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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 

  

   نھمجلسۀ

  3162دفتر اول، بیت 

ِخوشتر آن باشد که سر دلبران   دیگرانِ ث گفته آید در حدی             ِ

   ماست آنِ حالِ     خود حقیقت نقد    استان   بشنوید ای دوستان این د

چه سوغاتی آوردی؟ و پاسخی که  پرسد برای ما ه یوسف از او می به دیدار او، ک)ع (یوسفحضرت داستان آمدن یکی از دوستان 

، تم آید می تم اصلی این داستان و به خصوص ابیاتی که در ادامه .نه استاین داستان منطبق با بحث آی. دھد میآن فرد 

  .باشد میبه آن معنایی که در عرفان ھست  "فقر" ، و در کنار آن"فنا" یا ھمان "نیستی"

 یوسف. نیز سمبل حقیقت ھستند... در آثار مولوی، چیزھای دیگری مانند آفتاب، دریا، پادشاه و.  است"حقیقت"یوسف، سمبل 

  . ستن جھت سمبل حقیقت است که زیباروھم از ای

  :و اما داستان
 آشنایی ِ بالشسادۀ آشنایی یاِبه اصطالح بر واین دو از زمان کودکی با ھم آشنا بودند و . یوسف به دیدار او آمدحضرت دوست 

 که رود می و به فرعی آورد میابیاتی را در اینجا مولوی طبق معمول، قبل از شروع داستان .  آشنا بودنددیریعنی تکیه داده بودند، 

  :گوید می در ادامه ،…آوریم این ابیات را نمی

  ؟مرد  گفت آن نیکه     تا که با یوسف چ          این سخن پایان ندارد، باز گرد  

  برای ما چه سوغاتی آوردی؟! ای فالنی: شان، یوسف به دوستش گفت خالصه بعد از احوالپرسی

  ) گندمآسیاب: طاحون(  طاحون شدنِگندم سوی ھست بی         ت آمدن          دس ھی ت، یارانِبر در

و حاال به یوسف .  اما دوستش چون برای او چیز خاصی نیاورده بود، شرمنده شد.ارمغان را بیاور که گفتدوستش  بهیوسف 

  ...ام آوردهچه  بیاورم و برایت  خاصیجریان چه شده که نتوانستم برایت چیز گوید می

  مد مراارمغانی در نظر نآ         را  ستم توُ من چند ارمغان ج:گفت

  )معدن: کان(، )دانه: ّهحب( م؟ََران چون بّمُای را سوی ع  قطره         م؟     ََر کان چون بِای را جانب ّهبَح

   تو دل و جان آورمِگر به پیش           رمان آورم       ِ کِزیره را من سوی
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ِ     غیر حسن تو     خمی کاندرین انبار نیستُنیست ت ُ    که آن را یار نیست،ِ

 با خودم فکر کردم که ھر چه که .سوغاتی بیاورم، اما سوغاتی خاصی به ذھنم نیامدچه من خیلی فکر کردم که برایت : گفت

. مان ببرمُای ناچیز را بخواھم برای دریای ع  به انباری ببرم و یا اینکه قطرهای را م، مانند این است که بخواھم دانهبرای تو بیاور

 ھیچ چیز ! کرمان را به کرمان بردن استِ است، سوغاتی"زیره به کرمان بردن"حتی اگر دل و جان را ھم برای تو بیاورم، گویی 

  .ای ندارد ل و نمونهی ندارد، زیبایی تو مثاکه البته این زیبایی تو ھم یار! ُارزشی پیدا نکردم، به غیر از حسن و زیبایی توبا

َ پیش تو آر          ای      نهیالیق، آن دیدم که من آی   ای  سینهِ چو نور،مِ

  ...ینه بیاورم تاته دیدم که برای تو آمن شایس

   آسمانِشمع،   ای تو چون خورشیدن               خود در آِ خوبِتا ببینی روی

  نیُ یادم ک، خودِا چو بینی روی   ت                     ای روشنی،آینه آوردمت

َ  خوب را آیینه باشد مشتغل               آینه بیرون کشید او از بغل      َ   )آنچه که به آن مشغول باشند(ُ

 برای تو بیاورم، آینه است تا بتوانی زیبایی خودت را در آن آینه توانم میمن دیدم بھترین چیزی که : خالصه دوست یوسف گفت

ًند، فرد زیبارو دائما خودش را در آینه نگاه ا آینه ھم چیزی است که خوبان به آن مشغول. سپس آینه را به یوسف داد. تماشا کنی

  .کند می

  .داستان در اینجا تمام است

بردن به پیشگاه برای سوغات بھترین . یوسف سمبل حقیقت است و ما ھمان مردی ھستیم که باید برایش سوغاتی بیاوریم

اگر ما خودمان را از این افکار زائد، از . آینه ھم وجود روانی خودمان است. استآینه  یا ھر چه اسمش را بگذاریم،  عشقحقیقت و

 به خوبی آن را توانیم می و آن نور بر ما بتابد تا کنیم میپیدا شایستگی این را آن موقع این نفس و زنگارھا پاک و صیقلی کنیم، 

