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  نویسی جلسات آنالین شرح و تفسیر داستانهاي مثنوي معنوي موالنا خالصه

  :براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید
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   ششمۀجلس

   بعد به4206دفتر ششم، بیت 

آنجا گنجی است در فالن محله در . سار، به مصر وفا شودَطلبی از ی  دید که آنچه می آن شخص که خوابِحکایت"

.  در فالن خانه،در فالن محلهام که گنجی است به بغداد  من خواب دیده:  کسی گفت،چون به مصر آمد. فالن خانه

قین کنند که را ید که مگنج در مصر گفتن، جھت آن بوآن شخص فھم کرد که آن .  محله و خانۀ این شخص بگفتِنام

  ":ق جز در مصر حاصل نشودَّقَحُستن و لیکن این گنج یقین و مُباید ج در غیر خانۀ خود نمی

  ور و زارُاو عد ْد و بمانْ را خورجمله           )خانه، امالک اثاث( قارَمال و ع) وارث( ِبود یک میراثی

   چون به ناکام از گذشته شد جدا                         وفا                        ْندارد خود میراثی ِمال

ّکاو به کد                        ، کآسان بیافت                   ھمْقدراو نداند     و رنج و کسبش کم شتافتِ

 ت حق به بخشش رایگانَکه بداد         نندانی ای فال می) ، از آن رواز آن جھت( جان ز آن ِقدر

فقیر و تنگدست تا اینکه  استفاده کرد،اش را  یه و تمام مال و اموال و اسباب و اثاثکه وارث بوداست بغدادی ر مورد مردی داستان د

آن را آسان به دست آورده است و برایش زحمت و رنجی نکشیده داند، چرا که   وارث ھم قدر مال را نمیگوید میمولوی . شد

 قدر مال را بدان یا ندان، بلکه بحث، چیز که منظور این نیست در اینجا. کند میبلیک بیان ھا را به صورت سم  مولوی داستان.است

 است که ای روحیداند، سمبل و نماد ھمان حالت  ه آن فرد رسیده و او قدرش را نمیمال میراثی که بدون زحمت ب. دیگری است

دھد، چون  ِالت عشق را رفته رفته از دست می، و آن حآورد  و با خودش می خودش داردھمراهانسان در کودکی به صورت ذاتی 

 که به رایگان به تو داده شده است، اما دانی نمی قدر آن حالت را ، تو از آن جھتگوید میمولوی  . که آن را داردداند میًاصوال ن

ا جزم کنی، برای اینکه به روشی ای، دیگر باید وقت و پول بگذاری و تمام عزمت ر الت را از دست دادهابی آن حی بعدھا که در می

در صورتی . دوباره آن حالت را به دست آوری) ...مانند خودشناسی، یوگا و ،ھایی که در مورد معنویت ھستند رفتن به کالسًمثال (

  .ای  اما اکنون آن را از دست دادهای داشتهًکه ذاتا در کودکی تو این حالت را ھمراه خودت 

  ...خالصه

  :، و اینگونه شروع به دعا کردن کردھا ماند  دست داد و مانند جغدی در ویرانه را ازاش میراثیاموال و امالک مرد بغدادی ھمۀ 
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  ) است"نعمت"منظور، : برگ( ت مرگفرسه برگی و یا بِِدیا ب               رفت برگ  ، یا رب برگ دادی:گفت

  )آغاز کرد: ساز کرد(، )پناھم بده: نیْرَِجا( نی ساز کردْرَِجا رب ایا رب و ی         د          آغاز کرّ حقِچون تھی شد، یاد

آنھا را از دست دادم، حال یا نعمتی دیگر بده و یا مرگ را برایم ودی، اما ھایی به من داده ب  خدایا نعمت: کهگفت می و کرد میدعا 

  . خدایا پناھم بده:خدا کرد و گفت، رو به وقتی که دستش خالی شد .بفرست

ه این  مضمون این ابیات به طور خالصکه مربوط به اصل داستان نیست وآورد  ای می ر ادامۀ این داستان ابیاتی حاشیهلوی دمو

