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   ھفتمجلسۀ

    به بعد3467دفتر اول، بیت 

  )جدال کردن: ِ کردن، مرا کردنٰىِمر( ":گریْـ نقاشی و صورتِان و چینیان در علمکردن رومی ٰىرِقصۀ م"

ِد که سر دلبران              خوشتر آن باش         گفته آید در حدیث دیگرانِ

  )ی مثنویھا داستانبیت کلیدی برای فھم ( آن ماست ِ حالِ      خود حقیقت نقد دوستان این داستان            بشنوید ای

 روانی ما را دارند بیان ِ، نقد حال خود ما ھستند، و وضعیت کنونیھا داستانی مثنوی باید اینطور نگاه کنیم که این ھا داستانبه 
  .کنند می

 .کند می نفس ارائه ِ برای دفعسری راھکار مولوی یک،در این داستان

، روان تو ھمچون آینه است!  ای انسان:گوید می و کند می تشبیه "آینه"مولوی در بسیاری جاھا، وجود روحی روانی انسان را به 

 و اگر این . که بر این آینه گرفته شده استداند می را زنگاری کند مید و اعتباریات از آن یاد  افکار زائیا" نفس"و چیزی که به نام 

 اسمش را (حقیقت و عشق را، نور الھی را  نور  کهکند میرا پیدا این قابلیت روی آینه برود، این آینه دوباره  و از زنگار زدوده شود

  .و آن حالت زیبای روانی را منعکس کند و دارا شود) ھر چه بگذاریم

  :را به کار برده است" آینه"بیتی از حافظ که در آن تمثیل 

ِدار جمال ای آفتاب، آینه ِره گردان خال توَجمِ سیاه مِشکُ   م               تو          ِ ِ  

  ...کند میِداری تو را  که آفتاب، آینهای کسی 

رسمی است که ھنگامی که عروس دارد " داری آینه ".کنند میداری  ، بلکه تمام موجودات، آینهکند میداری  نه تنھا انسان، آینه

 به این معناست داری کردن  آینه. ببیند تا عروس خودش را در آنکند می و با او حرکت گیرد می، یک نفر جلوی او آینه کند میحرکت 

" عشق" و "حقیقت" انسان و تمام موجودات، برای آن گوید می. گیرند  یا به طور کلی جلوی فرد زیبا میکه آینه را جلوی عروس

  :گوید میو مولوی . کنند میداری  آینه

  )ن چینسخ: ازّغم(ش ممتاز نیست َخُ         زانکه زنگار از ر         از نیست؟  ّمَ دانی چرا غ،تا هآین
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تاباند و منعکس   آن چھرۀ حقیقت و عشق را خوب نمی، یعنیکند میچینی ن ازی و سخنّمَدانی چرا آینۀ روح و روانت غ می

  : بنابراین.از آن جدا نشده استاین زنگار  زنگار نشسته و ، چرا؟ به خاطر اینکه بر آندانی می؟ کند میً و یا اصال منعکس نکند مین

            بعد از آن، آن نور را ادراک کن    کن             کا پات را هرو تو اول آین

 که آن موقع، آن حالت زیبای روانی که چیزی جز شود میبه محض اینکه تو آینۀ روح و روانت را از زنگار پاک کردی، این باعث 

  .درک و تجربه کنی و از آن برخوردار شویعشق نیست را 

*** 

  ...و اما داستان

ّرومیان گفتند ما را کر          تر                    ما نقاش: فتندگ چینیان ّ و فرَ َ  

 ؟زینُ دعوی گ در کیستکز شماھا          در این    خواھم امتحان:گفت سلطان

   در مکث آمدندیان از بحثروم       اھل چین و روم چون حاضر شدند         

در این مورد  :پادشاه به آنھا گفت. ما باشکوه و جاللیم: رومیان ھم گفتند. ری داریمھا گفتند که ما در نقاشی مھارت بیشت چینی

ھا  حاضر شدند، چینی نقاشان چینی و رومی وقتی .یک در این ادعا گزیده و برتر ھستید  کنم تا معلوم شود کدامباید امتحان 

ِ  کردند و مدعی مھارت و دانش به سخن گفتنباز شروع) العات و فلسفیدن ھستنده اھل دانش و اطی کیھا انسانسمبل (

  .سکوت کردند)  حقیقت ھستندھایی که اھل تجربۀ سمبل انسان(یان  اما روم،بیشتر شدند

 که درھایی مقابل  راپادشاه ھم دو خانه. باشد) رومیان( برای شما  یک خانه به ما اختصاص دھید و یک خانه نیز:ھا گفتند چینی

  . دادبه رومیانھم  و یکی ھا ی به چینیھم داشت یک

  پس خزینه باز کرد آن ارجمند     ه خواستند             َ صد رنگ از ش،چینیان

   بود از عطا)مستمری، مقرری( چینیان را راتبه              ھا            حی از خزینۀ رنگاھر صب

صبح از بخشش آن پادشاه ھر . ھا را بگیرند باز کرد تا رنگاش را   خزانهِپس پادشاه ھم در!  از شاه، صد نوع رنگ خواستندھا چینی

  . آوردند یبایی روی دیوارھای خانه پدید میھای ز شد و آنھا ھم نقش ن چینی داده میری به نقاشاّمقرھا به صورت  مقداری از رنگ

  :رومیان ولی گفتند

   زنگِز دفع ج،  در خور آید کار را     نی نقش و نه رنگ           :رومیان گفتند

    ساده و صافی شدند، ھمچو گردون    زدند                 در فروبستند و صیقل می

ا بستند و مشغول  خانه رِو در. آید نمی و ھیچ نقش و رنگی به کار ما کنیم میولی رومیان گفتند ما فقط زنگارھا را از دیوار پاک 

  ...ھا را جال دادندوار ساده و صاف شدند و دی،د آسماناننم. صیقل زدن شدند

 اطالعات چینیان سمبل کسانی ھستند که اھل دانش و. دھد میمولوی در این داستان راھکاری را برای زدودن زنگار ارائه 

