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 گویی که موالنا عمداً ودش می خواند با مفاهیم متضادی روبرو می هنگامیکه انسان مثنوی مولوی را

اب منفی نگری و اثرات و خواهد ما را به سمت فضاهایی جدید ببرد بعنوان مثال در جایی در ب می

 گوید: می نآعواقب 

 نمود می ت داشتی شیشه کبود                         زان سبب عالم کبودتمپیش چش

 گوید: ن میو در جایی دیگر در باب ضرورت منفی نگری و فوائد آ

 یرتا گریزی و شوی از بَد ب                م آن باشد که ظن بَدبری               حَز

 از استاد که دلیل اینگونه تضادها را پرسیدم بمن گفت اولی برای شرائط عادی در زندگی است که

همانند عینکی دودی است که با آن انسان همه  یگوید انسان باید مثبت اندیش باشد و منفی انگار می

د مربوط بیند لیکن دومی که در باب ضرورت داشتن نگرش منفی سخن میگوی می چیز را سیاه و کبود

مثبت  ،گیرد می به شرائط فتنه است زیرا در شرائطی که انسان در دامان فتنه و توطئه و دام قرار

ز عواقب دام و اشود زیرا انسان را  می رسانی بیشتر فقط خیال باطلی است که موجب آسیب یاندیش

پیچد  یم خاصینسخۀ یک متخصص برای شرائطی متفاوت  که پس همانطوریغافل می کند توطئه 

ی متفاوت و گاهاً ها موالنا نیز بدینگونه عمل نموده و برای قرار گرفتن در شرائط متفاوت توصیه

 گوید: می نماید تا جائیکه در باب قهر و لطف خداوند می اءقمتضادی را به خوانندگان اشعارش ال

 این هر دو ضدّبوالعجب من عاشق                   عاشقم بر قهر و بر لطفش به جدّ         

گویم که  می در نهایت خودش نیز از اینهمه تضادی که در افکارش وجود دارد تعجب نموده و البته من

 است. دانستهضروری  مفید و به تعادل رسانیدن انساندر آن را  د پی برده وبه ضرورت این همه تضا

کنیم زیرا در طبیعت  یم این تضاد را ما در خلقت خداوند در باب موجودات مختلف نیز مشاهده

یابند برای از بین بردن  می شود موجودات از بین برنده نیز تولّد می هنگامیکه موجودی زیاد تکثیر

 .....موجودی که تکثیر زیادی یافته است و این قصّه سر دراز دارد.
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که به  شویم می و امّا ما در سایت کتاب و مقاالت تخصصی فرهنگسرا با اینگونه تضادها نیز مواجه

 کنم: می هربرخی از آنها اشا

گوئیم که یکی از  می در مبحث دلیری 46بعنوان مثال در کتاب ابعاد شخصیت انسان کامل در صفحۀ 

و هیچگاه سخنان منفی  رموز دلیر شدن آنست که انسان هیچگاه افکار منفی به ذهن خود راه ندهد

گوئیم حتی هنگامیکه میخواهید با کسی  می 64و در جایی دیگر در مبحث رازدانی صفحۀ بکار نبرد 

خواهید انجام دهید بر مال  می را که مشورت کنید بگونه ای موضوع را مطرح کنید که رازتان و کاری

 نشود )یعنی منفی دیدن همه چیز(

اله  همینطور در کتاب ابعاد شخصیت انسان کامل در مبحث فروتنی با بیان شعری از سعدی رحمۀ

 م:یگوئ می علیه

 احبانصتکبّر بود عادت جاهالن                                                   تکبّر نیاید ز 

القلم اقدام به  یعرلیکن در جایی دیگر در مقالۀ سی ویژگی انسان مدنی تعلیم جناب آقای محمود س

منزلت خود را به  گوید انسان مدنی کسی است که شأن و می ایم که این مطلب نموده 03 انتشار ردیف

