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 در مثنوی« تکثّر» و « یکتایی » 

 مهدی سیاح زاده

 
 

 بی گره بودیم و صافی همچو آب/    یک گُهر بودیم همچون آفتاب

 شد عدد چون سایه های کُنگره/    چون به صورت آمد آن نور سَره
 

 
و محو کثرت و ایجاد یکتایی کار روح )آدم درون( 

است و « تصور»اتحاد عاشق و معشوق است. نفی برای تالش 
 اثبات معنی. چرا روح خواستار یکتایی است؟ زیرا که: 

 منبسط بودیم و یک جوهر همه 
 بی سَر و بی پا بُدیم ، آن سَر همه 

 یک گُهر بودیم همچون آفتاب 
 بی گره بودیم و صافی همچو آب 
 چون به صورت آمد آن نور سَره  

 شد عدد چون سایه های کنگره 
١/٦٨٦ 

ز ریشه ی بسط به معنی گستردن، ا« منبسط»واژه ی 
گسترش دادن،پهن کردن گرفته شده است.منبسط یعنی چیز 
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واحدی که گسترش داده شده ،گسترده شده. وقتی چیزی 
گسترش می یابد، یا گسترده و پهن می شود، در ذات آن 
جنس تغییری پدید نمی آید و فقط بسط پیدا می کند. وقتی 

« و گسترش خواهیم داد این فکر را بسط»مثالً می گوییم 
مقصود این است که اصل فکر یکی است، ولی دامنه ی آن را 
گسترده تر خواهیم کرد. این واژه منبسط در ادبیات و عرفان 

 نیز همین منظور را می رساند.
می گوید: ما منبسط بودیم. یعنی ذات و جوهر واحد 

م ما در سراسر هستی گسترده بود. مانند این جهان مادی نبودی
که حدّ و حدودی داشته باشیم. بی حد و حدود بودیم )بی سَر 
و بی پا بُدیم(، اسیر زمان و مکان، در بند دوگانگی و 
چندگانگی و تکثر نبودیم. همه یکی بودیم )همه یک سر 
داشتیم( همچون نور خالص )سره( آفتاب، از یک منبع واحد 

وقتی  نشأت می گرفتیم. اما چه وقت تکثر و تعدد پیش آمد؟
که نور سَره به ماده برخورد کرد. آن وقت بود که سایه یا 

پدید آمد. درست مانندکنگره های برج و بارو و « صورت»
دیوار. کنگره دندانه های باالی دیوار قلعه ها و قصرها را می 
گویند که هنگام حمله ی دشمن، در پشت آن پناه می گرفتند 

همانطور که پیشتر و به جنگ و تیر اندازی می پرداختند. 
نظریه ی »هنگام بحث در زمینه ی فرضیه ی آفرینش بر اساس 

توضیح دادیم ، مولوی می گوید: تا هنگامی که نور « صدور
به مانع مادی برخورد نکرده، نه دیده می خورشید)آفتاب( 
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شود و نه دوگانگی دارد. اما وقتی به ماده برخورد کرد )مثل 
کنگره و دیوار( اثری از این اشیاء مادی بجای می ماند به نام 

همین سایه ها است که اشکال متفاوت و مختلف دارند «. سایه»
 نامیده  می شوند.« صورت»که 

 تاب یک گُهر بودیم همچون آف
 بی گره بودیم و صافی همچو آب 
 چون به صورت آمد آن نور سَره  

 شد عدد چون سایه های کُنگره 
١/٦٨٧ 

چه وقت می شود از دست این اعداد و چندگانگی و 
سایه ها رها شد و به وحدت رسید؟ زمانی که عامل این سایه 

 )کنگره = ماده( ویران شود :
 کُنگره ویران کنید از منجنیق 

 ود فرق از میان این فَریق تا ر
١/٦٨٩ 

آن وقت است که همه روح می شویم . البته توجه 
دارید که مقصود از ویران کردن کُنگره و ماده این نیست که 
جسم مادی خود را نابود کنیم )خودکشی کنیم(، بلکه منظور 
این است که خود را به فراسوی جهان ماده و جسم مادی 

رتباط ایجاد کنیم. مثل مولوی با آن برسانیم و با روح )آدم( ا
 که واجد جسم و تن است، به یکتایی برسیم.
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اما کار نفس یا شیطان دقیقاً عکس این روند تکاملی 
ها است. زیرا خود نیز « سایه»ها و « کنگره»است. او حافظ 

 است. نابود شدن سایه، نابودی نفس و شیطان است. « سایه»
ا می کُشد، به این وقتی مولوی در داستان شیطان ر

معنی نیست که شیطان نابود شده است، بلکه در واقع شیطان 
پس از انجام کار خود، از این بخش از زندگی انسان محو می 

را در « عجوزه»شود و خواهیم دید که مولوی دوباره این 
 صحنه ی زندگی انسان نمایان خواهد نمود.

 

*** 

 


