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  :اولجلسه   فایل صويتهخالص
  

ر معنوی   ای کن در جزیرهء   مثنوی  فرجه                       گر  شدی  عطشان   
س     مثنوی   را  معنوی  بیىن و بس                      فرجه کن چندان که اندر ھر 
   مثنوی د ن فقر است ای پسر                     ھر  د ىن راست  سودایی  دگر

    
اب ش  است کهدر این جلس ه بیان ىم کند اگر ىم خواھید در مورد ن   یك سری ابیات برای شروع، از مثنوی معنوی موالنا ا

معنویت بدانید و طالب معنویت ش  اید، در مثنوی این موضوعات را پیدا خواھید  د و آن چیزی که مثنوی به   ھدیه ىم کند 
س فقر است و منظور از فقر، فقر مادی و نداشنت رفاھیات نیست، منظور از فقر در مثنوی، فنای خود، نبودن من و از بني    بردن 

ان مىن وجود نداشته باشد، چیزی که از آن ىم ماند، عشق است قق بیابد و در درون ا   .    است که اگر این امر 
  

ن آب وان این را    روح     بني در تن  حرف   کھن                       حیوان خوان، 
  

ه مثل آب حیوان ىم ماند که  ن و داستان نیست  بل مثنوی تنھا یك سری  شد و آب حیوان      به   زندگی معنوی جاوید ىم 
شی (اشاره دارد به داستان خضر پیامرب که به دنبال آب حیوان  ان زندگی جاوید ىم  مثنوی حرف ھای .  ده است)     که به ا

یار سودمند ىم باشد در قالب داستان ھا و متثیل ھای کھنه ارائه ىم کند   .  عرفاىن خود را که 
  

ن آغشتهما   چه خود  ایت گشته                 امي   را در  ایت ما  ح  کز     امي ح 



ایت   نیست پیش  مرد  ر    وصف حال است و حضور یار غار             ح این   
    مردم  اندر حسرت  فھم درست                گومي به قدر فھم  ست این چه ىم

  
ایت ھایی که موالنا بیان ان ح و این داستان ھا و  ه شرح حال تك تك ما ا بل    ىم کند در حقیقت داستان و افسانه نیست 

ه   متوجه ىم شود (ھاست و خوانن  مثنوی به اندازه فھم خودش از مثنوی درس ىم گريد و آن را متوجه ىم شود    که ھر آ
  ).ارزمشند است

  
   آب    جان   ببنيھای رسته ز میوه                 ھای    تازهء    مرجان    ببني شاخه

ن شري است در پستان جان    گردد   روان کشن   خوش منی ىب                 این 
نه  و جوین  شد   ھاتف ار  مرده   د   گوین     شد                مستمع   چون  

   صد زبان گردد به گفنت گنگ  و الل              مالل مستمع   چون   تازه   آمد   با  
رم    در آید   از درمچون    پرده   در   پنھان  شوند اھل حرم                     که   نا

رىم   دور    از   گزند    د برگشایند    آن   ستريان   روی                 ور   در آید   
  از      برای     دی ء    نا     کنند             ھر چه را خوب و خوش  و ز ا   کنند

   حس   اصم از    برای   گوش   ىب                د    آواز    چنگ   و  زیر   و مبکی 
م  ن   کش    یامب   اندر ا    صد ھزاران گل  برومي   چون چم                       گر  
ن  کش  یامب   آن دم زن ته ىم              مبزد   ور    ھا   از دل  چو دزد ن گریزد   

  
یار  می را درک کنیددر مثنوی مش یار  یی بب نید و مفاھمي معنوی  در ادامه موالنا به این مطلب اشاره .      ا ىم  انید حرف ھای 

بت ىم کند و مسائل را مطرح ىم کند و  ه شنون  چقدر طالب شنیدن باشد،  سر ذوق ىم آید  و  ین   ىم کند که گوین  بر اساس ا
واھد داشتاگر شنون  مشتاق شنیدن نباشد،   .   گوین  اشتیاقی برای بیان مسائل 

  
ی را که مادرش را کشت به  مت :داستان اول       مالمت  دن مردم 

           
شت ی  از  خشم  مادر   را   ب آن    ر و   زخم مشت                  ی     خ    به زخم 
ی  گفتش  که  از  بد    گوھری    د    نآوردی         حق     مادری؟یا                    ی آن  
و و ای    زشت                       ب ھی      مادر  را  چرا  کشىت؟      خو ب او چه  د آخر؟  
   کشتمش  ن خاك ستار وی است                      گفت   ری   د  کآن  عار  وی  است



ش ای  گفت آن  کس  را  تشم  ب      !گفت  پس  ھر  روز مردی را کشم؟                      
  نای او  برم  به است   از نای  خلق                        خلق  خو ای کشمت او  را  رسمت  از 

 
ران به او اعرتاض   دند ای ناجوامنرد چرا : شرح ظاھری داستان ی یك فردی یك مادر بد ره ای داشت و او را کشت و د
 به آن فرد گفتند به جای مادرت آن مرد را ىم کشىت و  وی پا  ىم .  ا  ىم دھد به این علت که او بد ره  دمادرت را کشىت؟ وی پ

ی از افراد عامل  را  بور نباشم ھر روز  شم بدین خاطر مادرم راکشمت تا  ر را  بور  دم  ھر روز یك  ی دھد که در آ ورت  ب        
  .ب شم

  
رح داستان، خودش داستان را رمز گشایی ىم کند، که ابیات زیر در مثنوی جھت رمزگشایی در مثنوی، غالبا موالنا پس از ش

  :داستان باال آم  است
  

   که   فساد   اوست   در  ھر   ناحیت                        س    ست   آن  مادر   بد خاصیت
ش   او را  که   ر  آن   دىن    کىن   قصد   عزیزی   ىمھر   دىم                      ب ھني  

   از  پی  او  با  حق   و  با   خلق جنگ                    از وی این دنیای خوش بر  ست تنگ
  کس     را  دمشن    مناند   در دیار                        ز اعتذار  رسىت   باز   کشىت    س 
  

ص شود،   س  است،  مرتین مسئله ای که در این داستان به آن پرداخته ش س  ه منظور از  م   ىم باشد و برای ا ین   
ايت الزم است   :ض   

بیه ىم کنند، که این آینه منعکس کنن  روح حقیقت و عشق ھست ان را به آینه ای   و  ر      عرفا و موالنا وجود روحی رواىن ا
ان ىم باشد وىل  ا به دال ار گرفته و گرفتار یك   اهلی را ىم تاباند و منبع انرژی و شادی ا ان ز ن ئلی این آینه روح و روان ا   

ان دچار ماللت روحی و افسرگی شود و  ری که ما  ود و ا     سری خار و خاشاک ش  است و موجب ش  این  ر اهلی منعکس 
ارھا را کنار بزنمي تا این آینه بتواند  ر اهلی را بتاباند نمي این است  که ز ان ھا باید  ن ا ب  ان سرشار از عشق اهلی شود     .   و ا

 
ار از رخش ممـــــتاز نیست                آینه ات داىن چرا غمـــــــــاز نیست               ه ز ن        زا   ن 

           بعـــــــــد  از آن، آن   ر را ادراك کن  رو     زن ـار  از  رخ  خــــود پاك کن             



ری   ىم و این خار و خ س و خود در عرفان سنىت ىم باشد که امروزه آن را با نام ھای سلف، ھویت و ھویت  ف اشاک مهان    
ناسمي و موالنا در داستان ھایی که بیان ىم کند،این خار  ه ما این خار و خاشاک را کنار بزنمي باید آ ا را در ابتدا  ین   شناسمي و برای ا

ا ه کنار زد   .ن را به ما آموزش ىم دھد    و خاشاک ھا و طر

ان دارای دروىن شاد و آرام  خواھد  د و  ارھا، آینه ما  ر حق را منعکس ىم کند و ا ن   با  ت موالنا و با کنار زدن این ز تعل
  .سرشار از عشق و شور شعف و شادی ىم گردد

س که در این داستان به آن اشاره ش  است،  ان را وا ىم دارد تا مهواره  ھست خشم ورزیدنی   ی از خصوصیات  ه ا ین   و ا
د ران  ن با د و و جنگ و جدل .   ی  ر  ه در ذھن خود دارمي با یك  گفت ما اگر خوب  جه کنمي، متوجه ىم شومي که ھر       

یدن ھستمي... ىم کنمي، مثال ىم  نمي که با خاله یا عمه یا عمو یا مهکار یا دوست و عمل این  ر را حىت اگر در ظاھر و . جن در حال 
ان ھست که  مي و این جنگ و جدل  دن، به علت مهني خاصیت دروىن ا ام ندھمي وىل مهواره در ذھن خود با آنان ىم  جن   ا   

ران خشم  رزد ه به د ی او را وا ىم دارد ھر  س را از بني بربد و پا ش کند، از نظر دروىن به یك .      ان بتواند این      اگر ا
ودص  ی با خود خ ران   در گري    .ی   واھد رسید  و این آرامش دروىن خود به خود موجب ىم شود با د

ش   او را  که   ر  آن   دىن   کىن    ىمعزیزیھر   دىم   قصد                         ب ھني  

  نگاز  پی  او  با   حق   و  با  خلق ج                        از وی این دنیای خوش بر  ست تنگ

ی ىم کند ان در  این دنیا ی با عظمت احساس  س ھست که ا تن و به خاطر وجود مهني      .  

  

  خالصه قسمت سوم 

ی که پريوز ش   دند، خطاب به یاران خود د ان پس از بازگشت از  جن ر ادامه ابیايت از قول پیامرب اسالم آورده ش  است، ا   
 موفق شدمي وىل ما در درون خود دمشىن دارمي که به مراتب از آن دمشن بريوىن ىم گویند ای یاران ما دمشن خود را  کشتمي و

  .خطرناک تر است

   ماند  خصمی ز او برت  در  اندرون                    ای  شھان    کشتمي  ما   خصم   برون
س و دوزخ اژدھاست ردد   و  ست            دوزخ است این     ن   و به دریاھا 



س را به یك اژدھای دوزخ وش و آتش دھان که در ادامه  بیه ىم کند که خصوصیت سريی ناپذیر  این داستان موالنا     است، 
انه متام عامل ھسىت  ده است را    بارز اژدھا این است که ھر چه را بب ند ىم بلعد و ھرگز سري منی شود و اگر ھفت دریا را که در قدمي 

وزاند باز   سري  وزامن؟    ببلعد و  ری ھست که ببلعم و    ی   منی شود و ھنوز سوال ىم کند آیا چیز د

ان   مانند یك اژدھا ىم ماند که مهواره در حال طلب  دن و سوزاندن چیزی  است و   گاه سري منی شود ھ س ا ان در .        ا
ىت له له ىم زند و به ھر مرحله ای که برسد باز   ل ری دست یابد ش  طول زندگی خود به دنبال خو ی ه له ىم زند تا به یك چیز د

ىت منی کند که منی کند ان   گاه احساس رضایت و خو ىت کند وىل ا ش   که شاید پس از آن احساس خو ھ ش  ان مهواره  در حال .      ا
وحی این امر موجب ناراحىت ھای ر. ھ دویدن و چیزی شدن ھست و   گاه از چیزی که ھست احساس شادی و رضایت منی کند

ران را  جود ىم آورد که این گونه امور  ه  دن با د ران و مقا ان ىم گردد و حس رقابت با د ی رواىن زیادی برای من ا     ی 
س ھست که ما ىم  انمي این ناراحىت ھا را برطرف کنمي و به عشق  ان دچار ماللت روحی گردد و با از بني بردن      باعث ىم شوند ا

   و زندگی برسميو احساس رضایت از خود

ْاش نعره زنان، ھل من مزید مع                     عاملی را لقمه  د و درکشید ِ ْ َ 

  : نت  ه گريی

رب ىم باشد و منشا متام مشکالت روحی و  یار  ری ىم باشند که  س، من و یا ھویت  ا ا در درون خود دارای یك  ف       ا   
ان احس ان است و موجب ىم شود ا ند    رواىن ا ن اس ماللت کند و   گاه از زندگی احساس رضایت  ا است که . ھ    وظیفه ما ا

ناسمي س را از بني بربمي  و  برای از بني بردن آن باید خوب آنرا  موالنا در جای جای مثنوی با استفاده از داستا ایی، .     این 
س را  به ما معرىف  ده است ری دو تا از خدر این جلسه با .   خصوصیات  ی، خشم ورزیدن و د س که  ی صوصیات  ی    

  .سريی ناپذیر  دن است، آشنا شدمي

  ه خالصه توسط خانم سوگنديته
ir.persianblog.masnawi 
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  جلسه دوم شرح مثنوی معنوی

  فروخنت صوفیان  یمهء مسافر را جھت مساع

لید را         ي  دید را  نو این قصه پ     تا بداين آفت 

  

ی ھست و در این : موالنا در ابتدای داستان ىم گوید لید و خودبا خت این داستان جھت بمي دادن    از    

لید آ اه ک    .  داستان ىم خوا    را از مضرات 

س  ر از خصوصیات  ی د ی     دن و میل به خشم سريی ناپذیر  : تا به حال به دو مورد اشاره ش (ی 

لمي شدن در برابر ا ر ه ھاست) ورزیدن ی و  خت   لید، خودبا   .  

