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 1911مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 زر غم، آخر غم با زر به با زر غم و بی

 چون راه روی باری، راهی که برد تا ده
 

 (2)طرّارانبشنو سخن یاران، بگریز ز 

 (1)از جمع مکش خود را، استیزه مکن، مَستِه

 

 آدم ز چه عریان شد؟ دنیا ز چه ویران شد؟

 (۴)مِه با (9)چون بود که طوفان شد؟ ز استیزه کِه

 

 خندد گرید آن شعله نمی تا شمع نمی

 (1)نشود فربه کاهد جان می تا جسم نمی

 

 کن امیری دیو بر بگزین، (2)خوی مَلَکی

 شد قربان، پا بر سر گردون نه گاو تو چو

 

 1912مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 سر بِه دل و بی من سرخوش و تو دلخوش، غم بی

 خور از دلبر و دل بر به ده و بر می دل می
 

 عالم همه چون دریا، تن چون صدفِ جویا

 ها همه گوهر به جان وصف گهر گویا، زین
 

 صورت مثل چادر، جان رفته به چادر در

 به (۷)پیکر وز هر چه مُصَوَّر صورت و بی بی
 

 تو پرده تن دیدی، از سینه بنشنیدی

 زد کان پرده دیگر به آن زخمه که دل می
 

 گو میزن، با چهره زر  از چهره تو زر می

 زر غم، آخر غم با زر به با زر غم و بی

 

 

 

 

 

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 3۴6، بیت پنجممولوی، مثنوی، دفتر 

 گفت: یا رب بیش ازین خواهم مدد

 (6)تا ببندمشان به حَبْلٍ مِنْ مَسَد

 

 تا که مستانت که نر و پُر دلند

 (3)مردوار آن بندها را بِسْکُلَند

 

 تا بدین دام و رسنهای هوا

 مرد تو گردد ز نامردان جدا

 

 321، بیت پنجممولوی، مثنوی، دفتر 

 آدم حُسن و مَلَک ساجد شده

 آمده (21)آدم باز مَعزولچو  هم
 

 ، بعد هستی نیستی؟(22)گفت: آوَه

 گفت: جرمت این که افزون زیستی
 

 کشاند مو کشان جبرئیلش می

 (29)خوشان جَوْقِ از و (21)که برو زین خُلد

 

 چیست؟ (21)، این اِذالل(2۴)گفت: بعد از عِزّ

 ست داوری اینت و (22)گفت: آن دادست
 

 2-۴، آیه (31قرآن کریم، سوره التین )

 

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقوِيم )  (۴لََقْد َخلَْقَنا اْْلِ

 

 (۵َرَدْدنَاُه أَْسَفَل َسافِلِيَن )ثُمَّ 
 

  (۶إَِّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّالَِحاتِ َفلَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن )

 

 ترجمه فارسی

 (۴که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال و ارزش آفریدیم. )

 (1بازگرداندیم. ) آن گاه او را ]به سبب گناهکاری[ به ]مرحله[ پست ترینِ پَستان

 (2مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، پس آنان را پاداشی بی منت و همیشگی است. )
 

 ترجمه انگلیسی
We have indeed created man in the best of moulds (۴) 

Then do We abase him (to be) the lowest of the low (1) 

Except such as believe and do righteous deeds : For they shall have a reward unfailing (2) 

http://ganjnama.com/View/97/105/8124/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8124/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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=95#rowno954
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 26، آیه (92قرآن کریم، سوره یس )

 َوَمْن نَُعِمِّْرُه نَُنِكِّْسُه فِي اْلَخْلقِ أََفََل يَْعِقلُونَ 

 

 ترجمه فارسی

و به هر کس عمر طوالنی دهیم، او را در عرصه آفرینش ]به سوی حالت ضعف، سستی، نقصان و فراموشی[ واژگونش می 

  کنیم؛ پس آیا تعقّل نمی کنند؟

 

 ترجمه انگلیسی
If We grant long life to any , We cause him to be reversed in nature : Will they not then understand? 

 

 3۷۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 الَّذین آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحات فَلَهُم اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍتفسیر اَسْفَلَ سافِلینَ اِلَّا 

 

 لیک گر باشد طبیبش نور حق

 (26)دَق و (2۷)نیست از پیریّ و تب، نُقصان

 

 سستی او هست چون سستیِّ مست

 است رُستم (23)کاندر آن سستی ش رَشک
 

 گر بمیرد، استخوانش غرق ذوق

 شوقاش در شعاع نور   ذرّه ذرّه
 

 ثَمر وآنکه آنش نیست، باغ بی

 کند زیر و زَبَر که خزانش می
 

 گل نمانَد خارها مانَد سیاه

 کاه (11)مغز آمده چون تَلِّ زرد و بی
 

 خدا ای باغ آن کرد (12)تا چه زَلَّت

 جدا؟ گردد (11)ها که ازو این حُلّه
 

 خویشتن را دید و دیدِ خویشتن

 (1۴)مُمتَحَن ای هین ست، (19)زهر قَتّال

 

 شاهدی کز عشق او عالَم گریست

 راند از خود، جرم چیست؟ عالمش می

 

 

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=36#rowno3668
http://ganjnama.com/View/97/108/8591/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 بست (11)جرم، آنکه زیور عاریه

 کرد دعوی کین حُلَل مِلکِ من است
 

 واستانیم آن، که تا داند یقین

 چین خِرمن آن ماست، خوبان دانه
 

 تا بداند، کان حُلَل عاریه بود

 پرتوی بود آن ز خورشید وجود
 

 آن جمال و قدرت و فضل و هنر

 ز آفتاب حُسن کرد این سو سفر
 

 گردند چون استاره ها باز می

 نور آن خورشید زین دیوارها
 

 پرتو خورشید شد واجایگاه

 مانْد هر دیوار تاریک و سیاه
 

 (12)آنکه کرد او در رُخ خوبانتْ دَنگ

 رنگ سهنور خورشیدست از شیشه 
 

 های رنگ رنگ آن نور را شیشه

 نمایند این چنین رنگین به ما می
 

 رنگ های رنگ چون نمانَد شیشه

 رنگت کند آنگاه دَنگ نور بی
 

 شیشه دیدن نور را خوی کن بی

 (1۷)تا چو شیشه بشکند نبود عَمی

 

 قانعی با دانشِِ آموخته

 در چراغ غیر، چشم افروخته
 

 او چراغ خویش برباید که تا

 (13)فَتا ، نی(16)تو بدانی مُستَعیری
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 (91)گر تو کردی شکر و سعی مُجتَهَد

 غم مخور که صد چنان بازت دهد
 

 ور نکردی شکر، اکنون خون گِری

 که شده ست آن حُسن از کافر بَری
 

 اُمَّةُ الْکُفران، اَضَلّ اَعْمالَهُم

 * اُمَّةُ الْایمانِ اَصْلَح بالَهُم

 را به سامان آرد. () خداوند، اعمال امت کفر را تباه کند و احوال امت ایمان 

 

 شُکر خوبی و هنر گم شد از بی

 که دگر هرگز نبیند زان اثر
 

 (92)خویشی و شکر و وَداد خویشی و بی

 رفت زان سان که نیاردْشان به یاد
 

 کافران ای (91)که اَضَّلّ اَعْمالَهُمْ

 جَستن کام ست از هر کامران
 

 جز ز اهلِ شکر و اصحابِ وفا

 (99)در قَفا که مر ایشان راست دولت

 

 دولت رفته کجا قوت دهد؟

 دولت آینده خاصیت دهد
 

 ** قرض دِه زین دولت اندر اَقْرِضُوا

 تا که صد دولت ببینی پیش رُو
 

 اندکی زین شُرب کم کن بهر خویش

 تا که حوض کوثری یابی به پیش
 

 جرعه بر خاکِ وفا آن کس که ریخت

 کی تواند صید دولت زو گریخت؟
 

 که اَصْلَح بالَهُم خوش کند دلشان

 رَدَّ مِنْ بَعْدِ التَّوی اَنْزالَهُم
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 صرف خدا راه در که هایی دارایی جمیع و آورد، می سامان به را کارشان و میکند شاد را ایمان اهل دل خداوند)

 . (گرداند باز ایشان به اند کرده
 

 دِه (9۴)ساز ای اجل، وی ترکِ غارت

 دِه، باز (91)هر چه بردی زین شکوران
 

 وا دهد، ایشان بنپذیرند آن

 جان رخْتِ از اند گشته (92)زآنکه مُنْعَمْ
 

 انداختیم (9۷)ها صوفییم و خِرقه

 باز نستانیم، چون در باختیم
 

 ما عوض دیدیم، آنگه چون عوض

 رفت از ما حاجت و حرص و غرض
 

 بیرون شدیم (96)ز آب شور و مُهْلکی

 زدیم کوثر چشمه و (93)بر رَحیق
 

 کردی ای جهان با دیگران آنچه

 وفایی و فن و ناز گران بی
 

 بر سرت ریزیم ما بهر جزا

 (۴1)که شهیدیم، آمده اندر غزا

 

 تا بدانی که خدای پاک را

 (۴2)بندگان هستند پرحمله و مِری

 

 بَرکَنَند دنیا تزویر (۴1)سبلت

 زنند نصرت (۴9)خیمه را بر باروی
 

 شدند (۴۴)این شهیدان باز نو غازی

 وین اسیران باز بر نصرت زدند
 

 سر برآوردند باز از نیستی

 نیستی (۴1)که ببین ما را، گر اَکْمَه
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 تا بدانی در عدم خورشیدهاست

 (۴2)وآنچه اینجا آفتاب، آنجا سُهاست

 

 در عدم، هستی برادر چون بود؟

 ضد اندر ضد چون مکنون بود؟
 

 بدان ***یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتْ

 عدم آمد امید عابدانکه 

 . (است پرستشگران امیدواری مایه عدم که بدان. کشد بیرون مرده از را زنده خداوند )
 

 مَردِ کارنده که انبارش تهی ست

 شاد و خوش نه بر امید نیستی ست؟
 

 که بروید آن ز سویِ نیستی

 فهم کن گر واقفِ معنی ستی
 

 دم به دم از نیستی، تو منتظِر

 ذوق، آرام و بِر که بیابی فهم و
 

 نیست دستوری گشاد این راز را

 را (۴۷)ورنه بغدادی کنم اَبْخاز
 

 حق باشد عدم (۴6)صُنعپس خزانه 

 که بر آرد زو عطاها دم به دم
 

 بود آن مُبْدِع و حق آمد (۴3)مُبدِع

 اصل و سَنَد که برآرد فرع بی
 

 1631مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

 شکر نعمت، خوشتر از نعمت بود

 کی سوی نعمت رود؟ (11)شُکرباره
 

 نعمت و نعمت چو پوستشکر، جان 

 ز آنکه شکر آرد تو را تا کوی دوست
 

 

http://ganjnama.com/View/97/106/8311/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA.html
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 (12)نعمت آرد غفلت و شکر اِنتِباه

 صید نعمت کن بدام شکر شاه

 
 1-2، آیه (۴۷* قرآن کریم، سوره محمد )

 (۱الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل اللَِّه أََضلَّ أَْعَمالَُهْم )
 

ٍد َوُهَو اْلَحقُّ  َر َعْنُهْم َسِيَِّئاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالَِحاتِ َوآَمُنوا بَِما نُِزَِّل َعلَٰى ُمَحمَّ ِِّهْم ۙ َكفَّ  (۲ِمْن َربِ

 

 ترجمه فارسی

 (2آنان که کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتند خدا اعمالشان را باطل و تباه ساخت؛ )

نازل شده که از سوی پروردگارشان حق است و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و به آنچه بر محمّد 

 (1گرویدند، خدا گناهانشان را از آنان محو کرد و حالشان را اصالح نمود. )

 

 ترجمه انگلیسی
Those who reject Allah and hinder ) men  ( from the Path of Allah,their deeds will Allah render astray ) from their 

mark). (2) 

 

But those who believe and work deeds of righteousness , and believe in the )Revelation) 

sent down to Muhammad  - for it is the Truth from their Lord, 

He will remove from them their ills and improve their condition. (1) 

 

 11، آیه (۷9) مزمل سوره کریم، قرآن  **

 ... َوأَْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسًنا ...

 

 ترجمه فارسی

 و وام نیکو به خدا بدهید؛ ...... 

 

 ترجمه انگلیسی
...and loan to Allah a Beautiful Loan… 

 

 23، آیه (91) روم سوره کریم، قرآن  ***

لَِك تُخْ  ِِّت َوُيْخِرُج اْلَمِيَِّت ِمَن اْلَحيِِّ َوُيْحيِي اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها ۚ َوَكَذٰ  َرُجوَن.ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِ

 

 ترجمه فارسی

دگی اش زنده می کند؛ و این گونه ]از زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد، و زمین را پس از مر

 گورها[ بیرون آورده می شوید.

 

 ترجمه انگلیسی

It is He Who brings out the living from the dead , and brings out the dead from the living , and Who gives life to t

he earth after it is dead : and thus shall ye be brought out ) from the dead). 

 

 

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=47
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=73#rowno7320
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=30#rowno3019
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 بردزد، جیب :طرّار (2)

 مکن ستیز نجنگ، :مَستِه (1)

 کوچک :کِه (9)

 بزرگ :مِه (۴)

 چاق :فربه (1)

 فرشته :مَلَک (2)

 دارای شکل و صورت، دارای تصویر :مُصَوَّر (۷)

 سوره مَسَد 1ریسمانی تنیده شده از لیف خرما، اقتباس از آیه   :مَسَد مِنْ حَبْلٍ (6)

 پاره کنند، بگسلند :بِسْکُلَند (3)

 شدهبرکنار، ازکاربیکار شده، عزل :مَعزول (21)

 آه، وای دریغ، :آوَه (22)

 برین بهشت :خُلد (21)

 شادمانان و سرخوشان گروه :خوشان جَوْقِ (29)

 عزیز شدن، ارجمند شدن، ارجمندی :عِزّ (2۴)

 نمودن تحقیر کردن، خوار :اِذالل (21)

 عدل، انصاف :داد (22)

 کاستی کمی، عیب، :نُقصان (2۷)

 مؤاخذه و نکوهش :دَق (26)

 حسد، غیرت، حمیّت :رَشک (23)

 تپه، پشته، تودۀ بزرگ خاک یا شن :تلّ (11)

 لغزش :زَلَّت (12)

 جامه فاخر، لباس نو :حُلّه (11)

 کُشنده :قَتّال (19)

 شده شده، امتحان آزموده :مُمتَحَن (1۴)

 غرضی :عاریه (11)

 فرومایه کودن، :دَنگ (12)

 نابینا کور، :عَمی (1۷)

 استعاره مصدر از فاعل اسم خواهنده، عاریه :مُستَعیر (16)

 است آمده مالک معنی به اینجا در. سخاوتمند جوانمرد، جوان، :فتا (13)

 کوشش درجه نهایت سعی مُجتَهَد:( 91)

 دوستی :وَداد (92)

 را اعمالشان کند تباه اَضَّلّ اَعْمالَهُمْ:( 91)

 سر پشت :قَفا (99)

 غارتگر )صفت فاعلی مرکب( ساز:غارت (9۴)

 سپاسگزار بسیار :شکور (91)

http://vajehyab.com/amid/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%DA%A9%D9%87-2
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%87-4
http://vajehyab.com/amid/%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%84%DA%A9
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B3%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%86
http://vajehyab.com/moein/%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%A2%D9%88%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%AE%D9%84%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%AC%D9%88%D9%82
http://vajehyab.com/amid/%D8%B9%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D8%B0%D9%84%D8%A7%D9%84-1
http://vajehyab.com/amid/%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AF%D9%82-3
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://vajehyab.com/amid/%D8%AA%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%B2%D9%84%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D9%84%D9%87-1
http://vajehyab.com/amid/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%AF%D9%86%DA%AF-1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B9%D9%85%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%DB%8C%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D9%81%D8%AA%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D9%82%D9%81%D8%A7
http://vajehyab.com/amid/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1
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 نعمت از برخوردار شده، داده نعمت :مُنْعَمْ (92)

 .باشد می مندرس و کهنه که تصوف اهل جامه :خِرقه (9۷)

 کننده هالک کُشنده، :مهلک (96)

 ناب شراب :رَحیق (93)

 کردن جنگ :غزا (۴1)

 ستیز و مجادله :مِری (۴2)

 سبیل :سبلت (۴1)

 حصار قلعه، دیوار :بارو (۴9)

 مجاهد پیکارگر، جنگجو، :غازی (۴۴)

 کُمه: جمع زاد، مادر کور :اَکْمَه (۴1)

 کوچک ستاره :سُها (۴2)

آنجا سکونت دارند. در برخی از منابع نیز  در نصاری از ای عده که قفقاز های کوه در است محلی :اَبْخاز (۴۷)

 اهالی ابخاز آتش پرست معرفی شده اند.

 آفرینش :صُنع (۴6)

 بخشآورندۀ هست از نیست، هستیپدید آفریننده، :مُبدِع (۴3)

 .است شکر عاشق و کند می شکر بسیار که کسی :شُکرباره (11)

 آگاهی بیداری، :اِنتِباه (12)

 

  

http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
http://vajehyab.com/amid/%D8%AE%D8%B1%D9%82%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%82
http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D8%B2%D8%A7
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B1%DB%8C-2
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D9%87%D8%A7
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%D8%B5%D9%86%D8%B9
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87
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 میکنم. شروعاز دیوان شمس موالنا  1911را با غزل شماره  امروزبا سالم و احوالپرسی، برنامه گنج حضور 

 »» ده تا برد که راهی ،باری روی راه چون ** به زر با غم آخر ،غم زر بی و غم زر با«« 

باشی، باید غم بکشی، در صورتی که در ذهن باشی. سرانجام تو این میگوید چه زر داشته باشی و چه نداشته 

بینش را پیدا خواهی کرد که اگر غم و درد میکشم، باید درد هشیارانه باشد. در واقع غم معشوق باشد. غمی 

اگر غم  ،های جهان باشد. بنابراین شدگی هویت بکشم که نتیجه آن کندن خودم به صورت هشیاری از هم

ام یا ممکن است بدست  ام یا از دست داده برای اینکه این چیز و آن چیز را بدست نیاورده میکشم ناآگاهانه

ولی هنوز در ذهن هستم، باید مطمئن باشم که فرقی نخواهد کرد. در واقع دو صورت  ،ام نیاورم یا آورده

رید؛ دیگری آنکه آن یکی آنکه شما چیزی که زندگی را در آن میدانید، بدست آوناخوشبختی وجود دارد. 

آیا این شناسایی برای ما مهم است؟ البته. مخصوصاً وقتی که چیز را بدست نیاورید. هیچ فرقی نخواهد کرد. 

شدگی با چیزهای مهمی که  هویت ای که بزرگ شویم، هم جوان هستیم و تجربه نداریم، معموالً در هر جامعه

مد. بنابراین زر به جای چیزهای مهمی مینشیند که ما از آن فرهنگ و جامعه به ما آموخته، بوجود خواهد آ

طال، پول و مقام و مشخصات جسمی خود ، آن جامعه یاد میگیریم که در آن زندگی هست. مثل خود زر

نظیر قدرت بدنی و زیبایی. هر چیزی که مهم است و ما فکر میکنیم در آن زندگی هست، آن میتواند بجای 

را بدست بیاوری و چه بدست نیاوری، در صورتی که تو در ذهن زندگی میکنی و  زر بنشیند. میگوید چه این

 هشیاری جسمی داری، زندگی را در چیزهای این جهانی میبینی و میدانی، فرق نخواهد کرد. 

های زندگی خوب را  چیزهای الزم برای وضعیت جوان اینکه یک آدم این شناسایی برای این مهم است که نه

به اندازه کافی پول یا خانه یا وسایل زندگی را بدست نیاورد، اینها را نمیگوید، بلکه میگوید ما  بدست نیاورد،

بطور خودکار یاد میگیریم که در چیزهای تعلق داشتنی زندگی هست. یکی از آن چیزها وقتی هشیاری 

آنها را هویت شویم و  جسمی داریم، آدمهای دیگر هستند. ما فکر میکنیم که میتوانیم با انسانهای دیگر هم

زیر سلطه خودمان دربیاوریم، آنها مال ما شوند و ما را خوشبخت کنند، قسمتی از منِ ما شوند و ما را 

به این ترتیب ما میتوانیم حقیقتاً خوشبخت باشیم و آرامش داشته  خوشبخت کنند یا هویت و زندگی بدهند.

 کوفا شود. اینها همه توهم است. باشیم، در یک رابطه خوب وارد شویم و این رابطه ش

به در مصرع اول یعنی بهتر. به این لحظه برگردیم که همیشه این لحظه است. یادآوری کنم که اگر در این 

این حالت شروع انحراف، لحظه هشیاری جسمی دارید، به فرم و وضعیت این لحظه توجه خواهید کرد. 

دانید، این لحظه زندگی را در چیزهای تعلق داشتنی عین زر باگر ایم که  لغزش است. بارها هم صحبت کرده

ای که ممکن است زندگی در آن باشد،  را نخواهید دید و فرم این لحظه را وسیله رسیدن به وضعیت یا لحظه

 اینکار، مسیر انحراف است و ما را به زندگی نخواهد رساند. صرف خواهید کرد. 
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اه روی باری، راهی که برد تا ده. اگر راه میروی، یعنی میخواهی در مصرع دوم به شما میگوید که چون ر

خودت را شناسایی کنی، به مقصود زندگی برای آوردنت به این جهان برسی، ده یعنی مقصود، پس راهی را 

بگیر که شما را به مقصود برساند. این شناسایی مهمی است. شما االن میدانید که زندگی در چیزهای تعلق 

خودشان را به صورت زر و طال به شما ارائه میکنند نیست و تنها راه معنویت اینست که در این  داشتنی که

ما میتوانیم غم معشوق داشته لحظه شما هویتتان را از آن زرها بکَنید و این درد دارد. در واقع، همین لحظه 

 باشیم. 

