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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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   ھشتمجلسۀ

  ِندر دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شوَو ا                 شو دیوانه شو         نه حیلت رھا کن عاشقا، دیوا

  خانه شو خانه شو ھم  و آنگه بیا با عاشقان ھم       انه را ویرانه کن               ھم خویش را بیگانه کن ھم خ

   پیمانه شو عشق را پیمانه شوِو آنگه شراب       ھا              شو از کینهھا ھفت آب رو سینه را چون سینه

   مستانه شو مستانه شو،روی  مستان میِ  گر سوی         ِباید که جمله جان شوی، تا الیق جانان شوی             

َبنواخت نور مصطفی آن استن ح ِ ُ ُ     کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو        انه را                        ّنِ

  م، رو شانه شو رو شانه شوَنَ  ور زلف بگشاید ص      چون آینه                     از او ُم، پر شو َنَگر چھره بنماید ص

ُھل مال را، خود را بده، شکرانه شو شکرانه شو            ھا                 ھا و مال ُشکرانه دادی عشق را از تحفه ُ ِ  

  چانه شو چانه شو بی ِطق زبان را ترک کن، بیُ ن             َی روی؟ در خانه پر           ِا ک، ترَدبر بام و ای ناطقه 

***  

زد اوست که  داستان اصلی که آمدن دوست یوسف به ن، داستانی کوتاه در مورد گذشتن یوسف از کنار پنجره و در ادامهابتدا

 در قالب بعضی ابیات  فنا و فقر، نیستیِ بحث،، و در ادامهدھد میو پاسخی که آن فرد به یوسف خواھد  یوسف از او سوغاتی می

  .آید مینھم که در جلسۀ مثنوی 

ًنوری که انسان فطرتا و ذاتا ھنگام تولد با خودش دارد، . کند می صحبت "نور معنوی"قبل از ابیات این داستان، مولوی در مورد  ً

. داند می" حقیقت"یوسف را سمبل . کند میو بعد از آن از یوسف صحبت . اتّذلبای ھمان حالت زیبای فطری یا الھی یا انسان

د که نظر به َبر  را از این جھت به کار میھا سمبلمولوی .  است"حقیقت"ھا نماد و سمبل  ھا و افسانه یوسف در داستان

مولوی . اش ھست کاری و ناقالیی برد، منظورش حیله  وقتی سمبل خرگوش را به کار میًمثال. خصوصیت خاصی از نفس دارد

د که زیباست و جذابیت بر جا از این جھت یوسف را به کار میداند، اما در این را ھم سمبل حقیقت می... و" آفتاب"و " یادر"، "شاه"

  .ھا یوسف بیشتر از این جھت به کار برده شده است  در اسطوره.ای دارد العاده فوق

  :اما داستان

  3091دفتر ششم، بیت 

http://masnawi.persiangig.com/
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ِتادی در شباک ِف  می      عبور             ِ یوسفی وقتِ رویِنور   )خانه(صور ُھر ق )پنجره(ِ

ھا بودند و این  انهکسانی که درون خ. شد میھا منعکس  اش در پنجره کرد، نور چھره ھا عبور می وقتی که یوسف از درون کوچه

ه بر روی دیوار افتاده بود ا ک، چرا که نور روی یوسف رگذرد ین یوسف است که دارد از اینجا میند اگفت میند، کرد میحالت را درک 

  ).به بحث سمبلیسم توجه داشته باشید (دیدند می

َران آن یوسف شرفْیِ  دارد از س   ست آن طرف        چهدری) که اش، که او را(ش ِای را ک خانه َ ِ  

در این بیت، بسیاری از مولوی .  از نور یوسف برخوردار شودتواند میای که به طرف چھرۀ یوسف دریچه داشته باشد، آن خانه  خانه

انسانی باطن و روان . منظور از خانه در اینجا ھمان دل انسان یا روان و باطن انسان است. رمزھا را باز کرده است که روشن است

 از تواند میی به سمت او باز کرده باشد، ا  و پنجرهز باشد زیبای انسانی باِکه دریچۀ دلش به سمت یوسف حقیقت، آن حالت

  .ف شود و بتابدَرَشُفی پیدا کند و نور یوسف به آنجا مَرَو عبور یوسف برخوردار شود، شگذشتن 

  ای آغاز کن رجهُوز شکافش ف      یوسف باز کن          ِ، دریچه سویھین

  ست ا سینه روشن، دوستِ  کز جمال  ست           اورزی آن دریچه کردنْ عشق

 حقیقت مانند باد بھاری، گاھی شروع به گوید میمولوی در جاھای دیگر مثنوی ! از کناین دریچه را به سوی یوسف ب! ای انسان

  مان را در آوریم؛  و باید لباس و ما باید خودمان را از این باد بھاری برخوردار کنیمکند میوزیدن 

      تن مپوشانید یاران، زینھار بھار                     گفت پیغمبر ز سرمای

  .مان را باید باز کنیم ین حقیقت برخوردار شویم، دلما باید از ا

***  

گویی از لحاظ روانی . ای باز نکرده است  نیست، یعنی پنجره"باز"ًال انسانی ھست، اصو" من"و " خود"انسانی که گرفتار نفس، 

