
 

نج حضورگ 
 

1     صفحه

    

 حضورگنج 620 برنامه شمارهشده متن پیاده

 

 

 حضورگنج 620برنامه شماره 
 اجرا : پرویز شهبازی

 1395مرداد  26 – 2016اوت  15تاریخ اجرا : 

 
 آورند.های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم میحضور، که با حمایتبا سپاس و قدردانی از اعضای گنج

 
 

 2262مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 
 

 نو پرده بگردان و بزن ساز

 آواز نو که رسید از فلک هین

 

 تازه و خندان نشود گوش و هوش

 تا ز خرد در نرسد راز نو

 

 این بکند زهره که چون ماه دید

 او بزند چنگ طرب ساز نو
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 را بیار خیز سبک رَطلِ گران

 نو تا ببرم شرم ز هَنباز

 

 برجه ساقی طرب آغاز کن

 کهنه بنه آغاز نومیوز 

 

 خَمدر عوض آنکه گَزیدی رُ

 نو بوسه بده بر سر این گاز

 

 از تو رخ همچو زرم گاز یافت

 رسدم گر بکنم ناز نومی

 

 چون نکنم ناز که پنهان و فاش

 نو و اِعزاز رسدم خلعتمی
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 اشخلعت نو بین که به هر گوشه

 نو است ز طَرّاز تازه طِرازی

 

 پرّ همایی بگشا در وفا

 بر سر عشاق به پرواز نو

 

 های توکرمکه  مُرد قناعت

 نو حرص دهد هر نفس و آز

 

 به سبو ده که به تو تشنه شدمی

 نو خابیه پرداز این قُنُق

 

 رنگ رخ و اشک روانم بس است

 نو سِرّ مرا هر یک غَمّاز
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 گرم درآ گرم که آن گرم دار

 نو صنعت نو دارد و اَنگاز

 

 بس کن کاین گفت تو نسبت به عشق

 نو ست ز بَزّازجامه کهنه

 

 :اولبخش 

 

 .کنممی شروع موالنا شمس دیوان از 2262 شماره غزل با را امروز حضورگنج برنامه پرسیاحوال و سالم با

 

که  بیاوریم؛ بجا را خدا شکر باهم کنیم،می عبور 620 شماره برنامه مرز از اینکه داریم به توجه با برنامه، شروع از قبل بدهید اجازه

 ما ب،ترتی این به و بیاید شما هایخانه به سیگنال این که دارد وجود آن پخش هم و برنامه اجرای کانام طورو همین داریم، سالمتی

 .کنیم استفاده ذهن خواب از خودمان بیداری برای موالنا، یعنی مان،فرهنگ مهم بزرگان از یکی دانش از

 عنیی کنید. رعایت را جبران قانون طرفآن از شما عی،جم کار این در این است که قدردانی، و سپاس و شکر این هایجنبه از یکی

 به گذارید،می را اسمش هرچی یا عضویت حق عنوان به ماه هر در را مبلغی بکنید، این فعالیت و برنامه این از قدرشناسی اینکه برای

 عدم انونق دچار ما مبادا ماست؛ش قدرشناسی و گزاریسپاس نشان باشد، اندک هم هرچقدر مالی کمک این .بکنید مالی کمک برنامه

 .داد خواهیم دست از را آن ندانیم، را چیزی هر قدر ما اگر که بشویم، قدرشناسی

 و بیاوریم شما منازل به را دانش این و سیگنال کنیم، اینمی را مانکوشش حداکثر ما که همانطور کنم،می خواهش شما از بنابراین و

 هرجور و کنید کوشش طرف قدریآن از هم شما بدهیم، قرار شما اختیار در مختلف دستگاهای و لفونس پد،آی طریق از موقعیتی هر در
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 به را کار این هک بکنید را تانکوشش ولی کنید،نمی پیدا را ما زنید،می زنگ بار سه دوبار شما اینکه ولو برسانید، ما به را مبلغی شده

 . بدهد ادامه مهم کار این به تا بکنید حمایت را برنامه این طرفآن از این است که شما وظیفه یعنی .برسانید انجام

 

 

 نو ساز بزن و بگردان پرده

 نو آواز فلک از رسید که هین

 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 باش، آگاه یعنی هین. نبز را نوی ساز یک و کن عوض زنیمی که را ایموسیقی پردۀ این که گویدمی کند،می انسان به رو موالنا پس