آینه ببیند و آن آینه  خودش را در خواھد میًحقیقت این است که به آینه نگاه کند، دائما  چرا که شغل و کار .منعکس کنیم

  : باشدتواند می که این آینه چه گوید میً مولوی در اینجا دقیقا ،حال. توانیم ما باشیم می

  ر، گر تو ابله نیستیَ       نیستی ب      آینۀ ھستی چه باشد؟ نیستی 

" ھستی"یا فنا در مقابل " نیستی. "باشد" نیستی"آینه باید .  را انتخاب کن"نیستی"اھل نیستی، اگر آدم عاقلی ھستی و ج

اکثر . کنم می، قالب داشتن یا ھویت و نفس داشتن، یعنی اینکه من خودم را چیزی فرض ھست داشتن یعنی "ھستی. "است

خصیت ذھنی خاصی برای خودمان قایل ھستیم که ایم، یک وجود روانی و ذھنی و یک ش ما از این جھت که گرفتار نفس شده

گوییم  ًاین موضوع بسیار روشن است که وقتی ما برای خودمان یک ھویت قایل ھستیم، مثال می! من این ھستم و آن ھستم

ویم، تر ش تر نگاه کنیم و دقیق اگر بخواھیم باطنی. یک ھویت ذھنی و خیالی است" ایرانی بودن"، این ھویت "من ایرانی ھستم"

 َمثال من متشخص ھستم، یا حقیر ھستم، من متواضع.  خاصی برای خودمان قایل ھستیمِھای روانی بینیم که شخصیت می

با ذھن و فکر برای خودمان ھویت . من آدم فاضلی ھستم، من آدم جاھلی ھستم، من اینم و من آنمم،  ھستم، من مغرورھست

 وسیلۀ فکر اند، یعنی ھویتی که به  معرفی کرده"ھویت فکری"با نام  را نفسبعضی . ھستیمھای مختلف ذھنی قایل  صفتو 

" ھستی" ھویت  و صفت ذھنی، به این نامیم ست که نفس را ھویت فکری نیز می ارو، از ھمین ایم برای خودمان قایل شده

ھستی را به . ی نداریمین ھستی کار دیگری نیز داریم که به معنای جھان بیرونی و عالم ماده است، اما ما با اِھستی. گوییم می

ً واقعا پاک و صیقلی باشد که این تواند میزمانی آینۀ انسان . بریم میای که در مقابل نیستی است به کار  معنای ھستی

، یعنی یک امر ذھنی و این ھستی ھم چیزی جز پندار نیست. ھستی را نداشته باشد و آن را به عنوان یک زنگار، پاک کرده باشد

ط یک خیالی است، یک موضوع واقعی نیست، اینطور نیست که یک چیز فیزیکی باشد که در ذھن من نشسته باشد، بلکه فقو 

ً که این پندار عمال وجود واقعی ندارد، ولی ما گمان شویم می آن توجه کنیم و نگاه کنیم، متوجه ھمین که ما به. خیال است

 وجود واقعی ندارد و فقط ذھنی و اعتباری ،ملیت.  است"ملیت"وشن این موضوع،  مثال بسیار ر. که وجود واقعی داردکنیم می

ھنگامی که من یک اسکناس ! است؟و یا یک اسکناس، فقط یک کاغذ است، اما آن ارزشی که ما برای آن قایلیم، کج. است

برای آن ارزش قایل من  ِخودیعنی ! جز در ذھن من نیست! ت؟بینم، ارزشی که برای این اسکناس قایل ھستم کجاس می

به طور کلی امور اعتباری از ھمین دسته ھستند، یعنی این ما ! اته ارزشی ندارد و تنھا یک کاغذ استّ بالذھستم، وگرنه خودش

 ذھن ما ھست که اعتبار ،و در حقیقت دھیم ما به آنھا اعتبار میتر  ، به عبارت دقیقشویم میھستیم که برای آنھا ارزش قایل 

را موضوع  ما ھمین  اگر حال. وجود واقعی ندارد، فقط اعتباری است.و نفس ھم از ھمین مقوله است" خود ".کند می تعیین آنھا را

نکه خیالی و پنداری  متوجه شویم، آن موقع است که نبودن آن را و ای و وجود واقعی ندارد اعتباری است، خودوکه این نفس 

  :گوید میکه شاعر این. ایم ھست درک کرده

   خدا ھیچ ندیدندِ   یعنی ھمه جا غیر   دند                خدا پردۀ پندار دریِمردان

ھنگامی که این را متوجه شویم، .  فقط یک پندار است،، یعنی اینکه متوجه شویم که خود...یعنی ھمین" پردۀ پندار دریدند"

  .ایم کردهنیستی و فنا را درک 
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***  

  ) چشمداشتِ بدونِبخشش: جود( بر فقیر آرند جود ،دارانْ مال            ن نمود   ھستی اندر نیستی بتوا

 زمانی که تو فقیر شوی، آن موقع است که گوید می.  به مثال زدنکند میشروع  و کند میاز اینجا مولوی شروع به صحبتی 

 و کند می و به تو رو آید می، حقیقتی که از یک غنا و ثروت روحی روانی برخوردار است  است حقیقتدارھا که ھمان مال

