
 

 از نگاه موالنا و رسيدن به وحدت آنهاترك  وكار شناخت خود، عادات راه

  1حسين ملكي
  2علي اكبر كمالي نهاد

  :چكيده
؛ ايـن نكتـه   داردنيـاز  به تحقيق و تفحص بسـيار   هاآن دريافت و درك د وو پرمغزن فكري مثنوي موالنا بسيار عميقمفاهيم 

راهكاري  ي اين مقاله به ارائه نمايد؛ مي تر و دشوارتر رخ آيد، پيچيده آنگاه كه سخن از شناخت ماهيت و ذات انسان به ميان مي
مغز، تالش  ترسيم يك مدل فرضي براي ي واسطهه بر اساس تفكرات مثنوي پرداخته است و ب ،جهت بهتر شناختن خود انسان

مطرح شده در مثنـوي را در ايـن مقالـه بـه چـالش      ي  دو مقوله، كهنگي و نوي. هاي فكري انسان را نمايش دهد نموده تا جنبه
، سـعي در روشـن   االتي پيرامـون آن و پاسـخ بـه آنهـا    سپس با طرح سؤ ايم، كشيده و نظر موالنا را در مورد آنها به نقد گذاشته

  .يما مثنوي از اين ديدگاه پرداختههاي  رسي تعدادي از داستانبه بر دامها در ونمودن مفاهيم داشته 
  .، عقل، بايگاني دراز مدت، تفكرنو كهنه،، شناخت ،مثنوي مولوي :كليدي گانواژ

  :مقدمه
هـا   لـذا انسـان   ؛سيار دشوار اسـت بهاي زندگي و سالمت  هاي انساني، يافتن شاهراه در دنياي پر رمز و راز انديشه

را بر آن داشـته اسـت    آدمي ،غم دنياي بعد از مرگ. ندهستبراي زندگي خود تر  صحيحدنبال راه و روشي ه ه بهموار
، از جمله بتواند راه را از چاه باز شناسد، بهتر د و به كنكاش بپردازد تا با شناخت بيشتر خويشنگركه به درون خود ب
هاي  كه انديشه ستپير بلخ، موالنا ا كند، نكته به خوبي جلوه ميو در آثارش اين سير گام برداشته مافرادي كه در اين 

  .يابد مي و روز به روز هم افزايش است بسياربه سوي او و اقبال  قرار گرفته مردم دنيا بسياري ازاو فرا راه 
بـراي پـي    و ترگ را دشوار نمودهسهاي اين مرد  نوشته ، دركانديشه ناكدنياي راز اين نكته نيز وجود دارد كه اما

بسـياري بـر آثـار او شـرح     كه انديشمندان  اي گونه به ؛او بايد مراحل بسياري پيمود هاي و عمق انديشه فكاربردن به ا
  . اند و درك دقايق سخن او داشتهها  و سعي در دريافت بهتر و تشريح و روشن سازي آموزه نوشته

ي موالنا نياز به تفحص و باريـك انديشـي خاصـي    كهنه و نو وعقل انديشي از مفاهيمي است كه درك آن در مثنو
رسـيم امـا در ژرف    مي ابتدايي با اين موضوعات در اشعار موالنا ،نخست به برداشتي سطحي از آني  در مواجهه.دارد

عقـل در شـرحش چـو خـر در گـل      :(آن به ناگاه فرو ميمانيم و به قول موالنا ي  آموزندههاي  ساخت داستانها و نكته
  ).بخفت
از جملـه  انـد   و هر يك از ديدگاهي به بررسي آن پرداختهاند  هشگران بسياري در تبين كهنه و نو مطالب نوشتهپژو

به نو شدگي  "شناسي جان در ديدگاه موالنا از زاويه روانشناختي هستي"تحت عنوان اي  آقاي رزگار محمدي با مقاله
ايـن راه   ، انـدكي از چون كورسوئيتر  از ديدگاهي متفاوت دارد كه بتواندتالش اين مختصر اما .و تغيير پرداخته است

  .نيز از اين نفيسه بهره مند گردندمردم  ي هه سالكان راه، بلكه تودنپر خطر را باز نمايد تا 
  

 دكـاني راسـت سـوداي دگـر هر
 

 مثنــوي دكــان فقراســت اي پســر
)6:1528، د 1375موالنا، ( 

  :ي نوگرايي در مثنوي انديشه
د و آن، دور ن، همگي به يك مفهوم اشاره دارندهاي مثنوي آورده شده ا ها و حكايت ي كه در مثاليها تناقضبيشتر 

همـواره جـاري اسـت     به اشكال مختلـف، اي  در سراسر مثنوي چنين انديشه. است دن به نوييها و گراي ريختن كهنه
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گـوييم  بهتـر اسـت ب  . بر اساس همين موضوع دانسـت نا را هاي موال هاي مهم انديشه ي از پايهتوان يك مي طوري كه به
اما بعـد   ؛مكتبي استيد و قمالقات شمس فردي كامالً رسمي، ماو قبل از . ها است مولوي خود حاصل همين تناقض