این . دیگر حرف نویی نیستھمه چیز را بسته است، انگار که برای این انسان دیگر ھیچ چیز نویی در جھان وجود ندارد، انگار 

 دریافت کنم، بنابراین ھمۀ ای در این جھان وجود ندارد که من بتوانم درک کنم و  ھیچ چیز تازهدیگر انسان بر این باور است که

یابد که با آن   شنیده است، حرفت را طوری در میًانگار حرف تو را قبالزنی،  وقتی با او حرف می.  را بسته استھا دریچه

 توانیم میًآیا ما واقعا . کند می توجه ،ًاش بخواند، یعنی عمال گوش ندارد و فقط دارد به آنچه که از قبل دارد ھای قبلی ختهاندو

ر عین حال، و د! شنویم شنویم، فقط می  و میکنیم می را گوش یًسخنی را به معنای واقعی بشنویم؟ ما غالبا وقتی داریم سخن

گوش کردن به . در صورتی که گوش کردن به معنای واقعی این نیست. کنیم میمان تحلیلش فظۀھای حا آن سخن را با اندوخته

ً بعدا باشد، اما در مرحلۀ تواند میمرحلۀ تحلیل . معنای واقعی این است که انسان آن مطلب را نو بشنود، نه اینکه تحلیلش کند

و از این باالتر، .  خودم آن صحبت و حرف را بشنومِھای قبلی هکردن یعنی اینکه من بدون اندوختگوش . اول باید گوش کردن باشد

آیا وقتی ما در پارکی ! بینیم؟ بتوانیم میبینیم و  ایم، می یک درخت را، آنگونه که ھست دیدهیا  ًآیا ما واقعا پرواز یک پرنده را،

خورند یا  ان می، برگ درختانی که تککند میبینیم که دارد بازی   را میای ، یا بچهکند مینشینیم و کسی از جلوی ما عبور  می

که دارد  اولین بار است ،افتد میپدیده و اتفاقی که اکنون شنویم که این  بینیم و می خواند را اینگونه می ای که دارد آواز می پرنده

ً و بازی کردن کودک، قبال اھ انسانخواندن پرنده، تکان خوردن برگ، رد شدن . طور ھستنھمیھم ًافتد؟ و واقعا  در دنیا اتفاق می

ًبینیم که انگار ھمه چیز قبال بوده است،  ولی ما طوری دنیا را می! تد و بساف ، فقط ھمان لحظه دارد اتفاق میاتفاق نیفتاده است

، و این ر است کھنه است، به ھمین خاطر است که پر از مرارت و تکراانً، اصوال دنیا برایم...ام و ًاین را که من قبال دیده گوییم می

  .، انگار که دنیا دیگر نو نیستآورد میمرارت، ماللت را ھم به ھمراه 

  می دو عید کنندَ       عارفان ھر ددید کنند               َعنکبوتان مگس ق

  .، انگار ھر لحظه دنیا برایش وجود داردبرای انسانی که اسیر نفس نباشد، دنیا تازه و نو است

***  

     این به دست توست، بشنو ای پدرقه نگر             عشو مِپس ھماره روی

  ِدور کن ادراک دوراندیش را   ھا خویش را              راه کن در اندرون

 اما به .، و این پنجره را باز کن و اجازه بده که نور این معشوق از این پنجره به خانۀ تو بتابدات بنگر ِ به روی معشوقهپس ھمواره

ین بیت به خوبی دقت کنید که پاسخ بسیاری از سواالتی است که انسان در عرفان و به طور کلی در زندگی برایش مصرع دوم ا

 آن  که تجربه کردن عشق، یعنی دریافتن، وصل بهکنیم می گمان ھا انسانما "!  ای پدربشنواین به دست توست، . "آید میپیش 

 اسمش را خدا نگذاریم، چرا که خدا یک مفھوم خیلی انتزاعی است، به که بھتر است(مان  معشوق، وصل به آن حالت معنوی

 که آن کنیم می، باید برای ما اتفاق بیفتد و گمان )بھتر است که اسم را پاک کنیم.  ھستھا انسانآنچه که در ذھن ما خصوص 

 که در این مصرع دوم، مولوی به روشنی حالت است که باید به سمت ما بیاید و آن است که باید فاعالنه بر ما عمل کند، در حالی

بله، تو پنجره را باز کن، و دیگر اینکه آن نور . باز کردن پنجره، به دست توست. "، بشنو ای پدراین به دست توست" که گوید می
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شته باش،  این حرف درست است که تابش یا عدم تابش آن نور به دست تو نیست، کاری به آن ندا.بتابد یا نتابد، دست تو نیست

  . پنجره را تو باز کن.ا ھم آن حالت باید برایم باز کندنگو که پنجره ر. اما باز کردن پنجره به دست توست

مفھوم " دوراندیش"، در کلمۀ دومدر بیت . گرا باش، چشمۀ عشق و گنج معنوی در درون خود توست در اندرون خودت برو، درون

دوراندیش بودن، یعنی . داند  و دوراندیش بودن را مضر میگوید میھم از دوراندیشی مولوی در جاھای دیگر . بسیاری نھفته است

 لذت و برخورداری از زندگی را در فردا و بعدھا جستن، به دنبال این رضایت درونی و عشق و و ، خوشبختیبه دنبال سراب رفتن