ِ اگر درون فرد خالی شود، درونش گوید می و کند می و سخنی را از پیامبر نقل کند میِ خالی انسان صحبت ِدر مورد دروناست که 

یعنی . آید میو در  تو خالی شود، آن موقع است که صدای تِ اگر درونگوید می .کند میی تشبیه ِمانند نی است و انسان را به ن

 و شروع به صحبت در مورد ھمین تمثیل کند میمولوی این تمثیل را در کار . ات در خواھد آمد، درست مثل نی آن صدای حقیقی

  .کند می

 مولوی به سراغ بحث دعا ،در ادامه. داد، شروع به گریه و آه و ناله کردخالصه اینکه مرد بغدادی وقتی مال و اموالش را از دست 

  :رود می

  ؟که نیابد در اجابت صد بھار          )نثار کنندۀ رحمت( نثارْ  رحمتِد این درخود که کوب

  :گردیم به سراغ داستان بر می

.  تو در آنجا پدید خواھد آمدِ تو در مصر است و ثروتمندیِثروت: ای به او گفت ید و در خوابش ھاتف و آواز دھندهمرد بغدادی خواب د

و بعد آدرس دقیقی به او داد که در مصر، به .  امید استِخداوند درخواست تو را قبول کرد، به آنجا برو که جایگاهو که به مصر بر

ای صبر کنی، به مصر و جایی که   ای افسرده حال، بدون اینکه لحظهه برو که در آنجا گنجی بزرگ ھست،فالن کوچه و فالن خان

 کند میدو بیت از سعدی نقل یکی از شارحان مثنوی . )اند هکرد می در مصر نیشکر زراعت در زمان قدیم(. ستنگاه قند است، بروُر

  :که گواه ھمین مطلب است

  درنَ دوستان ارمغانی بِبر                                  آورند    قند ،صربه دل گفتم از م

  تر از قند ھست ھای شیرین سخن                     دست             ،مرا گر تھی بود از آن قند

***  

باالخره به مصر . ه دیده بود، به سمت مصر حرکت کرد بود و خوابی کای که ھاتف در خواب به او داده صه اینکه به امید وعدهخال

  . و وقتی که به مصر رسید دیگر پولی نداشته بودش کردخرج سفراما ھمان پول کمی را ھم که داشت رسید، 

ْلیک نف ُخواست دقی بر عوام                 دْنماناش بیش و کم چیزی  َقهَ ّ  )دق الباب، کنایه از گدایی کردن: ّدقی( ْدس رانّالنا َ

  ... ولی.ایی کنمبه ھمین خاطر به ذھنش گذشت که بروم از دیگران گد. دید که دیگر پولی ندارد و گرسنه بود

  خویش را در صبر، افشردن گرفت     ت                   تش دامن گرفّلیک شرم و ھم

 شرم و ھمتش، دامن روانش را گرفت و داد که بخواھد گدایی کند، ازه نمیبه او اج، ت نفسی که داشتّاما آن مناعت طبع و عز

    . و نرفتباز ھم صبر کرد

ًدقیقا حالت  زند، دن آن حالت به این در و آن در می به دست آورِ و به امیددھد می را از دست درونی زیبای  انسان آن حالتوقتی

ً و دائما شود می، از دیگران "عشق" یعنی  گدای دریافت آن حالتروحی روانی، از لحاظ شود می که گدا کند میفردی را پیدا 

 و چه غیر ھا انسان نیستند، بلکه منظور امور بیرونی است، چه ھا نساناــ منظور از دیگران، فقط  عشق را از دیگران خواھد می

ِ که از آنھا آن حالت غنا، سیری و پری درونی را دریافت کندکند می و سعی دریافت کند ــ ھا انسان انتظار صفای درونی را ، ولی ُ

خواھم به  رم و میُب کنیم وقتی که از این می  اگر دقت.شود می و ھیچ وقت برآورده ناز امور بیرونی داشتن، خیالی باطل است

که با این کار احساس بر این گمان ھستم  را بخرم ــ بیلتوما آن خواھم میفروشم و   میرابیل تومااین ً فرضا م ــآن بپیوند