 است ایتازه پیغام یا الهام نو از منظور گردد.می "نو" کلمه روی غزل بینیدمی که همانطور .رسدمی دارد نوی آواز فلک، آسمان، از که

  .است افراد بیشتر مرکز فعالً که ،ذهنیمن هایپیغام کهنگی با درقیاس؛ رسدمی ما به زندگی از لحظه، به لحظه که،

 کزشمر بوده، مادی دلش ذهنی؛من پردۀ زده است؟  موسیقی ایپرده چه در بشر، یعنی ما زدیم؟ موسیقی ایپرده چه در ما تاحاال پس

 که ایموسیقی بنابراین داده است.می تشکیل دردها و باورها و مقام مثل دیگر، هایانسان مثل پول، مثل متعلقات با شدگیهویتهم را

 که بوده، ظاراتانت موسیقی بوده، هستم کم و ناقص هستم موسیقی بوده، شکایت و گله ایم، موسیقیزده پرده این در یا پرده این با ما

 .بوده است انتقامجویی بوده، کینه بوده، خشم بوده، رنجش دنبالش به

 از ما گوییممی آن موجب به که ستای اموسیقی .داریم افراد دیگر از زندگی و خوشبختی انتظار ما آن، موجببه که است ایپرده

حس گناه،حس بیان هرلحظه هست، ناهنجار بسیار که دردها موسیقی طورو همین بده، هویت من هستم؟ به کی من بپرسیم، مانپول

 دگیزن اینکه و آن، بروز و حسادت حس و دیگران، با خود مقایسه یا آینده، به نسبت نگرانی و اضطرابحس گذشته، به نسبت تاسف

 .شدیم خسته آن از ما و است کهنگی از پر و ندارد تازگی هیچ آید،مین طرفآن از میپیغا هیچ و هست یکنواخت و بسیار مسطح ما

 

 اشم دل آن واسطهبه که هستید، پرده گرداندن به قادر شما بگردان، پرده گویدمی اینکه و بگردان پرده گوید کهمی شما به موالنا االن

 این بنابراین شود،می بیدار فکر خواب از انسان شود،می جداهشیاری  از فکر گردانی،پرده این موجب به .شودمی عوض شمای هشیار و
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بگنجد،  چیزهمه بحر این در بحر این در" .شودمی ما دل فضاگشایی خاصیت با و نهایتبی فضای و عدم و افتدمی ما مرکز از جسم

می خدا یعنی او، را پرده بگردانید. را پرده توانیدمین ذهنیمن بوسیلۀ که دانیدمی شما حتماً ؛ ولی"نیدمدرا گریبان مترسید مترسید

می انیادت به دوباره را معروف بیت آن و نخروشید و بشوید زندگی با موازی شما لحظه این اینکه شرط به گرداند،می زندگی گرداند،

 مکوش. ذهنیمن بوسیلۀ ، تو"مکوش تو تو پی کوشمهمی نخروش، م کم خموش است نزدیک صبح" .آورم

 است آویزان اییک وزنه تارش هر از باشید، داشته سازی اینکهمثل درست دهد،می ناهنجاری دهد،می بدی آواز اگر شما زندگی حاال 

 به سبیدهچ خداییت منتها است، کوک خداییت عنوان به شما ساز .بشود کوک باید ساز این. نیست کوک بزنید، درست توانیدمین و

 اسبراس که بشوید منی آن شما و بشود عدم جنس از شما دل یعنی نو، که ساز شودمی معلوم و داده دست از را بودنشکوک و چیزهایی

 .دارد امکان لحظه این همین است، زنده خداییت

 هاینک بواسطه ولی دارد، وجود لحظه این در همه درون در فضااین گفتیم. است عدم دل همان نو ساز ؛"نو ساز بزن و بگردان پرده"

 آراممیک یک ما هستیم. فکرهای مانذهن جذب ما کرده، تسخیر را ما که است فکر و است اداره غیرقابل و است اجباری ما در فکر

 بدست زندگی ها،کردن بد و خوببا  ها،زدن برچسب و ها قضاوت با که ایددیگر شناخته االن چون بکنید، کمتر قضاوت شما و بشود