، این ...واھم یافت و این حالت زیبای عشق را در خام راضی خواھم شد، فردا عشق خواھد آمد، فردا من از زندگیباشی که فردا 

 که در اکنون زندگی نکن و به امید  گرفتارش ھستندھا انسانھای بسیار بسیار وحشتناک نفس است که بسیاری از  یکی از وعده

  ...و! آینده باش، به امید این باش که فردا خوشبختی را درک خواھی کرد

  ) تو را، تو را، نفساو: اوت(  اوت ھر روزی بھانۀ نو نھد     سال خود مھلت دھد    عمر اگر صد 

بھانۀ نویی !  فرداگوید میً، این ھویت فکری در درون ذھن تو دائما "خود"اگر صد سال ھم زندگی بکنی، ھر روز این نفس و این 

خواھی از عشق برخوردار  زمانی می، ولی جز اکنون چه ... وبعدھا، بعدھا. نھد که فردا خوشبختی را در خواھی یافت برایت می

  .پس دوراندیشی را کنار بگذار. است متعلق به حالعشق و آن حالت زیبا ! شوی؟

***  

  )مل کنید تأ"کسی بی"روی ( یسَک بید روح را از َ   که رھان  ن زیبا رسی        چون شدی زیبا، بدآ

رسی که  ای می ، یعنی به آن حقیقت و حالت معنویرسی ن زیبا میً روانا زیبا شدی، به آًوقتی آن حالت را درک کردی و باطنا و

ِبسیار زیباست و اصال خود ، که انسان را از "کسی رھاند روح را از بی" را دارد که  زیبایی است و آن حالت، این خصوصیتً

که انگار  حالتی .کنیم میربه کسی را ھر روز تج توجه کنیم، ھمۀ ما این حالت بیر ما به درون خودمان اگ. کند میکسی رھا  بی

ِ وقتی در تنھایی خودمان بریم، اما  و از شلوغی لذت میکنیم می اگر چه بین ھمه و در جمع ھستیم و صحبت .کسی را نداریم
ا ھنگامی که این حالت معنوی ر. ًو باطنا تنھاستًانسان واقعا به معنای حقیقی . یمًبینیم واقعا کسی را ندار گیریم، می قرار می

کسی است، یعنی انسان از آن حالت معنویت و آن حالت  تنھایی به معنی بی. کند مینداشته باشد، تنھایی عمیقی را تجربه 

، باز ھم  باشنداطرافشاین حالت را نداشته باشد، اگر ھزار نفر ھم ست، و وقتی  و حالت عشق برخوردار نیفطریزیبای 

به ھیچ بیات بسیاری دارد که اگر این حالت عشق با انسان باشد، انسان دیگر  ا،مولوی در این خصوص. احساس تنھایی دارد

ندارد، یعنی بود و نبود دیگران برایش فرقی ندارد، اینطور نیست که اگر دیگران اطرافش نباشند، احساس ماللت و غم کس نیازی 

 و شلوغ کردن خدیر کنیم، یعنی با در جمع قرار گرفتنخواھیم خودمان را در جمع ت ًا اگر دقت کرده باشیم، دائما میم. و اندوه کند

ِمن انسان. خواھیم در تنھایی باشیم ین احساس تنھایی فرار کنیم و نمیخواھیم از ا می خودمان، ِدور و بر  ھویت فکری، به طرز ِ

 را داشته باشد، ھم از عشقاما اگر انسان آن حالت . ، دوست ندارم در تنھایی باشمآید میعجیبی از تنھایی گریزانم و بدم 

دارد و را ، چون آن حالت کند میاگر دیگران اطرافش نباشند، احساس غم و اندوه ن. ھم از با دیگران بودن و برد میاش لذت  تنھایی

  . روزگار را به سر کندتواند می اگر آن معشوق نباشد، ن. کنار آن معشوقش ھستچون

ِغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی     دا    شود  مگان به سر شود، بی تو به سر نمیبی ھ   شود ِ

  .اته دارمّ یعنی من این داغ و این حالت را بالذ"این دلمداغ تو دارد "

***  

  ؛آوریم  ادامه ابیاتی گزیده از مثنوی میدر 

ِر انبان راز      َ س،شاید دلُگر گ ْترک به سوی عرش تازد جان              ِ ِسر انبان گشاد(  تازُ   )کنایه از بر مال کردن راز: نَ

  آسمان  ْتتنگ آمد عرصۀ ھفجان                   ْدر فراخی عرصۀ آن پاک

اگر چه دل و روح . کند میِاگر دل، سر انبان رازش را، یعنی سفرۀ رازش را باز کند، جان انسان به تاخت به سوی عرش حرکت 

 از بیتاین . است، طوری که عرصۀ ھفت آسمان ھم برای او تنگ استانسان نادیدنی است، ولی بسیار بسیار فراخ و بزرگ 

  :مثنوی ھم در رابطه با ھمین موضوع است

ِدر بن چاھی َ بدم من سرنگون          ُ   ُگنجم کنون م نمیَدر ھمه عال     ُ

، گویی در ھمه عالم شود می چاھی تنگ و تاریک گیر کرده، ولی وقتی که از این نفس رھا ِنُانسان اسیر نفس، انگار که در ب

