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در دفتر پنجم در باره ی همین موضوع تکامل مولوی 

موجودات از جماد به انسان و نیز بازگشت های مداوم پس  از  

مرگ جسم به روشسن  و رسرا ت مس  گو سدگ مسرگل  امسل       

موجودی که نمیسردل کامسل نمس     ارل  و بنیاد ن تکامل است. 

 شودگ 

 تو از آن روزی که در هست آمدی 

 آتش   ا باد و  ا خاک  بُدی 

 گر برآن  الت تو را بودی بقا 

 ک  رسیدی مر تو را ا ن ارتقا؟

٥/٧٨٩ 

شسدیل  ننس  در   « هسست »م  گو دگ تو هنگسام  کسه   

آغاز پیدا شل آتش و باد و خاک بودی. م  بینید کسه مرا سل   

ده را چگونه به درست  بیان م  کند. اول آتسشل بنسد   تکامل ما
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باد )هوا( و سپ  خاک  ا زمین. ا ن که تکامل  افت  و اکنسون  

انسان شدیل به خاطرآن است که در مرتبه ی پا ینل فنسا شسدی   

و به مرتبه ی بساتتر  یسات رسسیدی. اگسر در همسان مر لسه ی       

)ارتقاء( جمادی باق  م  ماندیل هرگز به ا ن رنود و وات ش 

ی) مُبَد ِِّل =  پروردگار( آگاهل « تبد ل کننده»نم  رسیدی. آن 

 در ا ن تبد ل هال هست  بهتری به جای هست  قبل نشاند. 

 از مُبَد ِّل هست  اول نماند 

 هست  بهتر به جای آن نشاند 

٥/٧٩۱ 

« هسست »در ا ن راه از جمساد بسه انسسانل رسدها هسزار      

 گر رفته و بساز گشسته ای و هسر    داشته ای.  نن  مدام به جهان د

 بار از دفنه ی پیش بهتر از ابتدا وآغاز بوده ایگ 

 ها « هست»همچنین تا رد هزاران 

 بَند   کد گر ل دوم بِِّه ز ابتدا

٥/٧٩٢ 

آنگاه مولوی مرا ل ا ن تغییر و تبسد ل را شسرم مس     

دهد و خطاب به انسسان مس  گو سدگ آگساه  تسو در مر لسه ی       

بود. با چنین کیفیت ل تو وارد « ب  خبری»اً جمادیل تا  د تقر ب
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مر له ی نبات  )= نما =  از نمو کردن( شدی. سپ  از دوره ی 

نبات ل به  یات  یوان  و گرفتاری های )ابست(( آن رسسیدی. و   

به قوه ی  قل و تشخیص )تمییسز(  سپ  از مر له ی  یوان ل  

نج = پسنج  رسیدی. و زمان  خواهد رسسید کسه از بنسد  س  )پس     

   ( و مکان )= شش =  شش جهت( رها خواه  شد .  

 از جمادی بیخبر سوی نما 

 وز نما سوی  یات و ابت(

 باز سوی  قل و تمییزات خوش 

 باز سوی خارج ا ن پنج و شش

٥/٨۰۰ 

ا ن سیر  رکت تکسامل  تاکجسا ادامسه دارد؟ تسا در سا      

ر سا  )بحر(. اثر پای روندگان ا ن مسیر  رکت از خشسک  بسه د  

نما ان است. ا ن اثر پا کدام است؟ همین انواع  یات جمساد و  

نبات و  یوان و انسان. انسان هم اکنون دارد به سوی در ا مس   

رود. کسان  نیز به در ا رسیده اند. در آن غسر  شسده انسد و بسا     

 هست  کل  ک  شده اند. 

 تا لب بحر ل ا ن نشان پای هاست 

 پ  نشان پا درون بحر تست
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٥/٨۰٢ 

ا ن نشان پا در درون در ا طبینتاً وجود ندارد )ت = نه( 

در  یات ا ن جهان  )خشک ( برای مسیر ا ن  رکت منازل و 

اقامتگاه ها و کاروانسرا )رباط( ها   هست. آن ها همسین سسفر   

های هر  س  از انسواع اسست بسه هسست  و  سدم. و بساز گشست         

 افست نمس      دوباره. اما در در سال چنسین توقفگساه هسا )وقسو (      

شود. در جهان د گرل نسه از فاسای جلسوی سساختمان ) ررسه(      

 خبری هست و نه از سقف ها )سقو (

 زآن که منزل های خشک  ز ا تیاط 

 هست د ه ها و وطن ها و رباط 

 باز منزل های در ا در وقو  

 وقت موج و  ب ل ب   رره و سقو  

٥/٨۰٣ 

 