 به خود کاهش این که دانیدمی و کنیدمین مقایسه دیگران با را خودتان که طورهمین و آمده پایین تانفکری مشغله آید؛ بنابراینمین

 کنید.مین را کار این شود،میمیجسهشیاری  سبب و است جسم

 رایمقدی ساز خواهیدمی نیست، خبری بیرون تر هستید،آرام تر هستید،آرام پس ید،کنمین فکر دیگر را فکرها از زیادی مقدار بنابراین

 از که بشویدهشیاری  همان شما وقتی زند،می زندگی را ساز این بزنید؛ تازه شود،می حاصل دلتان در که را جدید ساز دور، بیاندازید

 زندگی چیزها این که شویدمی بیدار االن و چیزها به چسبیدید جهان، به آمدید آن صورت به که بشویدهشیاری  همان .بودید قبل

 شما بهمیجسهوشیاری که فکری،میجس بافت که این فهمیدمی بخشید ومی را دردها طورهمین افتند،می هااین کنید،می رها ندارد،

. شودمی نهایتبی بیاید، آنجا بیرون از شما اصل منتها آید.می بیرون آنجا از شما اصل و شودمی متالشی این و بوده موقت داده،می

 یعنی نبود، قبالً که شودمی باز شما درون در جدید آسمان بشود، یک نهایتبی شما دل و است. نو ساز این و شودمی نهایتبی شما دل

 .بود بسته

 شماست، دل به خدایی الهام نو آواز نیامده است. الحا آید؛ تامی نو آواز درون، آسمان این یعنی فلک، از باشید، آگاه خبردار، آی هین،

 بیرون شما از و جوشدمی شما از هااین که است، شادی پیغام است، زیبایی پیغام است، عشق پیغام خرد است، پیغام است، ایزدی پیغام

 درون. آسمان آید، ازمی
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 تا کنیم،می صحبت درون آسمان به راجع ؛ پس"نماند نردبان غم شد قوی چون بجنبان، پرعشق را عشق پر است درون آسمان ره"

 .شنویدمین درون از را اواز این شما نشده، باز آسمان این

 طبیعی نتوا ماست، طبیعی حق این و نیستیم، آگاه به آن ما منتها دارد، وجود لحظه این و هست همه در آسمان این شدن باز قوه البته

 سادگی به ام نکنند، جهان معتاد را ما و نبرند جهان به دوباره را ما نکنند تحریک را ما بیرونی عوامل اگر ماست. طبیعی خاصیت ماست،

 ما به را خودش فوراً خداست، جنس از چون است، آرامش و شادی جنس از که ما اصل و کنیم باز ماندرون در را فضا این توانیممی

 .بدهد نشان

 

 هوش و گوش نشود خندان و تازه

 نو راز درنرسد خرد ز تا

 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

از آن  فقط که است این منظورم هستند. آگاه جسم از فقط آگاهی، یعنی هوش است.میجس هوش دارند، مردم بیشتر که هوشی این

 .نیست یگرید چیز هستند، و آگاه شانذهنی قضاوت و هاحس بقیه و شنودمی شانگوش و بیندمی شانچشم که چیزهایی

 آگاهیم؛ کنیم،می قضاوت حتی و بینیممی ما که بیرونی از چیزهای اینکه بر شویم که عالوهمی متوجه  کنیم، عمل قبل بیت به اگر اما

 دارد آن و آیدمی همآن رویممی ما جا هر و هست ما  با است، زندگی جنس از که حضور هشیاری  بنام هم، دیگری هشیاری  یک

 جذب ما و دادمی نشان ما به را جهان قبالً که فکرها، این تا هستیم آن کنیممی حس ما و بیند،می را ما فکر کند،می کنترل را ما ذهن

 .است زندگی آنها توی کردیممی فکر اینکه برای شدیم،می آنها

 و شناسیممی که داریم رامیاجسا هوش داریم، کهنه هوش ما اینکه برای هست. هم راست شود،مین تازه شما هوش این گویدمی

 بین شکافی هیچ .است روحبی و مسطح و یکنواخت مانزندگی که است همین برای بینیم،می را هااین مانذهن توی همیشه