  

ی به : خالصه داستان خست یك صوىف در حال مسافرت، از شھری ىم گذرد و شب برای رفع 

اھی ىم رود و خر خود را به  آخور ىم برد و به او آب و علف ىم دھد ه یك سری صوىف در .   خا ا ئی از آ   

اه   ر فروش آن افتادند و آن را فروختند و برای خود لوط   خا یار گرسنه  دند با دیدن خر به  ف دند که    

اه غوغا به پا شد که امشب غذا دارمي و ىم  اىل  دند و در خا     یا مهان غذای لذیذ خریدند و کلی خو

ريمي اط شادی و مساع راه انداختن. ب خواھمي جشن  د و صوىف   در جشن   در شب آ ا جشن گرفتند و 

ني زدن با دف  د و مهه با . آ ا شریك شد سن طبق آئني مساع، در انتھای جشن مطرب شروع به ضرب 



ر رقصیدن و خواندن این شعر را ادامه دادند و " خر برفت و خر برفت "  شروع به خواندن     دند و تا 

ران او   رار ىم  د" خر برفت و خر برفت " شعر  ی صوىف قصه نیز با آنان مهراه  د و به مهراه د . ت را 

اه سراغ خر را  ص     که شد و مهه رفتند صوىف   به دنبال خرش به طویله رفت وىل خر را ندید و از خادم خا

اط جشن    گرفت و خادم به او گفت که صوفیان آمدند و به زور خر را از من گرفتند و بردند و فروختند و 

ب را راه انداخ فىت که خادم در . تند  د یار ناراحت شد و به او اعرتاض  د چرا به من چیزی  ن صوىف    

  :جواب گفت

  

  تا ترا واقف ک  زین  رھا                              گفت و اهللا آمدم من بارھا

  تر  از مهه گویندگان با ذوق                       گفىت که خر رفت ای پسر   مهی

    زین قضا راضی است مردی عارف است                     مت که او خود واقف استگش باز ىم

  

ومي  وىل   خودت از مهه با ذوق تر ىم گفىت  و " خر برفت و خر برفت"ب واهللا من چند بار آمدم تا به   

  .ف ر  دم   خودت از موضوع خرب داری

  

ذوق آمد گفتنش                    گفتند خوش گفت آن را جخله ىم    مر مرا   

لیدشان  بر   باد   داد لید باد                           مر  مرا         که دو صد لعنت بر آن 



   شدی  وین دمل ز آن عکس ذوقی ىم                  زدی عکس  ذوق آن  جخاعت ىم

  

الند و این جخله را ىم گویند: سپس صوىف گفت لید آن جخله را   من دیدم او ا خیلی خو    و من   به خاطر 

لید داد لید زندگی مرا بر باد داد که دوصد لعنت بر    .ت     رار  دم و مهني 

  

  :ابیات زیر برخی ابیايت است که موالنا پس از داستان ىم آورد و داستان را رمز گشایی ىم کند

 ھای طمع را   پردهبر دران                           صاف خواھی چشم و عقل و مسع را

  اگر ىم خواھی چشم و عقل و گوش جانت صاف باشد دست از خواسنت بردار

اق آن آینه چون ماسىت                                   گر طمع در آینه برخاسىت      در 

ن شود   با طمع کی چشم و دل روشن شود                             ل ھر که را باشد طمع ا

  کور  د الجرم در حرص او شب                             صوىف ز مسىت دور  دلیك آن 

اق  جود ىم آمد ا ا اسري طمع ىم شد در او    ون ما ا طمع یعىن خواسنت که مشکل اصلی . مه     آینه   اگر 

ان است   .  و  علت در زگی ا



ِمنظور از خواسنت، خواسنت مادیات و "  حال باید دید منظور موالنا از طمع و خواسنت چیست؟ مسلما
ه  به این معنا که من فرض ىم ک  در حال . خواسنت چیزی شدن از نظر معنوی ھستبل رفاھیات نیست، 

یت شوم، من آدم ناقصی ھسمت و ىم خوا   مل شوم یت ھسمت و ىم خوا  با  ىب  که اگر چنني .       حاظر 

ان دچار طم ان باشد، ا ان ىم  اند     خواستىن در ا واھد  د و زماىن ا     ع ىم گردد و قادر به درک عشق 

ربه کند که این خواسنت در درونش وجود نداشته باشد   .  عشق را 

نود مدھوش حرص ایت  ته                        ح   صد     ای در گوش حرص ن در نیاید 

  

ی صوىف به اجخاع صوفی صوىف در این داستان . ان ىم پردازدخت موضوع داستان ا ر ه است و به خودبا

رار  د ایی که داستان ھای . ت خودش را به اجخاع صوفیان باخت و مهه ھر چه گفتند او پذیرفت و    از آ

اه کنمي و  ب نمي آیا ما خودمان به  ا ا ىم پردازد، باید این داستان را در درون خود  ن مثنوی به خود ما ا   

  !؟کىس یا چیزی خودباخته ھستمي

یاری از چیزھا خودباخته ھستمي  ر کنمي ىم  نمي به  ی ف   اگر واقع گرا باشمي و کمی  خت و این خودبا

س است ر از خصوصیات  ی   ی د ما به متام چیزھایی که در زندگی ما وجود دارد و آ ا راپذیرفته امي  . ی 

ران آن را قبول ه د رده امي و به صرف ا ربه  ی وىل خودمان آن را  ین  ن   دارند ما نیز آ ا را قبول   

گاه و . دارمي، خود باخته ھستمي ران ىم  اند خا اده، تلویز ن، معمل ، روحاىن، استاد دا ... ی   که این د



ریت، . به شدت خودباخته ھستمي... جایزه اسکار، مقام اول دکرت و    باشد و ما به موضوعايت از جخله تار  

ران ىم گویند شعرھای موال نا خوب است ما ىم گویمي خوب است و خود به دنبال آن منی رومي و ی چون د

ه از کودکی به ما ىم گویند خدا وجود دارد ىم گویمي خدا وجود دارد و منی خواھمي خودمان  ین به صرف ا

ر ربه کنمي و ھزاران موضوع د ی آن را    .  

ان خودش در ع ی ىم کند و اجازه منی دھد ا ان را  ی ا س       خودبا ربه باشدخت  .   مق مسائل برود و اھل 

الب کنمي، باید خودمان مسائلی را  نمي و منظور این نیست که فریاد و یا ا ب   وظیفه ما ھست که ا ر ه شکىن 

نمي ربه  ته قبول دارمي،  ب که چشم  تلف .      ا ا دچار ا اع شکل ھای  یاری از ما ا       حقیقتا درصد 

ی ھستمي که این خودبا   .خت ی چشم عقل و چشم خرد و چشم روان ما را کور  ده استخت خودبا

  

ی از مقاله ھای آقای مصفا درباره این موضوع آورده ش  است   :ی در ادامه 

  

س بر ذھن فرد عارض ىم شود این است که فرد روز به روز  رب ترین کیفیت ھا که به طبع القا    ی   ی از 

انیت فردی خودش را ىم بازد و میلی جامعه ىم   اصالت و ا لمي القائات  انه ىم شود و  بی      با خودش 

ه  ان اصیل آزاد و مستقل برایش باقی منی ماند  ان به عنوان ا بل شود، بعد ازآن القائات فردیت یك ا     

و  ملثىن جامعه و القائات آن ىم شود و به صورت وصله ای در ىم آید که به لباس کھنه ا ل تبدیل به فتوکپی و  ا

  .لب ھا، سنت ھا و ارزش ھای جامعه خود ىم چسبدھا، قا



لیات وجود او ماھیت فتوکپی را پیدا ىم کند این .    ر  و عزای او، عید و شادماىن او، باورھا و به طور کلی متام 

ی و ىب اصالىت متام عیار   .خت یعىن یك خودبا

تا ته و خودباخته به اجخاع و ا ر ه و  اىن که وا نت  ا ته ب"      یار فقري   وا ان  ج    ه قالب ھای ا عی است یك ا

دود است و نیز چنني  دود است زیرا چیزھایی که جامعه خاص بر او عرضه ىم کند  ته و        از نظر رواىن، 

وھای جامعه احساسات او را بر ىم  ه بار ىم آید زیرا عوامل بروىن یعىن قالب ھا و ا ی و ىب ر اىن  ل ا س      

یزد و نیز ھسىت  ان تك ن ا اىن موضعی و موقتیست یا به اصطالح ما یك ا     و احساسات چنني ا

وھا و عوامل بريوىن به طور موقت احساسات  ل مضرابیست، به این معنا که موقعیت ھای خا  یعىن ا

ند  اد  می خا  در او ا ان شاد : مثال عید  روز(     ىم گویمي جشن داشته باشمي وشادماىن کنمي چرا ھر روز ا

ته به امور بريوىن باشد، چرا جامعه به من گفت موقع شادی ھست من نب   اشد چرا اصال ما باید شادمانیمون وا

ه چرا من احساسامت از درون نباشد میل  غمگني  دن چرا از بريون باید احساسات به من  و )     باید شاد باشم یا 

ته به آ ا نیز از بني ىم مثال چون امروز عید است باید شاد باشم .  رود  با گذشت آن موقعیت ھا احساسات وا

و رانه من به غلیان در ىم آید و ھزار  مان به فقرا ىم  و ری است احساسات  نی چون امروز روز  نی 

ر جامعه پی شم وىل از فردا باز مهان آش ھست و مهان  سه و چنگ انداخنت به  چرا حالت دائمی من .   

ی به  ان نباید بدون وا   ت ا ی مستمر و بدون دلیل    و ری در یك شادماىن، خري و  نی عید و روز  نی 

ی به قالب ھای ا عی  ی از مسائل اسا  نا  از خودبا جبروىن جریان داشته باشد چرا؟  خت  درپیش ی 

ته در خراسگرفنت یك زندگی عادت گونه و کور است بت چون خران چشم  و زندگی )  تعبري موالنا(    ، بال



راری و مالمت بار استاز روی عا آیا در این امر   مرارت وجود دارد که من . ت دت یك زندگی کھنه و 

دود را به عنوان ھسىت و ھویت رواىن خودم با خودم  وھای خاص و  ل   یك عمر است که دارم قالب ھا و ا

رار ىم ک  راری است که منی گذارد من   به   شدن ھسىت. ت محل و  ربه ک  ت محل این قالب ھای     را 

راری ىم رسد ربه ک  چون ھسىت خودم کھنه است مهه چیز زندگی نیز به نظرم کھنه و  ت عشق را  در .   

ث ماست یاد آوری کنمي که ما  ته را   اگر چه خارج از  ی به اجخاع این  ن   رابطه با مسئله خود با خت 

ا ا معموال برای  تبعیت از قالب ھا و فتوکپی ھا این  ج یه  نا موجه را در  ر ىم کنمي که چون فالن سنت،   ا

ردانه ای است اگر .   فالن سبك شعر، فالن سبك موسیىق مال خودمان است، باید آنرا حفظ کنمي این  جیه نا 

ر چیست؟ مال  ر مبتىن بر واقعیت، اصالت و حقیقت است مال خودمان د ی سنت، ز ایی یا ھر چیز د ی 

ىب معناست  مال فرد یا جامعه خا  نیست و اگر ز ایی و کمال در آن نیست حفظ و دفاع از حقیقت. خودمان 

ردانه ای نیست یك از ھشدارھای اسا  موالنا  به  ه مال خودمان است  ر مفید و  ن   آن به صرف آ

ی است ان، در مورد خودبا خت ا و امهیت فوق العاده .    اىن او حرمت  و  امت ا ان      او در مور فردیت ا

ی از اسا  ترین کلیدھای رھایی ىم داند.ای قائل است رھایی از . ی  برگشت به فردیت و آزاد اندیىش را 

شت و فردیت خودش را باز .   س ی به جامعه و اجخاع رھا  ن او ىم داند تا وقىت فرد اسري از خودبا خت 

س ىب مثر است به شکل ھا وروش ھای متفاوت به این جھت است که بارھا .   نیافت ھر تال  برای رھایی از 

ان ھشدار ىم دھد و ھی ىم زند تا او را متوجه این مسله  یاىن مناید مثال ىم گوید   :  به ا



ر, چشم داري      من ر از چشم سفید يب ھ           ن به چشم خود 

   ؟!را چرا باشي گروگوش  گوالن                                            به گوش خود شنو,  گوش داري  

لید ي نظر را پیشه کن ه کن                              يب ز       به راي و عقل خود اند

ره مردان مشو   روسر  خود گري و سرگردان مشو                        مرد باش و 

  !انکه به مردارت کشند این نا س                          دید خود مگذار از دید خسان

  ؟!که عصامي کش که کورم اي اخي                                 !چشم چون نرگس فرو دي که چي

  !پس بدان  و ھست از   کورتر                                           آن   عصا  کش  که گزیدي  در سفر

ان را به قضایای زندگی کور ىم کند ی به اجخاع دید ا ىب . خت   خوبا بت به خودش ما س و  ان را      ا

ایىت ىم گوید یك روز شا ردان به استاد مکتب خانه گفتند. عا د ىم کند  آخوند خدا بد ن ، ح در 

ه ھا امهیت منی دھد اما وقىت آن القائات  ار رنگ مشا پری  و چیز ون ىم شه استاد ابتدا به تلقني و   ن   ا

که واقعا مریض است و حىت وقىت چھره خود را در آئنه ىم  ند به نظرش ت رار ىم شود استاد باور ىم کند 

ه ھا یعىن نظر اجخاع را  ش پری  است یعىن به دید عیىن خودش   ا د منی کند وىل القا  ع  ىم رسد که ر ن 

  باور ىم کند

  . ایت صوىف را  در ادامه بیان ىم کندحآقای مصفا ،

یار ز ا ی به اجخاع آ اه   در انتھا باز   اشعار  ان را از خودبا خت یی آورده ش  است که ا     



شت    بر  دو  چشم نه      ھ   بیىن از جھان؟ ا اف ده                            ن دو   سر ا

س شوم نیست                           گر   یىن   این جھان معدوم نیست   شت     ن   عیب جز ز ا

شت   ھاىن ھر چه ىم                            را بردار ھنين     ز  چشم  ا    خواھی ببني ن و آ

   که عصامي کش که کورم ای اخی؟                       چشم چون نرگس فرو  دی که چی؟  

اب      ر خود را کی گذارد آفتاب                             ح  ور ببندی چشم خود را ز ا

رچشم داری  ، به چ    خرب من ر از چشم سفیھی ىب                          ن شم خود 

  گوش گوالن را چرا با  گرو؟                              گوش داری  ، به گوش خود شنو

ه کن                                 پیشه کن   لیدی  نظر  را   ز   ىب       به رای و عقل خود اند

  :نت  ه

ر  ی ی د ی به اجخاع است که ی  س که در این جلسه به آن پرداخته شد، خودبا خت از خصوصیات    

اىم که این خصوصیت را داشته باشد منی  اند . این خصوصیت دارای مضرات زیادی است ان تا  ھن ا   

رد ان از نظر رواىن .  آزاد و رھا باشد و با دیدی باز به مسائل ھسىت     این خصوصیت موجب ىم شود ا

ه باشد چرا که عوامل بروىن ھستند که احساسات او   ی و ىب ر ان  دود باشد و باعث ىم شود ا س         ته و 

یزد بت به خودش ما س و ىب ا د گردد. ن را بر ىم ا ان  عاین خصوصیت باعث ىم شود ا     . 

  ه خالصه توسط خانم سوگنديته
ir.persianblog.awimasn 



  جلسه سوم

  پشگاه، صورت شري و  ن شدن او به سبب زخم سوزن داستان کبودی زدن قزویىن بر شانه

  

یار مرسوم  ده است وىب در میان قزو یان  یك فرد قزویىن پیش یك دالک ىم رود و ىم گوید بر . ل   در قدمي، خا

وىب ش یك شري ژیان و غرن  را خا ل روی شانه ام  ه ای که .  کن   وىب ىم کند و مهان  ل    دالک   شروع به خا

ای شري را    سوزن را بر تن قزویىن فرو ىم آورد، مرد قزویىن احساس درد شدیدی ىم کند و از دالک ىم پرسد 

وىب دم شري ھسمت وىب  ده ای؟ دالک در پا  ىم گوید در حال خا ل شروع به خا  مرد قزویىن در پا  ىم .  ل 

وىب کنگوید دمش ر شري را خا وىب کىن، جای د ل  را منی خواھد خا ی  وىب  دن . ل  ل دالک شروع به خا

ای شري ھسىت، ،قسمت گوش شري ىم کند وىب  ل    دوباره صدای مرد قزویىن از درد در ىم آید که در حال خا

وىب گوشش ھسمت ل دالک پا  ىم دھد در حال خا رش رو قزویىن ىم گوید گوشش رو   منی خواھد جا.   ی ی د

وىب کن رار ىم شود و مرد قزویىن به . ل خا وىب شکم شري و مهان ماجرا دوباره  ت دالک شروع ىم کند به خا ل 

وىب کن ه را خا وىب کىن جای د ل خاطر درد ىم گوید شکمش رو   منی خواھد خا ی  ام . ل  ھن در این 

شت به دھان ىم ماند و سوزن را زمني  وىب بر ىم دارد ن دالک صربش متام ىم شود و ا ل ىم اندازد و دست از خا

وىب  دن شري غران  بت از خا مل درد سوزن را نداری  رت است که  ل و به مرد قزویىن ىم گوید اگر طاقت و      

  .شري ىب سر و دم و شکم را خدا   نیافری  است. ن ىن

نني                                       دید؟  که اشکم و سر و دم ىب شري   نآفرید خود خدا شريی ی  ا



  مزن دم  رو ژیان شري چنني  از                          زدن     سوزن   طاقت   نداري   چون

یه اشعار را به منظور رمز گشایی داستان ىم آورد و اشاره ىم کند، در راه رسیدن  ا متام ىم شود و موالنا  ی    داستان در ا

رد که باید بر آ ا صرب داشته با  و اگر طاقت این دردھا  را نداری،  رت ھست که وارد به عشق، درد ھایی وجود دا

وی ريی.   این راه  س زده ىم شود   صدایت در بیاید منی  اىن در این راه قرار  ب اگر با ھر ضربه ای که به     .  