 غروردارند یعنی تکبّر و   بداند که پست و مقام و منصب  مراتب باالتر از کسانی

شود زیرا  میالبته این رفتار متکبّرانه و غرور آمیز را در احوال شمس تبریزی رحمۀاله علیه نیز دیده 

 گوید: می م وکنی می کامل از او نقل ها کتاب ابعاد شخصیت انسان 46در جایی که در صفحۀ 

 و متکبّر باشم با دیگران. نخوتباشم با نیازمندان صادق امّا سخت با  می من سخت متواضع

هرچه علم  شمس تبریزی رحمۀاله علیه را اینگونه میتوان بیان کرد که انسان دلیل ضرورت این رفتار

بریزی رحمۀاله کند شمس ت مییابد درخت تکبّر نیز در وجودش رشد  می و مقام و منزلتش افزایش

علیه در اینجا همانند یک مُصلح اجتماعی برای شکستن غرور و تکبّر اینگونه افراد همانند خودشان با 

 نموده است. تکبّر و غرور رفتار می
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ایم که یک  اقدام به انتشار این مطلب نموده 82همینطور در مقاله سی ویژگی انسان مدنی در ردیف 

 86بینی باشد و همچنین در ردیف  تماعی و اخالق فردی قابل پیشانسان مدنی باید در رفتار اج

ها و به خصوص حلقه اول دوستان خود مانند گل  دوستی"همین مطلب اقدام به انتشار جملۀ از 

جملۀ زیر را از  77خرین مبحث کتاب ابعاد شخصیت انسان کامل صفحۀ آلیکن در  "مراقبت کنید.

 گوید: می داده ایم کهشمس تبریزی رحمۀاله علیه انتشار 

تند: آن وقت که کودک فگ می !مگفت می جماعتی شاگردان داشتم، از روی مهر و نصیحت ایشانرا جفا

 نمی داد! مگر سودائی شده است؟! ها بودیم .......... از این دشنام

 شکستم! می مهرها را

یز خود را استقالل شمس تبریزی رحمۀاله علیه بعنوان یک مصلح اجتماعی دلیل رفتار توهین آم

بخشی به شخصیت شاگردانش میدانست زیرا معتقد بود که نه با لطف و نه با قهر نبایستی از انسانها 

خواهم به این نکته  می برده و پیرو برای خویشتن بسازد نمی خواهم این مبحث را طوالنی کنم فقط

تضاد فقط و فقط بهمین دلیل  اشاره کنم که تعالی نیز دارای درجات متفاوتی است و وجود اینهمه

ناصرالدین صاحب  اله علیه در ابتدای کتاب خط سوم نوشته دکتر است زیرا خود شمس تبریزی رحمۀ

 :گوید الزمانی می

 خطاط. ..... آن

 سه گونه خط نوشتی:

 یکی را او خواندی ال غیر!

 او یکی را هم او خواندی، هم غیر

 یکی را نه او خواندی، نه غیر او.

 م! ....آن من

 گوید: و همینطور در جای دیگری می
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 های خود؟! چه اندیشد خاطری که پاک شد از دیو و وسوسه

کنم جهت درک مبسوط مطالب مذکور به کتابهای زیر مراجعه  از خوانندگان محترم و عزیز تقاضا می

 نمایند:

 د(جل 0قای عبدالرفیع حقیقت )جناب آکتاب تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان تألیف  -6

 کتاب پله پله تا مالقات خدا نوشته جناب آقای دکتر عبدالحسین زرین کوب -8

 هادیزُکتاب شیوه عاشقی نوشته جناب آقای اندروهاروی ترجمۀ جناب آقای فیروزان  -0

 کتاب تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار نوشته جناب آقای اکبر اخالقی -6

شی نوشته مرحوم جناب آقای استاد بدیع تعلیقات و حوا مکتاب خالصۀ مثنوی به انتخاب و انضما -6

 الزمان فروزانفر رحمۀاله علیه 

 نویسنده

 حسن نجف زاده