یا اگر مدرکم را  را بخرم اتومبیل را بفروشم و آن  اگر این اتومبیلکنم میخودم فکر با ،  کنمخوشبختی و رضایت درونی بیشتری

گدایی " گوییم می به ھمین حالت .ھم کرد، در صورتی که اینطور نیستتر ببرم، احساس رضایت خواھم کرد، آرامش پیدا خواباال

 این موضوع در .که انسان به دنبال این ھست که از دیگر چیزھا و دیگر افراد، رضایت درونی کسب کند" کردن از امور بیرونی

، کنم می و کلی اظھار فضل کنم می یعَعشَشُمنوان مثال من برای شما سخنرانی به ع. لی گسترده استزندگی ما خیلی خی

َبه َکنم که به  میًولی چیزی که باطنا از این سخنرانی انتظار دارم، این است که مرا تحسین کنند و به ھمین دلیل طوری صحبت 

َو چه چه شما را دریافت کنم، گدا بودن و دق بر عوا َ ، یعنی خواست "اس راندّ النُی بر عوامّخواست دق"در مصرع (اس راندن ّ النُمَ

بر فرض که آن را (، با اینکه این به به و چه چه کنم می که به زبان حال از تو تحسین و تمجید را گدایی !یعنی ھمین) گدایی کند

ِ نخواھد آورد، اما در ھر حال این حالت من، حالت ً، عمال خوشبختی و حالت عشق و حالت زیبای درونی را برای من)دریافت کنم

  .گدایی است

  :گردیم به داستان باز می

  )طلب رزق و طعام: انتجاع(    ز انتجاع و خواستن چاره ندید            )گرسنگی: جاعتَم(َباز، نفسش از مجاعت بر طپید 
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ِگرسنگی، باز ھم به نفس مرد بغدادی فشار آورد و از طلب کردن تواند انجام دھد و باید  ای ندید و دید که کاری نمی  چاره غذاِ

ھا بیرون  کسی که شب(مانند شبکوک روم، وقتی که شب شد  اکنون که روز است، بیرون نمی  ھم:با خودش گفت. بخواھد

ھا نیفتد تا از  مه در آن تاریکی، چشمم به چشم آدکروم   طوری می،)دھند خواند و مردم به او پول می رود و ذکر و دعا می می

  .ھایشان به من پول ناچیزی بدھند ھا و بام خوانم، تا مردم از پنجره کر و دعا میروم و ذ شب آھسته می. گدایی کردن شرمم نیاید

     و اندر این فکرت ھمی شد سو به سوی       ن شد به کوی         بیرو،اندر این اندیشه

   بخواه:شگفت می یک زمانی جوع                 یک زمان مانع ھمی شد شرم و جاه

  لبْ م خشکَسبُِخکه بخواھم یا ب     شب                    ِلثُپای پیش و پای پس تا ث

مانی ھم آن گرسنگی به او فشار  و ز. نه نروم، خوب نیست:گفت میشد و با خودش  ت نفسش مانع میّگاھی اوقات شرم و عز

ِمن انسان اسیر نفس استِلت ًاین دقیقا حا! آورد که بخواه می وقتی که کنم، ه َچ  َبه و چه  ِ طلب به از شماخواھم می من وقتی. ِ

، کنم میو از لحاظ درونی شرم !  را نکنکار که این گوید می، باطن و دل من در درونم به من کنم میمن از دیگری عشق طلب 

چه و لذت از امور بیرونی و   و چهبه    بهِ کسبِگرسنگی، واه بخ:گوید میبه من ولی آن گرسنگی روانی که در من ایجاد شده 

! این کسب لذت یعنی ھمان گرسنگی، ... وًاعتباریات که مثال بگویند فالنی دکتر است و مدرکش این است و ثروتش اینقدر است

 ،گذاشت و زمانی ھم پا پس  میمانی پا پیشز خالصه اینکه مرد بغدادی !برو و گدایی کن!  که بخواهآورد میاین به انسان فشار 

