
شن   بان      ام خداوند 

م خدمت مهۀ شنوندگان راد  موالنا، به مهگی مشا خوش آمد ىم گومي و امیدوارم  می سالم 
  . مهگی شاد و سالمت باشید

ه  اب  ده ام از  ص   مقاله ای که برای این برنامه ا  " کتاب فیه مافیه ىم باشد که عنوان آن را 111ن 
َسریان عمل در وجود آدىمفرق یاد گرفنت عمل برای فروش و رفنت چیزی سریان  به معىن . نام  اده ام " َ

ری است مثل فرو رفنت آب در زمني    .ی در اجزای چیزی د

  :منت مقاله باین شرح ىم باشد

قیق خوب ىم : ش   االسالم ترمذی ىم گفت نھای      سید  ھان الدین، قدس اهللا سره العظمي، 
ت که کتب مشا  و. گوید ان را مطالعه ىم کند   از آ   .    اسرار و مقاالت ا

ن منی گویی؟ : ی ی گفت ت که چنان        آخر     مطالعه ىم کىن، چو

اھ  : گفت   عملی ھست، و  اورا دردی و 

ایت ىم کىن ت و ما آن را ىم ! ح گفت، آنرا چرا منی گویی و یاد منی آوری؟ از مطالعه    اصل آ
و ان . ب گویمي   نیز از آن  لی دل برین جھان  اده  دند  ا   .ب را درد آن جھان نبود، 



ن را بیاموزند و    بعضی برای خوردن نان آم   دند و بعضی برای متاشای نان ىم خواھند که این 
ت.   روشند ون عروسیست و شاھد ن  مه   این  آن . کنیزکی شاھد را که برای فروخنت خرند.   

ّاو عنني . دل  دد، چون لذت آن تاجر در فروخنت استکنیزک بر وی چه    د و بر وی چه 

اورا آن رجولیت و .  است، کنیزک را برای فروخنت ىم خرد)مردی که از نظر جنىس خنثی است(
را اگر مششري ) مردی که حر ت زن گونه دارد(  ّنث . مردی نیست که کنزبک را برای خود خرد

پھلواىن بدست او افتد،   برای . اند، آنرا برای فروخنت ست]افتد[ھندی خاص بدست  یا کماىن 
شد، و آن کمان را برای زه ىم ]. باشد[فروخنت  ب چون او را بازوی آن نیست که آن کمان را 

نث  ای آنرا به . خواھد، و او را استعداد زه نیست روشد،  ّاو عاشق زھست و چون آنرا      
ر چه خواھد  دن؟ ی ونه و ومسه دھد، د   گل 

ن سریانیست خریدن ا َین  َ رسریان (    ، ز ار مگویید که فھم )ی رفنت چیزی در اجزای چیزی د
خود بال و . فھم این ىب فھمیست. ھرچند بیش فھم و ضبط  ده با  از فھم عظمي دور با .  دم

  ىم گویی که من . از آن فھم ىم باید رھیدن تا چیزی شوی. مصی ت و حرمان   از آن فھم است ترا
ال باشدمش ید؛ این  آری اگر گویی که مشك من در . گن   ك را از دریا پر  دم و دریا در مشك من 

  .دریا گم شد این خوب باشد و اصل اینست

ی بدھمي  موالنا در این مقاله به دو . مقاله این جا متام ىم شود واھمي راجع به این مقاله   ض    اگر 
لمی که موالنا در این جا اشاره ىم کند منظورش علوىم مثل مطلب در باره عمل اشاره ىم کند البته ع



ه علمی است که مر  ط به مسائل  بل فیزیك و شیمی و یا دانش ھای فىن و از این قبیل نیست 
  . رواىن ىم باشد

ا ا عمل را    مطلب اوىل که در باره عمل موالنا در این مقاله اشاره ىم کند اینست که ىم گوید اغلب ا
ه عمل را برای این ىم برای این بل  منی آموزند که از این طریق راھی برای تعاىل وجود خود بیا د 

ران و  ا، اظھار فضل  دن برای د روشند منظور از فروش   در ا ران  ی آموزند که به د ی  ی   
ر منبع دروىن  ا دادن و گسرتش آن ىم باشد، به عبارت د س را ار ی در واقع خود اعتباری یا      

ھای ما نا  از آن است را تغذیه  دنکه  متأسفانه  مرتین مشرتی این عمل خود ما ىم باشمي .   مهۀ ر
س فورا این عمل را جزو دارائیھای خود ثبت ىم کند و چون ا ل پیدا  دن مشرتی  حزیرا که    