شـمس را بـه گمـراه    ، م و شـاگردانش گونه كه مرد آن ؛شود مي گذشتهبا شمس شخصيتي كامالً متفاوت با  مالقاتاز 
 مدرسـه و  ،گريز از درس ومستي و مي سماع و سخن از رقص و .گيرند كنند و تصميم به قتل او مي كردن او متهم مي

رفتـار او همـان   . سـاخت  مـي  شت كه شـاگردانش را متعجـب  شخصيت پيشين او تناقضي روشن دا ، باديگر رفتارها
چنين تحـولي در   كه چگونهسر اين است  اما سخن بر ؛بينيم ق الطير عطار ميرفتاري است كه از شيخ صنعان در منط

پيشين خويش را به يكباره كنار نهاده بود ؟ تحول در مولـوي از چـه   هاي  او حاصل گرديده است؟ آيا موالنا آموخته
  كند؟ مي نوع تحوالتي است كه او را انسان برتر معرفي

اسـتفاده  ي  شـيوه موالنـا نيفـزوده اسـت بلكـه     هاي  آن چه روشن است اين كه شمس در آن مدت كم، به اندوخته
در واقع زمين حاصلخيز فكري موالنـا را شـخم زده و   . پيشين اورا با كيفيتي ديگر به او ياد داده استهاي  ازاندوخته

  .محصولي بهتر و پر بارتر از آن به دست آورده است 
 د بـه دسـت  محصولي جدي )اطالعات بايگاني شده( كهنهاي  دن انديشهويران نموتوان گفت با  مي اين توضيح با
  .آيد مي

  

 بــــادان كننــــدĤبنــــاي كهنــــه ك هــــر
 

 ؟ويـــران كننـــدنـــه كـــه اول كهنـــه را
 

)2351 :4د ،1375والنا،م( 
  

 هـــاي نـــو ز غيـــبهـــا و ميـــوه بـــرگ
 

 از پـــي آن كهنگـــي بـــي هـــيچ ريـــب
  
  

 نظيـــرهـــين در ايـــن بـــازار گـــرم بـــي
 

ــه ــر   كهن ــو بگي ــك ن ــروش و مل ــا بف  ه
 

  
  

 تــا كــه از كهنــه بــر آرد بــرگ نــو
 

 بشـــكفاند كهنـــه صـــد خوشـــه ز گـــو 
  
  

ــد ــي آم ــين راآن يك ــيزم ــكافتم  ش
 

ــرد و   ــاد كــ ــي فريــ ــتبرابلهــ  نتافــ
 

 كنــيچــه ويــران مــيازكــاين زمــين را
  

 ؟كنــي مــيشــكافي و پريشــان  مــي مــي
 

 مــن مــرانگفــت اي ابلــه بــرو بــر
  

ــارت از ــو عمــ ــي تــ ــازدان خرابــ  بــ
 

 ايــنوگنــدم زار،كــي شــود گلــزار
  

 ؟ايـن زمـين   ويـران، وزشـت   نگـردد تا
 

 بـرگ و بـركي شـود بسـتان وكشـت و
  

ــر    ــر و زبـ ــم او زيـ ــردد نظـ ــا نگـ  ؟تـ
 

)2345- 2341: 1375،4موالنا ( 
  

چـه   ؟ندهسـت هـا   هاي كهنـه كـدام انديشـه    انديشه: هايي ممكن است به ذهن برسند؛ مثالً با اين توضيحات پرسش
بـه   هـا  اين پرسـش  به براي پاسخها را بشناسيم؟ چگونه تناقض و ؟كدامندها  تناقض؟، نو بناميم ي اي را انديشه انديشه

   :كار زير توجه فرماييدراه
  اين گونه تصور كنيم،و فرضي ساده  اگر ساختار مغز انسان را به طور

حتي اگـر مغـز    .ت فرا گرفته استتوان دريافت كه بيشتر حجم مغز انسان را بخش بايگاني دارز مد مي به سادگي
؛ دنشـو  ي را مطالب بايگـاني شـامل مـي   هاي آدم اندوختهاطالعات و ينبيشترباز،نظرآوريمدري كيف به صورت راآدمي 

  .شود ياد مي »حافظه « يا » هارد « رايانه از آن به عنوان  همان چيزي كه در
البته بجز  ؛شود يم تمام هويت انسان را شامل بايد بگوييم ،سي قراردهيمربر اگر بخواهيم بايگاني را مورد تحليل و

   .كند همان چيزي كه موالنا از آن به عنوان انديشه ياد مي .جسم انسان
  

ــه اي ــه انديشـ ــو همـ  ايبرادرتـ
 

ــود  ــابقي خ ــتخوان و م ــهاس  اي ريش
) 277 :2،د1375موالنا، ( 
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 پـس  حركـت،  بي او چيزي نيست جزجسم بگيرند او از مغز فردي را هاي ذخيره شده در اندوخته عات واطال اگر
دهـيم   مـي  مـان را  يا وقتي آدرس خانه. درمورد اين كلمه  اطالعات داريم» من«گوييم مي اگر» اطالعات ما« يعني » ما«

