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انـد، ميـان نثـر و نظـم از     بان نيز در نوشـته هـاي خـود آورده   يطور كه برخي ادهمان. تفاوت ماهوي با ديوان شمس دارد يمثنوي معنو
جهـت اسـت كـه منجـر بـه درك درسـتي از       اهميت اين موضوع از اين . سو و نظم و شعر از سوي ديگر تفكيك مهمي وجود دارديك

گلسـتان  .  گر خواهد گرديـد يد يسو و كتاب شعري چون ديوان شمس از سواز يك يچون گلستان ومثنو يمنثور و منظوم يكتاب ها
 وان شمس در چيست؟ يو د يمثنو ياما تفاوت اصل. و ديوان شمس يك كتاب شعر است كتابي منثور ، مثنوي كتابي منظوم

نظم نيز در لغت بـه معنـاي فشـردن اسـت و دقيقـاً      . سي به معناي پراكندن و نثار كردن و چيزي را در پاي كسي ريختن استنثر در پار
آينـد كـه احيانـاً    حال، نظم و نثر تفاوت ماهوي با يكديگر ندارند، بلكه دو نوع قالب سخن گفتن به شمار مـي با اين. نقطة مقابل نثر است

كند بـه نحـو منظـوم    شخص بايد واجد هنري خاص باشد تا بتواند آنچه را كه در نثر به نحو پراكنده كتابت مي .اندمعطوف به امور مشابه
از ايـن حيـث،   . دهنده هنر ناظم اسـت رو، القا و اقامه سخن در قالب نظم، بيش از هر چيز نشاناز اين. در منظر و مرئاي ديگران قرار دهد

مطـابق بـا تعريـف قـدما،     .ظمي دارد و ديوان شمس كه شعر است و شاعري دارد تفكيك قائـل شـد  بايد ميان مثنوي كه منظوم است و نا
گذارد و احياناً قـوه خيـال او بـه سـيالن درمـي     در شعر، شاعر پا در فضاهاي فراخ نانورديده مي. شعر به معناي اسير قوه خيال شدن است

صـور  (هـاي كالمـي و زبـاني و ايماژهـا     العـاده و نيـز اسـتفاده از آرايـه    فـوق  هـاي وجود تشـبيه . سازدرا بر زبان جاري مي يآيد و کلمات
در شعر، البته حكايت از خالّقيت شاعر و توانگري وي در به كار بستن زبان و اسـتفاده از ذخـاير واژگـاني دارد ولـي شـعر لزومـاً       )اليخ

. توان مدعي شد كه به كلي عاري از شأن معرفتـي اسـت  ميگونه كه نظم و نثر واجد آن هستند، نيست؛ هرچند نداراي شأن معرفتي، آن
  :به قول نظامي. اما آن چه در شعر محوريت و مدخليت دارد، اسير قوة خيال شدن و قوة خيال را به پرواز درآوردن است

  در شـعر مپيـچ و درفـن او 
  ١چون اكذب اوست احسن او

بـا ايـن   . تـر اسـت  آن با واقـع كمتـر باشـد شـاعرانه    تر باشد و هرچه مطابقتبدر واقع منظور وي اين است كه شعر از قضا، هرچه كاذ
  . بلند خويش را در قالب داستان مطرح كرده است يهادگاهيوصف، مثنوي كتابي منظوم است كه در آن موالنا بسياري از د

اند؛ به اين معنا كـه حكـيم و باريـك بـين     نكته ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه عموم شاعران گذشته ما متفکر نيز بوده
انـد كـه از نكـاتي دربـاره انسـان      رو، حـافظ، موالنـا، سـعدي و ديگـران متفكرانـي بـوده      از اين. اندبين داشتهو ديده باطنسنج بودهو نكته

هـا شـعر بـوده اسـت، تفكـرات      نـه آن اند امـا چـون نُـرم زما   وجهان و تعامل با ديگران در اين عالم، و نيز ارتباط با امر متعالي سخن گفته
کـه امـروزه   يطور كه تقريباً در چهار دهه پيش، نگارش كتاب رواج داشت در حالدرست همان. اندخويش را در قالب شعر مطرح كرده

ي كـه  يهـا البته اين امر بدان معنا نيست كه امروزه نگارش كتـاب منسـوخ شـده اسـت، امـا بيشـتر كتـاب       . به نگارش مقاله بدل شده است
بـا ايـن وصـف،    . گرددهاي متفكران ارائه ميها مقاله محوريت دارد كه در آن لُب ايدهشوند مجموعه مقاالت هستند و در آنعرضه مي

                                                
  .ودخ، نصیحت پدر خطاب به فرزند چهارده ساله»لیلی و مجنون«؛ خمسهگنجوي، نظامی.  1



٢ 
 

هنگام مواجهه با مثنوي، پيش از هر چيز بايد دانست كه مثنوي بدان معنا كه احيانـاً برخـي در پـي تخفيـف مقـام شـعرند، كتـاب شـعر         به
  . در قالب نظم عرضه شده استخود ةاي است كه متناسب با زمانر فكري ماندگار و جاودانهنيست، بلكه اث

البتـه بـا توجـه بـه اينكـه      . توان يك شاعر و سراينده شعر، به همان معناي اسير قوه خيال شدن، دانستاما موالنا را در ديوان شمس مي
امـا بـه هـر حـال بايـد      . هـا اشـاره شـده اسـت    مربوط به اين كتاب بداناست، در مباحث  يبرخي از ابيات ديوان شمس حاوي نكات نغز

  :وان شمس كهياين بيت از د. تفاوت اين دو كتاب را در نظر داشت
  ام كه سر نهم عشق تو را به سر برم آمده

  ،٢ور تو بگوييم كه ني، ني شكنم، شكر برم
تـوان بـه دقـايق و ظرايـف     ميدين معنا كه به هنگام نزديك شدن به آن،، به مثابه يك تابلو است؛ ب٣به تعبير يكي از اساتيد شعر معاصر

خوانـد و از آن،  شود، نِي مـي شنود، ني معشوق را كه همانند نِي نوشته ميبيت عاشقي است كه وقتي پاسخ منفي مي ةگويند. آن پي برد
كنـد و از ذخيـره   ناخودآگـاه مـا ارتبـاط برقـرار مـي      هنرنمايي اين بيت در اين است كه با ضمير. بردهمچون نِي نيشكر، شكر نصيب مي
آنكـه لزومـاً مخاطـب بدانـد كـه چـه انـدازه        شود بـي گونه است كه اين شعر ماندگار ميگيرد و اينواژگاني و حافظه جمعي ما مدد مي

