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 5391مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

رواقِ آبگونبانگ آید هر زمانی زین   آیتِ اِنّا بَنَیْنَاهَا وَ اِنّا مُوسِعُون 

گوش ظاهر دم به دم؟ که شْنود این بانگ را بی  تایِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّایِحُون 

 تَعْرُجُ الرُّوحُ اِلَیْهِ وَ المَالیِک اَجْمَعُون نردبان حاصل کنید از ذِی المَعارِجْ، بر روید

نردبان چرخ نجار خیال؟کی تراشد   ساخت معراجش یَدِ کُل ّ اِلَیْنَا راجِعُون 

 یُلَقّاها فرو می خوان و اِلّا الصَّابِرُون'ال تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شکر

 چون گره مستیز با تیشه که نَحْنُ الغالبُون بنگر این تیشه به دست کیست، خوش تسلیم شو

اشی اَصْحَابُ الیَمینای چند ار برآیی، ب پایه  ور رسی بر بام خود، اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُون 

 واندرآ اندر صف اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّون گر ز صوفی خانه گردونی، ای صوفی برآ

تَمَّ الفَقْرُ فَهْوَ اهلل بزن ور فقیری، کوس  ور فقیهی، پاک باش از اِنَّهُمْ لَا یَفْقَهُون 

رکوع و چون قلم اندر سجودگر چو نونی در   پس تو چون نون و قلم پیوند با مَایَسْطُرُون 

سَوْفَ یُبْصِر باش پیش از یُبْصِرُون چشمِ شوخِ چیست؟، پیش یُدْهِنُون نرم ساری چو مُداهن   

بیخ آور، شو از لَا رَیْبَ فیه چون درخت سدره  تا نلرزد شاخ و برگت از دمِ رَیْبُ المَنُون 

غ سیه گشته ز طَافَ طَایِفٌبنگر آن با  مکر ایشان باغ ایشان سوخته هُمْ نَایِمُون 

میکنم. شروعاز دیوان شمس موالنا  5391را با غزل شماره  امروزبا سالم و احوالپرسی، برنامه گنج حضور   

 (8491غزل ، یوان شمسد)     نآیتِ اِنّا بَنَیْنَاهَا وَ اِنّا مُوسِعُو          آبگون بانگ آید هر زمانی زین رواق

آید. کدام آسمان؟ آسمانی که از درون ما ایجاد خواهد شد یا ایجاد  میگوید هر لحظه از این آسمان بانگ می

شده است. رواق یعنی هر بنایی که قسمت باالی آن قوس دارد. آبگون یعنی آبی. پس رواق آبگون یعنی 

رمایید، موالنا اشاره به آیه قرآن دارد که آیات را همگی ف ها. همانطور که مالحظه می آسمان. آیت یعنی نشانه

 توضیح خواهم داد. نشان و برایتان 

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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امروز موالنا استادانه و هنرمندانه تعدادی از معانی قرآنی را با ذوق خودش در یک غزل بسیار زیبا ترکیب 

یعنی ما قدرتمندانه بنا کردیم.  یْنَاهَابَنَ اِنّاکنیم که اسرار این غزل را پیدا کنیم.  کرده و ما دور هم کوشش می

و ما وسعت دهنده هستیم، ما گسترنده هستیم، ما گشاینده هستیم. آیه آن به  ؛منظورش همین آسمان است

 صورت زیر است:

 9۴، آیه (25قرآن کریم، سوره الذاریات )

  وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

 ترجمه فارسی

  ایم. و آسمان را قدرتمندانه بنا کردیم و ما البته وسعت دهنده

ایم، پس از مدتی که ما  از این بیت متوجه میشویم که از وقتی که ما پایمان را به این جهان گذاشتهبنابراین  

هویت شدیم و از  ا بودن وارد ذهن شدیم و با اقالم ذهنی همبه صورت هشیاری خداییت، یعنی از جنس خد

جنس جسم شدیم و این جسم یک تصویر ذهنی به نام من ذهنی است که ما با آن زندگی میکنیم، فکر 

میکنیم در ذهن که این من ذهنی، خود ما هستیم. موالنا اشاره میکند که این طرز تلقی غلط است و هر چه 

یعنی دل ما را میخواهد وسعت  اهد در درون ما یک آسمان باز کند.رتمندانه میخوزودتر خدا و زندگی قد

 بدهد، فضای درون را باز کند. 

پس االن که چسبیدگی به دردها و چیزهای این جهانی باعث بوجود آمدن یک تصویر ذهنی یا فرم ذهنی 

تمندانه با دست خودش این من شده و یک جسم بوجود آورده که شده مرکز ما، زندگی یا خدا میخواهد قدر

ذهنی را متالشی کند و آسمانی را بنا کند و آنرا وسعت دهد. به تحقیق ما وسعت دهنده هستیم، گشاینده 

 هستیم. 

پس اگر این آسمان در درون شما باز شده، شما به قانون زندگی عمل کردید و اجازه دادید، یعنی مقاومت 

نهایت و ابدیت  ونتان خدا زنده شده و بارها گفتیم که خدا از جنس بینکردید در برابر این قانون و در در

است و شما هم در این لحظه حس عمق بسیار زیاد میکنید. عمق بسیار زیاد که حس سکون و عدم واکنش 

نهایت بودن شما دارد. یعنی این آسمان را میشود به دو طریق تعریف  در مقابل اتفاقات است، نشان از بی

درین بحر، درین بحر، همه » اید که همه چیز در شما جا میشود.  اینکه شما اینقدر گسترده شده کرد: یکی

و ترس از بین رفته. برای اینکه ترس از آنجا میاید که « چیز بگنجد * مترسید، مترسید، گریبان مدرانید 

ود آمده، دل ما این هشیاری جسمی، این تصویر ذهنی که از طریق چسبیدن به چیزهای این جهانی بوج

میگوید از این آسمانی  شده و چون چیزها دارند از بین میروند و ما میدانیم که از بین میروند، ما میترسیم.

که در درون من باز شده و در درون همه کس باید باز بشود و این باز کردن آسمان را خدا قدرتمندانه انجام 

مقاومت کنید در برابر این قانون و این تکامل که در پایین میدهد. قدرتمندانه معنیش این است که اگر شما 

 اسم آن را عاقبت اندیشی میگذارد. 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=51#rowno5147
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=51#rowno5147
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=51#rowno5147
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عاقبت اندیشی عبارت است از اینکه شما بدانید که آخر عاقبت دلتان آسمان است، جلوی این کار را نباید 

ریض میشود، فکرهای ما برید. طوری که بدن ما م بگیرید و اگر بگیرید، خُرد میشوید و کار به جایی نمی

 خالق نمیشود، دردآور میشوند، دردهای ما اصل میشوند. این کار خوب نیست.

و  شنوید . سوال اینست که شما هم میشنوم لحظه به لحظه بانگ آسمان درون خودم را میمن  ،پس میگوید

خدا در درون شما درست کرده،  ی آسمانی است که ، نشانهبَنَیْنَاهَا اِنّااین صداها چیستند؟ این صداها نشانه 

نهایت خودش در درون شما زنده شده. اگر شما هنوز مقاومت میکنید و نوک به نوک با  موقعی که به بی

نهایت است، اتفاق این لحظه را گرفتید و  نهایت و فضای بی اتفاق این لحظه هستید و بجای این لحظه که بی

قانون  ا شما متوجه بشوید که جریان چیست،خوانیم ت اینها را میکنید.  کنید، اشتباه می با اتفاق ستیزه می

  چه میخواهد و شما باید چکار کنید.زندگی چیست و زندگی از شما 

تید، نظرید، هنوز خسیس هس شما آسمان بوجود نیامده، هنوز تنگ  اید یا درون اگر شما به آسمان زنده نشده

فتید، به ا ز حد در درون شما بوجود نیامده، با این و آن درمین انعطاف بیش اکنید، هنوز آ هنوز ستیزه می

کنید و از حرکت  نشینید فکر می اتفاقات واکنش نشان میدهید، به حرفهای مردم واکنش نشان میدهید، می

گیرید، دردها میتوانند شما را در کنترل خودشان بگیرند، پس آسمان هنوز درست نشده و  فکر هویت می

 کنید.  قابل درست شدن آسمان مقاومت میشما دارید در م

حس خوشبختی است. شما حس خوشبختی، شادی و آرامش  سبب و یت و نشانش، شادی و آرامش بیآ

میکنید بدون اینکه بخواهید در بیرون چیزی تغییر بکند. ولی اتفاقات و وضعیتهای بیرونی از برکت این 

همان برکتی است که تمام کائنات را اداره میکند،  ،میایدآسمان برخوردار میشوند. برکتی که از این آسمان 

عقل کل هست، عقل خداست که در اختیار شما قرار گرفته و آن شادی هم شادی اصلتان است. بارها گفتیم 

که لحظه به لحظه این بانگ که موالنا اسمش را گذاشته بانگ، ولی لزوماً صدا نیست، از جنس صدا نیست، 

 زندگی است. بلکه رسیدن برکات 

شما االن خوب متوجه شدید که آسمان را من ذهنی باز نمیکند. آسمان را زندگی باز میکند. پس برای اینکه 

و با اتفاق این لحظه ستیزه کنید. هر لحظه قضاوت کنید در این لحظه با ذهنتان زندگی باز بکند، شما نباید 

  دارید ستیزه میکنید فوراً برگردید.و اگر دیدید که آشتی باشید باید با اتفاق این لحظه 

اند، شناسایی کردند کار من ذهنی را و  کسانی هستند که برگشته تایِبُوناست؛  تایِبُوندر بیت دوم صحبت از 

به حرف من ذهنی گوش نمیدهند. اجازه نمیدهند من ذهنی با دردهایش در ذهن ما فکر ایجاد کند و سبب 

کنیم. برای اینکه اینها مال  جویی عمل نمی مان یا انتقام و حس رنجش  عمل بشود. یعنی ما بر اساس خشم

 من ذهنی است. 
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بینید، متوجه شدید که بوسیله  بینید، خوشا به حالتان. ولی اگر نمی های این آسمان را می پس شما اگر نشانه

د و دارد در این غزل من ذهنی و بحث و جدل و ایجاد درد نمیشود آسمان را باز کرد. آسمان را او باز میکن

اگر از نردبان  ، که صاحب نردبان چه کسی هست،توضیح میدهد به چه صورت. در پایین صحبت نردبان است

صحبت صبر  صحبت اینکه ما از جنس خدا هستیم، اندکی باال برویم، چه میشود؛ صحبت تسلیم است و

دی، صحبت عدم پیروی و تقلید است، صحبت شکر است، صحبت صبر نیکو هست، یعنی صبر توام با خشنو

 از جمع است و خیلی چیزهای دیگر. 

یعنی  « ایم. و ما البته وسعت دهنده و آسمان را قدرتمندانه بنا کردیم» کنیم:  مرور می یکبار دیگر آیه فوق را

 ، شاید بوسیلهو فضای درون بزرگتر شده ولی نمیشودگشوده شده  اندکیگشاینده دلها هستیم. اگر دل شما 

. پس شما موازی با انیدن نمیتوهید باز کنید. خودتاخوا ن میخواهید فضا را باز کنید، خودتا ن میهایتافکر

. اگر ذهن قضاوت میروید و همینطور با تسلیم و صبر جلو پذیرید و اتفاق این لحظه را می ویدزندگی میش

ین است که د. شکر شما برای ا، شما هشیارانه صبر و شکر میکنیانست این کار را تحمل کندکرد و نتو

 .میشودباز  آسمان در درون شما دارد

اگر شما این غزل را خوب بخوانید و نم. ابخو برایتان را هایی از مثنوی ها و قسمت ابیاتی از غزل دهیداجازه  

 دشوابیات دیوان شمس و مثنوی امروز را هم خوب بخوانید، شاید در ذهن شما یک تابلوی بسیار زیبا روشن 

روید دنبال کارتان. هر موقع هم بکنید و بکه فقط در یک نگاه حالتان خوب شود. صبح یک نگاهی به آن 

، دارد نمام بخوهن میخوادر این غزلی که برایتا .شودبکنید و حالتان خوب بدلتان گرفت، یک نگاهی به آن 

هید. تا این د، شستشو بدیمیا آنسوباید با آب حکمت که از  شدگی را هویت میگوید که شما این غبار هم

زندگی  در آنهاتا به حال  کردید جهان، به چیزهایی که فکر مین به خاکدان یعنی به این چشم حسرتتا

 . د و به این ترتیب آسمان در درونتان باز بشودهست، نمان

 (778ن شمس، غزل )دیوا دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند     هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند

عاشقان، همه ما هستیم. همه انسانها بالقوه این استعداد را دارند که آسمان را در درونشان باز کنند. وقتی 

نهایت بشوند، در عین حال از جنس ابدیت بشوند، با خدا یکی  آسمان در درونشان باز بشود و از جنس بی

دیگر تصویر ذهنی رفته دنبال کارش و من ندارید.  اند. یعنی، خدا در شما به خودش زنده شده است. شده

میگوید اگر جسم و جان نماند، جسم و جان یعنی همان تصویر ذهنی و جانِ آن. کدام جان؟ وقتی کسی 

مان؟ برای  جان خداییت ،یک حرف بدی میزند به زعم ذهن، ما ناراحت میشویم. کدام جان ما ناراحت میشود

اید و از دست  ند یا مردم چه بدست آوردند یا شما چه بدست آوردهآن مهم است که مردم چه میگوی

 . میرود ست و میداند که مدت موقتی در اینجا هست و بعداً از اینجا اید؟ نه، او به خودش زنده داده
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اینکه چیزی بدست آورده یا نیاورده برایش مهم نیست. این جان حیوانی ماست، این جسم و جان بنابراین 

ست که فکر میکند هر چه بیشتر، بهتر. دل ما، مرکز ما که االن این جسم و جان مادی است به من ذهنی ما

  ماند. پرد و مثل بدن یعنی مثل همین من گران نمی پرد، به آسمان می چرخ می

 (778)دیوان شمس، غزل  له تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماندهَ    دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید

بینیم و  ان همین زمین، همین جهان است که ذهن ما نشان میدهد و هر چیزی که ما در ذهن میخاکد

هایی را  . تمام آدمنشان میدهد شنویم، اینها مال خاکدان است. ذهن ما مثالً پول ما را به صورت مفهوم می

 .ن میدهدبرای ما مهم هستند، به صورت جسم نشان میدهد، تصویر ذهنی نشا و شناسیم که ما می

های ما را نشان میدهد مثل پدر، مادر که با  تمام متعلقات ما را نشان میدهد، مقام ما را نشان میدهد، نقش 

نی نرفتیم، ماچرا به اندازه کافی نخوردیم، ننوشیدیم، مه حسرت ما مانده کهویت هستیم. چشم ه آنها هم

نرژی که از آنسو هنگام موازی شدن میاید، غبارها میگوید اگر با آب حکمت، با آب خرد، با امسافرت نرفتیم. 

ها چشم حسرت به  ها را بشویید، این چشم حسرت ما به جهان نخواهد ماند. خیلی شدگی هویت یعنی هم

، برای رفت جهان دارند، میگویند که ما زندگی نکردیم، زندگی ما کیفیت ندارد، از کنار ما رد شد و زندگی

هویت بشویم، دیگران شدند و زدند بردند!  نتوانستیم با چیزهای زیادی هم شتیم،ی ندااینکه به اندازه کاف

 همچون چیزی نیست، زندگی در درون شماست.

این هم توهم ذهن است که چشم حسرت ما به جهان مانده. چرا از این بیشتر ندارم، مگر قرار نبود از هر  

هست؟ این شعار من ذهنی است که هر چه گفته این شعار درست  چه کسیچیزی هر چه بیشتر، بهتر! 

به صورت تصویر یا از  دن میدهگیرید که من از چیزهایی که ذهنم نشا بیشتر، بهتر. شما االن تصمیم می

م، دوستانم، رئیسم و یاه م؛ از جمله از همسرم و بچههخوا م، زندگی نمیهخوا صداها هویت و خوشبختی نمی

 .نماندکارم. تا این چشم حسرت 

 (778ان شمس، غزل )دیو
      جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند      نه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست

یا ایجاد آسمان است؛ همه به یک معنا هستند. یا حس عمق  در واقع همین وحدت شما با خداست عشق

این توانایی و قدرت است.  است. حس عمق یعنی حس سکون، یعنی توانایی عدم واکنش به کارهای بیرونی؛

قدرتمندانه هم خودمان را مستقر  گفت قدرتمندانه ما فضا را گشودیم؛قدرت از کجا میاید؟ آنجایی که 

 کردیم. از زبان خدا میگوید، از زبان زندگی. یعنی زندگی قدرتمندانه خودش را در شما مستقر کرده و از آن

شتید. کوچکترین اتفاق ما را به واکنش وامیداشت. میگوید قبالً ندا موقع به بعد شما صاحب قدرت شدید،

و غیر از عشق هر چه ببینی، جاودان  است؛ ست، عشق جان آنه مگر اینطور نیست که هر چه در جهان

 بینیم.  ماند. غیر از عشق همان چیزهایی است که در ذهنمان می نمی
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ز جمله جسم ما. هر چیزی که فکر ما نشان هیچکدام از این چیزها جاودان نیستند، بلکه گذرا هستند، ا

، پس است میدهد، اینها گذرا هستند. پس تنها موضوع مهم برای ما باز کردن این آسمان و یکی شدن با خدا

آن چیزهایی که در  مطلب مهم است. دومی هم مشخص است؛ . این اولینآمدیم از اینکه ما به این جهان

    باز کردن آسمان است.برای همه، اولین کار مهم  خواهید خلق کنید. ولی بیرون شما می

 (778)دیوان شمس، غزل    سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند      عدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغرب

یعنی آفتاب  میکنید؛ میگوید وقتی عدم میشوی، یعنی وقتی آسمان باز میشود، شما شروع به نورپراکنی

ی ما عدم نیستیم؟ وقتی دل ما هستی دارد، دل ما جسم است. ولی اجل ما مثل درون شما طلوع میکند. کِ

مغرب است. اجل یعنی مرگ من ذهنی. این اجل یعنی مرگ من ذهنی معادل عدم است. پس شما باید 

ایم. این آسمان معمولی را  تا آسمان باز بشود. به سوی آسمانی که تاکنون ندیدهبمیرید نسبت به من ذهنی 

حاال آسمان را برافراشتیم به ما چه ارتباطی ]شاید بگوییم[ گفت.  ید. آن آیه هم این آسمان را نمینمیگو

 دارد؟ راجع به انسان صحبت میکند. 

سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند. پس یک فضایی در درون باز میشود که آسمان است. به این آسمان 

کنید، یک فضای الیتناهی است. آسمان فضاست، فضای  شباهت دارد. برای اینکه اگر به آسمان نگاه

سری  بینید، یک کنید، یک سری ماده می یست. به آسمان که نگاه مهاجرام آسمانی  ،الیتناهی. در آسمان

ها و فضای الیتناهی. درون شما هم همین  بینید، مثل ماه، مثل خورشید و بقیه ستارگان و کهکشان جرم می

افتد. حاال ما اتفاقات را به  ن فضا میآافتد. پس اتفاقات در  در آن همه چیز اتفاق میفضای الیتناهی است که 

 جای آن فضا گرفتیم. 

در آسمان، آسمان مهمتر است یا چیزهایی که در آسمان هستند؟ آسمان مهمتر است، چون آسمان آنها را 

مان مهمتر است، ولی عکس در آغوش گرفته است. در درون شما آسمان مهمتر است یا فکرهای شما؟ آس

کنید به کوچک و بزرگ شدن؛ شما مدام  شما شروع می کنند، می شده؛ االن فکرهای شما شروع به حرکت

کنید، یک حرف میزند حالتان خوب میشود، یک حرف میزند  حالتان خوب و بد میشود. تلویزیون نگاه می

  هستید. این درست نیست. حالتان بد میشود. چرا؟ آسمان بسته است و شما در گرو جسم 

 (778)دیوان شمس، غزل  پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند     ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان

راه آسمان درونست. باال را نگاه نکن. تو بیا پر عشق را بجنبان. پر عشق را جنباندن یعنی یواش یواش 

ها  شدگی هویت کمت غبارها را بشویید، غبارها همین همایم رها کنیم. گفت به آب ح چیزهایی را که چسبیده

چسبیدن به بچه  بیدن به تصویر ذهنی بچه غبار است؛های ما غبار هستند. مثالً چس است. مثالً رنجش

. دارد کنترل میکند و ندارد اواش چسبیده و کنترل میکند، عشق به  معادل عشق نیست، هر کسی که به بچه

 سد عشق ندارد. میترسد. هر کسی که میتر
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قید و شرط است. عشق  عشق پس از اینکه این آسمان یواش یواش باز میشود، برای ما شناخته میشود و بی

که گفت عدم تو همچو مشرق، همین که درون باز شود و تو عدم شوی، کند در وجود شما شروع به تشعشع 

تشعشعش، عشق و زیبایی و لطافت و  . منتهامیکند یعنی دل ما از عدم شود، این آفتاب شروع به تشعشع

ست که در زیر  آرامش ظریفی آنست. عالمت آسمان، ا حل مسائل شماست، آرامش های اسرارآمیز و راه پیغام

آسمان درون شما باز شده، ولو اینکه اتفاق بدی افتاده و مردم  اتفاقات ناگوار اگر فکرهای شماست. حتی در

ت که نیس است. اینطور زیر اتفاق هنوز در شما هست و در کنترل آرامش آنست، ولی این بد ا دنویمیگ

نیست، شما  کنید. نه اینطور در کنترل گرفته و شب و روز گریه و زاری می نگرانی و اضطراب و ترس شما را

  آرامش دارید. 