  

ا يب صیقل آیین                      گر به ھر زمخي   پرکینه شوي  ه شوي  پس 

   تا صفا یايب   زاین ر  کھن                   صرب گنج است اي برادر صرب کن

  

صرب و خامو  را مرتادف در نظر گرفته است در اشعاری که آورده ش  است موضوع اصلی این داستان صرب است و 

ان بتواند از نظر دروىن سکوت ک. و ىم گوید صرب و خامو  موجب جذب عشق ىم گردد ند و خاموش مباند،   اگر ا

ربه کند   .  حالىت را پیدا ىم کند که ىم  اند عشق را 

ان علت است               صرب و خاموشي جذوب رمحت است ان جسنت        وین 

ی نیست ته الزم است که معنای کلمه صرب با کلمه انتظار  ی ذ  این  اقی . ن    در حالت انتظار ما منتظر ىم شومي که ا

ومي، وىل در حالت صرب ما چیزی را منی خواھمي و طلب منی کنميرخ دھد و یا چیز واسنت و .   ی    صرب به معنای 

نطلبیدن است و به معنای کیفیت آرام  دن ذھن است و در این حالت ھست که حقیقت خودش را برای ما آشکار ىم 

  .کند



اه آرامشت از بني و کىن، آ ن در مثنوی بیان ىم شود ھر گاه آرامش را  ی از پارادکس ھای جس   ی  ىم رود و این 

ت شوی و به عباريت نباید . ز ای عرفان است واھی که خو ت شوی نباید  ش     به این معنا که اگر ىم خواھی که خو ش 

و کىن ىت را  جس   خو   .ش 

  .     طالب ىب قرار شو تا که قرار آیدت                        جخله ىب قراریت از طلب قرار  ست   

ت با  واھی خو ت با  نباید  واھی خو ش       اگر  ری . ش  واھی از نظر رواىن چیز د ی منظور این است اگر    

ىت  دن ش  وی و مهني چیزی که االن ھسىت را بپذیری و قبول کىن این یعىن احساس خو   .  

ه از خودمان فرار کنمي  ا ا برای ا ین اگر  جه  ده باشمي متوجه ىم شومي که ما ا مدام در حال حرف زدن و   

ا ا، غی ت. جپرداخنت به امور ا عی ھستمي چه (  مثال خیلی عالقه مندمي در مورد اموری چون سیاست، رابطه ا

و ھا ىم خواھمي از خودمان فرار کنمي) خوب و چه بد در ضم  ما در درون خودمان   . گفت حرف بزنمي و با این 

ران حرف ىم زنمي  و ھا از اول   که بیدار ىم شومي مانند زنبور در درومنان وزوز ی مرتب دارمي با د ص و این  گفت 

ربه کنمي.  ىم کنند ربه کنمي، آمادگی این را پیدا ىم کنمي که عشق را  واھمي .     اگر ما بتوانمي سکوت و خامو  را    و اگر 

ومي ر  دن خالص    .ف   درون شريیىن داشته باشمي، باید از این دائما 

  

ور                               ن خواھي که گوىي چون شکرگر     صرب کن از حرص و این حلوا 

 ھست حلوا آرزوي کود ن                           صرب     باشد     مشتھاي   زیر ن

  



س که  ر از خصوصیت  ی د ی   در ادامه در مورد  ان از ضربه زدن به " ھویت دادن"ی    است و این که چگونه ا

بت ىم شودآن ار ىم کنمي که دارای ھویت چندین ھزار ساله ایراىن ھستمي و .    دردش ىم آید،  ف  مثال ما ایراىن ھا ا

وقىت به ما گفته ىم شود این خصوصیت، یك خصوصیت اعتباری ھست و ذايت منی باشد و اصال معنا ندارد، احساس 

  .درد ىم کنمي

ونه دردھا صرب نداشته باشمي ردميین  اگر ما بر ا   .ن   رت است که اصال وارد مباحث خودشنا  

س شوم خویش                   ای برادر صرب کن بر درد نیش      تا رھی از نیش 

  

  :نت  ه

ربه کىن و منظور از صرب این ھست که     اگر ىم خواھی به رھایی بر  باید صرب داشته با  و خامو  و سکوت را 

ویخودت را مهانطور که ھسىت ب واھی در آین  از نظر رواىن چیزی    .    پذیری و 

س که در این جلسه به آن پرداخته شد، ھویت دادن است ر از خصوصیات  ی   ی د  .ی 
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  جلسه چھارم
  خراسان ملك  ك و اد  ابراھمي   رت سبب

ھباىن  دند که  ھبان ھای قصر   مشغول  ن ابراھمي اد  که پادشاه خراسان  د در قصر خود خوابی   د و  ن 
ید چه کىس جرات  ده است بر روی پشت بام    نا ھان ابراھمي اد  صداھایی از پشت بام قصر شنید و با خود اند

ريون آورد  و پرسید چه کىس بر روی پشت بام است، ع  ای جواب دادند ِقصر من سر و صدا راه بیاندازد، سرش را ب
.  ابراھمي اد  پرسید دنبال چه ىم گردید؟ پا  دادند دنبال شرتھا ىم گردمي. ما ھستمي و به دنبال چیزھایی ىم گردمي

ان در پا  گفتند پ. ابراھمي اد  گفت آخر چه کىس بر روی پشت بام دنبال شرت ىم گردد ت    ا   س   چگونه بر روی 
  پادشاھی دنبال خدا ىم گردی؟ 

ر کىس او را ندید ا رفت و د ت پادشاھی را رھا  د و از آ ر ابراھمي اد   ی و پس از این پا   د که د   .     ی 

س ھست،به Identificationموضوع اصلی این داستان  ر از خصوصیات  ی د ی    یا مهگون  دن ھست و  ی 
ان خیال ىم کند، چیزی ھست که خودش را به آن چیز متعلق  ده استاین معنا است که    .  ا

یار  می ھست و چون من   دنباله رو راه مولوی ھسمت، پس آدم  می ھسمت یار    .    مثال ىم گوید موالنا آدم 

تلىف من جخله پول، سواد، مذھب، موالنا یا حافظ و چیزھای د ان خودش را با مسائل و چیزھای  یا  ر مهگون و     
  .ایدنتیفای ىم کند

یش دارد با زماىن که یك میلیارد  من پول  ن در خاصیت مهگون  دن، فرد زماىن که یك میلیون  من در حساب با
  .در حسابش دارد، متفاوت است

  .مه نني در زمینه سواد، من اگر دکرتا داشته باشم، احساس بزرگی ىم ک 

بت از بزرگی کوروش کبري ىم ک ویمي چون من ایراىن ھسمت پس من   آدم بزرگی ھسمت و عبارت ز ای  یا  : ب نمي، تا 
  " !!!من آمن که رسمت  د پھلوان"



سل باش آزاد ای پسر                                  چند با   د سمي و  د زر            ب  د 

ان خودش را با   چیز  ھ اگر ا اه درحقیقت   ند، آ ن ایدنتیفای  اىن خویش و عشق است و منظور از این  ت ن     ا
یشن ھست   .نتیفی آزاد شدن از اید

سباند به مولوی، حضرت   و  ان خودش را  ان باید مستقل باشد و خودش را به ...    اصال چه لزوىم دارد که ا   ، ا
لی ىم شود اه ھست که عشق در او  سباند، آ م    حقیقت    .ن 

  

رب   . ای  دن، جدا شدن از وحدت ھستیدنتیفآ  ی    ی از نتا  

  

ران جدا  ر ىم کند از د ری شود،  ان دچار ھویت  ی ھست و وقىت ا ان ھا در حقیقت  ی باطن ا ف  ف      ی 
ران فرق دارد ر ىم کند با د ی است و  ر ىم ک  چون دکرتا دارم و . ف  ف مثال من خودم رو با سواد مهگون ىم ک  و 

 از    رت ھسمت و این من ھای متفاوت و برچسب ھای متفاويت که به خودمون ىم زنمي   نداری پس من با   فرق دارم و
ر اختالف پیدا کنمي، وىل این تنھا یك پندار و خیال  د ران فرق دارمي و با  ر کنمي با د ی باعث ىم شود تا  ی  ی  ف 

ی ھستند ا ا در وحدت قرار دارند و از نظر وجود رواىن  ه مهه ا ی است، در حا   .  لی 

  نن شان و    رشان   خیاىل               و   از                جن شان و ص  شان خیاىل بر

ه اند         رهء خلقان جخله  غم پیشه اند و دل خسته سبب زاین                                    اند

   ان  و غزىب  م و ىب معىن  جخله                 کود ن        جنگ مه و خلقان جنگ

  



ارات و ننگ ھاميان  در زندگی بر  ا ا بر اساس یك سری خیاالت واھی ھست و متام ا ف  دوستیھا و جنگ ھای ما ا   
اساس خیال ھای پوچ و واھی است و به این خاطر ھست که مهیشه احساس ناراحىت و افسردگی ىم کنمي و جنگ ھاميان 

ر مانند کود ن ىب معىن و ىب مغز ا د ی با    .ستی 

س مهگون  دن یا  :نت  ه ر از خصوصیت  ی د ی     ان ىم  Identificationی     ھست و به این معنا ھست که ا
ان از وحدت جدا . پندارد چیزی ھست که خودش را با آن چیز مهگون  ده است   این خصوصیت موجب ىم شود ا

ران بداند   .ی شود و خودش را جدا از د

ان باید مستقل باشد و از مه   .گون  دن رھا شود تا در حقیقت قرار گريد  ا
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م   پ  جلسه 

  ...زن الف مرد  دن سبیل چرب

ه گرسنه   د، با پوست دنبه سبیل خود را چرب ىم  د لی     مرد فرومایه ای یك پوست دنبه پیدا  د و ھر روز در حا

لس دوستان و بزرگان شھر ىم رفت و دسىت به سبیل خود ىم کشید که وید، من     و به  ب به صورت غري مستقمي 

ی و فقر عذاب ىم کشید ر ھسمت، در صوريت که باطنا از گر ھماند که من  ا سن غذای چرىب خورده ام، یعىن  ن    ً .

ه مه یشه گرسنه  د وىل منایش سري  دن ىم داد، سر و صدای شکمش در آم   د، شکمش دعا ىم  د ین به خاطر ا

که مرد رسوا شود و خطاب به مرد ىم گفت   با این  رت پدر ما را در آورده ای، اگر   اینقدر الف منی زدی که سري 

  .ا اینقدر عذاب منی کشیدميھسىت شاید یك  ميی رمحش ىم آمد و چیزی ىم داد به   ىم خوردی و م

  باد  کن    چرب سبیل  ن                          اد             آتش بر بر   را ما   الف 

ندی رحم  ميی         یك                گدا ای زشتت الف نبودی گر   ما به ف ا

ه را برد و اعضای خا اده او ھر  ری  دند     باالخره دعای شکم بر آورده شد و روزی گربه ای آمد و پوست دنب

ريند تند پوست دنبه را  ب نتوا لس آمد و به پدر گفت .    ای پدر پوست دنبه ای که ھر :     ه اش از روی ترس به 

ريمي، بدین وسیله آبروی  تمي آن را  ب روز سبیلت را با آن چرب ىم  دی گربه آمد و برد و ما ھر  ری  دمي نتوا   

بت به وی رحم پیدا  دند و به او . زن برده شد فمرد ال ب خن  شان گرفت وىل بعد از آن  ت    افراد حاضر در جخع از 



بت  دند، وی   چون طعم صداقت و راسىت را چشید، راسىت و صداقت پیشه    غذا دادند و سريش  دند و به او 

  . د

س، منایش دادن و میل ی از اصلی ترین خصوصیات  ران استی        ری . ی  به فریب دادن د ف اصوال ھویت  ً

 منایش  .زن   دن و زندگیش به این ھست که خودش را منایش بدھد، عرضه کند، وامنود کند و در طبق منایش قرار دھد

ری  سط برچسب ھایی صورت ىم گريد که این برچسب ھا دارای ارزش ھای بزرگ اعتباری ھستند و  ف ھویت 

ان در متا ایی که این ارزش ھا اعتباری ھستند و ذايت نیستند، . م زندگمي له له زده ام تا آ ا را بدست آورده امِ  من ا   از آ

ه من در حاىل که دارای یك روح و روان گرسنه، پوک و پوچ  ان سازگاری ندارند و در  نت  با ذات و درون من ا   

ر کنید من  ش بازی ىم ک  که مشا  ف ھسمت، پیش مشا طوری  دارای چه ارزش ھای بزرگی ھسمت و مهواره ندای   

ا ا  اطر این دروغ –  باطن ما ا   . به آمسان بلند است، و نیز ترس از این دارمي که دروغ ما آشکار شود-   

ان در  اه دارد، من ا رومیت  ران را در  س این است که متایل دارد د ر از خصوصیات  ی د ن        ی  ی      ی 

ان د  من حني منایش بازی  دن یزم و به مشا  اه دارم و خشم مشا را برا رومیت  ن    متایل دارم مشا را در  ن    

روم  م  ارزش ھایی دارم که   آ ا را نداری و من  یز از   و برتر از   ھسمت و چون   از ارزش ھایی که من دارم 

  . ھسىت باید ر  ب ىش

ان ھ    در این داستان مرد الف ری است، سبیل چرب مهان ارزش ھای ظاھری ھستند   زن مسبل ما ا ف ای ھویت 

ًکه ما برای   به منایش ىم گذارمي و دائما این ارزش ھا را به رخ   ىم کشمي و رخ کشیدن ھاميان   به صورت رمزی و 

ر ورزیدن در جامعه به عنوان یك ضد ارزش معرىف ش  است  و مهه   غري مستقمي ھست و به این علت رمزی است که 



یار گرسنه است و دستش به سوی آمسان باال است که خدا ما را رسوا کند ه باطن ما  .  ین   این  رھا را ىم کنمي در عني ا

اب ىم شود و برخی جریانايت در زندگی ما رخ ىم دھد که دست ما را رو  مس  باالخره روزی ىم رسد که دعای باطن ما 

س یا مهان ھویت کودک در این داستان مسبل را. ىم کند   سىت و صداقت ھست و تنھا چیزی که ىم  اند دست 

  .ف ری را رو کند، راسىت و صداقت ھست

  صدقھم الصادقني      ینفعن                                دم                و گوش   نبان کژ که حق گفت

ویی ور   مکش را خود دغل وز یشمنا از  مخش                       باری  خود،  عیب ن  

ھان و                                         کن                  خاموش  یا    آر   پیش راسىت   کن  ش و ببني رمحت ن آ

ع ىم شود و اگر منی خواھی عیب خودت را    در این سه  ت آم  که خداوند فرموده است راسىت صادقان موجب 

ی درونت ر سن ویی و گر   .ا آشکار کىن، حداقل خامو  پیشه کن تا رمحت خداوند را ببیىنب 

  :نت  ه گريی

ه ھویت  ران است، مطرح شد و ا س  که میل فریب دادن د ی از  مرتین خصوصیات  ین    در این جلسه  ی  ی   

ه دارمي و. ف ری زن   دنش به منایش ھست رومیت  ران را در  ن با منایش بازی  دن دوست دارمي د    ی 

یزمي روم شومي  و تنھا چیزی . ن خشم آ ا را برا   منایش بازی  دن موجب ىم شود ما از نعمت ھای بیشمار معنوی 

ريد و آن را رسوا کند، صداقت و راسىت ھست س را  ب که ىم  اند جلوی منایش بازی  دن  ما برای فریب دادن .   