  . ميناگري و توانمندي زباني در آن به كار رفته است
مخاطب درك و انتظار خود از مثنوي و نسـبت آن را بـا ديـوان شـمس تصـحيح       هدف از نگارش مطالب مربوط به مقدمه اين بود كه

نمايد و بداند كه مولوي در مثنوي در كسوت يك ناظم و آموزگار، درك خـود را از امـور مختلـف همچـون هسـتي، اخـالق، وحـي،        
  . مطرح كرده است... انسان، امر متعالي، عشق

گفت اگر از من بخواهند كـه بـا توجـه بـه      يز در آن شرکت داشتم، ميش که من نياتردر ميزگرد انتهاي كنفرانسي در  ٤ايان هكينگ
ام، سخني درباره تمدن مغرب زمين و نقطه اوج آن بگويم خواهم گفت مادامي كه اين تمـدن برپاسـت   تجارب عمر شصت و چند ساله

انـد و بـه بررسـي و درك و فهـم و نقـد      گر اين تمدنرهنهد و كساني از بيرون نظاو بشري موسوم به بشر غربي پا بر روي كره خاكي مي
برادران كارامازوف از داستايوفسـكي كـه اوج   : ن دو كتاب به مثابه شاهكار تفكر بشرغربي خوانده خواهند شد يگمارند، اآن همت مي

ـ فلسفي ويتگنشـتاين كـه آن   منطقي ها با يكديگر است و ديگري رسالةآن از اصناف روابط و مناسبات پيچيده انسانسنده نابغهيدرك نو
ان انسـان و زبـان  و جهـان و معنـاداري سـخن مـي      يـ بيست و هفت ـ هشت ساله است کـه در آن از رابطـه م    يآميز از جوانهم اثري نبوغ

  .گويد
آن چـه كـه   كم در سنت ايراني و اسـالمي خـود، چنـد كتـاب را متنـاظر بـا       حال اگر به فرهنگ خود مراجعه كنيم و قرار باشد، دست

ها مثنوي اسـت كـه شـأن الهـامي     م، قطعاً يكي از آنينگ گفته است، به مثابه نقاط اوج خالقيت و شاهكار و نبوغ انساني مطرح نماييهک
طـور كـه   و همان. از ميراث ماندگار ماست ياي چون موالنا سروده شده است و بخشله نابغهيدارد و مشحون از نكات نغز است كه به وس

هـاي پـيش گفتـه را اهـدا خواهـد      ها يك جلد از كتابكه نوادگان او به سنين نوجواني برسند به هر يك از آن يگفت زماننگ مييهک
رازآلـود   يآتي ما نيز بايد در اين سنين مثنوي را در دست بگيرند؛ كتاب مانـدگاري كـه گرچـه در دل دنيـاي     يكرد، فرزندان و نسل ها

تـوان سـلوكي را كـه موالنـا     رسـد مـي  چنانکه بـه نظـر مـي   . اززدايي شده، مشحون از نكات نغزاستر يسروده شده است نه در دل دنياي
  .هايي در زمان حاضر نيز پيگيري كردتوصيه كرده است، با دخل و تصرف
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***  
  روزهـا بــا ســوزهـا هـمـراه شــد      گـاه شـد مـا روزهـا بـيدر غـم 

  ٥كه چون تو پاك نيستتو بمان اي آن                روزها گر رفت گو رو باك نيست 
اسـت کـه    يزيـ چغم سياه که ناظر به هرآن. پرده بر گرفت يتوان از چند نوع غم خوردن در احوال انسانعرفاني مي يهامطابق با آموزه

ز سـخن بـه   يـ ن از غـم سـبز ن  يـ عـالوه بـر ا  . مت ترك عادات باشديكه رها شدن از آن به قنخواستني است و بايد با آن ستيزه كرد ولو آن
با توجه به بحـث دربـاره مفهـوم    . خوردن که مؤلفه اصلي آن تأمل در باب هستي و و سرنوشت انسان استان آمده؛ نوع ديگري از غميم

نيستان و نيز مفاهيم جدايي و تنهايي در بخش پيش، سرشت سوزناك زنـدگي بـه تعبيـر اونـامونو، يـا تنهـايي اگزيستانسـيل كـه عرفـا و          
گيـرد و  هاي متعارف زندگي فاصله ميفرد در اين حالت از غم. اند، هم عنان با غم خوردن سبز استبرخي از فالسفه از آن سخن گفته

هـا  آن. انـد عرفا از چند منظر به غم و شادي، كه از امور متعارف زندگي ما هستند، پرداخته. كنداز غم خوردن را تجربه مي ينوع ديگر
هـا  بـر سـر مهـر نيسـتند، در      اي ديگـر از غـم  اند، اما با پارهها سازندهخوردن بر سر مهرند و معتقدند كه اين قبيل غمني غمبا برخي از معا

 يکـه مـا در زنـدگ    ييبا ابتهـاج و وجـد درونـي اسـت، نـه آن شـادي هـا       اند؛ البته نوعي از شادي كه قرينن حال با شادخواري موافقيع
  . ميبر يب ميمتعارف نص

  :  ديگويحافظ م يوقت. ديگران را خوردن استبندي مورد نظرما، غمگساري يا غم معنا از غم خوردن در تقسيم کي 
  گزار من نـش سـزا نبود دل حـقيا

  ،٦كز غمگسار خود سخن ناسزا شنيد
غمگسـاري بـه   . نـاروا بشـنود   كه انتظار نداشته است از او سخنان ديگو يكند و مگزار بوده است گله مياز كسي كه نسبت به او حق 

غـم خـوردن   . او شـريك شـدن و دسـت او را گـرفتن اسـت      يهاها و غممعناي غم ديگري را خوردن و پرواي او را داشتن و در شادي
شـخص در ايـن   . که ناظر به همـين زنـدگي متعـارف اسـت     يبدين معنا، امري ممدوح است كه مد نظر عرفاي ما بوده است؛ غم خوردن

بـه  . جا كه ممكن است از درد و رنج او بكاهـد كوشد تا آنداند و ميت و موفقيت ديگري را مشكالت و توفيق خود ميحالت، مشكال
خوار ديگران باشيم؛ البته به نحوي كه متکلفانه و غير عملي نباشد؛ چراكه، بـه عنـوان   كند كه غمورزي بر خلق اقتضا ميهر حال شفقت