اگر هريك از ما بخواهد مجموعه اطالعات ذخيره شـده در مغـزش را   . ايم اطالعات مربوط به آن را قبال ذخيره كرده
بـراي مثـال بـه    . خواهـد  مـي  نها نيز فرصت بسيارآارج است و شمارش اندكي از نايي خاز توا،به ياد آورده يا بشمارد
نـام  ، دوسـتان  نـام ، نام پدر مادر، شكل سـاختمان ، محل زندگي، محل تولد، نام شخص. كنيم مي مواردي اندك اشاره

اطالعـات در  ، اشيانام  ،ها هم كالسي خاطرات،، ايم درسهاي كه در كالس آموختهها،  خيابانها،  هچكو، محل، شهرمان
انبـوه از  اي  شـوند و تـوده   مـي  به انـواع ديگـر تقسـيم    ها بسياري ديگر كه هر كدام از اين دريا و، زمين، مورد آسمان

  .شوند مي اطالعات را شامل
كنيم تا خـود و   مي همواره از آنها استفاده ما واند  ذخيره شده، تمامي مواردي كه بر شمرديم در بايگاني بلند مدت

 اين اطالعات را از دوران تولد تا زمان پيري كم كـم  كه ما همهالبته ذكر اين نكته الزم است . ط خود را بشناسيممحي
  .آموزيم مي

و اگـر آنهـارا تكـرار    ) بيشتردر زمان حـال  ( شود  مي در بايگاني كوتاه مدت اطالعات در زمان خاص به ما منتقل
فرمول رياضي كه در كالس .دهند  مي بايگاني كوتاه مدت را تشكيل ها اين اندوخته.شوند مي نكنيم به زودي فراموش

تكرار نشود بزودي فراموش شود و اگر  مي در بايگاني كوتاه مدت ذخيره، مطرح گرديده است وما آن را فراگرفته ايم
گفـت ايـن    تـوان  مـي . يا ممكن است شعري را حفظ كرده باشيم و بر اثر عدم تكرار از ياد بـرده باشـيم  . دخواهد ش
 توان به اين قسـمت،  مي نآاي  ودر مقايسه با رايانه و در اصطالح رايانهاند  قسمت كمي از مغز را فراگرفتهها  اندوخته
  .گفت  ROMغير دائمي ياي  حافظه جانبي،ي  حافظه

مورد بررسـي   اطالعات را با توجه به حجم كم آن ميتواند تمام  اما تفكر، همانند نرم افزاري از مغز آدمي است كه
سـي پـي يـو    « اين قسمت از مغز همـان  اي  اصطالح رايانه. قرار دهد ودرستي ونادرستي و چگونگي آنها را نقد كند

cpu  « استيا پردازشگر.  

بايگانی دراز مدت

بايگانی کوتاه مدت

تفکر

بايگانی دراز مدت
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مدت

ت
ف
ک
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تا آن را به كار نگيـري بـه كـار     توان گفت تفكر نوعي محك است و مي در واقع. شود در تفكر چيزي ذخيره نمي
  .آيد نمي

  .گرديم به سواالت مطرح شده در بخش قبل مي ه مطالب گفته شده براكنون با توجه ب
  

  هستند؟ها  كهن، كدام انديشههاي  انديشه -1
كه ما در نمودار آن را با رنـگ  كهن هستند هاي  ، انديشهبايگاني دراز مدتهاي  مي اندوختهگويا از نظر مولوي تما

اسـتفاده از   ربرد و بايـد در هـر بـا   نها بهره آايد به صورت خام و بدون تفكر از نبگام استفاده و هنآبي نشان داده ايم 
   .، آن را از بخش پردازشگر يا همان تفكر عبور داد و در صورت تاييد توسط تفكر استفاده از آن مانعي نداردنهاآ

  

 ،بـــادان كننـــدĤبنـــاي كهنـــه ك هـــر
 

 ؟ويـــران كننـــد نـــه كـــه اول كهنـــه را 
 

 ــد ــار و ح ــين نج  قصــاب اد وهمچن
  

ــارت   ــيش از عم ــان پ ــراب هستش ــا خ  ه
  

 ،تــا نكــوبي گنــدم انــدر آســياب    
  

ــا    ــوان مـ ــته زان خـ ــود آراسـ ــي شـ  كـ
  

)2351-1375،4:2303والنا،م(  

  :طرح سوال
  را دور ريخت؟ها  حال كه دانستيم اطالعات ما همان بايگاني دراز مدت ما هستند،چگونه ميتوان كهنه

