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  ٢٨١۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

 

ام از شما و بر احوال ايشان مطلع شدن الی  يکی يشان افتاد که منحکايت شب دزدان کی سلطان محمود شب در ميان ا

  آخره

  

 گشت فرد شب چو شه محمود برمی

  با گروھی قوم دزدان باز َخورد

  ؟)١(که يی ای بُوالوفا: پس بگفتندش

  ام از شما من ھم يکی: گفت شه

  )٢(ای گروه َمکر کيش: آن يکی گفت

  تا بگويد ھر يکی فرھنگ خويش

  )٣(حريفان در َسَمر تا بگويد با

  از ھنر  )۴(کو چه دارد در ِجبِلّت

  فروش ای گروه فن: آن يکی گفت

  ھست خاصيت مرا اندر دو گوش

  گويد به بانگ که بدانم سگ چه می

  ز ديناری دو دانگ: قوم گفتندش

  ای گروه زرپرست: آن دگر گفت

  جمله خاصيت مرا چشم اندر است

  ھر که را شب بينم اندر قيروان

  گمان ناسم من او را بیروز بش

  خاصيتم در بازو است: گفت يک

  با زور دست  )۵(که زنم من نَْقبھا

  خاصيتم در بينی است: گفت يک

  است )۶(کار من در خاکھا بو بينی

  داد دست  )١(*ِسرِّ اَلنّاُس َمعاِدن

  که رسول آن را پی چه گفته است؟

  

مردم ھمچون «: آن حضرت گفته است که چرا و درک کردم  استبه ھمين جھت راز حديث پيامبر بر من معلوم گشته   "

  " ».معادن ھستند
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  من ز خاک تن بدانم کاندر آن

  چند نقدست و؟ چه دارد او ز کان؟

  )٧(اندازه َدْرج در يکی کان زر بی

  وآن دگر دخلش بود کمتر ز خرج

  چو مجنون بو کنم من خاک را ھم

  خطا خاک ليلی را بيابم بی

  ر پيراھنیبو کنم دانم ز ھ

  گر بود يوسف و گر آِھرمنی

  ھمچو احمد که بََرد بوی از يمن

  زان نصيبی يافت اين بينی من

  که کدامين خاک ھمسائه زر است

  است )٩(و اَبتَر  )٨(يا کدامين خاک ِصفر

  ام نک خاصيت در پنجه: گفت يک

  )١٠(که کمندی افکنم طول َعلَم

  چو احمد که کمند انداخت جانش ھم

  بُرد سوی آسمانشتا کمندش 

  ای کمندانداز بيت: گفت حقش

  )٢(*آن ز من دان ما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيت

  

آن کمنداندازی را نيز از جانب من  می اندازی کمند ای کسی که به سوی بيت المعمور« :حضرت حق به محمد فرمود  "

  " »بدان

  

  )١١(پس بپرسيدند زان شه کای َسنَد

  بَُود؟مر تو را خاصيت اندر چه 

  در ريشم بود خاصيتم: گفت

  )١٢(که رھانم مجرمان را از نِقَم

  مجرمان را چون به جالدان دھند

  چون بجنبد ريش من ايشان رھند

  چون بجنبانم به رحمت ريش را

  طی کنند آن قتل و آن تشويش را
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  قوم گفتندش که قطب ما توی

  که خالص روز محنتمان شوی

  بعد از آن جمله بھم بيرون شدند

  سوی قصر آن شه ميمون شدند

  چون سگی بانگی بزد از سوی راست

  گويد که سلطان با شماست می: گفت

  )١٣(ای خاک بو کرد آن دگر از َربوه

  ای بيوه )١۴(اين ھست از ِوثاق: گفت

  پس کمند انداخت استاد کمند

  تا شدند آن سوی ديوار بلند

  جای ديگر خاک را چون بوی کرد

  ردخاک مخزن شاھيست ف: گفت

  زن زد نقب در مخزن رسيد نقب

  ھر يکی از مخزن اسبابی کشيد

  بس زر و زربَفت و گوھرھای َزفت

  )١۵(قوم بردند و نھان کردند تَفت

  گاھشان شه ُمَعيَّن ديد منزل

  و نام و پناه و راھشان )١۶(ِحليه

  خويش را دزديد ازيشان بازگشت

  روز در ديوان بگفت آن سرگذشت

  مست پس روان گشتند سرھنگان

  )١٧(تا که دزدان را گرفتند و ببست

  بسته سوی ديوان آمدند دست

  وز نھيب جان خود لرزان شدند

  چونک استادند پيش تخت شاه

  يار شبشان بود آن شاه چو ماه

  آنک چشمش شب به ھر که انداختی

  روز ديدی بی شکش بشناختی

  اين: شاه را بر تخت ديد و گفت

  گرد و قرين بود با ما دوش شب
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  آنکه چندين خاصيت در ريش اوست

  اوست  )١٩(ما ھم از تفتيش )١٨(اين گرفتِ 

  عارف شه بود چشمش الجرم

  )٢٠(بر گشاد از معرفت لب با َحَشم

  اين شاه بود )٣(*َوھَُو َمَعُكمْ : گفت

  شنود ديد و ِسرمان می فعل ما می

  

  " »کارھای ما را ديد و اسرار ما را دريافت  ھمو .بودشاه  آنکه دوشين ھمراه شما بود ھمين! ای رفقا«:آن دزد گفت  "

  

  چشم من ره برد شب شه را شناخت

  جمله شب با روی ماھش عشق باخت

  امت خود را بخواھم من از او

  کو نگرداند ز عارف ھيچ رو

  چشم عارف دان امان ھر دو َکْون

  )٢١(که بدو يابيد ھر بھرام َعْون

  زآن محمد شافع ھر داغ بود

  بود )۴(*حق چشم او َمازاغ که ز جز

  

  " .حضرت حق به ھيچ جانبی نلغزيد از آنرو محمد شفيع ھر گنه کار است که چشم او بجز" 

  

  )٢٢(در شب دنيا که محجوب است شيد

  ناظر حق بود و زو بودش اميد

  دو چشمش سرمه يافت )۵(*از أَلَْم نَْشَرحْ 

  ديد آنچه جبرئيل آن بر نتافت

  

  " .حقايقی ديد که جبرئيل تاب ديدن آنرا نداشت  از حقيقت آيه أَلَْم نَْشَرْح بصيرت يافت ودو چشم حضرت محمد   "

  

  مر يتيمی را که سرمه حق کشد

  )٢۴(با َرَشد  )٢٣(گردد او ُدرِّ يتيم

  ھا غالب شود نور او بر ُدرّ 
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  چنان مطلوب را طالب شود آن

  )٢۵(در نظر بودش َمقاماُت الِعباد

  نھادالجرم نامش خدا شاھد 

  آلت شاھد زبان و چشم تيز

  خيزش ندارد ِسر ُگريز که ز شب

  گر ھزاران مدعی سر بر زند

  گوش قاضی جانب شاھد کند

  قاضيان را در حکومت اين فن است

  شاھد ايشان را دو چشم روشن است

  گفت شاھد زان به جای ديده است

  غرض سر ديده است کو به ديدٔه بی

  ست اما با غرض مدعی ديده

  باشد ديدٔه دل را غرضپرده 

  خواھد که تو زاھد شوی حق ھمی

  تا غرض بگذاری و شاھد شوی

  کين غرضھا پردٔه ديده بود

  بر نظر چون پرده پيچيده بود

  )۶(*پس نبيند جمله را با ِطّم و ِرمّ 

م   )٧(*ُحبَُّک ااْلَْشيَاِء يُْعمی َو يُصِّ

  

  " .وافر تو به چيزی، تو را کور و کر می کند  زيرا عالقهدر نتيجه خوب و بد ھيچ چيز را نمی تواند ببيند، " 

  

  در دلش خورشيد چون نوری نشاند

  پيشش اختر را مقاديری نماند

  حجاب اسرار را پس بديد او بی

  سير روح مؤمن و کفار را

  )٢۶(در زمين حق را و در چرخ َسمی

  تر ز روح آدمی نيست پنھان

و يابِس )٢٧(باز گرد از َرطب
  )٢٩(نََورد، حق )٢٨(

  ُمھر کرد  )٨(*روح را ِمْن أَْمِر َربِّي
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  پس چو ديد آن روح را چشم عزيز

  پس بر او پنھان نمانَد ھيچ چيز

  شاھد مطلق بود در ھر نزاع

  )٣٠(بشکند گفتش خمار ھر ُصداع

  نام حق عدلست و شاھد آن اوست

  شاھد عدلست زين رو چشم دوست

  منظر حق دل بود در دو سرا

  شاھد آيد شاه راکه نظر در 

  عشق حّق و ِسّر شاھدبازی اش

  )٣١(سازی اش بود مائه جمله پرده

  گفت اندر لقا )٩(*پس از آن لَْوالک

  در شب معراج شاھدباز ما

  اين قضا بر نيک و بد حاکم بود

  شود؟ بر قضا شاھد نه حاکم می

 

 حديث قدسی )١(*

 

 …اَلنّاُس َمعاِدُن 

 

 »...معادنندمردم ھمچون کانھا و «

 

 ١٧، آيه )٨(قرآن کريم، سوره انفال  )٢(*

 

 … َ ِكنَّ هللاَّ    …َرَمٰى  َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَٰ

 

 ترجمه فارسی

 

 …وھنگامی که تير پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد … 

 

 ترجمه انگليسی
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… when thou threwest (a handful of dust),  it was not thy act, but Allah's ... 

 

 ۴، آيه )۵٧(قرآن کريم، سوره حديد  )٣(*

 

 .يرٌ َوھَُو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنتُْم َوَهللاُ بَِما تَْعَملُوَن بَصِ … 

 

 ترجمه فارسی

 

 .و او با شماست ھرجا که باشيد و خدا به آنچه انجام می دھيد بيناست… 

 

 ترجمه انگليسی

 

… And He is with you wheresoever ye may be. And Allah sees well all that ye do. 

 

 ٨٣٧مولوی، ديوان شمس، رباعی شمارٔه 

 

 آيد َو ھَُو َمَعُکم از او خبر می

  آيد در سينه از اين خبر شرر می

  ای زانی ناخوش که خويش نشناخته

  آيد چون بشناسی دگرچه در می

 

 ١٧، آيه )۵٣(قرآن کريم، سوره نجم  )۴(*

 

 .َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطَغىٰ 

 

 ترجمه فارسی

 

 .چشمانش نلغزيد و طغيان نکرد
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 ترجمه انگليسی

 

His sight (his eyes) did not swere and he (or his eyes) did notrebel. 

 

 ١، آيه )٩۴(قرآن کريم، سوره انشراح  )۵(*

 

 أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك؟

 

 ترجمه فارسی

 

 گشاده نکرديم؟] به نوری از سوی خود[آيا سينه ات را 

 

 ترجمه انگليسی

 

Have We  not expanded thee thy breast? 