 .گنجد نمی

*** 

ْمن نگنجم ھیچ          استحق فرمودهگفت پیغمبر که    تس در باال و پُ

   ای عزیز، این یقین دان،نجمُمن نگ           نیز      عرش  وزمین و آسماندر 

  ھا طلب ، در آن دلگر مرا جویی ب               َجَ ای ع،نجمُمن بگ مؤِدر دل
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ای  من در ھیچ آسمان و زمین فیزیکیحق فرموده است که  گوید می که کند مینقل ) ص(ا مولوی سخنی از پیامبر اسالم در اینج

 فردی که در فطرت ،آید میمن از ایمان و امن کلمۀ مؤ. گنجم در دل انسان مؤمن میمن . گنجم و جای من اینجا نیست نمی

 ،ً که نه غم دارد و نه شادی کاذب و اصال از این غم و شادیکند میدر یک امنیت روحی روانی خاصی زندگی خودش است 

ًکی که مثال  نه امنیت فیزی ــآورد میگذشته است، حالت دیگری دارد که ھمان حالت عشق است که آن برایش امنیت روانی 

 گوید میدر اینجا مولوی . ارد یعنی از لحاظ درونی احساس امنیت دارد و احساس اضطراب و ناراحتی ندکسی به او حمله نکند ــ

گر مرا جویی در آن  "ً، ما اکثرا.گنجم ن می فرد مؤمِآن حالت، آن حق و عشق گفته که ھیچ جایی جای من نیست و فقط در دل

، به دنبال کسی باش که آن دل را داشته باشد، برو خواھی خدا و عشق را دریابی شنویم که اگر می را اینطور می" ھا طلب دل

" ھا طلب ن دلگر مرا جویی در آ" باشد که تواند میترش اینطور   در صورتی که معنای عمیق.منی باش برو و به دنبال فرد مؤًفرضا

یعنی با این راھکارھا این عشق . ًاگر تو واقعا خواستار حقیقت ھستی، دلی را حاصل کن و داشته باش که آن حالت را داردیعنی 

برو به دنبال پس این مصرع به این معناست که آن دل را برای خودت متحقق کن، نه اینکه .  متحقق کندر درون دل خودترا 

  .تر است تر و دقیق این معنی، عمیق. ن دل را داردکسی باش که ای

  ؟ کیست چون معنی رسیدْ صورت،   لیک         )، گستردهخیلی بزرگ(دید َ باشد بس م، عرشِ بزرگیْخود

ْ  زآن که در صحرای گل نب        اد                                                 گام در دریای دل باید نھ َ ُود گشاد ِ ُنبود گشاد(َ َ   )گشایشی نیست: َ

ُستان در گْلُھا و گ  چشمه                                 ، ای دوستان                 آباد است دل ایمن   ِستانْلِ

فظ کنار  وقتی که معنا رسید، یعنی آن چیزی که دل با آن سر و کار دارد، دیگر صورت و لگوید می. ا داریمیک صورت داریم و یک معن

.  کرده است، یعنی خشک بودن و بی آب و علف بودن و آن را در صحرا عنوان کردهِو نفس را به گل تشبیه دل را به دریا .رود می

گام در  "ًما تر و تازه است و دلش دریاست، پسپردازد، دائ ه روح و روانش مییعنی به دلش و بًواقعا انسانی که اھل دل است، 

َنبودِدریای دل باید نھاد   زآن که در صحرای گل  ْ  ِ در آن صحرای نفس و خود که چیزی جز خشکی و بی آب و علفی و عدم."شادُگ َ

 جای امن و آسایش است و انسان در آن آباد است، دل ایمن. شود میتر و تازگی نیست، ھیچ گشایشی در انسان حاصل ن

  . آرام بگیردتواند می

  :رباعی از ابوسعید ابوالخیر در ھمین موردیک 

   شاھی که توییِ    وی آینۀ جمال    ای نسخۀ نامۀ الھی که تویی                     

   تویی  از خود بطلب ھر آنچه خواھی که         م ھست   َبیرون ز تو نیست ھر چه در عال

***  

  ):"خواب"و " سمبل"ھای شارح جلسه در خصوص بحث  صحبت(

سازد و به امور  یعنی موجودی است که خودش سمبل میند، کرد میساز معرفی   از فالسفه انسان را موجودی سمبلبسیاری

 نمادھای بسیار .ھا مبلسُ که زندگی ما پر است از بینیم بی به زندگی خودمان دقت کنیم، میاگر به خو. دھد میبیرونی معنا 

. ھای ذھنی که نمایندۀ یک معنا ھستند مور فیزیکی، و حتی مفاھیم و صورتھا، ا  ما وجود دارد، مانند اشیاء، شکلزیادی اطراف

سازی  دیدن آن به سوی مفھوم کلید و قفل و ما با کند میاش آویزان   مغازهِل، کلید بزرگی که کلیدساز در سردربه عنوان مثا

خالصه اینکه تمام اموری که در اطراف ما ھست، در دریایی از سمبلیسم فرو رفته .  خودش یک سمبل استشویم می ھدایت

بسیاری از . شویم میای ھست که ما از آن به سمت یک معنا منتقل   مفھوم یا صورت ذھنیشکل یادر واقع  سمبل، ِاصل. است