 شازیبای و را خردش و را خالقیتش که زندگی بود شکافی بود، فکر شما اگر آید.می بیرون زندگی  آنجا از از که نیست مانفکرهای

 .شدمی خالق ما فکرهای. شدمی تازه ما جهان فرستاد،می ما به آنجا از را بودنش زنده و را
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 دوباره شدید،می یکی خدا با یعنی کردید،می لمس را فکرها زیر زمینه آن و شدیدمی فکربی کردید ومی تامل لحظه یک شما اگز

 .بود تازه نبود، یکنواخت ما زندگی کردن؛ فکر به کردیدمی شروع

 .باشد واختیکن باشد، کهنه که  نیست، قبلی هوش دیگر شما هوش بشنود، تاره چیز بشنود، را زندگی الهامات تواندمی گوش گویدمی

 آن نجوشد، شما در چشمه این اگر نیاید، شما هشیاری به  زندگی شادی اگر شود،مین خندان و شودمین تازه هوش و گوش گویدمی

 .شویدمین خندان شوید،مین شاد شما نکنید، تجربه را آن شما و نکند تشعشع نتابودن شادیِ

 گوییم؟ب دارخنده چیز چقدر یک بخندم. خوب من بگویید دارخنده چیز یک بخندم؟ من ،افتاده اتفاق خوبی یک چیز گویدمیتابحال، 

 .کندنمی خوشحالش دیگر شودمی اضافه که ذره یک ،دارد پولخیلی  نفر یک خواهید؟می پول دیگر چقدر ببرید؟ سود دیگر چقدر

 اعماق از ،آنجا از نو، راز گویدمی حاال بیاید. نو راز وجودمان اعماق از باید .شویممین خندان دیگر ما کهنه و میقدی راههای از بنابراین

 ست،ا فضاداری گاهی است، لطافت گاهی است، عشق پیغام گاهی  خرد، پیغام گاهیچیست.  دانیممین ما نو؛ راز آید؟می چی وجودمان

  .نو راز ،است راز اسمش. آیدمی بیرون آنجا از چیزتا  هزاران است، کمکحس گاهی

می شما فقط فرستد؟می چی شما دل به خدا .باشید او با موازی کامالً صورتیکه در دانیدمی شما فقط آید،می چی نجاآ از لحظه این

 منظور ،خرد آید.می طرفآن از ،تازگی لحظه به لحظه .است کهنه این پس بدانیم اگر دانیم،مین ما نفرستد هم تا و .داندمی خدا و دانید

 آن به شما و خدا، عقل یعنی نشده، اظهار و شده اظهار جهان شامل ناتکائ. کندمی اداره را ناتکائ این تمام که خردی است، کل خرد

 .دارید دسترسی

 

 ،شدهشرطی باورهای کهنه، باورهایسری یک به بکند محدود را خودش و باشد داشته دسترسی خدا عقل کل، عقل به آدمکه  شودمی

 .نیست درست اصالً هاآموزش این طبق نه است؟ درست این ؛کردند اسیر را ما کشیدند، بند به را ما کنند،می کنترل را ما که

 

 

 دید ماه چون که زهره بکند این

 نو ساز طرب چنگ بزند او

 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 بدلیل شماست، تیّخدائ شماست، اصل هستید، شما زهره .است زندگی اینجا در ،است هدچهار شب ماه ماه، است، شادی خدای زهره

می تشعشع اشم از که دیشا آن .هستید شادی خدای بشوید، زنده او به عقب، بکشید نید،بکَ جهان ازهشیاری  عنوان به اگر شما اینکه

 هست، زهره شما تخدائیّ و خداست، و زندگی رمز که ماه پس .دارد احتیاج آن به جهانمیتما دارید، احتیاج آن به شما تنها نه کند،

 عشرو و ی،بگیر دست به "نو ساز طرب چنگ" باید بمانی، باقی وصل و بشوی وصل او به هوشیارانه ببینی، را آن توانیمی که حاال

 .کنی زدن به

من بنام ،مصنوعی پالستیکی چنگ یک اینکه براینبودیم.  آگاه آن از  نداشتیم، ما بحال تا که است چنگی ،"نو ساز طرب چنگ"

 تارهای که دانیدمی چنگ ،باشد داشته چنگی به دسترسی تواندمی دلش در هرکسی االن ولی .زدیممی را آن بوده، مرکزمان ذهنی