ىت خود را نیز فدا کنمي ران حىت حاضرمي خو ش  د   .ی 



  

  

مد جعفر مصفا در رابطه با این داستان" ب با پري  "مىت از کتاب قس     از 

س بر منایش و تظاھر ھست ص .       یاد خود و  توا  وجود ندارد و خود      در آن چیزی جز  و ھای پوک و خاىل از 

توایی ر  ىم کشد ً   نیز باطنا و عمیقا ازین  ی  دن و ىب  ان نیز باطن. ً ات و تظاھرات و   جان و فطرت ا ً  ا از منا

  . ادعاھای خود ناراضی است

             گرچه ھر چه گویی اش آن ىم کند            در  ان، جان از   افغان ىم کند       

یت و من و ھویت، یعىن با دنبه  اب  ان ھا این ھست که ھر   با ماسك و  ص         سراسر زندگی و مشغولیت ھای ما ا   

ات ا عی ىم رومي و خدا ىم داند که این دنبه ھا و ای که بر  یت خاىل و گرسنه خود ىم مالمي به بازار منا جسبیل    ِ    

روم  ده است تا زماىن که با ماسك و دنبه وارد روابط . ِ  تظاھرات چگونه ما را از سفره پر نعمت زندگی معنوی 

  ه ای که ىم  اند ماسك ھا و تظاھرات ما را لو بدھد و . جا عی ىم شومي، درومنان خاىل، ناراضی و گرسنه ھست

ًتا ما را پر کند و به اصالت غىن درون خویش برگرداند صداقت، سادگی، صمیمیت و  اضع ھست   . نت  

  

مد جعفر مصفا در باره فریب" رابطه"قسمىت از کتاب      از 



رت...( ث خشم و  رت)     ادامه از  بت به   ارضا ک  وىل چون فوق العاده   حال من ىم خوا  میل خشم و     خود را 

ت از   ھراس دارم، جرات منی  ته به   ھسمت و چون علريغم منایش  انایی موجودی ھسمت عمیقا و باطنا نا ان،  ً  وا ً   

ا ارضا ک  و یا حىت آنرا ابراز ک ،  ابراین متوس بت به     و صر رت خود را  ًک  خشم و    ً مستق ل به برياه ھای     

بت به   این است که ىم کوشم تا به شکلی   را . غريمستقمي ىم شوم رمت  ی     ی از آن برياھه ھای ارضای خشم و 

ی از اسا   رت خود را  احساس ک  و  ی فریب د  و از طریق فریب، لذت نا  از ارضای غري مستقمي میل خشم و    ِ
ه به  ر این ھسىت منایىش و فریب ترین شکل ھای فریب عرضه یك ھسىت، یك ِ خود منایىش و متظاھرانه است به   و آ   

انه ھا است نه واقعیت ھا  ابراین منایش و فریب دو بعد پیدا ىم کند، در بعد اول فریب .   آمیز ىم آید مسبل ھا، عالئم و 

ه یك ضرورت اجتناب ناپذیر است و در  بعد دوم فریب به صورت یك بل یك متایل ارادی و خود خواسته نیست 

رت    میل فوق العاده نريومند در من وجود دارد که در این بعد، فریب شکل غريمستقیمی است برای ارضای خشم و 

  .من

مد جعفر مصفا در مهني رابطه" آ اھی"قسمت ھایی از کتاب      از 

لید ھا و عال س که بر اساس  ِئم  انایی است، جریا ا و عواملی وارد ِ        در جریان گسرتش بازی فریب آمیز خود یا 
ان ىم مناید که  ا ا ىم شوند که میل فریب، میل خشم ورزیدن و میل آزار دادن را با چنان نريویی حا  بر ا     رابطه ا

ان حاضر است فدا کند و  مرتین وسیله ارضا میل  ىت خود را ا ش    در طریق ارضای آ ا حىت آرامش و شادماىن و خو

توا ھستفر یت بدىل غري .   یب و خشم و آزار عرضه یك خود، یك ھسىت منایىش و ىب  ان از طریق عرضه یك       ا

ران را حاصل ىم کند برای درک این معنا  وضعیت کنوىن خودمان را در نظر . ی واقعی و منایىش، لذت فریب د

ری به من و   دو مورد یا دو شق. ب ريمي شق اول این است که ىم :  را پیشنھاد ىم کند  فرض کنمي یك قدرت مافوق 



یت و ھسىت رواىن را در    شامن که عمیقا شادمان است، آرام و ىب ر  است، فوق  ً گوید من ىم  امن   اکنون     

بت به این حالت ھای دروىن پر  ِالعاده آ اه و ھشیار است، کمرتین نا اىن دهلره و تر  در آن نیست وىل   کس  ھ   

ه حىت برعکس، مهه   را یك موجود ناشاد، نا ان، نا آ اه، نا آرام، پر ترس و ھراس و به    بل آ اھی ندارد 

ت  ور ىم کنند و ىم شناسند یت .   طور کلی بد    شق دوم پیشنھاد او این است که ىم گوید من ىم  امن یك 

ت را در    شامن وىل ىم ناآ اه، متزلزل، پوک، نا ان، نااستوار، پرھراس، نا شاد و پر    اضطراب و به طور کلی بد

یار شادی   اضطراب و تر  در    مند داری،  یت دانا و دا ھ  امن  ری ک  که مهه کس  ور کنند که   یك         

م، آسیب ناپذیر و آرام است و به طور کلی ىم  امن  ری ک  که با وجود مهه این بد یار  ی ت   تیھا          نیست، 

ت داری یت شاد و خو ر کند که   یك  ش  ی دروىن، مهه کس  ف ر ىم کنید از این دو مورد ما کدام یك را .  ف    

اب ىم کنمي؟ بدون ذره ای تردید مورد دوم را اب  ده امي و این شق دوم، یعىن . ن  ا ه   اکنون آن را ا ن  کما ا ین 

ت منا را،  آن قدرت فرضی ب ت خو ش    یت بد ِ اب  ده ام    ه خودم آنرا ا ن  ه من نداده است  بب نید اگر من   . بل 

اکنون به وسیله  غبارھای پندار، ذھن خود را در تريگی فرو نربم، ذھ  یك ذھن آ اه و روشن بني است زیرا از 

اه منی کند  ابراین واقعیت ھر چیز را به گونه ای که ھست ىم اب و پندار به قضایا  ن طریق غبار و    ند وىل خود من   

ذھ  را از طریق تعبري و پندار اندیىش در ابری از تريگی، ناآ اھی و جھل فرو برده ام بعد که ىم آمي از مونتاژ حرف 

م  فضال ایراد ىم ک  معنای  ران یك  اىن پر طمطراق ىم سازم و آنرا در ا ی     ھا و مطالب مولوی حافظ خیام و د

توای این  عمل چه واقعیىت  فته است؟ آیا معنای این  ر جز این است که دارم  سیله آن نطق    رم چیست؟ در 

اب  ده ام و خودم عامل آن ھسمت؟ در این صورت آیا  ن  فاضالنه سرپو  ىم گذارم بر تريگی و جھلی که خودم آنرا ا

ان آ اه و ج من تر  نداده ام که در تريگی به سر بربم به شرط آن که   را در این باور ف ه دارم که یك ا ن   ریب آمیز 



ىت خودخواسته و خودساخته را  مندم؟ پس ببني میل فریب با چه قدريت در من  فته است که یك جھل و بد     دا

ىت دروغ و فریبن  ش  تر  ىم د  به یك آ اھی منایىش و به یك خو   . ج 

ت غریب سف ان به یك  ربه  ده باشید وقىت ا ممل     شاید  ربه ىم      یىب را      ر ىم کند، احساس راحىت و سبك باری 

احساس آدم مثل کىس است که صدھا میلیون چك و سفته نزد طلب  رھایی داشته  و مهه آ ا را گذاشته و فرار . کند

ص ھویىت دارمي ار صدھا بدھی موھوم و نا ت خود ا یط دوست و آشنا و در  م     ده ما در  ن  من به مهسرم . ممل 

ًی شوھر با عرضه و وفادار و سازگار دارم،   به من بدھی دوست خوب داری و باید دائما منایش دوست خوب را بدھ

ران این بدھی ھا ھسمت ىن من به   مهینطور و مدام  ن برای من بازی  به قضاوت حسن بدھی منصب دارم زیرا . ب 

یىن ھزاران بدھکاری از قدمي. من  رمند دون پایه ام و او رئیس است سن  و جدید بر ذھن من انباشته است و بر آن 

یت فارغ ش  ام. ىم کند تان  یط غریب و نا آشنا احساسم این است که از ب   یك دینار بدھی ھویت .        وىل در 

  !ندارم مهه بدھی ھا رو پشت سر گذاشته ام و فرار  ده ام
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  جلسه ششم

  ... که   ص آن ح ایت

ت و پس از مدت        یك فردی از اھاىل بغداد  د که مال مرياثی به او رسی   د وىل قدر آن مال را ندا

ر چیزی برایش باقی مناند و ف از شدت فقر به . قري شدی کوتاھی مهه مال و اموالش را خرج  د تا جایی که د

مناىل به من ب  یا مرگم را  یاد خداوند افتاد و شروع به گریه و زاری  د و به خدا گفت ای خدا، یا مال و

  .برسان

   د ساز اجرىن رب یا و رب یا                                  د    آغاز حق یاد شد  ی         چون

اه صدای حقیىق اش در ىم وان مانند ىن است، وقىت در  ا: پیامرب در جایی ىم فرماید ن نش  ی ىم شود آ

  .آید و به یاد خداوند ىم افتد

ه به ثروت بر  باید به مصر بروی     در مصر . ین یك شب، ھاتىف را در خواب دید که به او گفت   برای ا

ا  ی پنھان است، به آ له، در فالن کوچه، در فالن خانه  گن   در فالن  مرد به امید . برو و گنج را بدست بیاور  

پس از آن که به مصر رسید آن مقدار پوىل   که برایش . وع  ای که ھاتف به او داد به سوی مصر روانه شد

ید که برود گدایی کند ی  د با خود اند اىم که احساس گر سن   مان   د خرج سفر  د و متام شد،  . ھن 

سش اجا ند، پس صرب  د  وىل مناعت طبع و عزت  ار را  ب زه نداد که ا پس از مديت دوباره . ین 



ی به وی فشار آورد اىم که شب ھست و ھوا تاریك است به گدایی ىم . سن گر ر  د  ھن با خود  ف 

از قضا در آن زمان در شھر، دزدان زیاد ش   دند و شھر نا . ن روم تا چشمم به چشم مردم نیفتد و شرم  

طوری که حا  دستور داده  د اگر دزدی را گرفتید، حىت اگر این دزد از اقوام من باشد امن گشته  د، به 

  .دستانش را بربید

ش زد و  یار  ري  د و  کت     مرد بغدادی شب برای گدایی بريون آمد، پلیس او را به عنوان دزد د   ست 

 مرد به پلیس گفت من دزد نیسمت و غریب .به او گفت به خاطر   و امثال   ھست که شھر اینقدر نا امن ش  است

ش نزند کت ھسمت و ا س  د که  پاسبان چون دید حرف ھایش  ی صداقت ىم دھد، به او گفت به نظر . ل

و مرد بغدادی گفت که من در خواب دی  ام در مصر، در . ب ىم آید  که راست ىم گویی، حال حرفت را 

ی پنھان ھست، به دنبال آن گن گن له ای  ج است که از بغداد به مصر آم  ام و کل داستان را برای پلیس   

ن . تعریف  د اقا آدم خوىب   ھسىت و ص است که راست ىم گویی،   دزد نیسىت، ا لی پلیس گفت  م    

من خودم نه یك بار ! آخر چه کىس به خاطر یك خواب از دیار خود به دیار غربت ىم رود؟. امحق ھسىت

ی پنھان است، من بل ه بارھا خواب دی له، در فالن کوچه، در فالن خانه  گن   ام در بغداد، در فالن    

رده ام   .آدر  که پلیس داد آدرس خانه مرد بغدادی  د! ن که به خاطر یك خواب ترک دیار 

    مرد بغدادی تا حرف را شنید فھمید که گنج در خانه خودش ھست و ىب جھت به سوی مصر آم  است و متام 

  . کتك ھا یادش رفت و به سوی خانه خود شکر کنان باز گشتآن



ان در  ا است و مال مرياثی مهان عشق است که خداوند به را ی     در داستان، مرد بغدادی مسبل ما ا   

اىم که آن را از دست دادمي در  ھن وجود ما  اده و ما قدر آن را منی دانمي و آن را از دست ىم دھمي و 

مل مرارت ھای زیاد درىم یابمي که گنج عشق دروجود خودمان بريون به دنبال    آن ىم گردمي و پس از 

س که . (است ری از  نني به خصوصیت د ی   در این جلسه   .) دن آن است، اشاره شد" گدا صفت"مه 

اىم که حالت ز ای درونش را که عشق است از دست ىم دھد، حالت فردی را پیدا ىم کند که  ان  ھن     ا   

ان و چه . گدا ھست اظ روحی و رواىن گدای دریافت عشق از امور بريوىن، چه ا ان در این حالت، از        ا

ان ىم شود ری ىم پیوندمي، ماشیىن را ىم .    غري ا اىم که ما از این گروه ىم برمي و به گروه د ی مثال  ُھن 

ام متام این اعمال ىم خواھمي ری ىم خرمي، با ا  احساس رضایت و شادی دروىن ی   فروشمي و ماشني د

نمي یك احساس زودگذر  ب نمي وىل   گاه رضایت دروىن بدست منی آورمي و اگر   احساس شادی  ھ ب 

ی است به طور کلی از امور بريوىن انتظار صفای درون را داشنت یك خیال باطل ھست که . س  و موقىت و 

  . است" دق بر عوام الناس راندن" و ھ   گاه برآورده منی شود و این حالت مهان گدایی  دن

س، یعىن ناراضی  دن از ھر چیزی   .  گدا صفت  دن 

   شاد و گمراه   برون  خانه از  دم                          مراد    قبلهء که  د ح مت چه این

  میبدم جداتر   مطلب   از دم      ھر                                                        ىم شدم  ضاللت  در شتابان  تا



اىن که گنج معنوی و روحی و رواىن   در وجود خودت است، : موالنا در جای جای مثنوی ىم گوید   ای ا

ن، گنج   در  ىت رو به امور بريوىن نیاور و از امور بروىن طلب عشق  ن برای احساس رضایت و خو ش  

رار  ده. درون خودت است ان وجود داردت موالنا بارھا    .   است که چشمه عشق در درون خود ا

  

  ؟ !            چرا   خود منت  باده  کىش                             خوش و خوىب و  ن ھر خو   

  او   قالب از ما ھست شد ىن ما ز                                            باده  از ما  مست  شد  ىن ما از او        

ان اگر ز ایی   در بريون وجود داشته باشد این به خاطر مکانیزم روحی و    در این دو  ت   ىم گوید ای ا

 .رواىن   ھست

      از ترش رویی خلقش چه گزند؟                    آن که جان در روی او خندد چو مشع     

ته به  َاه اهََ"و یا " به به"  آن کىس که عشق در درونش مانند مشع ىم خندد وا ه " َ ران نیست و یعىن ا ین د ی 

ران نیست ته به تایید د ی وا من اگر از نظر دروىن پر باشم، چنان رضایت دروىن دارم که اگر دوست، .   

