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مثنوّی ما دکان وحدت است
غير واحد هر چه بينی آن بت است

اردیبهشــت ســال 1392 بــه دعــوت یكــي از همكارانم3 به 
جلســه ای با عنوان مثنوی پژوهی رفتم. عالقه ام به موالنا و اشعار 
حکایت گونه اش نشئت گرفته از داستان طوطی و بازرگان کتاب 
فارسی سال چهارم دبستان بود. پس از آن، بارها سعی کرده بودم 
مثنوی موالنا را بخوانم ولی متأسفانه خواندنش برایم سخت بود و 

گاه درک درستی از مفاهيمش نداشتم.
از شــرکت در آن جلسه خرســند بودم. هيجان وصف ناپذیری 
داشتم که به آرزوی کودکی ام دست یافته ام. کمی زودتر از موعد 
رسيده بودم. جالب بود که حاضران در سالن جلسه از همکاران، 
دوستان و آشــنایانم از اقشار مختلف و حتی دانش آموزانم بودند 
و این مســئله بر جذابيت آن می افزود. استاد جلسه، دکتر محمد 
بهنام فر4 وارد ســالن شدند و با ورودشــان همه به احترام ایشان 
برخاســتند. استاد با مهربانی با حاضران احوال پرسی کردند و در 
جایگاه خویش قرار گرفتند و برنامة آن شــب را پرســيدند. دبير 
جلسه، آقای طاهری، پاسخ دادند که قرار است 50 بيت از ابتدای 
دفتر چهارم خوانده شــود. آقای مهدی زاده5 منشــی جلسه اسم 
فردی را که آن شــب قرار بود ابيات را قرائت کند، اعالم کردند. 
اشعار خوانده شد و سپس استاد بهنام فر با حوصله و دقت شروع 
به شرح آن ها نمودند؛ داستان گونه تفسير می کردند و در صورت 

لزوم به ریشــه کلمه و نوع آن نيز اشاره 
می کردند.

همچنين اگر آیه ای از قرآن به آن ارتباط پيدا 
می کرد، با اشــراف کامل آن را قرائت و ترجمه 
می کردنــد. خواندن درســت مثنــوی و درک 

مفاهيم عميق آن بهرة بزرگ ما از آن جلسه بود؛ 
ضمن اینکه حظ باطنی زایدالوصفی نيز بردیم. در پایان 

جلسه، بخش پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده بود. حضور 
در جلســات بعدی تأثيرات مثبت فراوانی در تدریس و زندگی ام 
داشــت؛ به طوری که یکی از مباحث درســی را بر مبنای طرح 
درسی براساس اشــعار موالنا تدوین کردم که بسيار مورد توجه 
دانش آموزان و همکارانم قرار گرفت. آنچه این جلســات را تداوم 
می بخشد باعث شــده است حدود ده ســال به طور مستمر این 
مراســم برگزار شود، نظم حاکم بر آن و حضور عالقه مندان از هر 
قشر و جنسيتی اســت. این جلسات رایگان و حضور برای عموم 
آزاد است. استاد گران قدر، دکتر بهنام فر، بدون هيچ چشم داشتی 
طی این ســال ها مدرس این محفل ادبی بوده اند و حق استادی 
بر گردن شرکت کنندگان دارند. کل مثنوی حدود 26000 بيت 
اســت و در هر هفته بين 40 تا 50 بيت بررســی می شود. از 52 
دوشــنبه در سال تقریبًا 50 جلســه برگزار می گردد. فعاًل نيز از 

دفتر ششم تقریبًا یک سوم خوانده شده است.

ویداوحیدنیا
 دبير بازنشستة زمين شناسی، شهرستان بيرجند

 جلسات مثنوی پژوهی2
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منحصربه فرد  ویژگی 
جلســات کــه با زمــان موالنا 

مطابقت و هم سویی دارد، حضور همة اقشار جامعة دانشگاهيان، 
پزشکان، فرهنگيان، کارمندان، کسبه، دانشجویان و دانش آموزان 
بدون محدودیت سنی و جنســيتی است. شرح و توصيف اشعار 
نيز به گونه ای اســت که مطلب برای جمــع حاضر قابل درک و 
تأثيرگذار اســت و ارتباطی دو ســویه بين معلم و متعلم برقرار 

می شود. در ادامه، نمونه هایی آمده است6.
عکس خود را او عّدو خویش دید

الجرم بر خویش شمشيری کشيد
ای بسا ظلمی که بينی در کسان
خوی تو باشد در ایشان ای فالن