  نقش های حک شده                

هال بپرداز م بسه موضسوع مسرگ.     توضیحاکنون با ا ن 

ا د ازبنیادی تر ن نظر مولسوی  ب نیز« مرگ»برای شرم مسئله ی 

در زمینه ی آفر نش  شروع کنیم. همانطور کسه پیشستر گفتسیمل    



 از نظر موالنا «واگشت  »
 www.sayahzadeh.com  وب سایت مهدی سیاح زاده

 

5 

 

ما در    سفر طوتن ل میلیون ها سال است که از ابزار «  جان»

برای ظهور در  الم و در نها ت  کسب آگاه  استفاده « جسم»

  کند.   در ا ن سیرل  جان ما از سنگ به نبات و از نبسات بسه   م

 یوان و از  یوان به انسان گذر کرده است.  میلیون ها میلیسون  

تجربه های هر  س  از ا سن دوران  یسات )جمسادی و نبسات  و      

 یوان  و انسان ( در وجودکنون  ما  اور دارند.در وجود ما 

مت(ش  کرده اسست  تجربه ی نخستین  را قه ای که سنگ را 

وجود دارد. در ما  تجربه ی ضربه های سخت باران بر پیکسر و  

برگ درختان وجود دارد. در ما تجربسه ی مساه  بسودنل کسرم     

یسوان  وجسود دارد. در   جربه ی  ت بودنل پرنده بودنل و هزاران

سنگ  که به سوی شکار افکنده شدهل شیری که از  ما تجربه ی

ل شاخه ی گنسدم  کسه از زمسین    پستان گوسفندی دوشیده شده

و هسزاران   هل شمشیری که بر فر  دشمن کوبیسده شسد  هدرو شد

هزار از ا ن تجربه هسای از دوران سسنگ  تسا انسسان ل  اضسر و      

ناظر است. ما سنگ های دوران آتش فشسان بسوده ا سمل  مسا در     

آتش سوزی جنگل ها سوخته ا سم. مسا در قتسل  سام  یوانسات      

 د ما در قوم آر ا قتل  ام شده ا م و و ش  کشته شده ا م.  شا

 ا قتل  ام کرده ا م. بسیاری از ما شمشیر به دست گرفته ا م و 
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انسان کشته ا م. و در  ین  ال ما در  دوران هسای کهسنل هنسر    

آفر ده ا مل نقاش  کرده ا مل مجسمه سساخته ا سم و ادبیسات را    

اردل رونق داده ا م. در جسم برخ  از مال جان سقراط  اور د

جان اف(طونل هُمرل سنت اگوستینل ابن سینال مولسویل  ساف ل   

سندی و ... هر    از ا ن میلیون ها دوران  یساتل تجربیسات    

در وجود ما پد سد آورده اسست. مسا مح سول چنسان تجربیسات        

هستیم. اگر اکنون به  اد نم  آور مل نشانه ی  دم  اسور آن  

مس     ن تجربسه هسا بساز    ها در ما  نیست. در رو ال گساه   بسه ا س   

شیر ن شبانه  رو ا هایگرد م. گاه  به رورت کابوس ها و  ا 

 بر ما ظاهر م  شوند. 

ا سن سسفر طسوتن  را طس  کسرده اسست؟        ما جانچرا  

تسا از نسوع پسا ین بسه      لبرای ا ن که به آن آگاه  مطلوب برسد

نوع بات رسنود کنسد. هسد   در  س  کس(مگ سساختن جهسان         

و به  ق پیوستن «  آدم شدن»  نوی و در نها تهمانند جهان می

 است. 

 بنسسسابرا نل در  رفسسسانل ا سسسن د سسسد تنسسسگ نظرانسسسه ی 

که رفتسار انسسان را فقسا ناشس  از تجربیسات      « روانشناس  را ج»

همین دوره کوتاه زندگ  او مس  دانسدل منبسسا مس  شسود و بسا       
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د دی وسسی  تسر و گسسترده تسرل دوره هسای بسسیار دور  یسات        

 ت  و  یوان ِِّ  انسان را  هم در بر م  گیرد. سنگ  و نبا

به هر رویل ا سن تجربیسات دوره هسای  یساتل با س       

آگاه  ما م  شود. هر    از ما که ا ن جا هستیمل ا ن دوران 

را پشت سر گذاشته ا م. در هسر  س  از دوران  یساتل  وقتس      

ما  به آن  د از وات   رسید که تکامل از  س   « جان»آگاه  

هسر  « جسان »نوع د گر را ممکن ساختل در ا سن شسرا ا   نوع به 

   از ما بطور فردیل در    جهش تکامل ل جسم سسنگ را  

رها کسرد و جسسم  نبسات را بسه خسود گرفست.  پس  از تکامسل         

)جان نبات ( مال  جسم  یوان بسه خسود   « اند شه نبات » مطلوبل 

گرفت و اکنون در جسم انسان  ظاهرشده است.  همانطور کسه  

ر گفتیمل گمان نکنیم کسه در زمسان مسا ا سن رونسد تکسامل        پیشت

پا ان  افته و متوقف شده است. هم اکنون نیسز جسان جمسادی و    

 نبات  و  یوان  نیز در  ال تکامل هستند. 