و  ييشناسـيم و حتـي اگـر هـم بشناسـيم بـا توجـه بـه توانـا         هـا را نمـي  ک شهر بود، چون تمام آنينان توان غمگسار تمام ساكمثال، نمي
اي در قبال ايشـان بـر دوش   فهيها نداريم، به لحاظ اخالقي وظاي با آنن امر كه از لحاظ عاطفي رابطهيو ا يو بدن يامکانات محدود ماد

مثالً با پدر و مادر و همسر و فرزنـد و دوسـتان و   . اد روابطي داريم كه با ديگران نداريماين در حالي است كه ما با برخي از افر. ما نيست
پـس ايـن يـك معنـا از غـم      . داريم كه از اقتضائات آن اين است كـه غمگسـار چنـين كسـاني باشـيم     اي خويشان و نزديكان خود رابطه

  . ما نقش دارند، آگاهي داريماند و در زندگين براي ما مهمخوردن است كه بسيار ممدوح است و در آن نسبت به اين امر كه ديگرا
بنـابر مطالعـات روانشناسـان امـروز،     . دانسـت  ٧رسانتوان تيپ ياريها را ميهاي روانشناسانه، برخي از انسانبندياز تقسيم يبنابر برخ

بـه عنـوان مثـال، يـاري     . مـان اسـت  تيپولـوژي روانـي   تيپولوژي افراد متفاوت است و كمال هر يك از ما لزوماً يكسان نيست و وابسته بـه 
ن يـ پس چنين فردي بايد بكوشد تا به غايـت ا . بخشدمي يرسان دارد احساس رضايت باطنكه تيپ ياري يرساندن به ديگران، به شخص

گـر ممكـن اسـت كسـي     يد يهـا و يا از ميان تيپولـوژي . خود را محقق سازد يش هايتواند گراخود برسد و تا جايي كه مي يپ روانيت
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هايي كه در اين بـاره ارائـه   ها و تفكيكتواند با آزموندرباره ساير موارد هركس مي. جويي داشته باشدطلبي و يا حقيقتدغدغه برابري
ش شناسان اين است كه فرد بايد بكوشد تا در زندگي به كمال اليق خـوي به هر حال، توصيه روان. شده است، تيپولوژي خود را بشناسد

خـواري  گساري يـا غـم  چه از آن تحت عنوان غمآن. خود را بشناسد يپ روانياز اين رو بايد ت. نائل گردد و به زندگي خود معنا بخشد
ن حال عرفا با مـدد گـرفتن از مفهـوم    يدر ع.  رسان دارندد كه تيپولوژي يارييآ يسخن به ميان آورديم، اوال و بالذات به کار كساني م

اهتمام ورزند؛ چـرا كـه عـالوه بـر كمـك بـه ديگـري منجـر بـه            يو غمگسار ياند كه به غم خوارانسانها توصيه كرده شفقت   به همه
كسي كه اهل تكبر است، در حصاري كه به دور خـود پيچيـده، بـاقي    . آورداو تواضع هم به ارمغان مي يشود و براسبك شدن فرد مي

انجـام ايـن قبيـل امـور     . هـا را هـم بگيـرد   درآيد و ديگران را ببيند، چه رسد به اينكه دست آن تواند از اين حصار بهماند و اساساً نميمي
منجر بـه بـروز تحـوالتي    گردد وتؤام با لذت معنوي است و احتماالً در فرد، در هر سطحي كه باشد، مي يمنجر به احساس رضايت باطن

خواري اين است كه مانع رشد خـودبيني در فـرد   گساري و غمهاي غمنپس يكي ديگر از حس. گردددر زندگي اين جهاني فرد نيز مي
طور كلي، تا جايي كه ممكن است، همگـان  نگرد، خود را ببيند و بهشود كه فرد از همان منظر كه ديگران را ميگردد و موجب ميمي

خـوردن از  ان عرفا مورد بحث قرار گرفته ، غـم يخوردن كه در بمعناي ديگر از غم. را ساكنان يك كوي و نشسته بر سر يك سفره ببيند
هـا حسـرت  ها مترتـب نيسـت كـه از جملـه آن    اي بر آنخورد كه فايدهحال شخص غم اموري را ميدر اين. آيدشمار مينوع مذموم به

لخـواه خـود بـه دنيـا نيامـده      ، شخص از اينكه چرا در خانواده دمثالً. هاي ابديِ برنيامدني است که از حوزه اختيار و توان او خارج است
سـت  و يـا   يباالتر ن ياش از حد خاصيخورد كه چرا پدر و مادر او كسان ديگري نيستند و بهره هوشخورد و يا حسرت ميمياست غم

از اينكـه  گـاهي نيـز فـرد    . ا فالن منطقه يا فالن برهه از تاريخ به دنيا آمده است و مـواردي از ايـن دسـت   يو  يچرا در فالن طبقه اجتماع
يابد كه فـرد خـود را بـا    طور كلي، اين سنخ از غم خوردن هنگامي بروز ميبه. شودشخص ديگري به او فخر فروخته است، غمگين مي

كه بداند همچـون اسـيدي كـه بـه جـان او      آندهند و بيبيند كه سخت او را آزار ميكند و يا كمبودهايي در خود ميديگران مقايسه مي
كه چرا خدا چيزي را بـه او نـداده   كند؛ غمي كه در آن شخص از اينخورد و به لحاظ اخالقي نحيف ميرا از درون مي ريخته شود، او

بردن بر ديگري عاري از اشكال اسـت و آن حـالتي اسـت    البته بايد توجه داشت كه رشك. است و به ديگري داده است، ناراحت است
ايـن امـر   . كند كه همچون صاحب آن فضيلت و كمـال باشـد  بيند و آرزو ميري ميكه در آن شخص فضيلت و كمالي را در كس ديگ

طور كلي، مادامي كه مخل كار شـخص نباشـد   تواند بسيار كمك كننده و محرك هم باشد و موجب پيشرفت فرد گردد و بهاز قضا مي
جا آغاز مي شود كـه چـون خودبـاوري    از آن مشكل. و كمك كند تا او به سرمنزل مقصود نائل گردد و پيش برود، بسيار مبارك است

كننـد؛ يعنـي   كنند كه توان باال آمدن را ندارند، اقدام به پايين كشاندن ديگري و تخفيـف او مـي  ها پايين است و تصور ميدر اكثر انسان
با توجه بـه ايـن موضـوع    . كندگردد و رقابت سالم ايجاد مينقطه مقابل رشك كه محرك است و سبب ايجاد انگيزه و پيشرفت فرد مي