 که بخوابم یا اینکه به گدایی گفت میبا خودش . ه بود نیمه شب شدً، تا اینکه یک سوم از شب گذشته و تقریباو تردید داشت

  بروم؟

 او ِرادُ او را و م،سَسَ و گرفتن ع، شبکوکی و گداییِ و شب بیرون آمدن به کوی از بھر،رسیدن آن شخص به مصر"

ٰعسى َو، )کتک زیاد(  زخم بسیارِ از عسس بعد از خوردنحاصل شدن َ ْ تکرھوا شیئا و ھو خیر لکمْ أنَ ُ َ ٌ َ َ َ َ َُ ًُ و چه بسیار "" ...َ

  )، پلیسپاسبان نیمه شب: عسس(: )"از قرآنای  آیه(،  و آن برای شما خوب استآید میاست اموری که از آنھا بدتان 

 ...القصه

ھای  ًاتفاقا در آن شب.  کردت و از روی خشم، شروع به کتک زدن اوا در خیابان دید و گرف او رخالصه اینکه نیمه شب پاسبان

 ھولناک و ھای مخوف و ھا، شب  آن شب. دزد فراوان شده بود،تاریک، مردم از دست دزدھا خیلی ضرر دیده بودند و گویا در آن ایام

را پیدا ھا دزدی  اگر شب خلیفه ھم گفته بود که .ل دزدان بود با جدیت به دنباو نحس بود و به ھمین خاطر ھم پاسبانبدشگون 

ُکردید، دستش را ببرید، حتی اگر از خویشان و آشنایان من باشد تا .  مرد بغدادی را به باد کتک گرفته بود، خالصه اینکه پاسبان.ِ

  !را بگویم که داستانم چیستاینکه از آن مرد غریب فریادی بلند شد که نزن و به من مھلت بده تا من وصف حال خودم 

     تا به شب چون آمدی بیرون به کو؟                         گفت اینک دادمت مھلت، بگو       

  یدر تا به چه مکر ان،راستی گو     )       ناشناسی (ریَنکُای ز اینجا، غریب و م ِتو نه

آیند و  ؟ ھمه میای در سر داری  راستش را بگو که چه نقشهس ھستی،تو اھل اینجا نیستی، غریبه و ناشنا":  ھم گفتپاسبان

! ستاند؟ زیاد شدن دزدان از شما شدهکنید و این روزھا دزدان اینقدر زیاد  تنبلی میچه شده؟ چرا شما زنند که  به من طعنه می

در امنیت قرار ال و اموال ھمه شم، تا اینکه مِک  ھمه را از تو می وگرنه تقاص!زود باش و به من بگو که دوستانت کجا ھستند؟

اصالتم بغدادی ، من  مال کسی را آتش بزنم و بدزدمخواھم میمن دزد نیستم و ن":  مرد بغدادی کلی قسم خورد و گفت،".بگیرد

  ".مصر، غریب ھستمدر اینجا یعنی است و 

 ...بیان این خبر که

ای که داشت و به خاطر راستی گفتارش، عسس ھم  سادگیروی مرد بغدادی داستانش را گفت که جریان از چه قرار است و از 

  . حرف او پی بردِبه درستی

   اوِد و اسپندش او پیدا ِ      سوز ِند او               آمد از سوگ)  گفتارشِراستی( صدقش ِبوی

  نه آرامد به آب  آنچنان که تش                                         صواب           ِد به گفتارَدل بیارام

   دلِ خشک، بل از بویِ  نی ز گفت                    )اریج(ل ِبُ مِس ز اشکَسَ عِچشمه شد چشم

  .عسس ھم نرم شدِ گفتارش، دل ِخالصه اینکه از صدق

  :کند می دل صحبت ِگیرد و در مورد صداقت و حرف مولوی باز ھم از داستان فاصله میدر ادامه 

   لبِ جان در کویِ          یک سخن از شھر               لب                    ِوییک سخن از دوزخ آید س

ْبحر جان ُافزا و بحر پ ِ َر حرجِ َحرج( َ َ ھر دو بحر، این لب، مرجِدر میان                        )تنگی، فشار: َ   )وط کنندهمخل( َ