مسسا اکنسسون در دوران انسسسان  هسسستیم. در ا سسن دوران   

ن بارل با  رها کردن جسسم خسودل از ا سن    ما  هزارا« جان»انسان  

نم  دانیم چگونه اسستل سسفر    جهان به جهان د گری که هنوز

کرده است. ما هزاران بار جسم های خود را  وض کرده ا سم.  
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اما اند شه  ا جان ما همان است که بود. با ا ن تفاوت که در هر 

دوره ی زندگ  زمین  خودل آگاه  ما بیشستر و بیشستر شسد تسا     

   که برخ  از انسان ها به آن  د  از آگاه  رسیده اند که جا

نیازی به بازگشت به ا ن  یات خساک  نداشسته انسد. ا سن جسان      

شده به کجا م  روند؟ مولوی نسام  « آدم»های به قوام رسیده و 

و پیوستن به خدا ) انا هلل و انا الیسه  «  دم»نها ت ا ن  رکت را  

 راجنون( گذاشته است. 

 گر بمیرم از بشر  مله ی د 

 تا برآرم از م(   بال و پَر 

 وز مل  هم با دم جستن ز جُو 

 کُلُ شَ  ء هال   ات وَجهَهُ 

 بار د گر از مل  پرِّان شوم 

 آنچه اندر فهم  نا د ل آن شوم 

 پ   دم گردمل  دم چون ارغنون 

 گو دم کا نِّا ال َیه را جِِّنُون 

٣/٣٩۰٣ 

برای چنسین سسفر طسوتن  و پسر تجربسه ای اسست کسه         

نیاز به جسم دارد. جسم برای ا سن هسد  ابسزاری بسیش     « جان»
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نیست. در هر دوره ی از زنسدگ  انسسان ل جسان بسرای آگساه       

 بیشترل درجسم و قالب  ظهور م  کند. 

 خود به خود و بدون اراده ی آگاهانسه   لاما آن آگاه 

ن  ا نطور نیست که  ما در خانسه بنشسینیم   ما کسب نم  شود.  ن

و به آگاه  مطلوب  برسیم. ا ن آگساه  بسا تس(ش و کوشسش     

آگاهانه ی ما   ارل م  شود. و مهمتر ا ن که آگاه  جد سد  

را با د به  نوان ارزشل در جان خود قوام ببخشیم و جسا گز ن  

ارزش های کهنه بکنیم. ا ن کار فقا با    جهاد و جنسگ بسا   

 ای کهنه ممکن م  شود. چرا؟ ارزش ه

 

 نیرو های ارتجاعی درون ما              

م  دانیسد کسه کوشسش وتس(ش منمسوًت بسرای انجسام        

کارها   است که هنوز در آن ماهر نشده ا م و  ا به آن  ادت 

نکرده ا م. بر ک  در کارها   که برای ما به رورت  سادت  

م. مسال(ً مسا  سادت    در آمده استل هیچ وقت کوشش نم  کنسی 

کرده ا م با دست راست بنو سیم )البته برای راست دست هسا(.  

سا ت هال بدون کوشش و بسدون ا سن کسه بسه  رکست و کسار       

دستمان توجه کنیمل م  نو سیم. اما اگر بخواهیم با دست چپ 
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بنو سیم با د ا ن کار را با کوشش انجام بدهیم. برای ما نوشتن 

آور م  شود و بطور طبین  میل با دست چپ گاه   ت  رنج 

دار م به  ادت اولیه ی خود باز گرد م. ا ن موضسوع در همسه   

ی موارد ترک  ادات راد  است و آنقدر بسد ه  اسست کسه    

 نیازی به  نوان کردن مالال د گری نیست. 

پ  هر وقتل    چیزی و  سا پد سده ای و  سا ارزش    

وانس  مسا   تازه ای بخواهد وارد ارگانیسسم جسسم  و  سا بافست ر    

بشودل ارگانیسم ما  بطور طبین  آن را رد م  کند.  سات بسرای   

ا ن که بتوانیم با دست چپ بنو سیم چکار با د بکنیم؟ طبینس   

است که با د ممارسست و تمسر ن  بکنسیم. با سد پشستکار داشسته       

باشیم. با د کوشش و تس(ش بکنسیم. ا سن کوشسش وتس(ش در      

م  خواهیم  مواضس  و   واق  مالل نیروی جد دی است که با آن

سنگر های نیرو   را که مخالف هستند و در درون ما مقاومت 

م  کنند  فتح کنیم.  نن    سادت  جد سد را جسا گز ن  سادت     

 کهنه بکنیم. 