به این (فقیر شو، تو بیا و اھل نیستی و درویشی شو و پس تو بیا . د به تو جود و بخشش کند و مالش را به تو بدھخواھد می

بلکه فقر در عرفان به معنای فقر مادی نیست، .  را مطرح کند"فقر در عرفان" خواھد میمولوی . )بریم میمعنای خاصی که به کار 

ات کاسته شود و ضعیف شود، تا اینکه " من"یعنی از .  فقیر شوی، یعنی ھمین درک فنا و نیستی"خود" از ه این معناست کهب

ًرفته رفته به نیستی و فنا برسد و اصال ھیچ شود و کامال محو گردد ًکامال محو شود، یعنی اینکه تو عمیقا درک کنی که این  .ً نفس ً

 نیز به ھمین معناست، یعنی درویش بودن و "درویشی در عرفان".  خودِیعنی فقراین فقر در عرفان نابر ب.ًواقعا وجود نداردو خود 

   ."من اینم و من آنم"فقیر بودن و نداشتن این من و خود، که 

  .کنیم می که ھمۀ آنھا را مرور آورد میھای دیگری  در ادامۀ این مثال، مولوی مثال

  ھاست  پیشهِآینۀ خوبی جملۀ     ه خاست  ھر جایی ک،نیستی و نقص

ھا جایی   شغل ھمۀِآینۀ خوبی. ھر جایی که نقص و نیستی و فقر وجود داشت، آنجاست که آینۀ زیبایی و خوبی رو خواھد شد

موقع است که نجار و استاد  در و پنجرۀ چوبی شکسته داشته باشید، آن ًمثال اگر شما. ستی و نقص باشداست که نی

ای داشته  یا اگر شما زمین خرابه). زند مثالی است که مولوی می(را بسازد  آن خواھد می و کند می و به آن رو دآی میاش  سازنده

ِشما اول باید این خانۀ توھمی ساخته .  آنجا را بسازد و آباد کندخواھد می و آورد میباشید، آن موقع است که انسان به آن رو 
 آن را  تاآید می موقع است که آن حقیقت و عشق و آن ذات زیبا ، آندآن را به ھم بزنیشده را خراب کنید، از آن فقیر شوید و 

ً و اصوال آن ساختنش دیگر از جنس دیگری ھست و کامال فرق بسازد زند و ھمین بیت را خودش توضیح   مییمثال. کند میً

  :دھد می

َ جامه چست و دوزیده بود                                 چونکه ُ   ؟ چون شود)ھنر خیاط(  فرھنگِ درزیِمظھر                          ُ

ْتا دروگر           )ھای درخت خرما، منظور چوب است تنه(ُناتراشیده ھمی باید جذوع    )نجار: دروگر( اصل سازد یا فروع ُ

َشکسته بودِ اِ  کاندر آنجا پای                               آنجا رود                                 ،بند شکستهِخواجۀ ا ُ  

  ؟ آشکارْطب ِ صنعتِآن جمال     )الغر، ناتوان( زارَ نِ چون نیست رنجور،ِکی شود

  ؟ِگر نباشد، کی نماید کیمیا      ال                         َھا بر م ِخواری و دونی مس

 پارچه باید نادوخته . که خیاط بیاید و آنجا ھنر خودش را نشان دھد دوخته شده و آماده باشد، دیگر نیازی نیست،وقتی که لباس

  .ًباشد و یا لباس باید احیانا پاره شده باشد تا اینکه خیاط بیاید و به آن رو کند و شروع به بازسازی و یا ساختنش کند

ً ساخته شده باشند که نجار اصال به ھا ایناگر . ازدھا باید ناتراشیده باشند تا اینکه نجار به آنھا رو بیاورد و آنھا را بس این چوبو یا 

  .آورد میآنھا رو ن

وقتی که بیماری وجود نداشته .  تا آن را درمان کندرود میبند  کسته باشد، آن موقع است که شکسته شو یا اگر پای کسی

  .باید بیمار وجود داشته باشد تا طبیبی پیدا شود. باشد، آن طبیب پیدا نخواھد شد

  ؟کند می کیمیاگر به آن رو برمال و آشکار نباشد، چه وقت طال، ًدر مقابل فرضاخواری و خرابی مس که پستی و وقتی 

ات را به ھم بزنی، " من" تو باید خراب شوی، باید نیستی را درک کنی، باید گوید می .زند ھایی ھست که مولوی می  مثالھا این

 نفس راشان بر ھمین است که   اصل روشی دارند که"مالمتیان"ه از عارفان به نام  یک گرو.تا اینکه از آن حقیقت برخوردار شوی

یعنی جایی که . شود میًدائما تکرار  و در عرفان شود می آباد ،، یعنی جایی که از یک خرابی"خراب آباد"ًاصوال اصطالح . خراب کنند

 خودشان را در نزد کوشیدند تا اینکه مالمتیان اینقدر میعلت  .دشما نیز باید خراب کنید تا آباد شوی. شود میاگر خراب شود، آباد 

ّخلق خراب کنند، و آن من زاھد متق ِ م بزنند و خواستند به ھ کردند را می اخته بودند و در پیش خلق جلوه میی که از خودشان سِ