به دنبال حقیقت بودند و ، "حقیقت چیست و کجاست؟"افتادند که   طول تاریخ، به این فکر میھا در بسیاری از انسان. ھستند

 اگر ایم؟ مفھوم و معنای زندگی چیست؟  چه در این جھان ھستیم و چه کاره که ما برایاین جھان را در بیابندخواستند راز  می

به ب فلسفی داشتند که َشرَمشدند که کسانی  دسته شدند، یک دسته  دوبهدر کل بخواھیم به طور خالصه بگوییم، این افراد 

اند، ولی  ھا ھم تقسیم بندی شده  خود این".عرفا "گوییم می که به آنھا شدندکسانی ، و یک دسته ھم "فالسفه "گوییم میآنھا 

، اما بحثی که در این مورد با موضوع داستان مرتبط ...به ھمین دو دسته تقسیم شدند نیمبه آنھا نگاه کاگر بخواھیم در کل 

یعنی . ه چه معنا؟ به یک معنای خاصب. این بود که انسان باید اھل تعقل باشد فالسفه به طور کلیحرف است، این است که 

 مانند  با امکاناتی که ذھن داردتواند میانسان  و اندیشیدن، پروسۀ فکر کردنبا فکر کردن و با راه انداختن  که گفتند می ھا این

 با این د، و خالصهکردن بندی کالسهگذاری، تدوین و  خودشان آنھا را پایهھای منطقی که  ستدالل کردن و استفاده از روشا

 اما عرفا، کسانی .ھای بسیار زیادی ھم کردند و دستاوردھایی ھم داشتند و تالش. تواند حقیقت را دریابد می ابزارھای عقلی

تو اگر . مانعی است از اینکه انسان به حقیقت دست پیدا کندرف فکر کردن و اندیشیدن، ِص!  نه، اینطور نیستگفتند میبودند که 

من اگر بنشینم و فکر کنم، چه معنی؟ به . توانی حقیقت را در بیابی  نمی،در ذھنت به دنبال چیزی باشیفکر و اندیشه کنی و 

 اگر شما گفتند میعرفا .  برسم، اما آن نتایج در من تحقق پیدا نخواھد کردسری نتایجی به یک با استدالل کردنتوانم می ًمسلما

بفھمد نتیجه این است که ًھایتا ھد پایش را دراز کند و نھایت زورش را بزند، نو عقل خیلی بخوا یلی ھم تالش کنید و زور بزنیدخ

کردند این را عنوان کنند و خیلی روی آن   سعی میبه خصوص فالسفۀ الھی .ھای جھان وجود دارد تی پشت پدیدهحقیق! که بله

 عرفا .یقت را در درون خودش متحقق و جاری کند این حقتواند مینانسان با این کار ً مسلما گفتند می اما عرفا کردند میتاکید 

خودت تجربه کنی، یعنی  از آن حقیقت برخوردار شوی و این حقیقت را در درون توانی میتو شناسیم که   ما روشی میگفتند می

 غزالی  امام دمحم.گرفتند ا از این لحاظ بر فالسفه خرده می و عرف.سش کنی، آن را حس کنی و درکش کنیو لم آن را بچشی

د از حقیقت توانی نمی کرد که شما با فکر کردن  فالسفه را رد می آن از این جھتکتابی در مورد فالسفه نوشته است که در

وقتی این اصطالح  توجه داشته باشید که گذاریم و از این به بعد  اصطالحی میی روش فالسفهما در این بحث، برا. برخوردار شوید
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مثبت اندیش گویند انسان باید   نه به معنایی که می.است" اندیشی مثبت" ،و آن اصطالح. ه معنایی استبریم، به چ را به کار می

این را  .ر کردن، بخواھم چیزی را در بیابم و به چیزی معنوی برسماندیشی به این معنی است که من با فک ، بلکه مثبت...باشد و

فکر کنم و یا فکر کردن به . ..مانند اینکه چطور درآمدی کسب کنم و من به امور مادی وقتیًحتما توجه داشته باشید که 

این ) که زاید است(ردن اندیشه و فکر منظور از به کار ب. ھایی مانند فیزیک و شیمی، جای خودش را دارد و ایرادی ندارد دانش

  .کنیم میحبت است که به این وسیله بخواھیم به حقیقت یا عشق برسیم، یعنی در وجه روانی آن داریم ص

 و درونی رضایت دنبال به فکر با ًمثال .است دریافتن را چیزی و بودن چیزی دنبال به فکر با معنای به" اندیشی مثبت "نابراینب

و بعد از آن ِفکر بعد از فکر ، کنم میً یعنی دائما فکر .کنیم تجربه را آن و برسیم عشق به کردن فکر با بخواھیم اینکه و بودن عشق

 دارد افکار دیگری مرتبذھن که اندیشی یعنی ھمین  مثبت. یوسته در حال کار کردن است و ھمینطور ذھن من پکنم میالل استد

 (Negation) یا "اندیشی منفی" یا "نگرش منفی"برند به نام   این، عرفا چیزی را به کار میِدر مقابل. کند میرا به خودش اضافه 

و از آن به عنوان یک لم بسیار اساسی برای مواجھۀ غیر مستقیم با  شود میاز آن یاد پرھیز   وءاحتما  تم مولوی، با نامدرکه 

فکر را "، بلکه "فکر نکنیم"یعنی اینکه برای کسب معنویت . اندیشی است ًاندیشی، دقیقا مقابل مثبت منفی. کند مینفس یاد 

 یک  که و استدالل کند، از این روند فکر کردن متوقف شود،بیاوردر ِیعنی ذھن به جای اینکه فکر کند و فکر بعد از فک. "متوقف کنیم

منظور، سکوت . شود می و با متوقف شدن فکر، سکوت در درون ذھن متحقق کند میفکر را متوقف . نوع گرایش منفی دارد