تر و  سواد واقعیت را راحت که یک فرد بی (سواد نشان دھید  اگر یک نوشته را به یک فرد بیًات معنایی ندارند، مثالّبالذَاشکال، 

ما ، اما استسری خطوط ھستند که واقعیت این نوشته ھم در واقع ھمین خطوط ، برای او این نوشته فقط یک)بیند بھتر ھم می

و سری خطوط کج الئم راھنمایی رانندگی که فقط یکنند عما. دھیم نفسه معنا ندارند، معنا می ھا که خودشان فی به این خط

بنابراین یکی از نکات بسیار . دھیم ستیم که به آنھا معنی و مفھوم می معنی ندارند و این ما ھ خودِ ھستند و به خودیَمعوج

نسان ھست که به آن  ابلکه اینندارد اته معنی ّمھمی که در مورد سمبل و نماد وجود دارد، ھمین موضوع ھست که سمبل بالذ

ً غالبا ھا انسانما . ھاست تر از این حرف سان به امور بیرونی، خیلی گستردهِاگر دقت کنیم، این معنی دادن ان. دھد میمعنی 

کنند، در صورتی که جریان  ای را منتقل می اته معنا دارند و به ما معنیّ که این امور بیرونی ھستند که خودشان بالذکنیم میگمان 

تا من نباشم، .  معنویت استِ محور،دھیم و این انسان ھست که در حقیقت این ما ھستیم که به دنیا معنی می. کس استبرع

خواب، . ًا وجود دارددقیقھم این جریان در خواب . دھم میدنیای بیرون برای من معنی ندارد، من ھستم که به دنیای بیرون معنی 

 اگر چه. اند آن را به صورت علمی و دقیق باز کنند و ھنوز نتوانستهاست، شناسی امروزه حتی برای روانترین امور  یکی از مشکل

اند پیدا  ھای زیادی توانسته  آگاھی وجود داردھا انسان و رمزھا و نمادھایی که در خواب ھا سمبلبرای تعبیر خواب و روشن کردن 

  .یچیده استکنند، اما این موضوع ھنوز یک معضل است و روشن نیست و خیلی پ

وقتی که . نی ھستندسری تصاویر ذھی که در درون حافظۀ ما ھستند، یکا ھای ذھنی رت از حافظه برخورداریم و صوھا انسانما 

سری ًاط برقرار کند، قطعا باید از یک ارتبدر خواب با اومعنایی که در درون دل انسان ھست، بخواھد اگر  بیند، انسان خواب می

یعنی اگر بر فرض یک فرد ژاپنی که زبان فارسی را بلد نیست بخواھد با . سان قابل فھم است، استفاده کندمفاھیمی که برای ان

ای از کلمات فارسی استفاده کند،  ط برقرار کند، مگر اینکه به گونه صحبت کند و ارتباتواند میًیک فرد ایرانی صحبت کند، مسلما ن

حال اگر آن معنایی که در درون دل انسان ھست ــ که . زبان متوجه شود کند که فارسی و اشاراتی استفاده فرھنگ و یا از آن زبان
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ای ندارد که از ھیچ زبانی به   و چارهتواند می ــ بخواھد با انسان ارتباط برقرار کند، نکند میانسان در خواب با آن حالت ارتباط برقرار 

من وقتی .  انسان استای ھستند که در حافظۀ ِھا و مفاھیم ذھنی ِان صورتفاده کند، و آن زبان، زبجز زبانی که آن فرد دارد است

ِند، اما آن حالت خواب و آن ھا و ظاھر خواب من، چیزھایی ھستند که در درون حافظۀ من جای دار ًبینم، قطعا آن صورت خواب می

 کارلآقای . دھد میا آن لباس به من نشان پوشد و خودش را ب ِ و لباس محتویات حافظۀ مرا میآید میای که خواب دارد،  معنی

با عنوان ، این موضوع را "روانشناسی و دین"، در کتاب (Freud) رویدِف، دوست و شاگرد آقای (Carl Gustav Jung) گوستاو یونگ

 قالب آن لباس به  و خودش را درپوشد، ھمین لباسی که آن معنا میاین نام را بر روی . کند می معرفی )archetypes( "ھا تایپِآرک"

 جامعه ًمثال محتویات حافظۀ من که در یک. کند میھای مختلف فرق  بته این لباس در فرھنگنھد که ال ، میدھد میانسان نشان 

 ھا این و کند میُام پر  یاد گرفته... ر و مادرم، مدرسه ورادیو، تلویزیون، پد ام را چیزھایی که از با یک فرھنگ خاص بزرگ شده

َبینم و قرار است معنی را درک کنم، قطعا آن معنی باید لباس این فرھنگ و  ام ھستند، و اگر در خواب چیزی می  حافظهمحتویات

پس در این فرھنگ و جامعۀ خاص، آن معنا باید لباس . در واقع لباس این محتویات حافظه را بپوشد و خودش را به من نشان دھد

ھای خاصی  سری آرکتایپًعموال یک که در ھر فرھنگی مگوید می" آرکتایپ" به این لباس این فرھنگ خاص را بپوشد که آقای یونگ

ن محتویات حافظه یا ھمان ًباید دقیقا با آ ، و اگر کسی بخواھد برای کسی تعبیر خواب کندشود میوجود دارد و از آنھا استفاده 

ِھای خود آن فرد خاص آشنا باشد و آنھا را بشناسد آرکتایپ ِ.  