 .یدآورمی جهان این به ،جدید ساز با جدیدی طرب و هستید، چنگ هم شما و است متنوع شازدن راه نییع دارد، زیادی

 داییخ موسیقی ،این را ناتکائ موسیقی این جهان، این در فزاییشادی پراکنی، شادی به کندمی شروع بیندمی را ماه که زهره گویدمی

 این با .بشوید آگاه او به توانیدمی لحظه این در شما خداست، و است زندگی هم ماه هستید، شما زهره این .کندمی زدن به شروع ،را

 کنند ذبج خود به را شما زندۀ توجه ،هستند جهان در که چیزهایی نگذارید .بشوید جمع جهان تفرقه از باید شما که شناسایی و دانش

 . باشید داشته شدگیهویتهم شما یعنی دارند، نگه خود در و

 در یچیز هیچ .دانیدمی شما را این ،شودمی ما دل فوراً است، ساززندگی کنیممی فکر یعنی باشد، مهم ما برای جهان در که چیزی هر

 باشیم داشته تریبزرگ خانهکه خوب  کندمی کمک ما به پول کند،می کمک ما زندگی هایوضعیت به بلکه نیست، ساززندگی بیرون

 چیزهای به نباید را زندگی .نیست ساززندگی ولی است راحت شاآوردن بدست امکان و باشیم، داشته لباس شیم،با داشته خانه اصالً یا

 .است غلط کار این ؛دانست آن به وابسته و کرد وصل ،آوریم بدست خواهیممی ، کهآینده در چیزی به یا کرد وصل بیرونی

 گوید:حاال می .زدن را خدایی موسیقی لحظه همین کنید شروع شادی، خدای و هستید زهره که شما پس

 

 

 بیار را گران طلرَ کسبُ خیز

 نو هَنباز ز شرم رمببَ تا
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 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 روی شو، بلندهشیاری  بصورت بیانداز، ایشدههویتهم آن با که یزیچهر یعنی برخیز سبک برخیز. سبک بله، شریک. یعنی هنباز

 گهن زمین در را ما ،چیزها خیلی به چسبیدن این و چیزها خیلی به چسبیدیم اینکهبرای شویم؟ پا توانیممین چرا .شو یمقا زندگی پای

 .بشویم مانذات به قایم، شویم بلند زندگی پای رویهشیاری  عنوان به ما گذاردمین و داشته

 جوشدمی آید،می طرفآن از و ریزدمی شراب آن توی زندگی که ایپیمانه آن یعنی گران رطل بزرگ، پیمانه یعنی رطل ک،سبُ خیز

 .فهمیدمی ،شویدمی مست و خوریدمی باشد، گران رطل اگر رسد؟می شما به شادی چقدر طرفآن از لحظه این .آیدمی

چه گوییمی بیاندازی، ایدب که دانیمی که االن بیانداز، یاهگرفت تو که را هرچی ک،سبُ خیز دهد،می نشان را راهش دارد ،بهرحال

 شما یا چسبیده شما به که را چیزی هر. اندازیمی فوراً اندازی؟می جوریچه بگذارند، دستت ی کهداغ آهن مثل درست بیاندازم؟ جوری

 دل این. رسید نخواهد ثمر به موقعهیچ دل این است، دارغصه دل این و شد، خواهد دلت و داد خواهد درد شما به چسبیدید، آن به

 به رسید، نخواهد ثمر به و خواهدکرد جداییحس خواهدکرد، عشقیبی حس خواهدکرد، تنهاییحس خواهدکرد، نقصحسهمیشه 

 .داری را مادی دل این که زمانی تا ؛رسید نخواهد عشق و اتحاد

 شرم نای ،نو شریک این از ؛"نو هَنباز ز شرم ببرم تا، بیار را گران رطل سبک خیز". باش نداشته مادی دل که گویدمی دارد زبانی به

 ما .هستیم ذهنیمنما این  کنیممی فکر ما اینکه برای چرا؟ ؛ترسیممی فقط نشویم، بلند که نداریم تیمانعیّ هیچ ما یعنی رم،ببَ را

مین را خودشان جنس اینکه لحاظهب ت،یّخدائ لحاظهب ،هشیاری  لحاظهب شدند ضعیف ها خیلی خواهیم،می کمک بیرون از همیشه