هـاي  كـردن بـا انسـان   پيشـه نشـين  باشـيم چـرا كـه مصـاحبت     هاي موفق هماي بهتر است با انساناند كه در هر حوزهبزرگان توصيه كرده
بـه  امـا ايـن امـر    . شود كه فرد در اثر مقايسه خود با همنشـيني موفـق، پيشـرفت كنـد    دمد و يا باعث ميموفق، روح موفقيت را در فرد مي

يابد كه ديگـر  تواند سويه مخرب نيز داشته باشد و آن هنگامي است كه شخص از جايي به بعد درميسان كه سويه مثبت دارد، ميهمان
كنـد او را بـه زيـر    همچون همنشين كامياب خويش توان پريدن ندارد و از طرفي چون بسيار مايل است كه همچون او باشد، تالش مـي 

شـخص بـا   . شود و جلـوي پيشـرفت او را بگيـرد    يتواند منجر به تخفيف ديگريدن است و ميحسد ورز ينوعاين غم خوردن . بكشاند
كند كه با پايين كشاندن ديگري با او همرتبه شده است؛ در حالي كه اگر با خود خلوت كنـد و بيانديشـد در   انجام اين كار احساس مي

  : گفتكه موالنا مياين. گونه نيستيابد كه اينمي
  در زمين مردمان خانه نكن 



٥ 
 

  ٨كار خود كن كار بيگانه نكن
اما عملي كه فرد بايد در چنين مواردي انجام دهد اين است كه خود او هم مشغول انجـام كـاري و رسـيدن بـه     . ناظر به همين معناست

  : همان تعبير كه از موالنا رسيده است. هدفي شود و به اصطالح كاري به ديگران نداشته باشد
  ن  كمالي بدست آور تو هم يه

  ٩از كمال ديگران نفتي به غم
شـود، بهتـر اسـت كمـالي     طور كه از بيت آشكار است، موالنا توصيه كرده است كه اگر كسي از پيشـرفت ديگـران آزرده مـي   همان

  . در پوستين خلق نيفتد يابد و به تعبير سعدي يرضايت باطنافتن آنان اذيت نشود و با کسب کمال احساس يكسب كند تا از كمال
در حالي كـه بنـا بـه توصـيه عرفـا شـرط اول       . خوردن در بسياري از موارد با پشيماني و پريشاني نيز همراه استمعموالً اين نوع از غم

از تجـارب سـلوكي   . كم يكي از شروط پانهادن در وادي سلوك ايـن اسـت كـه فـرد آتـش در پشـيماني و پريشـاني بزنـد        قدم يا دست
بـاري و وصـال   بـالي و سـبك  د كه دلي كه دائم دچار پشـيماني و پريشـاني اسـت از آرامـش و شـادي و سـبك      يآين برمين ما چنبزرگا

  . بردنصيب چنداني نمي
دهـد  چـه در بيـرون از او روي مـي   اي برسـد كـه بـه آن   كند كه فرد بايـد بـه مرتبـه   اشاره مي ١٠هاي خودويتگنشتاين در يكي از نوشته

كند مهم نيست، بلكـه اتفـاقي كـه در درون    دهد و نسبتي كه ديگري با او برقرار ميچه بيرون از فرد روي ميدر واقع، آن. اهميت ندهد
امـور  دهد مهم است و اين در حالتي است كه شخص دائماً به خود مشغول باشد و زماني كه فرد به خـود مشـغول باشـد، غـم    فرد رخ مي

اجتماعي فرد نيست بلكه ناظر به تنظيم مناسبات و روابـط سـلوكي اسـت؛     يهاموضوع نافي مسووليت البته اين. خوردبيهوده را هم نمي
طـور كلـي، انسـان    بـه . ن ادعا صرفاً لغلغه زبـان باشـد  يگونه بود نه اينكه االبته بايد واقعاً اين. السويه باشدسخن ديگري براي او علي يعني

پـذير و رفتنـي   هـا را زوال هـا و مـدح  تفـاوتي مطلـق برسـد و تمـام تقبـيح     افتد به مقـام بـي  مي بايد نسبت به آنچه بيرون از وجودش اتفاق
نكته درخور توجه در اين باب اين است كه كسي اين امر را توصيه كرده است كـه در جنـگ   . ها را زائل شدني بداندبيانگارد و مشقت

د تا بجنگـد و در چنـين فضـايي دربـاب احـوال اگزيستانسـيل خـود        جهاني اول در كسوت سرباز اتريش به ارتش كشور خود پيوسته بو
  : گويدسپهري هم در هشت كتاب مي. گونه سخن گفته استاين
هـاي كوچـك مـن تـا سـتاره فكـر مـي       لحظـه / ني بود از برخورد انگشـتان مـن تـا اوج    يدر اتاق من طن/ پشت شيشه تابخواهي شب " 

  ".  ١١كردند
تواند شـب  گذرد؛ به طوري كه بيرون از او مينايه از چيزي است كه در فضاي بيرون از شخص مي، ك"پشت شيشه تابخواهي شب " 

اما اتاق يا درون و ضمير او مملو از تجربه برخـورد انگشـتان او بـا اوج اسـت كـه كنايـه از نـوعي روشـنايي و از         . و تاريكي برقرار باشد
كنـد تـا آن قـدر بـه خـود      اهميت بودن نسبت به پيرامـون، بـه فـرد كمـك مـي     گونه بياين. سرگذراندن تجربه اصيل اگزيستانسيل است

جاسـت كـه   در ايـن . مشغول ساير امـور نباشـد  مشغول باشد و خودكاوي پيشه كند و بند از بند و تار از پود ضمير خويش بگشايد كه دل
غـم امـور ناسـرانجام و نامبـارك را بخـورد؛       هاي جاويد و ابـدي حاصـلي جـز غـم ندارنـد و نبايـد      يابد كه بسياري از حسرتفرد درمي

با مد نظر قـراردادن ايـن مقولـه اسـت كـه      . كه فايدتي بر آن مترتب باشدسازند بدون آنف خود ميوچراكه بخشي از انرژي او را مصر
  :گويدشاعري چون حافظ مي
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  بشنو اين نكته كه خود را زغم آزاده كني 
  خوري گر طلب روزي ننهاده كني خون
  گران خواهي شد االمر گل كوزه آخر

  حاليا فكر سبو كن كه پر از باده كني 
  تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف 