با چنین مقدمه ایل  ات م  تسوانیم بسه خسوب  بفهمسیم     

که چرا اغلب انسان ها در مقابل نف  همواره با شکست روبرو 

ون ما میلیون ها تجربه قرون و ا  ارل از دوره م  شوند. در در
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های اولین  یات سنگ  تا دوره اخیر انسان ل  اضر و ناظرنسد.  

ا ن ها  همسانطور کسه پیشستر گفتسیمل همسان نفس  و  سا شسیطان         

ا ن ها  با هر دگرگسون  جد سد در درون مسا بسه شسدت       .هستند

 مخالفند و مقاومت م  کنند. 

 بسه  یسون نیسروی مقساومل   هم اکنسون میلیسون هسا میل    پ 

تجربسه   رورت تجربه های  ا  ار و قرون گذشستهل مخ ورساً  

های  یات دوره های  یوان  مال در وجود ما هستند که  رفتار 

کنسسون  مسسا را مسس  سسسازند. ا سسن سسسپاه بیشسسمار و در  سسین  سسال  

سهمگین و و شتناکل آماده ی مقابله با هر پد ده ی خسارج   

یسم روان  مسا بشسود. ا سن نیسرو     است که م  خواهد وارد ارگان

چنان قدرتمند استل چنان ترسناک و مهیب استل که مولسوی   

 از قول  ارت رسول اکرمل م  گو دگ 

 م طف  فرمودگ گر گو م به راست 

 شرم آن دشمن که در جان شماست 

 زَهره های پُردتن هم بر دَرَد 

 نه رود ره ل نه غم کاری خورد 

٢/۱٩۱۱ 
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لَو تَنلَمُسونَ  »د   نبوی که فرمودگ اشاره ای است به  

اگر بدانید آن چه را که مسن مس  دانسمل بس  گمسان      »  ..«ما اَ لَمُ

فراوان گر ه خواهید کرد و انسدک خواهیسد خند سد و سسر بسه      

 لف خواهید نهاد و بسه درگساه    آب و  بیابان های خش  و ب 

خدا خواهید نالید و نخواهید دانست که آ سا رسستگار خواهیسد    

 «نه.  ا  شد

مولوی م  گو دگ پیامبر اکرم  )م طف ( به ارحابش 

کسسه اگسسر   گفسست در درونتسسان دشسسمن  سسسهمگین  اسسور دارد 

شر ش را بگو مل زَهره ی شجاع تر ن شما از ترس پساره مس    

شود. شخ س  کسه از آن دشسمن  خودکامسه ی سسنگدل درون      

خود آگاه شدهل از ترس اول  نه به راه  مس  توانسد بسرود و نسه     

  گت و دلش به کاری رغبت م   ابددس

 نه دلش را تاب ماند در نیاز 

 نه تنش را قوت روزه و نماز

٢/۱٩۱٣ 

در تسسنش قسسدرت نمسساز خوانسسدن و روزه   لاز و شسست 

نم  ماند. مانند موش  که در پنجه ی گربه ای اسست و    گرفتن

 ا بره ای که پسیش گرگس  ا سستادهل نساتوان و ترسسان و لسرزان       
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ت از تسدبیر و چساره ای. ا سن اسست کسه مسن       و  اجز اسس  لاست

)پیامبر(  بدون آن که ا ن وجود دهشتناک را  برای شما شسرم  

بدهم و هراس در دلتان ا جساد کسنمل بسه شسما مس  آمسوزم کسه        

 چگونه از آن دوری کنید و خود را برهانید.  

 همچو موش  پیش گربهل ت شود 

 همچو بره پیش گرگ از جا شود 

 اندل نه روش اندر و نه  یله م

 پ  کنم ناگفته تان من پرورش 

٢/۱٩۱٤ 

پ  ا ن میلیون ها میلیون تجربه های دوران سسنگ  و  

نبات  و  یوان  و انسان   یات هر    از ما است که با قدرت 

ب  نظیر خود با هر نوآوری ما به مخالفت م  پردازد. ا ن است 

کسسه در مقابلسسه بسسا آن اغلسسب شکسسست مسس  خسسور م. وقتسس  مسس   

بکنیمل  از آن جسا   کسه ا سن کسار     «  انسان »واهیم    کار خ

ل درون مسا   یسوان انسان  نو   نوآوری و ب  سابقه بسرای نسوع   

 نن  نف  استل همین نیروی  یوان  و نیروهای د گر  یاتل 

م  خیزند و   نن  تجربه ها ی گذشته غیر انسان  ما به مقابله بر

 بانیت بد است. )   بطور مالالل م  دانیم که   .نم  گذارند
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درک انسان (  ت میم هم م  گیر م که   بان  نشو م ) س   