، اوید. معادل این است که غبارهاز جنس او میش داریدکه شما یواش یواش  جنبد پس پر عشق موقعی می

. غم نردبان نماند، یعنی مردم بوسیله گیرید از جهان پس می ان رتا کنید و هویت رها می راها  شدگی هویت هم

ن نرسیدیم؟ چون مردم با ذهن و فکرشا. تا به حال چرا به او دنردبان درست کنن دنهن میخواشا من ذهنی

عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند؛  . راجع به نردبان امروز صحبت خواهیم کرد. پردنردبان درست میکنن

هم. ذهن میگوید من درست میکنم. شما ی که برای رفتن به آسمان نردبان میخواویتو نمیگ دیگر یعنی حاال

 کنیم.    . همین اول گفته که ما آسمان را باز میودن نمیشدیگر باورتا

 (778)دیوان شمس، غزل 

  چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند     ست تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده

جهان را از بیرون نبین، یعنی جهان را بوسیله ذهنت نبین، بوسیله فکرهایت نبین. وقتی ما توجه خودمان را 

مان به بیرون برود، به چیزهای بیرونی، یعنی هر چیزی توجه ما  روی خودمان نگه داریم و نگذاریم که توجه

شما  در این لحظه. ر زنده است. تنها چیزی که ما در این لحظه داریم، توجه زنده ماسترا ندزد. توجه، نظ

خواهید، هویت  اجازه ندهید که این توجه برود به چیزهای بیرونی، برای اینکه از آنها زندگی میاگر 

 نیستید. ید که تصویر ذهنی ا هشما فهمید واهید به شما بگویند که کی هستید.خ خواهید، از آنها می می

تری برای خود درست  بعد از این هم شما نیایید بوسیله ابزارهای ذهنی و ترفندهایش، تصویر ذهنی قشنگ

تصویر ذهنی نیستید. شما و دیگران ارائه کنید. این کار را نکنید. چون فهمیدید که  تانکنید تا به خود

، به دیگران ارائه میکنید، ترس زیاد میشود. تر میکنید ای هم ندارد. هر چه اینرا شما با ذهنتان قشنگ فایده

د که شما واقعاً آن نیستید. االن هم میدانید که هر چیزی که نبرای اینکه ممکن است روزی آنها متوجه شو

توانید  شما درباره خودتان فکر میکنید آن هستید، آن نیستید. شما آن جوهری هستید که اصالً نمی

خیلی جالب است، برای اینکه شما هر چه در مورد خودتان میدانید، اگر هم  اش فکر کنید. این موضوع درباره

بد است، ناراحت نشوید، چون آنها نیستید. شما خداییت هستید. همه ما خداییت هستیم. پس نترسید که 

 خودتان، خودتان را بشناسید. 
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ید، ا هکارهای ناجوری کردمیبینید که این تصویر ذهنی ناجور است و شما  شناسید و وقتی خودتان را می

نترسید، فرار نکنید. برای اینکه االن میگویید من که اینها نیستم؛ من میتوانم خودم را از اینها شستشو بدهم 

و خالص بشوم و این فضا را باز کنم. موالنا میگوید که اگر این دیده هشیاری را از جهان بستی، جهان میرود 

  باز بشود، جهان شما را نمیتواند بکشد.دنبال کار خودش. وقتی این آسمان 

 بیت زیر را هفته قبل داشتیم که:  

 (1188)دیوان شمس، غزل  در مسجدم بسوزد، چو بدو رسد اذانی         چو وضو ز اشک سازم، بود آتشین نمازم

اک در این بیت میگوید وقتی خودم را پ«  غبارها بشویید دل و جان به آب حکمت ز» در باال گفت که 

میکنم، نمازم عشقی میشود، نمازم با خدا میشود، یعنی خدا برای من نماز میخواند. وقتی صدای اذان برسد 

که اهلل اکبر، اهلل اکبر یعنی خدا بزرگتر از هر چیزی است که شما بتوانید در ذهنتان تصور کنید. بنابراین 

ر شما خدا را بتوانید تجسم کنید، تمام این ذهن منفجر میشود. چون میخواست خدا را تجسم کند. اگ

خودتان را هم میتوانید تجسم کنید. ولی موالنا میگوید وقتی اذان به گوش شما برسد، متوجه میشوید که 

 آنجایی که نماز میخوانید، یعنی در ذهن باید منفجر بشود، چون خدا آنجا جا نمیشود. 

میان چون به میان من اینست * کو نگنجد به هر کسی را عجبی و عجب » موالنا جای دیگری هم گفته که 

 گنجد، چطور به میان آمده. هر کسی از چیزی تعجب میکند و تعجب من اینست، آنکه در میان نمی «آید می

نهایت هستیم و در ذهن جمع شدیم. از ذهن یکدفعه بکشیم بیرون،  یعنی ما خداییت هستیم و از جنس بی

 ذهن جمع شده، این چطور جمع شده؟  تویدل ما نهایت میشویم. آن خدایی که در  بی

، در هر کسی از یک چیزی تعجب میکند، کو نگنجد به میان، یعنی آن کسی که یا خدایی که در میان

آید، یعنی خداییت، امتداد آمده  قابل تجسم نیست. چون به میان میهم گنجد. بنابراین با ذهن  نمی چیزی

نهایت بشود و آسمان درون شما باز بشود، ولی ما اتفاق این  ون، بیدر دل جمع شده، میخواهد بیاید بیر

یک کسی بگوید کره ماه فرض کن جسم را به جای آسمان گرفتیم. مثالً  ،لحظه را به جای این لحظه گرفتیم

پرست هستم، من فقط ماه را میبینم، یا نه همین منظومه شمسی را میبینم، میگویند  همه فضاست، من ماه

بینید.  بینید، بلکه آنرا نمی خیلی وسیعتر است. پس شما آن چیزی را که ذهن نشان میدهد فقط نمینه این 

 در نتیجه وقتی آنرا ندیدید، این لحظه مجال پیدا میکنید که این فضا را ببینید و به او زنده شوید. 

 (8491)دیوان شمس، غزل  الْحَامِدُونَ السَّایِحُونتایِبُونَ الْعَابِدُونَ        گوش ظاهر دم به دم؟ که شْنود این بانگ را بی

پس با  ؟شنود، آسمانی که در درونتان باز شده، بدون گوش ظاهر می میگوید چه کسی این بانگ آسمان را

این گوش ظاهری نمیشود شنید. دم به دم، پس لحظه به لحظه پیغام میاید. البته ممکن است بگویید که 

 ها را کجا جمع کنم؟  ، من این پیغاملحظه به لحظه پیغام میاید



Program # 611 5152ژوئن  59 ـ 5932 خرداد 52  اجرا: تاریخ گنج حضور 255برنامه شماره                 

ه | 10 ح ف ص  

 

ن فضای آرامشست ک فضای آرامش در شما زنده است، آتوجه میکنید که این آسمان جمع بشود، همیشه ی

که فکر میکند، عمل میکند، بیرون را نگاه میکند، به شما میگوید که االن مثالً این اتفاق افتاده چکار باید 

اید، چیزهایی که ما از دیگران  خته، نه آن چیزی که از یکی یاد گرفتههای پیش سا کرد؛ نه تقلید و واکنش

یاد گرفتیم، عقل حساب نمیشوند. آنها را پنجاه سال پیش یاد گرفتیم. مردم اینقدر اشتباه میکنند که 

فکرهای سه هزار سال پیش را هنوز میگویند اینها فکر ما است. این لحظه خدا میخواهد از طریق تو صحبت 

؛ تو به فکر دو هزار سال پیش هستی. میگوید چه کسی این بانگ را بدهد و خردش را به تو و انرژید کن

داران که دوباره  کنندگان، ستایش کنندگان، سپاسگزاران، روزه  ؟ توبهشنود می بدون گوش ظاهر دم به دم

 مربوط به آیه قرآن است.

 555، آیه (3قرآن کریم، سوره توبه )

نَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَالْحَافِظُونَ وَال التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

 .الْمُؤْمِنِینَ و َبَشِّرِلِحُدُودِ اللَّهِ 

 ترجمه فارسی

کنندگان، وادارندگان  کنندگان، سجده داران، رکوع کنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران، روزه ]آن مؤمنان[ همان توبه

 به کارهاى پسندیده، بازدارندگان از کارهاى ناپسند و پاسداران مقرّرات خدایند. و مؤمنان را بشارت ده.

ادامه ابیات هست. کار پسندیده، کاری است که رکوع کنندگان و سجده کنندگان در بیت باال نیست، ولی در 

توجه کنید که او میکند، وقتی ما موازی هستیم. کارهای ناپسند، کارهایی است که من ذهنی میکند. 

یعنی به  « و مؤمنان را بشارت ده» مقرّرات خداوند این لحظه از شما بیان میشود، وقتی که تسلیم هستید. 

هویت هستید و از چه چیزی  و که اگر شما بیایید شناسایی کنید با چه چیزی همانسانها تو بیا بشارت بده، بگ

در بیرون زندگی میخواهید و آگاهانه برگردید، میشود توبه کردن. توبه کردن یعنی شناسایی اینکه دل من از 

وقتی  شند.اقالم فکری که مربوط به چیزهای بیرونی است، از موضوعات بیرونی درست شده، آنها مرا میکِ

 کشیده میشوم، من شناسایی میکنم، هشیارانه برمیگردم. کجا برمیگردم؟ برمیگردم به سوی او.

تان را چیزی در بیرون دزدید که بنظر میاید زندگی در آن هست،  بینید که توجه اگر شما در این لحظه می

ین نیست که شما از یک الگوی نگه دارید، این میشود توبه. توبه ا اتان ر شما شناسایی کنید برگردید، توجه

ذهنی، از یک فکری برگردید، بچسبید به یک الگوی ذهنی دیگر؛ این زندانی شدن در ذهن است. برگشت به 

را ستایش میکند، سوی خدا، تائبون. و ستایشگران، ستایش دو جور است، یکی ستایش من ذهنی که جسم 

زی است در چی فکر جسم است، فکر مربوط به یکیم. که ما ستایشگر اجسام هست اصالً اشکال ما اینست

ستایش میکنید. اصالً  راچیز بیرونی  یک بیرون. وقتی حرکت میکند و شما واکنش نشان میدهید، شما دارید

 صرف اینکه یک چیزی به نام من ذهنی دل ماست و خدا نیست، نشانگر ستایش یک چیز بیرونی، ماده است. 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=9#rowno9112
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=9#rowno9112
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=9#rowno9112


Program # 611 5152ژوئن  59 ـ 5932 خرداد 52  اجرا: تاریخ گنج حضور 255برنامه شماره                 

ه | 11 ح ف ص  

 

. یواش یواش توبه دنوعدم میش دکسانی هستند که یواش یواش دارنپس عابدون به معنی ستایشگران 

دلشان د، ننمیکَ ران شا یتو هو د. هر مقدار که شناسایی میکنندو برمیگردن دباز میکنن ران د. دستشامیکنن

ت باشید، به این ، یعنی شما باید حقیقتاً خداپرسدپرستن می تبدیل به خدا میشود و به همان انداره خدا را

. کسی که با گوش ظاهر نا که خدا دلتان بشود. بنابراین میگوید این بانگ به گوش هر کسی نمیرسدمع

 . شنود هد بشنود، چیزهای بیرونی را میمیخوا

هیم چیز بشنویم. چرا میخوا هیم یک چیز بیرونی راکه همیشه میخوا ت نشنیدن آن بانگ اینستاصالً عل

د. یکدفعه شما شناسایی کنید که زندگی از درون یدگی از بیرون میابشنویم؟ چون فکر میکنیم زن بیرونی را

که  ود، متوجه میشاشتباه میکندآدم یرون به درون، این قضیه تمام میشود. دو سه بار به بیرون است، نه از ب

ما و سپاسگزار بودن؛  . این برگشت و ستایش اصل زندگی در دلرا زیر پا گذاشته و برمیگردداین اصل 

 ی که سپاسگزار زنده شدن به زندگی هستند، شکرگذار هستند. شما سپاسگزار هستید؟ ن کسانحامدو

سپاسگزار بودن یک حالت خاصی از قانون جبران است، در این مورد که بین شما و زندگی است. ما همش با 

قانون  مان فکر کردیم که قانون جبران فقط مربوط به زندگی بیرونی ماست که البته هست. ذهن مادی

در جهان ماده و جهان غیر ماده صادق است. شما  کائنات است و در همه جا صادق هست؛قانون  ،جبران

دلبر » . یعنی از این جا به بعد ش زنده میشودسپاسگزار این هستید که خدا و عقل کل در شما به خود

ن که معموالً ست که با فکرتاآسمان در درون شما زنده بشود، شما الزم نی« من  بردبار من آمده برده بار

و با  تان را حل کنید را فکر میکند، بخواهید مسائل بیرونی، معموالً هر چه بیشتر بهتر دردها را ایجاد میکند

 این جور فکر کردن بیشتر مساله خواهید آفرید. 

مطلبی را  داران یعنی پرهیز کنندگان از هویت طلبی و زندگی طلبی از جهان بیرون. راجع به روزه روزه

و شناسایی و برگشت و ستایش خدا در دل  خواند. ولی اصل این موضوع که دارد میگویدخواهیم 

ویم و فضا دارد باز میشود و پرهیز ن زنده میشو ما به آ سپاسگزاری از این موضوع که دارد به ما زنده میشود

، د از کسی انتظاری داشته باشیدیاز هر هویت و خوشبختی طلبی از بیرون و دیگران، پرهیز میکن میکنید

نید که این و میدا ود با دیگرانت و مقایسه ختوزی، از حساد پرهیز میکنید از رنجیدن، پرهیز میکنید از کینه

که هالل ماه، طلوع حضور در شماست،  ز این همه پرهیزها یک هالل ماه دیده میشودماه روزه است. پس ا

 باشید.  انجام داده رااگر متعهدانه این کار 
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شنویم، از مثنوی برایتان بخوانم، خیلی  اجازه بدهید چند مطلب راجع به اینکه چرا ما بانگ آسمان را نمی

 آگاه کننده است.

 (655)مثنوی، دفتر اول، بیت      بند حسّ از چشم خود بیرون کنید          پنبه اندر گوش حسِّ دون کنید

 نجابه آ شنود میسیستم فکری، تا  شنود، وصل است به قضاوت ما، به یک مییعنی وقتی این گوش سر 

. برای اینکه این فکرها و این سیستم ذهن ید. این قضاوت منجر به ستیزه میشودشما قضاوت میکن رود و می

ابزار رسیدن به خدا و زندگی و آسمان باز کردن  یک ابزار بقاست؛ طراحی شده و برای هر چه بیشتر بهتر

. دن، شنیدن و بوییدندی مثل ست. میگوید شما بیایید پنبه کنید به گوش حس دون، یعنی پنج تا حسنی

یعنی اینکه ما میل داریم لحظه به لحظه یک چیزی را بشنویم یا  .این بند حس را از چشم خود بیرون کنید

 . ست یک چیزی را ببینیم، این بند ماست، زندان ماست، زندان هشیاری

یم از بیرون بشنویم و چون شما مشغول دیدن یک چیزی در بیرون یا شنیدن صدایی در بیرون ما میل دار

شنوید و همین سیستم سبب ستیزه میشود.  شنوید، صدای خدا را نمی هستید، بنابراین صدای آسمان را نمی

ست و آنرا از شنویم، قضاوت میکنیم، اعتراض میکنیم، با ذهنمان میدانیم زندگی چه ه همین طور که ما می

اتفاق میخواهیم، از وضعیت میخواهیم و انتظارات ما از دیگران، اینها همه چه هستند؟ ذهنی هستند که 

 سبب میشود ما اصل زندگی را گم کنیم. 

برای اینکه شما میگویید من با حس، قضاوتها و فکرهایم زندگی را در بیرون جستجو میکنم. خب در بیرون 

ال جستجو کردی، پیدا نکردی. میگوید زندگی وقتی در شما شروع به زندگی شدن جستجو میکنی که تا حا

میکند و آفتاب شما شروع میکند خرد را تاباندن، شادی را تاباندن، وقتی این آسمان باز بشود. تا زمانی که 

نید در این کار را میکنی، این دل تو جسمی است و فقط صدای بیرون را میشنوی. حاال میگوید پنبه را بک

 این گوش دون و چشمتان را باز کنید.
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 (657)مثنوی، دفتر اول، بیت    تا نگردد این کر، آن باطن، کر است       است سَر گوش سِر، گوش آنپنبه 

یکی  آنپنبه  د،شنو . پس این گوش سر ما که میشنود ، آدم نمیگذاریدپنبه را وقتی در گوش می میگوید

ر هست. شما ممکن باطن همیشه کَ آن، ر نشودی ماست. تا گوش سر ما کَگوش اصلی ماست، گوش هشیار

د باال و آرامش و شادی یمیا جوشد که در این لحظه می رابشنوید، خیلی از شما بینندگان خرد زندگی  است

زندگی را حس میکنید، همینکه حالتان خوب است، بدون اینکه بخواهید چیزی در بیرون تغییر کند، 

 شما با ذهن دنبال آسمان نگردید.  .اید است که شما زنده شدهنشانگر این 

سبب است. ولی اگر االن  ؛ نشانش آرامش زیر فکرهای شماست، شادی بینآیتِ اِنّا بَنَیْنَاهَا وَ اِنّا مُوسِعُوگفت 

ه صداهای آورید، خواهید دید که خیلی توجه ب تان را از آنجا می حل مسائل شنوید، راه که شما پیغامها را می

بیرون ندارید. خیلی آدمها هستند که اصالً به اخبار گوش نمیدهند، احتیاجی ندارند، چون صدای بیرونی 

است. وقتی باید جهت جریان زندگی، شادی و آرامش از درون به بیرون باشد، پس به چه درد من میخورد 

ه بدهند از درون به بیرون جریان پیدا که بفهمم فالن جا چه شده؟ همه باید اینطوری باشند، همه باید اجاز

 کند.

 (651)مثنوی، دفتر اول، بیت      فکرت شوید          تا خطابِ ِارجِعی را بشنوید گوش و بی حس و بی بی

. آورد . دوباره فکرت را میآورد می ران. دوباره گوش س یعنی بدون پنج تا حس و قضاوت آح بی حاال میگوید

فکر ما را در  ن احتیاج داریم.ا آسمان را هم باز کنیم، به ذهنماینکه فکر نکنید. مفکرت شوی یعنی نه ا بی

ماند که خدا روی  بیرون هدایت میکند. فکر به ما میگوید که چکار باید بکنی. فکر مثل یک تخته سیاه می

ا به حال از ذهن . تدمیخوانیم و عمل میکنیم. ذهن اینست ولی باید ساده باش انویسد و ما آن نوشته ر آن می

را بکند. ذهن پول شما را  رهویت خواستیم. از ذهنمان خواستیم به ما خوشبختی بدهد. ذهن نمیتواند این کا

ها را نشان میدهد که در  به شما نشان میدهد و پول شما نمیتواند شما را خوشبخت کند. ذهن وضعیت

 . توانند ما را خوشبخت کنند فتد. آنها نمیا بیرون اتفاق می

سیستم من ذهنی است. فکرتی که فکرت ؛ این فکرت، فکرت شوید گوش و بی حس و بی بی بنابراین میگوید

. وقتی شما فکر میکنی، میبینی دبه ما هیجان دست میده روع میشود، ما باال و پایین میرویم،وقتی ش

ویت شده است. شما ه ، این فکرهای همآید، آن فکرت را میگوید وی، استرس دارد میعصبانی داری میش

د. اگر اتفاقی محافظت کنی ها رانه جزو دل شماست. بنابراین میخواهید آراجع به چیزهایی فکر میکنی ک

نید که تان را از دست میدهید. ولی بدا که خوشبخت نخواهید شد و هویت د، شما فکر میکنیها بیفتدنبرای آ

ند. ا، االن خواهیم خومیکَند، مرتب میکند، میکَندپاشیدن این دل است. از هر طرف به آن حمله خدا دنبال 

را صدا  صدایی دائماً ما میگوید شما بیایید اینطور باشید تا خطاب اِرجِعی؛ اِرجِعی یعنی اینکه از درون یک

 دش. بیا به سوی من؟ به خو چه کسی میگویدکه بیا به سوی من. به  میزند
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، به من ذهنی؟ نه من ذهنی نمیتواند برود. چه کسیمن، به بیا به سوی  یعنی خدا هر لحظه به شما میگوید

 خودش را دارد میکشد ولی ما سفت گرفتیم . یعنی هر لحظهبه خودش میگوید ،شما که من ذهنی نیستید

موالنا به ما توضیح خواهد داد. آیه مربوط به این بیت در زیر آمده  د. امروز این قوانین راوسبب درد میش که

 است:

 51-5۴، آیه (13قرآن کریم، سوره فجر )

 مَرْضِیَّةً یَةًرَاضِ رَبِّکِ إِلَىیَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی 

 ترجمه فارسی

 خشنود تو از هم او و خشنودیای جان آرام گرفته و اطمینان یافته! به سوی پروردگارت در حالی که از او 

 گرد. باز است،

باشد تنها هشیاری در جهان که خودش از خودش خشنود است، تنها هشیاری که در جهان عاشق  نیادما

خودش است، تنها هشیاری که در جهان روی خودش قائم است، هشیاری حضور است. یعنی مثل اینکه 

از خواب خودش را  ،خودش هایی، یواش یواش به موقعچسبد به چیز بگوییم خدا در شما میاید میرود می

، این آسمان باز میشود و خودش میشودبیدار دارد یواش یواش ماند. وقتی  بیدار میکند و بیدار میذهن 

نهایت میکند و من ذهنی هم توهم است. هر لحظه با اقداماتی میخواهد این کار را بکند. خطاب  خودش را بی

 یست که شما بشنوید، پیغام است. به انواع مختلف خودش را نشان میدهد. صدا نحقیقتاً اِرجِعی 

امروز خواهیم دید که زندگی، در پایین میگوید، ببین تیشه دست کیست؟ دارد تیشه میزند که این اضافات 

در ابیات پایین « شو؟  بنگر این تیشه به دست کیست، خوش تسلیم»اید، بِکَند.  شما را که به آن چسبیده

هایی که شما دوست ندارید، شما آنها را به حساب همین اِرجِعی بگذارید، دردهایتان را. ما  حتی پیغاماریم. د

. مُر یعنی داشتیم را« امر مُر» ها به صورت درد میاید. هفته گذشته  به موقع گوش نکردیم، االن پیغامچون 

 شماست.  در واقع پاشیدن هویت ،تلخ استبرای ذهن شما تلخ. هر چیزی که 

به طور کلی شما بدانید که اگر به تدریج از راههای من ذهنی و به تقلید از عموم، البته ما هم تقصیری 

 انداریم، جامعه اینطوری است. جامعه شعار هر چه بیشتر، بهتر را شروع کرده به افرادش یاد داده. مقایسه ر

ی  رکه شما میتوانید خودتان را با فرد دیگمبنا قرار داده، مقایسه نشانگر کاهش خداییت به جسم است 

سبب حسادت میشود. حسادت در همه هست. ترس در همه هست. این واکنشها و هیجانات  ،مقایسه کنید

قانون کَر میشویم. حاال شما میدانید؛  شنویم و هاست. ما به موقع نمی به نوعی تغییر شکل یافته آن خطاب

اید، باید رها کنید، وگرنه  چسبیده که شما باز بشود. به چیزهایی زندگی اینست که آسمان باید در درون

 جلویش نمیتوانید بایستید.  میکَند، قانون است، به زور د،زندگی آنها را به زور با تیشه میکَن

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=89#rowno8927
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=89#rowno8927
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=89#rowno8927
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تان میرود، مقاومت نمیکنید، شکایت نمیکنید،  پس شما مقاومت نمیکنید، شما برای چیزی که دارد از دست

د، مالمت نمیکنید، اینها ابزارهای من ذهنی است. چرا شکایت میکنید برای چیزی که خدا از ناله نمیکنی

اید، قسمتی از گلهای گلیم بوده که  هویت شده دست شما دارد میگیرد؟ ذهن شماست، برای اینکه با آن هم

دور کل گلیم را شما  دائماً به آن نگاه میکنید. تمام گلهای گلیم را خواهد کَند. بهتر است همه را، اصالً

 بیندازید. 