سکوت در درون ذھن جاری  .کند میایستد و دیگر فکر ن  بلکه زبان ذھن از گفتن میانسان با زبان حرف نزند،بیرونی نیست که 

برخوردار  و انسان از حقیقت شود می و با متحقق شدن سکوت، آن موقع است که حقیقت در درون انسان متحقق شود می

  .این روش اصلی عرفاست. دگرد می

که  ما  ھستیم،من و توکه این فالسفه ھستند چینیان، سمبل فالسفه . موضوعی که تم اصلی این داستان ھست، ھمین است

 با خودمان حرف ً دائما داریمبینیم میاگر خوب به درون خودمان توجه کنیم .  با فکر کردن، رضایت درونی را کسب کنیمخواھیم می

ًائما با شوم و د و از این فکر به آن فکر منتقل میزنم  نشینم با خودم حرف می اندیشی است که من می ن ھمان مثبت ای.زنیم می

مان  ما بنشینیم و به ذھن. کنند می انگار که دو یا چند نفر درون من ھستند و دارند مرتب با ھم گفتگو .رمخودم گفتگوی درونی دا

م و به فکرھایی یًشده این کار را حتما انجام دھیک تفریح ھم که  ھست، حتی به عنوان  ذھنتوجه کنیم که چه چیزھایی درون

مولوی رومیان را . ھا ھستند اندیشی زنگارھا ھستند، ھمان مثبت ھمان ھا این .مینگاه کناوایل گذرند  ن میام که درون ذھن

 و کند می را تایید ھا اینبرند، و   را به کار میءاندیشی یا احتما فیسمبل صوفیان یا عرفا گرفته است، یعنی کسانی که روش من

  . صیقل کردندھا اینرومیان چه کار کردند؟ .  درست استھا این کار گوید می

  درنگ  بیمی بینند خوبیَد  ھر             اند از بوی و رنگ  تهسَصیقل راھل 

 ھمه ھا اینبلکه  رونی ھستندیھای ب  شخصیتھا اینما نباید به این داستان اینگونه نگاه کنیم که .  ھستندرومیان، اھل صیقل

ان   بشنوید ای دوستان این داست" گوید میوی  اینکه مول.م ما باشیمتوانی میستند، رومیان  چینیان درون ما ھ.درون خود ماست

ً، اما اکنون عمال ما چینیان ھستیم که دائما در حال...یعنی ھمین"  حالِنقد "،" نقد حال ماست آنخود حقیقت زدن با  حرف ً

رنگ اندیشی را سمبل   مثبت. در حال رنگ کردن ھستیممدام. دھیم که سکوت تحقق پیدا کند خودمان ھستیم و اجازه نمی

ِ داریم رنگِ پشت رنگ و نقاشی پشت .کنیم میمان رنگ اضافه و اندیشۀًیعنی دائما داریم به ذھن  .گیریم  چینیان میِکردن

 یک حقیقت زیبا را ترسیم کنیم می و با این کار سعی کنیم میھا اضافه  ھا به این رنگ  و ھمینطور با فکر کردنکنیم مینقاشی 

  . درست، کار رومیان استِ کارگوید میه مولوی اینطور ک  در صورتی که.کنیم

   زنگِ جز دفع،در خور آید کار را         نقش و نه رنگ        نی :رومیان گفتند

ھا  ، باید با سکوت از این اندیشهِ شایسته نیست و فقط باید دفع زنگ کرد ــ نه نقش کشیدن و نه رنگ کردن ــھا اینھیچ کدام از 

  .و فکرھا رھا شد

  ھمچو گردون ساده و صافی شدند          زدند            فرو بستند و صیقل میدر

 انسان بدون اندیشه و فکر است،  در آنکهکیفیتی  . استNegationرنگی ھمان  بی. رنگی و رنگ را به کار گرفته است مولوی بی

و این رنگ .  است)اندیشی مثبت(فکر برای درک حقیقت در حال و رنگ موقعی است که انسان . یعنی فکرش در سکوت است

ابری که جلوی تابش آن آفتاب و ماه حقیقت و عشق را گرفته است و اگر این ابر، نوری . ھا ھمچون ابر ھستند یعنی این اندیشه

  . که در پشت آن استاست ماهحقیقت از آن ھم دارد، این نور در 

  : بیتی با این مضمون ھست، داستانِدر اوایل

  رومیان از بحث در مکث آمدند          حاضر شدند       روم چون  چین وِاھل

اش و ھم به  گ و جدل نیست، ھم به معنی بیرونیَکل کردن و جن َانسانی که اھل سکوت است، اھل کلًرومیان و اصوال یعنی 

 شود می، این دھم می  و من سریع جواب تو راگویی میًبه معنای بیرونی که مشخص است، مثال تو چیزی . اش معنی درونی

درون  درونی ھم داریم که ما ِکل کردن اما یک کل. ست اای کار بیھودهکه مسلم است کل کردن  و کل" در بحث آمدن"ھمان 

ھای  سازیم و گویی شخصیت مان می ھای متفاوتی در درون ذھن  شخصیت یا شخصیت.کنیم میکل  ًخودمان با خودمان دائما کل

سکوت را . ، یعنی سکوت را متحقق کردند"رومیان از بحث در مکث آمدند "گوید میاینکه . کنند میجر و بحث دیگری دارند با آنھا 
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مکانیسم فکرھا اینطور است . اش را نگیری  دنباله.آید میباید در درونت متحقق کنی، از بحث در مکث بیایی، اگر فکری به ذھنت 

 و به آورد می و دلیلی برای او دھد می و جواب او را آید می انگار فکری دیگر بعد از آن زند و  حرفی را میآید مییکی از آنھا انگار که 

  .کنند می و ھمینطور شروع به حرف زدن دھد می و جواب آن یکی را آید می فکرھای بعدی این ترتیب

خواستند  است که چھار ھندی میاز این قرار داستان . مولوی تمثیل دیگری در مثنوی معنوی دارد که داستان بسیار زیبایی است