گناه، و در میان این   بحر پر حرج یعنی بحر دروغگو و پرافزا و یکی ھم  جانیکی بحر .  داریم در درون انسان، دو دریای روانیگوید می

  .زنیم ــ قرار گرفته است یکی ما ــ زبانی که با آن حرف میدو دریا، این زبان فیز
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  :گردیم به سراغ داستان بر می

ام   خوابی که دیده بودم به مصر آمدهھنگامی که مرد پاسبان حرف مرد بغدادی را شنید که گفت جریان من این است که به امید

ًاز حال و احوالت مشخص است که تو دزد نیستی، و آدم بدکاری ھم نیستی، اتفاقا مرد ! نه": تا گنجی پیدا کنم، به او گفت

  :و ادامه داد "! ھستیاری و آن این است که خیلی احمقخوبی ھم ھستی، اما یک ایراد د

ُ نیست عقلت را تس                   ؟نیُه کَ چندین ر،بر خیال و خواب   )مقدار اندک: سوَت(ویی روشنی َ

من !! اش را رھا کند و راه بیفتد و برود  تمام زندگیکهرود  یک خواب، به سفر دور و درازی نمیآدم که به خاطر ! مرد حسابی"

، ولی کسی به خاطر )آدرس دقیق داد (ان استدر بغداد، داخل فالن کوچه و فالن خانه، گنجی پنھام که  ارھا خواب دیدهبارھا و ب

 .ًداد، دقیقا آدرس خانۀ مرد بغدادی بود و آدرسی که پاسبان می!" گنج برود که به دنبال شود میبیند، بلند ن ھایی که می خواب

  :مرد پاسبان اینگونه خوابش را برای مرد بغدادی تعریف کرد

   او گفت آن عدوِ خانه و نامِ    نام  جو                   ب، رو،ھست در خانۀ فالنی

            که به بغداد است گنجی در وطن من            ،ام خود بارھا این خواب دیده

  مالل؟ تو به یک خوابی بیایی بی      زین خیال                   ھیچ من از جا نرفتم 

ِخواب احمق الیق ْقیمت است و الشی     ھمچو او بی  عقل وی است               ِ   )ارزش چیز، بی بی: ْیِالش( است ِ

  :مرد غریب با شنیدن این حرف، فھمید که جریان از چه قرار بوده است

  ؟  پس مرا آنجا چه فقر و شیون است       نج در خانۀ من است        گ:  با خودگفت

  ام ردهَر غفلت و در پ    ز آنکه اند                      ام  ردهُ از گدایی م، گنجِبر سر

ِ ای انسانی که گنج معنوی و روحی روانی تو در خودت ھست، برای احساس :زند که  بیت دارد حرفش را میمولوی در این دو
رضایت و سعادت و خوشبختی از زندگی، به امور بیرونی رو میاور و از دیگران و امور بیرونی، طلب عشق، سعادت و خوشبختی 

  :مانند این ابیات. گوید میاین حرف را بارھا و بارھا در مثنوی ، و خودت استگنج تو درون نکن، 

َت باده کّتو چرا خود من   )     گنج: کان(ِتو خوش و خوبی و کان ھر خوشی    )سمبل امور بیرونی: باده(شی؟ ِ

**  

  ما از اوقالب از ما ھست شد، نی               او               باده از ما مست شد، نی ما از 

ِ ھم ھست، آن زیبایی به خاطر مکانیسم روحی روانی توست ای اگر در امور بیرونی زیبایی! ای انسان ِ.  