ته به قضاوت آ ا  ویند برای من فرقی ندارد و وا ویند دوستت دارم و یا  ران به من  ن   مهسر یا د ب  ی 

ته. نیسمت   .ھ  به   حرىف نیسمت  اصوال وا

  



  :نت  ه

ان قرار دارد و طلب عشق  دن از امور بريوىن یك خیال بیھوده و عبث    منبع عشق و شادی در درون ا

ان عشىق که در درونش وجود دارد را نتواند حس کند برای دریافت آن عشق مانند یك گدا . است   ھر گاه ا

ان  ان چه غري ا  . ىم شود    متوسل به امور بريوىن چه ا
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  جلسه ھفمت

ری ا  و صور ت قصه مری  دن رومیان و چی یان در عمل      

اشان خیلی خوىب ھستمي و رومیان گفتند که پادشاه .  ما با ھوش ترمي  چی یان در مقابل رومیان ادعا  دند ما 

ان کنمي بب نمي کدام یك راست ىم گویید ان، یك اتاق به ما و یك اتاق . م  پیشنھاد داد، ا م  چی یھا گفتند برای ا

ر به رومیان بدھید پادشاه قبول  د و دو اتاق روبروی   به آنان داد، آن دو اتاق با پرده از   جدا . ی د

 تلىف را از شاه درخواست  دند و شاه   ھر چه آنان خواست، به آنان داد،  چی یھا رنگ ھای . ش   دند

یار ز ایی بر د ارھای اتاق پدید آوردند ش ھای  .     چی یان شروع به رنگ آمیزی خانه  دند و 

ارھای ھای اتاق را از بني بربمي  ش و نه به رنگ ھست،  رت است که ما ز ن رومی یان گفتند نه نیازی به  و   

  .شروع به صیقل  دن د ار ھا  دند

ش  و  نه رنگ               در     خور     آید    ر    را  جز  دفع زنگ                                      رومیان    گفتند   ىن   

تند   و    صیقل  ىم زدند         و   گردون   ساده   و  صاىف  شدند                                                  در    فرو     مه     

ی رھی است    ی به ىب ر ن از دوصد ر ی  ی است                 ن    ن          رنگ چون ابر است و بري

ال شدند و از سر شادی دھل زدند و  شاه آمد و مشاھ   د  یار خو اىم که  رشان متام شد،  ھن      چی یھا 

ش ھایی پدید بعد از آن به مست اتاق رومیان آمدند، وقىت .  آورده اند که ھوش از سر آدم ىم برد  که چی یھا 



ش ھا و رنگ ھای ز ای چی یان،  بر روی د ار ھای صیقل زده ش  در اتاق    پرده را باال زدند، انعکاس 

ه را که شاه در اتاق چی ینان دی   د، انعکاسش در  اتاق رومیان  ان داده    رومیان افتاد و ھر آ     یار ز اتر 

  .شد

رار  و  کتاب   و    ىب ھ              رومیان   آن   صوفیانند   ای  پدر             ت          ىب ز  

ل  و کینه ھا         لیك صیقل  ده اند آن سینه ھا                        پاک از آز و حرص و 

وش  بیعدد   را  قابل است          آن  صفای  آینه  وصف دل است                         و   

  ی دل تافت بر مو  ز جیب        ز آینه        صورت  بیصورت  ىب  حد   غیب            

بیه  ده است که بازتا   عشق است،  ان را به آینه ای      در این داستان موالنا، وجود روح و رواىن ا

اىم که به دنیا ىم آ ان  ھن ا آینه روح و روانش پاک است وىل رفته رفته بر اثر القائات ) یك کودک(ید   

اىن از آن  ارھایی ىم گردد که باعث ىم شود عشق و فطرت ا ان دچار ز ن     جامعه، آینه روح و روان ا

ند ىت  ان احساس ناخو ود و ا ب آینه بازتابی   ش   مهانطور که در جلسات قبل   گفته ش  است، این .      

در " (منىف اندیىش"در این داستان موالنا راھکاری را به نام . ىم باشد" اعتباریات"یا "   س" ار مهان نز

س ارائه ىم دھد که  در مورد آن    داده خواھد شد) صیقل زدن د ارھا: مسبل ض برای از بني بردن    .  



ر افتادند که حقیقت عامل  و معنا و  ان ھا به این  ف در طول تار ، ا ان       مفھوم زندگی چیست؟  در این راه ا

سمي شدند ر  دن و تعقل و استدالل .   ھا در کل به دو دسته فالسفه و عرفا  ف فالسفه با استفاده از روش 

 نیز گفته ىم شود، ىم خواستند به حقیقت دست یا د و  البته به نتا  مفیدی   " مث ت اندیىش"منودن که به آن 

قق پیدا منی کند " تعقل  دن"رف وىل با ص. دست یافتند ان  ی که  جود آوردند، در درون ا چون (      نتا

ربه  دن نیست در مقابل، عرفا کساىن  دند که گفتند ما راھکاری را ىم دانمي که  سط اون ).   قابل حس و 

نمي که این راھکار  ربه  ومي و آن را حس و  ب ىم  انمي از حقیقت برخوردار  ، (Negation)"دیىشمنىف ان"    

طه مقابل مث ت اندیىش است، یك مل اسا  برای مواجھهء غري " پرھیز"یا " حا "   نام دارد، این روش که در 

س است ه .   مستقمي با  ود و در  ر  دن و استدالل منودن، باید متوقف  نت  در این روش ذھن به جای  ف   

قق ىم شود ان سکوت  م  آن، در درون ا ز سکوت  ، سکوت بريوىن و حرف نزدن نیست، منظور ا.    

  . بل ه منظور سکوت دروىن و متوقف شدن فعالیت ذھن است

، رنگ  دن مسبل )که موالنا  ر آ ا را تایید ىم کند(در این داستان، رومیان مسبل صوفیان و عرفا ھستند 

  .مث ت اندیىش  و چی یان مسبل فالسفه ھستند

  و رنگ                        ھر دىم خوىب  نند ىب درنگاھل صیقل رسته اند از  ی 

ش و نه رنگ                           در  خور  آید  ر را جز دفع زنگ              رومیان  گفتند  ىن  



عمال ما چی یان . ن ته ای که باید یاد آوری کنمي، این است که مهه این جریانات ىم  اند در درون ما باشد

ر  دن و .   که مهواره در حال رنگ  دن و مث ت اندیىش ھستميھستمي ف مهواره در ذ ن در حال  ھ

یت ھایی ىم سازمي و در . گفت و ھستمي یت یا        اگر  جه کنمي ىم  نمي، مهواره در درون ذھن خود  

ث  دن و کل کل  دن ىم باشمي قق پیدا.    حال  واھمي در درومنان عشق   کند باید از نظر دروىن     اگر ما 

ربه کنمي ريمي.   سکوت را  ری در ذھن مان  جود آمد دنباله اش را  ن برای این  ر نیز باید اگر  چرا که . ف 

ری ىم آید و  ر د ر ىم آید و به دنبال آن  ر ھا به این صورت است که ابتدا یك  ی مکانیزم  ف  ف  ف 

ومي ه متوجه  ر قبلی را ىم دھد و بدون آ ن   جواب   ممکن است ساعت ھا در درومنان این ف 

رات زائد جریان داشته باشد   .  گفت  وھای بیھوده و 

فوظات حافظه است ام ىم دھد بر اساس  ر و یا استدالىل ىم کند .      ری که ذھن ا اىم که  ان  ف ا ھن    

فوظات حافظه مهیشه ناقص است ا که   و منی  ان     بر اساس حافظه و دانش موجود در حافظه است و از آ

دود  دود است، با حافظه، که  ر چون حقیقت نا ی     کىس را پیدا  د که مهه چیز را بداند و از طرف د

دود و ىب  ایت " دل"وىل . است، منی  ان به حقیقت دستیاىب پیدا  د   که با حقیقت در ارتباط است، نا 

  .است

دود است و معدود است آن                 آینهء  دل  را  نباشد  حد  بدان               ز آن که 

  



  :خالصه

ان ھا مانند آینه ای ىم مانند که منعکس کنن   ر عشق است وىل بر اثر القائات    وجود روحی و رواىن ما ا

ارھایی ش  است  ارھا و احساس  .ن جامعه دچار ز ن ی از راھکارھای عملی برای زدودن این ز ی 

  .است" حا "ا ی" منىف اندیىش"عشق، حالت 

      بعد از آن، آن  ر را ادراک کن            ت را پاک کن                                 رو   اول آینه
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  جلسه ھشمت

ره   سف  عبورح ایت   3091 دفرت  ششم  ت -... پ  از کنار 

  قصور ھر   شباك    در    ىم فتادي                                                 عبور وقت   سىف   روي       ر 

فتندي     گذر و سريان به سو این  سف ست             در               درون  خانه ب      پس  

اب    پس   دندي   فھم                                        دیدندي شعاع  د ار    بر      زانك     اع    ا

ره خانه ھا ىم تابید و از این  ر افراد حاضر در خانه ھا  ِاىم که  سف از کوچه ھا ىم گذشت،  ر رویش بر  پ   ھن 

ا ا وقىت بدنیا قبل از این ابیات، موالنا  .متوجه گذر  دن حضرت  سف ىم شدند بت ىم کند که ا     در  مورد  ری 

  .ىم آیند ذاتا و فطرتا با خود مهراه دارند

ا مسبل حقیقت است و به این دلیل که در اسطوره ھا  سف مسبل ز ایی ھست، به جنبه ز ا  دن  ی    سف در ا

  .اشاره ىم شود" حقیقت"

ه ست کش را     خانه اي    شرف  سف آن  سريان   از  دارد                      طرف       آن   در

ان باز باشد و این  ت از سه  ت باال رمز گشایی ىم کند ان ھست، اگر دل و باطن ا     ، منظور  از  خانه، دل یا روان ا

ان ھست که ىم  اند از گذشنت  سف حقیقت برخوردار گردد ه ای به سوی حقیقت گشوده باشد، آن ا ِدر     .  

ه   ھني      کن   آغاز   فرجه اي شکافش وز                                     کن              باز  سف سوي   در



ان در مسىت که  سف  ان ىم گوید ای ا ا موالنا به ا ره ای باز کن تا ) که مسبل حقیقت است(ی      در ا پ  گذر ىم کند، 

  . بتواىن از  ر  سف برخوردار شوی

ری از مثنوی، موالنا بیان ىم کند که حقیقت گاھی مانند باد  اری شروع به وزیدن ىم کند و برای در جای  ی د

ه ما بتوانمي از آن برخوردار شومي، باید لباس از تن خود در بیاورمي   .ین ا

  زینھار      تن   مپوشانید   یاران                        گفت  پیغمرب   از  سرمای   ار             

                ن  اران با درختان ىم کند                       زان که با جان مشا آن ىم کند      

ا ایی که گرفتار  واھمي از حقیقت برخوردار باشمي باید دملان را باز کنمي، ا ا ا اگر  ھستند و " من"و "  خود"، "  س"      ما ا

ان  ھا ته است و   چیز  یی "باز"ی   در خود گرفتار ش  اند، ا ان  ار برا ھ ی نیستند و از نظر رواىن مهه چیز ا ن     

ار قبال آن  ن برای آ ا در جھان وجود ندارد، ھر حرف  یی که به آ ا زده ىم شود، طوری  آنرا گوش ىم کنند که ا

ت داشته با ِشد، یعىن عمال گوش منی کنند، در حال   را شنی  اند، طوری آنرا گوش ىم کنند که با داده ھای قبلیشان مطا
نان جدید، مهواره به اندوخته ھای قبلی ِشنیدن  ه که گوش  دن به معنای واقعی، . شان  جه ىم کنند   ِ لی در حا

ام داد ىت بعدا ا لیل را با لیل  دن، مرحله    .        یعىن مطلب جدید را فقط شنیدن و نه 

ر نیز مهني طور ھس ه، افتادن یك برگ، ی در مورد مسائل د ام دیدن پرواز یك پرن ، عبور یك  ھن   ت، ما حىت 

ه تنھا با ذھن ت خود درگري ھستمي در صوريت که مهه چیز چنان باید دی  و شنی  . بل وقایع مذکور را واقعا منی  نمي 

راری است ری مهه چیز  ا ای ھویت  ت شود که    دن آن حس شود، وىل برای ما ا ف   به نظرمان کھنه ىم دنیا!   

