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 در مثنویجهان پایدار 

 مهدی سیاح زاده

 
نه هستی بی ثبات که  ،هستی بخش است ،«آن جهان»ذره ذره ی 

 به نظر« نیست »تجربه می کنیم. آن جهان گرچه  ما در این دنیا 

  می رسد، اما ذات و جوهر هستی با ثبات، همان جهان است. 

 تصویر است ، شکل است،« هست نما »این جهان  و

 ثبات و ناپایدار است.بی  و  
 
 
 

در داستان پادشاه مومن سوز، پادشاهی بت پرست از 
مردم خواست یا به بت او سجده کنند و یا به آتش افکنده می 
شوند. مادری سجده نکرد و کودک او را در آتش افکندند. 
مادر خواست دستور پادشاه را برآورد و سجده کند که 

ر چنین نکن. اینجا آتش ماد» کودک از درون آتش فریاد زد: 
 «  نیست، گلستان است.

( که آن جهان فراسوی این جهان آدم) طفل«  »آنگاه 
را دیده واکنون به ذات خود بازگشته، به مادر خود )اندیشه ی 

 انسانی/جان(  زیبایی آن جهان را شرح می دهد:
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 اندر این آتش بدیدم عالمی 
 ذرّه ذرّه  اندر او عیسی دَمی 

 نیست شکل هست ذات نَک جهانِ 
 وآن جهانِ هست شکل بی ثبات 

١/٧٩٤    
هستی بخش است. « آن جهان»می گوید: ذره ذره ی  

)عیسی دم است( نه هستی بی ثبات که ما در این دنیا تجربه می 
به نظر می رسد، اما ذات و « نیست»کنیم. آن جهان گرچه 

هست »جوهر هستی با ثبات، همان جهان است.واین جهان 
 ، شکل است،تصویر است و بی ثبات و ناپایدار است.«انم

مولوی، از بیان مکرر زیبایی و پایداری آن جهان چه 
می خواهد بگوید؟ آیا تشویقمان می کند که جسم خود را 
رها کنیم؟ آیا می خواهد بگوید بطور فیزیکی از زندگی این 
جهان دست بشوییم؟ بهیچوجه منظورش این نیست. اگر چنین 

بسیار ساده می گفت خودکشی کنیم و به آن جهان بود، 
برسیم. آنطور که برخی ساده لوحان در جهان، خودکشی 
دسته جمعی می کنند و می پندارند زودتر به آن جهان 
پرشکوه خواهند رسید. تردیدی نیست که مولوی می داند 
انسان باید در همین زندگی مادی رشد کند. باید در همین 

حوای »کسب کند و به آگاهی برسد.  زندگی مادی تجربه
)اندیشه / جان انسانی( باید در طول صدها هزار سال، « درون ما

داشته باشد و طی این دوران های « رفت و واگشت» آنقدر
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بکوشد، باید آنقدر به آگاهی برسد، باید متعدد باید آنقدر 
خود یکی « آدم درون»آنقدر پاالیش بیابد که سرانجام با 

کشی کوتاه کردن یکی از همین دوره های بشود. خود
بازگشت به این جهان مادی است و درکل کمال ما اثری 
ندارد. این که گفته می شود انسان باید فقط در همین دوره ی 

سال از زندگی به آگاهی مطلوب برسد و به حق  ١٠٠ -٨٠-٧٠
است انسان  بپیوندد، بدون تردید درست نیست. آیا این عادالنه

را که هنوز پیامبری بر او نازل نشده بود و در  عصر حجر
ناآگاهی به سر می برد، گناهکار و مستوجب عقوبت الهی 
بدانیم؟ آیا این عادالنه است انسانی را که در یک محیط فاسد 
و ناآگاه و گناه ورز متولد شده، رشد یافت ، و هرگز از آن 

کافات محیط پا به بیرون نگذاشته تا آگاهی بیابد، مستوجب م
 بدانیم؟ 

اگر این همه انسان در طول تاریخ بشر، فقط یک بار 
آنان )آنطور که  جانبه دنیا بیایند، رشد کنند و بمیرند ، آیا 

 چنین اعتقادی وجود دارد( باید جوابگوی اعمال خود باشند؟
وقتی این پرسش ها مطرح می شود، به ما پاسخ می 
دهند که: خیر،آنانی که پیش ازظهورپیامبران درگذشتند، 
روحشان پاک وبی گناه بوده، چون حُکمی بر آنان صادر نشده 
بود. از این پاسخ سست تر می توان شنید؟ پس یعنی آن روحی 

و که در عصر سنگی به این دنیا ظهور کرده، مسئولیت نداشته 
 روح انسان کنونی صاحب مسئولیت است. خوش به حال آنان.
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به گمان ما، حقیقت این است که روح بهیچوجه 
پاسخگوی اعمال انسان نیست. روح کارش به واالیش رساندن 
جان است. اگر پدیده ای باید پاسخگو باشد، جان انسان است 
و همان که با هر بار حضور در این جهان، آگاهی و تجربه 

ی کسب می کند. در واقع برای کسب همین آگاهی ها نوین
است که می آید و می رود. او در هر دوره از حضور خود در 
این جهان، به بخشی از راز و رمز های الهی این جهان مادی 
دست می یابد. جان انسان عصر سنگی آگاهی اندک همان 
دوره را کسب می کند و هر دوره از حیات مادی خود به 

ای بیشتری می رسد.جان هریک از ما، میلیون ها سال آگاهی ه
عمر دارد. از دوره ی جمادی گذشته، به جان نباتی بدل شده، 
از نباتی به جان حیوانی رشد کرده و بعد به جان انسانی رسیده 
است. ما همان جان های عصر سنگی هستیم. ما همان جان های 

یزی تاریخ قرون وسطایی هستیم. ما همان جان های عصر خونر
هستیم. ما در دوران اسکندر زیسته ایم.در دوران مغول، در 
دوران آتیال. ممکن است بسیاری از ما در آن دوران شمشیر به 
کف گرفته باشیم و انسان کشته باشیم. اما این کشتار ها بخشی 
از تجربه ی جان انسانی ما است. چنین تجربه هایی است که در 

ده است که امروز خونریزی را ما آن آگاهی را پدید آور
مذموم می دانیم. اگر انسانی در این زمان هنوز کشتار انسان 
های دیگر را روا می دارد )برای هر  منظور عقیدتی ، مالی و 
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یا جان او « اندیشه ی انسانی»غیره( تردیدی نداشته باشید که 
 هنوز دوران چنگیز را در خود دارد. 

اید با بت درون باین است که مولوی می گوید 
جنگید. باید برای رسیدن به آن آگاهی مطلوب در همین 
جهان مادی با هر نیروی اهریمنی و شیطانی که سرعت حرکت 
کمالی ما را کُند و یا حتی متوقف می کند، جنگید. باید بت 
اژدها صفت وجود خود را سرکوب کرد. باید به او امان نداد. 

را که سبب رانده شدن « یتمن»کرد. باید « جهاد اکبر»باید 
« ما»سمبلیک شیطان از بهشت شد در خود کُشت و باید همه 

  شد.
مولوی می گوید: وقتی چنین کردیم، آن وقت می 

از این هنگام است که دیگر به این جهان باز نمی «. آدم»شویم 
گردیم و وارد جهان پرشکوهی می شویم که مولوی بارها آن 

رده است. برای رساندن ما به چنین را در مثنوی به نمایش گذا
 جهانی است که مولوی مثنوی را تألیف کرده است. 

 
*** 

 