  ١٢مگر اسباب بزرگي همه آماده كني
انـد كـه   هـاي سـياه  در زمـره غـم   ييهان غميطور كه گفتيم، چنخواند؛ زيرا، همانها فراميحافظ ما را به دوري جستن از اين قبيل غم

پيچيدنـد و  كه فرد را از درون ملول سازد و اين همان چيزي است كه عرفـا بـا آن درمـي   ها مترتب نيست جز آنآثار و نتايج مثبتي بر آن
  : گفتكه موالنا مياين. معتقد بودند كه جزو موانع راه سلوك است

  چون به غايت تيز شد اين جو روان 
  ،١٣غم نبايد در ضمير عارفان

  :باز در مثنوي آمده است. ماندهايي از اين سنخ در ضمير عارفان باقي نميهمين معنا است كه غم دقيقاً ناظر به
  منتهاست باغ سبز عشق كو بي

  ١٤بهاستجز غم و شادي از او بس بي
شويم و روزها و سوزها با هـم همـراه مـي   چه در مقام توصيه عرفا مطمح نظر است، اين است كه اگر هم دچار غم ميبه هر حال، آن

البتـه  . هايي كه ناظر به امـور متعـارف زنـدگي اسـت    اشراقي، باطني و سلوكي مربوط است نه غمهاي اگزيستانسيل،شوند، اين امر به غم
گونـه  پس حـال كـه ايـن   . خوردن نداردالظاهر گريز و گزيري از غمانديشيد و معتقد بود كه انسان عليتر ميتر و انضماميحافظ زميني

دهد نه اينكـه مطلـق غـم   خوردن را تغيير ميمتعلق غمدر واقع، حافظ. هايي بشود كه فايدتي برآن مترتب باشدبهتر است دچار غماست،
روزي كنـد كـه نـاظر بـه رزق و     هايي مـي جستن از غموي در نخستين بيت از ابياتي كه آورديم توصيه به دوري. خوردن را به كنار نهد

ها را از طبيعـت  اند و يا، به تعبير غير ديني، شخص شانس تصاحب آنننهاده است؛ يعني همان اموري كه به تعبير ديني قسمت فرد نبوده
سرايد تا بگويد كه چه دچار غـم بشـويم و چـه نشـويم، آخراالمـر سرنوشـت       بيت بعدي را مي يبخشگاه از سر تسكينآن. نداشته است

ن احـوال را بگـذارد و   يـ د ايـ به عبارت ديگر فرد دچار غم و رشک وحسد بايـد بدانـد كـه با   . گران شدن استكوزه محتوم همه ما گل
رسـد كـه بناهـاي يـادبود، نـابود      روزي مـي  دهنده دان كيوپيت در درياي ايمـان، به تعبير تكان. مترتب نيست يزيج چيبرود،  بقايي بر ه

  . ياد چيزي را برايمان زنده كند، نيز از بين خواهد رفت حتي بنايي كه قرار است يعني. خواهد شد
انـد بـا وجـود اينكـه     گذاران فلسفه تحليلي بوده است كه در احوال وي گفتـه يكي از فالسفه مهم و از آباء و پايه" جرج ادوارد مور " 

ي از زمـان شـاگرد وي بـود و از نوابـغ نيمـه      ادر نوع خود فيلسوف بزرگي بوده است اما به هنگام مرگ، درباره ويتگنشتاين كه در برهه
. ترديد از جايگاه واالتري نسبت به مور برخوردار بوده است، سـخني عجيـب بـر زبـان رانـده اسـت      آيد و بياول قرن بيستم به شمار مي

 يبـه راسـت  ! ام؟شـده  به من بگو تا چه اندازه به آوازه و شهرت ويتگنشتاين نزديك: وي در آن حال احتضار از همسر خود پرسيده است
مشـهور اسـت كـه    . دهد مور تا آخر عمر خود با اين مسأله دست به گريبان بوده استرا نشان مييبرانگيز است؛ زاين سخن سخت تأمل
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 از سـخناني . فتا مهم بـوده، هنگـام مـرگ اسـت    ياي نزد ايشان حقنکه دريابيم چه مسألهيا يبهترين زمان براي فهم احوال واقعي افراد برا
توان دريافت كه در زندگي خود با چه مفهومي اُنس بيشـتري داشـته  رانند ميش  بر زبان مييات خوين لحظات حيكه اشخاص در آخر

افـت  يشـان بـه نـوعي چكيـده درک و در    توان گفت كه سـخنان يم بازد،اند و از آنجا كه در آن لحظات خودنمايي نزد ايشان رنگ مي
هـاي وي  است نيز شايد به نوعي متضـمن احـوال و انديشـه   روب عمر خويش سروده كه موالنا در غ غزل مشهوري. استشان ازحيات يا

  : در طول حياتش بوده
  روسر بنه به بالين تنها مرا رها كن 
  ترك من خرابِ شبگرد متبالكن 

  تا به روز تنهاماييم و موج سودا شب 
  خواهي بيا ببخشا خواهي برو جفا كن 

  وفا نباشد برشاه خوبرويان واجب 
  ١٥زرد روي عاشق تو صبر كن، وفا كن يا

گونـه كـه معلـوم نيسـت حتـي بـر سـر        خوف است؛ آن توان دريافت كه چگونه درموالنا را به خوبي مي ياز اين ابيات، موضع اشعر
خداونـد،  مقـام، مقـام حيـرت اسـت و برشـاه خوبرويـان، يعنـي         آيـد؟ كسي كه عمري در باب خداوند شعر و سخن گفته است چه مـي 

راستي از جنس فناسـت و شـهرت و مقـام و تمكـن، مخصـوص      به هر حال، نكته اصلي اين است كه غم سياه به . وفاداري واجب نيست
هـا امـوري هسـتند كـه     آن. از اين رو شايسته است كه فرد غم چيزهاي ديگـر را بخـورد  . هاي آن زوال استاين دنياست كه از مشخصه
ش يهـا، وقـت صـرف زدودنشـان از وجـود خـو      بودي در خود حاصل كند، بايد ضمن مراقبه و تأمـل بـر آن  شخص براي اينكه بتواند به

 يريزي دقيق و تـدريجي بپـردازد نـه اينكـه درپـ     مثالً، يك فرد دروغگو يا حسود به منظور زدودن اين صفات بايد به تأمل و برنامه. كند
ريزي كرد، البته انجـام ايـن امـر بـا شخصـيت افـراد نيـز نسـبت         ها بايد برنامهزشتيبه منظور رفع . ها را ترك كندآن باشد که ناگهان آن