همانطوری که در ادامه خواهیم دید، این قضیه آگاهی هشیاری از خودش، آگاهی هشیاری از هشیاری، 

تان کَنده میشود،  شما به تدریج که هویتاالن گفت راضی و مرضیه در یکجا، فقط مال هشیاری حضور است. 

ری هم راضی و هم مرضیه است. هشیاریست که یک هشیاری که اصل شماست آزاد میشود. این هشیا

خودش از خودش آگاه است. هشیاریست که میخواهد روی خودش قائم بشود و آن آسمان که در درونتان باز 

میشود احتیاج به هیچ چیز ندارد. از خودش قدرت دارد. هیچ چیز یعنی چیزهایی که ذهن نشان میدهد. ما 

 میدهد.  اسیر چیزهایی هستیم که ذهنمان نشان

اگر شما یکبار شناسایی کنید که من به خاطر چیزهایی که ذهنم نشان میدهد ناراحت نخواهم شد، واکنش 

نمیخواهم، هویت  نشان نخواهم داد. من از چیزهایی که ذهنم نشان میدهد، زندگی نمیخواهم، خوشبختی

صوصاً اگر انتظار از همه را به صفر نمیخواهم. هیچ چیزی که به درد زندگی بخورد، من از آنها نمیخواهم. مخ

ببینیم ، شما یکدفعه حس خوشبختی میکنید. اجازه بدهید چند مطلب در مورد پرهیز بخوانیم، دبرسانی

 هست؟ سائحون منظورش چه وقتی میگوید

 (8797)مثنوی، دفتر سوم، بیت    شد راز های لقمهکو خورنده           این دهان بستی، دهانی باز شد

ن دهان را اگر از حرف زدن بستی، یعنی من ذهنی حرف نمیزند و چیزهایی هم که از بیرون میاید را پس ای

خورید؟ آن چیزی که از بیرون میاید،  خورد. برای اینکه دهان ما دهان ذهن ماست. شما االن چه می نمی

نی، حرفهای ناشی از شنوید. ذهن از بیرون چیزهایی میخواهد، از جمله از حرفهای من ذه صداهایی که می

های راز است. االن راز از  دهان من ذهنی، یک دهان دیگر باز میشود، دهان هشیاریست این، که خورنده لقمه

های زندگی  حل آنسو میاید. راز همان خرد زندگی، اسرار زندگی، شادی، آرامش، عشق، زیبایی، نیکی، راه

 ماست.

 (8791)مثنوی، دفتر سوم، بیت    طام او، بسی نعمت خوریگر ز شیر دیو، تن را وابُری          در فِ

شیر دیو، شیر ذهن است. شیریست که، انرژیست که، شرابیست که، غذایست که ما از بیرون میخواهیم. اگر 

بتوانی به من ذهنی بگویی که من هشیاری هستم، من از جنس خداییت هستم، تو که اینها را از بیرون 

اید؟ از زندگی. چرا؟  به تو بدهم و شما قدرتمند هستید. قدرتتان را از کجا گرفته من نمیخواهم ،میخواهی

 زندگی در شما به خودش بیدار است. 
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در عملِ از شیر باز کردن من ذهنی، در واقع من ذهنی نیست، هشیاریست رفته چسبیده و یک من درست 

روانشناختی است. به چه عالقمند هستیم ما؟ به کرده و نیازهایش را اشتباه گرفته. نیازهای ما االن نیازهای 

جلب توجه. اینکه مردم بگویند ما زیبا هستیم، قوی هستیم، پولدار هستیم، آدم حسابی هستیم، معتبر 

های تصویر ذهنی است که ما از خودمان ساختیم. گدای تایید و توجه بودن شیر  هستیم، اینا همه خصوصیت

هایی که در شیر شیطان هست، عالقمند است، ولی ویتامینش زهر  امینشیطان است. این من ذهنی به ویت

 است. از آن درد میاید، رنجش، احساس گناه، حس تاسف، اضطراب میاید.

اگر شما این شیر را از بیرون نخواهید، اگر بند ناف را ببرید، نعمتهای زیادی را خواهیم خورد. همان 

شیم، حتی پول، اگر ما به آن آسمان زنده بشویم، البته باالنس و چیزهایی که فکر میکنیم ما باید داشته با

تعادل را آن برقرار میکند، هر چقدر بخواهی میتوانی دربیاوری. به هر جا بخواهی میتوانی برسی ولی این 

گذاری میکنیم، من ذهنی میگوید من راه  دفعه راه، هدف را فاسد نمیکند. به محض اینکه با من ذهنی هدف

تو نشان بدهم. راه، هدف را فاسد میکند و نمیگذارد. برای اینکه باید با من ذهنی فکر و عمل کنی. قدم به  ار

به قدم ایجاد درد خواهد کرد، وقتی میرسی آنجا پر از درد شدی و آن هدف دیگر بدرد نمیخورد، چون پر از 

 درد هست.

 (8781)مثنوی، دفتر پنجم، بیت      شتاب لب فرو بند از طعام و از شراب          سوی خوان آسمانی کن

 در اینجا طعام و شراب چیزهایی است که از بیرون میاید. تو بیا به سوی سفره آسمانی شتاب کن.

 (8788)مثنوی، دفتر پنجم، بیت    دار امید          در هوای آسمان رقصان چو بید دم به دم بر آسمان می

هد درون شما آسمان درست نید که زندگی میخوامیداشما ان. امروز میدار به آسم لحظه به لحظه تو امید

ظه به آسمان ی. لحظه به لحومیش او، از جنس میشود، مشرق شماست. عدم کند. وقتی آسمان درست بشود

از ما نباید شک کنیم که به زندگی زنده خواهیم شد. امروز داریم، یعنی ما نباید  دامکامید داشته باش. هیچ

وی هشیاری حضور نیم بایستیم راه به زودی قیامت شخص ما بوجود خواهد آمد. یعنی ما میتوشک کنیم ک

 در این لحظه. 

هستی که لحظه به لحظه مثل بید  به این کار آرزومنددم به دم تو امید میدار بر آسمان و چنان  میگوید

درست نیست. شما مثل بید بلرزید یا . این لرزیم می لرزی. حاال ما متاسفانه مثل بید برای چیزهای بیرونی می

ی، خیلی و؛ امید داشته باش، زنده میشویدکه به او زنده بش صید از شوق، تمام منظور و تمرکزتان اینستبرق

 اید. از شما بینندگان شده
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 (8781)مثنوی، دفتر پنجم، بیت ؟      افزایدت آیدت          آب و آتش رزق می دم به دم از آسمان می

ظه به لحظه اگر شما اینطوری باشید، از آسمان کمک میاید، از آسمان خرد میاید. از این آسمان پس لح

معمولی نه. آسمان دارد باز میشود، به تدریج که باز میشود، هم نعمت میاید، هم آب میاید، هم جذب عشق 

راهتان را پیدا  بینی که بیشتر کشیده میشوی و میاید. در اینجا آتش، آتش عشق است. یواش یواش می

اید، در  حل دارد میاید. صبح نشسته کردید و این آب زندگی هم میاید و شما هم یک تماشاگر هستید. راه

ها نیست، از  ذهنتان نوشته میشود که چکار باید بکنید. ولی از باورهای گذشته نیست، از شرطی شدگی

 یجوشد میاید، با شادی و آرامش میاید. خشم نیست، از درد نیست، از آسمان میاید، از درون میاید، م

 (8788)مثنوی، دفتر پنجم، بیت       گر تو را آنجا بَرَد نبود عجب          منگر اندر عجز و بنگر در طلب

میگوید اصالً عجیب نیست که تو را آنجا ببرد. اصالً عجیب نیست که در درون شما آسمان باز بشود. چرا 

هد، قانون زندگی است. در ادامه ابیات خواهیم خواند که میگوید خدا عجیب نیست؟ چون خودش میخوا

نردبان درست میکند به قانون خودش، قانون تکاملی خودش، شما را باال میبرد. نردبان هم اصطالح دیگری 

تان را میکَنید، یک پله میایید باال و همینطور  . شما وقتی از یک چیزی هویتاست برای آسمان باز کردن

ه پیدا میکند. یعنی نردبان طوری نیست که واقعاً نردبان باشد. من ذهنی میگوید من عاجزم. شما به من ادام

تان بگو که ما از شما چیزی نخواستیم. اصالً چرا اظهار نظر میکنید؟ از شما نه نردبان خواستیم، نه  ذهنی

 گفتیم ما را به خدا برسان که میگویی من عاجزم. 

خودت، ناتوانی من ذهنی نگاه نکن، بنگر در طلب. طلب هم در ما هست. یعنی جوهر ما میگوید به ناتوانی 

ست. منتها اوواقعاً  شدن است. آن چیزی که ما میخواهیمخواستار رفتن به سوی خداست، رفتن با او یکی 

مقایسه مردم وی چیزها. به ما گفتند زندگی میخواهی، پولت را زیاد کن، خودت را با رآنرا به اشتباه بردیم 

هایت  تر باشد، بچه خوشگلو از آنها باید بهتر باشی؛ سوادت باید بیشتر باشد، مالت بیشتر باشد، همسرت کن 

ات بزرگتر باشد، وقتی مهمانی میروی باید بروی صدر مجلس بشینی و  خانه ،تر باشند ، شاگرد اولتر عاقل

 نیستند. آن چیزی که در ما هست، اولش طلب است.  همه بلند بشوند، اعتبارات اینها هستند! اینها اعتبار

های ما نشانه این  اگر طلب این چیزها نباشد، آن طلب خودش را به ما نشان میدهد. ولی همین ناراحتی

طلب است که ما طلب را عوضی گرفتیم. مهمترین چیز برای شما در جهان چیست؟ باید طلب یکی شدن با 

  زندگی باشد.

 (8789)مثنوی، دفتر پنجم، بیت    روگان خداست          زانکه هر طالب به مطلوبی سزاستکین طلب در تو گ 

 ست. به زور ما رویش را به جهانست. یعنی جوهر شما، طلبِ کار او امیگوید این طلب در تو ودیعه خدا

ت را برگردانید. . االن شما خردمندانه و هشیارانه شناسایی میکنید و تصمیم میگیرید که این جهبرگرداندیم
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امروز هم گفت تائبون یعنی برگردندگان. برای اینکه هر طالب، سزاوار یا شایسته مطلوبی است. یعنی در این 

گیرید که من واقعاً الیق این نیستم که بروم دنبال یک چیزی در بیرون و فکر کنم زندگی  لحظه تصمیم می

ف آن بکنم و عمرم بگذرد. من اینقدر عاقلم که حتی در آن است و خودم را کوچک کنم و مدتها وقتم را صر

ند، همیشه ا هاند، همیشه طلبکار بود اگر ده سالم است، میبینم که پدر و مادرم، پدر بزرگم چطور زندگی کرده

و شما  اند، من نمیخواهم مثل آنها باشم اند، همیشه درد داشتند، شکایت کرده رنجیده بودند، همیشه نالیده

 لتان هست، هفتاد سالتان هست، االن تصمیم میگیرید که این راه درستی نبوده که ما آمدیم. که پنجاه سا

شما طالب چه هستید؟ مطلوبتان هم شایسته طلبتان است. ما غیر از آسمان  .ببینید موالنا چه میگوید

تو » ن میدار امید. نهایت به چیز کوچکتری قانع نیستیم. میگوید این میشود، االن گفت، دم به دم بر آسما بی

دیدید آدمهای بخشنده یکدفعه کار را درست « مگو ما را بدان شه بار نیست * با کریمان کارها دشوار نیست 

ای میگوید دو هزار دالر چیه، بیا پنج هزار  ام. آدم بخشنده میکنند. مثالً یکی میگوید برای دو هزار دالر مانده

در اینجا خداست. ما با من ذهنی میگوییم این که نمیشود، ما  دالر. برو هر کاری میخواهی بکن. کریم

لیاقتش را نداریم! بله، شما به عنوان من ذهنی و دروغین بودن من ذهنی لیاقت ندارید. ولی شما که آن 

نیستید. شما امتداد خودش هستید، پس الیق هستید. بنابراین با کریمان هم که رئیس همه کریمان 

 دشوار نیست. خداست، با او کارها

 (8786)مثنوی، دفتر پنجم، بیت      جهد کن تا این طلب افزون شود          تا دلت زین چاه تن بیرون شود

میگوید کوشش کن تا این طلب تو زیادتر بشود؛ تا دل تو، مرکز تو از این چاه تن، چاه فکرها بیرون بیاید. 

که این طناب طالیی همیشه جلوی چشمهای یوسف یادتان هست که یوسف در چاه بود. ولی بارها گفتیم 

بیند. ما دنبال طناب جسمی هستیم.  است. چون یوسف که ما باشیم حواسش به طناب نیست، طناب را نمی

بینی.  یک طناب نامرئی همین االن آویزان است، به شما میگوید که به طناب بیرونی نگاه نکن، طناب مرا می

میبرم. امروز گفت آسمان را من باز میکنم، نَه من باال بیرون. من هم پله پله ترا  از این چاه فکرها، چاه تن بیا

 ذهنی تو. یک مطلب دیگر هم از مثنوی بخوانم: 

 (8584)مثنوی، دفتر اول، بیت          کنی گر تو این انبان ز نان خالی کنی          پر ز گوهرهای اِجاللی

ها، از محتواها خالی کنی، پر از گوهرهای  هویت شدگی الی کنی، از همهای بیرونی خ اگر این ذهن را از نان

هویت شدیم  گران قیمت خواهد شد. یعنی بجای این چیزی که فکر میکنیم الزمه زندگی ماست و با آنها هم

لی و چسبیدیم به آنها، اگر بدانیم آنها از بین رفتنی هستند و ما را هم از بین رفتنی کردند، این کیسه را خا

 کنیم، در این صورت پر از گوهرهای خدایی میشود.
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 (8591)مثنوی، دفتر اول، بیت          کن طفل جان، از شیر شیطان باز کن          بعد از آنش با مَلَک اَنْباز 

طفل جان ما، هشیاری ما فعالً شیر شیطان میخورد. شیر شیطان هر شیری است که از بیرون میاید. هر 

مخصوصاً  ،شما فکر میکنید که این زندگی است، مخصوصاً تایید و توجه یی که از بیرون میاید وغذاانرژی و 

حالتهایی که به ما دست میدهد، وقتی ما پُز میدهیم و خودمان را به رخ مردم میکشیم، یک چیزی مثل 

کوچک است، یک مان، سوادمان، یک انرژی میگیریم از اینکه یکی را میبینیم پیش ما  مان، هیکل خوشگلی

 حسی به ما دست میدهد، این واقعاً شیر شیطان است. 

هر شیری که از مقایسه شما با یکی دیگر بوجود میاید، چه حس تحقیر چه حس برتری، این شیر شیطان 

حل میدانند؟ این غلط است؛ میگویند حال شما بد است، نگاه کن آن  ها این را به عنوان راه است. اتفاقاً خیلی

را ببین، در خیابان میخوابد، تو حداقل یک خانه داری، حال ما خوب میشود. این شیر شیطان است.  بدبخت

ماند. دوباره باید با یکی دیگر مقایسه  حالِ آدم را دو دقیقه خوب میکند و بعد اثرش میرود، مثل آسپرین می

 را با ملک همدم کن. کنیم. میگوید بعد از اینکه از شیر شیطان باز کردی، در اینصورت جان ما 

 (8598)مثنوی، دفتر اول، بیت          ای ای          دان که با دیو لعین همشیره تا تو تاریک و ملول و تیره

 درذهن هستی،  دریعنی همدم، شریک. تا زمانی که در اینجا به معنای خواهر نیست،  در اینجا همشیره

بدان که با  رنجش داری، وکینه  ،، ملولی، استرس، خشمای د هستی، افسردهخواب در درخواب ذهن هستی، 

 میخوری. آن، تو هم از جور شراب میخوری. شیطان هم از همان میخورد یکدیو لعین 

 به بیت سوم غزل رسیدیم:

 (8481، غزل )دیوان شمس تَعْرُجُ الرُّوحُ اِلَیْهِ وَ المَالیِک اَجْمَعُون  نردبان حاصل کنید از ذِی المَعارِجْ، بر روید   

خیلی ساده است. میگوید شما نردبان درست کنید از صاحب نردبان. صاحب نردبان، ذی المعارج، خداست. 

ای است که همین االن خواهیم دید و بسیار هم جالب است. من مطمئنم  هر دوی این آیات مربوط به سوره

نم، در و من هم جوابشان را نمیدا یداگر شما خوب توجه کنید، به بسیاری از سواالت شما که از من میپرس

د. من ذهنی یا خود شما با من ذهنی ید، از زندگی میاینیم پیدا کنیم. پس نردبان از خدا میاااینجا میتو

یم باال به آسمان، عروج کنیم. اوست که و؟ باید از این چاه بر. نردبان برای چیستنید نردبان بسازیدانمیتو

ذهن و شما موازی هستید به امر مُر که در هفته گذشته داشتیم. گفت  میکَند های ما را تیکه تیکه ناخالصی

ذهن اعتراض  ستید، ولو اینکهاین تلخ است، ولی شما صبر میکنید با خشنودی، هنوز تسلیم ه میگوید

. شما به هیچ وجه با حفظ کردن باورها و ، نردبان را خدا درست میکنداو درست کندتا نردبان را  میکند

کر نکنید که آدم اینجور باورها را داشته باشد و این کارها را هویت شدن با باورها، نردبان درست نکنید. ف هم

 ، این نردبان خداست! نه، نیست. برروید یعنی باالتر روید. بکند
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پس نردبان درست کنید از صاحب نردبان که خداست، باال روید، به حکم این مصرع دوم. برای اینکه همه 

یم، به سوی او و همه فرشتگان؛ یعنی هر هها عروج میکنند، پس ما نردبان میخوا های انسانی، روح یهشیار

جور هشیاری که در کائنات هست، اجمعون یعنی همه، با هم در حال عروج کردن به سوی او هستند. یعنی 

و تیکه  رو بریزدزلزله است تا من ذهنیش ف ی زیر اینه نشستیم، شما و من و هر کس دیگرهمین االن ک

باال و  نده میشود، شما از این نردبان میرویدن از جهان کَتا ، یعنی هویتریزد ه که از این من ذهنی میتیک

های انسانی به  و این قانون است. در مورد ما قانون این است. همه هشیاری درست میکند هم او نردبان را

از جهان، حاال  دیا برمیگردن دنوبا او یکی بش د میرونددارن روند، به سوی خدا؛ یعنی سوی او هشیارانه باال می

 ما خیلی به جهان رفتیم. 

هویت شدیم با باورها، اجسام، دردها، رفتیم رفتیم فکر کردیم که این راه است و خیلی از این  ما رفتیم هم

مریض کرده، حتی  آینده زندگی میکنیم. این کار ما را. به طوری که دائماً در گذشته و دور شدیم لحظه

های جسمی داریم، هنوز بیدار نشدیم، هنوز متوجه نشدیم که این کار درست نبوده و ما باید به سوی  مریضی

، دنوتر بش سنگین تر شدیم. مردم میخواهند رفته سنگین ، عروج میکردیم به سوی او، رفتهگشتیم برمی او

با مردم  ها خودشان رانهویت بشوند، بر اساس آ همچیزهای بیشتری گیر بیاورند و با آنها  م میخواهنددمر

. دائماً تر شدن غلط است. خدا یک کالس کاهش وزن دارد این سنگینمقایسه کنند. این کار غلط است. 

م که مربوط به سوره شماره هفتاد نابخو برایتان ند. اجازه بدهید آیات مربوط به این قضیه راتیشه گرفته، میکَ

که موالنا چه برداشتی از آن نید شما بداتا  ین آیات برای توضیح بیت الزم استندن ااخوبه نام معارج است. 