  !رسد و احساس مرارت و پس از آن ماللت ىم کنمي



  پدر اي   نو ست  دست به این                               ن ر معشوقه روي مهاره       پس

ا ا در عرفان و زندگی ھست، اشاره ىم شود برای وصل به حقیقت، یار  م ىم باشد، جواب سوال ا      این  ت نیز که 

نو ای پسر: خودت باید اقدام کىن ت    !    این به دست 

اق بیفتد و ما  ربه  دن عشق و دریافت حقیقت، آن حالت خودش باید برای ما ا ان ھا  ور ىم کنمي برای        ما ا

ه  ر خود ما است و این که  ره و در ه این  ور اشتباه است، باز  دن  پ    حالت منفعل داشته باشمي، در حا آن  ر لی 

ر دست ما نیست و باید به حق  کل  د ره دل ما بتابد یا نه، د ی حقیقت به    .پ  

   رادوراندیش ادراك کن دور                   خویش را                    اندرو ا در کن       راه

ش  ىت، درون گرا باش، چرا که در این  ت، مانند داستان مرد بغدادی، موالنا دوباره اشاره ىم کند که برای احساس خو

ان قرار دارد در مصرع دوم که کلمه دور اندیش آم  است، موالنا دور اندیىش را .   چشمه عشق در درون خود ا

ىت و عشق دست یاىب، خطا  ده ای ر ھسىت که فردا به خو ش  مضر ىم داند و ىم گوید اگر به این  دوراندیىش . ف 

س  ان ھا را گرفتار  ده استی   ی از وسوسه ھای وحشتناک  اق ا ان ھا را وادار  ىم .     است که قریب به ا     س ا

ىت و عشق منودن، دنبال فردا و فردا ھا باشند   .ش  کند برای احساس خو

       اوت  ھر  روزی   انه ای     د                  عمر اگر صد سال خود  لت دھد         

ان اگر صد سال   عمر ک ىت  دن وع  فردا را ىم دھد و این فردا ھرگز فرا   ا س برای احساس رضایت و خو ش  ند،    

ه  م است. منی رسد ىت و عشق منودن فقط مهني    .ش     برای احساس خو



    ىب کىس            که  رھانند  روح  را  از                     چون  شدی  ز ا  بدان  ز ا   ر    

حىت اگر در درون جخع . ود دقت کنمي، متوجه ىم شومي که مهیشه احساس تنھایی عمیق و ىب کىس ىم کنمياگر به درون خ

ان وقىت از حالت ز ای عشق برخوردار !   قرار داشته باشمي، باز   مهني احساس را خواھمي داشت   در حقیقت ا

اىم که  ان عشق وجود  داشته باشد، ھن نباشد، این احساس تنھایی مهواره وجود خواھد داشت، وىل    در درون ا

  .اصال از نظر رواىن نیاز به این ندارد که کىس او را دوست بدارد یا ندارد. ھ   گاه احساس تنھایی منی کند

  

  خالصه

ھداری ه دل و روحت را باز  ه  ر ز ای حقیقت به دل   بتابد، باید در ن برای ا ه .   ین  ن باز  دن و باز 

ان ىم باشدداشنت روح و دل ه آیا آن  ر بتابد یا نه باید به حق  کل  د.    به دست خود ا ر ا ین د در این . ی 

ىت و عشق منودن  س اشاره شد که دور اندیىش ىم باشد، برای احساس خو ری از  ش  جلسه به خصوصیت د ی   

ه را دریابمي ه باید مهني  ان . بل    نباید منتظر فردا ھا باشمي  ھ عشق وجود داشته باشد،   گاه احساس   اگر در درون ا

واھد  د   .  تنھایی و ىب کىس 
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  ارمغان و   فه ازو،  سف  دن   اضا و  سف پیش  مان آمدن داستان

ضرت  سف که از زمان کودکی با   آشنا  دند، به دیدارش آمد،  سف به وی گفت ی ی از دوستان ح    

و  دم تا برای   سوغايت خوىب  جس  برای من چه سوغايت آورده ای، دوستش با شرمساری گفت من خیلی 

ه دانه بیاورم وىل ھر چه را که برایت در نظر گرفمت متوجه شدم   خودت  رتینش را داری و مثل این ھست ک

مت که آینه ای برای   ارمغان    ای را به انباری بربم و یا یك قطره آب را برای دریای عمان بربم، پس  رت دا

  .بیاورم تا در آن روی ز ای خود را ببیىن

ر مثنوی،  سف مسبل حقیقت از جنبه ز ا  دن آن ھست و ما مهان      ی در این داستان مهانند جاھای د

آینه   چیزی ھست که ز ارویان به آن (ه باید برای  سف، یا مهان حقیقت سوغايت بربمي مردی ھستمي ک

 رتین سوغايت که به پیشوای حقیقت و عشق و حق، ىم  ان برد، آینه ھست، آینه مهان ) مهواره مشغولند

ىت آنرا صیقل بزنمي، ار گرفته و برای براق شدن آن با  برای صیقل ن   وجود روحی رواىن ما ھست که ز

ام چنني  ری شدمي،  س پاک کنمي و ھرگاه موفق به ا ار زاید و  ىت خود را از ا ف     زدن آینه با   

ی آن را پیدا خواھمي  د که  ر حقیقت به ما بتابد   .ت شا  

        نیسىت  بر  گر     ابله  نیسىت                      نیسىت         ?        آینهء  ھسىت  چه باشد



یعىن قالب " ھسىت"منظور از . آینهء ھسىت، نیسىت است و اگر   آدم ابلھی نیسىت باید فنا و نیسىت را کسب کىن

ىب (داشنت، ھویت داشنت ، یعىن خود را چیزی فرض  دن م، من  یمت، من زر ن من حقريم، من ىب     

ران یك وجود رواىن، ذھ). کالسم، من آدم فاضلی ھسمت یت خیاىل قایل ی ما برای خود و د    ىن و یك 

ه داشنت ھویت، یك امر ذھىن  و خیاىل است و وجود واقعی ندارد فرض و  ور .   ىم شومي، در صور

یت، موجب دوری ما از عشق ىم گردد ری را مهني .     دن ھویت و  ف جالب است که بدانمي، ھویت 

اه کنمي، از بني ىم رود ما فرض ىم کنمي وجود دارند وىل وجود واقعی و در کل متام چیزھایی که . ن که به آن 

ی ندارند، امور اعتباری ھستند که ما خودمان به آ ا ارزش و اعتبار داده امي، مانند ارز  که به یك  ی فیز

  . غذ پول ىم دھمي و مثال ىم گویمي این ھزار  مان ارزش دارد

  

یه ابیات، مثال ھایی ھستند که موالنا برای ادامه    .ىم آورد" خود"مفھوم نیسىت و فقر و فنا و زایل  دن       

سار  جای  و جویند           نیسىت                           ر              اظھار    پی استادان           جخله   ن ا

    د   ال   و یسىت  رگاھش   ن                              صمد             استادان     استاد          ال  جرم

  است سر آن  رگاھش و حق  ر است                     افزونرت نیسىت این   ا         ھر



متام کساىن که استاد ھستند و ھ ی دارند، برای منایش ھ  خود ، یك جای خراىب را پیدا ىم کنند و آنرا 

ت ازد، یك  اری که ىم خواھد دری  ه چوب ناساخته و شکسته و خراب را برای       درست ىم کنند، مانند 

ام دھد،  ه  ری ا ین   ساخنت در استفاده ىم کند، مهینطور استاد استادان، خدا، یا عشق یا حقیقت برای ا

ريد و ھر  ب باید یك ال و یك نیسىت پیدا کند و تا زماىن که ما ھسىت داشته باشمي، عشق منی  اند درون ما قرار 

ص ىم شود  ا نیسىت بیشرت باش   .م  د، عشق بیشرت 

  کن  ذ   رو   د  جامد  اگر  ف ر                                 کن ف ر باقی گفتمي قدر         این

  ساز افسرده این خورشید را ذ                             اھتزاز   در  را   ف ر  آرد         ذ  

ته ای در مورد  ا  ن در ا ویی، البته آورد" ذ "ی   ب ه ش  است و ىم گوید اگر افسرده ھسىت، باید ذ  

ىت از  پرھیز  د و ذ  موقعی درست ھست که ذھن در سکوت " مث ت اندیىش"ھن   ام ذ  گفنت ىم با

ود ريد و خاموش    . ب   قرار 

  مباش  جذبه  آن موقوف   کن  ر                            خواجه تاش ای لیك است جذب خود       اصل

ن ای عزیز  جه  ان دست ىم دھد، و لی درست است که اصل آن جذبه و حالت روحی ھست که به ا   

اق بیفتد،    داشته باش که   موقوف آن جذبه نباش و انتظار نداشته باش آن حالت خودش مهینطور برای   ا

ىت خودت شرایط را آماده و  یا کىن   .      با



  چیست؟ استیز خود طمع انیس با                               چیست؟ پرھیز وز الست، امیدت   چون

اىن که امید داری که نیسىت و عدم را درک کىن، پس چرا از آن پرھیز ىم کىن؟ اگر ىم خواھی به عشق    ای ا

  ًبر  چرا از آن پرھیز ىم کىن؟ چرا دائما در خود فرو ىم روی و ىم خواھی خود را بزرگ کىن؟

  منتظر؟  چرایی  "ال"کمني   در                                سر          به جان ای نه ای، "ال"انیس   گر 

ر دنبال عشق ىم آیی و چرا دور  وی، عزیز من چرا د ی اگر واقعا منی خواھی مهنشني ال و نیسىت    

  خودشنا  ىم گردی؟ 

  

  خالصه 

قق یابد،  ه عشق در درون ما  ما باید از ھسىت ئی که برای خود ساخته امي دست بردارمي و ال ین    برای ا

ربه کنمي اشته امي و خیال و " ھسىت. "   دن و نیسىت را  ن   چیزی نیست جز مهني صفات که برای خود ا

رات زایدی است که دارمي"ھسىت. "فرض  ده امي   .   ، مهان 
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  جلسه د 

  ... د مراقب زا ، بر سر گلستان، میان در که صوىف قصهء

  اد زا      بر    روی صوفیانه                   گشاد             ر    از   باغ   در  صوفىي

 فضول خوابش صورت از ملول شد                    نغول        اندر خود به او رفت فرو پس

  خضر  و آثار   و  بني درختان   این                   ن ر      رز اندر  آخر  خسىب   چه که 

سته  د و به رسم صوفیان برای گشودن قلب و روحش سرش را بر روی زا  قرار    یك فرد صوىف در باغ 

: زیاده گو= فضول ( یك فرد فضوىل . در مراقبه عمیىق فرو رفته  د د و  ) مدیتیشن(داده  د و مشغول مراقبه 

ر  د ) کىس که یاوه ىم گوید و به  ر غري ضروری ىم پردازد ف صوىف را دید که در این حالت قرار دارد، 

که صوىف دارای غم و اندوه ھست و حوصله اش سر رفته است و از حاالت وی ناراحت و ملول شد، به 

اه صوىف گفت چر اه کن، به آثار خداوند  ن ا خوابی  ای، بلند شو  و به این باغ و درخت ھای سر سزب  ن 

به آن فرد جواب ىم دھد که ) و یا در حقیقت موالنا(کن و لذت برب، چرا اینقدر افسرده و ناراحىت؟ مرد صوىف 

ه که ز ایی حقیىق، باغ و  در بريون ز ایی به مشار ىم   سزبه حقیىق در درون خود من و دل من قرار دارد و آ

آید انعکاس و بازتاب ز ایی ھست که در درون جان من قرار دارد، مانند  ویری که در آب انعکاس پیدا 

  . ىم کند



ی از قابل تامل ترین داستان ھای مثنوی ھست   .ی این داستان، 

یه ابیات  رت است به موضوعايت پرداخته شود   .  قبل از شرح 

اىن در آن قرار ندارد، باد به یك درخت  ور: یك سوال ل دور و بزرگ که   ا ھ    کنید در یك  جن 

کند اق، صدایی  لید ىم شود؟.   بزرگ برخورد کند و آن درخت بیافتد و      آیا بر اثر این ا

ویید   صدایی برخواسته است: جواب حممکن ھست  . وىل قبل از جواب  رت است کمی دقت شود. ب 

ان ىم خورند و   صدا چگونه  ول ھای ھوا  ت کیل ىم شود؟ وقىت دو چیز با   برخورد ىم کنند، مو ل 

ان را به حرکت در ىم آورد و پس از آن، آىب که در    حرکتشان تا گوش ادامه پیدا ىم کند و پرده گوش ا

سري ىم شود و آن چیزی  ان وجود دارد حرکت ىم کند و به مغز ىم رود و در مغز  را که     درون گوش ا

اىن  ان آن را درک ىم کند و اگر ا ان حس ىم کند، صدا ىم نامند، در حقیقت صدا پدی  ای ھست که ا       ا

واھد داشت اىن وجود .   وجود نداشته باشد تا صدا را درک کند، صدا معنایی  ل ا جن   پس وقىت در آن 

واھد داشت، تنھا چیزی که وجود دارد،   . حرکت ذرات ھوا است  نداشته باشد، صدایی   وجود 

  

ه پدی  ای را که ما  ر، موجی که در گندم زار وجود دارد، عمال وجود ندارد،  بل به عنوان مثاىل د ی 

ان ھا موج  ورش ىم کنمي چیزی نیست جز حرکت تك تك شاخه ھای گندم اىم که یك .   ا ھن نني  مه 



 چیزی نیست جز حرکت تك تك سنگ در  درون آب ىم اندازمي، آن موجی که در آب پدید ىم آید،

ان درک ىم ک  و به آن . ذرات آب   . ىم د معنا  در حقیقت موج، حالىت ھست که من ا

ان نباشد، دنیا و جھان ھسىت به خودی خود   ندارد و معنا  به صورت خالصه، حرف عرفا این ھست که اگر ا

ان ھست که به ھسىت  ىب طرف ھست، فقط فیزیك ھست، ا ، معناىم دھد و در حقیقت منشا  معنا  یك چیز 

ان ھست . تا مشاھ  کنن  ای نباشد، مشاھ  شون  اصال معنا ندارد و منی  ان گفت وجود دارد یا ندارد.   ا

ان ھستموالنا با طرح داستان صوىف بیان ىم کند که انیت ا   .     اصل و منشا ز ایی، دل و جوھر و ذات ا

  ِ              آن  برون   آثار   آثار  است  و   بس                 گفت آثارش دل است ای  اهلوس  

ه و جوھر ذايت خودش بری  است و به امور بريوىن ىم پردازد و ىم پندارد که     اهلوس یعىن کىس که از ر

و ک . ندجس  ز ایی، معنا، حقیقت، رضایت و سعادت در امور بريوىن ھستند و ىم خواھد ز ایی را در بريون 

واھد داشت  ر از امور بريوىن انتظار  ان واقعا درک کند که منشا ز ایی در درون خودش ھست د ی   اگر ا   

اىن ىم شود که موالنا ىم گوید ان ز ایی عطا کند و ا   :    که به ا

ِ ن   قندم       نیستان    شکرم                  ز من ىم روید و من ىم خورم                  ِ

 خودم معدن قند ھسمت، خودم نیستان شکر ھسمت،    ز ایی از درون من ىم جوشد و   من مصرف کنن  من

ان واقعا این موضوع را درک کند، منی رود گدای امور بريوىن شود. اش ھسمت    .  اگر ا



  

  لطف  آب  آن  اضطراب            که    کند  از                          آن  خیال   باغ   باشد   اندر   آب 

آن  ویر ھایی که از ز ایی ھای بروىن و از آن باغ و سزبه  ی آب منعکس ىم شود، مسلما  ویر ھستند و 

  .آن  ویر ھا ھستند که بر اثر ذالىل آب بر روی آب ىم افتند و با لرزش آب حرکت ىم کنند

  است گل و آب این بر آن لطف عکس                                است دل اندر میوه ھا و باغھا

ان نباشد ز ایی معنا ندارد ان ھست، اگر در یك گل ز ایی را ىم  نمي تا ا   .    منشا ز ایی در درون ا

واندی                                        سرور سرو   آن عکس نبودی  گر   الغرور دار ایزدش   پس   

  جنت ک   د     ین   گماىن بر                                  آم  عکس این بر مغروران جخله

  الغھا   آن ىم  کنند     خیاىل   بر                     باغھا          اصول    از     ىم گریزند    