اولی . ذن ھم شروع به اذان گفتن کرد مؤ،ھمان موقع. کنار ھم ایستادند و شروع به نماز خواندن کردند. در مسجدی نماز بخوانند

، تو حرف زدی: دومی رو کرد به اولی و گفت! ؟گویی میاالن وقت اذان شده که تو داری اذان ! ذنای مؤ: ذن کرد و گفترو به مؤ

خدا : چھارمی ھم با خودش گفت! تو ھم که حرف زدی، نماز تو ھم باطل شد: سومی رو کرد به دومی و گفت! نمازت باطل شد

، مولوی این داستان ... و در نتیجه نماز ھر چھار نفرشان باطل شد!!شد  نزدم، وگرنه نماز من ھم باطل میرا شکر که من حرف

 و فکر بعدی آید می ولی یک فکر .شود میوصل به حقیقت، در سکوت متحقق . برد  میًا دقیقا به ھمین صورت به کارظریف ر

  . که فکرھای بعدی ھم بیایدکنند میطلبند، یعنی اقتضا  ً دائما میھا این و آید میپشت فکر بعدی 

  دَرَچ  دگر را میِ فکر، آن فکر       د         َخور ھر خیالی را خیالی می

در اوایل ،  و توجه کنیم نگاه کنیمھا اینبه در سکوت  و اگر ما بنشینیم و . که فکر بعدی پشت سرش بیایدشود میھر فکری باعث 

گیرند، چیزی  ھای عرفانی به کار می  روشی که در سیستم.شود میممکن است سخت باشد، ولی رفته رفته سکوت متحقق 

و گرایش  خودش متحقق کردن سکوت ِیتیشن در ذات و اصلو مد. شناسیم  می(Meditation)یشن ِاست که آن را با نام مدیت

  .ه آن معنای خاصی که به کار بردیم، استاندیشی ب احتمایی یا منفی

***  

  : به سراغ ابیات داستانگردیم میبر 

  ھنر   بی ز تکرار و کتاب و بی                ند ای پدرا رومیان آن صوفیان

  ھا خل و کینهُ     پاک از آز و حرص و ب  ھا        سینهاند آن  صیقل کرده،لیک

   بی عدد را قابل استِ    کاو نقوش دل است           ِ وصف، آینهِآن صفای

   یبِ ز جٰىبر موست ف ز آینۀ دل تا غیب              ِّی حدِ بی صورت بِصورت

َسمک( کَمَنه به عرش و فرش و دریا و س  ک             َ در فلنجدُگرچه آن صورت نگ   آن پشت بر زمین گاو که پنداشتند می که ماھی: َ

  )است مقصود زمین سمک، از اینجا در و است،                                                                              

که در " نحوی و کشتیبان "د به ناممولوی داستان دیگری ھم در مثنوی دار.  از دانششدن بدون کتاب، یعنی بدون دانش و خالی

 گوید می و  که منظور ما از آینه، ھمان دل استگوید میدر بیت سوم به روشنی  .کند میآن داستان ھم از ھمین موضوع صحبت 

 تواند میً اصوال روند تفکر، ن.، با استفاده از محفوظات حافظه استکند میھایی که ذھن  ھا و استدالل ًاصوال کار ذھن و پردازش

ھا  ًقاعدتا باید با استفاده از دانش  به چیزی پی ببرمخواھم می و کنم می، استداللی کنم میمن اگر دارم فکری .  از این باشدغیر

م که محفوظات دانی می . حافظه استِ مایۀ فکر کردن، با استفاده از محفوظات.ام دارم باشد  درون حافظهو محفوظاتی که در

ًگر شما مثال فالن مقدار محفوظات حافظه داشته باشید، مسلما این مقدار حافظه ھمیشه ناقص است، یعنی ا  بیشتر از تواند میً

مه م کسی را پیدا کنیم که ھتوانی نمی .نی ھمیشه محفوظات حافظه ناقص است اول ناقص است، یعِپس آن مقدار. این باشد

تواند به حقیقت دسترسی  ًاصوال فکر نمیبنابراین  .ر کنداش ھمه چیز باشد و ھمۀ آنھا را در کا  در درون حافظه،چیز را بداند

 و محدود است  نا،حقیقتاما اش حافظه است و حافظه ھم محدود است،   منبع ذھن و مایۀ تفکر و استفادهچون ،داشته باشد

 و آینۀ دل تباط دارد ارولی در عین حال، دل با حقیقت. در اینجا ھمین است"  غیبِّ بی حدِ بی صورتِصورت"منظور از . حدی ندارد

  : و گنجایشش بی نھایت است حد و اندازه نداردبی حد است،

   آینۀ دل را نباشد حد، بدان         و معدود است آن    که محدود استزآن

  )در دل(نماید بی حجابی اندر او      می                      ر او  ید بِتا ابد ھر نقش نو کآ

  )اند آزاد شده: اند رسته(درنگ  می بینند خوبی بیَھر د           ز بوی و رنگ      اند ا ستهَ صیقل رِاھل

رھایی از بوی و رنگ و رھایی از افکار را تجربه کند، خوبی را  را تجربه کند، رنگی بیاند سکوت و در حقیقت این ًواقعا اگر انسان بتو

  .کند میھر لحظه تماشا 

  الیقین افراشتندُ  عینِ  رایت                   بگذاشتند    علم راِشرِنقش و ق

ْنح(  آشنایی یافتندِر و بحرَْح  ن                ند         روشنایی یافت،رفت فکر و   )ُرویاروی کسی شدن، نزدیکی، قرب: رَ

  .، مگر با رفتن فکرشود می متحقق ناشراق، روشنایی و وصل به حقیقت. داند میِ رفتن فکر را مترادف با یافتن روشنایی ،مولوی

  )ظفبیتی از حا(  دیو چو بیرون رود، فرشته در آید               غیارَ صحبت اِ دل نیست جایِخلوت