 . میگیردمیکند و چه پیغامی 

 5، آیه (22)معارج قرآن کریم، سوره 

 (8سَأَلَ سَائِل  بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. )

 ترجمه فارسی

 (8که واقع شدنی است. ) ای درخواست عذابی کرد درخواست کننده

هم. او هم ، به خدا گفته که من درد میخواای در جهان وجود دارد باشنده یعنی خدا درد درست نکرده. یک

. برای ید حل کندو فقط خودش باید بیا داند بگیرنمیتو گفته باشد. در ادامه میگوید که کسی جلوی درد را

 این دردها باالتر ، پله پله ازدبان را درست میکنداین کار نردبان درست کرده. پس صاحب نردبان خداست. نر

هویت شدیم و از  ایم. وقتی که ما رفتیم هم ما بوده تصادفاً در آیه فوق این درخواست کنندهمتاسفانه  .میبرد

هویت شدن  سن کوچکی مثالً هفت هشت سالگی باید زاده میشدیم ولی نشدیم و هم ، دریمتعادل خارج شد

. توجه کنید که ما از ابتدای کردیمایجاد را  بیشتر و مقایسه خود با دیگران و درد مثل حسادت، رنجش

نجش ایم. وقتی به ما نرسیده، همش رنجش روی ر جهان بیرون داشتهاز انتظار زندگی از آدمها و  ،مان زندگی

 انباشته شده و این کار غلط بوده است. 

http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
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میگوید بفرمایید.  که به من درد بده، میگوییدبه خدا  دارید، اگر انتظار از کسی داریدشما همین االن هم 

دیل به درد و مساله کنم. خدا تب هم این لحظه رامن میخوا ،این لحظه که زندگی است یعنی شما میگوید

نی انتخاب کنی. اگر امیتو ،ن به تو اراده آزاد دادم و شما از جنس من هستیبفرما. چون م، باشد میگوید

ی به من درد بده. من که این لحظه ویخردمند باشی، درست انتخاب میکنی ولی فعالً بیخردی میکنی و میگ

ی، من همساله میخوای به من درد بده، خب بفرمایید. ویزندگی کنی. میگ انی مرازندگی هستم. تو میتو

این  انیم دردمان را کم کنیم؟ نه، میگویدم. حاال اگر ما درد خواستیم، با شکایت و قهر میتوهاله میدمس

جزو این عذاب اینطوری نیست که مده. مستقیماً از سوی او نیا ،افتد یعنی اتفاق می عذاب واقع شدنی است،

 یخوانیم.اینها همه در بیتی هست که ما م، این دردی که ما میکشیم. خلقت ما باشد

 5، آیه (22)معارج قرآن کریم، سوره 

 (1فِعٌ. )لِلْکَافِرِینَ لَیْسَ لَهُ دَا

 ترجمه فارسی

 (1ت. )اى نیس که اختصاص به کافران دارد ]و[ آن را بازدارنده

هویت با جهان  پوشانند، کافران. کسانی که هم ی که این لحظه را میاختصاص به چه کسی دارد؟ به کسان

که درد حمل میکند، این  . هر کسیدا کافر هستنه. ایندهویت با درد هستن . کسانی که همدمادی هستن

، برای بیند می راو خدا اتفاق در این لحظه به جای این لحظه و زندگی  ست، پوشانده است.که خدا لحظه را

 .  جنس جسم است و با او ستیزه میکند اینکه از

االن اگر شما  فقط خودش. ،؟ هیچکسای نیست؛ چه کسی میتواند جلوی این را بگیرد بازدارندهو آن را 

و میدانید طبق این صحبتها که کسی نمیتواند مسائل و دردهای شما را حل کند، فقط یک نفر میتواند که ا

هم نفر نیست، همین زندگی و نیروی زندگی است و آبی که از آنسو میاید، شفایی که از آنسو میاید، دیگر در 

که باید  استکسی نمیتواند حل کند، معلوم  گردید. االن صحبت چی هست؟ اگر حل نمی ل راهجهان دنبا

   . برویم نردبان باشد تا ما باال

 9، آیه (22)معارج قرآن کریم، سوره 

 (8مِنَ اللَّهِ ذِی الْمَعَارِجِ . )

 ترجمه فارسی

 (8[ است. ) ]و[ از جانب خداوند صاحب درجات ]و مراتب

را درست است که او خلق  ست. یعنی این دردهاههمین نردبان  و مراتب خداوند صاحب درجاتاز جانب 

نمیکند و کار ما ایجاد میکند، ولی یک قانونی وجود دارد. میگوید که یا االن باز کن و موازی شو با من، من 

المعارج  ذیالمعارج.  النا گفت نردبان حاصل کنید از ذیوارد وجودت بشوم، بگذار آسمان را باز کنم یا نه. مو

  .ردبان از اوستپس نهمین است، 

http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=56
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ای آمده درد خواسته و خدا هم به او گفته بفرمایید این هم درد. ولی  تا حاال اینطوری شد که یک باشنده

کسی نمیتواند تو را عالج کند مگر نردبان من. نردبان هم دست من است و هر لحظه حاضر است. االن ما 

اند و ما عیناً نوشتیم. ولی  مترجمین قرآن کرده هایی هست که توجه میکنیم به نردبان. البته اینها ترجمه

درجات و مراتب همین نردبان است و این نردبان از جانب خداست. همینطور که موالنا گفت، نردبان حاصل 

 های نردبان که پله پله است. کنید از ذی المعارج، یعنی دارنده درجات و پایه

 9، آیه (22)معارج قرآن کریم، سوره 

 (9لْفَ سَنَةٍ . )تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَ

 ترجمه فارسی

 (9روند. ) باال مى« او»ر سال است به سوى فرشتگان و روح، در روزى که مقدارش پنجاه هزا

پنجاه هزار سال باید ببینیم که واقعاً چی هست؟ پنجاه هزار سال واقعاً  این آیه در مصرع دوم مطرح شد.

ست که ما میتوانیم به این ای که نشانگر این دی باشد. لحظهپنجاه هزار سال نیست، ممکن است این لحظه اب

ر موقع شما به این لحظه ابدی زنده میشوید، شما به سوی او عروج میکنید. اگر لحظه ابدی زنده بشویم و ه

نهایت زنده میشویم. به هر حال، در مورد  آسمان باز بشود و من شما به صفر برسد، به یک لحظه ابدی بی

ن لحظه که ما نردبان میخواهیم. نردبان، دستِ اوست و در ایموالنا، گفت استدالل کرده  که گفت، مصرع دوم

درست کند و از او نردبان  بگذارید. من ذهنی نمیتواند نردبان را حاضر هست. شما باید پایتان را روی نردبان

ست،  انسان که هشیاری خدایی ،. در مورد انسان بگوییمتَعْرُجُ الرُّوحُ اِلَیْهِنخواهید. قانون هم این است که  را

اال اگر هنوز شما به سوی جهان میروید، این راه اشتباه است. قانون اینست که هشیارانه به سوی او برود. ح

   برگردید به سوی او بروید.  

 2، آیه (22)معارج قرآن کریم، سوره  

 (6فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیالً. )

 ترجمه فارسی

 (6پس صبر کن، صبرى نیکو. )

ه. این نَ م!وبر تا پله را م صدهیکی بکنم، در عرض نصف روز میخوا راتا پله  یعنی تو نیا بگو که مثالً من صد

م دست ه ن، آدهستن به چه اندازهش یها ست. این که پلهاو هم نردبان صاحبست. قضیه نردبان هم دست او

عاشقان بکوشید. شما میکوشید،  گفت هلهیم شما سعی کن، وین قانون مزرعه است. میگاین هما .ست زندگی

، میدهیدکود و نور و آب  ،پرهیز میکنید، شکرگذار هستید، صبر میکنید. به درخت که درخت سیب است

عتی چقدر از این نردبان و به چه سر ،، دست شما نیست. در اینجا همدولی اینکه سال اول چند تا میوه بده

 . کنید، اما کوشش با من ذهنی نباشد کوشش نیداد رفت، دست شما نیست. ولی میتوبیرون خواهی
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صبر  برای همین میگوید .، من ذهنی دارد دخالت میکندستیزه میکنید با اتفاق این لحظههر لحظه که شما 

غزل  خشنودی. االن در د توام با شکر وکنید، صبری نیکو. صبر نیکو عبارت از این است که شما صبر میکنی

بوسیله تیشه صبر و شکر،  وییعنی تا تراشیده نش« تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شکر »  کهداریم 

ویی اما صبری که توام با خشنودی است. این صبر نیست که بگ ،. پس صبر میکنیدرست نمیشودکار د

االن راجع  !رم، ناراحتم، شکایت دارم، ناله میکنمصبر کنید، ولی اضطراب دا اند مجبورم دیگر چکار کنم، گفته

 ند. ابه صبر مطالبی خواهیم خو

 2، آیه (22)معارج قرآن کریم، سوره 

 (5إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیداً. )

 جمه فارسیتر

 (5بینند. ) زیرا آنان آن روز را دور مى

، روز قیامت یا روز زنده شدن به حضور یا باز شدن آسمان را دایی که در درد هستنهنیعنی منهای ذهنی، آ

 بینند. ولی: دور می

 ۴، آیه (22)معارج قرآن کریم، سوره 

 (7وَنَرَاهُ قَرِیباً. )

 ترجمه فارسی

 (7بینیم. ) و ]ما[ نزدیکش مى

صبح نزدیکست خاموش، کم خروش * من همی کوشم پی تو، تو . » زنده شدن شما را میبیندیعنی خدا 

نم نزدیک د، زندگی میگوید. من میداات مکوش، من دارم میکوشم. خدا میگوی تو با من ذهنی« مکوش 

بینید که شما اگر با من ذهنی دخالت نکنید، شکایت نکنید، صبر نیکو داشته باشید، به  هستی. پس می

 .میروید باالما از این نردبان بوسیله او راحتی ش
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 راجع به نردبان چند مطلب بخوانیم: دهیداجازه 

 (1665)مثنوی، دفتر پنجم، بیت پایه پایه تا عَنان آسمان                   ست پنهان در در جهان  هایی نردبان

پس این نردبانی که در درون شماست، پنهان هست. عنان آسمان همان قسمتی از آسمان است که دیده 

ات خیلی عمیق بشود. وقتی  یعنی وقتی ریشه به بام خودت، میشود. در غزل داریم میگوید وقتی برسی

ها  اثر نکند. ولی پایه پایه است و این نردبان روی تو دیگر یعنی زمین ذبه جهان روی تو اثر نکند،نیروی جا

  درونی هستند. االن موالنا توضیح بیشتری میدهد. بیت زیر هم با این مطلب متناسب است: 

 (9186بیت  )مثنوی، دفتر سوم،پله پله تا مالقات خدا                      از مقامات تبتّل تا فنا

که این چیز در جهان مرا میکِشد. پس در این  دتبتّل یعنی کندن هویت از جهان. شما شناسایی میکنی

زندگی است و معتاد شدم به چیزها در  در آنورزم به این، برای اینکه فکر میکنم  هویت است. من حرص می

اد به درد هستند. ما باید به خودمان نگاه ها معت جهان. معتاد شدم به واکنش، معتاد شدم به ایجاد درد. خیلی

تان را نسبت به آن چیز به  و عالقهمیکشید هر دفعه که شناسایی میکنید و خودتان را از آنجا بیرون  .کنیم

 رسانید و به طور قطع یقین میدانید که در آن چیز زندگی نیست، تبتّل صورت گرفته است.  صفر می

یعنی هیچ هویتی،  ه، یواش یواش تا فنا، تا فنای کامل، تا دل ما از عدم بشود.بتّل، پله پلت میگوید از مقامات

. اگر بماند میشود هیچ حس وجودی در ذهنمان نماند. چون اگر حس وجود در ذهنمان باشد، آن دل ما

م باال. احتمال دارد که دوباره من ذهنی بِتَند و خودش را درست کند. پایه پایه تا مالقات خدا، پله پله میروی

پس صبر در آن هست، پله پله رفتن الزم است، تعهد و هر روز روی خود کار کردن الزم است، هر روز روی 

نمیتواند برود  ش را دارد، کسی از نردبان کس دیگردرون خود خود کار کردن الزم است. هر کسی نردبانِ

از اشخاص بیرونی نباشید. نردبان را  باال، کسی برای کس دیگر نمیتواند نردبان بسازد. شما دنبال نردبان

  میسازد درست نیست، ساخته است.  ؛گفت خدا میسازد
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 (1667، بیت پنجم)مثنوی، دفتر      هر روش را آسمانی دیگر است          هر گُره را نردبانی دیگر است

ان ذهنی است. بگویید که من در چند بیت موالنا به ما توضیح میدهد که شما فکر نکنید که این نردبان، نردب

یک نردبان ساختم، آهای مردم بیایید از این نردبان بروید باال. موالنا کمک میکند که ما در درون نردبان 

. پس این نردبان برو خودمان را پیدا کنیم. شما نیایید نردبان خودتان را به زور به یکی بگویید بیا از این باال

 عنوان نردبان ببینی، یک سری باور است. البته ما از نردبان ذهن برویم باال، ذهنی است. چیزی که بتوانی به

 :میشود نردبان همین مایی و منی

      ست عاقبت این نردبان افتادنی          ست نردبان این جهان ما و منی                         

 بتر خواهد شکست که استخوان وی            تر است هر که باالتر رود، ابله    

شما میدانید که از نردبانهای ذهنی این جهانی بروید باال، هر چه بیشتر بروید، این ابلهی را نشان میدهد، 

شما هستید، اگر کسی باور کند و  مردم به آدم مثالً میگویند استادافتید.  برای اینکه میپوسد از آن باال می

باال، آن نردبان را دیگر رها میکند. آن نردبان در درون است.  گوش بدهد، اوالً از نردبان این جهان میرود

ین جهان باال نروید. هر شرط اینکه شما از نردبان خدا بروید باال پله پله تا مالقات او اینست که از نردبان ا

گفت که شما اینطوری هستید، آنطوری هستید، بگو آقا ما نیستیم. شما صاحب این قدرت  کسی هر چه

ما نیستیم. شما بیا به ما یاد بده چه جوری زندگی کنیم، من نمیتوانم. شما به سواالت من جواب هستید، 

 بده، من بلد نیستم. نردبان خودت را پیدا کن. من نمیتوانم نردبان برای تو بسازم. 

ردبان این موالنا نردبان نمیسازد، کمک میکند نردبان درونت را ببینی. اگر شما با همین درسهای موالنا از ن

جهان، نردبان مَنی نروی باال؛ مردم حاال به ما نمیگویند شما اینقدر خوب و استاد هستید، ما خودمان به 

فهمند، قدر ما را نمیدانند، ما آدم خردمندی هستیم، چطور  فکر میگوییم مردم نمی دربندیم.  خودمان می

این غلط است، اینها توهمات  دنیا را اداره کنم!ببرند بگذارند آیند مرا پیدا کنند در این گوشه خانه  نمی

، هر کسی ست که خودش خودش را دارد بزرگ میکند. خالصه میگوید هر گروهی ذهنی است. ابزار ذهنی

 باز میکند. را و خدا روی تک تک آدمها جدا کار میکند و آسمان دیگری یک نردبان دیگری دارد

 (1661)مثنوی، دفتر پنجم، بیت پایان و سر   با پهنا و بیملک           خبر هر یکی از حال دیگر بی

ما در یک فضای الیتناهی هستیم. همینطور  برای اینکهخبر است.  میگوید هر انسانی از حال انسان دیگر بی

که این فضا الیتناهی است، فضای یکتایی هم الیتناهی است و ما در این فضای یکتایی یک باشنده هستیم و 

ن برای ما ساخته که برای هر کسی مخصوص خودش است. گفت با حال و هوای خودش باال یک نردبااو 

 میرود ولی ملک وسیعی است. ذهن وسیع نیست. 



Program # 611 5152ژوئن  59 ـ 5932 خرداد 52  اجرا: تاریخ گنج حضور 255برنامه شماره                 

ه | 26 ح ف ص  

 

این ابیات به ما میگوید که شما اوالً از کسی نردبان نخواهید، به کسی نردبان ندهید، به نردبان کسی ایراد 

هر کسی راه خودش را دارد، به دین کسی توهین نکنید، ، نکنیدنگیرید و توهین  ایرادنگیرید، به راه کسی 

 پایان و سر. در یک فضای بی. هر کسی یک جوری روی خودش کار میکند

 (1664)مثنوی، دفتر پنجم، بیت  وآن درین خیره که حیرت چیستش؟     این در آن حیران که او از چیست خوش

، آسمان خودمان را داریم، از درون شادی فوران میکند. میگوید هر کدام از ما نردبان خودمان را داریم

نمیتوانیم بفهمیم بوسیله ذهنمان که او از چه خوش و حیران است. هر کسی به فضای درون خودش، به 

گیری کنید. ولی توجه کنید  خدای درون خودش، به ریشه خودش زنده هست و شما با ذهن نمیتوانید اندازه

دوام  های مصنوعی بی ب کردیم، با ذهن در کار مردم دخالت میکنیم. با ذهن نردبانکه ما با ذهن کار را خرا

خودمان را میخواهیم به مردم تحمیل کنیم. ما باورمان نمیشود که کسی از درون شاد باشد، به فضای 

تند، به سبب زنده هس هایی این خدا در آنها زنده شده و به شادی بی درونش. ما باورمان نمیشود که در انسان

سبب زنده هستند و این آرامش و شادی بستگی به این ندارد که در بیرون یک چیزی باید یک  آرامش بی

 جور خاصی باشد. 

 (1651)مثنوی، دفتر پنجم، بیت     هر درختی از زمینی سر زده          هصحن ارض اهلل واسع آمد

نی به صورت یک درخت سر زده، درست است که نهایت است. هر انسا بنابراین این فضای یکتایی وسیع و بی

مان جدا نگاه میکند، ولی در همه ما زندگی است که نگاه  مان، صورتمان جداست، چشمان ما قیافه، شکل

 ،فقط صورتشان آمده بیرون ای وصل هستیم؛ همه انسانها، اینکه به مرکز کره ما درست مثل  میکند و همه

د از این صورت برگردیم برویم به عمق و با او یکی بشویم. با یکی شدن با ولی مرکز همه ما یکی است. ما بای

قید و شرط  که همیشه بی شق است. عشق به انسانها همین استاو، با هم حس یکی بودن بکنیم و این ع

است. هر موقع شما دیدید به یک آدم ناشناس لطفی میکنید، مثالً یک آدرسی میدهید، سوال میکند با 

نگاه  چرا وقت مرا گرفت! در آن موقع زنید که کنید، غُر نمی ب میدهید، عجله ندارید، شکایت نمیحوصله جوا

ست، همه اینها از یک جنس هست، یک شادی هست، یک زیبایی هزیر این فکرها یک آرامشی  کنید ببینید

را و ذهن را . فقط جهان نیامده بودید است. این نشان میدهد که آن موقع شما عمق داشتید و به سطح

 دیدید.  نمی

 (1658)مثنوی، دفتر پنجم، بیت که زهی ملک و زهی عرصه فراخ          بر درختان شکر گویان برگ و شاخ

ها شاخ و  میگوید برگ و شاخ بر درختان شکر میگویند، یعنی همه انسانها شکرگویان هستند و همه انسان

 که فعالً ما حس نمیکنیم.  صه فراخی استند عجب ملک و عجب عربرگ یک درخت هستند که میگوی
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توضیح میدهد که اگر این آسمان باز  راش شده دل ما. ولی موالنا دارد وضعیتهایی یفعالً من ذهنی با تنگناها

 خواهیم شد. ها صورت بگیرد، ما آن طور له پلهبشود و این عروج بوسی

 (1651)مثنوی، دفتر پنجم، بیت        بده که از آنچه میخوری ما را         بلبالن گرد شکوفه پر گره

ند و میگویند از آن چیزی ا ههای پرگره حلقه زد گره یعنی شکوفه خیلی درهم. بلبالن گرد شکوفهشکوفه پر

  که تو میخوری، ما را هم بده.

 (8491، غزل )دیوان شمس    ساخت معراجش یَدِ کُل ّ اِلَیْنَا راجِعُون       ؟کی تراشد نردبان چرخ نجار خیال

بینید که میگوید نجار ذهن، نردبان آسمان را نمیتواند بتراشد. پس نردبان را چه کسی میسازد؟  می پس

یی کنید و برگردید ساخت معراجش یعنی معراج شما را، عروج شما را از چسبیدن به زمین، اینکه شناسا

میگوید همه به سوی او مراجعه میکنند.  آورد؟ میگوید دست یک قانون. این قانون بوجود می بروید باال، چی

ما انسانها در این جهان، در این شصت هفتاد سال هشیارانه به سوی او عروج میکنیم، باید بکنیم، راه دیگری 

خواسته،  ای درد خواندیم که گفت یک باشندهاالن  ال نگویید که دردهای ما کم میشود.نداریم. یعنی شما حا

مهم نیست، مهم اینست که ما بدانیم منظور ما  هم این دردها واقع شده. درد اینقدر ، حاالخدا هم به او داده

ها به این برنامه گوش میکنند برای اینکه دردهایشان کم بشود. البته که عروج بکنند دردها  خیلی .چیست

دِ کُل ّ اِلَیْنَا یَمیفتد. برای اینکه از دردها هم عروج میکنند، ولی یک قانونی را میگوید. این قانون همین 

 : باشد میاست که مربوط به آیه نود و سه سوره انبیا  راجِعُون

 39، آیه (55اء )قرآن کریم، سوره انبی

 کُل ّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ

 ترجمه فارسی

 گردند. ]ولی سرانجام[ همه به سوى ما بازمى رشان[ دینشان را میان خود پاره پاره کردند.و ]کا

تکه تکه  مان که هشیاری و زنده شدن به آن است را ، دینمهم است. برای اینکه ما در ذهن ،این نوشته

هر کسی به ه ک دموالنا در داستان فیل توضیح میده اتاق اتاق است. این موضوع را کردیم. ذهن به صورت

قضاوت تکه  بوسیله پنج حس، ذهن و ما زندگی را. قسمتی از فیل دست میزند و آن قسمت را اصل میگیرد

، یمون بشکه باید آ ن چیزی که ما بودیم،ا دینشان را، معنیش این است که آکار ی تکه کردیم. اینکه میگوید

ما اتاق اتاق کردیم، برای اینکه فکر وقتی ست. دین ما چیست؟ دین ما زنده شدن به آن دین ما، که میشود

. اصالً فکر یک ابزار ناقص برای دیدن کل است. کل را که میکندد، تکه تن بدهرا نشاد خدا یا کل همیخوا

و این دید غلط  که تمرکز میکندهر لحظه روی یک ت بنابراین در. میبیند ،. تکه تکه میکناند ببیندنمیتو

 ن هم غلط است. یرواست. حتی این دید در جهان ب

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=21#rowno2193
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=21#rowno2193
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=21#rowno2193
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. ولی دکه کردنبوسیله فکر تکه ت را نکه کردند. ما خودشان بودیم، خودشااز زبان زندگی میگوید ما را تکه ت

ی که شدن. یعن، از این تفرقه و از این تکه تدو به سوی ما برگردن د که آخر سر باید جمع بشوندننباید بدا

که مثالً صدتا، صد تا ت اریدکه است. همه رنجشهای شما بشمت هویت شدید، آنجا یک شما با هر چیزی که هم

، هر ترس شما، هر حس گناه شما، هر چیزی که هر دردی دارید ،شما همه دردهای ،گیر افتادیدشما  است،

ذهن شما میگذرد و  ازد و ن میدهاشما نش ذهنشدگی، هر چیزی که  ویته هم، هر دبه شما اضطراب میده

نید که سرانجام یعنی باالخره باید به سوی او بازگردید دابولی شما  .یدا هآنجا گیر افتاد روی شما اثر میگذارد،

 اینطوری نیست. یم پیش خدا. نه،ویم، میرویم وقتی مُردیم، راحت میشویدر همین هفتاد سال. نه اینکه بگ

 به این جهان راهشیاری  .تمام صحبتها را میکنیم که انسان بداند که این جهان مثل کارگاه است 

آنطور که باید روی د به این جهان، هشیاری هشیار است. ولی ی، وقتی میامیرود ، هشیاری به ذهنفرستند می

لبی است. چیز جا ان در ذهن انسان، ذهن انسان هم یکبه جه نیست. میرود ،شود و آسمان بشودخودش بنا 

. یعنی درخت که انسان میرسد و بالغ میشودوقتی از خواب بیدار میشود، خیلی تغییر کرده. درسته مثل یک 

ید بیرون، آن جسمش است، نجا میاید، از آو انسان بوجود میا افتد ر که در رحم انسان اتفاقاتی میهمینطو

یم و میکشیم عقب و رها وهویت میش . اینکه ما همبعد هشیاریش هم یک جوری در زهدان ذهن میرسد

ها ما را میپزد، میوه ما اینکه درد میکشیم آگاهانه، صبر نیکو میکنیم، این یم باال،آی میکنیم، اینکه پله پله می

 . را میپزد

که از خودش هشیار است و  دیم از خواب ذهن به طور کامل، االن هشیاری میفهموولی وقتی بیدار میش

ی از زندگکه منظور  بنظر میاید، ین آسمانی که در درون ما باز میشودنهایت است. یعنی ا ، بیعمق دارد