 

 ضرب المثل عربی )۶(*

 

مِّ   جاَء بِالطِّمِّ و الرِّ

 

 )آورد تر و خشک را يا آورد نفوس و اموال بسيار را( آورد آب و خشکی را 

 

 حديث قدسی )٧(*

 

مُحبَُّک ااْلَْشيَاِء   يُْعمی َو يُصِّ

 

 .عشق تو نسبت به اشياء تو را كور و كر می كند

 

 ٨۵، آيه )١٧(قرآن کريم، سوره اسراء  )٨(*
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وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ قَلِيلً  وِحۖ  قُِل الرُّ  .َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

 

 ترجمه فارسی

 

  .است، و از دانش و علم جز اندکی به شما نداده اند روح از امر پروردگار من: و از تو درباره روح می پرسند، بگو

 

 ترجمه انگليسی

  

They ask thee concerning the Spirit (of inspiration). Say:  "The Spirit (cometh) by command 

of my Lord: of knowledge it is only a little that is communicated to you", (O men) 

 

 حديث قدسی )٩(*

 

 .لَْوالَک لَما َخلَْقُت ااْلَْفالك

 

  .بودی، جھان را نمی آفريدماگر تو نمی 

 

*  

 

 با وفا :بُوالوفا )١(

  حيله گر، نيرنگ باز  :َمکر کيش )٢(

  .که معموالً زير نور ماه می گويندحکايت شبانه، قّصه ای  :َسَمر )٣(

  خوی و سرشت، نھاد، فطرت  :ِجبِلّت )۴(

  جمع نِقاب. راه باريکی که در زير زمين حفر می کنند :نَْقب )۵(

  احساس بو :بو بينی) ۶(

  .در اينجا به معنی نھفته شده است. پيچيدن چيزی در چيز ديگر  :َدْرج )٧(

  توخالی :ِصفر )٨(

  بی دنباله، سترون :اَبتَر )٩(

  اَعالم: کوه، جمع :َعلَم )١٠(

  عتماد، تکيه گاهمورد ا  :َسنَد )١١(
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  عقوبت ھا، نقمت ھا :نِقَم )١٢(

  تپه پشته، :َربوه )١٣(

  خانه :ِوثاق )١۴(

  تند، با شتاب :تَفت )١۵(

  'انسان، جمع ِحلیرنگ و رخسار و شکل ظاھری   :ِحليه )١۶(

  بست  :ببست) ١٧(

  مؤاخذه، بازخواست :گرفت )١٨(

  پرس و جو، وارسی، تحقيق :تفتيش )١٩(

  خويشان و کسان و خدمتکاران شخص، اينجا منظور ھمدستان و رفيقان است   :َحَشم )٢٠(

  مساعدت، ياری  :َعْون )٢١(

  خورشيد  :شيد )٢٢(

  مرواريد تک، مرواريد گرانبھا :ُدرِّ يتيم )٢٣(

  دارای ھدايت است، مھتدیھدايت، با َرَشد يعنی کسی که  :َرَشد )٢۴(

  مراحل مختلف تکامل و بندگی :َمقاماُت الِعباد )٢۵(

  بلند مرتبه، باال بلند :َسمی )٢۶(

  تر، آبدار :َرْطب )٢٧(

  خشک :يابِس )٢٨(

  گرديدن: چين، پيچ و تاب، بگرد، نورديدن :نََورد )٢٩(

  سر درد :ُصداع )٣٠(

جھان ھمچون پرده نمايشی است که  گويی. ساختن پرده نمايش، اينجا منظور آفرينش جھان است :سازیپرده )٣١(

  .ساخته شده است

 

  

 

  

* 
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امروز يک قصه از دفتر ششم مثنوی برايتان خواھم  .می کنمرا آغاز  گنِج حضور 596با سالم و احوالپرسی، برنامۀ 

خواند که ھمانطور که از تيتر مشخص است، حکايت شب دزدان که سلطان محمود شب در ميان ايشان افتاد که من يکی 

  . يعنی قصه مالقات سلطان محمود با گروه دزدان. ام از شما و بر احوال ايشان مطلع شدن الی آخر

قصه را آرام آرام می . محمود رمز خدا يا شاه جھان و گروه دزدان ھمين گروه ما انسانھا ھستيمدر اين قصه سلطان 

  .خوانيم و با تامل گوش می کنيم ببينيم آيا با خواندن بيت به بيت تغييری در ما ايجاد می شود

  

 ٢٨١۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

ام از شما و بر احوال ايشان مطلع شدن الی  حکايت شب دزدان کی سلطان محمود شب در ميان ايشان افتاد که من يکی

  آخره

 گشت فرد محمود برمیشب چو شه 

  با گروھی قوم دزدان باز َخورد

اين قصه گاھی بنام معيّت يا ھمراھی ناميده می شود يعنی خدا با ماست اما اين مطلب ما را به دوئی می اندازد شيوه 

ه و بتدريج بھتر بيان می تواند اينگونه باشد که ما امتداد خدا و از خدائيم و انسان ھوشياری بی فرم است که به فرم رفت

تکامل يافته و اين ھوشياری پس از طی سفری بسيار طوالنی، در ) جماد، نبات، حيوان و انسان(در فرمھای مختلف 

لَم يَلِد و "بنابراين ھمه چيز خود خداست و آيه . انسان بسيار شل به ذھن چسبيده است و می خواھد خود را شناسائی کند

  . اندھم ھمين مفھوم را می رس" لَم يُولَد

  . شب که سلطان محمود تنھا می گشت با يک گروه قوم دزدان دوباره برخورد کرد

. شب يعنی شب اين دنيا يا جھان ذھن و البته ميتواند بازه زمانی جدايش ما از خدا در ابتدای خلقت تاکنون را شامل شود

ھستيم که بايد در فرم به او ھوشيار شويم خدا بی فرم است اما می خواھد در فرم به خود ھوشيار شود و ما آن ھوشياری 

در پيمان اَلَست، . يا او بوسيله ما که ھوشياری و امتداد او ھستيم بخود ھوشيار شود يعنی به خودش در ما زنده شود

خداوند از ما پرسيده است که آيا ما از جنس او ھستيم و ھمگی معترف به اين موضوع بوديم اما در شب افتاديم و مراحل 

امل را طی نموده و از جماد به نبات و از نبات به حيوان و از حيوان به انسان و در انسان به ذھن افتاده ايم که در اين تک

  .مرحله تقريبا روز است و با تلنگری از خواب ذھن بيدار ميشويم و ھوشياری از رحم ذھن زائيده می شود

  صبح نزديک است خامش کم خروش

  کوشمن ھمی کوشم پی تو، تو م

پس تقريبا صبح است و مردم با منھای ذھنی خود می کوشند به خدا برسند و با دانسته ھا و عقل ذھنی شان فکر و عمل 

  .می کنند

ھوشياری در ذھن با اقالم ذھنی يا فکرھا ھم ھويت ميشود که اين ھم ھويت شدگی دزدی محسوب می شود زيرا 

  .ا ھيچ چيز نبايد خود را مقايسه کندھوشياری از جنس خداست و بينھايت و ابديست و ب
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رمز خدا يا پادشاه جھان است که نيک و نيکخواه بودن خدا را ھم می رساند و ھرگز بد برای کسی " سطالن محمود"

نمی خواھد اما انسان با مقاومت، قضای الھی را به مقضی تبديل می کند اما اگر مقاومت در برابر اين لحظه کاھش يابد، 

ی نيک از طريق خدا و بوسيله ما در جھان ايجاد می شود و ھم شادی بی سبب از اعماق وجودمان يا ھم ساختارھا

  .دريای عشق و آرامش می جوشد و تمام وجود ما را می گرفت

بُعد ھيجانی مثل  -3بُعد فکری  -2بُعد جسمی يا فيزيکی  -1بُعد دارد،  4بارھا گفته شد، که انسان 

است آب حيات " بُعد معنوی"بعد از بعد اصلی که  4بُعد جان يا جان حيوانی که اين  -4دن عصبانی بو/ناراحت/خوشحال

می نوشند يعنی اين بعد مثل دريای عميقی است که چھار بعد ديگر در آن ريشه داشته و از طريق آن تغذيه می شوند و 

شاداب می نمايد، فکرھا را خالق می کند، آب حياتی که از بعد معنوی به چھار بعد انسان می ريزد، جسم ما را سالم و 

ھيجانات را بجای خشم و واکنش، تبديل به احساسات لطيف عشقی می کند و شادی بی سبب و بينھايت در ذرات وجود 

  .ما مرتعش می شود و جان ما از حالت فناپذير و ترسنده تبديل به جان خدا شده که فناناپذير، ابدی و بينھايت می شود

بعد  4و براساس اين ھم ھويت شدگی در ) به آنھا می چسبيم(بعد رفته، با اقالم آنھا ھم ھويت شده  4ا به در کودکی م

يک من ذھنی درست می کنيم که جان حيوانی و ھوشيار جسمی دارد و فقط با فکرھا کار می کند که اين حالت 

حال اين من ذھنی عقل . اميده شده استن) حکايت شبانه(فکرکردن و عمل کردن در اين فضا، در قصه حاضر َسَمر 

ناقصی پيدا ميکند که بيشترش شرطی شدگی است يعنی فکرھا و رفتارھای اتوماتيک و يک سری الگوھا که معموال از 

من ذھنی برمبنای عقل ناقص برگرفته . پدر، مادر، خواھر، برادر و جامعه می گيرد و عقل ھوشياری جسمی پيدا ميکند

می گويد می دانم و دانسته ھايش را اعمال می کند اما دانسته ھا و انرژيش بسيار بد و مخرب است  از ھوشياری جسمی،

بعد  4و برکت زندگی را ندارد و خاصيت تغذيه کنندگی آب حيات که از اعماق وجود ما می جوشد و باال می آيد و در 

نی می رسد رو به بيرون دارد مثل خوشی که از در نتيجه اين انرژی که از بيرون به من ذھ. توزيع می شود را ندارد

اين انرژی ھای کاذب خاصيت تغذيه کنندگی . تائيد و توجه ديگران، زياد شدن پول و ھرچيز بيرونی عايدش می شود

در اين (ندارند در نتيجه با بکارگرفتن عقل ناقص و مخرب من ذھنی، مريضی و بداحوالی به سراغ فرد آمده و از خدا 

جدا می شود لذا با مقايسه خود با ديگران، که تنھا راه ارزيابی من ذھنی است، ھر لحظه در قضاوت ) حمودقصه شه م

  .در اين قصه ھم آورده شده که دزدان مکر و ترفندھای خود را باھم مقايسه می کنند و با آنھا ھم ھويت ھستند. است

می کند ھميشه برکت، زندگی زنده کننده و آب حيات که از طريق درون و عمق ما عمل ) شه محمود در اين قصه(خدا 

به ما می دھد و چون انسان در من ذھنی از او جدا شده، جريان حيات بخش مسدود شده و ميزان مسدود شدن اين جريان 

فردی که از نظر معنوی پيشرفت کرده يعنی خود را از . متناسب با مقدار مقاومت در برابر رويدادھای اين لحظه است

بُعد عقب کشيده و بصورت ھوشياری ناظر و زنده به خدا به جھان نگاه می کند، به مرور مقاومتش در برابر  4

رويدادھا کم می شود و نھايتا اين مقاومت صفر شده و کامال در اختيار خدا قرار می گيرد و خداست که مستقيما از 

اجازه يابد که از طريق ما ) شه محمود(اگر خدا پس . طريق او فکر و عمل می کند که فکر و عمل بيدار نام است