5 
 

  :بیتی دیگر از حافظ مترادف با ھمین معنی

َ  ھر دو عالم را به دشمن ده، که ما را دوست ب  س    َگنجد به غیر از دوست، ک ِدر ضمیر ما نمی   سِ

  .باشد) آن حالت عشق( تا فقط دوست دل بیرون کردضمیر، از این را از این یعنی ھمین زنگار و افکار یار باید اغ

***  

  یشخندکنند این قوم بر وی ر  می         اند             له از او در وحشت کاین جم،مرگ

یعنی کسانی که اھل ) صوفیان(رسند، این قوم ت  از آن میھا انسان مرگی را که اکثر :گوید می "مرگ"مولوی در اینجا در مورد 

مرگ یعنی چه؟ آیا مرگ به معنای واقعی، مرگ بر . خندند و از آن ھیچ وحشتی ندارند  میآنسکوت درونی ھستند، به روی 

 ھا بمیرد، یعنی ت که انسان بخواھد بر این اندیشهًو انصافا چقدر سخت اسنیست؟ ھا  ، نفس و مرگ بر ھمین اندیشه"خود"

با خودمان خلوت جایی که خلوت باشد و سکوت بیرونی ھم وجود داشته باشد یک بار بنشینیم و . بخواھد سکوت را متحقق کند

مرگی ھم که مولوی از  .این کار در اوایل خیلی مشکل است. جا پرسه نزنیم اینجا و آن،ًو واقعا سکوت کنیم و با فکرمان ھمکنیم، 

  :گوید میمانند این غزل از مولوی که ھمین را . ست، مرگ بر نفس اکند میآن صحبت 

   پذیریدْ روح ھمهُ    در این عشق چو مردید،میرید            بمیرید بمیرید، در این عشق ب

  .شوید پذیرید و دوباره زنده می به کردید، آن موقع است که روح میردید و این مرگ بر نفس را تجرُوقتی که م

***  

ً قرار است و کسی که این مرگ را تجربه کرده، دیگر اصوال از مرگ ترسی ندارد، چون مرگ چیزی به جز رفتن خالصه، جریان از این

  .ارگانیسم نیست

  و و فقر را برداشتندْحَ      لیک م         را بگذاشتند          گرچه نحو و فقه 

 امور دانشی اھل صوفیان یا عرفااگر  گوید می. تسمبل سکوت اس" محو و فقر"ھای بیرونی ھستند و  سمبل دانش" نحو و فقه"

دودن فقر در عرفان به معنای ز. را به کار بردند" محو و فقر" آمدند و روش  اما حقیقت را کسب کنند،خواھند میاز دانش ننیستند و 

 با مدیتیشن آن را ھا نایاینگونه است که . یا ھویت فکری است" من"و " خود"، نداشتن "خود "ِفقر. زنگار و تجربۀ سکوت است

  .متحقق کردند

دانسته، آدم  م اگر کسی گرامر زبان عربی را میھای قدی  زماندر: استبه طور خالصه از این قرار " نحوی و کشتیبان"اما داستان 

کرد به مرد نحوی رو . م زبان عربیِنحوی ھم یعنی عال. گفتند میو دانشمند " ِعالم" و به او شده است با سوادی محسوب می

اگر تو چیزی از علم نحو :  او ھم گفت.نه: گفتاز علم نحو چیزی بلد ھستی؟ کشتیبان : کشتیبان که فردی بی سواد بود و گفت

رداب و تا اینکه کشتی داخل گ. مرد کشتیبان از این حرف دلخور شد، اما آن موقع چیزی نگفت.  نصف عمرت بر فناستدانی مین

 دانم چه نه، اما می:  بلد ھستی؟ نحوی گفتتو شنا کردن: سواد رو کرد به نحوی و گفت ان بیامواج افتاد و آن وقت کشتیب

 برایت تواند میچون که کشتی در گرداب است و دیگر سواد تو ن! تو کل عمرت بر فناست: کشتیبان ھم گفت. خواھی بگویی می

  :دآور می و در ادامه این ابیات را در رابطه با ھمین موضوع .کاری کند

  تیمموخو آْحَمِ    تا شما را نحو  م                   ر دوختیَ نحوی را از آن دِمرد

َفقه فقه و نحو نحو و ص ِ َرف صِ    شگرفِآمد یابی ای یار       در کم   رف         ِ

  .اندیشی است  و برخورد منفی که مقابل مثبتء و احتماNegationآمد، یعنی ھمین  کم

***  

  ست  یافتهشان را پذیراْ دلِ  لوح  ست                  ت تافتهَّنَجْ  ھشتِتا نقوش

  ، گزیده ابیات؛در ادامه

  ای؟ ل چیدهُل، گُ گِیا ز گاف و الم  ای؟                     حقیقت دیده ھیچ نامی بی

ِ مه به باال دان نه اندر آب جو    را بجو      )حقیقت(ا ّمَسُاسم خواندی رو م َ  

وقتی ما . ای، حقیقتی پشتش ھست تش نباشد؟ ھر اسمی، ھر صورت ذھنیای که ھیچ حقیقتی پش ھیچ اسمی دیدهآیا تو 

واقعیت و  آن لفظ و کلمه، ِ ذھنی و خودِ آن صورتِ، اما مسلم است که خودکند می، اشاره به آن حقیقت "درخت "گوییم می

از این گاف و الم و از این کلمه، آیا اما   دارد،"ل" و "گ"، ًمثال کلمۀ گل. کلمۀ درخت که خود درخت نیست. حقیقت نیست

 تو گوید می.  و مسما خود گل است، آن کلمۀ گل،اسم. ماَسُیک اسم داریم و یک م. ً گل واقعی بچینی؟ مسلما خیرتوانی می

به صرف اینکه من . یابِتو از عشق چیزی شنیدی، برو خود عشق را در. اسم را دیدی، اما برو مسما یعنی حقیقتش را دریاب