ھم زده ھای بازاری که اعتباری ھم به  عید ابوالخیر ھست که یکی از حاجیداستانی در مورد ابوس.  ھمین بودًدائما خراب کنند،

به بازار برو و : سعید ھم گفتابو. ی به من بده ای شیخ بیا و امروز تمرین:روزی به او گفت.  مریدش شده بود وبود، به نزد او آمده

که ھمۀ آشنایانت اش بگیر و درون یک سینی روی سرت بگذار و در بازار بگرد تا این فی سیرابی و شکمبه با ھمۀ کثی،از آن قصابی

اگر : ابوسعید ھم گفت. ، من آبرو دارمرود می من اگر این کار را بکنم آبرویم ، نه: آن فرد ھم گفت.تو را ببینند و بعد به نزد من بیا

  در بازارو آنھا را از قصابی گرفت، خالصه آن فرد قبول کرد و رفت .این کار را انجام دھیباید خواھی تمرین عرفانی کنی،  می

 ھمه تو را :ابوسعید پرسید! کردم، آبرویم رفت، چرا که ھمه مرا دیدندرا  من این کار :چرخید و به سمت ابوسعید آمد و گفت

شما مرا دیدید آیا  ان گذشتی بگو حاال برو و به تک تک آنھایی که از جلویش:ابوسعید گفت.  بله، ھمه مرا دیدند:دیدند؟ جواب داد

 من مطمئنم که ھمه مرا دیدند، اما ابوسعید :مرد گفت.  روی سرم بود؟ برو و این را از آنھا بپرسکه اینجا سیرابی و شکمبه
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ھنگامی که برگشت و ماجرا را برای ! مًخالصه رفت و پرسید و دیگران به او گفتند نه، ما اصال متوجه تو نشدی.  برو و بپرس:گفت

  ! دیدی ه خودت را می این تو خود بودی ک:، ابوسعید گفتابوسعید تعریف کرد

صورتی که در  ،کنند برای خودمان قایل ھستیم نگاه میکنیم که ھمه دارند به ما به چشم آن اعتبار و شخصیتی که  ما گمان می

 که کنم میًمن دائما به این فکر ! خودشان ھستند" من"خودشان و " خود" فکر نیستند، دیگران ھم مشغول ًدیگران اصال به این

 که دیگران به کنم میخیال . ما ه فاضلی برای خودم در ذھنم ساختِ اعتباریِا شخصیتب ی"من"خصیتی دارم و خود و اعتبار و ش

آن اعتبار و شخصیتی که ما برای خودمان . کنم میدر اصل خودم ھستم که دارم اینطور به خودم نگاه  اماکنند،  من اینطور نگاه می

ِ خودمان است و این خود ما ھستیم که دائما داریم این خود خقبل از ھر چیزی درون ذھنقایل ھستیم،   غیر ِودساخته، این منً

رسم و توجه  م می"خود" دارم به ً من به این مشغول ھستم که دائما. دیگران ھم مشغول خودشان ھستند.بینیم واقعی را می

 .باید این نفس و خود را خراب کرد بنابراین . خالصه گرفتار این پندار ھستیم.خودت مشغول ھستی" ِمن" و تو ھم به کنم می

زدند که مورد مالمت دیگران   را خراب کنند، به طوری که در مأل عام دست به کارھایی میروش مالمتیان ھم ھمین بود که این

 تا به این ردندک لم برای خراب کردن خود در کار می خودشان شکسته شود و این را به عنوان یک روش و "ِمن" و این قرار بگیرند

  .نام مالمتیه ھم از ھمین جھت آمده است.  مورد مدح و ستایش قرار نگیرند،وسیله نزد خلق

.  ھمان نیستی استکند مییی که مولوی از آن صحبت "ال"ھست،  "ال"ِدر مورد نیستی، فقر، فنا و کیفیت و اما ادامۀ ابیات که 

  :گوید میمولوی 

  رویم می" یا"ما ز دریاییم و در                 رویم می" ال" با ز باالییم وما 

 که این ھمه در متون معنوی از جمله در آسمانمنظور از . ھستیم زیبای روانی  آن باالی عشق و حالتما ز باالییم، یعنی ما از

، یعنی حقیقت ھست، یعنی آسمان معنوی ِسمبلآسمان،  فیزیکی نیست، بلکه ِ، این آسمانشود میمثنوی از آن صحبت 

ِرفتن، یعنی در گمگشتگی حرکت کردن زندگی که اکثر " یا"در . رویم ما با نیستی می.  انسانیِحقیقت انسانی، آن عشق و ذات

مان معنی  خط ندارد به این معنی که زندگی. ، گرفتار آن ھستیممان خط ندارد و مشخص نیست زندگیامروزه که ی ھا انسانما 

  .استِش از دست داده، ھمین معنی زندگی مروزه گرفته شده، یا خود اِچیزی که از انسان. ندارد

***  

  ؛کند میھایی است که مولوی برای باز کردن مفھوم نیستی و فقر و فنا، و زایل کردن خود در کار  این ابیات در ادامۀ مثال

ِ پی اظھار کار،جمله استادان   )ایه از خرابیشکست، کن( ِ انکسارِند و جایَنیستی جوی               ِ