اگر افرادی در زندگی خود بدی و خرابی می بينند، معلوم است که در . صحبت و عمل کند ھمه چيز نيک خواھد شد

شب ذھن ھستند و من ذھنی آنھا در برابر جريان رحمت الھی مقاومت می کند و قضای نيک و پربرکت را تبديل به 
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بعد بيرون کشند، به حضور  4اگر اين افراد با صبر و درد ھوشيارانه به مرور ھويت خود را از اين مقضی می کند و 

  .ناظر تبديل خواھند شد و ھمه چيز برايشان نيک می شود

من ذھنی که يک باشنده توھمی بوده و با مفاھيم ذھنی کار می کند، در زمان حقيقی که اين لحظه است، زنده نيست و با 

نشناختی که گذشته و آينده است کار دارد و برای اين موجود گذشته و آينده عينی است يعنی گذشته برايش تمام زمان روا

اين چنين زندگی توام با مقاومت اين موجود در مقابل اتفاق اين لحظه . نشده و انگار که آينده آمده و در آن زندگی می کند

  :ت را نشان می دھداست و معموال به  روشھای مختلف زير اين مقاوم

  . پله کردن اتفاق اين لحظه برای رسيدن به چيزی در آينده چون فکر می کند زندگی در آينده است -

مانع ديدن اتفاق اين لحظه که ممکنه با مالمت ھمسر، فرزند و دوستشان ھمراه شود که شما نمی گذاريد من به آن   -

  .زندگی که در آينده است برسم

اما اين لحظه ھمان خدا می باشد که نيک است و خدا به ما اين قدرت . اين لحظه در حالت مقاومت شديددشمن پنداشتن  -

ُکن فَيَُکن، حق انتخاب و اراده آزاد را داده و فرد چون می خواھد اين لحظه به دشمن تبديل شود خدا ھم خواسته اش را 

  .برآورده می کند

  .را بشناسند) خدا(که بايد ھوشيارانه و با انتخاب خودشان شه محمود اين است) انسان در من ذھنی(اشکال دزدان 

سنبل " دزدان"يعنی مرتبا در ھمه چيز جضور داشته و مشغول گردش است و " برميگشت"به معنی يکتاست و " فرد" 

ه ھميشه درکنار نشان می دھد که خدا دوباره ما را می بيند يعنی در اين لحظ" بازَخورد. "ما انسانھا در من ذھنی است

نشان می دھد که ما اگر کورکورانه پيرو جمعی شويم حتما به اشتباه می افتيم و ھرکس مسئول رفتار " گروھی. "ماست

پس ھر کدام از ما متعھد شويم که کورکورانه از جمع تبعيت نکنيم و خدا فرداً به انسان زنده می شود و اگر . خود است

ولی گروه اگر کال به زندگی زنده شوند ) مفھوم الانصاب(گران ربطی ندارد و برعکس من به زندگی زنده تر شوم به دي

  .می توانند با ھم ھمکاری کنند

  ؟)١(که يی ای بُوالوفا: پس بگفتندش

  ام از شما من ھم يکی: گفت شه

مرور مقابل جريان آب  بُعد چسبيديم  و به 4خدا وفادار حقيقی است و ما اکثرا وفاداری را فراموش کرديم چون به اقالم 

حيات را مسدود کرديم و با زندگی موازی نيستيم ولی درست موقعی که فکر ميکنيم که ديگر در اين دنيا جا خوش کرده 

ايم و برای خود مقام و قدرت و پول فروان جمع کرده ايم، يکدفعه يکی از عزيزان ما ممکنه که فوت شود و شوکه 

ه تر شده و ممکنه بازنشسته شويم و مقام و قدرت و پولمان کم شود و توجه ديگران به شويم، چندسال بعد خودمان فرسود

  .ما کمتر می شود، تمام اين عالئم برای اين است که ما خيلی عميق به خواب ذھن فرو نرويم

د آمد، ماه بشکل معجزه آسايی توسط ھوشياری بوجو 9اگر انسان وفادار باشد با ھمان سرعتی که در رحم مادر ظرف 

) صاحبخانه(زائيده می شد و ديگر در مقابل خدا ) ذھن(از شکم مادر دوم ) سال 9حداکثر (بعد رفته و بسرعت  4در 

دزدی نمی کرد بعنوان مثال ھرکس که رنجشی، خشمی و يا کينه ای دارد، يعنی اينکه زندگی زندگی نشده را دزديده و 
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ولی خبر خوب اين است که اين . قام، عيب جويی ھمه از بی وفايی استيا ميل به تنبيه، انت. در آن ذخيره کرده است

  .جدايی می تواند بسرعت پايان يابد و مقاومت ما در برابر ھوشياری خيلی شل است

  )٢(ای گروه َمکر کيش: آن يکی گفت

  تا بگويد ھر يکی فرھنگ خويش

ون فکرش برحسب چيزھای ھم ھويت شده با تعبيری است که به افراد دارای من ذھنی اطالق می شود چ" مکر کيش"

حال از خود بپرسيم آيا ھميشه فکر ما به . آن اداره می شود و نه توسط خرد کل که تمام کائنات را مديريت می کند

  عينک چيزھای ھم ھويت شده آلوده است و مرتب در پی زياد کردن چيزھاست؟ 

  :دو گونه می توان فکر کرد

. اری حضور زنده باشيم و من نداشته باشيم و فکر کنيم که اين فکر درست است و مکر نيستذھن ساده باشد، به ھوشي -

در اين قصه اسم اين فرد به حضور رسيده را شاھد يا ناظر می گذارد که کامال به حضور زنده شده و ھيچ ھويتی در 

ه خدا زنده شده، و تمامی حسھايش ذھن ندارد و به اين جھان نچسبيده است و به ھوشياری بسيار عميق دست يافته، ب

  .درست عمل ميکنند، درست قضاوت ميکند نه آنکس که غرض دارد

از خدا قطع شويم، در مقابل اين لحظه مقاومت داشته باشيم، از اين لحظه فقط فرم و اتفاق آنرا ببينيم و در مقابلش  -

چسبيدن به چيزھا را ادامه دھيم که مخصوصا اين مقاومت کنيم و اجازه ندھيم که ھوشياری در ما جاری شود، دزدی يا 

  در اين قصه اسم اين حالت را غرض می گذارد. دردھای ما بخش عمده ای از آن است که اين حالت را مکرکيشی گويند

من ذھنی نميبيند که در حضور خدا نشسته است و توجھی به خدا ندارد، ضمنا درمورد فرھنگ و ھنر و چيزھايی که بلد 

  گزافه گويی می کند حال وضعيت اکثر انسانھا به ھمين گونه است  است ھم

 ً   لنا چون ماليک گو که ال علما

  علمتنا ما غير يا الھی

  .درصد از بدن ما خالی است يعنی خدا بصورت بی فرمی خود را در تمامی کائنات منجمله ما نفوذ داده است 99.99

  )٣(تا بگويد با حريفان در َسَمر

ِجبِلّت کو چه دارد در
  از ھنر  )۴(

ِجبِلّت يعنی ذات که در اصل خداگونگی و ھوشياری است اما من ذھنی، شرطی شدگيھا و مھارتھا را ذات خود قرارداده 

  .است

َسَمر يعنی قصه شبانه اما در اينجا به معنی مفھوم يا ذھن است زيرا افراد دارای من ذھنی با يکديگر در دنيای تاريک 

  .ه می کنند و اغلب ھم نمی دانند که چه می گويندذھن و مفاھيم مکالم

ھنرداشتن خوب است به شرطی که شخص ھنرمند آن ھنر را ندزدد و بگويد که اين مھارتی است که شاه به من داده و 

و بخشی بسيار کوچک از گنجينه شاه است و آنرا نمی دزدم يعنی با آن ھم ) ھذا ِمن فَضِل ربّی(االن در من کار می کند 

ھويت نمی شوم که عادت به دزدی باعث می شود دردھا، رنجش، کينه، خشم، ترس و نگرانی را چيزھای خوبی بدانيم 

  .و بدزديم و با خود حمل کنم
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  فروش ای گروه فن: آن يکی گفت

  ھست خاصيت مرا اندر دو گوش

دلش است و آن ماده فکرھای چون دين و آئين من ذھنی از ماده ای می آيد که در " مکر کيش"در دو بيت قبل گفت 

تعبير ديگری است که به افراد دارای من ذھنی اطالق می شود چون از " فن فروش. "بيرونی بوده و خداگونگی نيست

خدا قطع شده است و بنابراين به مقايسه افتاده اند و به ھرقيمت بايد مھارت خود را به رخ ديگران بکشد تا در ارزيابی 

اگر من ذھنی ميفھميد که در محضر خداست و ذات ھمگی ما . عالقه به برتری يا بيشتری دارد من ذھنی بھتر شود چون

  .خدائيت است ھرگز فن فروشی نمی کرد

  گويد به بانگ که بدانم سگ چه می

  ز ديناری دو دانگ: قوم گفتندش

گفتند که خاصيت مھمی فردی گفت فن من در گوشھايم است و وقتی سگ پارس ميکند حرفش را می فھمم، قوم ھم 

در آخر قصه موالنا اشاره می کند که . بانگ سک ھمان بانگ من ذھنی است. نيست و از يک دينار دو دانگ داری

بانگ سگ را فھميدن خوب است به شرط آنکه بانگ بگويد که در اينجا شير است يعنی اگر من ذھنی که مرتبا مشغول 

د خدائيت ما در زير اين غبار بگيريم بعنوان نشان راھنما عمل می کند حرف زدن است را بعنوان نشانه ای از وجو

بايستی به مرور اين بانگ من ذھنی را خاموش کرده ). مثل گرد و غبار که نشان از وجود لشکری در زير غبار دارد(

  .و اجازه دھيم خدا مستقيما از درون ما صحبت و عمل کند

  ای گروه زرپرست: آن دگر گفت

  ت مرا چشم اندر استجمله خاصي

آيا محدوديت انديش . گروه دزدان يا من ذھنی زرپرست است. کسی است که پول و متعلقات دلش است" زرپرست"

ھستيد يعنی خساست داريد و زرپرست ھستيد؟ اگر اينطور است بايد روی خود کار کنيد چون ممکنه گرفتاريھای شما از 

  .زرپرستی است

يا دلش از عدم يا خداست و فراوانی انديش است و ايمان دارد که ھمه خوبيھا برای  کسی است که مرکز" خداپرست"

  .ھمه به فراوانی وجود دارد

تماما عالی ھستند و ما را در رسيدن به خدا ھدايت می کنند به شرطی که در اختيار ...) مثل ديدن، شنيدن و (حسھای ما 

شده حس ھای ما را خواب کرده و ازطريق آن غرض که دل من  من ذھنی نباشد زيرا ھم ھويت شدگی که دل من ذھنی

  . ما نميتوانيم در شکم ذھن بمانيم و بايد متولد شويم. ذھنی آنجاست حسھای غلط بيان می شوند

  ھر که را شب بينم اندر قيروان

  گمان روز بشناسم من او را بی

قيروان ممکنه اشاره به روز ازل يا شھری در (فرد ديگری از خاصيت چشم خود می گويد که اگر کسی را در تاريکی 

