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 شهرت

زندان طالیی انسان   

  

 وقتی شهرت یافتی، دیگر خود نیستی
که هستی. گفتارت، رفتارت،    

 تصمیم هایت، تحت تأثیر خالیق است.
 

 مهدی سیاح زاده

 

 

مولوی از بیان این نکته خسته نمی شود که بگوید:  ما 

اسیریم. اسیر قفس تنگ نظری ها، حسادت ها، کینه ها، رقابت 

او توصیه می کند که  باید همواره در اندیشه ی های کودکانه. 

رهایی باشیم. مرر  در قفرس ا رر در اندیشره ی رهرایی ن اشرد       

 نادان است:  

 مر ، کو اندر قفس زندانی است 

 می نجوید رستن، از نادانی است 

۱/۱٥٤۱ 
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بررای نمونره،   « بازر ران و ورووی  «در داسرتان  مولوی 

ی کند . این زنردان کره   یکی از زندان های این دنیا را معرفی م

متاسفانه ، مردمان برای رفرتن در نن، و بررای بیشرتر مانردن در     

است. « شهرت»نن، حرص می زنند وتالش بی وقفه می کنند، 

این بیماری شهرت، را مولوی به عنروان یرن نمراد از بیمراری     

اجتماعی نورده است کره ان روه عظیمری از انسران     -های روانی

انی نان اه، با میل و رغ ت، بره دا  ایرن   های بیمار، مانند پرند 

افتند و مهمتر این که  خود نمی دانند  تا چره حرد در   می قفس 

 .  انداسارت 

 که اشتهار خلق بند محکم است 

 در ره، این از بند نهن کی کم است 

۱/۱٥٤٦   

می  وید: کسی کره مشرهور اسرت، در واقر  در بنرد      

شهرت تو را وادار می است. این بند، کمتر از بند نهنی نیست. 

کند، بجای رضای حق، رضای خلرق را در نظرر داشرته باشری.     

وقتی شهرت یافتی، دیگرر خرود نیسرتی کره هسرتی.  فترارت،       

رفتارت، تصمیم هایت، تحت تأثیر خالیق است. در این وقرت  
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است که برای راضی نگاه داشتن مرد   ممکن است از حقیقت 

 چشم بپوشی.

ه هنگرا   شرهرت اسرتقال     بسیار معدودند کسرانی کر   

رأی داشته باشند. جز ان یاء و اولیا ء که بره راسرتی مع رود ننران     

حق و حقیقت است، نه خلق و معیشت.  رروه شرهرت ول رانی    

که ظاهراً استقال  فکر دارند، ریاکاران و مرد  فری انی هسرتند  

که در نهایرت خردا و ق لره  راه ننران، خلرق اسرت. امرا  بررای          

 برای رضای خدا و خلق خدا. رضایت نفس، نه 

حا  پرسش این است که نیرا شرهرت ناپسرند اسرت      

ا ر چنین است، پس چرا پیام ران مشهور بودند  پاسخ مولروی  

 فته اسرت:  ا رر کسری در راه    « دنیا»همان است که درباره ی 

تکامل انسان ها، رفاه انسان ها، و در ین کال  در راه خردا بره   

   نیست، مفید است. شهرت رسید، نه تنها مذمو

نیا شهرت دکتر نل رت شوایتزر و مادر تررزا، و اکررر   

اندیشمندان و دانشمندان جهان که انسان  را بروده انرد، همران    

کیفیت شهرت جنایتکاران و دشمنان بشریت را دارد  قطعاً نره.  

چرا  بررای ایرن کره هرد  نن  مرردان و زنران نامردار کسر          

ار ننران بررای پرروار کرردن     شهرت ن ود. شهرت بعداً نمرد. کر  
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در « دیگرری »نفس ن وده و نیسرت، بررای انسران برود. در واقر       

امرا انگیرزه ی  شرهرت ول ری     «. مرن »جلوی دید ننران برود، نره    

بسیاری از مرد ، برای تسکین تمایالت نفس است. ایرن اسرت   

که از دید مولوی شهرت در اصرل  برد نیسرت. امرا متناسر  برا       

 و یا مذمو  باشد. انگیزه نن می تواند خوب 

مولوی می  وید: برای این که دنیا پرسرتان نتواننرد از   

شی کنند و برای این که شهرت باعر  منیرت در ترو    تو بهره ک

نگردد، خود را رنجور نشان بده. نه رنجور ناشی از جسم، بلکه 

کاری کن که مرد  )خلق( ترو را هماننرد دیگرران بشناسرند. و     

 هوای شهرت و نوازه ی تو در جم  مرد  فروکش کند. 

