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مولوی در بیان مثنوی از روشی بهره مری برهد در در
روانشناسری نن را «تراایی نزاد  » Free Associationنرا
گذارد انا .اگه مثنوی با دقت خوانا شود ،ب نظره مری رسرا
د مولوی هیچگا طهح پیش ساخت ای از ننچ قصرا بیرانش
را دارد ،نااشت و ضمن بیان هه مطلب ،هه موضوع دیگرهی را
در ههررن مررت طر و در یررین تررا قارتمنررا او بر خرراطه مرری
نورد  ،ب فاصل بیان می دهد و ب چ زیبرایی و رسرایی هرر
بیان می دهد است .موضوع ها و مطالب مثنوی د پشرت سره
هر و بی وقف ظهور می دنا ب قو خود مولروی ،ماننرا مرو
هایی ب نظه می رسا د به روی یک اقیانوس در تهدت انرا.
گهچ این اموا ظاههاً با هر متفاوت هستنا ،با ایرن ترا ایرن
اتساس در خواننا ی دقیق پایرا مری نیرا در از یرک منبر
یمیق و گستهد واتا شکل می گیهنا و ظاهه می شونا .شایا

« مثنوی ما دکان و حدت است »
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

ب همین یلت باشا د مولوی خود دربار ی وترات مطالرب
مثنوی می گویا:
مثنویّ ِما ددان و تات است
غیه و اتا هه چ بینی ،نن بُت است
۱٥٢٨/٦
یعنی ،مولوی در هم ی تکایت ها و داستان ها و پنا
و انارز های مثنوی ،یک تهف واتا را مری زنرا .ایرن اسرت
د گا ب نظهمی نیا ،اگه هم ی این  ٢٦هزار بیت مثنروی را
جم دنیر ،در یک جمل می توان خ ص دهد و نن یکترایی
یالر است و سخن از یشق .یعنی سخن واتای د با بیان های
متفاوت ارائ شا است .ب قو تافظ:
یک قص بیش نیست غر یشق و ،این یجب
دز هه زبان د می شنو  ،نامکهر است
(غز تافظ با مطل  :باغ مها چ تاجت سهو و صنوبه
است)
این متبادر شان ههرن خر م مولروی در بیران مثنروی
است د ب مطالب نن غنا می بخشا.
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