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زین همه انواع دانش روز مرگ
دانش فقر است ساز راه و برگ
٢٨٣٤/١

داستان نحوی و کشتیبان

( دفتر اول  -از بیت ) ٢٨٣٥
شخصی هییه نیح نراییو را بییه دیوب می دان ییت در
هشت نش ته بود .او هه ب یار دودستا بود ازهشتیبان پرسید :تو
چیزی از نح نراو می دانی ک هشیتیبان پاسید داد :نیه .نایوی
دودپرست با غرور گفیت :پین نصیُ تمیر بیر فتیا اسیت.
هشتیبان از این سخن تتد وتیز سخت آزرده داطر شید .امیا بیه
روی دود نیاورد و جواب نداد .چییزی نذششیت هیه طوفیان
هشت را در گرداب اندادت .در چتین حیای هشیتیبان از آن
مرد دود بین پرسید :تو شتا هردن بندیک ناوی پاسد داد :نیه.
هشتیبان هح فوراً گفت :پن تمام تمر بر فتا است چیون میا
در گرداب افتاده ایح و هشت در حال غرق شدن است.
آن یک نراوی 1به هشت در نش ت
رو به هشتیبان نهاد آن دودپرست
 -١ناوی :ه هه نح ناو دوانده است .نح نراو نم است هه در
دصوص اِ راب (زیر و زبر و پیش) و قوا د درست دواندن و درست نوشتن
رب باث م هتد .نح صرف در زمیته ی افعال در زبان رب
هنما
گفتذو م هتد.
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گفت :هیچ از نراو دواندیک گفت :ال
گفت :نیح مر تو شد در فتا
2
دل شک ته گشت هشتیبان ز تاب
ییک آن دَم هرد دامتش از جواب
باد هشت را به گرداب فکتد
گفت هشتیبان بدان ناوی بنتد:
هیچ دان آشتا هردن 3ک بذو
گفت :ن ای دوش جواب دوبرو
گفت :هُلِّ تمر ای ناوی فتاست
زآن هه هشت غرق این گرداب هاست
٢٨٣٥/١
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