َ   کارگاھش نیستی و ال بود            د  َمَ ص، استادانِم استادَرَالج ُ  

  ر استَ حق و کارگاھش آن سِکار     تر است  افزون ،ھر کجا این نیستی

  )اش فقیر به معنای عرفانی: درویش(، )پیشی گرفتن: ق بردنَبَس( َقبَردند درویشان سُ        بر ھمه ب ق ََبط نیستی چون ھست باالیین

ان برای اینکه بخواھند ھنرشان را نشتمام کسانی که ھنری دارند و در آن استاد ھستند، برای اظھار و روشن کردن کارشان، 

، دنبال جایی ھستند که خراب به دنبال نیستی ھستند. کنند؟ نیستی جویند و جای انکسار دھند و متجلی کنند، چه کار می

ً که از آن مثال یک کمد یا در کند میای شکسته و ساخته نشده را پیدا   ھنرش را نشان دھد تختهخواھد می اگر نجار .اشدب

خواھید اسمش را خدا بگذارید یا حقیقت، عدم، عشق، ھیچ یا   استادان ــ میِ بنابراین استاد.جوید  جای انکسار میزد، یعنیبسا

 وا.  استھمین ھم  اوِ، کارکند می یاد )صمد( استادان ِاستاد حقیقت و عشق که از آن با نام  ــ و در ھر حال آناسمی دیگرھر 

 باشد و در آن نیستی باشد "ال" و به دنبال جایی که آید می ھنرش را جاری کند، به ھمین سبب خواھد میھنری دارد که  ھم

 ھر کجا این نیستی بیشتر باشد و بر این .کند میدن کارش  و شروع به پیاده کرآید میگردد، کارگاھش آنجاست، آنجاست که  می

 که از آنجا. آورد میبه سمت او رو خود به خود این حقیقت  موقع است که  خرابی وجود داشته باشد، آن، کاذب و نفسِخود

ر است که  خاط است، به ھمین"باالیین طبق"نیستی و عدم در باالست، به طوری که در این درجه از اھمیت قرار دارد که 

 خود و زنگارھا را تجربه کند، آن موقع است که از لحاظ ِ یعنی اگر انسان فقر عرفانی و نبودگیرند، درویشان از ھمه پیشی می

  .روحی روانی خیلی باال قرار خواھد گرفت

َاین قدر گفتیم َ   فکر اگر جامد بود     ، باقی فکر کن       َ    رو ذکر کن،ُ

   این افسرده سازِ   ذکر را خورشید        )جنبش(زاز ِھتِر اد فکر را دَذکر آر

ذکر است  گوید می. گوید میای در مورد ذکر  در اینجا نکته! مل کناش را خودت برو و تأ هم، دیگر بقی را گفتیھا اینما  گوید میمولوی 

 گویند می ذکر یعنی چه؟ . در اھتزاز در آوری آن را،اگر روح و روانت افسرده است، تو باید با ذکر. شود میکه باعث حرکت فکر 

ً یا چیز دیگری است و دائما "هللا یا" گفتن ذکر ِای در حال بیند که صوفی می. شود میروزی شمس تبریزی داخل مجلس صوفیان 

ِّشغله الذ ":گوید می در این وقت شمس تبریزی . استگفتن ھمین ذکرھم مشغول به  ُ َ َ  ذکری که او دارد ، یعنی"ذکورَی المَلَکر عَ

. اندیشی ی باز داشته است، یعنی ھمان مثبت، او را از مذکور واقعگوید میذکری که او دارد .  مشغولش کرد از آن مذکورگوید می

 ذھن در سکوت قرار ،ًآشوبد و فکر دائما مشغول است، خالصه ر میبً ما به چیزی مشغول باشد، دائما دارد ِھنگامی که ذھن

  .ندارد
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و این سکوت، وجود روانی انسان را . گیرد می قرار "سکوت"خوابد و در  اقعی، موقعی ھست که فکر انسان میر به معنای واما ذک

ِمستعد می برای اینکه عشق درونش جای بگیرد َ ًمثال وقتی فردی دائما . دانند ذکر به معنای واقعی را ھمین سکوت می. کند ُ ً

خود .  یک تصویر ذھنی است.غیر از این نیست!  غیر از تصویری ھست که از کلمۀ هللا دارد؟هللا، این هللا چیست؟ آیا  یاگوید می

توانید با فکر کردن به  شما نمی.  در حیطۀ فکر نیستداست آن چیزی که خ که خدا در حیطۀ ذھن نیست،گوید میمولوی ھم 

 گفتن کلمات نیست، برای ِبنابراین ذکر به معنی. اش کنید ا درک کنید و عشق را بچشید و مزهخدا برسید، و خدا و حقیقت ر

 و عشق را تجربه ی خواھد شدّوقتی که سکوت کردید، به صورت خود به خود، حقیقت در شما متجل. ھمین باید سکوت کنید

  .، آن را مزه خواھید کردخواھید کرد و خواھید چشید

   مباشبهْذَج آن ِموقوف ،کار کن    )ای انسان( تاش ذب است، لیک ای خواجهَج ْخوداصل، 

  )ستیزه کردن: استیز(، )،ھمنشینمونس: انیس( ستیز چیست؟ِ خود اِعَْم طِنیسَبا ا       ؟رھیز چیست زو پ،)تسال ا( تچون امیدت الس