ھرکدام از ما اين خاصيت را داريم که خدا يا ھوشياری را که يکبار در . ببيند، در روز او را می شناسد) ليبی باشد
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ه نکنيم ھمين حسھای ما در حالتی که به غرض آلوده نشده تاريکی ديده ايم، درصورتيکه از ذھن شرطی شده استفاد

  . باشند، ما را بسوی خدا ھدايت می کنند

ھمانطور که در داستان فيل بيان شد، در اين قصه ھم می گويد که ما توسط ذھن ھرگز کل يا تمام کائنات را نمی بينيم و 

کل را تنھا ھوشياری . وجود می آيد پس ناقص استذھن ما حقيقت را تکه تکه می کند و ھر لحظه فکری در ذھن ما ب

  .  بُعد ھويت خود را باز پس گيرد و تبديل به حضور ناظر شود 4درون ما می تواند ببيند در حالتی که از 

  خاصيتم در بازو است: گفت يک

  با زور دست  )۵(که زنم من نَْقبھا

  .زمينی حفرکنممی توانم تونل زير) توان جسمی(فردی گفت من بوسيله بازوانم 

  خاصيتم در بينی است: گفت يک

  است )۶(کار من در خاکھا بو بينی

موالنا به حس بويايی خيلی اھميت می دھد چون ظريفترين حس ماست و انسان می تواند از بوی معشوق ھم به او برسد 

پااليش و اصالح می  اگر کسی تمرين کند که قضاوت نکند تمامی حسھايش. بشرطيکه از اغراض يا ذھن بيرون بيايد

  . شود و از ذھنی زائيده می شود

  داد دست  )١(*ِسرِّ اَلنّاُس َمعاِدن

  که رسول آن را پی چه گفته است؟

مردم ھمچون «: آن حضرت گفته است  که چرا و درک کردم  به ھمين جھت راز حديث پيامبر بر من معلوم گشته است  "

  " ».معادن ھستند

ھستند و اين معدن در درون تک تک انسانھا وجود دارد و خدا می تواند در درون ما از  يعنی مردم کان يا معدن جواھر

ھرچه در پيامبران رخ داده . بُعد جدا شود و ھوشياری آگاه شده به خودش شود که اين ارزشمندترين گنج است 4اين 

  :داشتيم که 592در برنامه . است در ھمه انسانھا قابل رخ دادن است

 نبينی رخ آن دختر چينیگيرم که 

  !از جنبش او جنبش اين پرده نبينی؟

ما تکان خوردن پرده را ميبينم و متوجه می شويم که ذھن ما فعال است و اين تن ما زنده است پس پرده را خدا تکان می 

  .دھد و خدا در ما می تواند به خود ھوشيار شود که بزرگترين معدن جواھر است

  ر آنمن ز خاک تن بدانم کاند

  چند نقدست و؟ چه دارد او ز کان؟

کسی که به حضور رسيده جسم، فکر، ھيجانات و جان او بوی . می گويد از جسم انسانھا متوجه داراييشان می شود

  . بسيار خوبی می دھد و برعکس آن کسی است که در من ذھنی غرق است

  )٧(اندازه َدْرج در يکی کان زر بی

  وآن دگر دخلش بود کمتر ز خرج
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برخی از ما به مقدار زيادی به حضور زنده شده ايم يعنی در معدن ما طال و جواھر فراوانی وجود دارد و برخی ديگر 

دخلشان کمتر از خرج است يعنی من ذھنی بخش عمده ای از ھوشياری را در خود اسير کرده است و فرد مقدار زيادی 

  .م ھويت شدگی فراوان دارددارد يعنی درد و ھ) آلياژی از مس و قلع: برنز(مفرغ 

  چو مجنون بو کنم من خاک را ھم

  خطا خاک ليلی را بيابم بی

گويند که وقتی ليلی فوت شد، طايفه ليلی، قبر او را به مجنون نشان نمی دادند و باالخره با بو کردن آرامگاه ليلی را پيدا 

  . کرد

نھا را منحرف نکند، ما را به سوی خدای درونمان باز اشاره می کنيم که حسھای ما درصورتيکه غرض يا من ذھنی آ

  . ھدايت می کند

  بو کنم دانم ز ھر پيراھنی

  گر بود يوسف و گر آِھرمنی

اين فرد مدعی است که بوی فرد به حضور رسيده را از من ذھنی . بوی پيراھن يوسف چشمان يعقوب را مجددا بينا کرد

  .تشخيص ميدھد

  ھمچو احمد که بََرد بوی از يمن

  زان نصيبی يافت اين بينی من

عويس قرنی يکبار برای مالقات پيامبر آمد ولی پيامبر حضور نداشت و جھت مراقبت از مادر پيرش به يََمن بازگشت و 

  .ھرگز موفق به مالقات پيامبر نشد اما از پيامبر بوی وی را از يََمن حس می نمود

  که کدامين خاک ھمسايۀزر است

  است )٩(و اَبتَر  )٨(يا کدامين خاک ِصفر

  .می گويد خاکی که ھمسايه طال و جواھر است را از خاک بی خاصيت و توخالی تشخيص می دھم

  ام نک خاصيت در پنجه: گفت يک

  )١٠(که کمندی افکنم طول َعلَم

ذھنی فردی گفت با پنجه ام می توانم طنابی را به باالی کوه بلندی پرت کنم يعنی ما توان عبور از ديواری که من 

  .ذکر شد، ميتوانيم از چاه ذھن با رسن الھی بيرون آئيم 595برايمان ايجاد کرده را داريم يا ھمانطور که در برنامه 

  چو احمد که کمند انداخت جانش ھم

  تا کمندش بُرد سوی آسمانش

  .مثل پيامبر که کمند را به باالی ديوار من ذھنی انداخت و به سوی آسمان رفت

  دانداز بيتای کمن: گفت حقش

  )٢(*آن ز من دان ما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيت
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آن کمنداندازی را نيز از جانب من  می اندازی  ای کسی که به سوی بيت المعمورکمند« :حضرت حق به محمد فرمود  "

  " »بدان

ايجاد شده توسط اين کمند اندازی، از چاه بيرون آمدن و رسيدن به باالی ديوار . بيت المعمور ھمان فضای يکتايی است

من ذھنی توسط عقل ناقص من ذھنی ممکن نيست و بايد از خرد يا عقل کل استفاده نمائيم و اجازه دھيم آن خرد از 

زمانی که قضاوت ما در اين لحظه به صفر رسد، عقل من ذھنی ھم صفر . طريق ما عمل کند و ما فقط ناظر آن باشيم

ديد سبب يعنی اين توھم که چيزھای جدا وجود . چشم را کور می کند" سببديد "در ادامه اين قصه آمده که . می شود

  .دارند که يک چيزی مسبب چيز ديگر است

دارد يعنی رابطه علت و معلولی در بيرون وجود ندارد يا يک اتفاق ) ھمزمانی( Synchronicityيونگ اشاره به 

مثل داستان  -نه بطور کامل(ت و مسائل را تکه تکه ممکنه ھزاران دليل داشته باشد و چون تشخيص من ذھنی ناقص اس

مسائلی بدون ربط بھم . می بيند ممکن است يکی از آن ھزاران دليل را تنھا بدليل ھمزمانی، علت اصلی اتفاقی بداند) فيل

ساخته  ھمزمان اتفاق می افتند و ذھن در توھم خود آنھا را سبب ھمديگر می شمارد که چنين سببيتی وجود ندارد و فقط

ازطرفی، اتفاقاتی برای شما می افتند که ھيچ دليل بيرونی برای آنھا نيست ولی در زير ذھن اين اتفاقات . ذھن است

کسی که قضاوتھای من ذھنی بر او مسلط است ديد سبب دارد و اين توھم را دارد که چيزھای جدا . ترتيب داده می شوند

علوم است که چيزھای جدا وجود دارد مثال من از ھمسرم جدا ھستم اما اگر البته ممکن است فردی بگويد م. وجود دارند

توجه کنيد که يک ھوشياری است که سطح ظاھری ايجاد نموده ولی در زير يکی است و اتفاقات در زير توسط آن 

ه محمود به ھمين دليل است که در قصه اشاره می کند که ش. ھوشياری طراحی می شود، متوجه اين يکتايی می شويد

  .مشغول تفتيش بوده و ِسر ما را می شنيده است

تير انداختن ميتونه ھمان تير فکر باشد و در اين لحظه بايد اجازه دھيم خدا از طريق ما فکر کند و براساس آن عمل کند 

جود می زيرا اين فکر و عمل بيدار و خالقانه است و برکت زندگی با آن ھمراه است و در بيرون ساختارھای نيک بو

  . آورد

  )١١(پس بپرسيدند زان شه کای َسنَد

  مر تو را خاصيت اندر چه بَُود؟

. َسنَد يعنی تکيه گاه و خدا تنھا تکيه گاه ماست و واضح است دزدان واقعا تکيه به خدا ندارند وگرنه دزدی نمی کردند

  .زيرا من ذھنی به عقل ناقص، پول، ھمسر و مقام خود و غيره، متکی است

  در ريشم بود خاصيتم: گفت

  )١٢(که رھانم مجرمان را از نِقَم

  مجرمان را چون به جالدان دھند

  چون بجنبد ريش من ايشان رھند

  چون بجنبانم به رحمت ريش را

  طی کنند آن قتل و آن تشويش را



                 # program  965        ١٣٩۴اسفند ۴ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٢: تاريخ اجرا       گنج حضور 596برنامه شماره 

20 
 

جالدان، خاصيتم در ريشم است که با تکان دادن آن مجرمان را از عقوبت و عذاب نجات می دھم و : شه محمود گفت

نشان می دھد که ھميشه خدا می خواھد رحمت را برما . رھايشان می کنند و از قتل و آزار مجرمان دست می کشند

  .جاری کند اما گاھا مقاومت، از عبور اين برکت در زندگی جلوگيری می کند

  قوم گفتندش که قطب ما توی

  که خالص روز محنتمان شوی

خواھند شد اما ) فتنه -گرفتاری(و ميدانند که با عقل من ذھنی گرفتار و دچار محنت پس اين قوم دنبال دردسر می گردند 

  . چون در َسَمر يا ذھن زندگی می کنند، نجات، پيشرفت و رستگاری را در دزدی می دانند

اگر گير پس به خدا نمی گويند که کمکمان کن و تو تنھا تکيه گاه ھستی و بجای آن می گويند می خواھيم برويم دزدی و 

  .افتاديم ما را از دردسر و مجازات رھا کن

  بعد از آن جمله بھم بيرون شدند

  سوی قصر آن شه ميمون شدند

جالبه که در معيت شه محمود برای دزدی از قصر او بسيج شده اند يعنی ميخواھند از خزانه او و در مقابل او دزدی 

غافل از آنکه اگر با خدا موازی می شدند و از . کنند يعنی دنبال چيزھای بيشتری ميگردند که با آنھا ھم ھويت شوند

مثل ميھمانی که در مقابل چشمان ميزبان از خانه او چيزھايی (بخشيد بيرون زندگی نميخواستند، ھمه چيز را به آنھا می 

می دزدد و در جبيبش می گذارد يا قصه آن شخص ِگل خوار که به خريد شکر رفته بود و عطار او را می ديد و او به 

بدست می آورد  تصور بيخبر بودن عطار مرتب از ِگل ترازو دزديده و می خورد غافل از اينکه با اين کار شکر کمتری