دفتر اول مثنوی معنوی مولوی
کژ ندانم آن نکواندیش را

متهم دارم وجود خویش را
باشد او در من ببيند عيب ها

من نبينم در وجود خود، شها

هر کسی گر عيب خود دیدی ز پيش
کی بدی فراغ وی از اصالح خویش

غافل اند این خلق از خود، ای پدر
الجرم گویند عيب همدگر

دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی
خداوند متعال در آیات یک و دو ســورة 
همزه دربارة عيب جویی از دیگران فرموده است: »َوْیٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة 
َدُه؛ وای بر هر بدگوی عيب جویی،  لَُّمــَزٍة )1( الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدَّ
کــه مالی گرد آورد و برشــمردش«. خداوند متعال در این آیه با 
کلماتی مثل »همزه« و »لمــزه«، مردم را از عيب جویی یکدیگر 
نهی کرده اســت. »همزه« در اصل به معنای شکســتن است؛ از 
آنجا که عيب جویان شــخصيت دیگران را در هم می شکنند، به 
آن ها »همزه« اطالق شده و »لمزه« نيز از ریشة »ُلمز« به معنای 

طعنه زدن و عيب جویی کردن است.
همچنين، در آیة 79 سورة توبه در این رابطه می فرماید: »الَِّذیَن 
َدَقاِت َوالَِّذیَن اَل َیِجُدوَن  ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ وِّ َیْلِمُزوَن اْلُمطَّ
ُروَن ِمْنُهْم َســِخَر اهلُل ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم؛  ِإالَّ ُجْهَدُهْم َفَيْســخَ
کســانی که بر مؤمنانی که ]افزون بر صدقه واجب[ از روی ميل 
صدقات ]مستحب نيز[ می دهند عيب می گيرند و ]همچنين[ از 
کسانی که ]در انفاق[ جز به اندازة توانشان نمی یابند ]عيب جویی 
می کنند[ و آنان را به ریشــخند می گيرند ]بدانند که[ خدا آنان 

معنای به اصــل در »ُهُمَزه«
شکســتناســت؛ازآنجاکه
دیگران شخصیت عیبجویان
رادرهممیشــکنند،بهآنها

»همزه«اطالقشده
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را به ریشخند می گيرد و برای ایشان عذابی پردرد 
خواهد بود.«

در آیة یازده ســوره حجرات آمده اســت: »َیا َأیَُّها 
ْر َقوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى َأن َیُكوُنوا  الَِّذیَن آَمُنوا اَل َیْســخَ
ْنُهْم َواَل ِنَســاء مِّن نَِّساء َعَسى َأن َیُكنَّ َخْيًرا  َخْيًرا مِّ
ْم َواَل َتَناَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس  مِّْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأنُفَســكُ
ااِلْســُم اْلُفُســوُق َبْعَد اإْلِیَماِن َوَمن لَّْم َیُتْب َفُأْوَلِئَك 
الُِموَن؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید  ُهُم الظَّ
قومی قوم دیگر را ریشــخند کند؛ شــاید آن ها از 
این ها بهتر باشــند و نباید زنانی زنــان ]دیگر[ را 
]ریشــخند کنند[؛ شاید آن ها از این ها بهتر باشند، 
و از یکدیگر عيب مگيریــد و به همدیگر لقب های 
زشت مدهيد. چه ناپســندیده است نام زشت پس 

از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.«
کلمة »انفسکم« همة کوتاهی اش حکمت الهی را 
بيان می کند و آن این است که مسلمانان به منزلة 
جان یکدیگرند و افشای عيب یک نفر، در حقيقت 
افشــای عيب خود است. همان طور که انسان عيب 
خود را نمی گوید، نبایــد عيب دیگران را هم بازگو 

کند.
خداوند متعال همچنين در آیة 12 سورة حجرات 
در این رابطه فرموده اســت: »َیا َأیَُّهــا الَِّذیَن آَمُنوا 
ــنِّ إِْثٌم َواَل  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ اْجَتِنُبــوا َكِثيًرا مِّــَن الظَّ

ُســوا َواَل َیْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضــا َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم  َتَجسَّ
َأن َیــْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتــا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اهلَل ِإنَّ 
اٌب رَِّحيٌم؛ ای کســانی که ایمان آورده اید، از  اهلَل َتوَّ
بسياری از گمان ها بپرهيزید که پاره ای از گمان ها 
گناه است و جاسوسی مکنيد و بعضی از شما عيبت 
بعضی نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. ]پس[ 