  ؟اندوخته شده رابه دور ريختهاي  توان تمامي انديشه مي آيا
منظـور ايـن نيسـت كـه آنهـا را از ذهـن پـاك كنـيم و نـه          ، شود مي كهنهاي  وقتي سخن از كنار گذاشتن انديشه

از بايگـاني  »مسـتقيم  «يعني نبايد بـه صـورت  .كاري امكان پذير است ،بلكه بايد آنها را از دريچه تفكرعبور دهيم چنين
بـدين  .رود مـي  زيرا در اين صورت امكان خطا بسـيار بـاال  .آوردو مورد استفاده قرار داد دراز مدت اطالعات را بيرون

بايد در زمان و مكان مناسب به كار گرفته شود كه البته پـردازش ايـن   ، معنا كه مطالب آموخته شده و بايگاني گرديده
  .شود مي براي فهم بهتر مطلب مثالي آورده.باشد مي تفكري  موضوع به عهده

بخشد يـا   مي حال اين كودك هرچه دارد را در هر كجا وهر مكاني» بخشش نيكوست«اند  به كودكي آموخته: لمثا
  .خندد مي و او در هر مكاني حتي در غم ديگران» خنده خوب است«: در ذهن كسي اندوخته شده است

دو نـوع عكـس العمـل     بدين ترتيب همواره. درواقع چگونگي استفاده از اطالعات بستگي به تشخيص تفكر دارد
اين دو نوع تناقض را بـا عنـوان درون داد و بـرون داد  بـا رسـم       .آيند كه معموالً با يكديگر تناقض دارند مي بوجود
  .دهيم مي زير نشانهاي  شكل
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ن بسيار را نشان ميدهد كه احتمال خطا در آ حاصل استفاده از اطالعات ذخيره شده،به صورت مستقيم نمودار باال 
  .است
  

 
  
  

را نشان ميدهد كه در صورت تاييد فكر ،انجام  تفكري  حاصل استفاده از اطالعات ذخيره شده از دايره نمودار باال 
    . در واقع انسان نو انديش از نظر موالنا كسي است كه پشت تفكرش پنهان است.پيوندد مي آن به عمل

   

بايگانی دراز مدت

بايگانی کوتاه مدت

تفکر

خنديدن خوب 
است

بايگان
ی 
کوتاه 
مدت

ت
ف
ک
ر

uuuع  عامل
بيرونی 
خنديدن

  درون(
)داد

ذخيره (
شده در 
)بايگانی

 خنديدنخند

)برون داد از بايگانی (

بايگانی دراز مدت

بايگانی کوتاه مدت

تفکر

خنديدن خوب 
است

بايگانی 
کوتاه 
مدت

ت
ف
ک
ر

صورت لزوم، خنديدن خوب است در
)برون داد تفکر(



 1713/      وحدت از نگاه موالنا راهكار شناخت خود، عادات وترك آنها و رسيدن به

  :طرح سوال
  اشتباه نيستند پس به كار گيري آنها بدون تفكر اشكالي ندارد ؟ذهني ما هاي  همه اندوخته

دهد و شايد بيشـتر مواقـع هنگـام     مي مغزانسان هارا      اطالعات درست تشكيلهاي  بيشتراندوخته:توان گفت مي
ت نيـز  اما بايد يادآور شد كه حتي اطالعات درسـ »  سالم دادن« مثل.استفاده ازآنها نيازي به تفكر احساس نمي شود 

نمونـه هـايي از   .بايد از دريچه تفكر خارج شود تا حتي احتمال چند در صد خطاي زمان و مكان نيز بر طرف گردد 
اطالعات بايگاني در مرحله نخست بـه خطـا رفتـه و     ي  مثنوي مطرح شده است كه در آن به كار گيرندههاي  داستان

   .ي برده است، به خطاي خوش پ)عقل(بعد از روشن شدن مطلب توسط تفكر
  .آوريم  مي نمونه را از مثنوي

كشته شدن زرگر به دست پادشاه در داستان اول مثنوي و شكسته شـدن كشـتي توسـط خضـر در ديگـر داسـتان       
  .دو درون داد فكري ما هستند كه با اطالعات بايگاني هم خواني ندارند ، مثنوي
  

  
  

قبـل از بازگشـايي گـره داسـتان،     ، داسـتان ي  خواننـده  توسط به كار گيري اطالعات بايگاني راي  اين نمودار شيوه
  :دارد كه  مي اما موالنا بيان.رساند مي توسط موالنا

  

ــيم ــت حك ــر دس ــرد ب ــتن آن م  كش
 

ــيم     ــه ز ب ــود و ن ــد ب ــي اومي ــه پ  ن
 

ــاه ــع شـ ــراي طبـ  او نكشـــتش از بـ
  

 تــــا نيامــــد امــــر و الهــــام الــــه
 

)222-221 :1،د1375موالنا،( 
  
  