ر . غرور به معنای فریب است و کىس که مغرور است، فردی ھست که فریب خورده است ف کساىن که 

و از باغ ھای حقیىق و ز ایی دروىن . ور بريوىن منشا ز ایی ھست، فریب خوردند و مغرور شدند دند ام

ر ىم کنند که ز ایی را ىم  انند از بريون  ف ىم گریزند و متوجه نیستند و بر خیاىل زندگیشان را  ا ىم کنند و 

  .ب ريند

  برد  ی  رز  این  اصل  از   او یعىن                          مرد        مرگ، از پیش که را آن خنك   ای



ث مرگ مطرح ىم شود و موالنا بیان ىم کند که  خوش به حال آن کىس که قبل از مرگ مبريد و    در این  ت 

ربه ىم کند ند، باغ و ز ایی دروىن را  ربه  البته منظور از مرگ ، مرگ .  ب     کىس که مرگ قبل از مرگ را 

بت ش  استجسم و  مرگ فیز   .ی   ی نیست که در داستان بعدی در مورد مرگ بیشرت 

  ... و خدمتھا میشمرد بر خود معشوق با که عاشق آن داستان

 خود  ر از و خدمت از ىم مشرد                      خود یار پیش به عاشق ی ی آن

 سنان و  رزم درین  خوردم   اتريھ                                چنان  دم   چنني    برای   کز

 رفت نا م بىس عشقت  از من بر                       رفت    نام و رفت  زور  و رفت  مال

 نیافت  سامان  و سر  با شامم  ھ                          نیافت  خندان  یا  خفته ص  م ھ  

 برای معشوق خود  ده  د را ىم مشرد؛ به یك عاشىق به پیش معشوق خود رفت و خدمت ھا و  رھایی را که

وامب، شىب نبود که من بتومن  ی نبود که من با خیال راحت  اطر   کشیدم ،  ىت ھا  ص        وی گفت ناراحىت ھا و 

ذارم ه ىم خواست . ب از عشق   سر بر بالني  ذارد،  بل البته منی خواست منت بر سر معشوقش  ب 

بت به معشو ان ھا(در جواب معشوق به عاشق . قش بیان کند  صداقت خود را در  گفت )   پیام موالنا به ما ا

ىت ھا را کشیدی، وىل خوب گوشت را باز کن آن چیزی را    درست ھست   مهه این  رھا را  دی و مهه 

ام دادی فرع و حاشیه ھست)   بت(که اصل اصل عشق و وال  ام ندادی و مهه این  رھا که ا   .    ھست را ا



ه ن ردی، آن                         والست          و است عشق اصل اصل   هکآ  فرع ھاست  دی ی  ا

  است نیسىت و است مردن  اصلش :         گفت               چیست    اصل   کآن  ب و  :عاشق آن گفتش

و آن اصل چیست و معشوق جواب داد اصل آن مردن و عدم ھس   تب عاشق به معشوق گفت، 

 ای  بازن   جان  یار  ار   مبري   ھني                           زن  ای       منردی،    دی    مهه   این

  شاد و خندان سر درباخت گل مه و                           بداد               جان و دراز  شد   دم آن در   

ِمنظور از این داستان این است که اصل اصل عشق . ، مرگ ھست و منظور از مرگ ، مرگ جسمی نیست ِ

ان در سکوت قرار ىم گريد س و خود ىم باشد و حالىت ھست که ا   .ِبل     ه مرگ بر 

فه ھا و مال ھا         ھل مال را، خود را ب  شکرانه شو شکرانه شو                             شکرانه دادی عشق را از 

  

  خالصه 

ان ھست و ز ایی که در بريون مشاھد ىم شود انعکاس ز ایی ھست که در منشا ز ایی در درو   ن جان ا

ان وجود دارد ان ھست که به دنیا و جھان ھسىت .   درون ا ان وجود نداشته باشد،  معنا  ا   ىم دھد و اگر ا

واھد داشت و فقط فیزیك ھست   .  جھان ھسىت معنا 



ربه کند که س و درک   کىس ىم  اند ز ایی دروىن را  ِ   پیش از مرگ مبريد و اصل اصل عشق، مرگ بر  ِ
 .عدم ھست
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  جلسه یازد 
 

  )مر ط به جلسه د (قسمت اول
م" ب با پري  "قسمتي از کتاب   مراقب زا ، بر سر گلستان، میان در که صويف  قصهءد جعفر مصفا در باره داستان   شته 

  ... د

ان مي دھد که وجود و عدم وجود ز اىي در عامل خارج، از    مولوي در زمینه ھ  و ز اىي شناسي اشارتي دارد که 
برخوردار نیست ه امهیت اساسي دارد این ھست که ارگانیسم ب. امهیت چنداين  ز ا و ز ا بیين . اید از درون ز ا باشد  آ

باید به صورت یك حالت و کیفیت دروين باشد، مي گوید صويف در میان گلستان سر بر زا ي مراقبت داشت، یارانش 
رج کن، بر گلستان و ریاحني و مرغان   : و صويف چنني پا  مي دھد.   گفتند سر برآور 

            آن   برون  آثار   آثار   است  و  بس                 گفت آثارش دل است اي  اهلوس   
 روان آب  در  عکسش چو  برون  بر                                                جان        عني  د ر سزبه ھا    و        باغھا  

  اضطراب آن آب  لطف  از   کند   که                                                          آب اندر   باشد   باغ   خیال          آن  
ه بری  و ھستي اش،  اين که از ر     کلمه  اهلوس را به ضرورت قافیه نیاورده است، به نظرم براي بیان وضع و حال ا

ته به بروين ھا ش ، آورده یار پر بار و جامعي ا.   ھستي رواين اش خشك و يب مثر گشته و وا اين   کلمه    ست، چنني ا
ه در     ي از جوھر و معنا است، او فقط در رابطه با پوسته قشر و  ویر زندگي است و با این  و ھا خوش است، آ
و یك  ویر يب جان است  بريون است وفرضا ز است از نظر من چیست و چه ماھیتي دارد، آن فقط یك عکس است 

عدل است، حالتي که منشا آن شور و عشق است، خود عني ز اىي است ويل حالت دروين که درون من است در نظم و 
ه  م است درون است، نه برون، اگر من شور و عشق و شادماين دروين را از دست    و جوھر ز اىي است،  ابراین آ

 بروين مي  امن داشته داده باشم و در واقع کور باطن باشم، اگر از درون پژمرده و ملول و ناشاد باشم، چه ادراکي از ز اىي
  . باشم

توي                                                يب ز استعداد در  ين روي       ردي   ي   حبه  ن         بر      ی 
ان خرمي                                                     در گلستان اندر آید اخشمي        ؟       کي شود مغزش ز ر



ان و  ي معطر ھست، ويل براي او که ظرفیت و استعداد متتع از آ ا را ندارد چه فای  داردگ  بعد  مرتین.   لستان و ر
ان یك غناي دروين، یك پري دروين بدھد، مي گوید آ اھي دروين     ر مولوي این است که در متام زمینه ھا به ا

ه دانش یك پدی  ه،  ویري و يب روح است، چنني است ن مثل چشمه زالل فیاض است حال آ    عار ي، برون ر
ام و  اناىي رواين، چنني است حالت مسرت و شادماين و  س   حالت عشق، چنني است حالت ز اىي، چنني است ا
ش و جلوه اي برایت  ه است وقتي شکوه عشق درون   را غين و ز ا  د بروين ھا چندان      مهه چیز، درون ر

ر مي گویدندارند، جاي ، حالت ز اىي را درون خودت داشته باش و این معنا "راه لذت از درون دان نه از برون"ی  د
رار مي کند تلف بارھا  ت را به شکل ھاي    )پایان. (  

ث مرگ پرداخته مي شود، در انتھاي داستان مرد صويف  ت زیر آم  است   :  در ادامه به 
  برد  ي رز این اصل از او یعين                       مرد     مرگ، از پیش که را آن اي خنك

در این  ت اشاره مي شود که کسي مي  اند به ز اىي ھاي حقیقي دست یابد که پیش از مرگ مبريد، در جاىي حضرت 
ه مبريید(فرموده اند مو ا قبل انت مو ا ) ص(  مد  یا). ن مبريید پیش از آ مد  ن حضرت  ر  ره       صوفیه از این 

ربه  د و مهانطور که از  ِ  برده اند و مهانند  ت باال، عقی  دارند براي درک ز اىي حقیقي باید مرگ پیش از مرگ را 
ه مرگ بر    :است"   س"و" خود"بل  ت زیر نیز بر مي آید منظور از مرگ، مرگ جسمي نیست 

  روی  ری در که تبدیلی  مرگ                      روی گوری در که مرگی چنان         نه
ون کودکي که تازه به  ربه کند، در حقیقت از   زاده مي شود و  مه عرفا معتقدند اگر کسي این  ع مردن و فقر را  بتواند    
س، ابتدا باید آن را شناخت و در  ِ  دنیا آم ، مي  اند از حالت ز اي کودکي و عشق برخوردار شود و براي مردن بر 

لید داستان    ھاىي که تا به حال خوان  شد، به خصوصیاتي چون سريي ناپذیر  دن، مشکل ساز  دن در مهه زمینه ھا، 
ي، منایش بازي  دن و دروغ گفنت و فریب دادن، مهگون و آیدنتیفاي  دن اشاره شد از . خت  دن و خودبا

قق سکوت دروين و آرام گرفنت  س،    طه مقابل مرگ، زن   دن . ذھن استِ    اصلي ترین روش ھاي مردن بر 
ي است و مي خواھد از نظر رواين چیزي . ِھست که به معناي زن   دن ذھن است   ذھن مهواره در حال مث ت اند

ر مي برم ار نیسمت و در عدم  ند که من چنني و چنامن، ا ر  ن     ود و اگر ذھن در حال حاضر  ن    .ف 
  )مر ط به جلسه یازد (قسمت دوم 

  ھندو غالم و   مود سلطان صهءق



َ               رمحه      است سفته غازي    مود  شه  ذ                                  است                  گفته    علیه  اهللا ّ 
 غالم یك    تادش اوف غنیمت    در                               مهام             آن پیش  ھند  غزاي                کز  

اند                 بر   تش    خواند فرزند   و ب زیدش سپه                    پس خلیفه ش  دوبر
ھایش با ھند، یك غالم به غنیمت آورد ي از  مود از  ل ش  است که سلطان  جن از عطار  ی  مود آن .        سلطان 

یا یار دوست داشت و به او عزت و احرتام  ه او را خلیفه  د و بر وزیران و     غالم را  ی ري مي گذاشت، بطور
مود به وي گفت   که از مهه وزرا و سپاھیان من . سپاھیانش برتر  د یار گریه مي  د، سلطان      ويل آن غالم 

سته اي، پس چرا اینقدر زار گریه مي کين؟ ت        برتري،  مهنشني شاه ھستي و بر 
 دیار و شھر آن  در مادر  مرا   که                   زار       است زآن مگریه ا              گفت کودك

 "ارسالن   مود دست در  نمت  "                                 زمان   ھر   دي    دید   ام               از
ي، اگر  ر خاليف  از من سر مي زد، مادرم براي     غالم در پا  مي گوید من به این جھت گریه مي ک  که در زمان 

یار مي ترسیدم و پدرم براي  مود ارسالن  بب نمي و من از    رین مي  د و مي گفت اهلي   را در دست        تن یه، مرا 
ه مي کين"محایت از من رو به مادرم مي  د و مي گفت  ریين ھست که در حق  و من باز بیشرت مي "     اي زن این چه 

ه دادن و ترسیدم و مي  ب دوزخ خو ھست و چه اخالق جھنمي دارد که در  مود  ب، این سلطان  شک        گفمت اي 
َتي دادن  مثل گشته است   .  

 و عذاب؟ است خشم چه  ین  دي جنگ                             جواب در را مادرم مر پدر               پس 
  سھلرت؟    لك   رین     چنني   زین                                                         دگر       ریين  ھ                  مي نیايب  

ت ني و بريمحي                    قاتلي  را  او مششري   صد به   که                     ديل     سن بس 
مود مسبل   و عدم و فقر است، غالم ھندو،  ھ در این داستان سلطان  س ھستمي و مادر غالم مسبل    ا اي اسري  ِما ا ِ     

  .جامعه، اعم از پدر و مادر و مدرسه و رسانه ھا است که ھستي و ضرورت چیزي  دن را بر ما القا  ده اند
ر مي برمي  از این که آن ھستي ر ان ھا، یك ھستي القا  ده و  االن که در بزرگسايل  ا     جامعه در ابتدا و کودکي به ما ا

ه چیزي نباشمي ترسان  است. نداشته باشمي مي ترسمي   .ین جامعه  ما را از ا



ما عقال دریافته امي که این ھستي و ھویت موجب متام دردھاي ما ھست، ويل به این علت که در کودکي ما را از ھستي 
شمي   .ب نداشنت ترسان  اند حال مني  انمي و مي ترسمي که از ھستي دست 

مي ترسمي، جامعه از کودکي به ما القا  ده که   چیز   ارزشي ھستي و باید در آین  یك چیز با ارزش ھ از    دن 
ص بزرگ با ارزش پیدا کند.   وي ر مي کند باید بعدا یك ھستي  ِه   چون خام ھست  مت     ھ جامعه ما را از   . ف 

ان اصالت خود و ارزش واقعي اش را که مهان ھست ک" ھ  "و " عدم"در صورتي که .  دن ترسان  و مي ترساند   ه به ا
  .عشق است، مي دھد

 مهي ترساندت دامي او از طبع                يب سعت        اي  ست   مود آن               فقر
 "باد   مود تعاقب" ب وىي خوش                               راد              مود این  رحم  بداين                گر
  مضل طبع   مادر زین  شنو                             دل            بمي اي  ست   مود آن              فقر

الفش حرکت کن   .ِ  کمرت از مادر جامعه حرف شنوي داشته باش، کمي 
ان  دملف ز   کسب جخعیت از آن                      عادت بطلب  م که من    خالف آمداز    حافظ    -       پر

س ھست، عار ي ھست و ظاھرا شادي به مشار مي آید یار تا ید مي کند که غم و شادي ھاىي که به خاطر  .     موالنا 
ي متفاوت ھست  ري است و  مال با این شادي ھاي  س  در صورتي که شادي که به علت عشق وجود دارد چیز د ی 

س عار ي ھستند، ممکن . ي از آن شادي حقیقي نیستندو این شادي ھا حتي ذره و پوسته ا   این شادي ھاي برخاسته از 
ه اي نباشند ه اي باشند و  ته به امور بريوين نیست.       ھست    .ِ  اما شادي عشق، مهیشگي و پایدار است و اصال وا

  ر آن بس میوه ھاست   جز غم و شادي د                           باغ سزب عشق کو يب منتھاست       
ته  غم  و  خن    د         ه         او  بدین  دو  عاریت  زن    د              ن                  آ

  
 است دمشنرت دمشنت صد از لیك است               مادر تن پرورش اندر چه    گر

 او حلوای    از   به  بابا   سیلی                  او                بای  و مادر  زین    ه      ھني  