خواهیم به او زنده شویم. نمیخواهیم درد کشیدنمان هشیارانه است و می غم و غم معشوق یعنی فکر و ذکر و

؟ هستهویت شویم. حال برای شخص شما سوال پیش میاید که این زر برای من چه  بیشتر با این زرها هم

بپرسیم. بیت چهارم  از خود ام، همسرم، پول، خانه، وسایل خانه، مقام، تحصیالت، سواد یا باورهایم؟ باید بچه

ور نمیشود.  ور نمیشود. یعنی شمع اگر گریه نکند، نجوشد و نکاهد، شعله هکه میگوید تا شمع گریه نکند، شعل

مصرع بعدیش میگوید اگر جسم نکاهد، یعنی من آتش عشق گرفتن است.  ،ور شدن سمبل حضورست شعله

فربه یعنی چاق، بزرگتر. پس ما شما فربه نمیشود.  بودنذهنی کوچکتر نشود، جان شما، حضور شما، زنده 

روی، یعنی کندن هویت  شروع میکنیم به راهوچکتر میشویم تا هشیارانه بزرگتر شویم. همین که کهشیارانه 

ها، ما تمرین معنوی میکنیم. شاید این تنها تمرین معنوی باشد که ما را به ده میبرد.  شدگی هویت از هم

هویت شدن فایده  یگر هماش از یک باوری به باور دیگر پریدن، یک طالیی را کنار گذاشتن و با طالی د بقیه

 فرم شناسایی کنید.  در این لحظه شما خودتان را بصورت یک هشیاری بیندارد. باید 

زمانی هستید. از جنس خداییت، زندگی و امتداد  فرمی و بی برای اینکار شما میدانید که باید از جنس بی

ستید. اشتباهاً بخواب زر فرو مکان است و شما امتدادش ه زمان و بی زندگی هستید. زندگی یا خدا بی

زمانی را در این لحظه شناسایی میکنید و از جنس این لحظه میشوید، نه  مکانی و بی اید و االن این بی رفته

خط شوید، نه اتفاق این  موازی یا هم ،این لحظهبا  اتفاق این لحظه. برای اینکار شما باید با فضای این لحظه،

لحظه. بارها گفتیم که پذیرش اتفاق این لحظه که مطابق ذهن ما نیست، همیشه با درد همراه است، ولی 

خط میشوید با فضای این لحظه و نه با اتفاق این لحظه.  یعنی شما هماین درد، درد همراه با معشوق است. 

. یادمان باشد من ذهنی حداکثر با اتفاق این لحظه با آن موافقت شودنه اتفاق این لحظه باید پذیرفته شود، 

تناهی ، این لحظه یک فضای الیخط میشوید، موازی میشوید با این لحظه موافقت میکند. یعنی وقتی شما هم

نهایت است. یکی هم فرم این لحظه است. فرم این لحظه شامل بدن شما، فکرهای شما و  خدا بی است،

های شما، انواع و اقسام زر هست. االن با پذیرش اتفاق این لحظه خودتان را از جنس فضای  شدگی هویت هم

اطراف اتفاق این لحظه میکنید. میبینید که اتفاق این لحظه در آغوش پذیرش شماست و اینکار شما را از 

 جنس فضای الیتناهی این لحظه میکند و یواش یواش فضا باز میشود و باز میشود. 



Program # 618 1122اوت  2 ـ 2931 مرداد 21  اجرا: تاریخ گنج حضور 226برنامه شماره      

ه | 16 ح ف ص  

 

بیت چهارم میگوید که باید هشیارانه نسبت به من ذهنی کوچکتر شویم تا هشیارانه نسبت به حضور  در

بزرگتر شویم. پس باید شما شناسایی کنید که چطور شما من ذهنی را تقویت میکنید، چطور تعمیر 

نگهداری کنید باید تعمیر و میکنید؟ بنابراین آن الگوهایی را که شما بکار میگیرید تا من ذهنی را تقویت و 

بشناسید. در بیت چهارم در این خصوص باز صحبت خواهیم کرد. من ذهنی فقط یک عالقه دارد. اینکه ثابت 

ها و انسانهای دیگر هستند، من بهترم. پس  اش وضعیت کند بخودش که من وجود دارم. چون مبنای مقایسه

اید و به لحاظ زندگی زنده نمیشوید و  دا شدهشما بعنوان من ذهنی که از زندگی جهشیارانه بررسی کنید، 

بایست که  اید، می اید و هشیاری جسمی پیدا کرده آن انرژی در شما زنده نمیشود و به صورت مفهوم درآمده

به دم ثابت میکنید که خودتان چطور دم  ببینید که شما بهخودتان را با مقایسه با دیگران بسنجید. اول 

اگر مقایسه کردید و  ،سومچطور ثابت میکنید که بهتر هستید. دیگران. دوم،  و همینطور به وجود دارید

اینها را باید ببینید و باز هم بزرگتر درآیید؟  الچطور این من ذهنی را تعمیر میکنید  کمتر درآمدید،

            بیشتر صحبت خواهیم کرد.  چهارمبشناسید که وقتی پیش میاید، این کار را نکنید. در بیت 

 »» همَستِ از جمع مکش خود را، استیزه مکن، ** بشنو سخن یاران، بگریز ز طراران ««   

به معنای ستیزه مکن، نجنگد، مقاومت نکن، است. دو بار بصورت مختلف ستیزه را مطرح  نیزمسته کلمه 

میکند. ستیزه کردن کار من ذهنی است. ستیزه کردن درونی یعنی مساله داشتن با یک چیزی در بیرون. 

مقاومت خط باشد. با  من ذهنی دوست دارد گیر دهد به چیزی، وضعیتی، به آدمی و ستیزه کند. نمیتواند هم

این را به شما عرض بکنم، مگر که شما بافد. مهمترین کارش مقاومت کردن است.  کردن خودش را می

این سخنان را از موالنا بشنوید و بفهمید و به لحاظ ذهنی بشناسید و اگر شما تبدیل نشوید، تبدیل شوید، 

ل غیبت نکردن و از کسی ایراد نگرفتن اینها را انباشته کنید، یا حاال برخی چیزهای عملی را رعایت کنید، مث

که میتوانند مقداری زندگی شما را بهتر کنند. ولی تا تبدیل نشوید، تا هشیاری جسمی غالب به ما که دائماً 

ترس ایجاد میکند، مقاومت ایجاد میکند، ستیزه میکند، گیر میدهد، مقایسه میکند، دائماً میل دارد که با 

سم کاهش دهد و میل به مقایسه داشته باشد، ما نمیتوانیم خوشبخت شویم. مقاومت و ستیزه ما را به ج

ای از بینندگان مدتی چیزهای سطحی یاد میگیرند و البته رعایت  کارش این است. برای همین است که عده

 میکنند و زندگیشان بهتر میشود، ولی رها میکنند. فکر میکنند که دانستن ذهنی کافی است.

شما میتوانید ایم، دست برداریم، میترسیم. مقاومت داریم. ولی  ز آن چیزهایی که چسبیدهسخت است که ما ا

عقب کشیده بصورت ناظر و به خودتان نگاه کنید و ببینید من ذهنی شما که شما نیستید و شما حضور زنده 

شما در دیگران هم هستید، دارد چکار میکند. این خیلی مهم است. تا اینرا در خودتان نبینید، نمیشود. اگر 

جویی نکنید،  میبینید، اصالً با دیگران کاری ندارید، تشکر کنید، گیر ندهید، ایراد نگیرید، انتقاد نکنید، عیب

نگویید ببین چه عیبی دارد! فوراً به خودتان برگردید. که آیا من هم از این الگو استفاده میکنم برای بلند 

 بنا بر تعریف از زندگی جدا شده.  شدن بعنوان من؟ من که ریشه ندارد. من
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بوجود میاید. ها  من از جدا شدن ما از زندگی بطور ناخودآگاه و ناهشیارانه و رفتن بخواب فکر و تجربه

االن به خواب فکر فرو رفته، نمیفهمد، کننده زندگیست. خواب بیننده زندگیست، خداییت است.  تجربه

اش را خودتان  میخوانید، باید اینقدر تکرار کنید که مصداق، کاربرد و نمونهنمیبیند. وقتی شما این ابیات را 

هستند. ما از جنس زندگی، خداییت هستیم. آن کسی که  انعارف ،اش فراوان است. یاران ببینید. نمونه

ر، خدا ما را زنده میکند. یا ،موالنا است. یاریار، هشیارانه از جنس زندگیست و از من ذهنی جسته، یار است. 

هم هست. تنها یار است که امتدادش خود شما هستید. هر لحظه غمخوار شماست. شما نباید با بخواب رفتن 

ستیزد.  با او بستیزید. یک من توهمی در ذهن بوجود آورید که فکر میکند وجود دارد و برمیگردد با او می

ورت میگیرد. در خواب صورت میگیرد. ناآگاهانه صها، ستیزه با خداست.  ها و جنگ یعنی مادر همه ستیزه

تجربه کننده که خداییت است، خواب بیننده، رویا بیننده که خداییت است در خواب ذهن است که ما 

 باشیم. ما باید بیدار شویم. او هم لحظه به لحظه دارد سعی میکند که خودش را بیدار کند که ما باشیم. 

ایم، فکر میکنیم که اینجا حقیقتاً یک منی وجود دارد. برای همین اگر شما آن  ولی ما خودمان را جدا کرده

 تقویت من، نشان دادن من بکار میبرید، بشناسید، حتماً آنها را خواهید انداخت. ایجاد و که برایالگوهایی 

وید سخن انسانهای زنده به زندگی را شناسایی مساوی انداختن و آزادی است. اگر نشناسید، نمیشود. میگ

توجه زنده ما را که در واقع نوک قلم  ،بشنو و از دزدان بگریز. دزد هر چیزیست که میتواند توجه ما را بدزد

چه کسی این را از شما میدزد؟ شما االن حول و حوش چه خالقیت زندگیست. قلم صنعست، توجه زنده ما. 

، آنها کدامند؟ اند یدهدزدشما را رها نمیکند. آنها توجه شما را  ید کهمحورهایی در جهان در بیرون میگرد

خیلی مهم است. شما از آنها بگریزید. هر کسی که توجه شما را به صورتی میدزدد، آنها  و دیدنشناسایی 

 وبگریز. حتی از طریق واکنش. اگر کسی شما را عصبانی میکند، به واکنش وامیدارد، یک چیزی میگوید 

خیر در ابتدا ما ضعیف  !شوید، از دستش فرار کنید تا قوی شوید. نگویید من رستم هستممیعصبانی شما 

اولش ما انتظارات  ،حرص داریم. اولش ما میخواهیم ، هشیاری جسمی داریم،هستیم. اولش واکنشی هستیم

 از مردم داریم. اتفاقاً همه اینها من بوجود میاورد. 

ی من که چطور تقویتش میکنم و ثابت میکنم به خودم و دیگران که وجود مثالً یکی از روشهای شناسای

دارم، انتظارات و توقعات ماست. بارها گفتیم که باید به صفر برسانید. از کسی نباید انتظار داشته باشید، 

اینکه من مریضم و باید مرا دکتر ببری، تلفن بزنی و حالم را بپرسی، هر چه میخواهم بخری و خوشبختم 

هر توقع دیگری که داریم. توقع وسیله اثبات من است که من وجود دارم. شما میتوانید شناسایی  و کنی

کنید که بعنوان خداییت وجود دارید. اصالً نمیشود شما را بعنوان خداییت از بین برد. چرا شما باید وسایلی 

مثالً شما به یکی ایراد کنید.  میتوانید شناساییاستفاده کنید که به خودتان ثابت کنید وجود دارید؟ 

میگیرید، انتقاد میکنید. یکدفعه این ایراد و انتقاد کردن با صدای بلند است که مردم بشنوند، چکار دارید 

د و پشت سر مردم یمیکنید؟ دارید میگویید که من وجود دارم و مرا ببینید. مگر شما انتقاد کنید و ایراد بگیر
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شما باید ببینید که اینها برای اثبات وجود داشتن خودتان است  ؟ا اصالح میشوندایرادهایشان را بگویید، آنه

هایی از دین حرف میزنند، ایراد میگیرند  ها بر اساس باورها یا حتی شعبه یا حقیقتاً قصد اصالح دارید؟ خیلی

حقیقتاً منظوری ندارند. میگویند آقا ما هم وجود داریم. نه تنها وجود داریم، بلکه بهتر هم ولی به اشخاصی، 

هستیم. برای اینکه این باورها بسیار بهتر است. من اگر نیایم انتقاد و ایراد بگیرم، شما نمیفهمی که من 

اگر از شما بهتر و باسوادتر  که وجود دارم. من از کجا بفهمموجود دارم. اگر شما نفهمید که من وجود دارم، 

 نشوم، زیباتر نشوم، این فایده ندارد. این چه زندگی میشود؟ اینها همه توهم است. 

دزد هستید. وارد یک مجلسی میشوید و حواستان به  سوال کنید از خودتان که شما طرار هستید؟ مثالً توجه

میکنند، فهمیدند من آمدم؟ نفهمیدند، چکار مثل اینکه دارند نگاه  چه کسی دارد نگاه میکند، این است که

کنم که بفهمند! لباس خوب بپوشم، خودم را آرایش کنم، سرفه کنم، بلند سالم کنم، چرا کسی نگاه 

نمیکند؟ اینها الگوهایی هستند که شما باید ببینید و نکنید. شما دزد توجه هستید؟ بصورتهای مختلف در 

میدزدید یا میخواهید بدزدید؟ اگر کسی توجه نکند، چکار میکنید، خیابان، در کار و در خانه توجه را 

عصبانی میشوید و داد میزنید، چرا کسی مرا دوست ندارد، چرا کسی نمیگوید من مهم هستم؟ شما چه 

هایی بکار میبرید که از مردم میخواهید شما را دوست داشته باشند و به خودتان ثابت میکنید که  تکنیک

 ایراد هستم؟ آنها کدامها هستند. اگر نبینی، تکرار خواهی کرد؟  مهم هستم، بیدوست داشتنی و 

میگوید زندگی یکپارچه است، انسانهای عارف هم جمع و مجموع هستند. شما از جمع عارفان و زندگان 

استیزه مکن، مملکت عشق طلب کن * کین  » ؛خودت را بیرون نکش. چطور بیرون میکشی؟ ستیزه میکنی

بجای ستیزه فضا را باز کن. شما میشود به جای گیر دادن به یکی، فضا را باز «  الموت رهاند از ملکمملکتت 

کنی. ما باید بشناسیم که چطور ستیزه میکنیم. آیا شما با باال و پایین کردن تلویزیون یکدفعه چیزهایی 

ارید، این یعنی چه؟ یعنی اسمی رویش میگذ تفسیر میکنید، میگویید، قضاوت میکنید، بد و خوب میکنید،

شخصی ) یند. چرا من شخصی میکنمشما میگویید به من چه، مردم هر چه میگو .ستیزه و مقاومت کردن

 !غیرمستقیم راجع به من صحبت میکند گوییم راجع به من دارد حرف میزند،مردم حرف میزنند، می (،کردن

 ینی که وجود داری. چرا اینطور میگوییم؟ برای اینکه شما میخواهی خودت را بب

اگر شما از جنس عدم شوی و دل شما از جنس عدم شود، فضاداری و فضای خالی شود، اگر زندگی در دل 

شما باز هم گیر میدهید؟  «در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد »  نهایت شود، شما بتپد و دل شما بی

را زیر نظر دارید که چطور و چه الگوهایی بکار  شما باز هم مقاومت، قضاوت میکنید؟ اصالً شما قضاوتتان

را یک به یک ببینید و  یعنی شما نمیتوانید اینهامیبرید تا بد و خوب کنید و یک اسمی رویش بگذارید. 

اید و االن هم دارید و همیشه  بیندازید. میگویید اگر بیندازم، من چگونه وجود دارم؟ شما از اول وجود داشته

 . برای اینکه شما از جنس مردنی نیستید. شما از جنس خدا هستید. وجود خواهید داشت
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میرد. آنچه که بدنیا میاید یعنی متولد میشود، آن تن ماست. این  زاده نمیشود و نمیخدا  که بارها گفتیم

مشمول زمان میشود. همین که به جهان میاید، شروع به تغییر میکند تا اینکه دوباره متالشی گردد. ولی 

د، شادی شوسکون وقتی حرکت میکند، مرتعش میشما چطور؟ خود شما از جنس سکون هستید. خود 

 بوجود میاید. یعنی اصل شما جاودانگی، سکون و حرکت شادی است.

چرا باید ستیزه کنیم و من درست کنیم و از من زندگی بخواهیم و از من بپرسیم که چکار کنم به زندگی 

 در رسد ومیکند و به خوشبختی نمیپیدا ن که تا خودش را پیدا کند من به جستجو در جهان بپردازد ؟برسم

دیدن اتفاق این لحظه به جای این این فرآیند  .ها را مالمت کند و مانع ببیند ها و وضعیت آخر برگردد فرم

از مدتی تبدیل به مانع میشود. لحظه و پله قرار دادن آنها بارها گفتم که مهم است توسط ما دیده شود. پس 

اید و هر کسی و هر وضعیتی را  یعنی شما اینجا نشستهبرای اینکه نمیرسید و بعد تبدیل به دشمن میشود. 

دشمن میبینید. یعنی زندگی را االن تبدیل به دشمن میکنید. شما دشمنان را نمیتوانید شکست دهید. اینها 

یم عقب، این لحظه ناظر فکرهایمان هستیم، هشیارانه ناظر پس این لحظه میکشدشمنان توهمی هستند. 

جهت اثبات خودمان هست؟ ما به اثبات فکرمان هستیم، ناظر اعمال ناشی از آنها هستیم. آیا این اعمال در 

 ما بعنوان زندگی ما برای چه بد میگوییم؟ منظوری نداریم.احتیاج نداریم. در جهت تعمیر خودمان است؟ 

ولی من ذهنی دارد. میخواهد بگوید که من بهتر از دیگران هستم. شما الگویی که من ذهنی  نداریممنظوری 

پنهان از شما بکار میگیرد، بشناسید. اگر نگاه کنید، میبینید که چکار دارد میکند و نمیکنید. نمیخواهم بد 

                  توهم است. این ،. خب نخواستمکنم تربزرگ بد کنم تا خودم را بگویم، بد بگویم که دیگران را

 »» هچون بود که طوفان شد؟ ز استیزه کِه با مِ** آدم ز چه عریان شد؟ دنیا ز چه ویران شد؟ ««   

. مه، موالناست و کِه من مانهایت  عمق بییعنی ه ه یعنی بزرگ. کِه یعنی من ذهنی و مِکِه یعنی کوچک و مِ

لحظه به لحظه خودش را بزرگ میکند. بنظر من ذهنی و با ست که در دردها و فکرهایش گم شده و  ذهنی

تر میشویم.  هویت شویم، بزرگ عینک من ذهنی ما هر چقدر انباشتگی را زیاد کنیم، آن طالها را، و با آن هم

درست است که من  .ولی االن ما میدانیم که در اصل کوچکتر میشویم. به لحاظ من ذهنی ما بزرگتر میشویم

ها کوچکتر و کمتر میشود،  شدگی هویت ولی ما کوچکتر میشویم. وقتی همن بزرگتر شدم، ذهنی میگوید م

 فضا بازتر میشود، ما بزرگتر میشویم ولی به لحاظ من ذهنی کوچکتر میشویم. 

د یا ما را مالمت میکند یا ایراد میگیرد، به ما فحش میدهد، بد و بیراه میگویمثالً یک شخصی موقع رانندگی 

جواب نمیدهید. پس از شاید یک دقیقه یا کمتر میبینید که فضا باز  واکنش نشان نمیدهید،شما هشیارانه 

جوابش را دهیم! میپذیری و  که در سطح ما نیست اینمثالً  ،شد، به شرطی که در درون ستیزه نکرده باشید

ای که کوچک میشود، فضا باز میشود.  ه من ذهنی کوچک میشود. به اندازهواکنش نشان نمیدهی و بالفاصل

نشان شادی بیشتر است. بالفاصله شما متوجه میشوید که شما اگر من ذهنی دارید و فکر  ،این فضا باز شدن



Program # 618 1122اوت  2 ـ 2931 مرداد 21  اجرا: تاریخ گنج حضور 226برنامه شماره      

ه | 20 ح ف ص  

 

ین، اشکالی هماید که بزرگی یعنی  میکنید که واقعاً من ذهنی بزرگی دارید و تاکنون به اشتباه فکر کرده

ندارد. ولی بدانید که این بزرگی نیست. بر اساس این بزرگی نیایید با بزرگان ستیزه بکنید. نیایید با زندگی 

در این لحظه ستیزه بکنید. در این لحظه که شما تاکید میکنید روی فرم ذهنیتان، دارید میگویید که من از 

ا، انکار میکنید این لحظه را، فضاداری جنس زندگی نیستم. انکار میکنید زندگی را، انکار میکنید خدا ر

 من ذهنی مرتب دارد اینکار را میکند. نهایت را، اینکار را نکنید.  بی

هویت شدن  ولی خیلی ساده میگوید هم ،اشاره به داستان آدم دارد هر چند« آدم ز چه عریان شد؟  »عبارت 

لخت هست و چیزی به او اضافه نشده. برای  . یعنیمثل الف استبارها این را گفته،  ،حضرت آدم یا ما آدمها

هیچ مایه حضور و زندگی و آگاه شدن به خود و به مقصود زندگی  ،چه حتی بعد از پنجاه شصت سال

و شناسایی خود نمیرسیم و چیزی حاصل نمیشود؟ شما االن در هر سنی  زنده شدنرسیدن یعنی به حضور 

ای خودتان را از جنس زندگی  ر زنده هستید؟ به چه درجهای به حضو هستید، چه چیزی دارید؟ به چه درجه

ای از جنس مردگی میدانید؟ آیا در حالیکه شما پا میشوید حرکت میکنید فکر و عمل  میدانید و به چه درجه

میکنید، یک هشیاری حضور متحرک که جهان را نگاه میکند، یک هشیاری ناظر در شما راه میرود؟ اگر 

و  یدعریان هستپس اش من و مخصوصاً هیجانات منفی است،  ری جسمی است، همهاش هشیا نمیرود و همه

شدگی  هویت شما از جنس درد باشید، از جنس همبرای اینکه اگر کرد.  ددنیا را ویران خواهی د.یهیچی ندار

  باشید، طبق قانون جذب شما درد را ناآگاهانه بیشتر خواهی کرد.