م به این ییآ . برای اینکه ما میباشدنه ید مثل کارخا. این جهان هم بنظر میافرستادن ما به این جهان باشد

چیزهایی که جمع کردیم چه میشود. اصالً میریم. معلوم نیست  جهان و چیزهایی جمع میکنیم و بعد می

که مثالً در هشتاد نود سالگی،  یگوییدیش نداریم. پس شما م. کنترلی هم روبشود فرقی هم نمیکند که چه

دیم اینجا و این همه هم به زحمت افتادیم، ؟ برای چه آمهبود میریم، اصالً جریان چه ما که االن داریم می

نیست. چه مقصودی بود این؟ )آیه  در آنکه خواهم مرد، شکی  بدن ما هم که فرسوده شده و معلوم است

 از میگردند.فوق( ولی سرانجام همه به سوی ما ب

 (8491)دیوان شمس، غزل  یُلَقّاها فرو می خوان و اِلّا الصَّابِرُون'ال      تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شکر

هایی به خودش چسبانده  میگوید که تا بوسیله تیشه صبر و شکر تراشیده نشوی، پس هشیاری رفته ناخالصی

صبر، صبر نیکوست، صبر توام  .راشد. شما باید صبر و شکر کنیدت و تیشه خدا لحظه به لحظه میزند اینرا می

با خشنودی است. صبر برای این است که ذهن دوست ندارد. اشتباهاً ما یک تصویر ذهنی قشنگی در 

 ذهنمان درست کردیم و فکر کردیم آن هستیم و آنرا به مردم فروختیم. 
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ها از غمهایشان میگویند. ظلمی که  ش میدانند. خیلیهای ذهنی دردمند هستند و این درد را ارز خیلی از من

هم که این بالها سرم آمده است،   ام کرده و فالنی کرده، در زمان بچگی وفایی که کرده، بچه همسرم کرده، بی

( به من بدهید، مظلوم شدم. Creditاینها جزو تصویر ذهنی من است. اِی مردم یک اعتباری، یک کردیتی )

ست. اینها را خدا لحظه به لحظه تیشه میزند، ذهن شما دوست ندارد، میگوید که من یک اینها همه غلط ا

تصویر ذهنی درست کردم. روز به روز مثل اینکه یکی دارد آنرا میکَند. چه کسی میکَند؟ یادمان باشد همه 

دازد، همه را ان های ما میشود، گرچه که ذهن گردن آدمهای بیرونی می اتفاقات را که سبب کنده شدن هویت

 آورد. زندگی بوجود می

افتد، شما دست زندگی را در پشت ببینید. یکی تیشه دستش هست. مدام میزند اینها را  هر اتفاقی می

لحظه به لحظه. انگار لحظه به لحظه زلزله است که این خانه بریزد. ما هم لحظه به لحظه مشغول  ،ندمیکَ

خورد،  ی میروید، مثالً مهمانی، یکی حرف میزند به شما برمیدرست کردن هستیم به اشتباه. شما یک جای

ند. همانی که این یک نعمت است. به شما دارد اطالعات میدهد که این تیشه االن چه چیزی را میخواهد بکَ

میخواهد بیندازد. آن شخص نزده، یک نیرویی سبب شده که او این حرف را بزند و این ناراحت کرده شما را 

افتد و شما را ناراحت میکند، تیشه است. در آنجا گیر کردید شما و  به نفع شما بوده. هر چیزی که اتفاق می

ص این حرف را ما اگر خردمند باشیم، شکر میکنیم. میگوییم خدا را شکر که رفتم به این مهمانی و آن شخ

 را دیدم یا دردم را دیدم.   شدگی هویت یک همزد، من 

گفتیم اگر شما یک روزی متوجه شدید که این من ذهنی که شما دارید خیلی ناجور است، نترسید و فرار 

ها باید خراب  نه. همه آن خامیشوید زیبا ،بیندازیدهمه را نکنید. برای اینکه این من ذهنی، شما نیستید. 

ها. آیا  گذاری کردند، در اتاق که کردن ما را. خدا میگوید ما را بردند و در ذهن سرمایهد. گفت که تکه تبشون

یم و داریم میکَنیم. ولی شما یاد میگیرید که صبر و شکر ا هاین درست بوده؟ نه. ما هم تیشه دستمان گرفت

 داشته باشید. 

یابند مگر صابران.  که معنیش اینست، در نمین آیه را بخوا ا، میگوید برو ایناین کار ر دوست نداریدحاال اگر 

د که مزه زندگی فهمن . یعنی فقط صابران میخوان و اِلّا الصَّابِرُون یُلَقّاها فرو می'الن که ابخو میگوید این آیه را

، دنکنن؟ برای اینکه تا صبر نهایت یعنی چه چه. زنده شدن به بییم. عروج یعنی ویداریم میگ چه؟ ما چیست

دو  خواهید گرداند. شما نمی شکوه و شکایت و خشم دوباره ما را به من ذهنی برمی ،. اعتراضداعتراض میکنن

باید حفظ کنی.  ،دیهمین پرهیز میا ،رفتی باال باید وایسی پایین. نَه، پله را یه تا پله بیایباال و س دیوتا پله بر

انید، یک خلوتی و شما نمیتو ددر اول کار خشمگین میکنن در اطرافتان شما را ای اگر شما میبینی که عده

 ا هم پرهیز کنید. ما که اولش قوی نیستیم.هنحاصل کنید، از آ
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 11، آیه (51قرآن کریم، سوره قصص )

 آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا یُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَکُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْر  لِمَنْ

 ترجمه فارسی

گرویده و کار شایسته کرده پاداش  واى بر شما! براى کسى که» [ یافته بودند گفتند:  و کسانى که دانش ]واقعى

 «خدا بهترست، و جز شکیبایان آنرا نیابند.

ه بودند، یعنی به زندگی زنده شده بودند. کسانی که من ذهنی دارند، درد دارند، هنوز واقعی یافت دانش

فهمند،  ای ندارند، خوب آنها نمی ها مقاومت میکنند و عالقه هویت هستند، در مقابل این صحبت هم

کر و ای میگویند نَه، پاداش خدا بهتر نیست. یعنی این چیزی که با صبر و ش یابند. میگوید عده درنمی

، نردبان هم او گذاشته، این خوب نیست! ما همین میرویم ها باال رضایت، زندگی ما را میتراشد و ما از این پله

های این دنیایی را میخواهیم. ولی آنهایی که صابر هستند، صبر میکنند، صبر نیکو میکنند، باالخره در  پاداش

یابند. خیلی  کنندگان میق، زیبایی و خرد را فقط صبرآن عشیابند که نه، آنچه که از طرف زندگی میاید،  می

 از ما انسانها صبر نداریم. 

د، صبر نیکو اجازه بدهید چند بیت راجع به صبر بخوانم که خیلی جالب است این صبر. اگر شما صبر نداری

که  حالینید. باید خشنود باشید. یعنی این لحظه شما رضایت دارید. در اخوب بخو ندارید، این ابیات را

 ،قسمتی از وجود شما کَنده میشود، یک چیزی از شما دارد از بین میرود، گلی از گلیم شما کنده میشود

و  ار سبب یکی شدن شما با زندگی میشودکه این ک و شکرگذار. شکرگذار از این هستید شما خشنود هستید

و من ذهنی که شکرهای  دداشت. از این کار شکرگذار هستی پس از این به خرد کل دسترسی خواهید

 ن حالت از بین رفته.آ مده،حی میکرد، برای اینکه این گیرم آسط

 (511، بیت دوم)مثنوی، دفتر            حَیْثَ ال صَبْرَ فَال ایمانَ لَه          صبر از ایمان بیابد سر کُله

یاید. کسی که ایمان به خدا داشته سر کُله یعنی تاج. این ابیات را قبالً هم خواندم. میگوید صبر از ایمان م

ها میترسند وقتی که  باشد. اگر شما میدانید که خداییت هستید. اگر شما به خودتان متکی هستید. خیلی

قسمتی از وجودشان کنده میشود، گرچه ذهناً میدانند که همه چیز فناپذیر است، ذهناً میدانند که از جنس 

س خدا هستند با حقیقتاً از جنس خدا شدن یا توکل داشتن یا ولی دانستن ذهنی که از جن ،خدا هستند

ایمان داشتن خیلی فرق دارد. شک ندارند. میگوید آن کسی میتواند صبر کند که ایمان داشته باشد. کسی 

 آورد از حضرت رسول: که صبر نداشته باشد، ایمان ندارد. اینرا شاهد می

 (518)مثنوی، دفتر دوم، بیت    را صبری نباشد در نهاد هر که          خداش ایمان نداد گفت پیغمبر:

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=28#rowno2880
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=28#rowno2880
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=28#rowno2880
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هر کسی که در درون خودش، در نهاد خودش صبر ندارد، در اینصورت ایمان هم ندارد. حدیث زیر مربوط به 

 این ابیات است:

 حدیث

   مَن ال صَبْرَ لَهُ، ال ایمانَ لَهُ

 هرکه را صبر نباشد، وی را ایمان نباشد. 

 به صبر:مطلب دیگر راجع 

 (8161)مثنوی، دفتر سوم، بیت  که پناه و دافع هر جا غمی ست          گفت لقمان: صبر هم نیکو دمی ست

نیم، اکه در حاشیه ابیات میخو داریم، تسلیم داریم. این ابیات راتوجه کنید که ما در این غزل صبر و شکر 

. لقمان گفته صبر یک دم ر بسیار موثر واقع بشودانید، میتواند بسیانید حفظ کنید و هر روز بخوااگر شما بتو

 ای است که پناهگاه و دفع کننده هر غمی است. کننده  نیکویی است، یک نسیم زنده

 (8168)مثنوی، دفتر سوم، بیت      آخر والعصر را آگه بخوان          صبر را با حق قرین کرد ای فالن

، باور نداری، وجه نیستیمت هنوزجا آمده. اگر صبر و خدا یکمیگوید خدا صبر را با خودش قرین کرده. یعنی 

انه بخوان. یعنی بکش عقب، ببین چه میگوید. اول این سوره اینطور شروع آخر سوره والعصر را آگاه میگوید

پس توجه  با والعصر شروع میشود. .این لحظه زنده باشد که انسان از جنس هشیاری است و باید در میشود

که  بالفاصله میگویدنهایت خدا که این لحظه است در مقابل گذشته و آینده.  لحظه ابدی و بی به این دمیده

برای اینکه  .است. به خودش و دیگران ضرر میزند پس در زیانکاری نسان چون به این لحظه توجه نمیکند،ا

است. پس همیشه در ذهنش است. برای اینکه با من ذهنی کار میکند. برای اینکه دردهایش پایه تصمیمش 

در زیانکاری است. مگر آنهایی که واقعاً ایمان دارند. االن هم صحبت کرد و گفت کسی که ایمان داشته باشد، 

  . ترغیب میکنند صبر میتواند بکند. وقتی حرکت میکنند، خودشان و انسانهای دیگر را به صبر خدا

یکی دیگر به صبر و خدا ترغیب بشود، یعنی تان این نتیجه حاصل بشود که  یعنی اگر شما از فکر و حرکت

تر  هایی از نردبان در درونش برود باال یا صبر بکند؛ یعنی چه؟ عکسش ساده در درونش آسمان باز بشود یا پله

روید و در خانه هم  است. شما مردم را به واکنش واندارید، شما میتوانید هر روز که از خانه به بیرون می

اید، همه در آغوش  ه واکنش واندارید. معنیش اینست که فضای عشقی را باز کردههمینطور، هیچ کس را ب

حقیقتاً میگنجد و « در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد » جا میگیرند. فضا باز شده است.  شمامهر 

انعطاف اینرا شعار میدهید یا بحر باز شده، فضا باز شده. شما شما این فقط باور نیست. دو جور هست که 

دارید، هر جور باور، هر جور رفتاری در این فضا جا میشود. خب، یک چنین آدمی انسانها را به صبر خدا 

 آورد.  دعوت میکنند. من ذهنی دردمند ستیزه میکند و انسانها را از خدا و صبر بیرون می
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خدا هست و هر جا خدا برای همین میگوید که صبر را با حق پهلوی هم قرار داده. یعنی هر جا صبر هست، 

خدا االن در زیر فکرهای شما در شما میخواهد شما را تغییر بدهد. شما باید صبر هست، صبر هم هست. 

ی؟ تا موقعی که او کارهایش را انجام بدهد. این کار کنید، تسلیم میشوید، موازی میشوید، صبر میکنید. تا کِ

 را نکنید، نمیشود.   

 (8169)مثنوی، دفتر سوم، بیت      کیمیایی همچون صبر آدم ندید          دصد هزاران کیمیا حق آفری

هشیاری  تا ای که به انسان بزنند مورد، مادهزدند تا طال بشود. در این  ای است که به مس می کیمیا ماده

یعنی تبدیل بشود، این کیمیاست که مس وجود آدم را تبدیل به  ،جسمیش تبدیل به هشیاری حضور بشود

میکند. طال هم معادل حضور است. انسان تا به حال کیمیایی مثل صبر را ندیده است. یعنی کیمیایی  طال

 مثل صبر در جهان وجود ندارد. 

 (8981، بیت ششم)مثنوی، دفتر      کردشان خاص حق و صاحب قران          صبر جمله انبیا با منکران

د، اگر شما به ی که منکر هستننبینید که با کسا ا منکران. پس میصبر همه انبیا ب وید. میگدد مثال میزندار

بد است،  ویندد و میگانکار میکنن اها ر د که این آموزشی هستننولی اطراف شما کسا دحضور زنده شدی

همین درد هست و من ذهنی ما خوب است، ما عالقمند هستیم که حسود باشیم و پشت سر مردم حرف 

یم. پشت و، ما خوشحال میشدو از اینکه شکست میخورن دبرسن هندیزی که میخواچذاریم مردم به گبزنیم، ن

ا هیم، اینویمیگ اسم میبریم و بدی مردم ریم و ما اسر مردم حرف میزنیم. ما غیبت میکنیم. ما انتقاد میکن

 ! دهستن

 دران عالقه دارصبر انبیا، پیغمبران با این افراد نتیجه داده. بنابراین به همین دلیل است که خدا به این پیغمب

د، به جای د جیغ میزنای که دار انید به بچهو به شما هم همینطور اگر صبر دارید. اگر شما صبر دارید و میتو

ن صفر اود، دردتصفر بش شما هید، منِن بدابغلش کنید و بوسش کنید و نرمش نشداد بزنید،  او اینکه به

د بزن، بگو دا او وید بهست که من ذهنی میگهم ه ک جورا باز کنید، این صبر است. یان رود، آغوش مهرتبش

، در هر سنّی. صاحب قران درا کردی که شما این کار دانم ، ولی یادش مییکندماو هم که با خشم صداتو بِبُر 

 یعنی صاحب منصب، بزرگی.   

 (8988، بیت ششمی، دفتر )مثنو     دان که او آن را به صبر و کسب جست     هر که را بینی یکی جامه درست

 هر کسی را میبینی که جامه درست پوشیده، بدان که او به صبر و کسب آنرا بدست آورده.

 (8981، بیت ششم)مثنوی، دفتر      صبری او آن گوا هست بر بی          نوا هر که را دیدی برهنه و بی
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بینی  نطور معنوی؛ در جهان معنوی مینواست، حتی در عالم مادی، همی هر کسی را که میبینی برهنه و بی

صبر  کسی برهنه و بینواست، هیچ نوایی ندارد، هیچ حضوری ندارد، سالها هم زحمت کشیده، بدان که بی

 بوده است.

 (1718، بیت سوم)مثنوی، دفتر     خامش و در انتظار فضل باش          کوری خود را مکن زین گفت فاش

گرنه کوری تو فاش میشود. خامش باش و در انتظار فضل باش، شکایت میگوید با من ذهنی حرف نزن، و

نکن، حرف نزن، اعتراض نکن، در انتظار بخشش خدا باش. داریم راجع به صبر صحبت میکنیم که از این 

 نردبان که میروی باال باید صبر کنی. فضل یعنی بخشش خداوندی. 

 (1719، بیت سوم)مثنوی، دفتر      دن است ای روزجوخویش رسوا کر         در میان روز گفتن روز کو؟ 

ها برای اینست که  کسی که با ذهنت روز میجویی، در حالیکه وسط روز هستی. بارها گفتیم تمام این صحبت

چشم ما باز بشود، ببینیم که ما الزم نیست در آینده به حضور برسیم، ما االن در حضور هستیم. موالنا به ما 

اید، فقط با شکایت و اعتراض  انسان شده قتیاید و میان روز در حالی که به حضور زنده شده میگوید، شما در

و ستیزه و مقاومت این فضا را بستی. اگر این کارها را نکنی، امروز گفت روزه بگیری از اینها، گفت اگر 

در این صورت سپاسگزار باشی، امروز گفت اگر شناسایی کنی برگردی، گفت اگر فقط خدا را ستایش کنی، 

 میفهمی که روز است. 

میگوید در میان روز گفتن روز کو؟ روز است و آفتاب میدرخشد، یکی میگوید روز کو! یک حرفی میزند 

چقدر زیباست آدم خاموش معلوم است که من ذهنی دارد، درد دارد، خوب نگو. خودت را رسوا میکنی. 

یادمان باشد من نصیحت نمیکنم. نصحیت آنست که به باشد. مخصوصاً دیگران را عوض نکند، نصیحت نکند. 

ما داریم حقایق را فاش برم.  یک شخص خاصی بگویی چجوری زندگی کن. انتقاد هم نمیکنم. اسم هم نمی

یحت نیست. موالنا ا نصه. ایندبه ما نشان میده ها راه رایم. اینویایی موالنا گفته داریم میگهچیز میکنیم. یک

 هم نصیحت نمیکند. 

ا دارد خودش ، یعنی خدبینید شما روز و خورشید را نمی شما اگر چیزی گفتید که معلوم بشود ،س از اینپ

؟ بحث و جدل میکنید، بینید. میگویید خدا کو؟ چجوری میگویید نمی د، شما او ران میدهرا به شما نشا

 ؛ورم، نمیبینمی من کویی نمیکنی. داری میگگرستیزه میکنید. جز آبروی خودت که میبری، کار دی

ببیند  د بیرونیجویی. روز را نمیبینی. آدم روز بیا . روزجو یعنی با ذهنت روز میاینست منظورش از بیت

بهتر  سوال نکند آقا شما چه سوالی هست که میکنی! گویند نمی خورشید کو! خورشید میدرخشد، بگوید

 ؟نیست
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 (1716، بیت سوم)مثنوی، دفتر      ت استوین نشان جستن نشان عل     صبر و خاموشی جذوب رحمت است

مدانید که چونید، » گیرد،  میگوید صبر و خاموشی. هر کسی که خاموش است، اعتراض نمیکند، اندازه نمی

چقدر زنده شدم، با ذهن اعتراض نمیکند، با ذهن اندازه نمیگیرد، خاموش است، صبر « مدانید که چندید 

، این آدم از خدا رحمت را جذب میکند. یعنی زندگی به ما هر چقدر میکند، جذوب یعنی بسیار جذب کننده

میتوانیم بِمَکیم. هر  اای هستیم که پستان زندگی ر ل بچهبکشیم، میدهد. ما نمیتوانیم جذب کنیم. ما مث

مکیم. حواسمان به آن طرف  چقدر بمکیم، شیر میاید. چرا نمیتوانیم بمکیم؟ برای اینکه پستان شیطان را می

ت. چون خاموش نمیشویم. دائماً این ذهن در جریان است. در ذهن ما فکر میپرد، ما را میبرد به جهان. اس

این نشان جستن، نشان خدا را جستن است. نشان حضور را جستن است که نشان ندارد. نشان مریضی 

 شدگی است. هویت ست، هم روحی

 (1715، بیت سوم)مثنوی، دفتر     ، جزای اَنصِتُواآید از جانان          بپذیر، تا بر جان تواَنصِتُوا 

* یعنی که آبت را به الغ اَنصِتُوا  »اَنصِتُوا یعنی خاموش باش. امروز هم آن بیت را درباره اَنصِتُوا آوردیم که 

یعنی از بس حرف میزنی و ذهنت فعال است، خاموش نمیشوی، « هین تلف کم کن که لب خشکست باغ 

ود. خب وقتی این فکرها میپرد ما را میبرد، دارد انرژی را تلف میکند. به باغمان که آب زندگی تلف میش

حل درست  مان که نمیرسد، به راه رسد، به فکرمان که نمیرسد، به خالقیت رسد، به بدنمان که نمی نمی

ساکت شو، کردنمان که نمیرسد. اصالً ما نمیتوانیم فکر کنیم که چه میخواهیم در این جهان. این فرمان 

 بیاید.  را بپذیر تا بر جان تو از خدا پاداش ساکت شدن اَنصِتُوا یعنی ساکت شو،

 (8149بیت  دفتر ششم، ،مثنوی)     صبر کن کِالصَّبرُ مِفتاحُ الفَرَج          ما همی گفتیم: کم نال از حرج

بنظر میاید  و شار و گرفتاریدرد و ف حرج یعنی تنگنا،میگوید ما مرتب گفتیم که اصالً از تنگنا ننال. 

افتد بسیار مهم هستند و ما را دارند خرد میکنند. هر چیزی معنی خودش را  چیزهایی که دارد اتفاق می

برای ذهن ما دارد، اما اصالً ننال. برای اینکه نالیدن و شکایت کردن ذهن را درست میکند. اصالً از طریق 

نگه دارد. صبر کن برای تن ذهن، من ذهنی میتواند خودش را شکایت، نالیدن و خشمگین شدن و ایراد گرف

 اینکه صبر کلید گشایش است.

 (8146بیت  دفتر ششم، ،مثنوی) ای عجب منسوخ شد قانون؟ چه شد؟        این کلید صبر را اکنون چه شد؟

اومتی، مق ست. صبر یعنی بیا این کلید صبر که کلید خداست، و این صبر عدم اعتراض و مقاومت میگوید

خ ، چی شد؟ این قانون خداست. چرا منسوخ شد؟ نشده. قانون صبر که قانون خداست منسوسته کلید

ن ، ما یادمانه چه اتفاقی افتاده؟ ای عجب منسوخ شد قانون؟ چه شد؟. نشده، قانون خدا که منسوخ نمیشود

 رفته. قانون صبر هنوز هست. 
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 (8491)دیوان شمس، غزل 

   چون گره مستیز با تیشه که نَحْنُ الغالبُون       شه به دست کیست، خوش تسلیم شوبنگر این تی

نگاه کن ببین این تیشه و تبر دست چه کسی هست؟ دست کیست؟ دست زندگی و  خوب پس به ما میگوید

زند. هویت شدیم با باورها و چیزهای این جهانی در ذهنمان، او دارد تیشه می خداست. از زمانی که ما هم

بنابراین خوش تسلیم شو. تسلیم شدن یعنی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از قضاوت، قبل 

طور است. جسم این لحظه اینطوری است. این لحظه یکی هنت بروی، بپذیر که این لحظه ایناز اینکه به ذ

اش هستید، جسمش  اش. شما فضای دربرگیرنده وضعیتش است، جسمش و یکی هم فضای دربرگیرنده

مهم  .ن لحظه چه اتفاقی برای شما میفتدنیستید. جسمش، وضعیتش برای شما مهم نیست. مهم نیست ای

اینست که شما این فضا را که آن هستید، نگه دارید. بنابراین خوش تسلیم شو، یعنی بپذیر اتفاق این لحظه 

 را قبل از قضاوت با خشنودی و رضایت و شکر. 