 خویش را رنجور سازی زار زار 

 ر تا تو را بیرون کنند از اشتها

۱/۱٥٤٥ 

با این حا ، کسانی که در وریقت پیشرفت کرده اند، 

از شهرت  زیزانند و اعتقاد دارند که شهرت باعر  سرکون و   

 ایستایی سالن می شود. 
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ء داستان های زیادی در همرین مرورد دربراره ی اولیرا    

 فته و نوشته شده است. ما این جا فقط ازشمس ت ریزی، استاد 

 ن نقل می کنیم: و مرشد مولوی، چند داستا

هیچ کس رامعلو  ن رود کره او)شرمس ت ریرزی( چره      »

کس است  و از کجاسرت ... روز پنجشرن ه بیسرت و    

مرریالدی( ...  ۱٢٤٤ -هجرری  ٦٤٢یکرم مراه شروا ... )    

شمس الدین غی ت نمود و قرب ماهی )نزدیرن یرن   

ماه(، ول  او کردند. اثری پیدا نشد که چه شرد و بره   

 -شمس الدین احمد افالکی  -عارفین)مناق  ال«  کجا رفت...

 -دکتر ناصرالدین صاح  الزمانی  -به نقل از کتاب خط سو  

 (  ٢٤صفحه ی 

* 

تا زمان خداوند ار )مولوی( هیچ نفریده را بر حرا   » 

او )شمس ت ریزی( اوالعی ن رود و الحالره )اکنرون(...    

هیچ کس را بر حقایق اسرار او، وقو  نخواهرد برود.   

ز خلق و شهرت، خود را پنهان داشرتی. بره   پیوسته ... ا

وریقه و ل اس تجرار برود. بره هرر شرهر کره رفتری، در        

کاروانسرا نزو  کردی و کلید محکم بر در نهادی، و 

 «در اندرون به غیر حصیر، ن ودی...
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 ( ٢٤)همان من   ص  

* 

نقل است که موالنا شمس الدین ت ریزی... هر اه که »

 شررت... و قرروای   از ترروالی تجلیررات مسررت ر  مرری  

جسمانی تحمل نن مجاهده نمی کرد، جهت دفر  نن  

مش و  کرردی، و بره ناشناسری     «کار»حا ، خود را به 

نزد... مرد  رفته تا شر  کرار کرردی و چرون اجررت      

دادندی فرمودی: قرض دار ، می خواهم تا جم  شود 

ترا برره یرن بررار ادا کرنم. و برردان بهانره، موقررو  مرری     

 «  ت می فرمود. ذاشت بعد از مدتی غی
 ( ٢٧)همان من   ص 

مولوی در ادامه،  پس از ین نیرایش زی را بره در راه     

را ایرن  « بازر ران و ورووی  «داستان پرورد ار، نتیجه ی واقعی 

  ونه بیان می کند:                               

 دانه باشی، مرغکانت بر چنند 

 غنچه باشی،کودکانت بر کَنَند 

 کلی دا  شو دانه پنهان کن، ب

 غنچه پنهان کن، یاه با  شو

۱/۱٨٣٣  
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چرا بایرد دانره را از مرغکران و غنچره را از کودکران      

پنهان کرد و خود را  یاه بی ارزش پشت با  ها نشان داد  زیرا 

که ا ر شهرت بیابی، نن وقت حیله ها و خشم هرا و حسرد هرا    

 مانند نبی که از مَشن ها می ریزد بر سرت می بارد.

 ها و خشم ها و رشن ها حیله 

 بر سرش ریزد چو نب از مَشن ها

۱/۱٨٣٦  

و در این دنیرای وحشری، از دشرمنان و دوسرتان دنیرا       

 پرست، روز ارت سیاه می شود:

 دشمنان، او را ز غیرت می درند 

 دوستان هم، روز ارش می برند 

۱/۱٨٣٧ 

*** 