کار انسان (ل اما ا ن درک و کار انسان  در سابقه ی  یوان  ما 

موجود نیست. بنابرا ن شروع  م  کنند بسه مقاومست.  ا سن مس      

شود که با همه ی خودداری باز هم   بان  م  شسو م و نمس    

از کسف مسا    اختیسار بر م  خسور مل   نیت  دانیم چرا وقت  به موق

ننسره   لم  شو م از خشم فر اد بکشیم مجبورخارج م  شود و 

بزنیمل کف از دهان ما سراز ر شود و ا تماتً دست بسه تهساجم   

فیز ک  بزنیم والبته در اغلب مسواردل  پس  از چنسدی از کسرده     

خود پشیمان م  شو م. ما هر روزه شساهد ده هسا نمونسه از ا سن     

ست های مداوم انسان ها در مقابله با ا سن نیسروی قدرتمنسد    شک

درون هستیم. ا ن نمونه هسای بسارز نشسان مس  دهدکسه بسه قسول        

 چه اژدهای خونخواری  هستیمگ  مولوی مااسیر

 دوزخ است ا ن نف  و دوزخ اژدهاست 

 کو به در ا ها نگردد کم و کاست 

 هفت در ا را درآشامد هنوز 

 سوز کم نگردد سوزش آن  لق

۱/۱٣٧٥ 
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ا ن از دست دادن اختیار و تسلا جبسرل  همسان اسست    

که مولوی آن را جبر مذموم م  داند. اغلب انسان ها اسیر ا سن  

د سو درون هسسستند. فرمسانروا   ا سسن نفس  و  سسا شسیطان ) ننسس      

تجربیات قرون و ا  ار ما(ل  همان جبر  امه است که مولسوی  

 از آن م  نالد.

  هسا  انسسان  اغلسب   ست که بسر ا ن همان خودکامه ای ا

 کومت م  کند. فرمان م  دهد و انسسان بیچساره و یلیسل مس      

خواهد با آن مقاومت کندل ول  نمس  توانسد. از او نفسرت دارد    

بسه مقابلسه بسا آن نیسست. ا سن همسه        ول  در غا که م  داند قادر

همسین نیسروی خودکامسه و مسستبد و      فجا   جهسان مسا ناشس  از   

مقابله با آن را مولوی از قول  ارت رسول که  لفرمانروا است

ز سرا پیسروزی در  س      .نسام گذاشسته اسست   « جهاد اکبسر »اکرم 

جنگ ک(سی  منمول  چنسدان دشسوار نیسستل امسا شکسست      

و  دادن ا ن سسپاه سسهمگین درونل کساری اسست بسسیار دشسوار      

ا سن اسست کسه مس      نیازمند کوشش و ت(شس  خسدا   اسست.     

 گو دگ

 نبان بودم  گر زمل تا رگم ج

 ک  فرار از خو شتن آسان بود؟ 
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٥/٦٦٨ 

 

 راه رهایی           

کار د ن و  رفان ا ن است که به مسا نیرو س  بدهسد و    

راه و روش  را به ما بیاموزد تسا بتسوانیم بسا ا سن اژدهسا ی درون      

بجنگیم  و ارزش های انسان  را جا گز ن ارزش های کهنسه و  

 ارتجا   آن ها بکنیم. 

دسستیاب  بسه آن آگساه  مطلسوب کسه از مسا       پ  برای 

بسازدل ناگز ر م از تجربیسات  یسوان  درون خسود جسدا      «آدم»

خود پاک « لوم ضمیر»بشو م. با د آن نقوش و تجربیات را از 

بکنیم. نخستین جهد و ت(ش  کسه مولسوی از آن نسام مس  بسردل      

همین پاک کردن نقسوش تجربیسات گذشسته هسای      .همین است

 یوان  مان از لوم ضمیرمان.  بدون پاک شدن  سنگ ل نبات  و

ا ن نقوش و تجربیاتل ممکن نیسست بسه تکامسل برسسیم و آدم     

 بشو م. 

اما آ ال ما م  توانیم ا ن تجر بات غول آسای گذشسته  

را در    دوره از زندگ  خود پساک کنسیم؟  ننس  آ سا قسادر      

هستیم در ا ن ش تل هفتادل هشتاد و  ا  تس  رسد سسال  س      
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ی زندگ  خودل مقاومست کشسنده ی تجر بسات دوره ی    دوره 

سنگ  و نبات  و  یوان  درون خسود را از بسین ببسر م  و ارزش    

هسسای آدمسس  را جسسا گز ن آن هسسا بکنسسیم؟  با سسد گفسست  چنسسین 

ت وری بسیار ساده اند شانه است. ا ن است که جان ما ناگز ر 

  است هزاران بار از جسسم هسای مختلسف بهسره بگیسرد و در هسر      

از زنسسدگ  زمینسس  خسسودل بخشسس  از ا سسن تجربیسسات را  ی  ورهد

« آدم»پاک کند تا سر انجام به نها ست تکامسل انسسان  برسسد و     

و « جهسان هسست   »همه ی ا ن موارد  سیر و سفر جان به  بشود. 