   این پرھیز چیست؟،   از فنا و نیست                     تو آن نیستی است        ِعَْم طِنیسَچون ا

َچرایی منتظ" ال"ِدر کمین                           ای، ای جان به سر        ِهن" ال"ِنیس َگر ا   ر؟َ

توجه داشته باش ! ، اما ای انساندھد میای است که به انسان دست  ذبه و حالت روحی درست است که اصل، آن جگوید می

خودت ھستی که باید این سکوت را با . یایدموقوف آن جذبه باشی، یعنی در گروی این نباشی که آن جذبه خودش بباید نکه تو 

اگر که ! ؟کنی می امید داری که آن نیستی و عدم را درک کنی، چرا از آن پرھیز وقتی .مشاھدۀ افکار و با تمرین متحقق کنی

 روار کنی؟َو پُخواھی آن را پر  روی و می فرو می" خود"ً؟ چرا دائما در کنی میخواھی به عشق برسی، چرا از آن پرھیز  ًواقعا می

، در حقیقت ...این کار و آن کار را بلد ھستم، یا ھویت من فالن است و تمدن چند ھزار ساله دارم و گویم میبه شما وقتی من 

و " ال" وقتی که امید تو گوید می. کنم می و از عشق دوری کنم میو نیستی دارم پرھیز " ال" و از کنم میر ُرا پ" خود"دارم آن 

 و نیستی شوی، پس دیگر چرا" ال"خواھی ھمنشین آن  ً اگر واقعا نمی؟کنی می و عشق ھست، چرا از آن پرھیز نیستی و عدم

  گردی؟ آیی و دور خودشناسی می به دنبال عشق می

ِ   شست دل در بحر    ن      َِکب ر میَ جمله دل ب،ز آن که داری   )گیرند قالبی که با آن ماھی می: شست( کنِف ر میَب" ال"ِ

ُپس گریز از چیست زین بحر مراد؟     صد ھزاران صید داد) به شست، تو را(که به شستت           ِ

اید در احوال مولوی  ًحتما خوانده یا شنیده. نیَای، دل بر ک ویت و شخصیتی که برای خودت ساختهباید از ھمۀ خودھای ذھنی و ھ

ن آنھا نیستم که با من من فالنی ھستم و در شأًمثال  که بند شخصیتیودند که دیگر در و خیلی از کسانی که از خود رھا شده ب

ن فالنی ھستم یا ًال خودی ندارد که بگوید من در شأ دیگر اصیفردچنین  و ندا ه، نبود...نند و ھمنشین من شوند وصحبت ک

  :گوید می مولوی .نیستم

   وز خیالی فخرشان و ننگشان     بر خیالی صلحشان و جنگشان   

  .ھا و پندارھا گم شده است  این خیالقت انسانی ما درحقی

***  

  :گوید میحافظ نیز 

  د تا یار، مرا به شست گیر   اھی             ام چو م تادهُدر بحر ف

  ُ بـتان شکست گیردِ   بازاره دست گیرد           ح بَدَیارم چو ق

 تا آن ام  در بحر نیستی افتاده.گوید میفظ ھم در بیت باال ھمین را ؟ حاگیرد می و ببین قالبت چه دلت را در دریای نیستی بینداز

ای که  از این نیستی گریزان ھستی؟ نیستیگریزی؟ چرا  چرا از این دریای مراد می! پس ای انسان. بگیردمرا به قالب یار بیاید و 

  .دھند یم و آن عشق را که در آن ھمه چیز ھست به تو دھند میدر آن صد ھزاران صید به تو 

ِباغ سبز عشق، کو بی ْمن ِ   ھاست  بس میوه در او،جز غم و شادی                     َتھاستُ

  .ًاصال چیز دیگری ھست. دیگر نه غم است و نه شادی

  :چندین بیت در خصوص بحث آینه

ُپیش ترک   ِ پیش زنگی، آینه ھم زنگی است       رنگی است         آیینه را خوش،ِ

   خود ساز آن آیینه راِ  دفتر             را      و روزی سینه صیقلی کن یک د

  صیقل آیینه شوی؟ پس کجا بی                     کینه شوی  ُرگر به ھر زخمی تو پ

  زنگ شو  آینۀ بی،    در ریاضت                  رنگ شو ، بیھمچو آھن ز آھنی

   صیقلی، صیقلی کن،   صیقلی کن                  پس چو آھن گرچه تیره ھیکلی  

  دودُ آن تیرگی از وی ز، صیقلی                        نور بود     ر چه تیره و بیَآھن ا
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َر صور             ُ پ،تا دلت آیینه گردد   َربْ◌ لیحی سیمَ اندرو ھر سو م                  ُ

   آیینه شد، غیب راِایھ  نقش              شد      سینه   ساده،نقش آنکه او بی

  ھا را قابل استَنتُم ِ صورت بی                   دل است      ِ وصف، آینهِآن صفای

   آن یاری که باشد زآن دیارِ        روی                یار       ِ رویِّالآینۀ جان نیست ا