 پــي شــهوت نكــردشــاه آن خــون از
 

 تـــو رهـــا كـــن بـــدگماني و نبـــرد
 

 تــو گمــان بــردي كــه كــرد آلــودگي
  

ــالودگي  ــد پ ــي هل  در صــفا غــش ك
 

)231-1:230،د1375موالنا،( 
  

شـود كـه در    مـي  ديگـر اي  و بعد از شنيدن توضيحات موالنا ،شيوه به كار گيري اطالعات توسط خواننده به گونه
 .بينيم مي نمودار بعد

 

بايگانی دراز مدت

بايگانی کوتاه مدت

تفکر

کشتن انسان 
کاری ناپسند 
است

بايگان
ی 
کوتاه 
مدت

ت
ف
ک
ر

uuuع بيرونی عامل
کشتن زرگر توسط طبيب

)داد درون(

ذخيره شده در (
)بايگانی

کاری بسيار  طبيبخند
 ناپسندانجام داده است

)برون داد از بايگانی(
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در ايـن نمـودار    .مـوزد آ مي همان چيزي كه موالنا به ما.دهد  مي برون داد از راه تفكر را نشان ي  نمودار شيوهاين 
اطالعات به صورت مستقيم و خام مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه ابتدا وارد تفكر ميشود سپس بـرون داد صـحيح   

  . پذيرد مي صورت
بسياري ياد شده است و از جمله مهمترين آن عقل و عقل عقـل يـا عقـل    در جاي جاي مثنوي از تفكر با عناوين 

   )54: 1384عسگري، .(كل است
  

 عاقبت بـين اسـت عقـل از خاصـيت
 

 نفـــس باشـــد كـــو نبينـــد عاقبـــت
 

 عقل كـو مغلـوب نفس،اونفـس شـد
  

 مشتري مـات زحـل شـد،نحس شـد    
 

)1550-1374،2:1549موالنا،( 
  

   

بايگانی دراز مدت

بايگانی کوتاه مدت

تفکر

کشتن انسان 
کاری ناپسند 
است

بايگان
ی 
کوتاه 
مدت

ت
ف
ک
ر

uuuع بيرونی عامل
کشتن زرگر توسط طبيب

)داد درون(

ذخيره شده در (
)بايگانی

کاری بسيار  طبيبخند
 پسنديده انجام داده است

)برون داد از تفکر (



 1715/      وحدت از نگاه موالنا راهكار شناخت خود، عادات وترك آنها و رسيدن به

و قضاوت ) تفكر(طرح تفكر در مورد شكسته شدن كشتي و غرق شدن آن توسط خضر به عنوان عقل نمودار زير 
 .ترسيم شده استموسي به عنوان اطالعات بايگاني دراز مدت، 

  

  
  

به كار گيري اطالعات بايگاني توسط موسي به صورت مستقيم و برون داد آن كه  خضر كار صحيحي انجام نداده 
  .است

  

  
  
  

بايگانی دراز مدت

بايگانی کوتاه مدت

تفکر

کاری   شکستن کشتی
خرد مندانه نيست

بايگان
ی 
کوتاه 
مدت

ت
ف
ک
ر

uuuع بيرونی عامل
شکستن کشتی توسط خضر

)داد درون(

ذخيره شده در (
)بايگانی

کار خضر درست نيست

)برون داد از تفکر (

بايگانی دراز مدت

بايگانی کوتاه مدت

تفکر

کاری   شکستن کشتی
خرد مندانه نيست

بايگان
ی 
کوتاه 
مدت

ت
ف
ک
ر

uuuع بيرونی عامل
شکستن کشتی توسط خضر

)داد درون(

ذخيره شده در (
)بايگانی

خضر کاری نيک 
انجام داده است

)برون داد از تفکر (
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  . توان در بيت زير مشاهده كرد مي اطالعات موسي بعد ازاستفاده از تفكر كه حاصل آن را برون داد
  

 گر خضـر در بحـر كشـتي را شكسـت
 

 صد درسـتي در شكسـت خضـر هسـت    
 

)236: 1،د1374موالنا،( 
  

 متفـاوت در شكسـتن كشـتي توسـط خضـر، بررسـي      ي  از دو جنبـه  نيـز  اين دو نمودار قضـاوت خواننـدگان را  
عـامي كـه موسـي نمـاد آن در ايـن      هاي  انسان.بينيم  مي برون داد اين دو داستان را به دو صورت كاالً متفاوت.كند مي

جزئي ويا همان بايگاني دراز مدت هستند كه هنگام تصميم گيري از قسمت سبز نمودار هاي  داستان است، نماد عقل
  .برد مي از بخش سبز نمودار كارهاي خويش را پيش، عقل است و )خضر(گيرند در حالي كه انسان كامل  مي بهره

  