را بعنوان ابزار برای گسترش من استفاده  خود باشند، طرف مقابلچقدر ما در خانواده که زن و شوهر 

یعنی ما از همسرمان استفاده میکنیم یا بصورت تحقیر، مقایسه، مخالفت، واکنش برای اینکه تو باید  میکنند.

ثابت کنی که من وجود دارم و به صورتهای مختلف از تو بهترم. اگر دو طرف بخواهند اینطور عمل کنند، 

روابط تزریق میکند.  دنیایشان ویران میشود یا نه؟ شما هشیارانه ببینید که شیطان چقدر درد در این

ای که تازه بعد سه چهار ماه یا سه چهار سال شروع شده، چنان فاسد و پردرد میشود که نمیشود  رابطه

 تحملش کرد؟ 
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دنیا از چه ویران شده؟ چرا این همه جنگ و ستیزه و نابسامانی هست؟ چرا زندگی شخص ما سامان 

ای که ما بکار میگیریم  زندگی آدمها سامان نمیگیرد؟ امروز در مثنوی هم خواهیم خواند. وسیله ،نمیگیرد

میکند که درد ایجاد شود. همان اول هم یعنی من ذهنی، لحظه به لحظه اعمال ما را فاسد میکند. کاری 

اش کنید که مواظب باش، درد ایجاد  گفت شما من را نگه دارید نمیتوانید اینرا تنظیم کنید. نمیتوانید اداره

نکن، حرف اضافی نزن، مردم بدشان میاید و ناراحت میشوند و واکنش نشان نده. نمیتوانی اینکار را بکنی. 

میخواهد خودش را ثابت کند. اگر خودش را ثابت نکند و تعمیر نکند و بهتر نداند برای اینکه لحظه به لحظه 

. ، اینکارها را بکنگری و کنترل نکند، آنگاه وجود ندارد. میخواهی زندگیت ویران شود و دخالت نکند و سلطه

 چهل تا پنجاه، سنین چرا در زندگی شخص ما که گاهی اوقات روانشناسان میگویند بحران میانسالی، بین

 این طوفان بطور جمعی هم برپاست.  چه زن چه مرد، طوفان برپا میشود؟

دار هم شدیم،  ، پول هم درآوردیم، بچهداریمچرا ما در سنی به این مرحله میرسیم که ما تحصیالت هم 

یم، کیفیتی هایمان بزرگ شدند، االن که زندگی نکردیم و زندگی از پهلوی ما رد شد و نتوانستیم بگیر بچه

اش دعوا بوده، کمشکش بوده و این زندگی که میگفتند کجا رفت؟ اگر مقصود زندگی همین  نداشتیم، همه

بود، یواش یواش هم حس میکنم که بدنم دارد فرسوده و پیر میشود، ممکن است مریض شوم یا شدم، خب 

ها،  طوفان است. طوفان خانواده های خانواده یک ای دارد؟ طوفان برپا نمیشود؟ این کشمکش این چه فایده

کردن برای این است که شما اجازه نمیدهید خرد نویرانی روابط، فقط درد ایجاد کردن و چیز نیک ایجاد 

زندگی شما را اداره کند و وارد فکر و عملتان شود. کنترل و ترس من ذهنی غالب است و در روابط وارد شده 

ن ذهنی اداره شود، پر از درد خواهد شد. شما نمیتوانی کاری بکنی. ای که با ترس و کنترل م است. هر رابطه

ها ما  چه کسی میتواند کاری بکند؟ هیچ کس. اگر شناسایی کنیم و دست به دست دهیم و با این شناسایی

هایمان کار کنیم و همکاری کنیم و من نباشیم و از جمع خودمان را نکشیم بیرون.  روی خودمان و خانواده

 وسیله کشیده شدن به بیرون و به تفرقه افتادن است. چرا شما میگویید که میدانم؟  ،میدانم

نصیحت کردن یا وارد کردن ایراد یا جواب به سوالیست که از ما  ،یکی از راههای تقویت و اثبات وجود خود

که نظر شما چیست ولی ما باالخره نظرمان را میدهیم. برای چه  به ما نمیگویدپرسیده نمیشود. کسی 

نظر مربوطی هم داشته باشید، باید مراقب باشید که این من ذهنیست که میخواهد اگر میدهیم؟ شما حتی 

بگویید، یک چیزی نظر بدهد یا من بعنوان زندگی نظر میدهم؟ مطمئن باشید بعنوان زندگی نظر بدهید یا 

ید، سبب واکنش نمیشوید، توهین نمیکنید، انرنج شما نمی شت که پذیرفته میشود،وشی خواهد دار

احترامی نمیکنید. اینها را شما میتوانید در نظر بگیرید که من به مردم چطور توهین میکنم و چطور مردم  بی

من با شما  میخواهم خودم را ثابت کنم. فقط متوجه نمیشوم؟ غافل از اینکه منهم را کوچک میکنم و اصالً 

کاری ندارم. شما را دوست دارم. آن شخص میگوید. فقط دست خودم نیست. وقتی مینشینم این منِ من باال 

انتقاد میکند، نصیحت میکند و جواب سواالت را  ،میاید و میخواهد خودش را بزرگ کند و میگوید میدانم
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ش نمیدهند. ما نمیتوانیم مردم را با من میدهد و راه را نشان میدهد. این راهها بدرد نمیخورند. مردم گو

های خانواده برای عوض کردن  ذهنیمان عوض کنیم. این عوض کردن مردم توهم بزرگی است. اوقات تلخی

من هم همینطور.  یک شخص تماماً توهم است. امکان ندارد که شما بتوانید کسی را با من عوض کنید. بی

دم اینقدر ساده میگیرند که آقا بگذار در اختیار من، عوضش مگر اینکه آن شخص روی خودش کار کند. مر

میکنم. مگر میتوانید عوض کنید. همچون چیزی امکان ندارد. مخصوصاً با من. از نظر من غیرممکن است که 

شما بعنوان من ذهنی کسی را حقیقتاً بتوانید درست کنید و عوض کنید. مگر خرد زندگی از شما بیان شود 

احترامی و کوچک کردن  فر باشد و دانستن خودتان و روشهای من ذهنی را که توهین و بیو شما منتان ص

است، اینها دست ما نیست، خودبخود صورت میگیرد. شما اگر هنوز کِه هستید، من ذهنی بزرگ یا کوچک 

نوی هم داریم ها یعنی بزرگان مثل موالنا و فردوسی ستیزه نکنید. بگویید نمیدانم. امروز در مث دارید، با مه

که بر اساس دانش آموخته از دانشگاه و مدرسه نباید ادعا کرد. آنها علم زندگی نیستند. علم این دنیا هستند. 

 علم زندگی از درونتان میاید، مثل موالنا.     

 »» نشود فربه کاهد جان می تا جسم نمی** خندد  گرید آن شعله نمی تا شمع نمی««   

خندد. خودش معنی کرده. میگوید تا جسم ما یعنی من ذهنی کاسته نشود،  گریه نکند، شعله نمیشمع 

هشیارانه بوسیله شما کوچکتر نشود و شما از آن آگاه نباشید، جان ما، فضای این لحظه در درون شما، فضای 

یا فضاداری ما فربه نمیشود. فربه به معنی بزرگ، چاق است. پس بزرگ شدن ما  مادرونی، فضاگشایی 

مستلزم هشیارانه کوچکتر شدن ماست. شما روی کاغذ بنویسید که هشیارانه خود را چگونه میتوانید 

کوچکتر کنید. نه اینکه تظاهر کنید. نه اینکه من ذهنی بگوید بگذار من خودم را کوچکتر کنم. نشانش 

شما میخواهید که ندانید. در  سادگی است. نشانش حقیقی بودن است. نشانش راستین بودن است. براستی

 عمل شما منعکس است. 

تر کردن من ذهنیست را بشناسید. خیلی از آنها را امروز  تمام آن الگوهایی که برای تعمیر و نگهداری و بزرگ

گفتیم. مثل تغییر دیگران، میل به نصیحت کردن، میل به عوض کردن، انتظارات از هر نوع، انتقاد کردن، 

یکی میرسد بلند سروصدا راه میندازد،  در خانواده، مثالًچه  ،سازی کردن یا دیگران، صحنه مالمت کردن خود

شما یواش هم میتوانید بگویید فالنی باید اینجا را اینطور انجام دهی. نه اینکه چنان بلند بگویی که ده نفر 

اگر بشناسید، اینکار را دیگر بشنوند. آن بدان معناست که ای مردم بدانید، من وجود دارم، وارد شدم، 

تر شدن شود. تکنیکش هم کار میکند. یعنی شما اگر من  نمیکنید. اینها حقیقتاً باید سبب هشیارانه کوچک

ذهنی را نگه دارید و اینرا به عنوان فن من ذهنی بکار ببرید، بعضی مواقع کار میکند ولی شما نخواهید 

 جبور هستید که من ذهنی را رها کنید و تبدیل شوید. توانست به آرامش واقعی برسید. در نتیجه شما م
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؟ یا تا یک چیزی میشود و بحثی میشود، شما ها شرکت نکنید هایی که میشود، در جدل در بحث آیا میتوانید

یا یکی از یکی تعریف میکند و  بد میگوییدبحث سیاسی، دنبال یک مقام سیاسی   درمثالً ،هم از یک طرف

ل آن دربیایید و ثابت کنید که او اشتباه میکند. اگر درست دقت کنید، اصالً شما آدم شما حتماً باید دنبا

به من چه؟ آنهایی که در  ،سیاسی نیستید. وقتی بحث تمام میشود، میگذارید میروید دنبال کار خودتان

بت کنند. شما خودشان را ثا تاهمان موقع فقط بد میگویند  ،ای بد میگویند تلویزیون یا اینترنت از یک عده

هیم بر علیه کسانی که ها بگویید که بیا مثالً پنج هزار دالر بده، ما میخوا اینرا در خودتان ببینید. به همین

باطنی به این   ، اقدام و کاری بکنیم. میگوید برو دنبال کارت. من فقط حرف میزنم. من عالقهحرفی میزنید

هم نیستند. فقط حرف میزنند. منشا و علتش هم فقط یک موضوع ندارم. در نتیجه اینها آدمهای خطرناکی 

چیز است: من وجود دارم. آقا، خانم من وجود دارم. من شک دارم در وجود داشتنم. وگرنه که تغییر دادن و 

 اصالح کردن راهش آن نیست. 

لی پشت سر هر کسی بد بگویید و به گوشش برسد، ممکن است به شما ضرر برسد و که مطمئن باشیدشما 

سودی برای او نخواهد داشت. سودی به حال شما هم نخواهد داشت. اصالً راهش آن نیست. پس شما 

میشناسید که من چطور به خودم ثابت میکنم که وجود دارم و برای اینکار از دیگران کمک میگیرم. از 

مکن است خوشتان نیاید. ام. م گستر استفاده میکنم. این لغات را خودم ساخته برگردان، من دیگران بعنوان من

برگردان یعنی وقتی تو به من واکنش نشان میدهی و  گستر یعنی توسعه دهنده و بزرگ کننده من. من من

خشمگین میشوی، من چه احساسی میکنم؟ میگویم من مهم هستم. یک چیزی گفتم عصبانی شد. اگر مهم 

د و ده نفر ایمیل بد میزنند. این برایش ای میگذار نبودم، که به حرف من عصبانی نمیشد. کسی یک برنامه

خیلی خوب است. یعنی من وجود دارم. ده نفر بدشان آمده. چه فایده دارد؟ هیچ فایده. مهم اینست که شما 

خودتان را زیر نورافکن خودتان قرار دهید و ببینید که چکار دارید میکنید؟ یکی از آن راهها که خیلی 

چه صورتی تاکید بر جدایی دارید. بر اساس باورها،  بهت. ببینید شما متداول است، تاکید بر جدایی اس

باورهای اجتماعی، ملی یا مذهبی. آیا شما لحظه به لحظه دارید ثابت میکنید که شما جدا هستید از یک 

 ای؟ متفاوت هستید؟ این غلط است.  عده یا فرقه

نهایت را مدام جمع  دارید این فضاداری بیالزم بودن قضاوت. اگر شما لحظه به لحظه قضاوت میکنید، 

میکنید. جمع میکنید در محدودیت و تنگنا. نمیگذارید که این باز شود. این فضاداری که ما هستیم میل به 

الگوهای دیگری هم هست که شاید مورد استفاده شما  ، اگر گسترش من متوقف شود.گسترش طبیعی دارد

نید، توجه کنید که آیا مدام از خودتان تعریف میکنید، از مثالً شما مینشینید صحبت میک باشد.

هایتان، از خواهر و برادرهایتان، از پدر و مادرتان، از کجا زندگی کردید و چطور بزرگ شدید و به  موفقیت

دهید. مخصوصاً متعلقات نزدیک، مخصوصاً بچه. میگویید بچه من اینقدر باهوش است و  کسی هم امان نمی

 حداقل بشناسید.  ،ی گرفته. اگر هم میگویید و جلویش را نمیتوانید بگیریدنمرات اینطور
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بشناسید که میکنید و این  ر ضعیف هستیم که نمیتوانیم نکنیم،اگر ما یک کارهایی میکنیم ولی فعالً اینقد

اد. یکی از را هم بدانید که من میخواهم اینکار را نکنم. شناسایی کردم. بزودی این الگوها از شما خواهد افت

روشهایی که بیشتر مردم برای تاکید من و ثابت کردن برای وجود داشتن بکار میگیرند، خشم است. خشم 

ما بزرگی آنی از نظر من میبخشد. یا حتی دعوا و اوقات تلخی. خیلی از الگوها و وضعیتهای به مثل گربه 

های خانوادگی. تقویت کننده آن همین  دار بجای حضور مینشیند و ما متوجه نیستیم. مثل اوقات تلخی من

توقعات است که یک کسی به من خوشبختی خواهد داد. در حالی که با من ذهنی با او برخورد میکنیم و 

ایم. من ذهنی از من ذهنی دیگر خوشبختی میخواهد. فضای  یک من ذهنی داریم و یکی هم از او ساخته

است ولی من ذهنی این را پنهان کرده. شما بشناسید چه های عالم  خانواده، یکی از بزرگترین سرخوردگی

 چیزهایی به جای حضور مینشیند که شما فکر میکنید این قابل قبول است؟     

 »»او تو چو شد قربان، پا بر سر گردون نه گ** کی بگزین، بر دیو امیری کن لَخوی مَ««   

خط میشوید. با  زندگی در این لحظه همست که شما با  یعنی خوی فرشتگی را بگزین. این خوی موقعی

پذیرش اتفاق این لحظه مقداری زیادی از آن الگوها را شناسایی میکنید و اینها میفتند. یکی از راههای 

ها این موضوع را افتخار  ها. بعضی ها و کینه تاکید بر من اصرار بر نگه داشتن دردهاست. مخصوصاً رنجش

زرگترین ضعف و ناآگاهی است. کسی که رنجش و کینه را نگه میدارد، میدانند و محکمی میدانند و این ب

اید و از برکات  ست که به اندازه کافی فضادار شده . خوی ملکی موقعینداردغصه را نگه میدارد، خوی ملکی 

قضاوتی و عدم مقاومت، خرد  منی، نمیدانم، بی نرمش و فضاگشایی، بی زیبایی، این فضا که عشق، لطافت،

ها را در جسم و فکر و ذرات وجود شما وارد میکند. این خوی  و خالقیت است. آن فضا این خصوصیت زندگی

 برعکس خوی من ذهنی که دیو است.  ،فرشتگی است

حوصلگی  ریشگی و حس جدایی و بی دیو، من ذهنی است. حضور، فرشتگی است. برعکسش، حس نقص و بی

مالً بسته است، هیچ موقع شکافی بین دو فکر نیست تا فکرها جانی. با توجه به اینکه روی زندگی کا و بی

حال است.  جان و بی مسطح، بی ،ها زندگی بیرون بیاید و شما را زنده کند. زندگی خالق باشند و از این شکاف

ها و  ها، بر کدورت ها، بر رنجش اینها زندگی شیطانی و دیوی است. زندگی من ذهنی است. و تاکید بر غصه

ن آنها و به لحاظ فکری زنده نگه داشتن انتظارات اینها غلط است. از جمله خصوصیات دیوی، زندگی نینداخت

در گذشته و آینده، پوشاندن این لحظه که زندگیست و میدانم. خوی ملکی نمیداند. لحظه به لحظه دانش از 

ست. هستیزه با فرم این لحظه  ،آنسو میاید. خرد از آنسو میاید. خوی ملکی با زندگی موازیست. خوی دیوی

تر  تر کردن من ذهنی است. خوی ملکی کوچک خوی دیوی، تاکید و بزرگبرای اینکه خوشبختی نمیدهد. 

کردن من ذهنی است و آگاهی از آنست که نتواند بزرگ شود. اگر هنوز آن الگوها در من است، نتواند 

 استفاده کند. 
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ایم که در  نی را قربان میکنید. بارها این صحبت را کردهگاو، من ذهنی است. شما من ذهمنظور از 

نهایت  اصطالحات مذهبی پرهیز میکنید، طلوع ماه را میبینید، من ذهنی را قربان میکنید، فضای بی

میشوید، به این لحظه زنده میشوید. در اینصورت پا بر سر گردون نه. گردون، آسمان است. گردون، معادل 

 داردنهایت شو. این غزل شامل پنج بیت بود. موالنا غزل دیگری  ن فضاداری شو، بیفضاداری است. یعنی عی

خیلی سریع برای شما هم زر غم را آنجا بکار برده و من میخواهم آن غزل را  که اصطالح با زر غم و بی

از  بخوانم، چون معانی بیان شده. ولی آن غزل هم نکاتی دارد که شما متوجه خواهید شد که برخی دیگر

 ابزارهای من ذهنی برای فریب ما چه هست؟     

 »» به بر دل و دلبر از خور می بر و ده می دل**  به سر بی و دل بی غم ،دلخوش تو و سرخوش من««   

دل، میوه دل. بصورتهای مختلف میشود خواند، ولی آنچه که من ترجیح  در مصرع دوم، دل بر یعنی برِ

. میگوید تو از جنس زندگی هستی و من هم از جنس زندگی هستم. همه از به اینصورت است میدهم بخوانم

سر باشد. یادمان باشد که  دل و بی جنس زندگی هستیم. تو سرخوشی و من دلخوشم. غمی بهتر است که بی

دل شدن یعنی فضادار  اگر من ذهنی داشته باشیم، معنیش اینست که من ذهنی دل ما شده. در اینجا بی

ی عقل من ذهنی. به محض اینکه ما بگوییم میدانیم، این دانستن میشود دل ما. یعنی الگوها شدن. سر یعن

هویت هستیم. اینکار را اینطور انجام میدهند، اینجا  اند. الگوهای عمل و فکر که ما با آنها هم فعالند و زنده

هویت  ما همین است و با آن همخود  این موضوعات، درباره خدا، زندگی و فکر میکنند، فکر ما دربارهاینطور 

زندگی  ،هستیم. غیر از این هم نیست. این یعنی سر داشتن. سر داشتن در مقابل سر خدا قدغن است

پذیرد. پس همه ما به زندگی زنده هستیم. غمی باید داشته باشیم که غم جسم نیست. غم بدست آوردن  نمی

م به دنیا همه فکر و ذکرمان اینست که اگر ه نیست بلکه غم معشوق است. یعنی ما مادی نیست. غم زر

 میرویم، زودی برگردیم و با او یکی شویم. 

مقاومت  ریعنی در اصل ما با او یکی هستیم. هزار جو ، طبیعی است.وحدت یک چیز مصنوعی نیست

میکنیم. هزار جور درد ایجاد میکنیم. هزار جور زحمت میکشیم که ما خودمان نباشیم، یک چیز دیگر 

اشیم. االن شما شناسایی کردید چرا خودتان نباشید. چرا بصورت هشیاری که خودتان هستید، رفتید ب

خودتان را در جهان جستجو میکنید؟ نمیتوانید پیدا کنید. برای اینکه آن هشیاری که جستجو میکند، 

بگذار دلت معشوق خور یعنی دلت را به معشوق بده.  ده و برمی د. دل میوشمیخودش است. هیچ موقع پیدا ن

شود. حقیقتاً تصمیم بگیر که از جنس معشوق شوی که هستی. واقعاً شما میخواهید که وضعتان درست 

یا فقط حرفش را میزنید؟ میخواهید تبدیل شوید؟ باید دل بدهید.  به حضور زنده شوید شود؟ میخواهید

معشوق بگیرید و بدانید که میوه دل بهتر  لحظه به لحظه بگویید نمیدانم و میوه آنسویی بگیرید. از دلبر، از

 نهایت شده شما میاید.  است که از دل بی
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 »»ها همه گوهر به  جان وصف گهر گویا، زین**  عالم همه چون دریا، تن چون صدف جویا«« 

میگوید عالم مثل یک دریاست. پس هشیاری جسمی مثل دریاست. چقدر ما باور داریم. چقدر انسان در 

جهان داریم که هشیاری جسمی دارند. دریای هشیاری جسمی و این تن ما که من ذهنی ما باشد، تن 

ن ذهنی معمولی منظور نیست. من ذهنی از تن ما، یعنی جسم ما هم تصوراتی دارد که آن را هم جزو م

هویت شده. مثالً اگر ما قوی و خوشگل باشیم، خصوصیات تن  هم نیزتن ما  خصوصیاتکرده است. البته با 

از آنها استفاده میکنیم برای اثبات وجود خودمان پیش دیگران. ببینید شما میکنید؟  ،خوب را داشته باشیم

چه کسی نشد، آنها دشمن نفر شد،  چندمن وارد شدم، کسی متوجه زیبایی و قد و هیکل من نشد یا شد! 