، له تر است. همینطور گره طناب هم اگر بستیزد یش سفتها در چوب هم گره ؛با تیشهچون گره مستیز 

ایستاده، تیشه هم دست خداست؛ میگوید هر کدام که اضافه است و االن موقعی هست، آدم  یک. ودمیش

ین به ا ای شما اتفاق مهم نیست، شما داریدنی، بِکَن، با خشنودی، با زبان خوش، با انتخاب. برصالح میدا

 . مثال میزند وید. ولی جادوگران فرعون ران زنده میشآ نهایت یبلحظه و فضای 

در مقابل معجزه موسی. گفتند به اتکای عزت فرعون ما  دانداختن ادوگران فرعون عصاها و ریسمانهایشان راج

 اوجه خودم ر(. که نبودند. یعنی شما نگو که من اگر تکه نَحْنُ الغالبُونپیروز هستیم. که ما پیروز هستیم )

و  و عصای مصنوعی یعنی من ذهنی نجا ریسمانها، آم به ذهن با این توجهموست، اگر برا  هکه االن توجه زند

نم پیروز باشم. ا، من میتوکه هنگام تسلیم از من عبور میکند زنده کنم، بدون کمک خرد زندگیهایش را  راه

در این جهان این کار  ت اینکه مردم و فرعون بزرگن هم به علانی باشی. آنی باشی، هیچ موقع نمیتوانمیتو

 میکنند. آیه به این صورت است: وی تقلید یا جمع این کار رامیکنند، از ر را

 99، آیه (52قرآن کریم، سوره شعراء )

 فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِیَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=26#rowno2644
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 ترجمه فارسی

 « به عزّت فرعون که ما حتماً پیروزیم. »هایشان را انداختند و گفتند:  دستى پس ریسمانها و چوب

شما نمیگویید االن من نوک به نوک با زندگی هستم، برای اینکه با اتفاق این لحظه ستیزه میکنم، تسلیم 

تم، گفت خوش تسلیم شو، خشنودی ندارم، ناله میکنم، صبر نمیکنم، صبر نیکو نمیکنم. ریسمانهایم در نیس

جنبند،  آورم. در این الگوها من وجود دارد و اینها که در اثر واکنش من می ذهنم، الگوهایم را به حرکت درمی

این لحظه یک چالش میاید. د. این سحر و جادوست در مقابل معجزه موسی که موسی به این فضا زنده میش

نهایت  شما میخواهید بروید بیشتر جسم بشوید، سفت بشوید، گره بشوید یا میخواهید فضا را باز کنید، بی

و از انرژی و خرد این فضا که خداست، زندگی و عقل کل است برای حل  بشوید و این گره مهم نیست

نید. مثل گره ستیزه نکنید که ما به عزت فرعون حتماً پیروز چالشتان استفاده کنید. میگوید این کار را نک

هستیم. نه، حتماً پیروز نخواهی شد. چیزی که حتمی است اینست که شما باور کنید با این روش پیروز 

 نخواهید شد، چالشتان را حل نخواهید کرد. اجازه بدهید چند بیت هم از دیوان شمس بخوانم. 

 (561)دیوان شمس، غزل      تدبیر به تقدیر خداوند نماند          اندتدبیر کند بنده و تقدیر ند

ش، با یبا الگوها ه تدبیر داریم. من ذهنی فکر میکندیم؟ برای اینکوما چرا ستیزه میکنیم؟ چرا تسلیم نمیش

ند یر میکبدر چه بیشتر بهتر است. تو فکرش همیشه بر اساس ه اش، با اتفاق این لحظه ستیزه میکند هتجرب

بوسیله نیروی برتر، داده میشود  که صحنه اتفاقات طوری ترتیب اینست. تقدیر ما بنده ولی تقدیر را نمیداند

ها . ولی تدبیر شما سبب زیادتر کردن ایندندازییب ها را شدگی هویت د. همندازییب را اهخرد برتر که شما این

و شبیه نیست، اصالً  ماند یر خداوند نمی، به تقدما که بوسیله من ذهنی صورت میگیرد. تدبیر شمیشود

 نیست. 

 (561)دیوان شمس، غزل      حیله بکند لیک خدایی نتواند          بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند

زمانی که من ذهنی داریم. من ذهنی از بین برود، ما از تا اندیشد،  بنده اگر بیندیشد، با من ذهنیش می

اندیشد. بنده اگر بیندیشد، معلوم است که چه میبیند. حیله میکند. حیله  می جنس او بشویم، او از طریق ما

دار. وقتی ما بوسیله الگوهای از پیش پرداخته و شرطی شده و پاسخهای نهاده  کردن یعنی فکر کردن من

 شده که همه اینها بر اساس مقایسه و بهتر درآمدن است، فکر میکنیم، حیله است. حیله موقعی است که از

خرد زندگی، از عشق زندگی، از روشنایی زندگی، از مهر زندگی، از اینکه دیگران هم حق دارند، هیچ خبری 

نیست. حیله ما عبارت از این است که حق با من است و من درست میگویم. آنها غلط میگویند و کافر 

ای فرم این لحظه هستند، من دیندارم. محکومیت دیگران، انتقاد کردن، عیب دیدن، بر حسب ایراده

 اندیشیدن، حیله است. 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=26#rowno2644
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=26#rowno2644
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اندیشیم ولی خدایی نمیتوانیم بکنیم. از آنسو خیلی چیزها میاید که  خدایی نتواند: ما با من ذهنی می لیک

ریزد و ما موفق  خردی دارد که دائماً به هر کاری می من ذهنی ندارد، من ذهنی یک درد دارد، سم و بی

قتی فضا باز میشود، وقتی فرم این لحظه در آغوش مهر شماست، پذیرش نمیشویم. خدایی و خداگونگی، و

عقل کل برخوردار  و حل زندگی ، از راه، از مهر زندگیآغوش تسلیم شماست، از خرد زندگی شماست، در

 میشوی، این خدایی است.

 (561)دیوان شمس، غزل   وان گاه که داند که کجاهاش کشاند     گامی دو چنان آید کو راست نهادست 

اولش دو تا قدم آدم یادش هست و میرود، اگر راست بنهد. بعداً وقتی به ذهن میرود، خودش را گم میکند. 

فوراً من ذهنی خودش را مطرح میکند. دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه آدم درست فکر میکند، بعد که 

برد، ذهن ما را تسخیر میکند. معلوم است که این من ذهنی ما را به کجاها  ما را به ذهن هیجان آمد و

 ید. ا هکشاند و شما اینرا تجربه کرد می

 (561)دیوان شمس، غزل       کاین مملکتت از ملک الموت رهاند     استیزه مکن، مملکت عشق طلب کن 

چه چیزی را میبرد؟ جان جسمی ما را. جان خداییت ما را ، فرشته مرگ ،ملک الموت یعنی عزرائیل. عزرائیل

تو ستیزه نکن، مقاومت نکن در مقابل اتفاق این  وید؟ نه. ما از جنس نامیرایی هستیم. میگهم میتواند ببرد

یا اتفاقی که االن در ذهن میگذرد.  یک برخورد و مقاومت درونی است در مقابل اتفاق بیرونی ،لحظه. ستیزه

، هیچ این وضعیت در ذهن شما ایجاد میشود مقاومتی در درون نسبت به سرتان میگذرد، یک یک فکری در

کس هم نیست. این غلط است، این استیزه است. به جای ستیزه کردن تو بیا موازی شو. با اتفاق این لحظه 

خداییتت  نجا، بهوی آآشتی کن یا تسلیم شو، برو به فضای عشق. فضای عشق، فضای یکتایی است. اگر بر

 . ترس تمام میشود د.از دست عزرائیل نجات میده زنده شدی و این فضای یکتایی تو را

هستیم و دل ما مادی است. آیا اگر  مادر تمام ترسها مرگ است. ما چرا از مرگ میترسیم؟ برای اینکه فرم

یش این نیست که آدم عن، باز هم از مرگ میترسیم؟ نه. نمیترسیم. مآن فضا در ما بیدار بشود و باز بشود

حفظ  خودمان را . نه، ما تا آخر عمر سالمتییندازدب خردی کند و برود از یک جای بلند خودش را بی

توکلی در درون شما هست، این توکل از عیناً زنده  نگهداری میکنیم، ولی نمیترسیم. یکن کنیم، از خودمامی

 د. یشدن به زندگی میا

« اِشکاری شه باش و مجو هیچ شکاری * کاشکارِ تو را بازِ اجل باز ستاند : » میگوید( 225غزل )در همین 

هویت  شو و دنبال شکار و جمع کردن و همبتو بیا شکار زندگی  .بخوانید اگر شما بروید ی استغزل قشنگ

آنها را از دست تو میگیرد. برای اینکه هر چیزی که ما به آن شکار میکنی، اجل  چهشدن نگرد. چون هر 

 ترساند.  ت و از بین خواهد رفت و همین ما را میگذراس ن ناپایدار وچسبیم، آ می
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این « ن نرهاند زندانی مرگند همه خلق، یقین دان * محکوم ترا از تکِ زندا» که  هم میگوید یدر بیت دیگر

لق زندانی مرگند، همه خ د. میگویدنجات بده را شماتا  که شما نباید به کسی بچسبید موضوع آشکار میکند

ند و ترس چیره است. هست ن جسم است. این جسمها هم در حال تغییراند و دلشا هویت شده چون هم

به جز عده قلیلی از مردم، بقیه  ،االن خواهیم دید همه از دم. بنابراین، همه در زندان ترس مرگ هستند،

 مردم در زندان ترس و مرگ هستند. موالنا میگوید همه خلق. زندانی مرگند.

یم. همین االن هن چیزهایی که داریم از دست بد، ترس و مرگ. میترسیم آاولچی هستیم؟  ما در زندانِ

وییم زندگی یم. میگهاز دست بد ویم؟ میترسیم این باورها رایم، به خدا زنده نمیشوچرا به حضور زنده نمیش

نترل بچه داریم ک یک همسر داریم چسبیدیم به آن، یکاداره کنیم.  ران ما انیم زندگی، نمیتوما چه میشود

نیم، مطمئن د، ما نمیداد میکننهن بخواها میروند هر کاری دلشامیکنیم، حاال ما افسار را شل کنیم، این

در زندان ترس است، در زندان  میترسد، !موازی بشو، پذیرش داشته باش یعنی چه! به ما میگویند نیستیم،

برای . افتد ندان مرگ و ترس میدر ز به دنیا، شدگی است. هر کسی بچسبد هویت ن هممرگ است، در زندا

کسی که محکوم « زندانی مرگند همه خلق، یقین دان * محکوم ترا از تکِ زندان نرهاند »  همین میگوید

اند در زندان را باز کند، تو را از زندان آزاد کند. پس شما از اشخاص است و خودش در زندان است، نمیتو

آزاد میکردند. ولی  د خودشان رانستنا، اگر میتودننا. نمیتودد کنناز زندان ذهن آزا دیگر نخواهید که شما را

که به ما کمک  دعارفانی مثل موالنا که آزاد شدن از زندان ذهن و زندان مرگ و ترس، حرفهایی میزنن

 تا درست ببینیم. دمیکنن

 (8491)دیوان شمس، غزل  ونَ اَلسَّابِقُونور رسی بر بام خود، اَلسَّابِقُ      ای چند ار برآیی، باشی اَصْحَابُ الیَمین پایه

ای آمده، تعدادش هم کم نبوده، یعنی  میگوید چند پله از نردبان باال بیایی. یادمان باشد گفت یک باشنده

داده، کسی هم نمیتواند این درد را از بین ببرد. گرچه که  او ، از خدا درد خواسته و خدا هم بههمین انسان

ریم، ولی همچون چیزی امکان نی را بوسیله قرص و مشروب و مواد مخدر از بین ببما سعی میکنیم درد ذه

ها که شاید هنوز فکر  های نردبان خداست. ولی خیلی و دکتر هم نمیتواند. تنها راهش باال آمدن از پله ندارد

م، مردم نویسی کتاب میخوانیم، یک چیزی میما حاال میکنند چاره درد بشر در بیرون است، فکر میکنند 

  !هویت میشوند هویت میشوند، با باورها هم میخوانند، بیشتر با ذهن هم

تر که شما بروید  های قشنگ گتر، مالنه بزرانه بیشتر، خاما محتاج کتاب بیشتر نیستیم. محتاج وسایل خ

اج هستیم ا نیست. ما محته، نیستیم. یا طال و جواهر بگیریم و ساعتهای گران قیمت و .... نه اینخرید کنید

هستی. اصحاب یمین یعنی  ی باال، از اصحاب یمینیاگه چند تا پله بیا میگویدم باال. یکه از این پله بیای

ها به اصطالح قرآنی، یعنی کسانی که روی  تیایی که نامه اعمالشان دست راست است، دست راسهنآ

 .ندا هد و به درجاتی به حضور زنده شدنا هن کار کردخودشا
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هویت شده با دنیا هستند. االن چند تا  ا هم همه دردمند و همهناعمالشان دست چپ است، آ هایی که نامهنآ

ی و برسی به بام خود؛ بام خود یعنی به جایی ومربوط به این بیت. اگر باال برنیم امیخواز همین سوره آیه 

هیچ چیزی از جهان  عنیی، ییبرسی که مقصود زندگی بوده، جایی برسی که از نیروی جاذبه جهان بیرون بیا

  و ارتفاع زیادی بگیری، در مورد آسمان.  بیرون نتواند تو را بکشد

ها یک ذره فرق میکند، همه به یک معنا است. فرض کنید اینقدر شما بروید باال که نیروی  این سمبلیسم

مین نتواند، دنیا جاذبه زمین به شما نرسد. خیلی از جو زمین بروید باال، از آنجا هم فاصله بگیرید، دیگر ز

ها از بین رفته و  شدگی هویت نتواند شما را بکشد. هیچ چیزی در دنیا نتواند شما را بکشد. پس تمام هم

رسیدی به یک بام نسبتاً باالیی. این کار یعنی هشیاری روی هشیاری منطبق میشود. گرچه که ترجمه 

اس تقسیم قرآن به سه جور آدم تقسیم میکنند پیشی گیرندگان، االن به شما نشان میدهم. ولی بر اس

 میکند: 

هویت شده با جهان مادی هستند که اینها زندانی مرگند، ترسند، زندانی غم هستند.  یکی آنهایی که واقعاً هم

دست آنها ، اند که اصحاب یمین هستند تعدادشان خیلی زیاد است. یک گروهی از نردبان اندکی باال آمده

اند. یا اگر  نهایت خدا زنده شده کم است، آنها واقعاً به بی ای که تعدادشان فعالً خیلی . یک عدهراستی هستند

اند که  اند. در سمبلیسم آسمان، خیلی باال رفته اند، خیلی عمق پیدا کرده نهایت خدا هم زنده نشده به بی

افتد، بیفتد؛ برای آنها مهم  می که اتفاقهر چه  ،زمین نمیتواند بکشد. یا اینقدر ریشه دارند، سکون دارند

 ها را بخوانیم که از سوره واقعه است. جازه بدهید این آیهنیست. ا

 5، آیه (22عه )قرآن کریم، سوره واق

 (8إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. )

 ترجمه فارسی

 (8وقوع یابد. ) آن واقعه چون

ن برسید. یعنی قیامت و زنده وید و به بام خودتابرباال م واقعه؟ زنده شدن شما به زندگی. یعنی از نردبان کدا

 ها این اتفاق افتاده.   ، برای خیلیافتد گی که حتماً برای شما اتفاق میشدن به زند

 5، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (1لَیْسَ لِوَقْعَتِهَا کَاذِبَة . )

 ترجمه فارسی

 (1[ در وقوع آن دروغى نیست. ) ]که
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جا ند ما را آنیست که منتظر باشن طوراین هم . قیامتافتد، قیامت میشود یعنی این واقعه حتماً اتفاق می

و این دروغ  ایستادن؛ یعنی به خدا زنده شدن. قیامت یعنی بلند شدن و روی پای زندگی دشکنجه کنن

  نم.ان میخوهای قرآنی هستند که تند تند برایتا نیست. اینها آیه

 9، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (8خَافِضَة  رَافِعَة . )

 ترجمه فارسی

 (8کننده ]و[ باالبرنده است. ) پست

وید، آب که شما پست میش را پست میکند. هر موقع دیدید. تصویر ذهنی پست میکند را بله، من ذهنی

این  !به ما دتوهین کنن دنینیست که همه بیاد از این کار؛ معنیش این ین میاروید و صبر میکنید و خوشتامی

رود . منظور از پست شدن، پست شدن آگاهانه است که من ذهنی شما جلوی چشمان شما آب میرا نمیگوید

ای به دست گرفته، اعتبار و بزرگی ما که بر اساس  . گفت یک تیشهو کوچک میشود و شما خوشحال هستید

را معرفی کردیم، او دارد کوچک میشود، زشت میشود، از نظر  ویر ذهنی است، به مردم هم همیناین تص

مهم  به مردم ثابت کنید کنید که صرف این نمی و غمتان را . شما تمام همّمردم و شما دارد کوچک میشود

هستید و پولدار، ن موفق در کارتان واقعاً در آشتی هستید، تان به راه است، با همسرتا زندگی، واقعاً ستیده

مهندس شده، یکی معلم شده،  ، یکیرا خوب بزرگ کردید نهایتا حترمی هستید برای اینکه بچهآدم م

تصویر ذهنی من مثالً  یم تا به مردم ثابت کنیم که اینویما میگ را اه. اینرا هم نمیگویید اهم از اینهیچکدا

 نبینی.  که را تو ببین، نکند نجایش پدر خوب است، آجا یک

ی که چه کارها کردی و چه کارها ویی، نگویو از خودت نگ بدهید که کوچک بشوداما اگر قصداً اجازه 

ثابت  را ار نظر نکنی، نصیحت نکنی، مردم را عوض نکنی، باورهایتنی بکنی، چقدر خردمند هستی، اظهامیتو

هد بزند که تیشه دست خداست. پست میکند تا کجا میخوابه  بال آن تیشه باشی که االن تیشه رانکنی، دن

، من ذهنی را تند هید برویدباالتر. تند تند میخوا تر میشود، شما میروید. هر چه من ذهنی کوچکاال ببردب

آیم با  انید عمداً کوچک کنید. فکر نکنید که حاال مینمیتو ود. البته شما خودتان راک بشگذارید کوچتند ب

ی مردم من صفر هاهیچی نیستم، آکه من  من ذهنی خودم را کوچک میکنم؛ پاشوید بروید به مردم بگویید

ر نوَهمه من ذهنی است. جلوی من ذهنی را از اینوَر بگیری از آا هگرفتم، این ید من خودم راهستم، فکر نکن

د. تا حاال مرسدس بنز، ماشینهای گران قیمت و زندگی در کاخ بود، االن کاخ را گذاشته کنار و با ماشین یمیا

ن شهر یک کلبه ، رفته پایینشیند نمی در کاخ هم دیگرمیلیاردر است.  سرکار، اتوبوس میرود با عمومی،

برد،  می گرفته، حصیر انداخته و آنجا نشسته. این من ذهنی دارد یا نه؟ من ذهنی دارد. تا به حال راننده مرا

 ی. م! من ذهنیِ موزا ست از بس من خاکی م پارهیها جورابم سر کار. واالن با دوچرخه میر
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صد بار که صد بت باشدش در  خدا زان خرقه بیزار است »پست شدن، پست شدن من ذهنی است. این 

 . گر ما عمداً بوسیله من ذهنی خودمان را کوچک میکنیم، نمیشودا«  یآستین

 9، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (9إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً. )

 ترجمه فارسی

 (9[ لرزانده شود. ) چون زمین با تکان ]سختى

به سختی.  دنو. لرزانده میشدن میخورنها دائماً تکا ن ما و زمین همه منپس میبینید که برای این واقعه، زمی

شما خواهد لرزید و االن  های ها خواهد لرزید. زمین و کوه زمین خواهد لرزید، کوه که دالبته مردم فکر میکنن

د، کلنگ تکان میده مدامست، در آن من هکه  یک کسی هست که ساختمان ذهنی ما را .لرزد دارد می

ویم. بشبه حضور زنده تا در این هشتاد سالی که ما اینجا هستیم  هد بریزد؟ میخواهد چه بشود، میخوامیزند

 مدیم.  برای همین آ

 2-2، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (6لْجِبَالُ بَسّاً. )وَبُسَّتِ ا

 (5فَکَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثّاً. )

 ترجمه فارسی

 (6[ ریزه ریزه شوند. ) ها ]جملهو کوه

 (5آید. )به صورت گرد و غباری پراکنده در و

اند وضعیت من ذهنی ما باشد. وقتی شما اجازه بدهید الگوهای ذهنی شما بهم بریزد، وقتی ا همه میتوهاین

فقط که  یو گفت مثل بید بلرزید یا رقصان شوید، چنان آرزومند اهمیت ندهید به چیزی که اتفاق میفتد

، در کنترل نیستی، بهم بریزد ی که اوضاعهباز کنی و اجازه مید ی و فضا راوهی به او زنده بشمیخوا

 ترسی.  نمی

 ۴، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (7وَکُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. )

 ترجمه فارسی

 (7و شما سه دسته شوید: )

 ای که پیشتر توضیح دادیم. همان سه دسته

 1، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (1فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ. )
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 ترجمه فارسی

 (1یاران دست راست، کدامند یاران دست راست؟ )

 .م ببینید که منبع موالنا کجاستهی. فقط میخواوی باال، جزو یاران دست راست میشوگفت اگر چند پله بر

آورده و پهلوی هم قرار داده. اگر شما  اهرات راوییم جو، بگغزل چیزهای بسیار بسیار معنوی را موالنا در این

ها روشن بشود، خواهید دید که یک تابلویی است  حفظ کنید و این چراغ این غزل را بخوانید و فعهدپانصد 

. کدامند یاران دهر لحظه، راه را به ما نشان بده دو به ما شناسایی بده که میتواند دائماً جلوی چشم ما باشد

 . دباال رفتنچند قدمی ها  کسانی که از پلهدست راست؟ همان 

 3، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (4وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. )

 ترجمه فارسی

 (4و یاران چپ؛ کدامند یاران چپ؟ )

د از ، حاضر نیستناند با این جهان و دردها را اصل گرفتههویت شدگی  های ذهنی، کسانی که هم همین من

. کینه جمعی کینهمثل ، زندانی مرگند و ترسند و بقیه هیجانات منفی مثل حسادت، رنجش، من رها بشوند

. این پرورد و پخش میکند ی دیگر را در سینه میی گروه ی کینهگروه در انسانها وجود دارد. صدها سال یک

 .دذارنگدیندار ب است اسمشان راا یاران دست چپ هستند؟ ممکن هم هدرست است؟ خیلی غلط است. این

 51، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (81وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. )

 ترجمه فارسی

 (81گیرندگان مقدمند. ) و سبقت

اگر هشیاری رفته و این همه . آن فطرت ازلی دارد به خودش زنده میشودن سابقه اول، ید که آبنظر من میا

ان به انسان، در انسان به ذهن، چسبیدن به ذهن و مده از جماد به نبات، از نبات به حیوان، از حیوراه آ

خود بوجود آوردن و حس این آسمان که یکی همین  بیداری از ذهن، زنده شدن و این آسمان را در

 هم به شما نشان میدهم.  را ن فطرت اولیه هستند که االن شعر فردوسیینها در واقع هماا موالناست؛

 ودفطرت اولیه به خود آگاه و زنده می ش

ها هم  دست راستی .هستند ها خیلی زیاد چپی کم هستند. دستاالن خواهیم دید که این جور انسانها 

باالخره تعدادی هستند، اما کسی که در او فطرت اولیه، ذات اولیه، خداییت از او جدا شده و رفته این همه 

 کم است و این مقصود ماست. نهایت بشود، تعدادشان راه آمده، االن به خودش زنده شده، این انسان اگر بی
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 (، گفتار اندر آفرینش مردم۴شاهنامه، بخش )   تویی خویشتن را به بازی مدار     نخستین فطرت پسین شمار

اولین فطرت که از او جدا شده، وقتی از او جدا شده، سمبلیک است، از او  میگویددر شاهنامه فردوسی 

ما، فطرت ما اصل خودش  بله. یعنی ذاتخدا از ما پرسیده، تو از جنس من هستی؟ گفتیم  د، میگویدپرسیدن

مار تو هستی، فردوسی به انسان ست. پس نخستین فطرت، آخرین شُرا میشناسد. میداند که از جنس او ه

که در این جهان انسان به او و خدا به  ای که خداییت پیدا کرده بلندترین مرتبه شماریم، وقتی می .گویدمی

نکن، به ویی ای انسان، مشغول بازی نشو. شوخی نگیر، وقت را تلف نهایت شده، ت انسان زنده شده و بی

خالصه فردوسی هاست.  بازی با همین فرم هم ایم، بازی ما به بازی گرفته خودت بیا. البته ما خودمان را

 میکند.