    **  

  دْاو بخوان ْلب ، بیدْمَحَْلصد ھزار ا                      د ْدردش نمان، زین بشارت مست شد

ِموقوف این لت، لوت من) بود( ،ُ بد:گفت   ، )کتک: َتل(، )در گرو چیزی بودن: بودنموقوف ( ِ حیوان بود در حانوت منِآب                  َِ

  ) دکان، مغازه: حانوت(، )رزق و نعمت: لوت (                                                                                                                  

 و حق من که به آن پی بردم و فھمیدم و این رزق:  و گفتھا را ھم فراموش کرد آن کتکبان، ھای پاس مرد بغدادی با شنیدن حرف

 یعنی آن زندگی جاوید و  در عین حال، آب حیوان.شد کاری کرد  این کتک را بخورم و نمی موقوف این بود کهه دست آوردمآن را ب

 کسی . است حالت عمیق عشق وسمبل زندگی جاوید، وانآب حی( . و در درون خودم استدر خانۀ من در بغداد استآن عشق، 

  ).شود می، جاوید شود میکه به عشق زنده 

 و ، اشارات حقِران در غرایبکنان و حی  کرگویان و سجدهُ یافته و خدای را شْ شادمان و مراد،بازگشتن آن شخص"

  ": آن در وجھی که ھیچ عقلی و فھمی بدانجا نرسدِویالتظھور تأ

 گوکرُساجد و راکع، ثناگر، ش              او                       ،صر تا بغدادبازگشت از م

   طلبِ ز انعکاس روزی و راه         ن و مست او ز این عجب          حیرا،هَجمله ر

  ؟ من سیم و سودد برْکجا افشان و ز         کز کجا اومیدوارم کرده بود                             

  ؟ گمراه و شاد،  کردم از خانه برون          چه حکمت بود که قبلۀ مراد                  این 

َبد م از مطلب جداتر میَ  ھر د            شدم                     اللت میَتا شتابان در ض   مُ

  ر رشد و سود حق وسیلت کرد اند                 اللت را به جود                  َ ضِباز آن عین

  )جای زراعت و کشت: دَحصَم(  احسان کندِدَحصَروی را مْکژ            )راه روشن: جَنھَم(  ایمان کندِجَنھَگمرھی را م

   خدایی ساز یافتِکارش از لطف                  یافت                     باز گنج را او،خانه آمد
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  .اش بازگشت خانهرد بغدادی به خیر و خوشی به خالصه اینکه م

مولوی . طور که گفتیم، مطلب اصلی این داستان، این است که انسان از امور بیرونی، انتظار خوشبختی را نداشته باشداما ھمان

شناسی، در درون انسان است و این موضوع به خصوص   ه چشمۀ عشق و زیبایی و زیبایی ککند میاین را بارھا و بارھا تکرار 

 از این طریق شویم که بمباران ذھنی می... د تلویزیون وھایی مانن ً، که دائما از طریق رسانه استسان امروزیبرای من و توی ان

ًبدھد ــ مثال در کنند که خوشبختی را باید از بیرون جستجو کنید، عشق چیزی است که باید دیگری به تو  طوری به ما القا می

زبانی طوری به من القا  ستند ــ به این وسیله با زبان بیاھم لبخندزنان و شادمان ھ که بدھد میخانم و آقایی را نشان تلویزیون 

 و انگار آن زن دارد به او عشق و کند می که این مرد به این خاطر اینقدر خوشحال است که دارد با آن زن زندگی کند می

. ارزش استنند که داشتن فالن مدرک، چقدر باک  گرفتن در جمعی که به من القا می یا قرار،...، و یا برعکسدھد میخوشبختی 

و ثروت ًکنند که مثال فالن مدرک و اسم و رسم و شغل  کنند که زمانی تو را آدم حساب می ِ ھمه دارند به من انسان القا میھا این

  !داشته باشیرا و به طور کلی، امور بیرونی 

یا ، )ً ابدا وجود خارجی ندارد و در حقیقت یک پندار و ذھنیت استایم و  که ما با فکر برای خودمان ساختهھویتی(ھویت فکری 

. افروزد ًن داده شود، شدیدا بر می یا ھمان خار و خاشاک و زنگار، از اینکه گدا خوانده شود و یا ھر نسبتی به آ(Self)نفس، خود 

ت فکری را سیر زنم برای اینکه ھوی َله میَام و له  تشنهمنی که گرفتار ھویت فکری ھستم، . ًاصوال ھویت فکری، گدا صفت ھست