من هستند، آنهایی که شدند دوست من هستند. دوست و دشمن را شناختیم! اصالً این دوست و دشمن 

ها  همین من ذهنی است. دویی ذهن است. این کارها چیست؟ و یا مشخصات منفی مثل مریض شدن. خیلی

نجا و آنجایم درد میکنید، نمیتوانم تکان بخورم، اند، مخصوصاً موقع پیری، که ای خودشان را به مریضی زده

 زخم معده دارم، چرا به من توجه نمیکنید، اینها همه من ذهنی است. 

هویت شده و  و تن یعنی من ذهنی که همه اینها را گرفته، با آن هم های جسمی مثل دریاست این هشیاری

کند، این درست است؟ اگر صدف مثل صدفیست که گوهر را جستجو کند. اگر صدف گوهر را جستجو 

نباشد، گوهر دیده میشود و جان ما وصف گوهر را میکند. ما همیشه وصف گوهر را میکنیم. زندگی اینست، 

خدا اینست، ما این هستیم، این هستیم، وصفش غلط است. وصفش خودش نیست. شما به خودتان نگاه 

اشد، مایه تاسف است. تمام کوششهای ما اینست که کنید؟ آیا دائماً در توصیف زندگی هستید؟ اگر اینطور ب

شما تبدیل شوید، توصیف نکنید. اگر صدف نباشد، اگر این جان حیوانی ما زندگی را تعریف و توصیف نکند، 

در این دریای هوشیاری جسمی چه چیزی میشود؟ ما گوهری میشویم که از اول بودیم. اتفاقاً شناسایی آن 

ی و ثابت کردن خود فضاداری را زیاد میکند. شما دیگر اینکار را نمیکنید. در راهها برای تاکید من ذهن

دار ما. یا خود زندگی زنده در  ماند؟ گوهر. گوهر یعنی جان زنده زندگی نتیجه اگر این الگوها بیفتد، چه می

 ها همه گوهر به.  ما. زین

ویید من دیگر سکوت میکنم و سکون دارم. تان را موقع توصیف و توضیحات بگیرید و بگ آیا شما میتوانید مچ

من تولید میشود و این فکرها مربوط به توصیف  ذهن حرف نمیزنم. من متوجه هستم که فکر بعد از فکر در

ها مرا محدود میکند و من قضاوت کمی بکنم. چکار دارم با آن چیزهایی که به من مربوط  است. تمام قضاوت

ک میکند. از طرف دیگر ما فکر میکنیم که هر چه بیشتر قضاوت نهایت را کوچ نیست. هر قضاوتی بی

یک چیزی بگوییم تا  همه چیز را میدانیم، جدلی شویم، ومیکنیم، بیشتر میدانیم. ما باید وارد هر بحثی 

نکنید. خود گوهر شوید.  را وصف گوهر شما بشناسید. بگویند ما هم هستیم، اینها کارهای من ذهنی است.

وهر به. از این کارها کردیم و دیگر نمیخواهیم بکنیم. خود گوهر، خود شما، خود هشیاری که ها همه گ زین

  آزاد شده از این هشیاری جسمی بهتر است.  شما بودید و
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پس معلوم میشود که این گوهر ما، این حضور ما در همین دریای هشیاری جسمی است. وقتی توصیفات ما 

متوقف میشود، وقتی ستیزه و مقاومت ما متوقف میشود، وقتی بد و  های ما متوقف میشود، وقتی قضاوت

 خوب کردن و خوش آمدن و بد آمدن ما متوقف میشود، در آنصورت گوهر خودش را نشان میدهد. 

 »» به مصور چه هر وز پیکر بی و صورت بی**  در چادر به رفته جان ،چادر مثل صورت«« 

ها نیستیم. صورت  ایم. ما این فکرها و صورت ایم و به درون آن رفته ای که با فکرها ساخته صورت یعنی پوسته

جان یعنی زندگی، خداییت شما. بدون چادر، بدون صورت، مثل چادر است و جان به داخل چادر افتاده. 

فکر یک من  ، ازلند میشودببدون پیکر، بدون هیکل من ذهنی هر دفعه که بصورت باشنده ذهنی هیجانی 

ی سکچه یک مقدار هیجان دارد و خشمگین است. شما وقتی خشمگین هستید، ببینید االن بلند میشود و 

هایی میزند؟ چرا اینطور حرف  دارد حرف میزند، چه حرفچه کسی خشمگین است؟ چه کسی بلند شده؟ 

میزند؟ که چه شود؟ نتیجه چه خواهد شد و چه کسی گوش خواهد کرد؟ چه کسی از اینکار من، از خشم 

 من سود میبرد؟ 

های هپروتی میروند که من اینطوری  ها به خیالبافی یکی از راههای تقویت من، هپروت رفتن است. بعضی

های بسیار وحشتناک  ینجا بروم اینطور میشود و آنجا بروم آنطور میشود. یا واقعاً در ذهن اعوجاجهستم، اگر ا

یکی از اعضای خانواده بگوید که من اگر نباشم، این خانواده نمیشود. تمام مثالً و حتی اعمال آن به خانواده. 

موفقیت شوهرشان در تجارت به او ها فکر میکنند که  خوشبختی خانواده به من بستگی دارد. خیلی از خانم

به او بگویند شما بیا یک تجارتی را شروع کن، بلد هستی، میگوید نه. میتوانی اگر در حالیکه بستگی دارد. 

یک نامه بنویسی؟ نه. ولی در نظر خودش تماماً مسبب موفقیت شوهرش بوده. یا بالعکس شوهر میگوید اگر 

مواقع آدم باید درست فکر کند. من نباشم، این شرکت و خانواده بهتر من نباشم، این خانواده نمیشود. خیلی 

من به اینجا چه میاورم؟ چه برکت، چه شادی، چه آرامشی، آیا واقعاً میاورم؟ چه خوب ببینید. میشود. 

ها میگویند من  خودم کنترل میکنم آنهم در هپروت؟ من نباشم، نمیشود؟ بعضی چیزی میدهم؟ آیا با منِ

 صالً جهان بهم میخورد؟ در هپروت است. تو نباشی، هیچی نمیشود. شاید بهتر هم بشود. نباشم، ا

اید؟ بهتر است به حقیقت نزدیک باشد. در این خانواده یکی  شما در ذهنتان چه چیزی را به تصویر کشیده

ورد و چه ولی آن یکی دویست یا پانصد دالر هم نمیتواند در بیا ،هست ماهانه ده هزار دالر درمیاورد

با من ذهنی میتوانیم اش غم و غصه و ویرانی است. من ذهنی هپروتی است. ما در ذهن  ادعاهایی دارد! نتیجه

حداقل شما بدانید که  ؟نباید به عمل درآوریم آیا همه چیز را تصور کنیم. کسی جلوی ما را نمیگیرد؟ ولی

ل کنم. چه کاری از دست من برمیاید؟ بهتر است این خیالبافی را نباید وارد عممن دارم خیالبافی میکنم و 

آزمایش بگذاریم. آن کسی که میگوید من نباشم، نمیشود! تمام موفقیت این که برویم خودمان را به معرض 

 به واقعیت نزدیک میشود. همسرم مال من است، برود کاری پیدا کند. اگر نتوانست کاری پیدا کند، 
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باید خل است یا کمک میکند؟ اگر مخل است انجام ندهم. من میکنم، مُهایی که  آیا حقیقتاً این نصیحت

خودم را ثابت میکنم؟ من اینها را دوست  دیگر بپرسیم که من چطور با استفاده از این شخص یا اشخاص

گستر استفاده میکنم. یادمان باشد که استفاده از دیگران یعنی  من وبرگردان  ندارم. از اینها بعنوان من

ولی  انسانهای دیگر برای انعکاس و گسترش من احترام نیست. عشق هم که نیست، آن یک مقوله دیگر است.

 خب عشق را نمیتوانیم.  حترام داشته باشیم،ام که ما میتوانیم ا من بارها پیشنهاد کرده

ا. تا شما تبدیل نشوید، عشق بوجود نمیاید. ولی یک احترامی میتوانید داشته عشق، یعنی وحدت با خد

های افراطی و اعمال آن به دیگران و خواستن تایید از دیگران که آن اشخاص هم  خیالبافیباشید. میتوانیم از 

آن حدی که چرا میخواهی تحمیل کنی که اینقدر اثر داری؟ اثر داری، ولی نه در  شما نکنند، پرهیز کنیم.

ت من، شما میگویید. تو هم کار دیگری میکنی. کار دیگری بکن. شما ببینید که آیا در این مصور و اثبا

وفسور و پنجاه سال سن هایشان پر هزاران مادر وجود دارند که بچه ، مثل مادری؟نقشهای شما دخالت دارند

میگویند اینها نمیفهمند. برای اینکه به نقش آنها ولی  دارند، همه چیز میدانند، صد برابر مادر هم میدانند

مادری چسبیده است. میگوید غیر از نقش مادری من نقش دیگری ندارم، من زندگی ندارم. چرا به زندگی 

ده سالگی یا بیست سالگی تمام شد. تو هجدر زنده نمیشوی؟ چرا به حضور زنده نمیشوی؟ نقش مادری 

ها، نقشهای اجتماعی ما را هم آنجا کشیده. تا ابد مادر  کشیدننقش نیستی. من ذهنی در این به تصویر 

هایت بلد نیستند! بعد در آن موقع در کارهای شخصی و  هستی! این معنیش اینست که بچه

دخالت میکنند. یک دردهایی میریزند به این روابط. آیا  های آنها بچههای آنها، در بزرگ کردن  گیری تصمیم

اگر عشق ندارید، میتوانید هشیارانه ببینید؟ خیلی مهم است. میتوانید احترام بگذارید. شما میتوانید اینها را 

کسی زندگی خودش را خودش بلد است، کار خودش را بلد است. میشود شما  احترام داشته باشید که هر

از رد. تصمیم بگیرید که من پس از این در کار هیچ کس دخالت نخواهم کرد و اصالً فکرش را هم نخواهم ک

دوستی دارم، نظرام را با احترام ابراز میکنم. نه اینکه  اگر نقش پدری، مادری و ،من هم اگر موقعی بپرسند

من گفتم همین است و دیگر تمام شد. شما باید عقیده خودت را کنار بگذاری و حرف مرا برداری. آن احترام 

  نیست.  
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 »»به  دیگر پرده کان زد می دل که زخمه آن**  بنشنیدی سینه از ،دیدی تن هپرد تو«« 

وقتی موالنا صحبت میکند،  االن، . خیلی پرمعنی است. شما چه میبینیدمیگوید تو فقط پرده تن را دیدی

ی به او زنده میشوید یا هنوز در توصیف مفاهیم ذهن وغزل و مثنویش را میخوانید، آن زندگی را میبینید 

نشنیدی. اصالً نشنیدی.  بوسیله زندگی است؟ میگوید تو پرده تن دیدی و از سینه و دلت، از آن فضاداری

یادمان باشد که مساوی با توصیف وحدت نیست.  ،وحدتمن اینرا نمیگفتم. من میگویم به زندگی زنده بشو. 

درصد مسائل شما حل شود، باز  ۷1توصیف اینها و گفتگو راجع به اینها حضور و آزاد شدن نیست. حتی اگر 

هم شما باید ادامه بدهید. تمرین معنویت هر روز است. اصالً باید همیشه باشد. حاال تمرین معنویت شما چه 

غزلها را هر روز بخوانید. عمالً صد مرتبه بخوانید یک راهش اینست که شما این هست، بستگی به شما دارد. 

قدری در ابتدا مشکل  هم اگر نخوانید، زنده نمیشود. مخصوصاً هم که برای برخی از ما ادبیاتشو تامل کنید. 

 است. 

ای، آن مضرابی را که من میزدم، عارفان هم میزنند و خدا  ات آن زخمه را نشنیده بنابراین تو از دل و سینه

ای. میخواهی آنرا هم بصورت توصیف در بیاوری. حاال  یزند که آن پرده دیگر که زندگیست را نشنیدههم م

حقیقتاً شما به زندگی زنده میشوید. دل شما را زندگی با مضرابش میزند. ارتعاشات دل شما در ذرات 

شما صورت میگیرد و  تر میشوید؟ بعضی مواقع این نمیدانم واقعاً عمالً در وجودتان مرتعش میشود. زنده

دانستن شما به صفر میرسد و بین فکرهای شما شکاف بصورت هشیارانه خودش را نشان میدهد که از آنجا 

زندگی و خالقیت میاید؟ اینها را میبینید؟ یا با ذهن میشنوید و دوباره مینویسید یا میگویید و حفظ 

 میکنید؟ 

اش یواش بخوانید، در اثر تکرار معنا در شما زنده خواهد من مطمئن هستم اگر شما این غزلها را صد بار یو

خواهی شد. برای  زندگی زنده خواهد شد. اگر از توصیف دست برداری و به توصیف بسنده نکنی، زندهشد. 

اینکه قانون تکاملی زندگی، قانون خدا اینست که برود به جهان و چند روزی در خواب ذهن باشد و بعد 

نمیتوانست بماند،  درونکند. مثل همان حالتی که یک زن حامله میزائد و بچه در خودش خودش را بیدار 

خودش خودش را متولد کند. ولی امروز گفت توصیفش نمیگذارد، جستجویش نمیگذارد. الگوهای اثبات 

ر وجود خود نمیگذارد. البته من مطمئنم که شما خودتان را اگر زیر نورافکن قرار دهید، خواهید دید که چطو

شما مخصوصاً از انسانهای دیگر استفاده یا بهتر است بگوییم سواستفاده میکنید برای گسترش من و 

 برگرداندن من و اینکار را دیگر نخواهید کرد.
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 »» به زر با غم آخر ،غم زر بی و غم زر با**   گو می زر چهره با ،زن می زر تو چهره از«« 

ای مثل زر پیدا میکنی. شما انسانهایی  میگوید تو باید عاشق شوی. یعنی اگر سینه شما باز شود، شما چهره 

نهایت بوجود آمده و حتی این از  مسن هستند ولی درونشان به زندگی زنده شده و فضای بیاید که  دیده

ستشان میدرخشد. حقیقتاً پوستشان هم تشعشع میکند. این نشاط، سادگی، عشق، شادابی و سالمتی از پو

گرچه اینجا چهره را چهره معنوی میگیرد. خالصه میگوید تو به عشق زنده چهره فیزیکشان هم نورانی است. 

وقتی زنده شدی، متوجه خواهی شد که اگر یکی در ذهن باشد، با زر و بی زر غم دارد. با زر بدبخت بشو. 

اوقات تلخی دارد. برای اینکه مشخصات من ذهنی با زر از  است و دعوا دارد. بی زر هم بدبخت و دعوا دارد.

بین نمیرود. خیلی از انسانها هستند که این موضوع را باور ندارند و فکر میکنند که خوشبختی آنها در 

رسیدن به چیزهایی در آینده است. موالنا میگوید اینطور نیست. سرانجام شما متوجه میشوید که فقط یک 

نی و لحظه به لحظه از جنس ن غم هم با شادی همراه است. که شما خودت را از جهان بکَغم وجود دارد و آ

آدم پول داشته یا نداشته باشد  داین نیست که شاید شما بگویی احتماالً معنیش آخر غم با زر به،او بشوی. 

گی مرفه، در یک خانه بزرگ و شیک و زندبدبخت است، ولی بهتر است پول داشته باشد و بدبخت باشد. 

اش را داشته  دعوا کردن بهتر از اینست که در یک جای فقیرانه دعوا کند و همه هم بشنوند، حاال نه اجاره

که شما برای خوردن داشته باشد و در عین حال دعوا هم بکند. این را نمیگوید. گر چه  و نان شباشد، نه پول

نمیگوید. امیدوارم این دو غزل به شما کمک کرده باشند. میتوانید به این هم نظر داشته باشید ولی اینرا 

 اجازه دهید برویم سراغ مثنوی.

از دفتر پنجم راجع به خصوصیات خروس و خروسیت خواندیم که یکی از مرغان  222و  22۷های  در برنامه

به ی شدگی با غریزه جنسی است که در زندگ هویت ابراهیم است. موالنا توضیح داد که این خروس، هم

موازات بلوغ ما صورت میگیرد و طبیعی هست. ولی شکوفا شدن آن سبب میشود که من ذهنی با آن 

هویت شده، سکس است. چه برای مرد، چه برای زن.  هویت شود. یعنی یکی از اقالمی که منِ ما با آن هم هم

یاد کرد، مرکز ما میشود و ما هویت شویم و امروز هم با واژه زر از آن  هر چیزی که مهم باشد و ما با آن هم

زندگی را به آن وصل میکنیم، خوشبختی را به آن وصل میکنیم. کیفیت را به آن وصل میکنیم و فکر 

البته با عینک من ذهنی اینطور میبینیم که اگر آن چیز هر چه بیشتر باشد، ما بیشتر و بهتر زندگی  ،میکنیم

اعتیاد درآید یا یکی از محورهایی باشد که ما حول و  این موضوع بصورتمیکنیم. متاسفانه ممکن است 

 حوش آن همیشه بگردیم و نتوانیم به وحدت برسیم. 

ترین آیات قرآن را میاورد و  شدگی با غریزه جنسی تقریباً بیدار کننده هویت موالنا در این بیان خروسیت و هم

وتاهی بین خدا و شیطان صورت میگیرد. ر کننده است. اینطور شروع کرد که یک مکالمه کلحنش بسیار بیدا

آدم را فریب بدهم. خدا اول به او همین چیزهای تعلق  تاشیطان میگوید که یک ابزارهایی به من بده 

اش آویزان میشود و ناراضی است که این  ولی لب و لوچه ،داشتنی را پیشنهاد میکند. شیطان تشکر میکند
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، مثل مال دنیا و د بشناسد که از چیزهای بیرونی زندگی نمیایدآدم موجود باهوشی است و میتوان ،نمیشود

ها مواد مخدر را  خدا شراب و چیزهای مست کننده و بقول امروزیدر نتیجه چیز دیگری میطلبد.  اینها.

  . باالخره میگوید: استپیشنهاد میکند ولی باز شیطان ناراضی 

 »» به حَبْلٍ مِنْ مَسَدتا ببندمشان **  گفت: یا رب بیش ازین خواهم مدد«« 

البته قضیه شیطان و خدا و آدم هم یعنی با این چیزها من نمیتوانم آدم را گول بزنم. از تو کمک میخواهم. 

شدگی و  هویت و شیطان از جنس هم ید که به آدم سجده کن. میگوید نهاینست که خدا به شیطان میگو

 به خودش را در آدم هشیاری جسمی است و متولد شدن خدا به آدم و زنده شدن آدم به خدا یا خدا

دارد چانه میزند که این آدمی که تو نمیتواند تشخیص دهد. خالصه میگوید من نمیتوانم اینکار را بکنم. 

آدم را به من شیطان ترجیح میدهید. همینطور که اینقدر تعریف میکنی، آنقدرها هم مقدس نیست که 

مثل من میبینید شیطان در مقایسه است و میگوید من از جنس آتش هستم و این از جنس خاک است. 

ذهنی از انسان فقط این خاک، مواد شیمیایی و جسم را میبیند. نمیتواند خدا یا حضور را در انسان ببیند. 

 ا بزند. شیطان باز میگوید ابزار دیگری به من بده:تصمیم میگیرد که راه مبنابراین 

 »» ** مردوار آن بندها را بِسکلد تا که مستانت که نر و پر دلند«« 

دارم قسمتهای دو جلسه گذشته را بصورت خالصه بیان میکنم تا کسانی که نبودند شریک کنیم و یادآوری 

نه   ،منظور از لیف خرما بببندم. لیف خرما ازمیگوید من میخواهم اینها را با لیف خرما یا طنابی . بشودهم 

م. به پوسته مشغولشان بکنم. یک پوسته قشنگی به من بلکه با پوسته اینها را ببند ،خود زندگی و نه خرما

نشود و دنبال همچو ابزاری است.  هویت شود و هر چه هم به او بگویند، بیدار بده که انسان به آن معتاد و هم

و پردلند و انسان گونه هستند،  میگوید من اینها را ببندم و مشخص شود که کسانی که مست تو هستند

وار یا مردوار این بندها را پاره کنند. پس معلوم میشود که خدا به  انسان ،آنطوری که شما توصیف میکنید

 شیطان این ماموریت را داده است. 