س از خود ما بعنوان مشرتی  استفاده ىم   بريوىن برای اظھار فضل در مهۀ اوقات امکان پذیر نیست 
ران را در ذھن مصور ىم مناید و شروع د و د ی کند و در مواقع تنھائی ما در ذھن سنار ئی ىم      

س است را ارضاء ىم کند به تصات  ی از    ی    اظھار فضل به آنان ىم کند و بدین وسیله غرور که 
  . و مانع سکوت ما ىم شود

ا اشاره ک  که در قرآن   ه عمل را ىم آموزند وىل این یادگرفنت ی  الزم است که در ا ی  به افراد
  . تأثريی در وجود آ ا منی گذارد، بعنوان خری که کتا ائی را بر پشت محل ىم کند یاد ش  است

مطلب دوىم که در باره عمل در این مقاله موالنا در باره درک حق یا حقیقت است که ىم گوید حق یا 
ته ھا و حقیقت با عمل قابل درک و فھم ن   یست و ھر درکی که از آن داشته با  در واقع انعکاس دا



ته ھای خود در . ذھن  ست و آن حقیقت نیست لی خواھد یافت که متام دا     و وقىت حقیقت بر   
   "فھم این ىب فھمیست" این مورد را فراموش کىن و مهانطور که در مقاله ىم گوید 

ر باره عمل آورده است، مشس تربیزی   در مقاالت خود به آ ا دو مطلىب که موالنا در این مقاله د
ایىت از  لول آن را . اشاره  ده است ح در مورد عاملی که عمل او بر او اثری ندارد مشس در ضم  

  : چنني بیان  ده است

ىم چرا ىم زىن؟ گفت زیرا قاری دروغ : ، گفتند)قارئی یعىن قاری قرآن(  لول قارئی را سنگ زد " 
من صوت او را ىم گومي، قول او : خلیفه  لول را حاضر  د،  لول گفت. فتنه ای در شھر افتاد. گوید

ن باشد؟ قول او از صوت او چون جدا باشد؟  لول گفت: خلیفه گفت. را منی گومي اگر :   این چگونه 
نوند بای عه چون این فرمان  د که حاضر آیند ھرچه       خلیفه ای فرماىن  ویىس که عامالن فالن 

ا برد، خواندند و ھر روز ىم خوانند، و البته منی آیند، در  ھ   زودتر، ىب    قف؛ قاصد این فرمان آ
ٌآن خواندن صادق ھستند و در آن گفنت که مسعا و طاعا ٌ.  

ول موالنا  س مش". فھم این ىب فھمیست"  و در مورد مطلىب که حقیقت با عمل قابل درک و فھم نیست یا 
  : ىم گوید

رش غامضرت، دورترست. ھر که فاضلرت دورتر از مقصود این  ر دل است،  ر پیشاىن . ف ھرچند 
ر است(نیست  ا مبعىن  ف پیشاىن ا   ).ی  



ه گنج نامه ای یافت که به فالن دروازه بريون روی قبه ای است، پشت بدان قبه کىن، و . ن قصۀ آ
ی است این . رفت و انداخت، منی یافت؛ چندان که عاجز شد. گن تريی  ندازی؛ ھرجا تريی بیفتد 

د.  به پادشاه رسیدربخ چون به حضرت رجوع .   ترياندازان دورانداز انداختند، البته اثری ظاھر 
ش رمودمي که کمان را  ب  د، اهلامش داد که  ا .    چون . پیش او افتاد  آمد، تري به کمان  اد، مها

  .عنایت در رسید

رومرت مانداکنون به عمل  .   چه تعلق دارد؟ به ریاضت چه تعلق دارد؟ ھرکه تري را دورتر انداخت، 
ه قدىم ىم باید که به گنج برسد سه فقد عرف . ن از آ   خود چه قدم؟ آن قدم کدامست؟ من عرف 

ان و حق یا حقیقت فقط یك قدم است و آن یك قدم شناخت . ربه   منظور مشس اینست که بني ا
سه فقد عرف ربه یعىنخود است که من    .ھرکس خود را شناخت، پروردگار خود را شناخته   عرف 

ای کلمه قدم، در منت اصلی مقاله مشس برای جخ کلمه خطوه آم  است که به   له ھای آخر مقاله 
  .  معىن قدم و گام ىم باشد و من برای درک  رت در مقاله معىن این کلمه یعىن قدم را آورده ام

صیل ح ایت گنج نا   مه ای که در این مقاله مشس به آن اشاره  ده است، در دفرت ششم مثنوی به 
  .  آم  است

ھدار کر از مشا، شاد و سالمت باشید خدا  ن با      

com.RadioMolana.www 

com.FihoMaFih.www 