ها، با سود و ضررها، با دعواها، با  ها، با جمع کردن و از دست دادن ما بازی میکنیم با باورها، با بحث و جدل

نیم که ما اولین فطرتی هستیم، اولین خداییتی هستیم که ایم، نمیدا ها گیج شده ی، در توهمهای جمع جنگ

در واقع دارد . ما آخرین فطرت هستیم که به خود خدا زنده شدیم. او جدا شدیم و آخرین شمار هستیم از

در ما به خودش زنده شده و آمد، یکدفعه اول که نگاه میکنیم، خدا  ایم که می میگوید که یکدفعه اول شمرده

 این بهترین حالت است. 

 55آیه  ،(22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (88. )الْمُقَرَّبُونَ ئِکَأُولَ

 ترجمه فارسی

 (88خدا[. )آنانند همان مقربان ]

 اند. همین السّابقون السّابقون، آنانند همان مقربان خدا. معلوم است که با خدا یکی شده

 55، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (81فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ. )

 ترجمه فارسی

 (81در باغستانهاى پر نعمت. )

وقتی شما به خدا زنده بشوید، در پایین هم میگوید نهری در زیر میگذرد. یعنی در زیر این فکرهای ما یک 

های این هشیاری هستند. وقتی در زیر  ها. یعنی فکرهای شما باغ نهری از آرامش میگذرد و روی این نهر، باغ

اری است، باال چه جور فکرهایی میاید؟ االن دیگر من نیست، درد نیست. قبالً درد بود، من بود، دریای هشی

ها، عشق و هر  حل االن از زیر نهر رد میشود، هشیاری رد میشود، باالیش هم زیباترین فکرها، زیباترین راه

 چیز خوب دیگر. 
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 59-59، آیه (22قرآن کریم، سوره واقعه )

 (89قَلِیل  مِنَ الْآخِرِینَ. ) وَ (88ثُلَّة  مِنَ الْأَوَّلِینَ. )

 ترجمه فارسی

 (89و اندکى از متأخران. ) (88گروهى از پیشینیان. )

یم به سمت اینکه وما میر اند، تعدادشان کم است. هر چه شده زنده ی که به حضور کاملهد بگوید کسانمیخوا

ها که خیلی زیاد است، آنهایی  نهایت زنده شده، تعدادشان کم میشود. اما تعداد دست چپی چه کسی به بی

شان اند، تعداد نهایت خدا زنده شده اند باالخره یک تعدادی هستند. اما آنهایی که به بی ها باال آمده که از پله

 بسیار اندک است. 

 5۴(، آیه 22قرآن کریم، سوره واقعه )

 مِینِ.وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَ

 ترجمه فارسی

 و یاران راست؛ یاران راست کدامند؟

 ندیم. اباال خو در را آیه ست. مشابه اینا سورهصحبتی که درباره اصحاب یمین بود، از همین 

 511، آیه (3) توبه سوره کریم، قرآن

 لَهُمْ ونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّوَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُ

 .الْعَظِیمُ الْفَوْزُ ذَلِکَجَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا 

  ترجمه فارسی

و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار، و کسانى که با نیکوکارى از آنان پیروى کردند، خدا از ایشان 

[ آن نهرها روان است.  [ از او خشنودند، و براى آنان باغهایى آماده کرده که از زیر ]درختانخشنود و آنان ]نیز

 اند. این است همان کامیابى بزرگ. همیشه در آن جاودانه

نیم. بنظر من باز ان چیزی نیست که ما با ذهن میخوآش یاین هم آیه دیگری از قرآن است. بنظر من معنا

راجع به این صحبت میشود که وقتی انسان از خدا خشنود میشود،  ن جهان.هم حرکت هشیاری است در ای

نهایت  و این همین هشیاری حضور است. فطرت به خودش زنده شده و بی خدا هم از انسان خشنود میشود

 شده. 

های  این نهرها همین نهرهای زیرین فکرهای شما و وضعیت: [ آن نهرها روان است از زیر ]درختان... 

 که روی این نهرهاست.  شماست

آفریند و او از  . از ترس نمیکه به ابدیت زنده شده و ترس نداردست  یپس انسان: اند همیشه در آن جاودانه... 

 .طریق شما فکر میکند
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 (8491)دیوان شمس، غزل    اندرآ اندر صف اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّون      گر ز صوفی خانه گردونی، ای صوفی برآ

خانه مثل مسافرخانه باز هم ذهن است. گردون یعنی آسمان. ما دو جور گردون داریم: یک آسمان صوفی 

درون شما باز شد، وقتی شما ذهن را رها کردید،  زاهست که شما به او زنده شدید. یک آسمان هست که 

ذهن است.  نوید من صوفی و عاشقم، آنجا زندگی میکند، آن کسی که میگرفتید. اما یک جایی است که آ

که چه  دن میدهام، نیست. تابش نور، تابش خرد نشا من به حضور زنده ،هر کسی گفت من عاشقم یا صوفیم

اصالً کسی ادعا بکند، نیست. پس صوفی در اینجا معنی منفی دارد. صوفی خانه  کسی به حضور زنده است؟

 دار زندگی میکنند و آن ذهن است.  های من یعنی جایی که صوفی

ن ذهنی داری و فکر میکنی صوفی هستی، فکر میکنی معنوی هستی، اگر با تصویر من ذهنی صوفی اگر م

زندگی میکنی، یعنی تصویر معنوی داری؛ تصویر معنوی یعنی کسی میگوید من اصالً مادی نیستم، من اصالً 

رهایی میکنم نشان پول نمیخواهم، آنهایی هم که داشتم را گذاشتم بانک، با آنها کاری ندارم و یک سری کا

آورد. میگوید اگر این گردون تو، آسمان تو همین  میدهد که من آدم معنوی هستم. یعنی ادای معنویت درمی

 ذهن است. در اینصورت باال بیا، ای صوفی برآ، آنجا نایست. 

ای اجرای فرمان خدا. بر اند هایی که در صف ایستادهنآ: بیا در صف چی؟ واندرآ اندر صف اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّون

اگر تو من ذهنی معنوی داری،  که تسلیم هستند. پس میگوید اند نی، کسادان ایستادهکه در صف هایی نآ

 مواظب باش. این هم دوباره آیه قرآن است:

 522، آیه (9۴قرآن کریم، سوره صافات )

 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ.

 ترجمه فارسی

 ایم. و در حقیقت، ماییم که ]براى انجام فرمان خدا[ صف بسته

لبته فطرت روی فطرت هشیارانه هم که اهایی نآالیمین اینطور هستند.  باید اینطوری باشیم. اصحابما 

ن است، همی همرضی . تنها هشیاری که راضی وهکه دو بار امروز صحبت شد راضی و مرضی منطبق شده

و این عالمت قیامت است. قیامت  باشد یمست که روی خودش قائم  هشیاری حضور است و این هشیاری

اگر اینطوری باشید، شما خواهید دید  یعنی قیام کردن و زنده شدن رو پای زندگی و متکی نبودن به دنیا.

ر شما خودش را به شما نشان ست، د سبب که همان آرامش خدایی سبب و یک آرامش بی که یک شادی بی

 هم زنده میشوید و این یک کامیابی بزرگ است و همه برکات از آن قیامت میاید.  نآمیدهد. شما به 
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 (8491)دیوان شمس، غزل  ور فقیهی، پاک باش از اِنَّهُمْ لَا یَفْقَهُون     ور فقیری، کوس تَمَّ الفَقْرُ فَهْوَ اهلل بزن

یعنی فقر تمام  تَمَّ الفَقْرُ طبل، یاگر فقیری در اینصورت، کوس یعن شنگ است. میگویداین بیت خیلی ق

. حدیثی از فَهْوَ اهللبشود. در اینجا فقر به معنای گدایی است. وقتی گدایی تمام بشود، پس خداست، 

ز ما چیزی، ما گدای چیز هستیم. خیلی ا فرمایشات حضرت رسول است. ور فقیری یعنی گدا هستی، بی

 انسانها میگوییم فهمیدیم که نباید مادی باشیم. منتها معنوی واقعی نیستیم، معنوی گدا هستیم. 

را بزن. یعنی فقر تمام بشود، گدایی تمام بشود.  فَهْوَ اهلل تَمَّ الفَقْرُمیگوید اگر گدا هستی، هر لحظه بردار طبل 

ها چیزهای معنوی میخواهند. حتی ما  خیلیگدای هیچ چیزی نباش، خداست. ببین چه میخواهی از جهان؟ 

های امروز دعا را خدا میکند برای شما. شما به آسمان  با صحبتگدای دعا هستیم، آقا برای ما دعا کنید! 

اید و این دل شماست.  زنده بشو، این خودش دعاست. چه دعایی اگر که شما من ذهنی دردمند را نگه داشته

شما باید ببینی که واقعاً گدای چه هستی؟ هر کسی که از جهان بیرون، از  کدام دعا شما را نجات میدهد؟

 آدمهای دیگر چیزی میخواهد گداست. 

اندازد، یکیش همین فقیری است. فقیری که تصویر ذهنی  دو تا خاصیت داریم که ما را خیلی به اشتباه می

ان به یک چیزی در جهان است، ولی م نیاز از جهان نشدیم، چشم حسرت فقیر را داریم ولی گدا هستیم، بی

ها میگویند ما گدای باقیات الصالحات هستیم. در حالیکه باقیات الصالحات یعنی  شکل معنوی دارد. بعضی

ها  همین حضور. حضور وقتی زیاد میشود، این آسمان وقتی باز میشود و باز میشود، یعنی مدام از این پله

ن دور میشویم، یعنی از این جهان میکَنیم. هر چه بیشتر میکَنی، باقیات میرویم باال، وقتی میرویم باال از زمی

الصالحات زیاد میشود. باقیات الصالحات یعنی حضور. یکی شدن با خدا. چقدر یکی شدی با او؟ آنرا با خودت 

 بری.  می

است. همه ما ور فقیهی، یا فقیه هستیم یا دانشمندیم. دانشمند یعنی من میدانم. این دانشمندی خیلی بد 

اِنَّهُمْ لَا . این اِنَّهُمْ لَا یَفْقَهُون ازباید بگوییم نمیدانم. من عقلم صفر است تا از آنسو عقل بیاید. پاک باش 

 فهمند، اینها نمیدانند.  آخر یک آیه هست که میگوید اینها نمی یَفْقَهُون
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ت شخصی مردم را جواب میدهد، زندگی کن، سواال طورچهر کسی که دانشمند است و به مردم میگوید 

زندگی کنند، خیلی  طور زندگی کنند، اگر آنطورچعقایدش را به مردم تحمیل میکند و میداند مردم باید 

؛ پاک باش، ور فقیهی، پاک باش خوب میشود و به خدا میرسند، آن آدم باید مصرع دوم بیت باال را بخواند.

 . خودت را پاک کن از آن چیزی که خدا گفته

 حدیث

  تَمَّ الفَقْرُ فَهْوَ اهلل

 چون فقر تمام شود، خداست

 . آیه مربوط به این بیت:بگذاری فقریعنی تصویر فقیر را نداشته باش، گدا نباش که اسمش را 

 22، آیه (1قرآن کریم، سوره انفال )

 یَغْلِبُوا مِائَة  مِنْکُمْ یَکُنْ وَإِنْ مِائَتَیْنِ یَغْلِبُوا صَابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْکُمْ یَکُنْ إِنْیَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ 

 .یَفْقَهُونَ لَا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ کَفَرُوا الَّذِینَ مِنَ أَلْفًا

 ترجمه فارسی

شوند،  [ شما بیست تن، شکیبا باشند بر دویست تن چیره مى اى پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز. اگر از ]میان

 فهمند. اند که نمى گردند، چرا که آنان قومى و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز مى

یابند، درک نمیکنند. چه کسانی  ، نمیفهمند اند که نمى آنان قومىد که میگوید به آخر آیه توجه کنی

هستند؟ واقعاً دانشمندانی که بر اساس دانش دانشگاهی و کتاب خودشان را از خرد زندگی محروم میکنند، 

یت هو هویت هستند و این پرده جهل خیلی ضخیمی است که آدم درسی را خوانده باشد و با آن چنان هم هم

شان نگاه کنند، به بدنشان  ها باید به زندگی شخصی باشد که نگذارد آدم با زندگی موازی باشد. اینجور آدم

نگاه کنند، از این همه دانشی که اندوختم، هر چه بیشتر بهتر و از من سوال میکنند راجع به هر چیز میدانم 

تاد هستم، پس من دارم خشک میشوم، بیچاره ای هم اس و میگویم و هیچ موقع نگفتم نمیدانم و در هر زمینه

 شدم، بدبخت شدم. 

نم و دانش من صفر از این آیه معنی دیگری برداشت میکند. میگوید یک تَن انسانی که میگوید نمیدا موالنا

نفر از صد نفر بهتر است. موالنا از آخر این آیه  ید، این یکعقل بیا گذار از آنسواست، عقل من صفر است، ب

ده کرده و شاید نظر موالنا درباره جهاد، جنگ نبوده؛ جهاد اکبر بوده که کار روی خود است؛ با توجه به استفا

بیتی که صحبت السّابقون السّابقون بود و انسانی که باالی بام خودش رفته است. توجه کنید که گفت: ور 

ی باال که به وی باال و اینقدر برودبان بررسی بر بام خود، السّابقون السّابقون. اگر به بام خودت برسی و از نر

ین آسمان، این بام رسیدن فرق که امروز صحبت آسمان است، ا درست بشود بام خودت برسی، آسمان در تو

 با گردون آسمان ذهن.  دارد

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=8#rowno865
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=8#rowno865
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و ای صوفی، ای انسان، ای کسی که تصویر ذهنی معنوی داری، اگر هنوز در صوفی خانه هستی، یعنی در 

ایی ه، آدمنا میگویداند، یعنی همین ما، موال باال بیا و در صف خدمتگزاران خدا که صف بسته ذهن هستی،

، ما در آورند می راخرد  آنسو، از دو آرامش دارن د، ساکن هستندنا هشبیه موالنا که به ریشه عمیقی زنده شد

. یکی را میگیردجلوی این  ایم و فقط خرد او را بیان میکنیم. گفت دو تا چیز خدمت خدا هستیم، صف بسته

ی فقر. تو بیا طبل ویمیگ اینراگذاشتی فقر. هنوز چشم حسرتت بر جهان است،  رافقر است. شما اسم گدایی 

دانشمندی مواظب باش. برو خودت را پاک کن از آخر این آیه. اگر گفتی  بزن. و اگر فَهْوَ اهلل تَمَّ الفَقْرُ

 کاری بکنم، بدبخت شدم.  فهمی، من باید یک و قرآن گفته نمیفهمی. بگ نم، پس نمیدانشمندم و میدا

 (8491)دیوان شمس، غزل  پس تو چون نون و قلم پیوند با مَایَسْطُرُون   گر چو نونی در رکوع و چون قلم اندر سجود

انستید با وجود در رکوع است. یعنی من ذهنی خم شده. شما تو نوشته میشود،ه ک یصورتبه میگوید نون 

در سجود  که و مثل قلم هم ولی من خم شدم. ،نه من اعتراض دارمنه  وییدو هر لحظه میگ اینکه ذهن دارید

، قلم سرش پایین است. اگر تو هستی، پس تو مانند نون و قلم در پیوند با چی هستی؟ پیوند با است

ئماً میل به خم شدن داری، تسلیم . منظور اینست که اگر تو دانیمامیخو ار مَایَسْطُرُون که االن مَایَسْطُرُون

 منتهای خاکی بودن، صفر بودن است.  ،داری، به سجود داری. سجود

در سجود هفت قسمت بدن انسان به زمین چسبیده و پیشانیش هم زمین است، نشانگر این است که عقل 

ا. هیچ عقل من من صفر است. من میخواهم تو از طریق من بنویسی. چه کسی بنویسد؟ قلم صُنع، قلم خد

بودن هم همین است. پیوند با آن چیزی که قرآن میگوید، آنچه که  مَایَسْطُرُوندخالت نمیکند. و پیوند با 

نویسند؟ آنهایی که موازی با زندگی هستند و همیشه عقلشان صفر است و یک  نویسند. چه کسانی می می

 ه قرآن هستند که:کنند. اینها در پیوند با آن آی عمقی را با خودشان حمل می

 5، آیه (21قرآن کریم، سوره قلم )

 طُرُونَن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْ

 ترجمه فارسی

 نویسند. نون، سوگند به قلم و آنچه مى

این نشان میدهد که قلم صنع، قلم آفریدگاری بوسیله انسان هر لحظه  .نی میکندموالنا همین را مع

اش همین موالناست. آنچه که  آورد، نمونه نویسد، هر لحظه حرف میزند، هر لحظه به کالم درمی می

ر هایی از آن د نویسد، نمونه نویسند یعنی آن چیزی که وقتی شما عمق زیاد دارید، زندگی بوسیله شما می می

 مثنوی هم هست. همین:

 (848بیت  ،اولدفتر  ،مثنوی)     چون قلم در پنجه تقلیب رب      خفته از احوال دنیا روز و شب 

http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=68
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=68
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Program # 611 5152ژوئن  59 ـ 5932 خرداد 52  اجرا: تاریخ گنج حضور 255برنامه شماره                 

ه | 49 ح ف ص  

 

نیست که این لحظه چه ش مهم یاحوال دنیا خفته است، یعنی برا به تقلیب یعنی برگرداندن. کسی که

را حظه است. این شخص اتفاق این لحظه روی فضای دربرگیرنده اتفاق این لتمرکزش . همه اتفاقی میفتد

یم، یا پله میکنیم برای رسیدن ه، در حالتی که ما چون از اتفاق این لحظه زندگی و هویت میخوامهم نمیداند

 د. اتفاق این لحظه میگویدیم و نمیدههبه آینده که به ما زندگی خواهد داد یا از خود اتفاق ما زندگی میخوا

ما  هید؟ چرا یک چیزی نمیگوییدیم که شما چرا به ما زندگی نمیدویمیگهمسر ما جلوی ما نشسته، 

حیف شد با تو ازدواج کردم.  خوشبخت کنی، انستی مرادوست نداری، نتو ویم. معلوم میشود مراخوشحال بش

است حواسش به این نیست که فضای دربرگیرنده خودش . خودم را بدبخت کردم. همه حواسش به این است

همسرش باشه و این وضعیت و حال  . برای اینکه از وضعیت این لحظه کهستیزد این لحظه میو با وضعیت 

د. هن ناراضی است، بثمر نرسیده، نامه اعمالش در دست چپش است، پر از درد است، از او زندگی میخواآ

 پس از احوال دنیا نخفته، احوال دنیا براش مهم است. 

که از درون شما و جوشش زیبایی زندگی و عشق زندگیست خرد  شما یک جایی باید متوجه باشید که این

بیرون را آبادان میکند و نظم میدهد. نظم بیرونی نمیتواند، به غیر از نظم قانون و اینها که باعث میشود حق 

در و رعایت آن به ما  دی از همین خرد زندگی است و اجراو حقوق را رعایت کنیم. اتفاقاً قانون هم یک نما

کمک میکند. ولی معنیش این نیست که ما از درون به بیرون نباشیم. ما هیچ موقع از بیرون به درون  بیرون

 نیستیم. یعنی چیزی نیست که در بیرون اتفاق بیفتد و حال شما را خوب کند. 