ًحتما عشق را دریافته باشم و آن را ندارد که خیلی چیزھا از عشق یاد بگیرم و چیزھای زیادی در موردش بدانم، ارتباطی با این 

آب جوی، .  و در آب جوی نیست ماه آن باالست،ِ حقیقت. پس اگر اسم را شنیدی، به دنبال مسمای آن برو.تجربه کرده باشم

  .پس اسم با مسما فرق دارد. ست، ولی خود ماه آن باالستعکس ماه ا
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ِود؟ خارْب ، چه  حرف                  َود تا تو اندیشی از آنْب ، چهحرف   )درخت انگور: رز( زانَ رِ دیوارَ

   زنممَکه بی این ھر سه با تو دتا        ھم زنم            َرحرف و گفت و صوت را ب

 باغ درختان انگور، یعنی باغ مانع ھستند از اینکه انسان به آنکه مانند  ھای ذھنی، مثل خاری می مه و صورتحرف، لفظ، کل

ھا مانع است از   این حرفگوید می .گذارند تا کسی وارد باغ نشود ز خار، خاری است که روی دیوار می منظور ا. وارد شودعشق

  . عشق شودِاینکه انسان بتواند وارد باغ

ِ  غلغل       وید                 َھا ر ِم جانَمادی، عالَاز ج ُ    بشنویدْلمَ عاِ اجزایُ

ما سمیعیم و بصیریم و "آن . ل اجزای عالم را بشنودُلغُ غتواند می، آن موقع است که گیرد میزمانی که انسان در این سکوت قرار 

ُخوشیم   با شما نامحرمان ما خامشیم َ ت داشته باشد و از این حرف و تصاویر ذھنی و  وقتی که سکو. بشنودتواند میرا " َ

 زمانی که این . این گفتگو را با حقیقت و عشق داشته باشدتواند میآن موقع است که رھا شود " خود"ھا رھا شود، از  تصور

 آن موقع است که  آتش بزند و از آنھا خالصی پیدا کند، یعنی آینۀ ذھنش را صیقل دھد،ھا اینگفتگوھای درونی را بر ھم بزند و بر 

  .َ با حقیقت دم بزند، یعنی با حقیقت ھم نوا شودتواند می

  د کالمَروی      کاندرو بی حرف، می                    نمای آن مقام    جان را تو ب،ای خدا

  یکسری ، ھین"خود" پاک کن خود را ز                         ذری     و حرف خواھی بگ گر ز نام 

   ھمچون برف نیستِ اسپیدِجز دل      )سیاھی: سواد( حرف نیست ِفی سواد صوِدفتر

اند و صفحات را سیاه  نوشته اند می ا زغال یا مدادی که داشتهاند، ب  کسانی که اھل مدرسه و مکتب بوده در زمان قدیم،:نکته"

  ".ی کسی که اھل سیاه کردن استبا سواد ھم یعن. کنیم می داریم سیاه گفتند مینوشتند  وقتی که می. اند هکرد می

 صیقل کردن ِھمان بحث. ( سفید باشد،، یعنی دل صوفی باید ھمچون برف" حرف نیستِدفتر صوفی سواد" گوید میمولوی 

  ).است

  )بدون زبان: لب بی( شنو ، می  رازھای کھنه گویم                    من نو به نو        ْلب این زمان با تو بی

   اندرو ھفتاد و دو دیوانگی                نگی                  عشق را بیگا،َمبا دو عال

َمطرب عشق این زن   )دردسر(ُ خداوندی صداع ، بندگی بند و                 ماع         َ سِد وقتِ

  عقل را آن جا قدم    در شکسته        عدم          ِپس چه باشد عشق؟ دریای

 که گویند می و عرفا ھم گوید میاین موضوع را مولوی در جاھای دیگر ھم .  با دو عالم بیگانگی دارد. نیستعشق، در بند دو عالم

. ، دیگر دو عالم برایش مفھومی نداردکند می و حالت عشق را تجربه شود می، یعنی دارای عشق شود میکسی که عاشق 

ر به فکر آینده نیست، به این فکر نیست که کاری کند و رفتار و دیگ. ًیعنی بعدا برایش وجود ندارد. ستیکی ابرایش ھمه چیز 

  .کند می و در حوضچۀ اکنون آبتنی کند میدر حال زندگی . کردارش را طوری تنظیم کند که برای دنیای بعد از مرگ خوب باشد

یم  عشق را دریابمتوانی می  زمانی.ی در آن راه ندارد"خود"ِچ فکری، ھیچ اشعاری و ھیچ  دریای عدم و نیستی است و ھی،عشق

 مرگ، عدم، نیستی یا فنا در عرفان یعنی مردن بر .یم و تجربه کنیمرا دریابو ھیچ نیستی و مرگ یعنی که عدم، و تجربه کنیم 

  .نفس

 و گوید می "بدون دانش نگاه کردن به ھر چیزی"در مورد . شود میدر قدم به قدم آثار سھراب سپھری، باطن سخن مولوی دیده 

شویی، فقط ھمین  ، یعنی اینکه وقتی داری بشقاب می یعنی زندگی در سکوت."زندگی، شستن یک بشقاب است"گوید  مییا 

ًمان دائما  ذھن. کنیم میشوییم ھزار کار دیگر  شقاب میبًدھیم مثال  کاری را انجام میًولی ما عمال وقتی ! ، ھمینکنی میکار را 

 یک ،گوید می، آیا ما تا به حال به آن معنی که سھراب ...رد، از این فکر به آن فکرَپ ر جا مین طرف و آن طرف است و ھزامشغول ای

دھیم، فقط ھمان کار را در سکوت  نجام میآیا وقتی کاری را ا! ایم؟  ما تا به حال یک بار زندگی کردهآیا! ایم؟ بار بشقاب شسته

  !؟کنیم می یا اینکه داریم ھزار کار دیگر با فکرمان کنیم می

  )پنھان شد( عاشقی مکتوم شد ،      زین دو پرده                  بندگی و سلطنت معلوم شد                  