از خدا بترسيد که خدا توبه پذیر مهربان است.
یاد ده ما را سخن های دقيق

که تو را رحم آَوَرد آن ای رفيق
هم دعا از تو، اجابت هم ز تو
ایمنی از تو، مهابت هم ز تو

گر خطا گفتيم اصالحش تو کن
مصلحی تو ای تو سلطان سخن

دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی
جز تو پيش کی بر آَرد بنده دست

هم دعا و هم اجابت از تو است
هم ز اول تو دهی ميل دعا
تو دهی آخر دعاها را جزا

دفتر چهارم مثنوی معنوی مولوی

ــوَء  َأمَّن ُیِجيــُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَیْكِشــُف السُّ
ُروَن؛ َوَیْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرِض َأإَِلٌه مََّع اهلِل َقِلياًل مَّا َتَذكَّ
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پینوشتها
در   )atshoni( اَتشــونی:   .1
گویــش بيرجنــدی بــه معنی 
شبانه  دورهمی  و  شب نشــينی 

است.
2. جلســاتی که به طور مستمر 
از حدود ده ســال پيش تاکنون 
هر دوشــنبه ساعت 22- 20 در 
محل خانة هنرمندان شهرستان 

بيرجند برگزار می شوند.
زمين شناسی  بازنشستة  دبير   .3

شهرستان بيرجند
فارســی  ادبيــات  دکتــری   .4
دانشــگاه   1378 فارغ التحصيل 

فردوسی مشهد
5. وکيل بازنشسته

6. برداشــت آزاد از مطالب دبير 
جلسه

یا کيســت که دعای درمانــده را چون بخواندش، 
اجابت می کند و بال را می گرداند و شما را جانشينان 
]پيشــينيان بر[ روی زمين می کند؟ آیا در جنب 
خداوند خدایی هســت، چه انــدک پند می گيرید. 

)62( النمل
َوَقــاَل َربُُّكــُم اْدُعوِني َأْســَتِجْب َلُكــْم ِإنَّ الَِّذیَن 

َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِریَن؛
و پروردگارت گوید مرا بــه دعا بخوانيد تا برایتان 
اجابت کنم. بی گمان کســانی کــه از عبادت من 
اســتکبار می ورزند، زودا که به خواری و زاری وارد 

دوزخ شوند. )60( غافر
ْنَيا َحَســَنًة َوِفي  ِوِمْنُهــم مَّن َیُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ

اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر؛
و از ایشان کسانی هستند که می گویند پروردگارا 
به مــا در دنيا بهرة نيک و در آخرت هم بهرة نيک 
عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ در امان بدار. )201( 

البقره
برداشتی از قوانين کيهانی موفقيت، دعا

هرگز با نگرش یک گدا دعا نکنيد.
شــما مخلوق خدا هســتيد و به عنوان مخلوِق او، 

حقی بر گنجينه اش در مخزن بی نهایت دارید.
با همان اطمينــان مطلقی که او به شــما گوش 
می دهد، دعا کنيد. او گوش می دهد؛ اگر با عشــق 

به او دعا کنيد.
با عشق از او بخواهيد؛ هرگز گدایی نکنيد.

منظور از خواستن این نيست که با وجود مخالفت 
او با برآوردن آرزویتان باید خواســتة خود را به او 
تحميل کنيد بلکه این اســت که با همان اعتقادی 
راسخ که او می خواهد، برای هر آنچه نياز دارید به 

شما بدهد دعا کنيد و او به شما خواهد داد.
حضرت عيسی مسيح ـ عليه السالم ـ فرموده است:

ایمان، ایمان مطلق و عشــق مهم ترین عناصر در 
دعا کردن هستند.

باور کنيــد می توانيد و بعد به تمام کائنات انرژی 
بفرستيد و خداوند برآورده می فرماید.

در هر جلســه به تناســب زمان، موضوعات روز 
و یــا مفاهيم جــذاب و متنوع انتخاب و توســط 
شــرکت کنندگان ارائه می شــود، که بر بار علمی ـ 

فرهنگی آن می افزاید.
آنچه طی این مدت از جلســات آموخته ام، توکل 
به خدا و توســل به قرآن برای رسيدن به آرامش 

درونی است.