 »» ** مرد تو گردد ز نامردان جدا های هوا بدین دام و رسنتا «« 

یعنی من  ،های نفس بنابراین شیطان به خدا میگوید که با این دام و ریسمانهای هوا، هوا یعنی خواسته

یعنی توهم، مرد تو از نامردان جدا شود. یعنی مشخص شود که چه کسی من ذهنی است و چه کسی  ،ذهنی

ه حضور است. پس مشخص میشود که شیطان ما را فریب میدهد و ما اگر متعهد به واقعاً انسان زنده ب

هر کسی ادعا کند، من بدریم. در این مورد هیچ کس نباید ادعا بکند. باشیم، باید این دامها را  خود انسانیت

اب نیاید، ای که از آنسو میاید کمک میکند و تا موازی نشویم و از آنسو خرد و شر ذهنی است و همیشه مِی

 نمیشود. 
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م یار برآرم * دو جهان را و نهان را همه از چو یکی ساغر مردی ز خُ» بیتی از یک غزل هم برایتان بخوانم: 

هایی که از بیرون  یعنی اگر یک ساغر مردی از خم خدا بیاورم، باید از آنجا بیاورم، با این می «خار برآرم 

های شیطان را پنهان کرد. دو جهان یعنی همین هشیاری جسمی که  دامنمیشود میاید، با این پند و اندرزها 

م یار بیاورید. حواستان باشد با دویی کار میکند و نهان است از کار میندازم. شما هم باید ساغر مردی را از خُ

هست خالصه یادمان اره کردن بندهای شیطان نمیخورد. که از بیرون بیاورید، این کار شیطانی است و بدرد پ

ها را  آدم ،که خدا میاید غریزه جنسی را پیشنهاد میکند. میگوید شما بفرمایید از غریزه جنسی استفاه کنید

محور بچرخند. شیطان بسیار خوشحال این حول  ،و آنرا در دلشان بگذاریدهویت کنید  همبا غریزه جنسی 

  والنا در ادامه میگوید:و تشکر میکند و دنبال کارش میرود و چیز دیگری نمیخواهد. م میشود

 »» ** همچو آدم باز معزول آمده آدم حسن و ملک ساجد شده««  

خیلی ساده است. میگوید آدمی که از زیبایی درست شده، از جنس هشیاری درست شده. چند آیه قرآن هم 

اری و همه ما از جنس هشی ،آدم یعنی انسانست که برایتان خواهم خواند. میگوید هقسمت این تیتر در 

آدمی خداییت هستم و خداییت کامل است. چیزی از این جهان نباید به آن اضافه شود که تکمیلش کند. 

کرده، مثل حضرت آدم از کار  هکه از جنس هشیاری و زیبایی او است، یعنی خداست و فرشته به او سجد

را از دست داده. چرا از  بیکار شده است، معزول شده. یعنی دیگر هیچ کس به او تعظیم نمیکند. آن مقام

هویت شده با چیزهای بدست آوردنی که امروز هم صحبت  همدست داده؟ امروز خواهیم خواند. برای اینکه 

 کردیم. 

 »» که افزون نیستی ** گفت: جرمت این گفت: آوه، بعد هستی نیستی؟«« 

ما را به این مقام رساندی، فرشتگان تعظیم  پس از اینکهخدایا، آدم آهی کشید که ما هم میکشیم. میگوییم 

ایم. پس  ها رسیده ترین حالت ایم. چون میگوید ما به پست کردند، یعد از این مقام حاال به اینصورت درآمده

شدگی با چیزهای این جهانی و دردهای  هویت معلوم میشود که این حالتی که ما به آن میرسیم در هم

کیفیت است.  زندگی فعلی بشر بر روی کره زمین بطور متوسط بسیار بی حاصل از آن، بدترین حالت است.

در مصرع دوم میگوید که جرم تو اینست که گمشدگی است. همراه با فرسودن جسمش است.  وهمراه با درد 

بیش از حد در ذهن زندگی کردی. خدا میگوید که من گفته بودم چند سالی برایم در این ذهن قابل قبول 

ور که نه ماه بچه در شکم مادر میماند. تو هم باید موقتاً در شکم ذهن میماندی. تو االن شصت است. همانط

هفتاد سالت است و هنوز در ذهن هستی، هنوز میگویی من من. الگوهای من را برای اثبات خودت استفاده 

 میکنی و جرمت این است.
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 »» ق خوشانکشاند مو کشان ** که برو زین خلد و از جو جبرئیلش می«« 

. که از این بهشت یکتایی و از میکشد موهایمان گرفته و به بدترین جاما را با وضعیتی که داریم، جبرئیل از 

گروه خوشان بیا برو بیرون. حال این سوال را شما از خودتان بکنید که شما باید هشت نه سالگی از فضای 

االن که سی یا چهل سالتان است، اقدام کنید. االن تصمیم بگیرید  خب اید. ولی نشدهذهن متولد میشدید، 

شوید که از میو از جنس همان هشیاری  جنس فضای زیرش میشوید کنید، ازمیکه با اتفاق این لحظه آشتی 

تا . با اتفاق این لحظه ستیزه و مقاومت نمیکنید. امروز دو غزل زیبا خواندیم. آنها را زیاد میخوانید. اول بودید

جبرئیل شما را از این بهشت که فضاداری این لحظه است، حس زندگی در این لحظه است، زنده بودن به 

زندگی در این لحظه است و محل زندگی عارفان است، بیدارانه و شادانه شما را به جهنم نکشاند که 

 ترین جای زندگی است که برای ما نبوده.   پست ،السافلین اسفل

 »» ست زّ، این اذالل چیست؟ ** گفت: آن دادست و اینت داوریگفت: بعد از ع«« 

خدا به خودش در ما زنده میشود و این خدای بعد از آن بزرگی و آن پایگاه و عظمت که  پس انسان گفت

این پستی، اذالل چیست؟ چرا باید اینطور باشد؟ گفت آن بخشش ایزدی بود و  در یک جسم است، زنده

ولی ما اشتباه کردیم بیش از حد در ذهن ماندیم و  .ود که ترا به این مرحله رساندعدالت و قانون ایزدی ب

لحظه به لحظه داوری میشویم، امتحان میشویم که آیا ما متوجه میشویم یا نه؟ االن این سوال از شما وجود 

؟ بیش از این دویی نمانیدفضای شما االن میخواهید تصمیم بگیرید بیش از این در فضای ذهن، دارد که آیا 

پرست نباشید. به خود خدا، به وحدت زنده  از فکر و خیاالت خدا درست نکنید که آن یک بت است و بت

 شوید و وقتش گذشته است. 

خدا یا زندگی شما را امتحان میکند تا ببیند که شما میتوانید به او زنده شوید؟ این لحظه و هر  ،هر لحظه

یعنی تولد  reincarnationها که صحبت  ه یک فرم. به قول بودیستلحظه زندگی زاده میشود به فکر. ب

مجدد میکنند. هر لحظه صورت میگیرد. هر لحظه ما بصورت خداییت به یک فرم و تنگنا زاده میشویم. 

زندگی میخواهد ببیند که شما متوجه میشوید که با استفاده از قدرت این لحظه دیگر به فرم متولد نشوید. 

د از حاال بیدار شوید و لحظه بعد بلند شوید و من را به صفر ورت من بلند میشوید! میشوظه به صهر لح

رسانید. در نتیجه بصورت من خدایی به او زنده شوید. این داوری است. این حق، بخشش ایزدی بوده ولی ما 

موالنا میگوید بیدار  ها که لحظه به لحظه رفوزه میشویم. رفوزگی ما از تقلید است. امروز ما با این شناسایی

میشویم. شما میدانید جریان چیست؟ میگویید من با استفاده از قدرت این لحظه در این لحظه میخواهم 

دار نروم که میداند. من میخواهم از خرد او استفاده کنم. کار مشکلی است؟ کار  دیگر به تنگنای درک من

ست، بنظر مشکل میاید. آیا این معنا  تازه چون یک معنای جدید برای مردم است ومشکلی نیست. ولی 

ست. در تیتر این قسمت آیات قرآن است. پس آنجا هم است؟ نه هشتصد سال است که آنجا ه خیلی جدید

 ایم. االن تیتر را میخوانم:    بوده و ما به آن توجهی نکرده



Program # 618 1122اوت  2 ـ 2931 مرداد 21  اجرا: تاریخ گنج حضور 226برنامه شماره      

ه | 36 ح ف ص  

 

 2-۴، آیه (31قرآن کریم، سوره التین )

 

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقوِيم )  (۴لََقْد َخلَْقَنا اْْلِ
 

 (۵َرَدْدنَاُه أَْسَفَل َسافِلِيَن )ثُمَّ 
 

  (۶إَِّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّالَِحاتِ َفلَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن )

 

 ترجمه فارسی

 (۴که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال و ارزش آفریدیم. )

در این اصالً شکی نیست. برای اینکه انسان امتداد خودش است. یعنی بهتر از این نمیشود که شما در اصل 

هستید. بله ما شبیه خودمان را در ذهن ساختیم. مثل گل مصنوعی از یک گل طبیعی ساختن. ولی قبالً هم 

اید، بعنوان  ان من ذهنی ساختهشبیه خدا را نمیشود در جهان ساخت. پس هر چه شما بعنواند که  به ما گفته

یعنی شما « ای، دست به استاد مده کامل جان آمده» شکنید. جای دیگر میگوید:  خودتان، به زمین زده و می

به استاد احتیاج نداری. برای اینکه جان کامل داری. یعنی هر چه ما احتیاج داریم در ما وجود دارد. من 

از رهایی از من ذهنیست که این شناسایی و خرد بروز میکند. بعد از ذهنی نباید از این استفاده کند. بعد 

در »تبدیل است. اینها تیتر این قسمت است که برایتان میخوانم. پس در کامل بودن ما هیچ بحثی نیست. 

 « ده ویرانه تو گنج نهان است ز هو * هین ده ویران تو را هیچ به بغداد مده

و این  ، یعنی همین من ذهنی، یک گنج نهان از او یعنی خدا وجود دارد.میگوید در این ده ویران شده شما

هویت شدگی و کینه و در خواب ذهن بودن،  گنج نهان را، این ده را، همین االن در عین داشتن درد و هم

باید از جستجو و توصیف خودمان  که کنیممیست. همینطور که شناسایی هدر این صدف گوهر ما همچنان 

  ت برداریم، این گوهر است و این گنج از ویرانه خودش را به ما نشان میدهد. یا خدا دس

 
 (1آن گاه او را ]به سبب گناهکاری[ به ]مرحله[ پست ترینِ پَستان بازگرداندیم. )

پس ترین حالت میفتید.  شدگی به پست هویت میگوید علیرغم اینکه شما کامل هستید، ولی شما از طریق هم

شدگی به حالتی میرسیم که اسمش را  هویت ولی بر اثر هم ،ما از جنس هشیاری هستیم معلوم میشود که

ها یعنی بدترین حالت. ولی امروز هم خواهیم خواند که اگر زودتر متوجه میشدیم،  ترین پست گذاشته پست

ادر بر اساس های عشقی داشته باشیم که دو تا من ذهنی بعنوان پدر و م به آنجا نمیرسیدیم. اگر ما خانواده

ترس و کنترل رابطه ایجاد نکنند و اگر عشق هم نیست، احترام باشد، شناسایی باشد یا به عشق زنده شوند 

ترین حالت  بود، ما به پست که مشکل نیست و بر اساس عشق زندگی را تشکیل میدادند و همیشه عشق می

تو نیستی. این  هان میگفتند که این پوستهویت میشدیم و دردمان میامد. پدر و مادرم نمیرسیدیم. اندکی هم

 عالقمندی، تو نیستی.  خیلی گل مصنوعی که به آن

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=95#rowno954
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میکند.  مطرحشدگی با نیروی جنسی  هویت همزمینه ها را موالنا در  در ضمن یادمان باشد که این صحبت

ر مرکز قرار دادن شدگی و د هویت ترین پستان برساند، هم یعنی یکی از عواملی که میتواند انسان را به پست

که خود به خود شکوفا میشود. این شیطان چرا اینقدر خوشحال شد؟ برای اینکه این نیروی جنسی است 

تو به من داده بودی مثل مال دنیا و جاه دنیا و اینها؛ اینها چیزهای بیرونی هستند.  که گفت این چیزهایی

بیرون است، میتواند تشخیص دهد و با آن  میشناسد، چون در زود این انسانی که من میبینم اینها را

اش نیست، خیلی زود با آن  هویت نشود. یک چیزی به من بده که از درون برخیزد و انسان هم متوجه هم

هویت شود و در مرکزش قرار دهد. تا بیاید متوجه شود، خیلی طول میکشد و پیر شده و از بین رفته؛  هم

  میگوید. به خدا اینها را شیطان با شما کاری نداریم.ما دیگر  !شما خداحافظ خیلی ممنون و

ما کامل جان هستیم و در بهترین اعتدال و از بهترین جنس که خود خداییت است،  هر چنددارد میگوید 

ترین جاها رفتیم، در ذهن، در اعماق دردها و  هویت شدیم و به پست ایم. یواش یواش که هم آفریده شده

ه به ها و انتظارات و میل به اثبات خود و کنترل و ترس و لحظ ها و رنجش شدگی با آنها و کینه هویت هم

  ست:هلحظه درد ریختن به روابط، ولی امکان ایمان آوردن 

 

 (2مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، پس آنان را پاداشی بی منت و همیشگی است. )

خط هستید و اتفاق را  کار نیک یا شایسته، کار بیدار است. کاری که در این لحظه شما با این لحظه هم

رید و شادی و خرد و برکت زندگی به عملتان میریزد. این کار، کار نیک است. ایمان آوردن هم یعنی میپذی

پرستی و پرستش چیزها در بیرون و مرکز قرار دادن آنها  کسی که واقعاً من ذهنی را کنار میگذارد. از بت

با فضا و زندگی شما وضعیت. خط میشود نه با  دست برمیدارد و با او یعنی زندگی یا با فضای این لحظه هم

منت و همیشگی برخوردار هستند. قضیه خیلی  از خرد زندگی، از پاداش بی موازی میشوید. پس آنها دائماً

با او یکی شدن، باایمان شدن و به عشق زنده شدن  ترین جا ولی امکان برگشتن و به پستساده است. رفتن 

 برخوردار شدن برای ما وجود دارد. برای همه وجود دارد.  و کار نیک کردن و دائماً از این خرد و زندگی

آیه دیگری هم هست که باز تیتر است. یادمان باشد که اینها را من میخوانم تا شناسایی این آیات به شما 

کمک کند و حقیقتاً معیاری هم دستتان میاید که اگر مسلمان هستید، به این آیات عمل میکنید یا 

ل میکند یا نمیکند، اگر دیگران را دیدید که عمل نمیکنند، دوباره به خودتان نمیکنید، چه کسی عم

 برمیگردید. 

 26، آیه (92ه یس )قرآن کریم، سور

 َوَمْن نَُعِمِّْرُه نَُنِكِّْسُه فِي اْلَخْلقِ أََفََل يَْعِقلُونَ 

 ترجمه فارسی

کنیم؛  تی، نقصان و فراموشی[ واژگونش میو به هر کس عمر طوالنی دهیم، او را در عرصه آفرینش ]به سوی حالت ضعف، سس

  کنند؟ پس آیا تعقّل نمی

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=36#rowno3668
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شروع به افول یواش یواش  د،زندگی که میاید، در ابتدا در چهار بعد شکوفا میشومیگوید این پرتو نور، پرتو 

. از نظر جسمی ما ضعیف میشویم. از نظر ذهنی کند میشویم. از نظر زندگی حیوانی باز هم کند میکند

آیا تامل نمیکنید؟ آیا شما فکر نمیکنید که این میشویم. خالصه به سستی و نقصان و فراموشی میبرد. 

هویت  اید و با آن هم چیزی که دارد از بین میرود، شما از جنس این نیستید؟ این چیزهایی که چسبیده

اگر اید. یادمان باشد یکی از آنها غریزه جنسی است که نباید در مرکزتان باشد. صحبت سر اینست که  شده

ل اینست که االن تصمیم بگیریم ها برقرار میکند. تعقل و تام بحضور زنده شویم، اعتدال را در فرم و داشتن

نیستیم. برای اینکه آنها مردنی هستند و آن چیزهایی که  ،ایم هچسبیدکه از جنس چیزهایی که به آنها 

بوجود آمده نظیر زیبایی و جوانی ما، نظیر قدرت بدنی ما و هر چیزی که یواش یواش ضعیف و سست و 

ایم، تعقل میکنیم که ما آنها  ا چند مورد از آنها چسبیدهناقص شد، ما آنها نبودیم. اگر به یکی از آنها ی

نیستیم. برای اینکه آنها دارند از بین میروند و ذات ما از بین رفتنی نیست. خدا از بین رفتنی نیست. پس 

   کنم. تعقل این است.  شدگی با آنها و درست کردن من میخواهم رها هویت من خودم را از هم
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 »» قو تب، نقصان و دَ نیست از پیریّ ** یک گر باشد طبیبش نور حقل«« 

ق یعنی حالت نکوهش و تاسف و دَشروع میشود.  3۷۴این قسمت از دفتر پنجم مثنوی بیت شماره 

که در جسم ما کوبیدگی. بنابراین موالنا میگوید که اگر ما تامل کنیم به اینکه با نمودهای ظاهری زندگی 

هویت میشویم. در  با آنها هم ،یا حالتهای فیزیکی دارد ،در ذهن ما ظاهر میشود مثل دانشظاهر میشود یا 

خط  اینجا صحبت جسم است. اگر متوجه شویم که اینها از بین رفتنی هستند و یک جایی شروع کنیم به هم

روشنایی و خرد و برکتی که از نور حق یعنی شدن با فضای این لحظه و انرژی و خرد آنسو طبیب ما باشد. 

خط شدن با زندگی در این لحظه بوجود ما جاری میشود و به ما  آنسو در اثر پذیرش اتفاق این لحظه یا هم

 پایا هستیم.آگاهی میدهد که همه چیزها آفل است، بغیر از خود ما که 

ر جوانی، خوشگلی و قدرت بدنی بنابراین از پیری و تب، نقصان و دق نیست. حاال بدن را در نظر بگیریم. اگ

شکایت کنیم و غم بخوریم، تامل یواش یواش شروع به کم شدن کردند، بجای اینکه اظهار تاسف کنیم، 

پس پیری میتواند دوران  .کنیم که ما هویتمان را از اینها میکَنیم و به زندگی در این لحظه زنده میشویم

ضور که در دل ما زنده میشود بتواند خودش را از ما بیان کند. این انرژی و حباارزشی باشد. دورانی باشد که 

بنابراین پیری و مریضی، حس کمبود و نقصان و تاسف به ما نمیدهد. حال سوال اینست که آیا طبیب شما 

خردی است که از آنسو میاید، شادیست که از آنسو میاید یا طبیب شما گفتار من ذهنی است و انرژی بد و 

ست؟ اگر سم من ذهنی است، مسلماً هر کدام از اینها را که شما از دست میدهید، هم سم من ذهنی ا

متاسف خواهید شد و هم شکایت خواهید کرد. دو نفر آدم هفتاد ساله را در نظر بگیرید که یکی میگوید پیر 

است؛ منتها از ام، اینجا و آنجایم درد میکند و به من توجه کنید و محتاج است. دیگری هم پیر  و ناقص شده

او این نور خرد و زیبایی حتی از پوستش تشعشع میکند و هر لحظه به فکر و عملش میرسد و از طریق او 

وارد این جهان میشود. این دو پیر با هم فرق دارند. یکی طبیب نور حق است. دیگری انرژی دیو یا من 

   ذهنی است.

 »»رشک رستم است  ش کاندر آن سستی ** سستی او هست چون سستی مست«« 

درست است که این پیر زنده به زندگی از نظر تحرک جسمی کند شده و تحرک بیست سالگی را میگوید 

ندارد. ولی این سستی بدنی مثل سستی مست است. برای اینکه مست خدا است. تمثیل میزند، وقتی انسانی 

ت اول. که شراب میخورد و سست میشود، حالش خوب شده، ولی از بین که رفته، دوباره برمیگردد به حال

میگوید مثل سستی مست است. پس این انسان مست خداست. ولو اینکه این اندامها مثل جوانی کار 

و در این سستی رشک رستم وجود دارد. رستم در اینجا به معنای انسانی است که من ذهنی دارد نمیکنند. 

سی و پنج ساله که در اوج ها خیلی میشنوم. مثالً میبینید که خانمی  ولی جوان است. من از اینگونه رشک

ثروت و موفقیت و زیبایی است، بچه و خانه هم دارد ولی ناراحت است. در عوض مادرش که گنج حضوریست 

خیلی شاد است و هیچی نمیخواهد. میبینید که دختر زنگ میزند و میگوید من هم میتوانم مثل مادرم 
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انسانهای جوان پر از  درست هیک تمایلی  لکهب ،سادت نیستباشم؟ ای کاش من هم مثل او میشدم. البته ح

ولی نگاه  ،حس خوشبختی و شادی بکنیم اینقدر قدرت بدنی که میگویند با این جوانی و امکانات نمیتوانیم

اصالً به پدر یا مادر ما یا پدربزرگ یا مادربزرگ ما که این سن را دارد، اینقدر شاد و خردمند است،  ید بهکن

کند. ما اینجا میترسیم ولی آنها اصالً فکر اینکارها را نمیکنند. میپانزده سال دیگر فوت  این فکر نیست که ده

 دارد همچون چیزی را بیان میکند. 

 »» اش در شعاع نور شوق ذره ذره ** گر بمیرد، استخوانش غرق ذوق«« 

مرحله برتر راه درست است. همینطور که در این لحظه شما تصمیم میگیرید اگر بجای این  ،ذوق و شوق

لحظه که زندگیست، فرم این لحظه را بگیرید. بعد از مدتی فرم این لحظه را مانع و مساله میبینید، پس از 

ت میکند. و این مدتی که ادامه دهید، فرم این لحظه را دشمن میبینید و هر فرم و وضعیتی شما را ناراح

ترین پستان است که امروز گفت. یعنی انسانی که پس از مدتی زندگی تقریباً هر چه که میبیند و  دیگر پست

میشنود از آن متنفر است و در او هیجانات منفی ایجاد میکند. این آدم راه غلطی را رفته. این یکی به جای 

فضا شده و شادی  حظه شده و پس از یک مدتی شادیفرم این لحظه با پذیرش فرم این لحظه از جنس این ل

 از او به فکرها و عملش ریخته. پس از یک مدتی حالت ذوق و شوق بوجود آمده. 