  .). زيرا ِگل بعنوان سنگ ترازو بود

  چون سگی بانگی بزد از سوی راست

  گويد که سلطان با شماست می: گفت

گاھی از زندگی الھام می گيريم متوجه حضور خدا در خودمان می شويم، آيا در اين زمانھا توجه به اين مطلب بسيار 

  .  است و متوجه صدای اين الھام نمی شوند مھم داريم؟ در اين قصه افراد حواسشان به دزدی

  )١٣(ای خاک بو کرد آن دگر از َربوه

  ای بيوه )١۴(اين ھست از ِوثاق: گفت

بيوه زن ھمين دنياست که خالی است و چيزی ندارد که به ما . ديگری تپه خاکی را بو کرد و گفت از خانه بيوه ای است

پس از آنکه متوجه شديم خانه بيوه زن دنيا چيزی ندارد که به ما . فته شدھم از ميالد آدم سخن گ 595بدھد و در برنامه 

بدھد، آيا ميخواھيم به خزانه خدا رفته و از آنجا چيزھايی بدزديم و با آنھا ھم ھويت شويم؟ مثال ھمين خردھا و افکار 

  با اين افکار ھم ھويت نيستيم؟ خوبی که تا به حال توسط افراد به حضور رسيده مثل پيغمبران و عارفان آمده، آيا ما 

  پس کمند انداخت استاد کمند

  تا شدند آن سوی ديوار بلند
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ما ھمگی دسترسی به خزانه الھی داريم اما آيا . با کمک کمندانداز از ديوار من ذھنی عبور کردند و به خزانه شاه رسيدند

آنکه خدا خود ھمه آن گنجينه بينھايت را در اختيار ما ما بايد از آن دزدی کنيم و چيزھای دزديده شده را پنھان کنيم؟ حال 

گذاشته و تمام آن را در اين لحظه ميخواھد به ما بدھد بشرطيکه از اين وضعيت ميل به دزدی و پنھان کردن با اختيار و 

  .اراده آزاد خودمان بيرون آئيم که با صبر و درد ھوشيارانه ممکن است

  جای ديگر خاک را چون بوی کرد

  خاک مخزن شاھيست فرد: گفت

  زن زد نقب در مخزن رسيد نقب

  ھر يکی از مخزن اسبابی کشيد

کسانی که اين اسرار را کشف کردند و قوانين . نقب زن، تونلی به مخزن زد و ھرکسی وسايلی از مخزن برداشت

اما نبايد . ده و پيامبرانزندگی را بصورت فکر آورده اند ھمگی نقب به مخزن الھی زده اند مثل انسانھای به حضور رسي

با اين افکار بيان شده ھم ھويت شد، بعنوان مثال نبايد بگوئيم که تنھا راه بيان اين اسرار ابيات موالناست و بَس يا نبايد 

  .بگوييم دين ما بھترين دين است و باقی کافرند و اگر اينگونه گوئيم يعنی با دينمان ھم ھويت شده ايم

  رھای َزفتبس زر و زربَفت و گوھ

  )١۵(قوم بردند و نھان کردند تَفت

اکثر انسانھا ھم ھمين کار را کرده . پس گوھرھای بزرگ و جواھرات فراوان دزديند و به سرعت در جائی پنھان کردند

 اند، از خزانه الھی چيزھايی دزديده اند و با آنھا ھم ھويت شده اند و براساس اين ھم ھويت شدگيھا با يکديگر ستيزه می

  .کنند

  گاھشان شه ُمَعيَّن ديد منزل

  و نام و پناه و راھشان )١۶(ِحليه

اکثر انسانھا ھم خود را در من ذھنی پنھان کرده . شه محمود به وضوع پناھگاه، رخسار، راه، و منزلگاھشان را می ديد

  ).ار و ِگل خوارداستان عط(اند اما خدا کامال می داند که چه چيزھايی دزديده ايم و کجا پنھان کرده ايم 

  خويش را دزديد ازيشان بازگشت

  روز در ديوان بگفت آن سرگذشت

  پس روان گشتند سرھنگان مست

  )١٧(تا که دزدان را گرفتند و ببست

سرھنگان مست يا قوانين زندگی، بی باک و بی مالحظه ھستند و رابطه خصوصی و تعارف با کسی ندارند و دزدان را 

ما ھم زندگی را دزديده ايم درصورتيکه می توانستيم آنرا زندگی کنيم يعنی در . آوردند دست بسته نزد سلطان محمود

  .دردھا، رنجشھا، کينه ھا و ھم ھويت شدگيھای ما زندگی ذخيره شده است و خدا می داند کجا قايم شده ايم

  بسته سوی ديوان آمدند دست

  وز نھيب جان خود لرزان شدند
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اشاره به آيه ای می کند که گردنشان بوسيله طنابی از ليف خرما بسته شده است که ھمان در انتھای اين داستان ھم 

فکرھا و دردھای ھم ھويت شده است که بوسيله آن بسته شده اند و با طناب ھمان چيزھايی که دزديده اند و به آنھا 

ا فرد در من ذھنی گرفتار خشم، درد، چسبيده اند، بسته شده اند و ماموری نياز نيست که به آن فرد دستبند بزند زير

  .رنجش، انتقامجويی، افکار و عادات منفی است

  چونک استادند پيش تخت شاه

  يار شبشان بود آن شاه چو ماه

ھمه ما االن مقابل تخت شاه دست بسته ايستاده ايم و ھرگز او ما را فراموش نکرده و اعتراض ما ھم جزئی از اين 

ن در قرآن اشاره شده به طنابھايی از پوست خرما يعنی پوست زندگی و نه خرما که خود برای اي. دستبند ھای ماست

زندگی است زيرا به محض اينکه زندگی را می دزديد تبديل به پوسته می شود اما اين پوسته قبل از دزديده شدن خرما 

شادی، کيفيت و برکتش را در تو و اين لحظه زندگی بسيار شيرين و پربرکت می آيد و اگر موازی باشی شيرينی، . بود

جھان اطرافت جاری می کند اما اگر به موازی با زندگی نبوده و به آن اعتراض کنی و توقع داشته باشی، می رنجی و 

زندگی به تله می افتد و زندگی را می دزدی و اين دزديدن تبديل به درد می شود و درد بدور شما می پيچد و ھميشه در 

    .محضر شاه ھستی

  آنک چشمش شب به ھر که انداختی

  روز ديدی بی شکش بشناختی

  اين: شاه را بر تخت ديد و گفت

  گرد و قرين بود با ما دوش شب

شاه را ) که ھمان عارف است مثل موالنا(فردی که چشمش در شب ھرکس را می ديد در روز وی را تشخيص می داد 

  . شناخت و گفت تمام شب، شاه با ما بود

  واھم که باشد شه شناسديده ای خ

  تا شناسد شاه را در ھر لباس

البته عارفان تله شب ذھن را بسيار نزديک به روز می دانند و معتقدند بشر می تواند باتلنگری کوچک از خواب ذھن 

اگر کورکورانه دنباله رو جمع نباشيم، گروه دزدان روی ھم اثر نگذارند، رسانه ھا اجازه دھند، و با . بيدار شود

  باورھايمان ھم ھويت نشده و دينمان را بھترين نمی دانستيم، در اين صورت اينقدر در ذھن نمی مانديم

  چند آب و روغن ميکنم

  ای آب من روغن شده

يک انسان را اگر به واکنش وا ندارند . آب از روغن براحتی جدا می شود ولی اگر مرتب آنرا تکان دھيد جدا نمی شوند

ما بايد شخصا مسئول عدم واکنش خود باشيم و بھترين خدمت به بشريت اين . ن جدا می شودبسرعت ھوشياری از ذھ

به ھمين دليل در رسيدن به حضور ابتدا . است که مردم را به واکنش وانداريم و نگذاريم مردم ما را به واکنش وادارکنند

  .بايد تمرين کنيم که يک سری از کارھا را نکنيم مثل آب و روغن کردن
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  که چندين خاصيت در ريش اوستآن

  اوست  )١٩(ما ھم از تفتيش )١٨(اين گرفتِ 

اما اکثر انسانھا براين باور نيستند . گرفتاری ما از بازجويی و تحقيق شاه است زيرا مرتبا قوانين او را زير پا گذاشته اند

ھرلحظه که در مقابل اتفاقی . و چون ديد سبب دارند فکر می کنند که کسی ديگر اين بالھا را بر سرشان آورده است

مقاومت می کنيم، اتفاق می افتيم و ھرلحظه که اتفاق می افتيم درد می کشيم و ما نبايد اتفاق بيافتيم زيرا از جنس خدائيم 

  .خدا ھرلحظه ما را بررسی و تفتيش می کند که آيا با او موازی ھستيم يا نه. و جنس او سکون است

  عارف شه بود چشمش الجرم

  )٢٠(گشاد از معرفت لب با َحَشم بر

پس معلوم می شود که عارف خدا به . او عارف شاه بود و شاه را می شناخت و به ناچار لب به سخن با رفيقان گشاد

  .ناچار سخن می گويد و وظيفه اش ريختن دانش به بيرون است

  اين شاه بود )٣(*َوھَُو َمَعُكمْ : گفت

  شنود ديد و ِسرمان می فعل ما می

  " »کارھای ما را ديد و اسرار ما را دريافت  ھمو .آنکه دوشين ھمراه شما بود ھمين شاه بود! ای رفقا«:آن دزد گفت  "

البته اينکه می گوئيم او با ماست براساس زبان دوئيت است شايد بھتر باشد بگويم او از ماست ھرجا باشيم و او بيناست 

ين نظارت او برای تنبيه ما نيست و چون از قوانين سرپيچی می کنيم، قوانين ا. انجام می دھد) بُعد 4(به آنچه اين فرم 

اگر ما به اين باور برسيم که ما از خدائيم، به خود احترام می گذاريم . ما را تنبيه می کنند) سرھنگان مست(بی مالحظه 

" ای َسنَد"ھم داشتيم که گفت و به خود متکی می شويم که متکی به خود بودن يعنی متکی به خدا بودن در اين قصه 

اما در . ضمنا او محمود است و بھترين خوبيھا را برای ما می خواھد و ما را نيافريده که مريض، بدبخت و مفلوک کند

طرح من ذھنی اين بديھا ھست و من ذھنی ھم کارمند خداست که دردسر درست می کند تا ما بفھميم که جايگاه ما ذھن 

اينچنين تحوالتی در کرم ابريشم رخ می دھد، . يکتايی برويم و از اين پوسته ذھن دست برداريم نيست و بايد به فضای

پس از مدتی که می خزد و می خورد ، سنگين شده و ديگر نمی تواند راه برود و پيله کرده و از آن پيله بشکل معجزه 

و ) می دزديم(ھم در اين جھان مرتب ھم ھويت شده  ما. آسايی پروانه ای بسيار زيبا بيرون می آيد که قابليت پرواز دارد

. و در اين مرحله بايد از ذھن زائيده شويم) دست بسته(گنده تر و سنگينتر می شويم و ديگر نمی توانيم تکان بخوريم 

نزديکتر می شويم که بيشتر از جنس سکون و سکوت شويم و سگ من ذھنی ديگر ) خدائيت(زمانی به جنس اصليمان 