  ...، اژدھایی که دھانش را باز کرده ود، اژدھای سیری ناپذیر استَبر ایی که مولوی برای نفس به کار میھ یکی از تمثیل. کنم

ْاش نعره زنان ھل معده                   شید              َمی را لقمه کرد و درکَعال ْ منَ   )شتر از این ھم ھست؟آیا بی (َ مزیدِ

رد، تمام زندگی و عمر خو ًا بخورد و آنچه که این اژدھا می دائمخواھد میًاصوال گدا صفت است و یعنی . کند میو بیشتر ھم طلب 

 و به دنبال این ھستم که خوشبختی در گذرانم می در این ــ گدا صفت بودن از لحاظ روانی ــام را   من تمام زندگی!انسان است

 و آید می ن،"فردا"و این !  مرتب منتظر این ھستم که خوشبختی، فردا بیاید.کنم می و مرتب فردا و فردا آید میًو بعدا  ه استآیند

ش ھستیم، تا و ھنوز ھم چشم به راھ! آید میگذرد و منتظریم که این خوشبختی بیاید و ن  سال می70، 60ً تا اینکه مثال آید مین

و به . برد  و عمر انسان را در تباھی فرو می این در آینده بودن، زندگی! زمان تمام استگوید میو رسد  اینکه مرگ از راه می

 که امروز تو کند میًافرادی که سن کمتری دارند باید این را متوجه شوند که جامعه و القائات جامعه، دائما به ما القا خصوص 

 را  ارزش اجتماعیشوی که فالن تو زمانی خوشبخت می! باشخوشبخت ن روانی خودت ِخوشبخت نیستی، از شخصیت کنونی

این خوشبختی را  دھد می و ھیچ وقت ھم اجازه ندواند به دنبال اینکه این خوشبختی را حاصل کنیم ًو ما را دائما می! حاصل کنی

ه بگیری، باز ھم بعد از آن  دکترا بگیری خوشبخت خواھی شد، آن را ھم کدر صورتی که گوید میچرا که اگر بر فرض ! حاصل کنیم

، و برد ام عمر را در ھمین ناکامی فرو میو خالصه به امید فردا و بعدھاست و تم. کند می و مقایسه در کار آورد میچیز دیگری 

م که  دنبال این ھستیبهًبینیم که دائما  میمان دقت کنیم  اگر ما به خوبی به درون! گاهه از خودش رضایت ندارد، ھیچگاانسان ھیچ

  ...!نفس، ناراضی بودن ما از ھر چیزیگدا صفت بودن یعنی ھمین ناراضی بودن . فردا بیاید

وجود ندارد، عشق فقط ... عشق زمینی و آسمانی و. دریافت کردنی نیست) برد میبه آن معنی که مولوی به کار (ًاصوال عشق 

. ای از آن داریم  و ھمۀ ما تجربه درون خودش دارد،کِیک عشق است و آن ھم حالت درونی زیبای انسان، حالتی که یک کود

ترین صدایی که  بردیم و ساده می لذت ،دیدیم ترین چیزی که می  رنگارنگ بود و از ساده دنیا زیبا، درخشان و،التی که در آنح

 و افسرده و گرفته  ملول. روان و عمیق بود و معنی داشت،، ھمه چیز نورانی بود و زندگیآمدیم شنیدیم، به رقص در می می

 در گرو این نبودیم که من چه مقدار ارزش اجتماعی دارم .یمبرد میداشتن لذت  وجود به ھیچ وجه منتظر آینده نبودیم و ازنبودیم، 

ِبنابراین، عشق دریافت کردنی نیست، بلکه یک حالت درونی فردی در درون انسان است که  .کنند یو دیگران چگونه به من نگاه م
ً من اگر واقعا درونم عشق داشته باشم، .تواند انسان باشد، چیزی دریافت کند ارد که از امور بیرونی که حتی می به این ندنیازی

ُ، یعنی چنان از لحاظ درونی پر ھستم و چنان رضایت درونی چه ھمسرم به من بگوید دوستت دارم و چه نگوید، برایم فرقی ندارد