  :زند آقای یونگ این خواب را مثال می.  تا این موضوع بازتر شودکنیم مین خواب را عنوان چندی

ند که دست ھر شد میھایی رد  روم و خانم ب دیدم که در خیابان دارم راه میخوا: " جوانی به نزد من آمد و گفتگوید می

م و در کل خوابم کرد میمینیومی شیر را سوراخ ول آِگرفتم و در من شیشۀ شیر را از آنھا می.  بودشان یک شیشه شیر کدام

ی ھستم و چوبی برداشتم و ُ گلِمن خواب دیدم که درون باغ: " که جوان دیگری به نزد من آمد و گفتکند می، یا عنوان "ھمین بود

َآن چوب پر پر ھای این باغ را با  دارم گل ه این افراد در سن جوانی  ککرد میھا را به این صورت توصیف   یونگ اینگونه خواب".کنم میَ

ًھستند که مثال در خواب اول اینگونه است که آن ھا نماد و سمبل  ، و این خوابشان به بلوغ رسیده است  غریزۀ جنسیھستند و

ر ًھا ھم ھمینطور است و مشخصا میل به انجام آن کا و یا در خواب دوم، پر پر کردن گلفرد، میل به انجام آن کار خاص را دارد 

  .خاص را دارد

 من گفت می یک آرکتایپ عمومی و جھانی باشد این است که شخصی تواند میآرکتایپ دیگری که در فرھنگ ما ھست و حتی 

ھایش مراقبت  ًاین فرد شدیدا از دندان. دادم  میعد از مدتی یکی از عزیزانم را از دست دندانم افتاده، بدیدم خواب میھر زمان که 

و اگر . در اینجا دندان، نماد و سمبل یک فرد و یک چیز عزیز است که انسان دارد. ایش را خیلی دوست داشتھ  و دندانکرد می

یعنی چیزی .  سمبل استفاده کرده است ارتباط برقرار کند، از ایناو بخواھد باِبگوییم دل انسان یا ھمان ضمیر ناخودآگاه انسان، 

 مفھوم را خواھد می و کند میارتباط برقرار با او ھی و از طریق این زبان و لباس دارد د ت عزیز ھست را از دست دادی یا میکه برای

بینیم، باید درون خودمان به   باشد، یعنی اگر ما خوابی میتواند میکنندگان خواب، خود فرد بھترین تعبیر. آن فرد انتقال دھدبه 

ستند و چه  سمبل چه چیزھایی ھبینم، برایم ه من در خواب میھایی ک ًثال این عناصر، فاکتورھا و صورتخوبی دقت کنیم که م

  رسانند؟ معنایی را می

ین  که شاید تا قبل از این، به اشود میھای درونی خودش  ھا و حالت متوجه خشم، "خود"ِدر سیر خودشناسی و شناخت انسان 

 که چه شود میجه ، متوگیرد رار میه در جریان خودشناسی قوقتی ک. ھا نشده باشد آشکاری و روشنی متوجه این خشم

یکی از تعلیمات خودشناسی و عرفان این است که به جای فرار از خشم و به جای . ورزد ھایی می د و چه خشمھایی دار حالت

از تعلیمات مولوی یکی . شیِخشم و حتی غم را در بر بکم نورزی، اینکه خودت را در دیسیپلین و کنترل بگذاری که بخواھی خش

  :گوید میاو اینگونه . کند میھم آن را مطرح " شُمسجد مھمان ک"که در داستان ھمین است ھم 

َ       از سر ربوه نظر کن در دمشق َشش او را به عشق             ِغم چو بینی، در ک َ   )کوھی بوده در نزدیکی شھر دمشق: هَربو(َِ

ًبینی، بغلش کن و اصال برو و به آن نزدیک شو و از نزدیک   میخودتبینی، یا حالت ناپسندی را در روح و روان  وقتی تو غمی می

 به گوید می و کند میتمثیل در کار . بینی که ھیچ چیزی نیست ، میکنی میتماشایش کن، و ھنگامی که از نزدیک تماشایش 

  .ًاتفاقا این موضوع یکی از تعالیم بودا ھم ھست. ه برو و از آن باال نگاه کنَباالی کوه ربو

***  

طور که گفتیم، بھترین تعبیرکنندگان ھمان. کند میھای درونی انسان در روز به صورت سمبلیک در خواب تجلی پیدا  حالت

ًھایمان را خودمان برای خودمان روشن کنیم که فرضا این  خالصه اگر ما بتوانیم عناصر خواببه طور . ھایمان، خود ما ھستیم خواب

بینم   فالن شخص را می،در خوابوقتی  برایم داشته باشد، یا تواند میه چیزی ھست و چه مفھومی ًعنصر برای من دقیقا نماد چ

، اگر ... وارتباطش با من چگونه استای دارد و   را کرد، این شخص پیش من چه معنیکه برای من فالن حرف را زد یا فالن کار

ھا را از نظر  اگر بخواھیم اسطوره. ھای خودمان را تعبیر کنیم خواب به راحتی توانیم میوبی معنی کنیم،  را بتوانیم به خھا این

در ). ی، بلکه خواب تاریخینه خواب عمل(بشر در طول تاریخ دیده است  که ندھایی ھست ھا خواب سمبلیک تعریف کنیم، اسطوره