  . می کند و احتياجی به تعمير من ذھنی نداريم و واکنش نشان نمی دھيمپارس ن

  

 ٨٣٧مولوی، ديوان شمس، رباعی شمارۀ

 آيد َو ھَُو َمَعُکم از او خبر می

  آيد ر شرر میدر سينه از اين خب
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پس خبر از . ما از جنس او ھستم و او با ماست در ھر وضعيتی باشيم چه در ذھن و چه در بيرون آن پس او خود ماست

خبر، پيغام، برکت، شادی، آرامش است و . درون ما می آيد اما من ذھنی به بيرون نگاه می کند که زندگی و خبر بگيرد

جوشد، مثال گاھی مساله ای داريد که راه حل از درون شما می جوشد، خود را اين خبر بصورت انرژی از درون ما می 

  .بوجود می آيد) يکی شدن ما با او(در سينه انسان از اين خبر پربرکت، آتش عشق . به ما نشان می دھد و بيرون می آيد

  ای زانی ناخوش که خويش نشناخته

  آيد چون بشناسی دگرچه در می

ھستيم که او را نشناخته ايم چون اجازه می دھيم من ذھنی در شناخت او دخالت کند و من ذھنی به اين دليل ناخوش 

چون اين سئوال شما را . نپرسيد ھوشياری، بودن و خدا چيست و چگونه می توان به او رسيد. نميتواند او را بشناسد

می کند و ھر پاسخ ذھن غلط است و شما  منحرف کرده و در ذھن زندانی می کند چون ذھن برای اين سئوال پاسخی پيدا

بھتر است سئوال نکنيد چون زندگی را نمی توان . را به ذھن می کشاند و در ذھن بسوی يک چيز ذھنی حرکت می کنيد

ما . با ذھن تعريف کرد و بايد به زندگی زنده شد يعنی ھوشياری جسمی را رھا نمود و به ھوشياری حضور رسيد

ناظری که گاھا افکار و ھيجانات ما را می بيند ھمان اوست و پس از مدتی . اميرايی بوده ايمھميشه از جنس خدا و ن

کامال از افکار ما جدا شده و بروی خود زنده می شود و ھرگز جذب اتفاقات، افکار و ھيجانات نمی شود و اين طبيعی 

  .به بيرون می ريزداگر خود را بشناسيم، شادی بی سبب در ما مرتعش شده و . ترين حالت ماست

  

  چشم من ره برد شب شه را شناخت

  جمله شب با روی ماھش عشق باخت

در . عارف يا فردی که چشمش شه شناس بود گفت که کل شب چشمم او را شناخت و با روی ماه او عشقبازی می کرد

ی کرد و اين عشقبازی زمانی ھمين شب دنيا يا ذھن که آنچنان ھم تاريک نيست می توان به خدا زنده شد و با او عشقباز

آغاز می شود که ما از جنس او می شويم يعنی وقتی شاھد ناظر شديم و اگر نقاط نورانی ذھن را يک به يک خاموش 

ھر چراغ ذھن را که خاموش می کنيد، نيروی جذب کنندگی يا دزديدن را . کنيد ديگر نمی تواند شما را به خود جذب کند

  .اظر و شاھد شما مستقر می شوداز او می گيريد و حضور ن

  امت خود را بخواھم من از او

  کو نگرداند ز عارف ھيچ رو

ھيچکس را بخاطر گرفتاری و دست بسته بودنمان نبايد مالمت کنيم زيرا ھرچه ھمديگر را مالمت کنيم دست بسته تر 

  .می شويم و اکثرا بدليل زيرپا گذاشتن قوانين دست بسته ايم

  .نجات مردم را از او ميخواھم که خدا خواسته معقول عارف را رد نمی کندعارف می گويد که 

  چشم عارف دان امان ھر دو َکْون

  )٢١(که بدو يابيد ھر بھرام َعْون

  . َکْون يعنی جھان َعْون يعنی ياری
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ادی و ھم امنيت بخش ھر دو جھان است ھم جھان م) مثل پيامبران، موالنا و تمام افراد به حضور رسيده(چشم عارف 

پس ھمه انسانھا به افراد به حضور . جھان حضور که ھر پادشاه يا صاحب قدرتی بايد از نور خرد او ياری می گيرد

رسيده نياز دارند و در قصه آمد که به ناچار اين عارفان سخن می گويند يعنی زبان خدا شده و انسانھا را ھدايت می کنند 

دن انسانھا نداشته و از خدا می خواھد که با انرژی و برکت خود انسانھا را و اسرار را ميگويند و سعی در عوض کر

ما ھم بايد تمرين کنيم که در اين لحظه زندگی را کامل زندگی کنيم و . کند) دزدی يا ھم ھويت شدگی(متوجه اشتباھشان 

  . مبدانيم که ھمه دردھا و رنجشھا و غيره زندگی زندگی نشده است که در آنھا ذخيره کردي

ھر قدرتمندی بايد از عارف کمک بخواھد و گاھی گفته شده که باوجود اينھمه گرفتاری و سردرگمی در جھان چطور 

  .ھنوز زندگی بشر ادامه دارد و حقيقتا عارفان ھستند که اين نور را می اندازند و ما راه را پيدا ميکنيم

  زآن محمد شافع ھر داغ بود

  بود )۴(*که ز جز حق چشم او َمازاغ

  " .از آنرو محمد شفيع ھر گنه کار است که چشم او بجز حضرت حق به ھيچ جانبی نلغزيد" 

پيامبر ھم مثل ھمه افراد به حضور رسيده، شفابخش ھر داغ گناه و درد بود زيرا چشم او از روی خدا نلغزيد و به جھان 

نشناسد به درد می ) سال 9معموال (گناه ھم ھويت شدگی است يعنی اگر ھوشياری خودش را پس از مدتی . فرم نيافتاد

موقع درمی يابند که زندگی در بيرون نبوده و از درون خود بايد به  در جامعه عشقی و به حضور رسيده، افراد به. افتد

اما در جوامعی که ھنوز به حضور نرسيده اند، با کنترل و مقاومت می خواھند کودکان را به باورھای . آن زنده شوند

ود با ديگران می غلط خود معتقد کنند و باورھای ديگران را کفر می شمارند و کودک را تشويق به رقابت و مقايسه خ

کنند و گاھا به او توھين می کنند که چرا پدر و مادرت را سرافکنده کردی و نتوانستی بھترين باشی و مثل اين است که 

البته ما بايد کودکانمان را از خطراتی مثل مواد مخدر آگاه . در رويه رشد کودک در شکم مادر کسی بخواھد دخالت کند

  .  دھيم اما نبايد آنھا را به دنيا بچسبانيم و ھم ھويت کنيمکنيم و راه و چاه را نشان 

  )٢٢(در شب دنيا که محجوب است شيد

  ناظر حق بود و زو بودش اميد

به محض اينکه ما از ذھن . در شب ذھن يا دنيا که خورشيد زندگی پوشيده است، پيامبر ناظر حق بود و به او اميد داشت

خورشيدمان شروع به تابش می کند و تنھا اميدمان به خداست و از بيرون زندگی خارج شويم، بينھايت و ابدی شده و 

  .نمی خواھيم

  دو چشمش سرمه يافت )۵(*از أَلَْم نَْشَرحْ 

  ديد آنچه جبرئيل آن بر نتافت

  " .حقايقی ديد که جبرئيل تاب ديدن آنرا نداشت  دو چشم حضرت محمد از حقيقت آيه أَلَْم نَْشَرْح بصيرت يافت و  "

أَلَْم نَْشَرْح يعنی خداوند سينه انسانھا را با نور خود بينھايت وسيع می کند و به مرور که شروع به تسليم شدن ميکنيم، 

  . فضای درونمان باز می شود و وسعت بينھايت پيداکرده و ھمه چيز را در بر می گيرد

  در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد
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  مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد

ھر نقطه نورانی در ذھن را کور کنيم، فضای درونمان وسيعتر می شود زيرا کشش آن نقطه صفر شده و ديگر نمی 

ھر فضاگشايی، سينه ما را وسعت بيشتری می دھد مثال عدم واکنش به يک چالش و . توان ھوشياری را بخود جذب کند

  . حل آن با آرامش

وسعت بينھايت يافته و چشمانش بينايی عظيمی پيدا کرده که تمامی اسرار پس در اين بيت اشاره شده که سينه پيامبر 

  .الھی را که حتی جبرئيل قادر به ديدن آنھا نبود، ديد زيرا تنھا باشنده ای که می تواند کامال با خدا يکی شود، انسان است

  مر يتيمی را که سرمه حق کشد

  )٢۴(با َرَشد  )٢٣(گردد او ُدرِّ يتيم

گرچه پيامبر را مثال می زند اما ھمگی ما يتيم ھستيم زيرا از . با َرَشد يعنی تکامل يافته. ُدرِّ يتيم يعنی گوھر يکتا

پدرخود يا خدا جدا افتاده ايم و اگر خدا سرمه بر چشم ما کشد يعنی چشممان به نورحق باز شود، تبديل به گوھر يکتای 

  . ھدايت و تکامل يافته ميشويم

  ھا غالب شود بر ُدرّ نور او 

  چنان مطلوب را طالب شود آن

وقتی با زندگی موازی می شويم، زندگی شروع به کارکردن بروی ما می کند ھمانطور که بروی نوزاد در رحم مادر 

کار می کند در اين زمان دخالت ھای بيرونی را قطع کرده و خودمان ھم در کار زندگی دخالت نمی کنيم و نور زندگی 

غالب می شود و ) ھمان چيزھايی که قبال ما را به خود می کشاندند و زندگی را از ما می دزديدند(ھای بيرونی  ُدرّ بر 

در اين حالت از لذتھای دنيوی ھم لذت بيشتری خواھيم برد اما من . بسمت خدا کشيده می شويم و ديگر دنيا را نميخواھيم

زندگی می خواھد ھميشه ناقص و ناراضی است و اصال زندگی نمی ذھنی درون و برونش جھنم است و چون از بيرون 

!! کند و لذتی نمی برد حتی وقت مرگ ھم می گويد خوب شد که دارم می ميرم راحت شدم از دست زندگی اين چی بود

 حال آنکه فرد به حضور رسيده ھم ھر لحظه از زندگی لذت کامل می برد و ھم اين برکت را به جھان پخش می کند و

  .طالِب مطلوب اصلی يا خدا می شود

  )٢۵(در نظر بودش َمقاماُت الِعباد

  الجرم نامش خدا شاھد نھاد

شخص به حضور رسيده از مراحل تکامل بندگی عبور کرده و نظرش توجه زنده ايست که از سوی خدا می آيد و لحظه 

ف را از افراد دارای من ذھنی تشخيص می به لحظه با صبر و درد ھوشيارانه از مراحل تکامل عبور کرده و فورا عار

  .به ھمين دليل خدا نامش را شاھد و ناظر گذاشته است. دھد و مرحله فعلی انسانھا را درک می کند

حق انتخاب دارند و می توانند در اين ) در اين قصه دزدان که دست بسته در محضر شاه آمده اند(افراد دارای من ذھنی 

ويت شدگيھا، دردھا و رنجشھا را بريزند و از ديگران توقعی نداشته باشند و خدا آنھا را آزاد لحظه تمام کينه ھا، ھم ھ