ل بطور مف ل پیش تررا با استناد به بیان مولوی «  الم نه هست »

ر همسسین زمینسسهل بسسه توضسسیح داده ا سسم و بسسرای در افسست بیشسستر د

رسول روم و خلیفسه  »در ف ل دوم داستان « منازل جان»مبح  

 ل همین کتاب م  توان مراجنه کرد.« ی دوم

بهسره   مسان  پ  جان ما برای مامور ت منین ل از جسم

م  گیرد.  اگر موضوع مرگ  مطرم استل مرگ جسم استل 

 بسه  نه مرگ جان. اما همانطور که قطناً مس  دانیسدل ا سن مسرگ    

منن  نابودی جسم نیست. بلکه تغییر شکل دادن جسم ما است. 

تغییر و تبد ل و  ا تجز سه ی اجسزاء سسازنده آن اسست و ظساهر      

 شدن به شکل و رورت  د گر. 
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جان ک(م مولوی همین اسست. او مس  گو سد اشسکال     

فهم ما از  المل ا ن است که ما همواره خود را م  بینیمل خسود  

و گمان م  کنیم که فقا ما انسسان هسا    م  دانیم را محور  الم

هستیم که برای مامور ت  وارد ا ن جهان شسده ا سم. امسا کمتسر     

توجسسه دار سسم کسسه همسسه ی اجسسزاء  سسالم نیسسزل از  یر ه گرفتسسه تسسا 

بزرگتر ن اجرام آسمان  مانند ستارگان  در کائناتل از جانسب  

 قل مأمور ت و کاری در ا ن جهان دارنسد. پیرامسون خسود را    

ه کنید؟ هر چیزی که مس  بینیسدل در درونسش  س  کساری      نگا

نهفته است. ما کار آتش را که سسوزاندن اسست مس  بینسیمل امسا      

کمتر توجه  دار م که  اگسر همسین آتسشل  مامور ست خسود را      

انجام ندهدل نظام جهان ما بر هم مس  ر سزد. مسا نفس  کشسیدن      

 سم  خود را م  فهمیمل اما از فرط روشن بودنل کمتر توجسه دار 

که اگر همین هوا نبودل دنیای مسا وجسود نداشست. همسین طسور      

نها دارنسد کسار خودشسان را مس      آاست همه ی اجزای طبینت. 

کنند و ما هسم کسار خودمسان را. طبینس  اسست کسه در بسسیاری        

مواردل اراده و کارمان بسا آن چسه در درون اشسیاء جهسان اسست      

ء  سالم در  اما ا سن اجسزاء و اشسیا    متفاوت و گاه  متااد است.
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   اثر تقابل  با هسم هسستند  ننس  در هسم اثسر مس  گذارنسد و        

 با   تغییر شکل  کد گر م  شوند. 

 

  مرگ : تغییر و تبدیل عناصِر               

مولوی  منتقسد اسست کسه آن چسه بسه نسام مسرگ مس          

شناسیمل چیزی نیست جز تغییر و تبد ل اجسزاء  سالم. از جمساد    

 نام برده است(« آدم »ان. )ا نجا گرفته تا نبات و  یوان و انس

 در من آمد آن که از وی گشت مات 

 نباتآدم  و جانورل جامدل 

۱/۱٢٧٥ 

مسرگ مسات مس      در  اورهمه ی ا ن اجزاء  الم ل  

شوند. همانگونه که در بازی شطرنج کس  مات م  شود.  ت  

  نارر کل  هم وقت  مرگ  آمدل رنگ و بوی شان دگرگسون 

 گردند.م  

 اجزا ند کلیات ازو  ا ن خود

 زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو 

۱/۱٢٧٦ 
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م  گو دگ ا ن ها را که نام برده ا م )نبات و  یسوان و  

انسان( اجزاء ا ن  الم هستندل ا سن هسا کسه جسای خسود دارنسدل       

کلیات هم که ا ن اجزاء را م  سسازندل همسین گونسه انسد. ا سن      

 الم را  ن موق لآکلیات کدامند؟ همان گونه که پیشتر گفتیمل 

کسه   سستند از چهار  ن ر خاکل آبل هوا )باد( و آتش مس  دان 

همه ی اجزاء  الم از ا ن چهار  ن ر ساخته شده انسد. مولسوی   

مدام در  ال تغییسر و  )کلیات( ا ن  نارر چهارگانه گ م  گو د

تبد ل هستند. مال(ً  ا ن زمین ساکن و آرام ) ن ر خساک( کسه   

رکت استل هنگام زلزلهل م  لرزد. بر  سب نظم  )ادب( در  

)مرده ر گ( ا سن زمسین لسرزه هسال کسه در دوران هسای        میراث

گذشته رخ داده استل ر گ ها و سنگ های خرد و کوچک  

ها پد د آمده است.  ننس   )کُه( کوه  ناست که از مت(ش  شد

 ا ن  ن ر خاک تغییر شکل داده است.  