  گشاد صد  آخر   و  تن ی   اولش                 راد                عقل بابا و   س مادر      ھست 
و  مباش   ترسان   عدم   مود  ز   رو        خواجه تاش     ای ھني   ه ھندو مه     
 الشىي    و    ال  خیالت     آن     ویی         در   کنون  ترس، وجودی       از 

ه از چیزي برتس که اکنون در آن قرار داري و موجب ر  و فالکت و  مود عدم نرتس،  ان از سلطان  بل  اي ا ِ     
تي و عذاب   ش  است   .  بد

  
  تزده س ره را ىن ھ   مر ىن ھ                     ست       ش  عاشق الشىي بر              الشىي

ان ھا براي خودمان یك ھویت خیايل متصور ش  امي و با آن خیال مي خواھمي به یك خیال  رت دست پیدا کنمي   .  ما ا
  گنج خانه خراب در بیىن بل ه                          ر            ز از نه وىل با  جو        مرگ
ه ای  خانه    بر زىنمي          شه ای       گريی خویش دست         پس به     يب اند

ريي و بر ھویت خود بزين   .ب باید نرتسي و  شه را 
  

  :خالصه

جامعه از کودکي به ما داشنت ھستي را القا  ده است و ما را  از ھستي نداشنت ترسان  است، در صورتي که تنھا راه براي 
تي. درک عشق و حقیقت،  دست کشیدن از این ھستي خیايل است  کمرت از این  مادر جامعه برتسمي و کمي   مي با

ر ھستي فرود آورمي.   الفش حرکت کنمي اصلی ترین راه براي دست . پی بر ماست که  شه را بردارمي و بدون ترس بر 
ربه سکوت است  .   کشیدن از این ھستي خیايل، 

  

  ه خالصه توسط خانم سوگنديته
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  جلسه دوازد 
 

  طوطیان به   بوس طوطي دادن پیغام و مريفت   ارت به ھندوستان به که بازرگان آن قصه

  قسمت اول

بازرگان به مهه افراد خانه گفت که از ھندوستان چه . بازرگاين که یك طوطي داشت، قصد سفر به ھندوستان  د
ِ ھر چه خواستند سفارش دادند، مرد بازرگان از طوطي نیز پرسید که   چه سوغاتي مي سوغاتي برا ان آورم، ھر کدام

ا ھستند  سالم مرا برسان و. خواھي ا که رفتي به طوطیاين که آ و     طوطي گفت آ  برخالف مشا که ب  از طرف من 
ویید چه  رک  که از قفس آزاد شوم ا آزاد ھستید، من  در قفس زنداين ھسمت،  ب آ   .  

ه طوطیان . بازرگان به ھندوستان رفت و در راه چند طوطي دید و پیغام طوطي خویش را به آنان گفت ین پس از ا
ي از آنان لرزید و افتاد و مرد ُن مرد بازرگان را شنیدند،   ی  ب شد که چرا آن طوطي .    یار ناراحت و  مت  بازرگان    

ان آن طوطي باشدبا خود گف. پشمرد، بازرگان از گفته خویش  ن گشت   .   ت ممکن ھست این طوطي از خو

ان را داد ه بازرگان از ھند بازگشت، به مهه غالمان و کنیزان خود سوغاتي ھا طوطي از وي پرسید اي . ن   پس از آ
ام دادي؟ پیغام مرا به آ ا رساندي؟ مرد بازرگان گفت بله رساند م   مرد بازرگان، آن  ري که من از   خواسته  دم ا

 مرد بازرگان پا  داد که من پیغام   را . طوطي گفت که چرا و چه ش  است. پشويل خودم از گفنت آن خرب  ن شدم
ي از آن طوطیان حال   را درک  د و از نارحتي لرزید و افتاد و مرد طوطي   چون این خرب را شنید . ی رساندم، 

ا جان داد و افتاد و مرد   !.  مها

ا ا ھستمي که طوطي جامنان در قفس در این داستان  ان ھا است و بازرگان ما ا     طوطي مسبل جان و روح وروان ما ا
ا اي آزاد من جخله ا یا و پیامربان ھستند.   بوس است   یه .   طوطي ھاي آزاد در سرزمني ھندوستان ، مسبل ا

سري آن در جلسه بعد است   .  داستان و 

  اقابیاتي در این شعر در مورد فر

 ؟کو قند   چون     لب   آن  وع  ھای                          ؟کو  سوگند  آن و  عھد آن   ب      ای



 ؟چیست فرق پس کىن بد بد با   چون                                    است   دگی   بد از          فراق     گر

 چنگ بانگ  و  مساع  از  طرب تر       با               جنگ و خشم در کىن   که بدی      ای

   بوبرت     جان     ز         انتقام            و                                       خوبرت   دولت   ز       جفای       ای    

  د چون سورت که خود تا این        مامت                            د چون   رت   است این          نار

     غور    کس    نیابد     لطافت   وز                                                  جور   دارد    که   حالو ا         از

لس ھا حق                                                                  ما   بتھاي      از     آور           یاد      ما   بت ھاي     و       

 کند کمرت   را      جور این وز   م                                                کند          باور  او  که  ترسم    و        نامل 

ب             جد     به قھرش بر و لطف بر     عاشقم  ضد دو ھر این عاشق من                  اي  

و                          شوم   تان در خار زین ار اهللا      و  شوم  ناالن سبب زین   بلبل   مه            

 گلستان   با   را خار   او      خورد             تا           دھان ب شاید که بلبل   ب       این

  راخو  است او عشق ناخوشھاي جخله                است      آتىش  نگ این بلبل نه      این

  

 در این اشعار به  عي از فراق یاد مي کند و مي گوید وقتي من وارد مرحله عشق مي شدم  وع  ھاىي به من موالنا
د د و اون عھد و سوگندي که خورده شد وفا  د  موالنا در ابتدا گالیه مي کند که من به .        داده شد که اون وع  ھا 

راق ناراحمت و عذاب مي کشم ويل فورا حرف خود را پس مي گريد و مي گوید نه من با فراق     راضي ھسمت و خاطر ف
مي گوید فراق و دوري   که اینقدر .  آن فراق و  دوري که   مي کين از چنگ و مساع   براي من با طرب تر ھست

یيب ھست که خوب ھست پس وصالت چگونه ھست؟ مي گوید من با جدیت عاشق لط   ف و قھر او ھسمت و این چیز 
ان عاشق دو چیز متضاد باشد   .  ا

رانندق     عش                   زھي   الف دروغ    ! ؟الف عشق و گله از یار      : از حافظ( ق    مس    بازان چنني 



  )    یعين عاشقي که از مهش عشق  الد عاشق نیست 
  

بت     دن  ابیاتي در این شعر در مورد 

ه        و                     است آھنوش   و سنگ چون زبان این  است آتش چون زبان از   ھد     آ

ل   روی ز        گه                                                       گزاف     بر  مزن  را  آھن  و سنگ  الف روی  از   گه و    

ه ز     شرار   باشد    چون     پنبه    در    میان                                  زار نبهپ سو ھر و است  تاریك ن آ

زبان مانند سنگ و آھن ھست و اگر آن را   بزنید شعله اي از آن  جود مي آید که ممکن است پنبه زاري وجود 
ريد ن گزاف گفنت این سنگ و آھن را اینقدر بیھود. ب داشته باشد و پنبه زار آتش  ران یا  ن د ل  ی     ه به خاطر    

 .بر   مزن

نھا               وز                دوختند چشمان که قوىم آن    ظامل   سوختند  را  عاملی    

نند و بدون  نشان  جه  ه  ه به  ب کساين که چشمشان را مي  دند و دھنشان را باز مي کنند و بدون ا نت    ین 
رکنند  ه  ف  ا ران چه تاثريي مي  اند داشته باشد، اینان افراد ظاملي ین  اطب و به طور کلي در د ی نشان در     

ر کنید که حرفتان چه تاثريي مي  اند داشته باشد. ھستند   .ف قبل از حرف زدن، 

  

   ور حلوا این و حرص از کن صرب                    شکر          چون گویی که خواھی   ن  گر

     کود ن آرزوی       حلوا           ھست                                                      زیر ن     مشتھای        باشد    صرب

  رود    واپسرت    خورد   حلوا    که ھر                             رود         بر   گردون   آورد   صرب  که  ھر 

  



یند باید اگر مي خواھید حرفتا ان ھا خیلي شھوت حرف .  کنیدصرب  ن شريین باشد، جذا ت داشته باشد و به دل    ما ا
وا مي کنميزدن دارمي،  ی ي از معاين .   اگر دقت  ده باشمي، مي  نمي دائما دارمي با خودمان حرف مي زنمي  و 

امي که . ِمردن، مهني مردن بر حرف زدن ھست ار ھن حرص بر حرف زدن دارمي،  ن دارمي حرف مي زنمي ا
اگر مي خواھید جان و روانتان مثل شکر . خوردن حلوا که شريین ھست و  لذت مي برمي. دارمي حلوا مي خورمي

ما بر حرف زدن   باید صرب کنمي و معناي صرب  دن با معناي .  جذا ت داشته باشد باید بر این شھوت حرف زدن مبريید
اق بیافتد در صرب ما-انتظار فرق دارد   .   انتظار مني کشمي که چیزي ا

ر را دارمي مثال شھوت منایش بازي  دن یا حتي شھوت گوش  دن ان ھا شھوت خیلي چیزھاي د ی  البته ما ا اگر .   
  .بتوانمي بر این شھوت ھا صرب کنمي و مبريمي آ قت ھست که  م روامنان شريین مي شود

   در جلسه آین :نت  ه
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  جلسه سیزد 
 

  طوطیان به   بوس طوطي دادن پیغام و مريفت   ارت به ھندوستان به که بازرگان آن قصه

 قسمت دوم

نان مرد بازرگان جان داد و مرد  ُطوطي بازرگان پس از شنیدن  نه را دید از گفته ھاي . ِ     مرد بازرگان وقتي که این 
یار  ن گشت و ناله و زاري سر داد و در  ایت طوطي مرده را از قفس درآورد و به بريون انداخت پشخود  وقتي .   

ب شد و به طوطي گفت چه . بازرگان طوطي را بريون انداخت، طوطي بلند شد وپرواز  د و رفت یار  مت  بازرگان    
ِاقي افتاد؟ آن طوطي ھندوستان  به   چه یاد داد که  اینطوري مرا فریب دادي و خودت را از قفس آزاد  دي؟ ا   

 طوطي پا  داد که او با عملش به من پیغام داد و گفت ز اىي وحرف زدن   وآواز ز اي   موجب ش  است که در  د 
ريي و براي این که آزاد شوي باید مانند م در ادامه موالنا این  ت ز ا را از زبان طوطي بیان مي .  ن  مبرييب قرار 

  .کند 

چون من که تا یايب خالص                          یعين اي مطرب ش  با عام و خاص            مرده شو 

ران ش  اي و به خاطر آنان خودت را عذاب مي دھي و براي رضایت آ ا مدام  در ی یعين اي کسي که مطرب د
ِحال منایش و فیمل بازي  دن ھستي، براي این که آزاد شوي و به خلوص باطين خودت دست یايب، از این  رھا و از 

اتت مبري ران دست بردار و بر این منا ران برایت به . ی   این مطرب شدن براي د َاینقدر خودت را عذاب ن  تا د ی 
َبه و چه چه کنند َ ان ھا بتوانمي ب. َ زن  مي " و باطنا" ر این ارزش ھا و اعتباریات جامعه مبريمي، آ قت ھست که روانا  اگر ما ا

ران قرار مني گريمي  ی شومي و احساس شادي و شعف مي کنمي و آزاد مي گردمي و در قفس منایش بازي  دن براي د ِ
تي بت، یعين بد ن   و این در  د منایش  دن یعين  ِ .  

اين خودش را پیدا مي منظور از خالص در این  ت، آز ان آزاد و رھا شود، آن خلوص ا     اد شدن ھست و وقتي ا
  .ھ کند که در آن خلوص عشق ھست و در عشق   حبسي از نظر رواين وجود ندارد

لی   کن  پنھان                        دانه   شو بام   گیاه  کن  پنھان غ  ه                        شو        دام ب  



از نظر . ب لي دام شو،   مسبل عمیقي ھست. ه پنھان  دن به صورت مسبلیك یعين دست از مطر ت برداردان

ان نیست،  ر دست ا ذارد و آمدن عشق د ره قلبش را باز  ان در قبال عشق این ھست که  ی     موالنا وظیفه ا ب  پ  

  .عشق خودش مي آید و منظور از به کلي دام شو نیز مهني ھست

  

شت و خلق تعظمي مضرت بیان در   شدن منا ن ا

شت و خلق تعظمي مضرت بیان در ادامه موالنا در بت مي کند و بطور خالصه مي گوید قویا منا ن ا و "   شدن، 

تایید پرھیز کنید" شدیدا ر را  ه مهد ی   از ا تایمي. ین  ر را  یار لطف مي کنمي اگر مهد ر  د ی     ما به  ی    .ی 

س وي پر و بال مي دھميھن امي که ما کسي را مدح وستا   .  یش مي کنمي، در حقیقت دارمي به 

  خویش دست از مريود  ت رب   از               خویش            مست سر را خلق  ند چو           او

ن    د                                                       او   چو    را   ھزاران   که  نداند           او    جو آب اندر  ست    ف ا

س فرد را  یدھا مي شود ويل پس از آن زماين مي رسد که  س بزرگ و سرمست از تعریف و  مت ھن     امي  ھست که 

س . به زمني مي کوبد رب مي شود ويل  مني داند که د   ید و ستایش مي شود سرمست و  امي که  مت   فرد  مت ھن 

ر را مانند او خوار و ذلیل   .  ده است  ھزاران 

ران " اگر فردي مرتبا.  در ادامه مدح و ستایش وجود دارد، ماللت و ر  خاطر ھست" تاثريي که قطعا ی  سط د

ته به آن مدح ھا مي گردد و مهواره سعي مي کند طوري رفتار و عمل کند که آن مدح    مدح شود، آن فرد معتاد و وا

َھا و به به و چه چه ھا را دریافت کند که ا َ َ ه فرد در  د اعمال و َ ي ا ِین موضوع موجب دو چیز مي گردد  ین  ی 

ام دھد که به دنبال آن مدح و    رفتاري قرار مي گريد که مدح آور است و مهیشه سعي و تالش مي کند  رھاىي ا



ه فرد، معتاد به این مدح و ستایش مي گردد و اگر زماين مدح و ستایش  به وي ین ستایش وجود داشته باشد و  دوم ا

  .نرسد مخار و دچار ماللت و افسردگي روحي مي گردد

  

  :نت  ه

س رھا شومي باید بر منایش بازي  دن و مطرب شدن براي عام و خاص مبريمي ه بتوانمي از زندان    . ین   براي ا

بت  قب-2 ما باید از دوري و فراقي   که یار مي کند خشنود باشمي -1: ن اتي که ضم   این داستان مطرح شد   ل از 

ا ن چه تاثريي خواھد گذارد بت ما در  ريمي که  ط دن این را در نظر  ر خیلي لطف -3. ب      ی  ما به مهد

نمي، زیرا پس از مدح و ستایش، براي فرد مدح ش   ماللت و  ر را مدح و ستایش  ن خواھمي  د که مهد ی 

  .افسردگي خاطر  جود مي آید
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