  .می کند و تبديل به عارف می شوند

  آلت شاھد زبان و چشم تيز
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  خيزش ندارد ِسر ُگريز که ز شب

چ ِسّری از او پنھان ابزار شاھد قوه بيان و چشم تيزش است و بدليل شب خيزی او يعنی بيداری او از خواب ذھن، ھي

در (او به خدا زنده شده و به تمامی اسرار او دست يافته و در محکمه ھم قاضی به صحبتھای شاھد گوش می دھد . نيست

  ).قصه ھم در محضر شه محمود ھستند

  گر ھزاران مدعی سر بر زند

  گوش قاضی جانب شاھد کند

مدعی . به حرف شاھد يا فرد به حضور رسيده توجه دارد اگر منھای ذھنی ھزاران ادعا داشته باشند گوش قاضی فقط

  .  ھستند... من ذھنی است، منھای ذھنی به دروغ مدعی ھستند که معنوی، زنده به خدا، دين دار، در عذاب، مظلوم و 

خدا ھميشه با ماست و اين محکمه ھمواره برقرار است مثل داستان سليمان که کالھش کج می شد و عشق به چيزی 

  .ونی را از بين برد و کالھش راست شدبير

  قاضيان را در حکومت اين فن است

  شاھد ايشان را دو چشم روشن است

تکنيک قاضيان در حکومت، استفاده از شاھد است و در اينجا قاضی خداست و شاھد فرد به حضور رسيده و عارف 

ما خالء و فضای خالی است پس خدا % 99.99ما خود را دست کم گرفته ايم، ارزش خود را نمی دانيم و اگر . است

بُعد عقب کشيده و زنده به او  4خود را در درون ما نفوذ داده و ما از او و امتداد او ھستيم و می توانيم خود را از اين 

 شويم و شاھد و ناظر جھان فرم شده، ابدی، فناناپذير، و بينھايت شويم و ھيچ چيز ديگر شبيه ما نيست و فانی بودن اين

  .جھان را می بينيم و از آن کامال مستقل ھستيم و انسانھا را درست می بينيم که ھمان نقش چشمان شاھد خداست

  گفت شاھد زان به جای ديده است

  غرض ِسر ديده است کو به ديدۀبی

يت شده ھرکس با چيزی در بيرون ھم ھو. از آنرو شاھد نقش چشمان خدا را دارد زيرا بی غرض به اسرار نگاه می کند

و اين ھم ھويت شدگی درد ايجاد کرده است ھرچند آن چيز کوچک باشد، غرض فرد محسوب می شود و وقتی دلش از 

غرض ما را به جھان فرم کشانده و بی غرضی ما را بسمت . ھمه ھم ھويت شدگيھا خالی شد، غرض ھم از بين می رود

  .خدا می برد

کند زيرا افراد مغرض ھريک با باوری ھم ھويت ھستند و غرضی غرض ايجاد اختالف و جدايی بين انسانھا می 

انسان مغرض توسط خدا ھدايت نمی شود بلکه عامل . متفاوت دارند و حس جدايی کرده و با ھم اختالف پيدا می کنند

  .راه رفع اختالفات در جامعه و خانواده بيرون انداختن غرض از دل است. حرکت او غرض در دل اوست

  ست اما با غرض ديدهمدعی 

  پرده باشد ديدۀدل را غرض

مدعی که ھمان من ذھنی است، ديده اما با غرض خود، که دل مادی او شده، اين غرض در مقابل دل او پرده شده است 

در ادامه می گويد که طبق قانون جذب ھر فرد بسمت غرض خود کشيده می شود و . و او را ازجنس خود کرده است



                 # program  965        ١٣٩۴اسفند ۴ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٢: تاريخ اجرا       گنج حضور 596برنامه شماره 

28 
 

آن غرض می رود و تا خود را در آن زمينه برتر از ديگران نبيند آرام نميگيرد ھرچند اين آرامش ھم  دنبال برتری در

پس اگر غرض باشد، چشم دل کور می . تمام اين دردھا برای اين است که بفھميم که اين روش غلط است. بی دوام است

  .شود و نميتواند درست تشخيص دھد

  خواھد که تو زاھد شوی حق ھمی

  غرض بگذاری و شاھد شویتا 

زاھد يعنی کسی که ھوشياری خود را از جھان بيرون کشيده است و تمامی نورھای بيرونی را در ذھن خود خاموش 

اين فرد ھم ھويت شدگی در بيرون را رھا . کرده و تنھا نگاھش به خدای درون است و از بيرون زندگی نمی خواھد

شاھد ھم به معنی ناظر و ھم به معنی زيباست که در واقع . ھان فرم استکرده پس غرض ندارد و شاھد و ناظر بر ج

  .خدای زنده در فرم است

  کين غرضھا پردۀ ديده بود

  بر نظر چون پرده پيچيده بود

  .اين غرضھا که گفته شد ھم ھويت شدگی با درد و باورھاست، ھمچون پرده ای جلوی ديد نظر را می گيرد

  )۶(*ِرمّ  پس نبيند جمله را با ِطّم و

م   )٧(*ُحبَُّک ااْلَْشيَاِء يُْعمی َو يُصِّ

  " .وافر تو به چيزی، تو را کور و کر می کند  در نتيجه خوب و بد ھيچ چيز را نمی تواند ببيند، زيرا عالقه" 

  .ِطّم و ِرّم به معنی آب و خشکی است اما در اينجا به معنی جزئيات است

  در دلش خورشيد چون نوری نشاند

  اختر را مقاديری نماندپيشش 

زمانيکه خدا، خورشيد زندگی را در دل ما روشن کند کليه ستارگانی که ذھن آنھا را برای ما زيبا کرده بود و به توسط 

اين طلوع خورشيد الھی زمانی صورت می گيرد که ما تسليم شويم . آنھا ھوشياری ما را می دزديد، ناپديد می شوند

  . بل از قضاوت و بدون قيد و شرط بپذيريميعنی اتفاق اين لحظه را ق

علت اينکه افراد از ستارگان ذھن زندگی می خواھند اينست که دلشان به نور حضور زنده نشده و فضای درونشان باز 

تقليد کورکورانه از جمع ھم می توان عامل گمراه کننده ديگری باشد مثال جمع می گويد زندگی در چيزھای . نشده است

ت، ھرچه بيشتر بھتر، بايد پُز داد و خود را به رخ ديگران کشيد، خود را با ديگران مقايسه کرد و غيره که بيرونی اس

  .ھمگی غلط ھستند و انسان را از حضور دور می کنند

  حجاب اسرار را پس بديد او بی

  سير روح مؤمن و کفار را

ر الھی را می بيند و سير ھوشياری در مومن و پس شاھد ناظر که دلش به خورشيد الھی روشن شده، بدون حجاب اسرا

اگر بروی خود کار می کنيد و روز به روز خود را از پيچ و تاب من ذھنی باز می کنيد، . کافر را نظاره می کند

ھرلحظه آزادتر شده و ستارگان ذھنيتان کمرنگتر می شوند و ھميشه تسليم ھستيد و اعتراضی نداريد، می دانيد که کيفيت 
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ريتان در اين لحظه مھم است و مسئول اين کيفيت خودتان ھستيد، کسی را مالمت نمی کنيد، به گذشته نمی رويد، ھوشيا

زنده در اين لحظه ھستيد، ھرلحظه سينه تان وسيع تر می شود، انعطاف پذير ھستيد، مقاومتتان روز به روز درمقابل 

اما . ار می کنيد و درد ھوشيارانه می کشيد پس مومن ھستيداتفاقات کمتر می شود، چالشھا را می پذيريد، بروی خود ک

شاھد به راحتی مومن را از کافر . سير روح کافر درست عکس اين کارھاست و روز به روز مقاومت را بيشتر می کند

ه رو تشخيص می دھد اما من ذھنی قدرت تشخيص ايندو را نداشته و گاھا کافر را به جای مومن اشتباه می گيرد و دنبال

  .او می شود حال آنکه کافر خود پر از درد است و دنبال ستارگان بيرونی است

  )٢۶(در زمين حق را و در چرخ َسمی

  تر ز روح آدمی نيست پنھان

پنھان ترين پديده در عالم روح انسان است پس از روح يا ھوشياری يا خدا سئوال نپرسيد چون ھر پاسخی دھيد شما را 

  .نچه شما فکر می کنيد حضور است، حضور نيست چون حضور به فکر نمی آيدبه ذھن می برد و ھرآ

و يابِس )٢٧(باز گرد از َرطب
  )٢٩(، حق نََورد)٢٨(

  ُمھر کرد  )٨(*روح را ِمْن أَْمِر َربِّي

از مکانيزمھا و محتوای ذھنی برون آی و در فضای . و يابِس به معنی تَر و خشک و نشان از محتوای ذھن است  َرطب

  .يکتايی سير کن برای آنکه خدا شناخت روح را برای من ذھنی مھر و موم کرده و با ذھن نمی توان آنرا شناخت

برخی بحث می کنند که خدای دين من بھتر است که تمام اينھا . از حرفھای و آنچه در ذھن است برگرد تاکيد و بحث نکن

ذھن ما حقيقت را تکه تکه می کند و نميتواند کل آنرا دريابد از من ذھنی است و نمی توان خدا را با ذھن شناخت زيرا 

اما کائنات يک حقيقت به ھم پيوسته است و ھمه چيز بھم مربوط است ھمانطور که ). مثل داستان فيل در اتاق تاريک(

رار را دريابيم اما ما می توانيم به کل تبديل شويم و ھمه اس. انسانھا ھم مثل يک شبکه بھم پيوسته با يکديگر مرتبطند

  .درصورتيکه از من ذھنی بيرون آمده و خدائيت درونمان به خود زنده شود

  .پس با من ذھنی به ھيچ وجه دنبال خدا و تعريف روح نرويد که گمراه می شويد

  پس چو ديد آن روح را چشم عزيز

  پس بر او پنھان نمانَد ھيچ چيز

  .ه شد و برخود منطبق شد، تمامی اسرار براو فاش می شودوقتی چشم عارف روح را ديد و ھوشياری به خود زند

  شاھد مطلق بود در ھر نزاع

  )٣٠(بشکند گفتش خمار ھر ُصداع

اگر ھوشياری از ذھنی زائيده شود تبديل به شاھد مطلق در ھر نزاع منھای ذھنی می شود و گفتارش خمار ھر سردردی 

. صلگی، حس جدائی و حس نقص است که در من ذھنی وجود داردحالت ُخمار ھمان بيحالی، بی حو. را از بين می برد

اين فرد ھرچقدر از شراب بيرونی می گيرد سير نمی . حس نقص فرد دارای من ذھنی را رھا نمی کند و سير نمی شود

 من ذھنی ھرچقدر توجه و تائيد بيرونی، پاسخ به حرص، و شبه زندگی از بيرون دريافت کند بزرگتر شده و اين. شود

خواسته ھا در او بيشتر می شود و موتور خواستن او تندتر می گردد و انسان گيجتر می شود و در پيچ و تاب دردھا و 
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ھم ھويت شدگيھا بيشتر می چرخد و سطح ھوشياريش پائينتر می آيد و مثل ديوانگان گيج و منگ شده و درد می کشد و 