حالت ذوق و شوق موقعیست که شما میدانید چکار میکنید. زندگی به شما گفته ماموریت شما چیست و در 

فضایی جای خواستن من ذهنی را گرفته،  این شادیفضایی وجود دارد، که  آن عالوه بر اینکه شادی و شادی

حالت رفتن به فضای یکتایی و از آنجا انرژی را آوردن و به اینجا ریختن، رفتن به آنجا و برگشتن، موالنا 

اش است. انسانی که به من ذهنی بمیرد و از جنس حضور شود، بعدش مردن به این تن توهم میشود.  نمونه

هنی اگر زنده باشیم، تمام آن الگوهای فکری و اعمال ما در شادی و آرامش و به محض مردن ما به من ذ

و ذوق و شوق هم دارد. یعنی ذره ذره وجود شما بعد از اینکه به من  خواهد بودخالقیت و خرد و در زیبایی 

خره میمیریم ذهنی مردید، تا ابد، البته وقتی که به من ذهنی مردیم تا ابد نمیتوانیم در این تن باشیم و باال

ایم. ماموریت ما مردن به من ذهنی بود. ماموریت ما توجه به این بود که این  ولی ماموریتمان را انجام داده

هشیاری در یک فرم زمانیست و متالشی خواهد شد. تا متالشی نشده، شما باید بحضور زنده شوید. خالصه 

این جهان است، تمام الگوهای عملی و فکریش  اگر بمیرد، تمام استخوانها یعنی وجودش تا زمانی که در

 غرق ذوق است. تمام ذرات وجودش در شعاع تحت تاثیر تابش نور شوق، نور زندگی است.   

 »» ربَکه خزانش میکند زیر و زَ **ثمر  وانکه آنش نیست، باغ بی«« 

هر کسی به این حضور زنده نشد و به من ذهنی نمرد، چه دارد؟ من ذهنی که هنوز با آن مشخصات بیست 

هویت است، ولی اینها یواش یواش پژمرده میشوند. در صورت پژمردگی شخص ناراحت میشود یا  سالگی هم

هویت شده،  هن همکسی که با زیبایی این تن، جوانی و قدرت این تن، مظاهر دیگر این تن و ذنه؟ بله. 
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ها بودند که دارند  بتدریج که ذهنش کند میشود و تنش فرسوده میشود، چیز دیگری برایش نیست. همین

یست سالگی مقایسه پژمرده میشوند و این آدم زیر تاسف است که چرا اینطور شد، حاال من خودم را با ب

د، خاطرات و ذهنش است و این باعث ن مشخصات را ندارم. جایی که همیشه مراجعه میکنمیکنم که چرا آ

دانشگاه  مثالً اید که مرتب میگویند من شما آدمهای هفتاد ساله دیدهگیر افتادن بیشتر در ذهنش میشود. 

شاگرد دوم بودم، فالن جا فالن کار را کردم، فالن پل را ساختم، فالن ساختمان  شاگرد اول بودم، دبیرستان

که بزرگ کردم و اینطوری کردم، اینها ذهن است. یعنی االن دیگر چیزی  ها را هم را فالن جا ساختم. بچه

هایش  نقش پدر و مادری که بچهندارد. یکسری نقشها هم بود مثل نقش رییسی که فعالً بازنشسته شده، 

ثمر شده و هرچه عمرش  پس باغ بینمیدهند. پس دیگر چیزی ندارد.  گوش اصالً اند و به حرفش بزرگ شده

 برگهایش دارد میریزد و بسیار متاسف است. اینطوری خوب است؟ نباید اینطور باشد.میگذرد، 

شکوفا شدن  ر در ده سالگی به حضور زنده میشد.مثالً فرض کن یک نف ،دشما اگر به موقع بحضور زنده شوی 

ر اش زی همه آن مشخصات مثل این جسم و ذرات وجود جسمی ما، الگوهای فکری ما، فکر و عمل ما همه

این شعاع قرار میگرفت. این شعاع نوری، خرد زندگی از همه اینها شکوفا و بیان میشد. این خیلی خوب بود. 

حاال نشده. هر سنی هستیم. ولی واقعاً باید اینگونه میشد. باغش باید در ده سالگی بثمر میرسید. بعد از آن 

ای از زندگیش،  ر هر شکوفایی و هر جنبهگذشت زمان و تغییرات بدنش برایش مهم نبود. مهم این است که د

این مشخصات و خصوصیات ایزدی خودش را بیان میکند. این تن فیزیکیش سالم میشد یا نه؟ بله. دو نفر 

آدم در نظر بگیرید که یکی زیر طبیب شعاع نوری ایزدیست و دیگری محروم است. آن شخصی که محروم 

میشود، حس تاسفش بیشتر میشود. حس تاسف باعث تر  است، بدنش فرسوده میشود. هر چه فرسوده

 ثمر شده.  فرسودگی بیشترش میشود. فقط این جسم را میشناسد. پس باغ بی

 »» مغز آمده چون تلِّ کاه زرد و بی ** گل نماند خارها ماند سیاه«« 

ماند  بنظر ایشان جوانی و مشخصات بدنی گل بود. اینها نمی ماند. یعنی پشته کاه، خرمن. گل که نمیتلِّ کاه 

مغز برای اینکه یواش یواش در اثر این دردها و پوشیدن زندگی هیچ  مغز میشود. بی ماند. زرد و بی و خار می

حس تاسف، مقاومت و شکایت و خشم، در اثر شکافی در این لحظه بوجود نمیاید. شما نگاه کنید که در اثر 

هیجانات منفی، هیچ موقع در این لحظه شکافی بوجود نیامد که زندگی بیاید باال و کیفیت دهد و انباشتن 

تر میشود و فکرهایش هم دیگر خالق نیست. برای اینکه خالقیت  روح آنرا زنده کند. زندگیش روز به روز بی

زندگی بتواند خودش را فکر بستگی به این دارد که بعضی مواقع بین فکرها شکاف بوجود آید. از آن شکاف 

مغز میشود. مثل یک  اید، پس پژمرده و بی های وجودی شما از جمله فکرهایتان بریزد. اگر بسته به تمام جنبه

  مصرف میشود که ما نمیخواهیم اینطور باشیم.  پشته تل کاه بی
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 »»ها گردد جدا  که ازو این حُلّه **تا چه زَلَّت کرد آن باغ ای خدا «« 

چه لغزشی کردیم، کجا اشتباه کردیم؟ اشتباه بزرگ این بود که در این لحظه زندگی را  یعنی لغزش. زَلَّت

چون راه » گفت: مان این اشتباه را میکنیم. به جای این لحظه فرم آن را میبینم.  ندید و فرم را دید. ما همه

میل به هشیاری جسمی، اصرار به  راهی را برو که به ده برسد. لغزش یعنی« ، راهی که برد تا دهباری روی

ها و از آنها زندگی خواستن و مرکز خود قرار دادن. چه  شدگی با وضعیت هویت هشیاری جسمی، اصرار به هم

مان یک باغ هستیم. این باغ شما االن  لغزشی کرد آن باغ؟ یعنی باغ شما. شما چه لغزشی کردید؟ ما همه

لطافت زندگی میریزد، برکت زندگی میریزد، بله! اگر عشق و  اگر خرد زندگی میریزد، ؟سرو سامان دارد

 ایم، خیر! بستیم و پوشانده

استعدادهایی باشد که باال آمد و از بین رفت. هر کدام  همان ه میتواندلّه، لباس بهشتی است. در اینجا حُلّحُ

من گذرا هستم، ما نشنیدیم. هویت نشو.  از اینها وقتی دارد فرسوده میشود، این پیغام را داشت که با من هم

لباس بهشتی است، حریر است. یعنی شما لباس حضور حُلّه در نتیجه استعداد بحضور زنده شدن از ما رفت. 

تا پانزده سالگی حتی بیست سالگی ما نرم بپوشید. ما اولش خیلی استعداد داریم، در پنج شش سالگی 

یف است و میتابد. ولی حقیقتاً اگر ما این ابیات را گفت این تابش نور حق از پشت پرده تنک، ظرهستیم. 

یا این لباس حُلّه را نگه دار. ها  حُلّهبخوانیم و عمل کنیم و به ما گفته میشد و االن هم گفته شود که این 

خشک و کور میشود. دو راه ها  شدگی هویت با همهشیاری نسبتاً باالی ما در کودکیست که بتدریج  ،حریر

و  دیگر مقاومت و دردش بیشتر میشود تر میشود. یکی یواش یواش که پیرتر میشود، بحضور زندهاست: یکی 

اش لباس جهنمی میشود. میگوید این انسان چکار کرده؟ بنظر شما  ماند. همه هیچ لباس بهشتی در او نمی

، به آن زنده شود چکار کرده؟ همیشه لغزش در این لحظه است. آدم به جای اینکه این لحظه را ببیند، یعنی

چقدر موالنا میگوید که ستیزه مکن، مملکت عشق طلب کن، این این لحظه ستیزه میکند.  و اتفاق با فرم

  ه.ستِامروز گفت مَ« بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد در این»فضاداری را پیشه گیر. تو فضادار هستی. 

 »»ی ممتحن ست، هین ا زهر قتال **خویشتن را دید و دید خویشتن «« 

ممتحن یعنی امتحان شده یا حتی محنت کشیده. میگوید لغزشش این بود که خودش را دید و دید من 

ذهنی، دید خویشتن خیلی بد است. آدم خودش را عاقل بداند. مقاومت داشته باشد و راه ورود خرد زندگی 

ذهنی زهر کشنده است. هین  را ببندد و دید خودش را بجای دید زندگی بگذارد. این دید ما بعنوان من

همه  .یعنی آگاه باش، بیدار شو ای محنت کشیده یا ای کسی که لحظه به لحظه مورد امتحان قرار میگیری

شدیم و میشویم. این لحظه زندگی بوسیله شما به من متولد میشود. لحظه بعد هم همینطور. هر  امتحانما 

میتوانید بفمهمید، زندگی را نگه دارید و به آن زنده شوید و  دن به من درد دارد. امتحان میشوید کهمتولد ش

هایش  تریننا کرد خیلی مهم است. یکی از مهمهایی که امروز موال نگذارید به من متولد شود. همین صحبت

 اینست که بگویید نمیدانم و در این کار صمیمی باشید و صداقت داشته باشید. 
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 »»راند از خود، جرم چیست؟  عالمش می **شاهدی کز عشق او عالم گریست «« 

شاهد یعنی زیبارو. یعنی ما، هشیاری. ما هشیاری هستیم که وارد این جهان میشویم، پس از مدت کوتاهی  

باید از ذهن زاده شویم. این زنده شدن به حضور و روی پای زندگی ایستادن خاصیتی است که همه عالم 

ند. حال چه شده که میگوید همه از خودشان میرانند و دنبالش است. همه فرشتگان هم تعظیم کرد

هویت شدیم، یواش یواش آنها  خوششان نمیاید. ما که به این جهان آمدیم، با تظاهرات بیرونی زندگی هم

حس تاسف و به گذشته برگشتن تر شدن و ما شروع کردیم به گله و شکایت و درد و  شروع کردند به ضعیف

من چکار کنم. این خیلی غلط است. اگر این حالت را ما داشته باشیم، آیا انسانهای  ای وجود ندارد، که آینده

دیگر از ما خوششان میاید؟ جمادات، نباتات، حیوانات خوششان میاید؟ خدا خوشش میاید؟ خیر. ما خداییت 

متوجه خب چرا ایم و اصرار داریم. خودمان میبینیم که ناخوشبخت هستیم.  را در خودمان گیر انداخته

 جرم ما چیست؟ نمیشویم.

 »»لل ملک من است کرد دعوی کین حُ **جرم، آنکه زیور عاریه بست «« 

که شما با ذهنتان میتوانید ببینید و  رضی )عاریه( بسته است. یعنی هر چیزیزینتهای ق که ستجرمش این

هشیاری و آن حله  ؛حکم طال دارد، مهم است، عاریه است. چه چیزی عاریه نیست؟ اصلتان و خودتان

این بهشتی، آن لباس حضور عاریه نیست. برای اینکه ما زینتهای قرضی بستیم که گفتیم این بدن من، 

زیباییم، این سالمتیم. البته نه اینکه اینها بد باشند. امروز صحبت کردیم. اگر اینها زیر آن اعتدال کامل بودن 

 خداییت شما بودند، چه میشد؟ 

که این لباسها ملک من است، مال من است. مال شما بوده؟ نه. اینها را خدا به شما ا کرد و ادع)مصرع دوم( 

م ذهن که در واقع حِاز رَو بعدش باید متوجه میشدی.  باشیقرض داده بود. روا بود که هشت نه سال ناآگاه 

شدگی با باورها و مفاهیم بود، بیرون میامدی، صدف را میشکستی. صدف را  هویت صدفی بود که از هم

زندگی « بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر» خودش گفته: زندگی میشکند. وقتی زندگی صدف را میشکند، 

. شما به هر چیزی بچسبید، میزند صدف را میشکند. به شما که گوهر و هشیاری هستید، صدف نمیخورد

 برای اینکه میخواهد شما را آزاد کند. شما نباید ادعا کنید که اینها مال من است. زندگی آنرا میشکند. چرا؟ 

 »»چین  خرمن آن ماست، خوبان دانه **واستانیم آن، که تا داند یقین «« 

ایم، همه را  را پس میگیریم. هر چه دادهخوار در اینجا معنی منفی دارد. میگوید اینها  چین یعنی ریزه دانه

به پدر یا پدربزرگ یا مادربزرگتان نگاه پس میگیریم تا شما بطور یقین بدانید. شما اگر بیست سال دارید، 

ا چشم بهم بزنی، بیست ساله شده هفتاد ساله. تا کنید و هیچ موقع نگویید که حاال کو ما به آنجا برسیم. ت

خوار ما هستند. خوبان یعنی  ن مال ماست، از زبان خدا میگوید و خوبان ریزهاین انسان بداند که خرم
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اند. شما اگر این دانه را رها کنید، خرمن برای شما  ای از این خرمن بزرگ را برداشته دانهزیبارویان. زیبارویان 

 میشود یا نه؟ بله.

 »» پرتوی بود آن ز خورشید وجود **ل عاریه بود لَتا بداند، کان حُ«« 

 تا همه ما بدانیم که آن لباسها عاریه بود و آنها شعاعی از خورشید خدا بودند. 

 »» زآفتاب حسن کرد این سو سفر ** آن جمال و قدرت و فضل و هنر«« 

ها و استعدادها که در ما به ظهور رسید، از آفتاب  پس آن زیبایی، قدرت بدنی، فضل یا دانش و آن فضیلت

ماند. باال میاید و به دیوار  آفتاب زیبایی به اینسو سفر کرد. االن میخواهد بگوید که مثل آفتاب می خدا،

میزند. دیوار این تن ماست. تا زمانی که میفتد، روشن است. به محض اینکه رفت، دیوار تاریک میشود. شما 

ایم. این چیزهایی که من حسن  نباید ناراحت شوید. شما باید تعقل کنید که اینجا برای یک مقصودی آمده

من باید اینها را رها کنم هویت بودم، اینها دارد از من گرفته میشود و من اینها نیستم.  و با آنها هم میدانستم

و متوجه خودم بشوم هر چه زودتر. هر کسی بر اساس تامل و تمرکز خودش باید اینکار را بکند. دیگران 

 نمیتوانند نشان دهند. 

 »»نور آن خورشید زین دیوارها  **ها  گردند چون استارهباز می«« 

هفته قبل هم هم داشتیم، برای   ها افول میکنند و حرکت میکنند. ستاره را بکار میبرد که همینطور که ستاره

شدگی ما قرار گرفته و دل ما شده. یکی یکی میفتند پس  هویت اینکه جز به جز این مشخصات مورد هم

ها افتاده  ها را هنوز داریم. ولی بعضی تمام این خصوصیاتی که ما داشتیم و شاید بعضیدارند برمیگردند. 

ها  نگران شوید، عمل کنید و این کار و آن کار را بکنید. خیلی تان را از دست بدهید، نباید زیباییاست. شما 

ها بنظر میایم. حاال چه اصراری  ولی مثل بیست سالهبه اصرار میخواهند بگویند که من پنجاه ساله هستم، 

دارد همین را هست؟ این اصرار از من ذهنیست. هیچ موقع شصت ساله بیست ساله نمیشود. نباید هم بشود. 

 سایه این ،نور خورشید از این دیوارها برمیگردد. مثل آفتابی که به دیوار میفتد و وقتی رد میشودمیگوید. 

دوباره برمیگردد و دیوار یواش یواش تاریک میشود. اگر شما معنی اینکار را میفهمید، خیلی خوب است ولی 

راحت هستید که در سنین اگر متوجه نمیشوید، دچار نقصان و خبط و تاسف خواهید شد. اگر شما االن نا

پیری آن مشخصات را ندارید، دیگر نمیتوانید دلربایی کنید، نمیتوانید توجه جلب کنید، رد میشوید مردم 

اید که این خوب است و به من فرصت میدهد که  شما آیا متوجه شدهنگاه نمیکنند، این اصالً اشکالی ندارد. 

ه خودم باشد و خودم را بشناسم. من االن دارم به خودم که به خودم برسم. اصالً برای این بوده. توجهم ب

تر میشوم و تسلیم هستم. حاال هر  خودم و خداییتم را میشناسم و زندهخداییتم هست زنده میشوم. دارم 

 جور بنظر میایم، فرق نمیکند.
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 »»ماند هر دیوار تاریک و سیاه  **پرتو خورشید شد واجایگاه ««  

 یعنی هشیاری دوباره برگشت و به فضای یکتایی رفت. واجایگاه یعنی دیگر جایگاه نیست.پس پرتو خورشید 

اصطالح جالبی است. یعنی به فضای عدم، جایی که جایگاه و مکان نیست. پس ما هم آن پرتو بودیم. حاال 

د برگردید. که بایحس میکنید با آن برمیگردید یا نه؟ شما لحظه به لحظه این خورشید که برمیگردد، شما 

دیوار دارد تاریک میشود. یک صدایی بلند میشود. این صدا از کجا بلند میشود؟ از سکوت. به کجا برمیگردد؟ 

صدایی بلند میشود. از کجا بلند میشود و ها را به ارتعاش درمیاورد،  یا سازی که سیمبه سکون. شما یک تار 

این صدا برویم در آن سکوت و سکون و بفهمیم که به کجا برمیگردد؟ سکوت. آیا ما میتوانیم همراه آن 

  سکوت است که اصل ماست. تاریک شدن قسمتهایی از دیوار ما معنیش باید این باشد. 

 »»نور خورشیدست از شیشه سه رنگ  **آنکه کرد او در رخ خوبانت دنگ «« 

س یا چیزی که شما را های رنگی. میگوید آن ک های متعدد رنگی، یعنی عینک شیشه سه رنگ یعنی شیشه 

در رخ زیبارویان مست کرده، دنگ کرده، از خود بیخود کرده، در واقع نور بیرنگ، نور خورشیدست از پشت 

های رنگی الگوهای ذهنی در دل ماست. هر الگوی ذهنی که در مرکز ماست،  های رنگی. این عینک عینک

ها بدون اظهارنظر زیاد در قسمت خروسیت است. شما  یادمان باشد که این بحثعینک دید ما قرار میگیرد. 

هویت میشویم، مرکز ما قرار  با کدام عینک دارید به این موضوع نگاه میکنید. هر الگوی ذهنی که ما با آن هم

د کنار اگر دل ماست. ولی این الگوها بای او میچرخیم،میگیرد. بر حسب او جهان را میبینیم. حول محور 

باشد. هیچ شیشه رنگی یا عینک رنگی نباید روی چشم ما یا در دل ما باشد. پس این نور الهیست، 

هویت هستی.  هشیاریست که به علت زدن عینک آنطوری روی چشم دلت، اینطور میبینی. پس شما هم

 هویت هستی؟  هویت هستی؟ آیا با آن غریزه هم هم ببین با چه هم

 »»نمایند این چنین رنگین به ما  می **آن نور را  های رنگ رنگ شیشه«« 

هویت  یعنی این الگوهایی که در دل ما هست به ما نشان میدهند که زندگی در چیست. شما با این الگوها هم

این  دور بیندازید.بکَنید و میخواهید اینها را  اینها از جنس باور است. اید. اید و اینها را دل خود گذاشته شده

یبا و قشنگ به ما نشان میدهند. فقط آن غریزه جنسی نیست. شیطان بشکن زده و رقصیده. گفتم چنین ز

به این علت بوده که انسان اصالً متوجه این قضیه نیست. تا بیاید متوجه شود، پیر شده و رفته و فرصت را 

سم فوراً میفهمد باورها های رنگین دیگر را تشخیص میدهد. این انسانی که من میشنا شیشه. او میگیرمهم از 

 یک شیشه رنگین برایش سخت است. چیست. میتواند از شر باورها خودش را خالص کند. ولی آن 

 »»رنگت کند آنگاه دنگ  نور بی **های رنگ رنگ  چون نماند شیشه«« 

های رنگ رنگ نماند، اگر این الگوهای فکری را از دلت  دنگ همین سرمست، بیخود. میگوید اگر این شیشه

بر حسب آنها فکر نکنی، اجازه بدهی در این بکنی و بیرون بیندازی، بر حسب آنها و از پشت آنها نبینی، 
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رنگ شما را مست  ر بیهمین نولحظه با زندگی موازی باشی، خرد زندگی خودش را به شما نشان دهد، 

رنگ ترا آن موقع دنگ میکند. یعنی سرمست میکند. تو االن تحت تاثیر نور  رنگت یعنی نور بی نور بیمیکند. 

هاست. یعنی این هشیاری هست که فکرها را  رنگ سبب دیده شدن بقیه رنگ ای. نور بی رنگ قرار گرفته بی

هویت باشید،  اگر شما با اینها همهشیاری این لحظه.  میسازد. فکرهای ما در کجا ساخته میشود؟ در فضای

ها مرکز شما شده. بتدریج که اینها را میشناسیم یا  دیگر بر اساس آن زمینه نمیبینید. برای اینکه این شیشه

رنگ شما را مست میکند. با نور  میشکنیم یا دور میندازیم، یواش یواش دیگر بر حسب آنها نمیبینید و نور بی

ها، فکرهای متفاوت  هاست. در اینجا رنگ رنگ سبب دیده شدن رنگ میبینید. یادمان باشد نور بیرنگ  بی

 رنگ هشیاری است.  است. نور بی

 »»تا چو شیشه بشکند نبود عمی  **شیشه دیدن نور را  خوی کن بی«« 

یعنی این نور زندگی بیاید بدون اینکه عمی یعنی کوری. میگوید عادت کن که بدون عینک نور را ببینی. 