ــب ــون مناس ــرچ ــال خض ــاي افع  ه
 

ــدر    ــدش كـ ــود در ديـ ــي بـ ــل موسـ  عقـ
 

ــا مناســـب مـــي ــال اونـ ــود افعـ  نمـ
  

 پـــيش موســـي، چـــون نبـــودش حـــال او
 

 عقل موسي چون شـود در غيـب بنـد
  

 خـود كـي اسـت اي ارجمنـد؟    »عقل موسي«
 

)3264-3265 :1375،3موالنا،( 
  نو بناميم؟ي  را انديشهاي  چه انديشه –2

البته ايـن بـدان معنـي نيسـت كـه همـه       . هستندنو هاي  شوند انديشه مي تمامي اطالعاتي كه از قسمت تفكر صادر
اگـر  . تواند بهترين باشـد  مي بلكه براي هر شخصي. درست و ناب هستند، سالمهاي  نو انديشههاي  تفكرات و انديشه
  .كوتاه به نظر آيداي  ديگران ممكن است انديشهچه در مقايسه با 

خواهيم صورت خـود   مي :فكري ممكن است ،همان اطالعات بايگاني دراز مدت باشند مانند اينكه هاي  بيرون داد
اين اطالعات را به قسمت . در قسمت بايگاني ذهن آموخته ايم كه شستن صورت با آب سرد خوب است.را بشوييم

همـان عمـل بايگـاني را    ، پس. استزيرا مفيدصورتت را به آب سرد بشوي ، دهد كه مي ر دستوربريم و تفك مي تفكر
و ممكن است اين اطالعات در بايگاني ما نباشد و ما خواه يا نا خواه مجبـور يـه تفكـر    . دهيم و لي با تفكر مي انجام
 شادي نيز ما را فـرا ، رسيم مي جواب كنيم و هنگامي كه به مي همانند يك مسأله رياضي كه براي حل آن تفكر. شويم
  .گيرد مي

بسياري از مشكالت حل خواهـد شـد و   ، ذهني خود را از دريچه تفكر عبور دهندهاي  اگر انسانها تمامي اندوخته
به يك رنگـي  ها  به صميميت و دورنگيها  به خوشحالي وكينهها  انجامد خشم مي بسياري از جنگها به صلح ودوستي

   .مثنوي حاكي از آن استهاي  بخشي از پيام،كه گردد مي بدل
   ؟را بشناسيمها  كدامند ؟ چگونه تناضها  تناقض -3

و ) عقـل (قبل از مالقات با شـمس : دهد كه او دو دوران زندگي را طي كرده است  بررسي زندگي موالنا نشان مي
نظر بسياري را به خود جلـب كـرده اسـت    رفتار پير بلخ در اين دو دوره تناقضي آشكار دارد كه . بعداز مالقات با او

در واقع موالنا افكار خود را تغييـر نـداد   . حتي هم عصران موالنا و شاگردانش از اين تغيير رفتار او در شگفت بودند
  . كه شمس بدو آموختاي  شيوه .دهي كرد نو سازماناي  بلكه همان افكار را در قالب نو و به شيوه

او دانش و علوم خود را تغيير . متعهد قبل از آشنايي با شمس بود اما در شكلي ديگراو همان انسان خدا شناس و  
. سبك استفاده از آنها را عوض كرد و اين تناقض در رفتار او تنهـا در چشـم ماسـت نـه در اصـل وجـودي او       نداد،

  .استآشكارهاي  اين تناقضمولوي حاصل 
بايگاني دراز مدت خود را پـر كنـد   ي  خود را باز گذارد و ذخيرهفكر ي  تواند دريچه مي ي كهيهر انساني بايد تاجا

  .باشد » حلق«يا  »گوش«و به اصطالح مولوي همواره 
  

 چون تـو گوشـي او زبـان نـي جـنس تـو
 

ــوش ــتوا  گ ــود انص ــق بفرم ــا را ح  ه
 

 كــودك اول چــون بزايــد شــير نــوش
  

 مدتي خـاموش باشـد جملـه گـوش    
 

)1623-1375،1:1624موالنا ( 
  



 1717/      وحدت از نگاه موالنا راهكار شناخت خود، عادات وترك آنها و رسيدن به

 زانــك اول ســمع بايــد نطــق را
 

 ســـوي منطـــق از ره ســـمع انـــدر آ
 

)1375،1:1628موالنا،( 
  

 كوه طور اندر تجلـي حلـق يافـت
 

 تا كـه مـي نوشـيد و مـي را بـر نتافـت      
)3:15د ،1375 موالنا،( 

  

كـه  اي  هماننـد رايانـه  ، شـود  مـي  قدرت تفكر در انتخاب بهترين گزينه بيشتر، اگر بايگاني دراز مدت انباشته باشد
به همين دليل سالك همواره بايد مطيـع و  . و در نتيجه بهتر ميتوان از آن بهره برداطالعات بيشتري در آن ذخيره كنيم 

: از اين رو بيست و يكمين ادب از آداب سالك ادب سمع است. نمايد فزونياو هاي  اندوخته زمان هر گوش باشد تا
  ».نقل كند به قدر فهم مستمع كند يكم آن كه هر چه شيخ بيست و«