  ِکسی کاو جنس کیستتا بداند ھر                            ؟ چیستِر آینه از بھرِگفتم آخ

َ من نقش خ، دیدم اندر روی تو                 د               ََبآینۀ اصلی، تو را دیدم ا   )َخد(ود ِ

***  

  :)ھای شارح جلسه صحبت(

. شویمھا صار این بزرگان را تکرار کنیم و مانند آنِ قِ که باید جمالتکنیم می و ما گمان رواج دارد" بزرگان"چیزی در اجتماع به نام 

، ...تجربه کنم، خودم مولوی ھستم حقیقت و عشق را ِوقتی که من خودم به حقیقت انسانی خودم برسم و آن بزرگی و شکوه

ً که دائما وابسته به این و آن آورد می و او را طوری بار کند مینفس، انسان را کوچک . شوم میخودم ! ًاصال چرا مولوی شوم؟

 خودم نباشم؟ ،چرا من. گری، و یا ھر فرد دیشود می اسم بزرگان از آنھا یاد که به کسانی باشند وانندت می "این و آن"حال . باشد

ً دائما جمالت مولوی و فالن فیلسوف و یا ھر شخص دیگری را چه نیازی ھست که!  خودم نباشد؟زنم از ھایی که می چرا حرف

ببرم و آن را از بین  من ھست برسم، این زنگارھا را ِه درون خودوقتی من به آن اصالت خودم و به آن حقیقت عشق کنقل کنم؟ 

 حتی اگر بر وقتآن و .  خودم شومخواھم می مولوی یا حافظ شوم، بلکه خواھم مین  دیگرآن موقع.  خودمشوم میدرک کنم، 

 حرفی ھم که نرانی کنم، ھیچ حرف ھم که نزنم و نتوانم مانند مولوی و حافظ شعر بگویم یا نتوانم مانند فالن فیلسوف سخ،فرض

 که ھیچ نیازی به کنم می یعنی آنقدر در زیبایی، آرامش و سبکی زندگی .کند میکه دارم، برای من کفایت نرنم، ھمان حالتی 

  .امور بیرونی ندارم، چه بلد باشم حرف بزنم و چه بلد نباشم، زندگی برایم زیباست، مثل یک کودک

***  

ردی که به فطرت خودش ً اصوال فپاسخ این است کهواکنش مولوی در برابر ظلم چیست؟ ت که موضوع بعدی در مورد این اس

 و شود می خردمند و آزاده . در برابر ھیچ ظلمی سر خم نکندشود میباعث  که شود میای برخوردار   آزادی و آزادگیرسد از می

اول از ھمه . اش را دوست دارد ن حقیقت انسانی را یعنی آخودش. پذیرد تر ظلم به خودش را نمی از ھمه مھمپذیرد و  ظلم را نمی

 ِ و آزادگیکند میدر عشق زندگی گذراند، چون   به بطالت و بیھودگی و یاوگی نمیاش را زندگی و کند میخودش به خودش ظلم ن

  :گوید می و کند میمولوی رو به نفس . کند میدرونی پیدا 

ْرت معکوسِای تن کج فک   روِ را کرده گھزار آزادصد                                            رو ِ

ِترک جانمدتی رو    ِ   رو حریف دیگری جز من بجو                                          بگو  منِ

  ِدیگری را غیر من داماد کن      )گذشت، سپری شد: شد( ِنوبت من شد، مرا آزاد کن

باید آزادی از این نفس را پیدا کند، ھنگامی که این آزادی را پیدا کرد، امور بیرونی که مربوط به  انسان ،بنابراین اول از ھر چیز

 اینکه ، نهرسد  میامان به سمناسبشکام ظالم ھستند، خود به خود با خردمندی و عقل و البته با پیدا کردن راه ُجامعه و ح

را پیدا ًبیند واقعا موثر است  که می  خردمندانه یراھ. ا از بین ببرم این حاکم ظالم رخواھم میشمشیر به دست شود و بگوید من 

  .رود می و این ظلم ھم از بین کند می

***  

ِپردازیم، و آن بحث پروژکشن  بطه با بحث آینه ھست که به آن میموضوعی در را ِِ(Projection)  در روانشناسی است که مولوی آن

  :استان این استد. را در داستانکی در مثنوی آورده است

  فتُھاشم شک  نقشی کز بنیْ     زشت              : را ابوجھل و بگفت) پیامبر( دید احمد

  )چه مایۀ گرفتاری ھستی اگر( چه کار افزاستی  گر، راست گفتی              راستی                ،را کهَر وَگفت احمد م

پیامبر ! تو چقدر زشت ھستی: را دید و به ایشان گفت) ص(وجھل آمد و پیامبر  که روزی ابکند میی داستان را اینگونه نقل مولو

  ...و روز دیگری. گویی میدرست : ھم گفت

   تابِنی ز شرقی، نی ز غربی، خوش ب       )ابوبکر: صدیق( ای آفتاب : بگفت،یقشّدید صد

  )اھمیت ارزش و بی ناچیز، بی( ه چیزَ نِای   ای رھیده تو ز دنی                 راست گفتی ای عزیز     :گفت احمد