د و معنایی نوار، صحبت کن  پری جن و ًھای تمثیلی و احیانا ھا و داستان اند که از زبان ھمین اسطوره ھای معنوی سعی کرده کتاب

  .دنرا به انسان برسان
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.  کردن و تعبیر کردن خواب وجود داردتأویل ،ھایی نظیر تحلیل کردن بندی سیمر بسیار گسترده است و تقبحث خواب بسیا

 آن موضوع تر یعنی به باطن یقدق به عبارت ن،، یعنی به اول رفتآید می" اول" از تأویل: تعبیر و کلمۀ تأویلتوضیحی در مورد کلمۀ 

 از پوسته عبور کردن و به مغز رفتن، یعنی .، یعنی عبور کردن از ھمان لباس و معنی ظاھریآید می" عبور"و کلمۀ تعبیر از . رفتن

  و سمبل در متون معنوی یعنی متونی که با استفاده از زبان قصه و رمز و تمثیلھم ، کردن و تعبیر کردنتأویل  موضوع.تعبیر کردن

و نظریات مختلف روانشناسان و البته ھا به تعبیرھای مختلف   خواب. وجود دارد، و ھم در خوابصحبت کنند خواھند از یک معنا می

ی پریشان ھستند و در واقع کابوس ھا خواب ،یی ھستند که در کلھا خوابسری  یک.شوند میبندی  تقسیمبه چند دسته عرفا 

 ھیچگونه شود میًآیند، و غالبا ھم ن ی یا عصبی برای انسان به وجود میھای شدید جسم اراحتیل نًھستند که غالبا به دلی

سری  روشن کنندۀ یکھا خواباین . گویند می" ی صادقھا خواب" ھم ھستند که به آنھا ھا خوابسری یک. معنایی به آنھا داد

  .اق خواھد افتادھایی ھستند که یا در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده اتف پدیده

 که دو واقعیت ھستند، اما کنیم می فکر  ما،ًگذشته و آینده عمال وجود ندارند. حال صحبتی در مورد گذشته و آینده داشته باشیم

 چیزی ھست، فردایی ھست که من اکنون اینجا ھستم و کنم می، گمان کنم میًمثال من االن به فردا که فکر . اینگونه نیست

 در . چیزی بوده که تمام شده و رفته استکنم می و یا در مورد گذشته گمان ! تا به آن برسمکنم میرکت  سمتش حدارم به

 در مورد در اکنون زندگی کردن و یا وقتی. ور ذھنی است که ما داریمذھنیت است، دو تصصورتی که گذشته و آینده فقط دو 

ِخلق" " حال" فقط ،واقعیت. ، واقعیتی در دنیا وجود ندارد"االن" جز ًاست که اصوالموضوع مطرح ، ھمین شود می صحبت " دائمَ

اکنون شما ھمین مفھوم را بگیرید، وقتی که گذشته و آینده وجود . سازیم ذشته را ما فقط با ذھن خودمان میآینده و گ. ھست

 ناظر بر ھمه چیز باشد و ھمه تواند می و به این صورت کند میوجود دارد، روان انسان ھم فقط در حال زندگی " حال"ندارد و فقط 

رویاھای  دربنابراین . ، ھمین االن ھست و وجود داردکنیم میای که ما از آن صحبت  یعنی آن گذشته و آینده.  دربیابدًچیز را باطنا

ًاالن را باطنا در ِ عمق ھمین دارد به این وسیله انساندر حقیقت  و کند میمعنویت ارتباط برقرار  روح و روان انسان با آن ،صادق

آن چیزی که عرفا از آن با از ، (Self)ھر چه فرد از ھویت فکری یا ھمان نفس یا خود . شود مییابد و برایش مکشوف و آشکار  می

 با آن معنویت و حقیقت ارتباط برقرار کند و برایش تواند میتر باشد، بھتر  پاککنند،  ب، زنگار یا خار و خاشاک صحبت مینام حجا

یا " آینده "گوییم می آنھا را به روشنی ببیند، چیزی که ما به آن تواند میًو قطعا افتد  تری اتفاق می ی آشکارتر و صادقھا بخوا

 و از آن دگرد می ھمین االن مکشوف یند، یعنی امری در گذشته بر اوب  در گذشته رخ داده را در خواب می و اتفاقاتی که".گذشته"

ًای عمال وجود ندارد و ھر چه بر  بنابراین گذشته و آینده. بیند ینده رخ خواھد داد را در خواب میقی که در آ و یا اتفاشود میخبر با

  .گذاریم ولی ما اسمش را گذشته و آینده میھست، " حال" در ھمین شود میانسان آشکار 

 روانی انسان و چیزھایی ِقت و واقعیتای است از حقی مهَلغَ ھم چیزی بین کابوس و رویای صادقه است، یعنی مھا خواببعضی 

ً و احیانا به  و تعبیر کردتأویل آنھا را شود می که ن استسری تصاویر مبھم و درھم و در عین حال یکشود میکه بر او مکشوف 

  . انسان استِھای روحی خاطر ھمان ناراحتی

 به عنوان مثال .اھایی ھستند که ما در طول روز داریمبینیم، در حقیقت آرزوھای برآورده نشده و تمن یی که میھا خواببسیاری از 