 ا ن زمین با سکون با ادب 

 له اش در لرز و تب اندر آرد زلز

 ای بسا کُه ز ن ب(ی مرده ر گ 

 گشته است اندر جهان ل او خرد و ر گ 

۱/۱٢٨۱ 
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 ا مال(ً همین هوای لطیف ) ن ر هوا( که  ار و  ساور   

ن(  انسان استل وقت  قاا آمدل زشت و بدبو ) َف ن( مس   رِِّقتَ)مُ

 شود.

 ا ن هوا با روم آمد مُقتَرِِّن   

 و  َف ن  چون قاا آ دل شود زشت

۱/۱٢٨٣ 

آمسدل هسوای پساک و    « قاا»م  گو د وقت   ؟م  بینید

منزه بدبو و کشنده م  شود. قاا در ا ن جسا نیسز  همسان اسست     

که قبً( گفتسیم.  ننس   س  واقنسه  )قاسا( مس  توانسدل  هسوای         

جانبخش را به گاز کربنی  زشت و بدبو و  ا    گاز کشنده 

 ی د گر مبدل گرداند. 

وی در باره ی تغییسر و تبسد ل دو  ن سر    تا ا ن جا مول

 نن  خاک و هوا مالال آورده است.  ات به آب  لارل  طبینت

مسس  پسسردازد و مسس  گو سسدگ آب گسسوارا و خسسوش کسسه موافسسق و  

 )همشیره( وجود انسان استل وقت  در برکه و آبگیری سازگار

 )غد ر( ساکن و ب   رکت بماندل زرد و تلخ و تیره م  شود. 

 روم را همشیره شد آب خوشل کو 

 در غد ریل زرد و تلخ و تیره شد 
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 ۱/۱٢٨٤مالنوی 

توجه داشته باشید که در هر دو بیت مذکورل روم بسه  

منن  جان و وجود انسان آمده است. سر انجسام مولسوی شساهد    

 مالال  برای تغییر و تبد ل  ن ر آتش بیان م  کند.

 آتش  کو باد دارد در بروت 

 ند  موتهم  ک  بادیل بر او خوا

۱/۱٢٨٥  

بُروت در ارل به منن  لب و سبیل روی لسب اسست و   

نیز به منن  تکبر و غرور آمده است.  شنیده ا د که م  گو نسد  

 نن  خیلس  خسود بسیش بسین و     « باد و بروتش ز اد است»ف(ن  

متکبر است. م  گو دگ همین آتش که از شدت تکبسر و خسود   

)= بسر   سخت به او بوزد بین  همواره سر به هوا داردل اگر بادی

م  شود. و به همین گونهل  او خواند( م  میرد ) موت( و زا ل 

همه ی در ا هال اجرام آسمان  در کائنساتل  در  سال و تبسد ل    

 هستند . 

مولسسوی پسس  از بیسسان ا سسن شسسواهدل بسسه آن نتیجسسه ی    

موردنظر خودل  نن  هشدار به انسان م  پسردازد و مس  گو سدگ    

سان( که  مختلا )آمیزه ای( از ا ن کل هسا   ات ای  جزوی )ان
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از  نار سر  هسست    هست ل به هوش باشل و بدان که تو منجون 

 بسیا.

 از خود ای جزوی ز کل ها مُختَل ا 

 فهم م  کن  الت هر مُنبَس ا 

۱/۱٢٨٩ 

در گذشته منتقد بودند که  ا ن  چهار  ن ر خساک و  

آب و هوا و آتش کسه  سالم را مس  سسازندل ضسد  کد گرنسد.       

دت ل  هم داشتند و مس  گفتنسدگ آبل خساک را در ز سر خسود      

پنهان م  کند و در ضمن خاک آب را مس  خسورد و درخسود    

م  کند و در  سین  سال     ل م  کند. آب ل آتش را خاموش 

آتش آب را م  کشد و تغییر شکل م  دهد. هوا از    سسول  

 لنده ی آتش اسست و از سسو   د گسر بسه رسورت بساد      برافروز

میراننده ی آن. مجمو ه ی ا ن  مل های متااد است که  الم 

 ند.م  ساز  را

  

 « زندگانی، آشتی ضد هاست»               

مولوی م  گو دل ای انسانل بفهم که وجود تو از ا ن 

چهار  ن ر ساخته شده و تو مخلوط و آمیزه ای از ا ن  نارر 
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هست . با ا ن  ال م  بین  که ا ن اضداد در وجود تو  ضد هم

در  ال آشت  هستند. آنگاه نتیجه م  گیرد که زندگ  در تسول  

به خاطر همین آشت  ضد ها است و  مسرگ در رسورت  پد سد     

م  آ د که ا ن ضد ها با هم در جنگ و نسزاع در مس  آ نسد و    

  ک  بر د گران پیروز م  گرددگ 

 است زندگان ل آشت  ضد ه

 مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست 

۱/۱٢٩٣ 

آتش آب را بخار م  کند. رطوبتل با س  مس  شسود    

که آهن زنگ بزند و به شسکل د گسری از  یسات جمسادی در     

 آ د. و غیره... 