ک صادر مـي يطوري كه از برخي از افراد به صرافت طبع امور ندارد، چنانكه در روانشناسي اخالق نيز بدان اشاره شده است؛ به  يقيوث
غـم  خوردن هستند و اين نوع غـم،  ن قبيل امور شايسته غميپس ا. دهاي ديگر اين قبيل امور به سهولت صادر نشوشود كه شايد از انسان

خـوردن  به هر حال، چه مولوي و چه حـافظ، غـم  . شتن استيكردن در سرزمين وجودي خومباركي است كه ناظر به خودكاوي و بازي
  :گفتكه حافظ ميهمان. كننداز نوع دوم را نهي مي

  بخور غم دنياي دني چند خوري باده
  ١٦اشد دل دانا كه مشوش باشدحيف ب

خوارنـد،  ها باشد، قطعاً عرفا بـا كسـاني كـه از ايـن حيـث غـم      ياما اگر سخن بر سر تفقد احوال باطن و همت کردن براي زدودن كژ
  . دارند يهمدل

ح اسـت امـا   خـواري نـوع اول نـزد عرفـا ممـدو     خوردن نيز در منظومه عرفا هست كه مانند غـم عالوه بر اين دو شق، شق سومي از غم
گرايانـه  ديگري را خوردن اسـت، صـبغه بـرون   خواري نوع اول كه همانا غمگساري و غمغم. خواري نوع اول فرق داردجنس آن با غم

خـواري  خـواري سـياه بـود، غـم    خواري نوع دوم، كه از نوع غـم خواري نوع سوم برخالف غمغم. دارد؛ يعني معطوف به ديگري است
ن حالـت بـا اينكـه    يـ ا. هاي تراژيك زندگي استظيم مناسبات و روابط فرد با مبدأ عالم و انديشيدن درباره سويهسبز است كه ناظر به تن
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دهـد و صـبغه   خواري نوع سياه، بسيار مبـارك اسـت و فـرد را از درون شستشـو مـي     شود اما برخالف غمخوردن محسوب مينوعي غم
خـواري نـوع سـوم فـرد معطـوف بـه       نوع اول فرد معطوف به ديگري است، اما در غمخواري كه گفتيم، در غمچنان. گرايانه دارددرون

ها را در زندگي روزمره خود تجربـه كنـد،   براي اينكه فرد آماده شود تا اين سنخ از غم. است يخود و تنظيم رابطه خويشتن با مبدا هست
خواري نوع دوم است و بيـت  ر به غم متعارف و يا همان غمناظبيت نخست از ابيات زير،. ترك پريشاني و پشيماني شرط اول قدم است

  : هاي متعارف استشود و وراي غمنوع سوم است كه نصيب نوادري مي يخواردوم، ناظر به غم
  كو بي منتهاست باغ سبز عشق

  بهاست جز غم و شادي در او بس بي
  حالتي ديگر بود كان نادر است 

  ١٧بس قادر استتو مشو منكر كه حق
اي بـه  ا به توضيحي كه آمد، به منظور تجربه كردن اين سنخ از غم و شادي، فرد بايد آتش انـدر پشـيماني و پريشـاني بزنـد و سـرمه     بن

انديشـي پيشـه كـردن ممكـن اسـت بـه       عالوه بر آن، تأمل در باب زوال عالم و مرگ. چشمان خود بكشد و عالم را به نحو ديگري ببيند
. دي متعارف قدري فراتر رود و براي او ملموس شود كه ايـن سـنخ از غـم و شـادي از چـه جنسـي اسـت       فرد كمك كند تا از غم و شا

کـه   يبندد، آن هم نه بـه نحـو ظـاهر   چه در جهان جاري و ساري است دل نميبيند و به آنالعين ميچنين كسي كه زوال عالم را به رأي
نجـا غـم و شـاديِِ    يبـا ايـن وصـف، در ا   . هد بود از منظـر ديگـري بـه عـالم بنگـرد     قادر خوابندد، يلغلغة لسان او باشد؛ كه به واقع دل نم

  يابرد كه ناشي از يك نوع رابطة ويژه بـا مبـدأ عـالم اسـت و گونـه      يگونه كه عارف ابتهاجي را نصيب مديگري مد نظر عرفاست، آن
  :مالً متفاوت با غم و شادي متعارف استكند كه نوعي غم و شادي ويژه است و كا يقبض و بسط اگزيستانسيل را تجربه م

  شود تو به سر نميهمگان به سر شود بيبي
  شودداغ تو دارد اين دلم، جاي دگر نمي

  گاه سوي وفا روي گاه سوي جفا روي 
  شود تو به سر نميآن مني كجا روي بي

  تو نه مردگي خوشم تو نه زندگي خوشم بيبي
  شود يتو به سر نمسر زغم تو چون كشم بي

  اي اي نقش مرا بشستهخواب مرا ببسته
  شود تو به سر نمياي بيام گسستهوز همه
ان آورده، نوعي مناسبات اگزيستانسيل است كـه وراي غـم و   يها سخن به مدر اين ابيات از آن يگونه مناسبات و روابط كه مولو اين

آگاهي يا متفطن بودن به مرگ نيـز، مطـابق بـا    لسوفان اگزيستانسيل مرگانديشي يا به قول فيمرگ. شادي در معناي متعارف كلمه است
. هـاي متعـارف فراتـر رود   كند تا از مرتبه دوم پا به مرتبه سوم بنهد و از غـم و شـادي  همان ابياتي كه از حافظ آورديم، به فرد كمك مي

برد كـه بـر همـه چيـز تفـوق دارد و      اي را نصيب ميامش و سكينهبنا به اعتقاد عرفا، چنانچه فرد موفق به انجام اين كار شود، ابتهاج و آر
البته منظور اين نيسـت كـه سـخن وي در    . تفاوتي است كه ويتگنشتاين از آن ياد كرده استبسيار با ارزش است؛ در واقع همان مقام بي

چـه وي از آن بـه بـي   ني از آن ياد شـده اسـت بـا آن   اي كه در ادبيات عرفانه و سكينهيتناسب و تالئمِ تام با اين مقام است، اما مقام طمأن
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دهند و در آن سـالك از جـايي بـه بعـد خـود را      تمرينات تنفسي كه متخصصان يوگا آموزش مي. دارد يكند نسبت وثيقتفاوتي ياد مي
رد و چنـين انسـاني از ايـن    آورا بـراي او بـه ارمغـان مـي    بندد، همين آرامش و سكينهها از وجود او رخت برميبيند و تمام اضطرابنمي