اییین داسییتان تقریبیاً در پایییان داسییتان بنتیید «ا رابی و
دنیفه» آمیده اسیت .آن یا هیه میرد ا رابی سیبوی آب را بیه
دربانان قصر دنیفه داد و آنان آن آب شور و تند را بیه گرمی
و با روی دوش پشیرفتتد و به دنیفه رساندند.چرا ددمتذشاران
 -١ال :نه.
 -٢هشتیبان از این سخن پتر تاب و سخت ناوی دل شک ته شد.
 -٣آشتا هردن :شتاهردن.
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آن پادشاه این چتین مهربان بودندک زیرا هه سرور و دنیفه هه
شاهتشاه جیان و بی وطین اسیت ایین گونیه بیود .ایین هیدام
پادشاه است هه صاحب جان ما و ب وطن ( المکان) استک
تردیدی نی ت هه متظور ددا است.
مویوی این جا م گوید :هر م یتخدم و ییا شیاگرد و
طنبیه ای همیان دنییخ و دیوی را می گییرد هییه اربیاب و یییا
استادش ارائه م دهد( .همانتد دربانان دنیفه ی) و بعد ب یاری
از تخصص های مربوط به صر دود را ذهیر می هتید و می
گوید :هر شاگرد و ماصین در هیر رشیته از نیوم بیه همیان
رشته دیب تذ پیدا م هتد و آن را بهترین م داند:
پیش استاد اصوی هح اصول
1
دواند آن شاگرد چت ت با حصول
پیش استاد فقیه آن فقه 2دوان
فقه دواند ن اصول اندر بیان
باز استادی هه او نراوی بود
 -١نح اصول :در اصل ریشه ها پایه ها بتیاد ها قوا د و قوانین است .در دین
اسالم نوم شر است هه از چهار اصل «هتاب ستت اجماع و قیاس»
تشکیل م شود .اصول دین در نزد م نمانان بار از اصوی است هه دین
اسالم برآن است و آن سه اصل توحید نبو و معاد است .در مشهب شیعه دو
اصل دل و امامت نیز ه ت( .فرهتگ مید )
 -٢فقه :در اصل دان تن و فهمیدن است اما در دین نح به احکام شرع است.
(.فرهتگ مید )
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جان شاگردش از او نراوی شود
باز استادی هه او مَاو رَه است
1
جان شاگردش از او مَاو شره است
٢٨٣٠/١
وسران ام حرف دل دود را در ییک بییت ایین گونیه
بیان م هتد:
زین همه انواع دانش روز مرگ
دانش فقر است ساز راه و برگ
٢٨٣٤/١
اگر همیه ی دانیش هیای ایین جهیان را بیدان ویی
فروتت (دانش فقر) ذاتی (نیه تظیاهر و میردم فریبی ) نداشیته
باش هیچذاه هار ددای نکرده ای .تتهیا «دانیش فقیر» اسیت
هه م تواند در آدر به داد تو برسد .نم هه هبر و غیرور
و دودبیت در ان ان پدیید آورد جاهیل پیرور اسیت .موییوی
برای این هه این بایث را بهتیر شیره دهید در ایت یا داسیتان
ناوی و هشتیبان را نقل م هتد.
دراین داستان مویوی با طتزگزنده ای ایِمان دودبین
و متکبر را تازیانه م زند .ایت ا ه به حد وسواس در زمیته
 -١هح چتین استادی است هه در طریقت ماو جمال حخ شده است و مرید او
نیز ماو سنطان حقیقت م گردد.
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اِ راب یغت دقت دارد و نح را وسینه ی دودنمیای و برتیری
طنب دود قرار داده است .بایید توجیه داشیت هیه موییوی در
مثتوی اغنب ایتذونه ایِمان را به م خره م گیرد و بیه آن هیا
م تازد .اما این موضیوع نبایید سیواتفاهم پدیید بییاورد هیه
مویوی با نح و دانش مخایُ است .بهیچوجه این طور نی ت.
او نح را یک از ای ترین فضایل ان ان م داند:
1
داترح متنک سنیمان است نح
جمنه ایرح صور و جان است نح
آدم را زین هتر بیچاره هرد
2
دنخ دریا ها و دنخ هوه و دشت
زو پنتگ شیر ترسان همچو موش
زو نهتگ بار در صفرا و جوش
زو پری و دیو ساحل ها گرفت
هر یک در جای پتهان جا گرفت
١٠٣٠/١
 -١داتح :انذشتری .م گویتد حضر سنیمان انذشتری ای داشت هه در آن
اسح ا ظح ددا نوشته شده بود و همه ی قدر و شکوه او از همان انذشتری
سرچشمه م گرفت .روایت شده است هه دیو انذشتری او را ربود و به ا تبار
آن جای سنیمان را گرفت و سنیمان آواره ی بیابان شد .تا این هه به هار
ماهیذیری پردادت و روزی انذشتری دود را هه دیو به دریا اندادته بود در
شکح ماه ای یافت و دوباره به همان شکوه و جالل سابخ بازگشت.
 -٢همین هتر ( نح) آدم مخنوقا دریا و هوه و دشت (جانوران) را بیچاره
هرد و سبب شد هه ان ان بر آنان برتری داشته باشد.
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م بیتید هه نح نزد موالنا تا چه حد ارزشمتد اسیت.
مویوی دانشمتدان را هه هدفشیان بطیور ا یح سیعاد ان یان
است م ستاید و آن ها را «اهل دل» م نامد.اما او دانشمتدان
را سرزنش م هتد هه از نح ب ای تعای و تکامل ان ان های
دیذر برای پروراندن «من» دود بهره م گیرند .نام این دسیته
از دانشمتدان را «اهل تن» گشارده است:
نح های اهل دل حَمّایشان
1
نح های اهل تن ارحمایشان
نح چون بر دل زند یاری شود
2
نح چون بر تن زند باری شود
٣٤٤٦/١
این قبیل نما ب ای این دودستای ها اگیر دیود را
وقُ دالیخ هتتد و در حقیقت ماو حضر حیخ شیوند بیه
سعاد ابدی دواهتد رسید .این است هه م گوید:
 -١احمال :جمع حِمل به معت بار .نح های هه از درون ان ان ها بدون هیچ
واسطه ای سرم هشد و ظهور م یابد حمال ایح ه تتد .یعت دانشمتد بر آن
ها سوار است .اما دانش برای ایمان هه نح اهت اب دارند و آن را فقط برای
امور دنیای به هار م گیرند باری است بر پشت او و در واقع ایِح حمال
آن نح است.
 -٢دانش های هه از دل بردیزد یار و مددهار ان ان م شود اما نح های هه
از تن بردیزد (گرفتاران شهو و میل و آز نفن) مانتد باری بر پشت دانشمتد
ستذیت م هتد.
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مَاو 1م باید نه نراو ایت ا بدان
گر تو مَاوی ب دطر در آب ران
آب دریا مترده را بر سَر نهد
وَر بود زنده ز دریا ه رَهَد
چون بمتردی تو ز اوصاف بشر
بار اسرار نهد بر فرق سَر
٢٨٤١/١
***

 -١ماو از نظر ارفان از بین بردن همه ی ماهیت است هه فرد با آن شخصیت
م یابد .و نیز از بین بردن آن ارزش های است هه جامعه به ان ان تامیل هرده
است .ماو سه مرحنه دارد .اول از بین بردن تمام صفا بد و رفتار و هردار
مشموم در دود است .این مرحنه با آن هه تا حدودی دشوار است و نیاز به سع
دارد ن بت به مراحل دوم و سوم زیاد سخت نی ت .مرحنه ی دوم از بین
بردن همه ی صفا بد و دوب در ان ان است .یعت در ارف وجودی نم
ماند هه بذویتد دوب و یا بد است .زیرا توجه ی او در این مرحنه به سوی
حضر حخ است .و در مرحنه ی سوم ماو هامل در ذا پروردگار و فتا
شدن در او است.
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