جسم انسان نیز که از جماد تشکیل شدهل از ا ن قانون 

که آهسن در رطوبست زنسگ مس       مستالن  نیست.  نن  همانطور

نیز در اثر  مل متقابل اجزای ا ن بدن ما ی  سازنده  اجزای زند

 المل تغییر شکل م  دهد. و همینل  با   مرگ جسسمل  ننس    

دگرگون  اجزاء جماد در جسم ما م  شود. اما کار جسان ا سن   

گونه نیست. جان کارش را با د ادامه بدهد. با د به آن آگاه  

جسسمل  مطلوب برسدل ا ن است که به محض  دگرگون  مسواد  
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 نن  مرگل  به جسسم  د گسر روی مس  آورد و  از آن بسرا ی     

 اور در ا سن جهسان و کسسب تجربسه هسای مسورد نظسر خسود         

 استفاده م  کند. 

 م مولوی م  گو دگ لَالقَ ف ا ن که مولوی در  بح  جَ

 کژ رویل جف القلم کژ آ دت 

 راست  آریل سنادت زا دت 

 ملَالقَ ف ظلم آریل مدبریل جَ

 ملَالقَ ف ل بَر خوریل جَ دل آری 

٥/٣۱٣٣ 

مل سسرانجام  لَس القَ ف  نن  اگر ظلم کن ل به موجب جَس 

به تو ظلم خواهد شد. ا ن که بدی کن ل بدی م  بینس . کسس    

خواه  شدل براساس همین نظر سه ی   را بکش ل سرانجام کشته

طسور نیسست   است .  ننس  ا ن   (Reincarnation)« واگشت»

ل  تماً در همسین دوره از زنسدگ    که اگر ظلم و جنا ت  کردی

به مکافات خواه  رسید. ممکن است در دوره هسای د گسر    تو

 گفتسه انسدل  کشته شوی. ا ن است کسه ازقسول  اسرت  یسس      

 هنگام  که در راه  جسد شخص کشته شده ای را د د گفتگ  

 ای کشته کرا کشت  تا کشته شدی زار 
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 تا باز کجا کشته شود آن که ترا کشت 

بازگشست دوبساره بسه      سا  «واگشست »نظر سه ی   اما ا سن 

که در اد ان سه گانه نیز رد شسدهل  « تناسخ»با نظر ه ی ل زندگ 

تفاوت دارد. در نظر ه ی تناسخلگفته م  شود که روم انسسان  

بسوده انسد و کسار هسای بسد       رِّها   که دردوران زندگ  خود شَ

پسس  از مسسرگ در جسسسم  یسسوان وارد مسس  شسسود و ل کسسرده انسسد

با ا مال  که در ا ن زندگ  داشته انسد ل مکافسات مس     متناسب 

بینند. اگر ظالم و بدکار باشندل روم آن هسا  پس  از مسرگ در    

جسم سگ  ا خوک و  ا  ک  د گر از  یوانات نج  )از د د 

مردم آن زمان(  لول خواهد کرد و زندگ  سخت  را خواهند 

و  سا   یله گر باشندل روم آنسان  در جسسم روبساه     گذراند. اگر

 یوانات  یله گر د گر  لول خواهد کرد  و اگر انسان مسممن  

و خوب  باشند ل روم آن ها به بهشت م  رود و از  سذاب ا سن   

دنیا بکلس  رهسا مس  شسود. ا سن نظر سه از د سد نظر سه واگشست          

نادرست است ز را هیچگاه جان کسه بسه آگساه   تس  انسدک      

    یوان  به دوره ی ارتجا انسان  رسیده استل ممکن نیست 

 باز گردد. 
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ترد سسدی نیسسست کسسه آن چسسه در بسساره ی نظر سسه ی     

واگشت گفته شدل  فقا در  د    نظسر و اند شسه تلقس  مس      

شود و هیچگاه نم  توان به درست  آن مطمئن بود. اما بسه هسیچ   

وجه و با هیچ استدتل  هم  نتوانسته اند آن را رد کنند. بسا ا سن   

از انسد مسسئله تسرس و اضسطراب      ال ا تقاد به ا ن نظر ه م  تو

مرگ را  که  به راست  سرچشمه ی تمسام  تسرس هسای انسسان     

 استل  تا  د بسیاری در انسان کاهش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