دیم و هیچ ای درد خواسته، از بدشانسی ما بو امروز موالنا با استفاده از یک آیه قرآن گفت که یک باشنده

کس نمیتواند این درد را از بین ببرد. بعد هم خدا گفته نردبان پیش ماست. شما غم نردبان نخور، نردبان را 

نویسد و شما  ما درست میکنیم. مانند قلم در پنجه تقلیب رب، یعنی خدا قلم شما را بدست گرفته، با آن می

ا صفر است و اتفاق این لحظه برای شما مهم مقاومت نمیکنید. هر موقع مقاومت شما صفر است، عقل شم

نیست، چون دل شما نیست، پس دل شما آنست و او دارد مینویسد. باید اینطوری باشد. مقاومت کنید 

 نویسد.  نمی

 (8811بیت  ،پنجمدفتر  ،مثنوی)     گر بدرَّد گرگت، آن از خویش دان       ای دریده پوستین یوسفان 

به این قلم به شما بگویم. برای اینکه در همین دو سه بیتی که برای شما میخوانم میخواهم مطلبی را راجع 

دارد میگوید که قلم همین را مینویسد و خشک میشود. یعنی اتفاق این لحظه در گرو ریزش خرد زندگی به 

باید در اتفاق است. اتفاق وقتی میفتد، ما متوجه میشویم. پس شما نباید به اتفاق افتاده اعتراض کنید. 

نویسد،  آغوش بگیرید. در آغوش بگیری اتفاق را، اعتراض نکنی، دوباره او مینویسد. اگر مقاومت کنی، نمی

 نویسد. میگوید ای کسی که پوستین یوسفان را دریدی، اگر گرگ تو را بدرّد، از خودت بدان. کج می
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 (8818بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)     کاری، همه ساله بنوش زانکه می      بافی، همه ساله بپوش  زانکه می

 راذاری. اگر تو این کار گیم که اگر تو خودت بنویسی، نباید به حساب نوشتار خدا بویاالن فقط میخوایم بگ

بافی، همیشه و  که با من ذهنی می آنچه. ت، من داری. یعنی کارت درست نمیشودبکنی، باز هم تیشه هس

که  آنچه. نویسد، اگر مقاومت صفر باشد . قلم صنع خوب مینویسد می ، ولی قلم صنعهر لحظه او را میپوشی

 .بافی با من ذهنی می ،کاری با من ذهنی می بادام پوک؟ ،چه میکاریبنوش.  همان راکاری، همیشه  می

 تشخیص بده. .کارد دست خدا می ،بافد دست خدا می

 (8811بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)     فَّ الْقَلَماین بود معنی قَدْ جَ        های دم به دم  فعل توست این غصه

نویسد، به  است که تو سزاوارش هستی. دست خدا چیزی را می  یعنی اتفاقی که االن میفتد، اتفاقی الْقَلَم

ی. هر وتر میش اش هستی. هر چه بیشتر موازی باشی، شایسته که تو شایستهخشک میشود قلم خدا چیزی 

تر میشوی. هر چه مقاومت کنی، ناشایسته میشوی. این  ه آشتی کنی، شایستهچه بیشتر با اتفاق این لحظ

 های دم به دم که میخوری از خودت میاید. مصرع دوم باز هم حدیث است: غصه

 حدیث

  جَفَّ الْقَلَمُ بِما اَنْتَ القٍ

 خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودی.

 بودی. اش  یعنی قلم خشک شد به آنچه که تو سزاوار و شایسته

 (8818بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)     نیک را نیکی بود، بد راست بَد        که نگردد سنت ما از رَشَد

ایت. بنابراین به نیک، نیکی ، ما هستیم که هدایت میکنیم. رَشَد یعنی هدقانون خدا عوض نمیشودمیگوید 

، با نویسد که خودش می د در این لحظه زندگی بنویسد، نیکی میرسد. کسی. کسی که اجازه میدهمیرسد

 . دی میرسدبه او ب کارد، می، با دردش نویسد ، با دردش مینویسد ش مینَمَ

 (8819بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)     تا تو دیوی تیغ او بُرَّنده است       کار کن هین که سلیمان زنده است

کنی من کم کنم * تا تو با من از ترازو کم » مواظب باش، کار کن. درست کار کن که سلیمان زنده است. 

رون شماست. کم میکنی، خوب یاد بگیرید. این در د را، قانون جبران ااین قانون ترازو ر« روشنی، من روشنم 

در آغوش او هستی، هر لحظه  ست و هر لحظه . سلیمان در اینجا رمز خداست. خدا نمرده، زندهاو کم میکند

نگاه باشی. اما تا دیو باشی تو، تا به جهان موازی با او که  ات اینست  خودش است. تو فقط چاره، اصالًمیبیند

 . این ابیات گویا هستند.بُرّد میکنی تو، تا شیطان را میخوری، او تیغش می
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 (8816بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)     از سلیمان هیچ او را خوف نیست     چون فرشته گشت، از تیغ ایمنی ست

 دیگر از خدا نمیترسد. هیچ از تیغ ایمن است. وقتی انسان فرشته بشود، 

 (8815بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)     رنج در خاک ست نه فوق فلک               حکم او بر دیو باشد نه مَلَک

حکم بد او فقط بر دیو است، بر من ذهنی است، بر اصحاب دست چپی است به اصطالح امروز. هر چقدر با 

همان قدر اتفاقات بد ستیم، همان قدر دیو هستیم. همان قدر هم شایسته نیستیم. هویت ه دردها و جهان هم

از  ک است. چقدر ما از جنس خاک هستیم،نه ملک یعنی نه به حضور. رنج هم در خا ،. بنابراینخواهد افتاد

ن انرژی بد ان از جنس جسم است و از دلمانس زمین هستیم، از جنس جسم هستیم؟ همان قدر هم دلمج

باز کرده، به قول موالنا رفته عنان  راکسی که رفته به آسمان، یعنی آسمان  به جهان میرود. نه فوق فلک؛

 هویت است، ، با دردها همبداند که در ذهن است، من دارد، میکشد نجرنجی ندارد. هر کسی ر یگردآسمان، 

 خودش بوجود آورده.

 (8817بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)     تا بدانی سِرِّ سِرِّ جبر چیست       جبر را که بس تهی ست ترک کن این

 این جبر را تو ترک کن. جبر اینکه ما محکوم هستیم که همش من داشته باشیم، ما محکوم نیستیم. میگوید

. ما به زور داند مس باشنمیتو، طال طال هستیم، طال هم باید طال باشد اتفاقاً ما محکوم نیستیم، ما از جنس

همین  سِرِّ سِرِّ جبربسیار تهی است تا بدانی که  ترک کن کهتو این جبر را  را مس کردیم. میگویدن خودما

فضا هستیم. ولی رفتیم  آنفضاست. ما  یکیعنی من ذهنی در آغوش  سِرِّ سِرِّ جبرابقون است. ابقون السّالسّ

. هر ستیم. هیچ کس محکوم نیست درد بکشدبه این جور زندگی هکه ما محکوم  آن تو. در آنجا میگوید

 یم.ونیم خالص بشانید که میتوی داریم، اگر درد میکشیم، بدانّسِ

 (8811بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)  خبر یابی از آن جبر چو جان تا           جمع مَنبَالن ترک کن این جبر 

های ذهنی هستند. برای همین  کن. مجموعه کاهالن، همه مناین جبر مجموعه کاهالن را ترک میگوید 

است که هر کسی میخواهد روی خودش کار کند، با جمع نباید کار داشته باشد. اینها جمع کاهالن و تنبالن 

 هستند. تا باالخره آسمان در درون تو باز بشود. گفت واقعه اتفاق میفتد. واقعه، فرد به فرد اتفاق میفتد.

 (8814بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)      ای گمان برده که خوب و فایقی       کن و کن عاشقی ترک معشوقی

باش؟  چه کسیتو ترک معشوقی بکن، نگو من معشوق هستم، همه عاشق من هستند و عاشقی کن. عاشق 

خانه صوفی هستی. در جایی میگوید  ن اصطالحی که گفت در صوفیعاشق خدا باش. این درست بالعکس آ

هر کسی  معشوق خداست و« ای  ای * زنده معشوقست و عاشق مرده مله معشوقست و عاشق پردهج»

معشوقست. نجا هم صوفی به همین معنی بود. و زنده میگوید من عاشقم، پس من دارد، من عاشق دارد. در آ
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ریم، ورا دربیا . ولی اگر من داشته باشیم و ادای عاشقیوقتی معشوق ما زنده میشود، خدا به ما زنده میشود

تصویر ذهنی که من عاشقم، تصویر ذهنی معنوی بسازیم یا  وریم که فقط با یکدربیا اگری ر ادای صوفی

چه بخواهی بگویی من معشوق هستم چه عاشق، میگوید این کار را  ،مرده است. اینجا هم اووحدت بسازیم، 

ای خوب و  شق خدا هستم. که فکر کردهترک کن، یک تصویر ذهنی است که مردم مرا دوست دارند یا من عا

 پیروز هستی.

 (8841بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)      گفت خود را چند جویی مشتری؟        تری ای که در معنی ز شب خامش

و  های خودت برای متاع خودت، گفته ر معنویت از شب هم بدتری، برای چهای کسی که در معنی و د

یادمان باشد که ما این مطلب را خواندیم تا بفهمیم که چرا میگوید اگر جویی.  مشتری می باورهای خودت

بزن. اگر فقیهی که مصرع دوم در مورد این جور آدم صادق است، از شب  ار تَمَّ الفَقْرُ فَهْوَ اهللفقیری تو، طبل 

ر میاوری، تری، یعنی جاهلی و با یک تصویر ذهنی زندگی میکنی و ادای معنویت د تری، از شب سیاه خامش

آن موقع، هر کسی که دنبال مشتری برای گفتار خودش است، نصیحت میکند، انتقاد میکند، عیب مردم را 

 میبیند و میگوید، اینها خوب نیست. 

 :(84۴1)دیوان شمس، غزل ادامه غزل 

  نُونچو مُداهن نرم ساری چیست؟، پیش یُدْهِ      چشمِ شوخِ سَوْفَ یُبْصِر باش پیش از یُبْصِرُون

شوخ یعنی گستاخ. میگوید قبل از اینکه مردم ببینند، تو ببین، تو آینده را ببین. دیدن اینکه ما برای چه 

آمدیم به این جهان و آخر ما حضور است، سبب میشود مردم که میبینند، اگر با من ذهنی میبینند روی ما 

 اثر نکند. به بیت پیشین هم مربوط است. 

ی؟ برای اینکه اگر هساری میکنی؟ چرا انعطاف به خرج مید انند چرب زبانها چرا نرممصرع دوم میگوید که م

شما متوجه شدی که جریان چه هست، وقتی خوب درک کردی برای چه اینجا هستی و واقعاً این 

ساری برای از دست دادن حقیقت، برای طرفداری،  ساری نباید بکنی. نرم آموزشهای موالنا درست است، نرم

سب سود یا به هر دلیلی با دید مردم همراه شدن که قبل از اینکه آنها ببینند، تو ببین یا آینده را برای ک

ببین. یعنی اگر ما االن به حضور هم زنده نشدیم، ما میتوانیم متوجه بشویم که اغلب مردم غلط میبینند. 

دردها بودید، راه را گم کردید، در فکرها  هویت با واقعاً هم ها اگر بیدار شدید و دیدید که شما با این آموزش

گم بودید، در خواب ذهن بودید و باغتان خشک شده و فهمیدید که باید به حضور زنده بشوید، دیگر به 

 حرف جمع گوش ندهید. 

بینند، یعنی  ، یعنی ببین قبل از اینکه آنها ببینند. برای اینکه آنها وقتی میسَوْفَ یُبْصِرمیگوید چشم گستاخ 

و این  ها بروید نباید دنبال غلط بینندهاید،  شما که درست دیدهآنهایی که من دارند، آنها غلط خواهند دید. 

 پیش یدهنون. مگر آیه قرآن را نخواندی که میگوید: ؟نرمش شما برای چیست
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 5۴2، آیه (9۴)قرآن کریم، سوره صافات 

 وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ.

  ترجمه فارسی

 و آنان را بنگر که خواهند دید.

 بینند و غلط خواهند دید. تو نباید انعطاف نشان بدهی به غلط دیدن آنها.  یعنی آنها را بنگر، آنها غلط می

 3(، آیه 21قرآن کریم، سوره قلم )

 وَدُُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.

 ترجمه فارسی

 دوست دارند که نرمى کنى تا نرمى نمایند.

این مربوط به همین یُدهِنون است. البته خطاب به حضرت رسول میگوید. میگوید تو اگر نرمی نکنی، آنها 

م حقیقتاً در راه شما نیستند. اگر شما راه را پیدا کردی، کنند. یعنی حقیقتاً پیرو شما نیستند. مرد نرمی نمی

 رو آنها باشی، نباید دید خودت را گم کنی به دید آنها. بیت زیر هم مثال خوبی است:  نباید دنباله

 (8891بیت  ،ششمدفتر  ،مثنوی)     خبر منگر از چشم سَفیهی بی        داری تو، به چشم خود نگر  چشم

تی دیدی قبل از اینکه توجه تو به جهان برود، به صورت حاضر و ناظر دیدی که تو داری تو چشم داری. وق

روی مردم را نکن که درد دارند و این چیزها را  زنده میشوی و یواش یواش از نردبان میایی باال، دیگر دنباله

اه نکن. سفیه خبر نگ منکر میشوند. تو خودت چشم داری، به چشم خودت نگاه کن. از چشم یک سفیه بی

 خبر من ذهنی است، حاال مال هر کس میخواهد باشد.  بی

 (8898بیت  دفتر ششم، ،مثنوی)    گوش گوالن را چرا باشی گرو؟         گوش داری تو، به گوش خود شنو

تو خودت گوش داری، با گوش خودت بشنو. یعنی گوش هشیاری داری. گفت بنگر. تو به صورت ناظر االن 

گیری؟ خودت گوش داری. با گوش خودت بشنو. چرا گوش خودت  از موالنا چه می ،شنوی ه مینگاه کن، چ

را میگذاری، یکی دیگر بشنود و به شما بگوید، شما آن موقع آنرا بشنوی. گوالن یعنی احمقان. باز هم 

 های ذهنی.  من

 (8899بیت  دفتر ششم، ،نویمث)    هم برای عقل خود اندیشه کن          بی ز تقلیدی، نظر را پیشه کن

میبینند، شما میگویید که هزار نفر  ، هزار نفر جور دیگرهستی گفت اگر آنها ببینند، شما یک نفرتقلید نکن. 

اشتباه نمیکنند. هزار نفر میگویند که آدم باید در خانواده دعوا کند، دعوا یک چیز معمولی است. خشمگین 

ند هر چه بیشتر بهتر. پس اینها هم یک چیزی میدانند. نه شدن یک چیز معمولی است. اینها هم میگوی

ساری نکن. برای اینکه به آیه قرآن اشاره کرد  همچون چیزی نیست. قبل از اینکه آنها ببینند، تو ببین و نرم

 نی بروی باال. اها نمیتو ساری نکنی، آنها هم نمیکنند. ولی اگر تو بکنی، دیگر از پله و گفت: تو اگر نرم

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=37#rowno37175
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=37#rowno37175
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=37#rowno37175
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=68#rowno689
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=68#rowno689
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=68#rowno689
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 (8491)دیوان شمس، غزل  تا نلرزد شاخ و برگت از دمِ رَیْبُ المَنُون      شو از لَا رَیْبَ فیه ،رخت سدره بیخ آورچون د

نهایت داشته  درخت بهشتی است. شما هم باید ریشه بی ،است نهایت ، بیاش خیلی عمیق درخت سدره، ریشه

، یعنی لَا رَیْبَ فیهشه. بنابراین بشو از مانند درخت سدر بیخ بیار، بیخ یعنی ری .باشید. موالنا حرفش را میزند

شکی نیست؟ وقتی که ریشه  یوع به آیه هم قابل درک است. در چشکی در آن نیست. حتی بدون رج

نهایت پیدا کنی و به طور یقین به زندگی زنده بشوی،  اگر عمق بی ؛نهایت داری نهایت داری، عمق بی بی

 رَیْبلرزد.  نمی بدین ترتیب شاخ و برگ تو از دم حوادث ناگواردیگر شک از بین میرود. شک مال ذهن است. 

حادثه ناگوار حتی مرگ، یعنی حوادث برنده. حوادث در اینجا  ؛ادثه ناگوار و به معنی شک هم استیعنی ح

 برنده، حوادثی هستند که واقعاً ما را از خواب بیدار میکنند. 

در ما از بین میرود و   شده باشد، در اینصورت دیگر شک تر مان عمیق اگر ما اندکی عمیق شده باشیم، ریشه

و این حوادث ناگوار از  ند، یک قسمتی از ما را باد میبردنفس خدا فوت میکوقتی  ،شاخ و برگ ما نمیلرزد

نظر ذهن میبُرّند. پس حوادث برنده ناگوار به ما یک پیغامی میدهند. پیغامش اینست که تیشه دست 

یزند و کوچک میکند. اگر اندکی عمیق باشی، تسلیمت از بین نمیرود، آرامشت بهم خداست و دارد م

لرزد، بلکه خوشحال هم میشوی که منِ من دارد کوچک میشود. دوباره اینها  نمیخورد، شاخ و برگت نمی

 هایی از قرآن هستند: آیه

 5، آیه (5)قرآن کریم، سوره بقره 

 .لِلْمُتَّقِینَ هُدًى فِیهِ رَیْبَ لَا الْکِتَابُ لِکَذَ

 ترجمه فارسی

 [ آن هیچ تردیدى نیست؛ ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان است. این است کتابى که در ]حقانیت

همین  د،و به شما یقین میده میکند. یعنی کتابی که باز میشود را با کتاب اصل شما مقایسه این کتاب

 نهایتی است که مثل درخت سدره است.  ریشه بی

 (8491)دیوان شمس، غزل   مکر ایشان باغ ایشان سوخته هُمْ نَایِمُون      بنگر آن باغ سیه گشته ز طَافَ طَایِفٌ

ذهنی است که پر از درد  های گشته باغ ماست، باغ منباغ سیه  اه کن ببین این باغ سیه گشته را.نگ میگوید،

و خرد زندگی و آب زندگی، آب  دنوو به جای اینکه موازی بش را گرفتندی که نیروی زندگی است. کسان

، اتفاق این و به جای این لحظه دستیزه کردن ،دذاشتنگ، نشان بشوند، فکرشان بشود حیات وارد وجود جسمی

 ن سیاه شده. ، پس باغشادین لحظه چون زندگی نداده، ستیزه کردناتفاق ا لحظه را گرفتند،

ا در خواب ه. مربوط به آیه قرآن است که میگوید وقتی آنهیعنی از گشتن بالیی که روی باغ گشت طَافَ طَایِفٌ

در خواب ذهن بودیم و فکر میکردیم که  که ن گشت. یعنی ما وقتید، یک بالیی از طرف خدا در باغشابودن

کردیم،  مثل جادوگران فرعون زنده می ها و عصا را این ریسمان پیروز هستیم،دن در این خواب ذهن با بو

در همان موقع  یا در سایه عزت فرعون ما پیروزیم؛ ما پیروز که نشدیم هیچ،گفتیم به عزت فرعون قسم  می

http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=2
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=2
http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=2
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مکر ایشان باغ ایشان  دبرای همین میگویگشت و باغ ما سیاه شده.  بالیی در باغ ما می که خوابیدیم یک

ا در خواب هنقتی که در خواب بودیم. البته میگوید وقتی آو ،دار ما باغ ما را سوخته فکرهای منسوخته. یعنی 

 . را میگوید ه چیزیولی شما میدانید که چ د،بودن

 53، آیه (21)قرآن کریم، سوره قلم  

 فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَهُمْ نَائِمُونَ.

 ترجمه فارسی

 [ به گردش در آمد. پس در حالى که آنان غنوده بودند، بالیى از جانب پروردگارت بر آن ]باغ

فکر میکردیم خیلی زرنگ هستیم. یعنی در خواب بودند. موقعی که ما در خواب ذهن بودیم که  غنوده بودند

ر که مک برای همین میگویدسوزاند و سیاه کرد.  ران گشت و آ ز جانب خدا در باغ ما میموقع بالیی ان هما

  یعنی وقتی در خواب بودند. هُمْ نَایِمُون سوزانده. ما راماست که باغ 

 (8844بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)    خشک ست باغ ن که لبهین تلف کم ک       اَنْصِتوا یعنی که آبت را به الغ

، در ل خشک شدن است. وقتی در خواب ذهنساکت باش، یعنی آب زندگی را بیهوده تلف نکن. باغت در حا

. اگر دارد سیاه میکند ،ن نیستچرخد. حواسما بالیی روی باغ ما دارد می، از طرف خدا مخواب درد هستی

 جذب کننده شدید رحمت خداست. ،ت خاموشی و صبرگف که پیشتر یموخاموش بش

 (8845بیت  دفتر پنجم، ،مثنوی)    کنی خویش را بدخُو و خالی می        تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی

ست که گفت شما بیا از گدایی و دانشمندی دست بردار. یکی از عالئم دست برداشتن از دانشمندی همین ا

بدخو و خالی میکنیم.  ران دانشمند و بزرگ کنیم، خودماحبر یعنی  رامن ذهنی یم هبخوابفهمیم که تا ما 

  یم.هتغییر بد رایم دیگران هبخوایم که نباید ا هندابارها خو رااین بیت 

 (1186بیت  ،سومدفتر  ،مثنوی)        دست وادار از سِبالِ دیگران              در گَویّ و در چَهی ای قَلتَبان

گودال و در چاه هستی. دست از سبیل مردم بردار. یعنی نخواه که دیگران را عوض کنی.غیرت در  ای بی  

(1185بیت  دفتر سوم، ،مثنوی)     بعد از آن دامان خلقان گیر و کش        چون به بستانی رسی زیبا و خوش  

آن موقع دامان خلق را بگیر هر موقع که تو رسیدی به یک بستان، به یک فضای یکتایی که زیبا و خوشست، 

واهد تغییر بدهد داریم توضیح دانشمندی و فقیهی که واقعاً گداست و دیگران را میخ اینها را در و بکش.

 میاوریم. 

 

  

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=68#rowno6819
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=68#rowno6819
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=68#rowno6819
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(1187بیت  دفتر سوم، ،مثنوی)     نغزجایی، دیگران را هم بکش       ای مقیم حبس چار و پنج و شَش  

س مادیات هستی. ، یعنی حبهستی جهان جهت این و پنج حس و شش تبعدای کسی که حبس چهار 

 بودن این همین زندانی مرگ « یقین دان ،زندانی مرگند همه خلق » بود که امروز اصطالح دیگرش این

حبس ماده هستی، جای خوبی هستی، دیگران را هم بگیر با خودت بکش. ببینید چقدر موالنا میگوید  است.

قع رسیدید به آنجا که نکنید، فقط روی خودتان کار کنید، دست از سر دیگران بردارید، هر موکه نصیحت 

برکت  و زیباییعشق، که امروز گفت آسمان، خورشید شما طلوع میکند و نورش به صورت خرد،  باید برسید

 به دیگران هم خواهد رسید. 