هـاي مشـهورِ ديـوان    اکنون در مقام شرح بيشتر اين مطلـب،  خوبسـت يكـي از غـزل    . نهدحيث پا به مرحله ديگري در وادي سلوك مي
  . كنيم كه ممكن است كمتر مورد توجه واقع شده باشداي از آن اشاره اوريم و به نكتهيشمس را ب

  مد همه را بيازمودم ز تو خوشترم نيا
  چو فروشدم به دريا چوتو گوهرم نيامد 

  سرخُنبها گشودم ز هزار خم چشيدم 
  چو شراب سركش تو به لب و سرم نيامد 

  چه عجب كه در دل من گل و ياسمن بخندد
  لطيفي چو تو در برم نيامد  يبركه سمن

  ات مراد خود را دو سه روز ترك گفتم ز پي
   چه مراد ماند از آن پس كه ميسرم نيامد

  چو پريد سوي بامت ز تنم كبوتر دل 
  زفغان شدم چو بلبل كه كبوترم نيامد 

  چو پي كبوتر دل به هوا شدم چو بازان 
  چه هماي ماند و عنقا كه ميسرم نيامد 
  خردم بگفت بر پر ز مسافران گردون 
  چه شكسته پا نشستي كه مسافرم نيامد 
  برو اي تن پريشان تو و آن دل پشيمان 

  ١٨تا نرستم دل ديگرم نيامد كه ز هر دو
چون پستي و بلندي، غم و شادي، فقر و غنا و هرآن چيزي است كـه بـه تعبيـر      يترك مراد گفتن به معناي فراتر رفتن از امور متعارف

تـري  بـه ايـن دليـل كـه مقـام مرتفـع      . يابدپس از اين حالت است كه فرد به هر مرادي كه بخواهد، دست مي. بودا از سنخ خواستن است
 يعنـ ي ؛ز متضـمن همـين معناسـت   يـ ن آمـده ن يرالمؤمنيانات اميتخقفوا تلحقوا که در ب. اختيار كرده است و پا به ورطه ديگري نهاده است

اما بيت ديگري كه در اين غزل متناسب بـا موضـوع مـورد بحـث اسـت، بيـت       . شودالمؤنه و سبكبار باشد رستگار ميهركس كه خفيف
نهايـت  كرانه و بـي ان آمده كه از امور متعارف فراتر رفته و با سكينه همراه است و به بييسخن به م ي»ديگرلد«آخر است كه در آن از 

ناظر به امري است كـه تصـاحب   " چيز ديگر . "  ١٩چيز دگرم آمد يچيز دگر ار خواه: در ديوان شمس آمده است كه. وصل شده است
نمايانـد، امـا   وار است؛ امري كه ديرياب است و به راحتي بـه كسـي رخ نمـي   كردن و فراچنگ آوردن و به دست آوردن آن سخت دش

اي اسـت  ايـن همـان نكتـه   . شـود زدهآتش در پشيماني و پريشاني د كه يآ يزماني بدست م"  ديگر دل. " بسيار خواستني و مبارك است
العمـل  و پشيماني زد؟ يك راهكار، همـان دسـتور   يتوان آتش در پريشاناما چگونه مي. خواري از نوع سوم مد نظرستكه در شرح غم

اين امـر شـرط الزم اسـت امـا شـرط كـافي نيسـت و البتـه         . اي نداردرا خورد كه هيچ فايده يحافظ است كه مطابق با آن نبايد غم امور
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و پريشـاني اسـت نمـي    مانيياز نظر عرفا تا هنگامي كه شخص درگير پشـ عالوه بر اين مورد،. طلبدهمين مقدار هم ممارست زيادي مي
آرامش، طمأنينه و سـكينه معلـول پانهـادن در فضـاهاي بيكـران اسـت و       . ت قصواي سلوك برسديتواند پا در وادي سلوك بنهد و به غا

هـا شـخص بايـد آتـش انـدر پشـيماني و       هاسـت و بـه منظـور فـراروي از دوگانـه     پانهادن در فضاي بيكران متضمن فراتر رفتن از دوگانه
  . گرددت سلوك مييزند و اينگونه است كه مستعد رسيدن به نهاپريشاني ب

ايـن مفهـوم، بـه معنـاي زنـدگي      . اسـت " الوقـت  ابـن " مفهوم دهد،كه همين معنا را نزد عرفاي ما به نحو ديگري نشان مي يمفهوم ديگر 
  . است شده و در نماندن در آينده نيامدهپا زدن به گذشته درنورديدهكردن در زمان حال و پشت

  الوقت باشد اي رفيق صوفي ابن
  نيست فردا گفتن از شرط طريق 

  تو مگر خود مرد صوفي نيستي
  ٢٠نقد را از نسيه خيزد نيستي

مـزاج و  گوينـد كـه دمـدمي   مـي " الوقـت  ابن"  يامروز به کس. مطابق با متون عرفاني به معناي دم را غنيمت شمردن است" الوقت ابن" 
مذمومي ندارد و بـه كسـي اطـالق مـي     يين مفهوم در ادبيات عرفاني بار معناياما ا. كندلحظه رنگ عوض ميمذهب است و هر هرهري

-يشـده مـ   ياست و آتش اندر گذشته سپرالعين لمس كردهجايي و اكنوني بودن خود را به رأيشمرد و اينگردد كه دم را غنيمت مي
ويتگنشـتاين  . ٢١»زندگي آب تني كردن در حوضـچه اكنـون اسـت   «|: گفتهري ميهمان كه سپ. انديشدز چندان نميينده نيزند و به آ

اگزيستانسـيل در   يجايي و اکنـون داند، بلكه تأمل در احوال اين يهاي حكمت نمنيز، تأمل کردن در امور نيامده را از مقتضيات و مؤلفه
كنـد كـه آتـش در پشـيماني و پريشـاني      مه، به فرد كمـك مـي  بودن، در معناي عرفاني كل" الوقت ابن" پس . ان دست باال را داردين ميا

  . بزند
ن سـه، اولـي و سـومي    يـ كـه از ا  که عرفا قائل به سه نوع غم خوردنند گفت ي، و نه حصر منطقينحو استقرائتوان  به  يدر مجموع، م

تر است و فرد را با فضاهاي بيكـران آشـتي   ادينتر و بنين عميقين  از غم نخُستيم، غم سوميکه گفتالبته، چنان. نامبارک يمباركند و دوم
خواري از نوع دوم نيز از جمله اموري است كه به منظور رفع آن بايد بـه رخنـه كـردن در فضـاي ضـمير همـت گماشـت ؛        غم. دهدمي