ی ارتباط برقرار کنم، ًش نیستم، باطنا دوست دارم کاری را انجام دھم، با کسا من در طول روز به طوری که حتی خودم ھم متوجه

 اما بینم،  و آن را در خواب میدبرآورده شو که آن امر برایم دھد می، ولی به دالیلی شرایط زندگی اجازه ن... بخورم وچیزی بخرم یا

ًفرضا ز، آرزوھایی که در طول روز دارد ــ چی د بیً مثال یک فر.بینم ا در قالب یک تمثیل یا داستان می بلکه آن رنه به طور مستقیم

و در بیند  میدر خواب  ھا سمبلدر قالب تمثیل و را خواسته  ًی برسد ــ آن چیزھایی که باطنا میآرزو دارد که به مال و اموال

توانسته آنھا را متحقق کند، روانش این  و به این دلیل که در طول روز نمیھایش متحقق شود  آل خواسته که آن ایده حقیقت می

  .دھد میانجام کار را در شب برای او 

 و حتی خیلی از عناصر کند میً، مطمئنا ھمۀ عناصر خواب را تعریف نکند میبیند، و آن را برای دیگری تعریف  فردی که خواب می

ً ولی او موقع تعریف کردن، دقیقا به آن جزئیات و مواردی اشاره .، در حالی که آنھا را ھم دیده استآورد میخواب را به خاطر ن

ھای خوابش دارد،  ان تعریف کردن روی کلمات و ترکیببیننده در زم ت، و از ھمین تاکیدی که فرد خواب که برایش مھم اسکند می

  . فھمید که این خواب برایش چه معنایی داردودش می

****  
  :پیام داستان

ًاز خصوصیات انسان  گرفتار نفس و خود این است که اصوال از لحاظ . است" خود" نیستی و مرگ بر ،محور و پیام اصلی داستانــ  ِ

انسان انگار ھیچ چیز نوئی در جھان وجود این برای . ای را باز نکرده است پنجرهًیعنی درونا .  نیست"باز" انسانی ،روحی روانی

که این . دنیا برایش کھنه و پر از مرارت و تکرار است. ھا را بسته است  دریچهبنابراین ھمۀ. د درک و دریافت کندندارد که بتوان

ھای  از وعدهام راضی خواھم بود یکی  دا من از زندگیاندیشی و اینکه فردور. آورد می مرارت، مالمت را ھم به ھمراه خودش

 دچار حالت ،ِروح و روان انسان در بند نفس و خود. ھا گرفتارش ھستند بسیار بسیار وحشتناک نفس است که بسیاری از انسان

 .کند مید را از این حالت تخدیر  خو،یا یک تنھایی عمیق است که با در جمع و شلوغی قرار گرفتن" کسی بی"

ست که باز کردن این پنجره به  ا مھم ایننکتۀ.  دل تو بتابدر حقیقت به خانۀازه بده که نوــ ای انسان پنجرۀ دلت را باز کن و اج

ت و کاری به آن نداشته آن نور بتابد یا نتابد دست تو نیسحال اینکه تو پنجره را باز کن، . دست توست نه اسباب و افراد بیرونی

پس .  استتعلق به حالعشق و آن حالت زیبا م. توستگرا باش که چشمۀ عشق و گنج معنوی در درون خود  درون. باش
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ًوقتی آن حالت زیبا را درک کردی و باطنا و درونا زی. اندیشی را کنار بگذاردور رسی که  ای می با شدی به آن حقیقت و حالت معنویً

  .رھاند ی میکس ، که انسان را از بی"کسی رھاند روح را از بی"باست و ار زیبسی

***  

کسی ــ تنھایی ــ معشوق  اندیش ــ عشق ــ بی کردن ــ دورمعنوی ــ حقیقت ــ نور ــ دل انسان ــ دریچه ــ گوشنور  :موضوعات

ِ ھا ــ خواب ــ تعبیر کردن خواب ــ آرکتایپ ــ گذشته و آینده ــ خلق صورتان زبساز  ــ  ورت ــ معنا ــ دریای دل ــ سمبلــ مؤمن ــ ص

  .ی صادقھا خوابدائم ــ 

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi8.htm               8 جلسۀ(مربوطه لسۀ لینک ج(  

http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm  ح مثنوی معنویلینک جلسات شر             

*** 

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

        این به دست توست، بشنو ای پدر    ِپس ھماره روی معشوقه نگر              

  ِ     دور کن ادراک دوراندیش را   ا                ھا خویش ر راه کن در اندرون

ُواعلموا "...ِاشاره به عبارت قرآنی  َ ْ َّأن َ َاللـه َ ُيحول َّ ُ َبین َ ِالمرء َْ ْ َ ِقلبه َو ْ ِ ْ ُأنه َو َ َّ ِإلیه َ ْ َ َتحشرون ِ ُ َ ْ  او دل و انسان بین خداوند که بدانید و ...(، "ُ

  .16، "ق" نیز ،)24انفال، (، .)گردید می محشور او نزد در ]که بدانید و[ گردد، می حایل

  

 

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

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

com.persiangig.Masnawi 

 

http://www.panevis.net/molana/masnawi8.htm
http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm
http://masnawi.persiangig.com/