 و وابسته به قضاوت آنھا نیستم و  یا ھمسرم و دیگران به من بگویند دوستت دارم و یا نگویند که دوستمکند میکه فرقی ن دارم

  :این بیت از مولوی نیز چنین مضمونی دارد. ھیچ حرفی نیستموابسته به 

َ   از ترشرویی خلقش چه گ                قند او خندد چو ِر رویدآنکه جان    ند؟َزِ

َ به و اه اه َدر کل به دیگران و به بهخندد، و مثل قند برایش شیرین است،  قند دارد به او می در درونش مثل آن کسی که عشق َ َ

از آن را حالت زیبای درونی ھست که ما این ھمان . کند میبرایش فرقی ن  چه تاییدش بکنند و چه نکنند.آنھا وابسته نیست

   .، بتوانیم احیایش کنیمدھد میا ھایی که مولوی به م با این امید که با آگاھی. ایم دست داده

****  
  :پیام داستان

 در بند ھویت و نفس برای کسب رضایت درونی  گرفتارِانسـان.  آن است"صفت بودن  گدا"یکی دیگر از خصوصیات نفس، ــ 

 که ھیچ وقت ولی انتظار صفای درونی را از امور بیرونی داشتن، خیالی باطل است. شود میوابسته به دیگران و امور بیرونی 

 یک پندار و  در حقیقت وًایم و ابدا وجود خارجی ندارد  که ما با فکر برای خودمان ساختهھویتی(ھویت فکری . شود میبرآورده ن

انسان گرفتار نفس و ھویت . ًاصوال ھویت فکری گدا صفت ھست. افروزد ًکه گدا خوانده شود شدیدا بر میاز این) ذھنیت است

 !ً سیری ناپذیر را دائما سیر کندِزند که این نفس ه میَه لَنه است و لفکری تش



6 
 

برای احساس رضایت و سعادت و خوشبختی از زندگی به امور .  تو در خودت ھستِــ ای انسان، گنج معنوی و روحی روانی

  .شناسی در درون توست  چشمۀ عشق و زیبایی و زیباییخودت است،گنج تو درون . رویامبیرونی رو 

***  

درون خالی ــ عشق ــ امور بیرونی ــ صفای درونی ــ رضایت درونی ــ گدایی کردن از امور بیرونی ــ گدا بودن ــ انسان  :اتموضوع

  .ر نفس ــ صدق ــ گرسنگی روانی ــ سخن ــ گنج معنوی ــ آب حیوان ــ زیبایی ــ ھویت فکری ــ گدا صفت ــ در آینده بودنیاس

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi6.htm                6 جلسۀ(لینک جلسۀ مربوطه(  

http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm  لینک جلسات شرح مثنوی معنوی             

***  

  )مختاری، نشر قطره سیامک و خرمشاھی بھاءالدین تدوین "مثنوی و قرآن" کتاب از فتهربرگ(: ھای قرآنی مرتبط با ابیات این داستان آیه

ْبحر جان َافزا و بحر پر ح ِ ُ َ    در میان ھر دو بحر، این لب، مرج          َرج                 ِ َ ِ  

َمرج"اقتباس از آیات  َ َالبحر َ ْ َ ِينْ ِيلتقیان ْ َ ِ َ َبینھما. َْ َ َُ ٌبرزخ ْ َ ِيبغیان َّال َْ َ ِ ْ  است برزخی آنھا میان در. درآمیخت رسند می ھم به که را دریا دو(، "َ

  .53، نیز فرقان، )20 ـ 19الرحمن، ( ،.)نکنند تجاوز ھمدیگر به که

**  

ْ       صد ھزار الحمد، بی       دْنمانزین بشارت مست شد، دردش  َ ْ   دْبخوانو  اْلب َ

ُالحمد"اشارۀ لفظی به آیۀ  ْ َ ِللـه ْ ِّرب َِّ َالعالمین َ ِ َ َ   .45 انعام، نیز ،)2حمد، (، .)است جھانیان پروردگار که را خداوند سپاس(، "ْ

 

 

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

  :براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید
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