  .گویی میراست : پیامبر اسالم به او ھم گفت. ھمچون آفتاب زیبا ھستیتو : ا دید و گفتروزی دیگر، ابوبکر پیامبر ر

   چرا؟،گو گفتی دو ضدگو راسترا                             ٰىرَ الوُدرَ ای ص:حاضران گفتند

  رک و ھندو در من آن بیند که ھستُت                  ِول دست       صقَ م،ام من آیینه: گفت
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پیامبر ھم به آنھا ! ؟گویی می درست د که توزنند، گفتی  دو نفر که حرفی مخالف یکدیگر میچرا به ھر: حاضران به پیامبر گفتند

  .بیند تم و ھر انسانی در من خودش را میای ھس نگونه جواب داد که من ھمچون آینهای

  :مولوی ابیاتی مشابه در مثنوی دارد

ُپیش ترک   ِپیش زنگی، آینه ھم زنگی است                  رنگی است  ینه را خوش آی،ِ

.زیباستچھره، آینه ھم ناو پیش انسان بد رو، آینه ھم زیباست،   انسان خوشِپیش  

 در اینجا بگوید، موضوعی است که در خواھد میی ما کاری به راست و دروغ بودن این داستان نداریم، اما اصل حرفی که مولو

ِپروژکشن"روانشناسی به آن   چیزی که در درون خودش ھست را در امور بیرونی ــ چه در یعنی فرد، آن. گویند می "َتعکیس" یا "ِ

ِ اظھار درون قت، یک نوع، در حقیکند می که از امور بیرونی ، و آن تعبیر و تفسیریبیند میافراد بیرونی و چه در امور بیرونی ــ  ِ
بر . گویند می "پروژکشن"به این گذرد، به امور بیرونی است که  خودش و یک نوع انعکاس دادن آنچه که در روان و درون خودش می

 در  ھمھا ایندانند،  کنند و ایشان را زشت می  ھم کسانی که به پیامبر توھین می در این زمانهگویند میای  ھمین اساس، عده

 تواند مینپروژکشن . خواھند به پیامبر نسبت دھند ن چیزی که درون خودشان ھست را میقت گرفتار پروژکشن ھستند و آحقی

کسی که دارد پیامبر "گوییم  بر فرض، وقتی می. ِواقعیت ھمان شخص باشد در مورد فقط تواند میویر ذھنی باشد و  تصدر مورد

 سال از ایشان، ایشان را 1500 یا 1400، مگر این فرد در زمانۀ ما با اختالف " گرفتار پروژکشن استبیند میاسالم را زشت 

ولی پروژکشن یا تعکیس، فقط در مورد .  ایشان از بین رفته و پوسیده و خاک شده استِچرا که واقعیت. ً؟ مسلما خیربیند می

. ز پروژکشن ھستند کودکان مثال بسیار خوبی ا. وجود داشته باشدتواند میواقعیت فیزیکی یعنی آن چیزی که االن وجود دارد، 

دھیم و بسیاری از رفتارھا و  مان ھست را به آنھا نسبت می  درونھا ارتباط داریم، بسیاری از موضوعاتی که در وقتی ما با بچه

 ھست را به انآنچه که درون خودمیعنی . ِ که در حقیقت در درون خود ما ھستکنیم میگفتارھایشان را آنطور تعبیر و تفسیر 

ھنگامی . بدھمبه او نسبت  چیزی را توانم میحال، وقتی که آن فرد وجود نداشته باشد، من ن. میدھ میرفتار و حرکت او نسبت 

 این تعبیر و ، ولی چه بسا...ووی حسادت است ً، مثال از ردھد می او این معنی را ِ این حرکتگوییم میبینیم،  که ما کودکان را می

 این حالت را کنیم که او  و اینطور بیان میدھیم  نسبت میکودکرا به آن ود ما باشد که ِدر حقیقت آن حالت درونی ختفسیر ما، 

  ).ًالبته این موضوع قطعا صد در صد نیست(داشته است 

****  
  :پیام داستان

اگر ما . ار نفس آن را پوشانده است است که زنگای وجود روانی ما ھمچون آینه.  نیستی بر خود استفنا و ، پیام اصلی داستانــ

 حقیقت بر ما ِ که نورکنیم می آن موقع شایستگی این را پیدا ،ھا پاک و صیقلی کنیم افکار زائد، از این نفس و زنگارخودمان را از

  . به خوبی آن را منعکس کنیمتوانیم می و بتابد

ُھا را بزدا و اگر ات پاک کن، زنگار که جز پندار نیست، از وجود روانیو این ھویت را " ھستی"ــ پس   و جاھل نیستی، عاقل ھستیِ

َرا ببر" نیستی" ِ.  

   گر تو ابله نیستی،َ   نیستی برچه باشد؟ نیستی               آینۀ ھستی 

***  

یشی در عرفان ــ آینه ــ حقیقت ــ نور ــ صیقلی ــ ھست داشتن ــ ھویت ذھنی ــ زنگار ــ فقر در عرفان ــ درو نیستی :موضوعات

  .ــ مالمتیان ــ پندار ــ امور بیرونی ــ کیفیت ال ــ فکر ــ ذکر ــ سکوت ــ بزرگان ــ ظلم ــ پروژکشن

***  
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 :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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