  .  خمار از شرابھای بيرونی می شود

اين فرد . خمار و گيجی ناشی از من ذھنی را از بين می برد) شاھد(ر شد، گفتار فرد به حضور رسيده ھمانگونه که ذک

من ذھنی را به صفر رسانده و منتظر است که خرد کل از طريق او فکر و عمل کند و چشمش مازاغ نداشته و طغيان 

را " ما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيتَ "ز است و مفھوم نمی کند پس عقل من ذھنی در او صفر است و تنھا بر خدائيت درونش متمرک

پس نشانه ھای رسيدن به حضور را . دريافته و عمل بيدار و پربرکت را از طريق ھوشياری در جھان جاری می کند

می توان در خود جستجو نمود و ھرگاه سردرد و ُخماری در ما ازبين رفت ميتوان نتيجه گرفت که من ذھنيمان درحال 

  .استکوچک شدن 

  نام حق عدلست و شاھد آن اوست

  شاھد عدلست زين رو چشم دوست

  .خداوند عدل را توسط شاھدانش در اين جھان برقرار می کند

  منظر حق دل بود در دو سرا

  که نظر در شاھد آيد شاه را

از زائيده شدن  ھوشياری بی فرم در سفری طوالنی در دنيای فرم از جماد، نبات، حيوان و انسان گذر کرد و نھايتا پس

شاھد يا ناظر در ھمه ما وجود دارد تنھا کافيست از آن استفاده . از ذھن انسان می تواند دل او را وسعت بينھايت دھد

اگر مالحظه می کنيد که لحظه ای شاھد در . کنيم و از ذھن و فکر ھوشياری را عقب کشيده و افکارمان را نظاره کنيم

ی شود، بدين دليل است که ھنوز چشم طمع شما به دنياست، در واقع ما می خواھيم شما ھست و لحظه بعد جذب ذھن م

بينھايت شويم و بشکل ناظر و با وسعت بينھايت به افکارمان نگاه کنيم اما چون چشممان ھنوز از دنيا سير نشده است، 

ن است که به خدا رسيدن راه نکته مھم بخصوص برای جوانان آ. افکارمان می توانند ھوشياريمان را در خود ِکَشند

محروميت نيست، فقط کافيست ھم ھويت با چيزھا نشويد، حس شما ھرچه در بيرون می خواھد بايد بدانيد که زندگی در 

آن نيست و با اين اطالعات، تعادلی در زندگيتان برقرار می شود که آن خواسته ھا قدرت کشيدن شما را نخواھند داشت 

  . ستقر ھستيد و از نعمات اين جھان استفاده می کنيداما شما در اين جھان م

پس شاه بدنبال افراد به حضور رسيده ايست که از بندھای جھان رھا شده اند تا تمامی اسرار ھستی را برايشان فاش 

  .کرده و برکات و نعمات بينھايت را برآنھا جاری کند

  عشق حّق و ِسّر شاھدبازی اش

  )٣١(سازی اش بود مايۀجمله پرده

انسان دارای من ذھنی ھرگز نميتواند بگويد که من زندگی دارم زيرا حس مالکيت در او اينگونه شکل می گيرد که ابتدا 

يک من ذھنی ميسازد و فکر می کند که او ھمان من ذھنی است و چيزھای ديگری مثل خانه، اتومبيل و پول تجسم می 

را بصورت نامرئی به تصوير من ذھنی وصل می کند و در اين  کند که آنھا ھم تصويری دارند و تمام اين تصاوير

ارتباط ذھنی می گويد خانه، ماشين يا پول مال من است حال آنکه حتی برای چيزھايی مثل خانه و ماشين که سند و 
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مدرک جھت مالکيت آنھا وجود دارد، مالکيت و ادعای داشتن آنھا توھم است چنانچه پس از مرگ فرد اين مالکيت 

اما موضوع زندگی داشتن يا مالکيت زندگی . راردادی خاتمه می يابد اما اين مالکيت توھمی را جامعه قبول کرده استق

از اساس توھم است زيرا در مثال قبل مالکيت جسم بر جسم بود که ھرچند توھمی است، بصورت قراردادی و تا مدت 

  .بر زندگی بی فرم توھمی پوچ، کاذب و غيرممکن است زمان معين توسط جامعه پذيرفته شده است اما مالکيت جسم

خدا تنھا به خود عشق می ورزد و ھمانطور که گفته شد، ھوشياری بی فرم، جھان فرم را بوجود آورده و با حلول در 

جماد، نبات، حيوان و انسان می خواسته خود را بشناسد و اين عشق ھوشياری به خود و شناخت خود در جھان فرم، 

  ).با چشم شاھد ميتواند خود را ببيند(بوجود آمدن اين جھان و راز شاھد بازی اوست عامل 

  گفت اندر لقا )٩(*پس از آن لَْوالک

  در شب معراج شاھدباز ما

بدليل آنست که خدا در شب معراج پيامبر يا شب بحضور رسيدن ھر يک از ما انسانھا، می فرمايد اگر انسان به حضور 

  .نمی خواستم در جسمی بنام انسان به خود زنده شوم، کائنات را خلق نمی کردمرسيده نبود و اگر 

  اين قضا بر نيک و بد حاکم بود

  شود؟ بر قضا شاھد نه حاکم می

 حديث قدسی )١(*

 …اَلنّاُس َمعاِدُن 

 »...مردم ھمچون کانھا و معادنند«

 ١٧، آيه )٨(قرآن کريم، سوره انفال  )٢(*

َ َرَمٰى …   َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ هللاَّ

 ترجمه فارسی

 وھنگامی که به سوی دشمنان تير پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد … 

 ترجمه انگليسی

… when thou threwest (a handful of dust), it was not thy act, but Allah's  

 ۴، آيه )۵٧(قرآن کريم، سوره حديد  )٣(*

 .َوھَُو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنتُْم َوَهللاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ … 

 ترجمه فارسی

 .و او با شماست ھرجا که باشيد و خدا به آنچه انجام می دھيد بيناست… 

 ترجمه انگليسی

… And He is with you wheresoever ye may be. And Allah sees well all that ye do. 

 ١٧، آيه )۵٣(قرآن کريم، سوره نجم  )۴(* 

 .َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطَغىٰ 
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 ترجمه فارسی

  .چشمانش نلغزيد و طغيان نکرد

زندگی را در اتفاق اين لحظه را بپذيريد گرچه ذھن می خواھد آنرا ناقص بگيرد و پله ای برای رسيدن به آينده کند و 

اما شما با زندگی در اين لحظه موازی شويد و اين عمل شما را از جنس ھمان ھوشياری می کند که از . آينده می بيند

پس ما چشممان را از او برنميداريم و تمام سعی ما در تسليم است و در راه گشايی . اول آن بوديد يعنی با خدا يکی ميکند

آموزش موالنا به ما دانش می دھد اما اصل ھدايت از درون ما صورت می . وت نيستبوسيله من ذھنی نيست و در قضا

ضمنا طغيان ھم نمی کنيم زيرا من ذھنی با چشم ناقص خود می بيند و به ذھن ناقصش می دھد و با آن عقل ناقص . گيرد

اگر تسليم باشيم و . غيان استقضاوت ميکند پس عقل کل يا عقل خدا را کنار می زند و ميگويد خودم می دانم که اين ط

الِعلماً لَنا غير من (چشممان را از خدا برنداريم، ھرلحظه فکر ما را خدا می سازد بنابراين ھر چه ميدانيم ھيچ می شود 

ھر زمان که ديديد اتفاق اين لحظه را می خواھيد پله برای رسيدن به . و فکر و عمل خدا در ما جاری ميشود) َعلَّمتنا

يد، در گذشته و آينده ھستيد يعنی چشمتان از خدا لغزيده است، در اين لحظه حضور نداريد و مشغول دزدی آينده کن

ھستيد چنانچه حواس اين گروه در قصه دزدان ھم به دزدی بود و اگر عاقل بودند مستقيما از سلطان محمود خزانه 

ھايت و ابديست و اين دو خاصيت را در انسانھا نيز بينھايتش را طلب می کردند و دست به دزدی نمی زدند زيرا خدا بين

ھر لحظه عقل من ذھنی باال می آيد، عقل خدائيت ما کنار می رود و طغيان به معنی َمن می دانم و َمن . قرار داده است

 .َمن کردن است و اين عمل درد ايجاد می کند

 ترجمه انگليسی

His sight (his eyes) did not swere and he (or his eyes) did notrebel. 

 ١، آيه )٩۴(قرآن کريم، سوره انشراح  )۵(*

 أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك؟

 ترجمه فارسی

 گشاده نکرديم؟] به نوری از سوی خود[آيا سينه ات را 

 ترجمه انگليسی

Have We  not expanded thee thy breast? 

 ضرب المثل عربی )۶(*

مِّ   جاَء بِالطِّمِّ و الرِّ

 )ورد نفوس و اموال بسيار راآورد تر و خشک را يا آ( آورد آب و خشکی را 

 حديث قدسی )٧(*

م  ُحبَُّک ااْلَْشيَاِء يُْعمی َو يُصِّ

  .عشق تو نسبت به اشياء تو را كور و كر می كند

 .يعنی اگر با چيزھای بيرونی ھم ھويت شده و  دل تو شوند، کور و کر خواھی شد و نمی توانی اسرار را درک کنی
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 ٨۵، آيه )١٧(قرآن کريم، سوره اسراء  )٨(*

وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِيتُْم ِمَن  وِحۖ  قُِل الرُّ  .اْلِعْلِم إاِلَّ قَلِيلً َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

 ترجمه فارسی

  .و از دانش و علم جز اندکی به شما نداده اندروح از امر پروردگار من است، : و از تو درباره روح می پرسند، بگو

يعنی اين دانش ناقص من ذھنی و خاصيت فکر کردن با عقل ناقص او جزء کوچکی از ابزارھای شناخت است حال 

پس به اين ذھن که خود انعکاسی جزئی از . آنکه من ذھنی تصور می کند با اين عقل ناقص ھمه چيز را می تواند دريابد

  .و تصويری ناقص است تاکيد نکنيدھوشياری است 

 ترجمه انگليسی

They ask thee concerning the Spirit (of inspiration). Say: "The Spirit (cometh) by command 

of my Lord: of knowledge it is only a little that is communicated to you", (O men) 

 حديث قدسی )٩(*

 .لَْوالَک لَما َخلَْقُت ااْلَْفالك

  .اگر تو نمی بودی، جھان را نمی آفريدم

يعنی تمام ھستی خلق شده تا ھوشياری در جھان فرم تکامل پيدا کند و پس از گذر از جماد، نبات، و حيوان، در انسان به 

. ولی متاسفانه اکثر انسانھا ھنوز به ذھن چسبيده اند و عالئم و پيغامھای زندگی را متوجه نمی شود. خود زنده شود

گی عالئمی بصورت درد جھت بيداری وی می فرستد، اما اکثر انسانھا زمانی که فرد در خواب ذھن افراط ميکند، زند

اين نشانه ھای واضح را درک نمی کنند و متوجه نمی شود که چه برکت عظيمی است و چه مقام بلندی دارد که زندگی 

  .  می تواند در او به خود زنده شده و تبديل به شاھد شود

 .ربوط می شود ان شاء هللا ھفته آينده برايتان خواھم خواندبقيه قصه را با مطالبی که به اين موضوع م
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