بدان كه سمع از بصر بر ترآمده است زيـرا سـمع شـرط نبـوت     «: گويد مي خود» تفسير كبير«در » امام فخر رازي«
اين تقـدير   و داده استگويد سمع را مقدم بر بصرقرار مي آنگاه كه از آن دو سخن، است به دليل آنكه خداوند متعال

  )12و  11:  1382زماني، ( ».است دليل بر فضل آن ترجيح، و
» .شود گوش فرا دهيد و ساكت باشيد شايد مورد لطف قرار گيريـد  مي ن خواندهآوقتي قر« : حق نيز فرموده است 

  )204آيه : قرآن، اعراف(
  

ــه شــودآدمــي  راه گــوشازفرب
 

ــه از ــانور فربــ ــوش جــ  راه نــ
)293 :6د والنا،م( 

  

. كند طاووس است مي افتد و گمان مي شغال در خم رنگ.شود  مي مولوي آسانهاي  بيشتر تمثيل فهم وشبا اين ر
هر كس كه رنگارنگ باشد زيباست و طاووس هم رنگارنگ است ، را كه در اطالعات ذخيره شده پنداشته است كهچ

 .پندارد مي و بدون اينكه تفكر كند خود را طاووس
خداونـد قـدرت دارد او هـم قـدرت دارد و همـه      ، يره شده اسـت در بايگاني ذهن او ذخ.فرعون نيز اينگونه است

در داستان ديگر، طوطي پنداشته است هـر  . فرمانبردار او هستند و از ثروت بسيار نيز برخوردار است پس او خداست
فكري خود بدون هاي  طبق اندوخته، بيند مي لذا وقتي مرد كچلي را. اند كس كل باشد روغن ريخته و برسرش كوبيده

فرزنـدان مـرد    ؛در دفتر سوم مثنوي داستان مرد روسـتايي و شـهري   . كند مي تفكر او را هم به ريختن روغن محكوم
 .كنند مي شهري هستند و عاقبت حزم او را باطل ذخيره شده مردهاي  شهري نماد انديشه

  

ــرد ــيوه كـ ــتايي در تملـــق شـ  روسـ
 

ــاليوه كــرد   تاكــه حــزم خواجــه را ك
 

ــانش ــا كودك ــم از اينج ــنده  در پس
  

 زدنــد شــادي مــيه نرتــع و نلعــب بــ
 

 پيــام انــدر پيــام او خيــره شــد از
  

ــا زالل  ــزت ــد ح ــره ش ــه تي  م خواج
 

)413-415-414 : 1375،3موالنا،( 
  

ــوي ده ــتابان ســ ــادمانان و شــ  شــ
 

ــژده ده   ــورديم از ده م ــري خ ــي ب  ك
 مقصــد مــا را چراگــاه خــوش اســت

  

 يار مـا آنجـا كـريم و دلكـش اسـت     
 

ــا  ــرهمــ ــتان درازيذخيــ  ده زمســ
  

 از بــر او ســوي شــهر آريــم بــاز    
 

ــو ــحابنا كـــي عجلـ ــراصـ ــواتـ  بحـ
  

 گفــت از درون ال تفرحــوا مــيعقــل
 

)499-498-504-501 :3،د1375موالنا،( 
  

زمسـتان از  ده ي  ذخيـره  دلكش، را گاه خوش ،يارخوش وچ: اطالعاتي چون اش از خانوادهبايگاني ذهن شهري و 
  »گفت از درون ال تفرحوا مي عقل«بردند ناز قسمت تفكر خود بهره  آنها اما پر گشته بود آوردن، اوي  ميوه بر و
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  .گيرد چرا كه عقل پيشرو او نيست مي، شهري تصميمي غلط را براي رفتن به روستا
  

  
  

نباشيد زيرا تصميم درسـتي  گويد خوشحال  مي دارد كه به شهري و فرزندانش نمودار باال برون داد عقل را بيان مي
  .برد اما فرياد او راه به جايي نمي. ايد نگرفته

 ما همواره سرگردان، حيران و بـا  ،دييا همان پردازنده به كار نيا» تفكر« بخش ذهني بسيار باشد وهاي  اگر اندوخته
  . آوريم مي رادر زيراي  نمونه. خطاهاي بسيار زندگي خواهيم كرد
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ذهـن او در گيـر افكـار ديگريسـت از انجـام      در حالي كه  ايستد  مي نمازي  ضهيداي فرهنگامي كه شخص براي ا
  .ماند  مي بازصحيح كار مورد نظر 

  

  
  

  

 عقــل كــل را گفــت مــا زاغ البصــر
 

 كند هـر سـو نظـر    عقل جزئي مي
 )1309 :4والنا، دم( 

  

ي  مان ببخشـد و مطمئنـاً همـه   اهايش س انديشهتواند به  نمي بينيم ذهن اين فرد بسيار شلوغ است و مي همانطور كه
بخش تفكـر را   ،حال اگر اين فرد .آميزد و نمي تواند تصميم صحيحي در مورد هيچ يك بگيرد مي اين موارد را با هم