  ھا برداشتی ردهَستان پَ تا ز ھ                    داشتی                زبانی"ھستی"کاشکی 

ِی دم ِھر چه گویی ا    بدان،پردۀ دیگر بر او بستی                   ز آن              ا"ھستی"َ

         )اندیشی گفتن با فکر، مثبت: قال(  محال است و محال،ستنُخون ش به        خون، قال است و حال)آن حالت، آن عشق(  آنِ ادراکِآفت

. یا هبر آن بست پردۀ دیگری با این کارعشق را تعریف کنی،  و صحبت کنیبخواھی دربارۀ عشق ھر چه تو توجه داشته باش که 

این کار . ِاندیشی و ھمان فکر بعد از فکر که بخواھی با فکر کردن به عشق برسی و حالت عشق را تجربه کنی یعنی ھمان مثبت

د خون را با توانی نمی که شما آورد میمولوی این تمثیل را . ای ی آن انداختهامکان پذیر نیست، انگار که پرده و حجاب دیگری رو

اگر  که کند می یا این تمثیل را در کار شود می زیرا جایی که خونی باشد و بخواھید آنجا را با خون بشویید، باز خونی خون بشویید،
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ًاین دائما فکر . َ که آن گری و کچلی را بیشتر کندشود مین باعث اند کچل شده است را بخارانی، این خار،سری که از پوست

یعنی ھمین، یعنی خون به خون شستن، یعنی ) به آن معنایی که به کار بردیم(اندیشی  ن و فکر پس از فکر آوردن یا مثبتکرد

 .پس ھیچ نگو و خاموشی اختیار کن . یعنی پردۀ دیگری بر آن بستن،شود میکه با این کار بدتر ! خاراندن آن قسمت کچلی

گو، و از  مزن، ساکت شو، آرام باش، سخن نرفھیچ مگو، ح: کند میمولوی در مثنوی و غزلیاتش بسیار زیاد بر خاموشی تاکید 

د توانی نمیاندیشی و فکر بعد از فکر   پس با مثبت.کند میگونه مفاھیم در مثنوی و غزلیاتش به فراوانی استفاده کرده و تکرار این

  .سکوت را و در ادامۀ آن عشق را تجربه کنید

  . اکتفا نکنیم، تماشا کنیم و به صرف خواندن ابیاتمان را  سکوت را تجربه کنیم و حرکات ذھنبا این امید که این

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

   را ھم از میان برد؟ ھا انسان آیا برای رسیدن به سکوت درونی، باید تفکر در مورد عشق بین سوال این است که

  :دگوی میمولوی در مورد سوال عرفانی اشارۀ بسیار دقیقی دارد و 

  ال آمد از آنجا مر تو را         که سؤ             از ھمان جا جو جواب ای مرتضی              

یعنی به درون خودت خوب دقت کن و ببین این سوالی که داری .  استاز ھمان جایی جواب را پیدا کن که سوال از آنجا برخاسته

 سوال در بروی و آن را بشکافی، جواب از خود خوب درون سوال فرو ، از کجا برخاسته است؟ وقتی سوال را بکاوی، وکنی می

 تفکر  این سوال این است که در آن،یک نکته در مورد. حال بیاییم با این اشارۀ مولوی در مورد سوال، سوال باال را باز کنیم. آید می

".  سکوت درونیبهرسیدن برای  "گوید می مطرح شده، و نکتۀ بعدی ھم قسمت اول سوال است که ھا انساندر مورد عشق بین 

ً اگر با این دید نگاه کنیم که باید به سکوت رسید، یعنی سکوت را چیزی مثال جایگاھی در نظر بگیرید که .سکوت، رسیدن ندارد

ه باید د کسکوت را جایی در نظر نگیری! سکوت را برای خودتان بھشت نکنید. گونه است ن دید، غلط و سرابایباید به آن رسید، 

رسیدن به سکوت معنی . کنم میاکنون سکوت وجود دارد، فقط من با فکر کردن دارم خراب و شلوغش  ھم. بعدھا به آن برسید

ای دارای  درون من مانند برکه. کنم میسکوت ھست، فقط من باید به این نکته توجه کنم که دارم با افکار، آن را مغشوش . ندارد

این من ھستم که دارم با افکار  خود به خود زالل ھست، این برکه در آرامش خودش وجود دارد، ،باین آ. آب زالل و آرام است

اما .  که باید به سکوت رسیدکنیم می، دیگر با این دید نگاه نببینیم اگر اینطور. کنم میِ و آب این برکه را گل آلود کنم میشلوغش 

 اگر بخواھیم جوابی صریح بدھیم، پاسخ این ؟ را باید از میان برداشتھا نانساتفکر در مورد عشق بین آیا : این سوالدر مورد 

  :گوید میمولوی بیتی دیگر در مورد خدا دارد که . ًاست که بله، اصوال ھر نوع تفکری را باید از میان برداشت

  کنی  گنج را گم می،مّن توھ    زآ   کنی              م میّآنچه تو گنجش توھ

  .شوی ر ذھنی ساختن از آن حقیقت دور میسازی، با ھمان تصوی  و تصویر ذھنی می فکر،با آن و کنی میاش فکر  آنچه که درباره

  :یا این بیت

  )بیت کلیدی(   آنچه در اندیشه ناید آن خداست     فناست            ِھر چه اندیشی پذیرای

حقیقتی که از حیطۀ ذھن بیرون بیاید حقیقت . ستخدای ذھنی ھم خدا نی! ھمۀ ما خدا داریم، یعنی خدایی ذھنی داریم

 ولی آیا آن تصویر ذھنی ما از درخت، خود درخت . تصویری ذھنی داریمونی مانند درخت که ھمۀ ما از آن،حتی در امور بیر. نیست

ن  و غیر از اییک خیال است، یک صورت ذھنی است. ًاست؟ قطعا خیر، فقط تصویری ذھنی است که درون ذھن ما ھست