ود را ارزيـابي كنـد،   اما مالكي كه شخص بتواند بـا آن خـ  . هاي رفع آن، آتش زدن در پريشاني و پشيماني استها و نشانهيكي از مؤلفه
اين است كه به خود مراجعه كند و دريابد كه تا چه حد دچار پشيماني و پريشاني است و تا چه اندازه طمأنينه و آرامش را نصـيب بـرده   

شـدني نيسـت؛ چـرا كـه مـا بـه       بايد توجه داشت كه زوال غمهاي مذموم به نحـو مطلـق  . هاي نامتعارف به دور استاست و چقدر از غم
  . شونديمتعارف م يهاها و شاديعتاً دچار غميهاي متوسطي هستيم و متوسطان طبحال، انسانهر

  نازنيني تو ولي در حد خويش 
  ٢٢اهللا اهللا پا منه از حد بيش 

  آفتابي كز وي اين عالم فروخت 
  ٢٣اندكي گر پيش آيد جمله سوخت
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متعـارفي دارد و بـه منظـور پـا      . سوزاندا ميتمام سرمايه و سود خود رخود فراتر نهدكسي كه پا را از حد نوع دوم از غم و شادي حـد
نهادن در وادي سلوك بايد تا جايي كه ممكن است به اين سنخ از غم و شادي پشت پا زنيم كه، بنا به توضيحي كه آمـد، شـامل آتـش    

الـدين زركـوب در بـازار    صـالح جراي سـماع  مـا . ا غنيمـت شـمردن اسـت   الوقت بودن به معنـاي دم ر زدن در پشيماني و پريشاني و ابن
که او حركات سماع را آغاز كرد كه همراه با خراب شدن اسباب و ادوات دکـان بـود و    يهنگام. ميرا بخاطر آور يزرفروشان از سرمست

گـويي آن  . مـه دهـد  ها و خسارات فراواني را در پي داشت؛به اشارت موالنا كسي مانع او نشد تا سرخوش و مبتهج به كار خود اداهزينه
" كاشـكي  " شـمردند و  گونه دم را غنيمت ميعرفا اين. كشيد تا سعه وجودي بيايدلحظه، از لحظاتي بود كه بايد او را خوب در كام مي

هـا و  ها ممدوح است و عامل ايجـاد انگيـزه در آدمـي اسـت، امـا بـه راسـتي بسـياري از كاشـكي         البته برخي از مقايسه كردن. گفتندنمي
هـاي گذشـته مترتـب اسـت؟ نمونـه متعـارف آن،       اي برمـرور خـاطرات و تلخـي   چـه فايـده  . ن قماش دانستيتوان از اها را نميرتحس

كننـد تـا   آيد و پس از آن بسياري از افراد بـه خـاطرات گذشـته رجـوع مـي     هنگامي است كه در مناسبات خانوادگي کدورتي پيش مي
كننـد  رجوع مـي  شده يو آن قدر به گذشته و روزگار سپر! ه استاين كدورت از آن ناشي شددريابند پيشينيه ماجرا چه بوده است كه 

  . تا به قول حافظ به گناه آدم و حواّ برسندروند  يو عقب م
  از دل تنگ گنهكار برآرم آهي 

  ٢٤فكنمکاتش اندر گنه آدم و حواّ
ايـم، بايـد آن   عالم چه بوده است و چرا بـه خـود وانهـاده شـده    به تعبير وي، كسي كه در پي آن است تا دريابد علت هبوط ما در اين 

قتـاً  يحق.  اي بـر آن مترتـب نيسـت   توان تا اين حد در بند گذشته بود اما فايدهالبته مي. قدر به گذشته بازگردد تا به گناه آدم و حوا برسد
بـه همـين دليـل    . ارزد ينمـ  يزين، هـيچ نيسـت و پشـ   اي راكد است كه در مقايسه با رود خروشـا همچون آب بركه   يشياندن گذشتهيا

  :كنداست كه موالنا خود را با رود مقايسه مي
  چون به غايت تيز شد اين جو روان 

  غم نپايد  در ضمير عارفان 
  اي هست آن بجوي عارفان را سرمه

  ٢٥تا كه دريا گردد اين چشمه چو جوي
تـوان در آن  شود كـه مـي  ي است بدل به دريايي مييجودش كه همچون جوضمير وهنگامي كه فرد اين سرمه را به چشمانش بكشد،

شود و هيچ چيـز نيسـت كـه در سـرزمين دريـايي وجـود كسـي نـامطهر برجـاي          در دريا همه چيز پاك و مطهر مي. هر چيزي را ريخت
  . بماند

" درست است كـه سـخن از     .توان دريافتاكنون با توجه به مجموع مطالبي كه مطرح شد، معناي ابيات غزلي را كه آورديم بهتر مي
مـا  . انـد هـا مشـترك لفظـي   تمام ايـن . است، اما اين فغان كجا و آن فغان كجا" فغان كردن " و " داغ بر دل داشتن " و " تو به سر نشدن بي

جانب اسـت  و وراي مشـرق   جانب بي پريم كهدانه  و به جانبي مياي در بساط داريم اما دانه بيخانگي؛ دانهمرغيم اما نه مرغ هوا و مرغ
  :و مغرب متعارف است

  يدانگيدانه ما دانه ب            يما نه مرغان هوا نه خانگ
  يجانب ين کبوتر جانب بيو          يجانب يد زپر يهر کبوتر م
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اي بـه چشـمان خـود    سرمه اما ما از آن رو که. چراكه مشرق و مغربِ متعارف همچون غم و شادي و زشتي و زيبايي و فقر و غناست 

  . سو يب ينه آن سمت و سوي متعارف؛ بلکه به سو يايم، رو به سمت و سويي داريم، ولكشيده
نصـيب ببـرد    يزيـ كه شخص سـرمايه خـود را در ببـازد و چ   ارزد اساساً از نظر عرفا اين عالم و زندگي كردن در آن، تنها به همين مي

ارزد شـخص  ياسـت كـه مـ    يتين وضـع يدر چنـ . كرانه بـه سـر بـرد   ر مجاورت امر مهيب و بيواين نصيب چيزي نيست جز آن كه فرد د
ل و مسـتغرق  يبـه سـر بـردن و مسـتح     متضـمن  ت قصواي سـلوك يسرمايه و سود را در هم ببازد چراكه غا با خود به همراه نبرد و چيزي 

  . شدن در اوست
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