اگر عینک  یعنی تا چو شیشه بشکندهویت شوی، به شما جهت دهد و شما را هدایت کند.  شما با چیزی هم

دیدیدم. حال میبینیم که دارد زائل  حال می بشکند. آیا عینک میشکند یا نه؟ بله ما بر اساس جوانیمان تابه

بدن ما ناتوان میشود، موهایمان سفید میشود. در ابتدا آن موهای سفید میشود، صورت ما چروکیده میشود، 

نیم، همه همه موهای سفید را بکَاگر بعد میبینیم که تا دیده نشود. بعد میبینیم که زیادتر شد. نیم را میکَ

دیده ها رنگ میکنند، البته هیچ اشکالی هم ندارد. بزور میخواهند بیست ساله  موها را باید بکنیم. بعضی

هویت  هایی که با آنها هم ها خواهد شکست یا نه؟ تمام عینک شوند. ولی در هر صورت میگوید که این شیشه

با چه ببینیم؟ ما که عادت ایم، اینها یکی یکی خواهند شکست. اگر اینها شکستند، ما کور میشویم؟  شده

 هایت را بشکن. هشیارانه عینککن. رنگ جهان را ببینیم. خب، االن اینکار را ب از پشت عینک بی نکردیم

 »»در چراغ غیر، چشم افروخته  **قانعی با دانش آموخته ««  

میگوید تو با دانش آموخته قانع هستی. حقیقتاً این دانش آموخته مخصوصاً نوع دانشگاهیش وقتی با آن 

ها این  میدانم. خیلیهویت میشویم، مانع و پرده بزرگی است. به ما این حس را میدهد که دیگر من  هم

عریف میکنند ها را به فرمول درمیاورند. بجای زنده شدن به آن بصورت ریاضی یا فرمولی یا جوری ت صحبت

انیم. این درست نیست. ما باید تبدیل شویم. میگوید تو به دانش آموخته قانع هستی و کوتاه که ما دیگر میتو

، دید زندگی زنده در خود ماست دید حضوربوط به ماست، چشمت را با چراغ دیگران افروختی. دانشی که مر

چراغ دیگران است.  ،ایم و در سر ما هست، اینها چراغ غیر است ماست. توجه میکنید که هر چه ما آموخته

 با اینها میبینیم. برای همین است که ما در زندگیمان این همه مساله داریم. ما چراغی که مال ما نیست. 
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 »» تاتو بدانی مستعیری، نی فَ ** خویش برباید که تااو چراغ «« 

مستعیر یعنی قرض کننده. فتا یعنی جوان. در اینجا یعنی مالک. او یعنی خدا چراغ را از شما میگیرد تا تو 

تو این را عاریه کرده بودی و نه صاحب و مالکش بودی. شما با هر چراغی االن جهان را میبینید بدانی که 

 ها نگویید که میدانم.  مال شما نیست. و بر اساس این چراغ غیر از حضور،

 »»غم مخور که صد چنان بازت دهد  **گر تو کردی شکر و سعی مجتهد «« 

اگر تو شکر بکنی و حداکثر کوششت را بکنی. مجتهد را حداکثر کوشش معنی میکنیم. هر کاری که از 

دستت برآید متعهدانه انجام دهی و شکر هم بکنی. یک معنای شکر در اینجا واقعاً استفاده از دانش شماست. 

خواهید به آن متعهد شوید. اگر االن اینها را که میخوانیم ولو با ذهن شما میشنوید، میخواهید عمل کنید، می

ولی شکر عبارت از اینست که تان را بکنید، غم مخور که صد چنان بازت دهد.  شکر بکنید و حداکثر سعی

دارد میگوید اینها  .ها را، پس بدهی، هشیارانه به او پس بدهی اید، این چراغ شما اینهایی را که به آن چسبیده

و مالیمت و اخالق خوش شما اینها را بدهید برود. در عوضش خیلی  را میگیرد. بهتر نیست با زبان خوش

چیزها خواهید گرفت. ولی با ذهن ندهید؛ ذهن میگوید اینها را بدهم ببینم چه میشود. مقداری از آن را نگه 

میدارم. اندکی عمل میکنم ببینیم چه میشود. بعضی مواقع شما به زندگی زنده میشوید. بعضی مواقع زندگی 

ها  تان را در از دست دادن این چراغ عمل کنید، متعهد شوید و حداکثر سعیش را به شما نشان میدهد. خود

 بکار ببرید.
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 »» ریسن از کافر بَست آن حُ که شده*  ریور نکردی شکر، اکنون خون گِ«« 

یعنی خدا. اگر شکر نکردی، همین لحظه باید خون گریه کنیم سن یعنی زیبایی. در اینجا ری یعنی دور. حُبَ

در آزاد ات را بکار نبری  که ما گریه میکنیم. شکر این نیست که شما من ذهنی را نگه دارید و حداکثر سعی

این لحظه باید در فراق او، آن موقع  .شدگی و شناخت راههای باال آمدن و تقویت من هویت کردن خود از هم

در غیبت شادی و خرد او، در ناامیدی و سرخوردگی از اینکه نتوانستیم از چیزهای دیگر و انسانهای دیگر 

برای اینکه آن زیبایی از انسانی که این زندگی بگیریم، باید بسر ببری که این معادل خون گریستن است. 

ایم که اینکه ما میگوییم  پوشاند دور و بری است. بارها صحبتش را کرده هایش می شدگی هویت لحظه را با هم

سه بیت در مورد ها، اینها مقدمه شکر است. واقعاً بخاطر نعمت شکر نکنید.  خدا را شکر به خاطر این نعمت

  ام: آورده 1131یت شکر از دفتر سوم مثنوی ب

 »» ؟* شکرباره کی سوی نعمت رود*شکر نعمت خوشتر از نعمت بود «« 

 »»زانکه شکر آرد ترا تا کوی دوست * * شکر، جان نعمت و نعمت چو پوست«« 

 »» صید نعمت کن بدام شکر شاه* * نعمت آرد غفلت و شکر انتباه«« 

هویت  میگوید به نعمت نگاه نکن. به محض اینکه نعمت را ببینی، با ذهن میبینی و با آن هم .شاه یعنی خدا

پس شکر واقعی اینست که لحظه به میشوی و جزو منت میشود. تو سعی کن بروی آنجا با او یکی شوی. 

هم خوب است ها  خودت را آزاد کنی. این شکر است. البته دیدن این نعمتها را از دست بدهی و  لحظه چراغ

ای است، بسوی نعمت نمیرود. دائماً میخواهد با  ولی نباید جزو چراغ باشند. شکرباره، کسیکه شکرگذار حرفه

 زندگی موازی شود و با او یکی شود. پس شکر یعنی با او یکی شدن و یکی ماندن. 

نعمت غفلت اورد. شکر جان نعمت است و نعمت مثل پوست است. برای اینکه شکر شما را به کوی دوست می

هویت میکند و اینها نعمت بودند. جوانی و زیبایی نعمت بود. ما شکر  میاورد برای اینکه شما را با خودش هم

ما را به فضای یکتایی ببرد و یکی کند. برای اینکه باید میکنیم که جوان و سالم هستیم. ولی دیدن این 

به فضای یکتایی و در دام شاه قرار بگیر و از آنجا به  نعمت غفلت میاورد و شکر بیداری )انتباه(. تو بیا

هویت  ها نگاه کردی، نعمت نمیتواند شما را به خودش بکشاند و هم ها نگاه کن. وقتی از آنجا به نعمت نعمت

 کند و چراغت بشود. حاال این میخواهد علم، زیبایی و هر چه باشد. 

 »» اُمَّةُ الْایمانِ اَصْلَح بالَهُم* * اُمَّةُ الْکُفران، اَضَلّ اَعْمالَهُم«« 

میگوید گروهی که کفر میکنند یعنی زندگی را میپوشانند، خدا اعمال آنها را تباه کرده. یعنی هر کسی که 

اثر میکند. مربوط  بیها یا جهانست، زندگی را میپوشاند، خدا اعمال آنها را  هویت با چراغ من ذهنی دارد و هم

 ن نشان میدهیم. به آیه قرآن است که اال
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اما امت ایمان؛ بال به معنی درون و بیرون انسان است، یعنی هم درونش را درست میکند و به )مصرع دوم( 

این  ،استدر مرکزشان سامان میاورد و هم بیرونش را. پس فاسد کرده اعمالشان را. انسانهایی که من ذهنی 

فاسد میشود و به نتیجه نمیرسد. آنهایی که ایمان  چراغها در مرکزشان است، اعمالشان درد ایجاد میکند،

دارند و در این لحظه در فضای یکتایی هستند و حس وحدت میکنند، درون و بیرونشان سامان پیدا میکند 

د، گر چه که فعل مصرع دوم زمان گذشته است، ولی معنی مضارع میدهد، یعنی این لحظه دارد میکنیا کرد. 

حوال امت ایمان را خداوند، اعمال امت کفر را تباه کند و ا)اش اینست:  معنی نوشته شدههر لحظه دارد میکند. 

 مربوط به دو آیه قرآن است: (به سامان آرد.

 1-2، آیه (۴۷قرآن کریم، سوره محمد )

 (۱الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل اللَِّه أََضلَّ أَْعَمالَُهْم )
 

ٍد َوُهَو  َر َعْنُهْم َسِيَِّئاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم )َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالَِحاتِ َوآَمُنوا بَِما نُِزَِّل َعلَٰى ُمَحمَّ ِِّهْم ۙ َكفَّ  (۲اْلَحقُّ ِمْن َربِ

 

 ترجمه فارسی

 (2آنان که کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتند خدا اعمالشان را باطل و تباه ساخت؛ )

شده با جهان  هویت نی که همبسیار بسیار مهم است که به این آیه قرآن و توضیح موالنا توجه کنید. کسا

اند، به این ترتیب جلوی جریان خرد زندگی به این جهان  شدگی را مرکزشان قرار داده هویت هستند و این هم

به فکر و عملشان جاری نمیشود، اعمالشان باطل و تباه  زندگیاند. چون این خرد و زیبایی و برکت  را گرفته

است. یعنی همیشه درد ایجاد خواهند کرد. هیچ به سامان نخواهند رسید. علت اینکه رابطه خانوادگی و 

ر است. اصالً مرکز همه اعضای خانواده مرکز هر دو نف ،همین قضیه است. من زناشویی ما اینقدر مساله دارد

به لشان تباه میشود. برکت ندارد و به نتیجه نمیرسد. سامان ندارد. میبینید که موالنا است. پس همه اعما

اش هم مشخص است. آنهایی که کفر ورزیدند و راه را سد کردند،  قسمت آخر آیه توجه دارد و البته بقیه

 اعمالشان فاسد شد. 

 

آنچه بر محمّد نازل شده که از سوی پروردگارشان حق است و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و به 

 (1گرویدند، خدا گناهانشان را از آنان محو کرد و حالشان را اصالح نمود. )

 

گفتم بال درون و بیرون انسان است. توجه دارد.  اَصْلَح بالَهُمیعنی در این آیه هم به قسمت آخرش موالنا 

یعنی دلش را درست میکند و دل که درست شد، بیرون هم درست میشود. تا دل درست نشود، دل شما از 

یعنی درون و بیرون آنها را سامان داد.  اَصْلَح بالَهُمجنس حضور نباشد، بیرون محالست که درست شود. 

رکت زندگی به آن شادی و ب ،خردکاری شایسته و نیک است که  .کارهای شایسته و نیک باید معنی شود

فقط اینکار شایسته است.  دخالت نمیکنید.با من ذهنی بریزد و شما در این لحظه ناظر و حاضر هستید و 

 چنین آدمی ایمان آورده. 

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=47
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البته بجای حالشان شما باید وگرنه ایمانش اشکال دارد. کسی ایمان آورده که در این لحظه با او یکیست. 

های زندگیشان را. در آیه فوق توجه  ی هم دلشان را درست کرد و هم وضعیتبگویید درون و بیرونشان. یعن

اگر شما متعهدانه به این لحظه بیایید و بجای اتفاق به فضای این لحظه «  گناهانشان را محو کرد »کنید به 

های  شدگی هویت توجه کنید و اتفاق را بپذیرید و از اینجا شروع کنید، یواش یواش گناهان شما که همان هم

درباره  ها با چیزهای این جهانی که امروز هویت شدگی شماست، محو میشود. تا این می از آنسو نیاید، این هم

چیست؟ یعنی شما با غریزه جنسی صحبت میکنیم، آن خروسیت و مشخصات جسمی، از بین نمیرود. گناه 

هویت شوید و آنرا بجای این لحظه بگذارید و زندگی را بپوشانید. گناه همان تسلسل فکرهای  چیزی هم

موقع این تسلسل فکر  شده در این لحظه است که پشت سر هم میاید و زندگی را میپوشاند. هر هویت هم

اید. یک لحظه متوجه میشوید که در چه وضعی  ایستاد و شکاف ایجاد شد، شما یک لحظه به او زنده شده

هستید و شما راجع به چه چیزی فکر میکردید؟ یکدفعه متوجه میشوید که چقدر فکرهای منفی میکنید و 

آن موقع نمیدانستی. چقدر مالمت  چقدر هیجانات منفی در شما هست؟ چقدر واکنش نشان میدهی؟ تا

آن  مسئولیت بودی و مسئولیت هشیارتان را داده بودید دست این و آن. این یک حرفی میزند، میکنی و بی

اش به شما  به من اصالً مربوط نیست. متوجه میشوید که همهمن واکنش نشان میدهم.  یک کاری میکند،

که در همه این  بوسیله فکرهای پشت سرهم پوشیده میشد اش این من ذهنی بوده و این مربوط میشده، همه

  فکرها هویت بوده و این کفر است. 

 »» که دگر هرگز نبیند زان اثر* * شکر خوبی و هنر گم شد از بی«« 

شکر باشد، زیبایی و فضیلت از او طوری میرود که دیگر پیدایش نمیشود. میبینید که رفته رفته  کسی بی هر

های  یم و درد ایجاد میشود، ما از این لحظه دور میشویم. کسانی هستند که در گذشتههویت میشو که هم

هایی دارند در گذشته، دردهایی دارند که اینها باید در آینده شفا پیدا  دور زندگی میکنند. بثمر نرسیدگی

ها را ببینید و این  اول نعمتکنند. اینها در خواب زمان هستند. چطور شما میخواهی اینها را بیدار کنی؟ 

هویت نمیشوم و میخواهم با او یکی شوم. شکر من  مقدمه خوبی است. اینها را یکی داده ولی من با اینها هم

   ای است که شما داشته باشید.  و رضا و صبر بارها گفتیم که سه مشخصهاین است. شکر 

 »» یاردشان به یادسان که ن رفت زان* * خویشی و شکر و وداد خویشی و بی«« 

خویشی، یعنی از جنس خود اصلی بودن و از جنس خدا بودن خویشی است. ما دو جور  یعنی خویشی و بی

خویش داریم: یکی من بر اساس زندگی و دیگری من بر اساس ذهن است. این خویشی بر اساس زندگی و 

ند که اصالً به یاد انسان نمیاید. به خویش شدن و شکر کردن و وداد، دوستی چنان رفت زنده بودن به آن و بی

یاد شما میاید که شما میتوانید بدون من ذهنی باشید؟ شما میتوانید به من بزرگ، من خداییت زنده شوید 

که خودش شکر و رضاست. شما میدانید که اینکار صبر میخواهد. آیا شما انسانها را از جنس زندگی میبینید. 

آن کسی ور که خودتان را دوست دارید، دیگران را هم دوست دارید یا نه؟ از جنس خودتان میبینید. همانط
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که شروع کرده از این حالت که این لحظه هشیاری جسمی داشته باشد و فرم این لحظه را ببینید و آنرا برای 

چه آینده پلکان کند، اینقدر میرود و دور میشود که یادش نمیاید اصالً چه بوده. شما یادتان هست که از 

 جنسی هستید، از جنس خداییت هستید یا نه؟ البته که یادتان است.

 »» جَستن کام ست از هر کامران ** کافران ای که اَضَّلّ اَعْمالَهُمْ«« 

یعنی فاسد کرد اعمالشان را، ای کافران، ای کسانی که این لحظه را  اَضَّلّ اَعْمالَهُمْمیگوید این معنی 

شدگی دارید، از هر کام گیرنده میخواهد هر کسی باشد کام میجهد، وقتی اعمالشان را  هویت اید و هم پوشانده

 دار هم شوید، خانه هم میخرید و فاسد میکند. شما با دو تا من یک زندگی را میتوانید شروع کنید و بچه

هیچ موقع این زندگی کیفیت ندارد و همش پولتان هم زیاد میشود. ولی هیچ موقع نمیتوانید کام بگیرید. 

و االن هم نمیخواهید که زندگی خوبی داشته باشید. حتماً میخواهید که دعوا است. مگر شما نمیخواستید 

اش باشد.  آرامش در خانه زندگی خوبی داشته باشید. چه کسی میخواهد نداشته باشد. چه کسی نمیخواهد

ولی با دو تا من نمیشود. وقتی این رابطه را ترس و کنترل اداره میکند، وقتی ناآگاهانه این شخص از آن 

کام خواهد گستری، پس نمیشود.  شخص سواستفاده میکند و او را بکار میگیرد برای انعکاس من، برای من

 جهید. همه میخواهند کام بگیرند. 

دوباره یادآوری کنم که این قسمتهای هشداردهنده در بخش خروسیت است. همه این صحبتهایی که 

هویت  شدگی با غریزه جنسی هم صادق است. معنیش اینست که اگر شما هم هویت میکنیم در مورد هم

د. دارد اینرا شوید، از آن هم نمیتوانید کام بگیرید. معتاد میشوید و هر چقدر اینکار را بکنید سیر نمیشوی

میگوید. کام از کامران میجهد. یادتان هست که گفت خدا شما را کامل و در بهترین میزان و تعادل و زیبایی 

ها میفهمیم، بوسیله آن هشیاری تنظیم میشود.  آفریده است. تعادل در همه چیز آنطوری که ما از این نوشته

شدگی است و ما با هر چیزی  هویت ذهنی که هم از بین برود، نمیشود درستش کرد. کام میجهد. با من

چکار باید کرد؟ هویت شویم، فکر میکنیم زیاد کردن آن زندگی میاورد و در این مورد ما آگاهی نداریم.  هم

  باید به حضور زنده شویم. دارد میگوید کام از کامران میجهد غیر از:

 »» در قفا که مر ایشان راست دولت**  جز ز اهل شکر و اصحاب وفا«« 

اند )اصحاب وفا( یعنی االن شما  قفا یعنی پشت سر. غیر از اهل شکر و انسانهایی که به عهد ازلی وفا کرده

اعتراف و اقرار میکنید و عمالً هم شکر میکنید. یعنی دارید سعی هستید و  از جنس خداییتمیدانید که 

میکنید که این شکر بجا آورده شود. این میکنید که گفت شکر و سعی مجتهد، یعنی حداکثر کوششتان را 

وفای شما به اصلتان که من از جنس زندگی هستم، ثابت و برقرار شود و در عمل به او زنده شوید. در 

اینصورت است که پشت اعمال شما دولت، برکت و کامرانی هست. هر چیزی که اسمش را بگذارید. کیفیت و 

 زندگی است. 
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 »» دولت آینده خاصیت دهد**  ؟دولت رفته کجا قوت دهد««  

میگوید دولت از بین رفته، یعنی دولت چیزهای آفل کجا قوت میدهد. اگر شما به حضور زنده شوید، این 

آهای زندگی خاصیت را دارد. ولی انسانها همش، حاال بگوییم در سنین میانسالی در چه فکری هستند؟ 

ای که شما  شکایت، گرفتاری و خشم، خشم از یک عدهچکار کنم، احساس تاسف، نکردم، دارم پیر میشوم، 

ولت بود، آن قوتی زندگی کنم، مالمت خود و دیگران. دولتی که با آفلها همراه بود و بنظر ما د نگذاشتید من

یا منتظر نیستید یا روز به روز بیشتر زنده ندارد. دولتی که االن شما منتظر هستید یا به آن زنده شدید، 

 صیت را دارد. میشوید، آن خا

 »» تا که صد دولت ببینی پیش رو**  قرض ده زین دولت اندر اَقرِضوا««   

اندر اقرضوا یعنی واقعاً فضای میگوید این دولتهای آفل را تو به خدا قرض بده. اقرضوا یعنی قرض دهید. 

برود. اگر درست هر چه داریم باید به خدا قرض دهیم، یعنی بدهیم یکتایی. اینجایی که ما االن هستیم 

است، دولت و سعادت  ،ببینیم نگه نمیداریم. این لحظه ما میتوانیم زنده شویم به زندگی که اسمش برکت

به خدا بدهیم. تا برکات زیاد و خوشبختی را در  ایم، آنرا و چسبیده ایم گرفته اگر آنچه را که دستمان است،

  پیش روی خود ببینی. اقرضوا مربوط به آیه قرآن است:

 11، آیه (۷9) مزمل سوره کریم، قرآن

 ... َوأَْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسًنا ...

 

 ترجمه فارسی

 و وام نیکو به خدا بدهید؛ ...... 