ھای مغزم  ، خود درخت و فیل که درون سلولکنم میًمثال اگر من به درخت یا به فیل فکر . ِیعنی واقعیت آن چیز نیست. نیست

ام، به آنھا دست  ام و آنھا را تجربه کرده ا این حال من درخت و فیل را دیدهب. ای است که من از آن دارم  ذھنیفقط تصویر! نیست

ِ فیزیکی بیرونی او را لمس ً که برایم مشخص نیست که اصال خدا چیست، یعنی به عنوان یک موجوداما در مورد خدا. ام زده
حتی .  باید این را رھا کنیگوید میمولوی . درون ذھنم دارملی مبھمی است که م و فقط یک مفھوم انتزاعی خیا هام و ندید نکرده

 .ای تی است که تو ساختهُقط تصویر ذھنی تو ھست و در حقیقت بباید رھایش کنی، این فرا ھم  گویی میچیزی که به آن خدا 

به طور .  و موجودات یا ھر موضوع دیگریھا انسان موضوع خدا را ھم باید از ذھنت پاک کنی، چه برسد به عشق بین گوید می

ی شود، و آن موقع است که ای خال از ھر گونه اندیشهباید  در کیفیت وصل به حقیقت قرار بگیرد، خواھد میذھن زمانی که کلی 

  .حق یا حقیقت یا عشق، در درون انسان خود به خود متجلی خواھد شد

****  
  :پیام داستان

 و نفس یا . حاالت زیبای روانی انسان استدۀ که منعکس کننکند می تشبیه ای آینهمولوی، وجود روحی روانی انسان را به ــ 

  . استو پوشانده کرده نشسته و روی آن را کدر  که بر این آینه داند مینگارھایی ھمان اعتباریات و القائات جامعه را ھمچون ز

  ش ممتاز نیستَخُزانکه زنگار از رّ دانی چرا غماز نیست؟          ،ات آینه



8 
 

ندیشی ا منفی. است" ءاحتما"اندیشی یا   حالت منفیینۀ روح و روان، تجربۀــ راھکار عملی برای زدودن زنگارھا و صیقلی کردن آ

، تا با متحقق شدن "فکر را متوقف کنیم" بلکه ،"فکر نکنیم"یعنی اینکه برای کسب معنویت . اندیشی است ًدقیقا مقابل مثبت

  .، حقیقت و عشق ھم در درون انسان متجلی شودسکوت

   بعد از آن، آن نـور را ادراک کنات را پاک کن                رو تو اول آینه

***  

ن ــ ــ روان ــ اھل دانش ــ اھل تجربۀ حقیقت ــ زدودن زنگار ــ فالسفه ــ عرفا ــ اھل تعقل ــ فکر کردن و اندیشیدآینه  :موضوعات

 ــ بحث ــ مکث ــ رنگی بی ــ سکوت ــ زبان ذھن ــ گفتگوی درونی ــ صیقل ــ ءاندیشی ــ احتما اندیشی ــ منفی عقل ــ مثبت

  . ــ اسم ــ مسما ــ قالآمد کمفوظات حافظه ــ آینۀ دل ــ قشر علم ــ مرگ ــ نحو ــ محو ــ یشن ــ محِوصل به حقیقت ــ مدیت

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi7.htm               7 جلسۀ(مربوطه لسۀ لینک ج(  

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

***  

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

ِصورت بی صورت    ِ ز جیبٰموسى ز آینۀ دل تافت بر ِّی حد غیب                  بِ

ْأدخل َو"اقتباس از آیۀ  ِ ْ َيدك َ َجیبك ِفي ََ َِ ْتخرج ْ ُ ْ َبیضاء َ ََ ْمن ْ ِغیر ِ ْ ٍسوء َ ِتسع ِفي ۖ ُ ْ ٍآيات ِ ٰإلى َ َ َفرعون ِ ْ َْ ِقومه َو ِ ِ ْ ْإنھم ۚ َ ُ َّ ُكانوا ِ ًقوما َ ْ َفاسقین َ ِ ِ  و(، "َ

 و فرعون سوی به گانه هُن معجزات] با و [آید بیرون] پیسی [بیماری ھیچ بدون درخشان و سپید تا کن، تگریبان در را دستت

  .33شعراء، ؛ 12؛ طه، 32نیز قصص،  ،)12نمل، (، .)نافرمانند قومی ایشان که] برو [قومش

**  

  الیقین افراشتندُ  عینِ  رایت  بگذاشتند                  علم راِشرِنقش و ق

َّثم"م از آیۀ الھا َلترونھا ُ َ ََّ ُ َعین َ ْ ِالیقین َ ِ َ   .)7تکاثر، (، .)بنگرید الیقینُ عین به را آنسپس (، "ْ

**  

َزانکه زنگار از رخش ممتاز نیست؟                  ّات، دانی چرا غماز نی آینه   ت سُ

َّكال"اقتباس از آیۀ  ْبل َ َران َ ٰعلى َ َ ِقلوبھم َ ِ ُ ُكانوا َّما ُ َيكسبون َ ُ ِ ْ ، .) است نھاده زنگار ھایشان دل بر اند کرده آنچه بلکه نیست، چنین (،"َ

  .)14ّمطففین، (

**  

   آنچه در اندیشه ناید آن خداست           فناست      ِھر چه اندیشی پذیرای

ُّكل"ِآیات الھام از  ْمن ُ َعلیھا َ ْ َ ٍفان َ ٰ ويبقى *َ َ ْ َ ُوجه َ ْ َربك َ َّ ِالجالل ُذو ِ َ َ َواإلكرا ْ َْ ِ و  اپذیر استاست فن]  زمین[ھر کس که بر روی آن ( ،"ِمْ

   . )27 -  26الرحمن، (، .)ماند ذات پروردگارت که شکوھمند و گرامی است، باقی می]  سرانجام[
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