  :براي مثال. كند مي از تداخل آنها جلوگيري مكان مناسب به هر يك ازآنها خواهد پرداخت و در زمان وبه كار گيرد 
  . سپارد پردازد و ديگر كارها را به وقت خود مي ر از ميان هجوم تمامي افكار، تنها به نماز ميفرد متفك

زيرا تفكـر  . مشغول بداريمهمواره به يك امرايعني ذهن ر.ا خلوت نگه داريمبواسطه همين است كه ما بايد ذهن ر
 لذا همواره به انسانها و سالكان راه توصـيه  .تواند به خوبي وبا تمركز بيانديشد مي در پردازش خود تنها به يك مساله

    .خود را سامان بخشيد تا دچار پريشاني نشويدهاي  يعني انديشه. شود كه از خود خالي شويد مي
  

 راورف غــولي همــي خوانــد تــهــر طــ
 

ــا  ــرادر راه خــواهي؟ هــين بي  كــاي ب
 

 م آن باشد كـه چـون دعـوت كننـدخر
  

 تــو نگــويي مســت و خواهــان مننــد
 

ــوت ــرغ دان دعـ ــفير مـ ــان صـ  ايشـ
  

ــه ــن  ك ــياد در مكم ــد ص ــان كن  نه
 

ــواب روان ــه خ ــد ب ــن ببين ــاي روش  ه
  

 »ر آببــهــا چــو آتــش  همــه بــودني
 

)231-230-216 : 1،د1375موالنا،( 
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 آن آمـد كـه مـن عريـان شـوم وقـت 
 

ــوم    ــان ش ــر ج ــذارم سراس ــش بگ  نق
 

)613 : 1د ،1375 موالنا،( 
  

 اش دام بـودسـان وحيلـهحيله كرد ان
 

 آنكه جان پنداشت خـون آشـام بـود   
 

 شـمن انـدر خانـه بـوددر ببست و د
  

ــه ــود ي حيل ــانه ب ــن افس ــون زي  فرع
 

)920-918 : 5،د موالنا( 
  

تفكـر  ي  اگـر از دايـره  كـه   ذهن هسـتند هاي  همگي همان اندوخته، نقش ودشمن، صفير مرغ، غول، در ابيات باال
  . راه زن انسان خواهند بود خارج شوند

  

ـ   دن انـدر عـذابي اي پسـرزين ب
 

 مرغ روحت بسـته بـا جـنس دگـر    
) 842: 5دموالنا،( 

  

ايـن   محال است كه تا وقتي انسان اين خاشاك و و. كه به پاي مرغ روح انسان بسته است فكر است» جنس دگر«
  )14: 1380مصفّا، ( .پيدا كندآرام  را از هستي خويش بر نداشته است قرار و» جنس دگر«

مراقبه نيز از مراحلي اسـت كـه در توبـه بايـد     . براي آنكه اين صفات وتفكرات را بتوان كنترل نمود بايد توبه كرد
معنا  بدين، همان مفهوم تفكر در رفتارمان را در نظر داريم، گوييم توبه كنيم يا مراقبه نماييم مي لذا وقتي. مراعات شود
  .تكرار نكنيم به صورت خام و بدون تفكرته را كه رفتار گذش

  :چند نمونه شعر از مثنوي
  

 گـدا رو كـي شـومگر گدا گشـتم
 

 نــوم مــنلباســم كهنــه گــرددور
) 91: 5د موالنا،( 
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 نه چنان مرگـي كـه درگـوري روي
 

ــوري روي  ــديلي كــه در ن  مــرگ تب
 

) 42 : 6دموالنا،( 
  

 بـــدفـــتم از نيـــك وا روام ر خانـــه
 

ــه ــد  خان ــور اح ــت از ن ــر گش  ام پ
 )3805: 5موالنا،( 

  

 تـا رگـم جنبـان شـودگريزم مي
 

ــود   ــان ب ــتن آس ــرار از خويش ــي ف  ك
)668: 5دموالنا،( 

  

  :گيري نتيجه
) بـدون تفكـر   ( مستقيم را به صورت خام و ها هر گاه آن خطاهاي ما برگرفته از انباشتگي ذخيره بلند مدت است،

توانـد ايـن    مـي  ها وجود دارد كه قسمتي در مغز انسان .حاصلي جز پشيماني و افسردگي نخواهد داشتبه كار ببريم 
. مغز انسان اسـت  cpuپردازنده يا آن كه  آن را به ما ارزاني داردي  بهينهي  استفادهي  و نحوهرا سامان بخشد  ها ذخيره

انساني نو و زنده هستيم و هر گاه به طور مستقيم از بايگـاني  تفكر بيرون دهيم ما ي  هر گاه اطالعات خود را از دايره
   .استفاده كنيم اگر چه رفتاري درست داشته باشيم انساني كهنه خواهيم بود
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