 اید، بدهید و عوض زیادی بگیرید.  شما میخواهید قرض دهید. در این فضای یکتایی به آنچه که چسبیده

 »» تا که حوض کوثری یابی به پیش**  اندکی زین شرب کم کن بهر خویش«« 

، چیزی که میگیری، کم کن ها با مشخصات تن و هر شدگی هویت از این شرابی که از بیرون میگیری، از هم

به خاطر خودت. تا در پیش خودت حوض کوثر را پیدا کنی. حوض کوثر همین فضای فراوانی است که در 

ها و دردهای  ها و فرسودگی و از بین رفتگیشدگی، محدودیت و گرفتاری  هویت درون شما باز میشود. این هم

 رد. میگوید شما برای چه اینرا میخوری؟ ناشی از آن شرابی میدهد که مسموم است و بدرد نمیخو

که در درونت و یواش یواش در پیش رو یک حوض فراوانی باز خواهد شد و این فراوانی خودش )مصرع دوم( 

را به شما نشان خواهد داد. هر موقع دیدی که وقتی دیگران خوشحال و شادند، موفق میشوند و هر کسی 

ر دارد باز میشود و فضای فراوانی به شما نشان داده میشود. هر باشد، شما خوشحال میشوید، پس حوض کوث

دیگران موفق میشوند، شما ناراحت ، روا نمیدارید، هستید نظر تنگموقع متوجه میشوید که حسود و 

میشوید، هر چند به روی خودتان نمیاورید، قضاوت میکنید و چیزی پشت سرش میگویید. یا چقدر ما 

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=73#rowno7320
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ندگی! یعنی به او نمیاید. این حوض کوثر نیست. این من ذهنی است. شما باید میگوییم دارندگی و براز

حوض کوثر را در درونت باز کنی. علت اینکه حوض میگوید و نه دریا، اینست که یواش یواش باز میشود و 

 نهایت میشود.  در ابتدا کوچک است و بعد بی

 »»ت زو گریخت؟ جرعه بر خاک وفا آن کس که ریخت ** کی تواند صید دول«« 

ند، ورد شراب، ته گیالس را به دکه وقتی شراب میخوردارد جرعه بر خاک وفا ریختن اشاره به عادت یونانیان 

و مادر شراب بود. االن دارد میگوید هر کسی به عهد ازلی و بود و مُزمین میریختند. برای اینکه زمین مادر مُ

وفا کند و این برایش مهم باشد، صید برکت و دولت و سعادت از او نمیتواند بگریزد. اگر شما این حوض را 

تر میشود، خواهید دید که روز به روز خنده و شادیتان بیشتر  مدام دارید باز میکنید و روز به روز گسترده

هم روا میدارید. هر کسی به  خودتانچه شما روا میدارید که دیگران شاد باشند، میبینید که به  میشود. هر

باید پرهیز کرد از نفرین کردن، از لعنت فرستادن، از بد دیگران روا نمیدارد، به خودش هم روا نمیدارد. 

است. بهترین کار وفا  گفتن و بد خواستن. هر چه بد بخواهیم، سر خودمان میاید. اینکار خیلی خطرناک

 کردن به آن ذات ازلی خودمان و باز کردن این فضای فراوانی یا کوثر در درون است. 

 »» رَدَّ مِنْ بَعْدِ التَّوی اَنْزالَهُم**   اَصْلَح بالَهُمخوش کند دلشان که «« 

اَصْلَح . میگوید سامان میدهم به درون و بیرونشان . برای اینکه گفتهمیگوید خدا دلشان را خوش میکند

ها را که شما  ها را برمیگرداند. یعنی این نعمت و بعد از نابود شدن این نعمت نجاتشان میدهد بالَهُم

و نمیدهید، به صورت دیگری بعداً برمیگردد. شما نترسید که مثالً یکسری باور دارید و اینها را از  اید چسبیده

با توجه به مربوط بودن این قسمت به موضوع خروسیت، اگر من کمتر اینکار را دست ندهید، یا فکر کنید که 

کرد، حق ما را خورد و به خوشبختی رسید و زندگی کرد. اینکار را کردم، زندگی نکردم و هر کسی بیشتر 

نه اینطور نیست. هر چیز دیگری که شما زندگی را در آن میبینید و حاال ما زندگی نکردیم و تمام شد. 

  معنی بیت:اظهار تاسف نکنید. هویت هستید و نتوانستید زیادش کنید و نیامد و مال شما نشد،  هم

 صرف خدا راه در که هایی دارایی جمیع و آورد، می سامان به را کارشان و میکند شاد را ایمان اهل دل خداوند)

 . (گرداند باز ایشان به اند کرده

 »»هر چه بردی زین شکوران، باز ده ساز ده **  ای اجل، ای ترک غارت«« 

! ای ترک غارتگر ده این جهان! خدا میگوید. هر چه از این شکوران یعنی بسیار شکر گمیگوید ای مر

یک معنیش اینست که کسیکه از فرط شکر به فضای کنندگان گرفتی باز بده. شکور یعنی بسیار شکر کننده 

ترک غارتگر این جهان است و شما با آن همکاری  ،مرگ پسو واقعاً به مقصود شکر رسیده،  یکتایی رسیده

 میکنی. 
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 »»اند از رخت جان  وادهد، ایشان بنپذیرند آن ** زانکه منعم گشته«« 

هویت نمیشوید. دارد به شما  مرگ پس میدهد. ولی انسانهای عارف یعنی شما نمیپذیرید. یعنی با آن هم

هویت  میگوید که اینها را هشیارانه بدهید برود. خواهید دید که صد چندان میدهد. ولی این دفعه شما هم

این لحظه، به  اید به زندگی زنده گشتهمنعم اید. منعم یعنی نعمت داده شده.  برای اینکه زنده شدهنمیشوید. 

پولتان زیاد شود، شما آنرا از  مثالً رخت جان. یعنی اینها برمیگردد ولی شما نمیخواهید. منظور این نیست که

هویت نمیشوید. برای اینکه قبالً فکر میکردید که میتوانید شادی را  پنجره بیرون میندازید بلکه شما با آن هم

ولی االن نقداً از اعماق وجود شما میجوشد و باال میاید. برای چه بروید در چیزها جستجو از بیرون بگیرید. 

اش در درون شما بوده و این شادی  اید. چشمه اش را پیدا کرده میدانید که در چیزها نیست. چشمهکنید. 

 اصیل از بودن شما، از اصل شما دائماً ساطع است. 

 »»باز نستانیم، چون در باختیم ها انداختیم **  صوفییم و خرقه«« 

ها را انداختیم. یعنی من ذهنی را درآوردیم و انداختیم.  ایم، ما خرقه میگوید ما صوفی هستیم، عارف شده

اشاره به رسمی در میان صوفیان دارد که وقتی کسی واقعاً بحضور اشاره به انداختن خرقه هم میکند. 

ای میدادند.  د. گاهی اوقات تکه تکه میکردند و به هر کسی تکهانداخت یا میبخشی اش را می میرسید، خرقه

پوشیم. دوباره  در اینجا منظور ما درآوردن لباس من ذهنی است. یعنی چنان انداختیم که دیگر آنرا نمی

 نمیگیریم. چون دادیم رفت و الزم نداریم. 

 »» رفت از ما حاجت و حرص و غرض**  ما عوض دیدیم، آنگه چون عوض«« 

ها را بدهید برود، عوضش را میگیرید. اما چه عوضی؟  شدگی هویت ما عوض گرفتیم. یعنی شما اگر این هم 

عوض زندگی و زنده شدن به زندگی، فضاداری، خوشبختی، کیفیت زندگی، خرد و هدایت زندگی، عشق، 

ز پذیرش شروع حرص هم رفت. گفتم ما وقتی اهای دیگر بطوری که نیاز روانشناختی از ما رفت.  لطافت

میکنیم، وقتی پس از مدتی سرمایه حضور در ما زیاد شد، شروع میکند به ریختن به فکرها و اعمال ما. ما 

کاری که بارها من گفتم یعنی کار  خواری و شادی  فضایی و شادی و شادیعیناً اینرا میبینیم و حس میکنیم. 

وقتی من ذهنی دارید، چقدر میخواهید. این را  کنی و همراه با شادی باشد جای حرص مینشیند. دیدید که

که انسان را در آینده روانشناختی بس نیست! غرض هم آرزوهای آینده است. آرزوهای آینده بده، آن را بده! 

 نگه میداشت، آنهم رفت. پس نیاز روانشناختی، حرص و آرزوهای من ذهنی رفت. 

 »»چشمه کوثر زدیم ز آب شور و مهلکی بیرون شدیم ** بر رحیق و «« 

این انرژی بد مسموم من ذهنی و کشنده بودن من ذهنی بیرون شدیم. یعنی از ذهن بیرون آمدیم. به چه  از

م که لحظه به شراب ناب، رحیل و حاال به چشمه کوثر که قبالً حوض بود. االن به شراب نابی رسیدیزدیم؟ 

ی که همراه با خرد و زندگی است. همراه با برکات به لحظه از آنسو میاید و شراب خالص زنده کننده ایزد
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از درونتان باز میشود. این چشمه تمام شدنی  کوثر ی خالص است. قبالً زهر میامد از من ذهنی. چشمه

نهایت خدا وصل است. برای همین است که ما به دیگران روا میداریم. شما اگر خوشبخت  نیست. به بی

واقعاً این امکان دارد که حس محدودیت و کمیابی بکنید.  خوشبخت باشید و هر لحظه اینرا حس کنید،

نظری میفتید؟ نه، چشمه کوثر  مثالً به همسایه و دیگران روا نمیدارم که خوشبخت شوند. به تنگبگویید که 

 ادامه دارد. 

 »»وفایی و فن و ناز گران  آنچه کردی ای جهان با دیگران ** بی«« 

 »»ه شهیدیم، آمده اندر غزا بر سرت ریزیم ما شهد جزا ** ک«« 

 هآن بالهایی که سر ما آوردی. چمیگوید ای جهان، ای دنیا، ای شیطان، ای من ذهنی! سر ما کاله گذاشتی. 

مان، جوانیمان که وفا نکرد و مربوط به این جهان بود. شاید  وفا بوده. ما امید بسته بودیم به زیبایی بودند؟ بی

ولی ما اینقدر گرم خواستن وفا بودیم از پول و بدن و  ،موفا هست هم جهان گفت که من بی

چقدر ناز  .مان که نشنیدیم. موالنا میگوید جهان گفته ولی ما نشنیدیم. فن یعنی زیرکی شدگی هویت هم

داشتی. کسی که ناز جهان را بخرد، به همین سادگی هم نیست، ما آن چیزهایی را که الزم داریم از آنها 

زیرکی و حیله و شیم تا به آنها برسیم. پس میکنند و طول میکشد، ما خودمان را میکُ ناز ،زندگی بگیریم

که ما شهید راه عشق هستیم و آمدیم به جنگ.  به سرت میزند که پاداشش را ببین.وفایی و ناز بسیار را  بی

کند. کار شناسایی است. دارد ما را بیدار می نیست، جنگ من ذهنی جنگ موالنا، جنگ بزن بزن و ستیزه

آسانی نیست بیدار کردن انسانها. موالنا اینکار را میکند. غزا یعنی جنگ. شما فکر نکنید که واقعاً دارد جنگ 

  میکند. این جنگ شبیه جنگ فردوسی است. 

 »»تا بدانی که خدای پاک را ** بندگان هستند پرحمله و مری «« 

کردی، خدا بندگانی مثل موالنا دارد که پر حمله و پر تا تو و دنیا بدانید که این همه مهرت را در دل ما 

مری یعنی بحث و جدل که در اینجا منفی نیست. یعنی  باز هم مثبت است. و مری جدال هستند. حمله

 دارند به مردم شناسایی میدهند کما اینکه موالنا دارد میدهد. 

 »»ند ** خیمه بر باروی نصرت زنند نَسبلت تزویر دنیا برکَ«« 

یل حیله دنیا را برمیکَنَند، یعنی خار میکنند. وقتی شما به نور حضور زنده میشوید، واقعاً سبیل دنیا را سب

پس موالنا دارد میگوید که ما  نصرت یعنی پیروزی. خوار میکنید. کندن سبیل مرد نشانه خوار کردن اوست.

  دنیا براحتی شناسایی کنیم.پیروز میشویم. ما همه پیروز هستیم و میتوانیم فن و حیله و تزویر 

 »»این شهیدان باز نو غازی زدند ** وین اسیران باز بر نصرت زدند «« 

رهند. برای  گیر و محدودیت من ذهنی میموالنا میگوید که یواش یواش این اسیران یعنی انسانها دارند از 

حظه به لحظه دارید حیله دنیا را اید. ل اند. شما هم شده اند رفته. از نو جنگجو شده منشان را دادهاینکه 
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و این اسیران محدودیت و من ذهنی ( مصرع دوم)اید. غازی یعنی جنگجو.  شناسایی میکنید. شما غازی شده

دوباره پیروز شدند. دارند میشوند. آیا ما میتوانیم جهان را بیدار کنیم؟ بله میتوانیم. ما میتوانیم این آموزشها 

یکی از انسانهایی است که واقعاً دستش درد نکند، زحمت کشیده را در جهان پخش کنیم؟ بدون شک موالنا 

به این جهان آورده. میتواند به ما و جهان شناسایی دهد. میبینید که چقدر این آیات و این دانش غیبی را 

قرآن را درست سر جای خود نشانده و دارد به شما یاد میدهد که باید چکار کنید، وضعیتتان را ببینید. به 

ینکه توضیح داده میشود، شما متوجه میشوید که همه اینها درست است. برای اینکه در مورد شخص محض ا

 شما صدق میکند. 

 »»سر برآوردند باز از نیستی ** که ببین ما را، گر اَکمَه نیستی «« 

اند. کسانی که به جهان شناسایی میدهند که من  اکمه یعنی نابینای مادرزاد. اینها از نیستی سر در آورده

ذهنی را بشناسند. و اینها را ببین که میگویند ما را ببینید اگر نابینا نیستید. االن ما موالنا را میبینیم که 

 میگوید من از عدم سر در آوردم. 

 »»یدهاست ** وآنچه اینجا آفتاب، آنجا سهاست تا بدانی در عدم خورش«« 

گرهایی هستند. و آنچه  سها یعنی ستاره کوچک. تا تو بدانی در عدم خورشیدهایی وجود دارد و آفتاب روشن

شما بهترین من ذهنی دنیا و های ذهنی، آنجا ستاره کوچک است.  که اینجا آفتاب بنظر میاید، یعنی من

 ا موالنا مقایسه کنید. چقدر فرق دارد. های او را ببینید و ب نوشته

 »» ضد اندر ضد چون مکنون بود؟**  در عدم، هستی برادر چون بود؟«« 

اند.  مکنون یعنی پنهان. عدم در اینجا مثل فضا یعنی خدا، فضای یکتایی. میگوید اینها از عدم سر برزده

ضد ف هستی ندارد. عدم ضد هستی است. میگوید برادر، در عدم چطور میتواند هستی باشد؟ عدم بنابر تعری

 عدم که نیستی است، در آن هستی چطور پنهان میشود.  بر ضد چطور پنهان میشود؟

 »» که عدم آمد امید عابدان**  بدان یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتْ«« 

میگوید خارج شدن زندگی از مرده که آیه قرآن است را بدان. که عدم محل امید ستایشگران است. دارد میگوید 

میرد. از مردگی من ذهنی زندگی بیرون بکش. پس زندگی را مرده  هشیاری که زندگی است در من ذهنی می

 مایه عدم که بدان. کشد بیرون مرده از را زنده خداوند ) معنیش: میکند و از مردگی زندگی بیرون میکشد.

بدان را به مصرع دوم مربوط کنیم. در بیت قبل کلمه این معنی هنگامی است که  . (است پرستشگران امیدواری

که گفت در عدم هستی چطور است، میگوید خدا از مرده زنده بیرون میاورد و بدان که عدم امید عابدان است. 

 آیه مربوط: 

 23، آیه (91) روم سوره کریم، قرآن

ِِّت َوُيْخِرُج اْلَمِيَِّت ِمَن اْلَحيِِّ  لَِك تُْخَرُجوَن. ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِ  َوُيْحيِي اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها ۚ َوَكَذٰ

 

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=30#rowno3019
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 ترجمه فارسی

گونه ]از  کند؛ و این اش زنده می دگیزنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد، و زمین را پس از مر

 شوید. گورها[ بیرون آورده می

میراند. بعد از آن مردگی زندگی  زنده را که زندگیست به ذهن میبرد و میمیبینید که آیه خیلی صریح است.  

بیرون میکشد. دارد میگوید اینگونه از قبر تن بیرون میایید. بنظر میرسد موالنا دارد همه این آیات را برای 

  هایی کرد. ساییکاربردهای عملی استفاده میکند و نه پس از مردن. یعنی اینجا چکار باید کرد. االن باید چه شنا

االن توضیح مهمی میدهد. میگوید کشاورز آخرین دانه گندمش را میکارد و نگران نیست. امید دارد که از عدم 

ماند. ولی میداند که تابستان مقدار  فرض کنید پنجاه من گندم دارد. در زمینش میکارد و چیزی نمیگندم بیاید. 

  زیادی گندم خواهد داشت. 

 »» ست؟ شاد و خوش نه بر امید نیستی**  ست که انبارش تهیمرد کارنده «« 

مرد کارنده، کشاورز که االن انبارش صفر شده و همه را کاشته، آیا شب خوابش نمیبرد که اگر نشد چی؟ نه 

او شاد و خوش است. به امید نیستی. االن که چیزی نیست. زیر زمین هستند. آقای کشاورز شما به چی دل 

یعنی زندگی ست! دارد میگوید نترس و بکار و بگذار برود و از عدم امید داشته باش. بستی، خبری نی

 میخواهد خودش را دل شما قرار دهد. حاال تو چسبیدی به چیزهایی، آنها را بده برود و زیاد بحث نکن.

 »» ستی فهم کن گر واقف معنی**  که بروید آن ز سوی نیستی«« 

ها میروید و این را بفهم. اگر تو میخواهی واقعاً درست معنا را بفهمی. خالصه  چون از سوی نیستی این گندم

اگر به چیزهایی چسبیدی و اینها دل شما قرار گرفته، اینها را قرض بده به خدا و شب راحت بگیر بخواب. 

، چه میشود؟ من مادر هستم، با همسرم را کنترل میکنم. این کنترل را از دست بدهمنترس که حاال من 

هویت هستم، این نقش را بیندازم، پس چه دارم؟ دلت را زنده میکند. نترس. میگوید از این  مادر بودنم هم

 کشاورز یاد بگیر. 

 »»دم به دم از نیستی، تو منتظر ** که بیابی فهم و ذوق، آرام و بِر «« 

بِر یعنی نیکی خدا، نیکی که از آنسو میاید. لحظه به لحظه تو از عدم منتظر هستی چیزی بیاید. دو جور 

انتظار است: شما االن منتظرید که مثالً ازدواج کنم، پولدار بشوم و اینگونه انتظارها تا بدست بیاورم و زندگیم 

ین خیلی مهم است. غزلهای امروز را شما خوب شروع شود. اینها را بدست بیاور ولی در اینها زندگی نیست. ا

اگر در ذهن باشی، شما ناخوشبخت خواهی بود. لحظه به لحظه تو از زر هر دو  بخوانید. گفت با زر و بی

زندگی منتظر هستی که بیابی فهم و ذوق. یعنی درست بفهمی، درست ببینی، دیدت درست باشد. در ابیات 

ست. خوب ببینی، ذوق پیدا کنی، آرامش پیدا کنی،  لست یعنی کشندهباال گفت که دید من ذهنی زهر قتا

 نیکی آنطرف را پیدا کنی. 
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 »»نیست دستوری گشاد این راز را ** ورنه بغدادی کنم ابخاز را «« 

دستور ندارم که بیشتر از این حرف بزنم و این راز را بگشایم. وگرنه ابخاز که شهری در قفقاز است، منظورش 

ی است. بغداد که مرکز معنویت و دین در آن زمان بوده معادل فضای هشیاری است. وگرنه شهر من ذهن

 تبدیل به بغداد میکردم. همه ابخازها را تبدیل به بغداد میکردم. یعنی همه انسانهای من ذهنی را 

 »»پس خزانه صنع حق باشد عدم ** که برآرد زو عطاها دم به دم «« 

عدم است. عدم یعنی دلت باید خالی باشد. نمیشود در دلت  ،خداپس خزانه صنع یعنی خالقیت 

بگذر ز »شدگی باشد، تو نمیتوانی خلق کنی. برای همین است که گفته  هویت شدگی باشد. اگر هم هویت هم

االن میگوید از عدم است که خلقت جدید صورت میگیرد. یادمان باشد که مرد « آفریده، بنگر در آفریدن

را مثال زده و گفت کشاورز که میتوانی شوی. به قول معروف یک تخمش میشود هفتاد کشاورز  و کارنده

ها  تخم و شاد و خوش است و رفته کاشته. فعالً زمستان است و شب میگیرد میخوابد. برخی از ما که میلیون

 دالر پول داریم، شب خوابمان نمیبرد. ناراحت هستند و از استرس نمیتوانند بخوابند. 

 »»اصل و سند  آمد حق و مبدع آن بود ** که برآرد فرع بی مبدع«« 

و ابداع کننده خداست و مبدع یعنی خلق کننده کسیست که بدون توجه به اصل و سند فرع  القخمیگوید 

بیاورد. یعنی چیزی را از چیز دیگر نمیسازد. آن کسیکه چیزی را از چیز دیگر میسازد، من ذهنی است. این 

شما باید ساختارهای جدید، فکرهای جدید، عملهای جدید که او االن به شما میگوید خیلی مهم است که 

بکن، انجام دهی. اگر اعمال قدیمی، فکرهای قدیمی را مدام تکرار کنید، شما دارید یک فکر را از یک فکر 

آن عدم فکر دیگر میسازید، این ابداع نیست. این خلق کردن نیست. میگوید تو باید دلت را عدم کنی که از 

جدید بیاید. این فکر و عمل جدید است که زندگی تو را در بیرون تغییر میدهد. شما معموالً تقلید میکنید و 

فکر فعلی را که در اینجا فرع است، از اصلش که یک فکر دیگر و تقلیدی است میسازید یا این 

پس میگوید خدا بدون اینکه از روی  شدگی را رها میکنید و به چیز دیگری میچسبید؟ این نمیشود. هویت هم

 خودش از نیستی میافریند. یعنی شما هم باید اینگونه بیافرینید. چیزی کپی بکند، 
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