 اجازه کن، دعا من رایب بیا شما» ها.آدم بعضی به ها،مکان بعضی به کنندمی دراز گدایی دست ،گرفتن کمک برای بنابراین .شناسند

 .بگیرند چیزی یک بگیرند، نجاتی راه آن از که موالنا قبر زیارت روندمی هاخیلی حتی ،«جافالن به بروم بده

 کشیم،می خجالت فقط ما گویدمی گوید،می ساده موالنا چقدر ببینید. داری شرم فقط توست، در قدرت تمام ستی،ه خدا جنس از تو

 هست کامل شما تیّخدائ آیا .بینیممی نقص عینک با بینیم،می ذهنیمن عینک با چرا؟ ؛هستیم کفایت بی کنیممی فکر یعنی خجالت

 هستند؟ توانا .هستند خداییت جنس از همه. خیرنه نباشد؟ که هست کسی .هستید هبل د؟هستی خدا جنس از شما هست.  هبل نیست؟ یا

 کمک آنها از و اندچسبیده که چیزهایی به توانندمی .هبل شوند؟ب ذات به قایم توانندمی .هبل بکنند؟ خواهندمی که را کاری توانندمی. هبل

 را ترس و شرم توانندمی .توانندمی، هبل آید؟می درون از کمک کنند، کمک توانندیمن آنها که بشناسند و کنند رها را آنها خواهندمی

 . البته هبل بکنند؟ توانایی حس و ندازندابی را کفایتیبی حس بریزند،
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 . شودمی یکیهشیاری  باهشیاری  خداست، با شما شدن یکی ،واقع در شما شریک ،"نو هنباز ز شرم رمببَ تا" گویدمی همین برای

 چون چرا؟ ؛است نو شریک همین ،ناظر حضور این کنید،می نگاه را فکرتان ،عقب شیدکِمی االن ،ناظر حضور صورت به وقتی شما

 است.  آمده وجودهب ،نو بازهن نو، شریک ؛بکشد خودش به را شما تواندمین فکر اگر .کندمی نگاه دارد فکر به، نیست فکر جنس از دیگر

مین م،نیستی توانا مکردی فکرم، کشیدیمی خجالت حاال تا یکی. دو هر  ،شما بصورت خدا و خدا بعنوان شما یعنی یکتایی،حس یعنی

 نباید را هاحرف این البته تواند؟مین خدا چطور هستید، او خود امتداد شما ندارد، وجود ذهنیمن اصالً که هستید متوجه شما االن .متوانی

 ،اندازیدمی را من اگر شما ؛هست جبران قانون دارد، قیمتی یک جهان این در چیزی هر .بزند را هاحرف این تواندمی هم من زد، من با

 .شودمین آن ،برسید حضور به خواهیدمی من با و کنیدمی را هاصحبت این دارید من با ،اندازیدمین .گوییدمی راست

 

 کن آغاز طرب ساقی برجه

 کن آغاز بنه کهنه می وز

 (2262لوی، دیوان شمس، غزل شماره )مو

 

 فکر شود،می صفر شما من هرموقع و .کردن شادی به کن شروع جهید.می دارید شما ،بجهد اگر و خداست ساقی یعنی ساقی، برجه

 نشان سبببی شادی یک یف،ظر آرامش یک صورت به شما به را خودش فکرها ینزیر زمینه و رسدمی صفر به لحظه این در دارمن

 کهجایی از یعنی برجه .جهیدید ساقی و شما ؛کنیدمی حس را این شما و کندمی شما در حرکت به شروع سبببی شادی این و دهدمی

 گو،ن من از کردن، بیان را تخود اصل کن شروع کردن. شادی ،کردنطرب به کن شروع نشستی، ذهن تو نشستی، جهان تو نشستی؛

 .کنن بیان را من

 و بودیم نبات در که یعموقچه یم،بود جماد تو که موقعیچه ایم،بوده او ما همیشه .ستا ازلی و میقدیهشیاری   مانه کهنهمی این

 اول .است یکی آخرمان و اول بیرون، ذهن از جهیممی که موقعی چه هستیم، ذهن تو االن که موقعیچه و بودیم حیوان که موقعیچه

 آن که ستا موقعی االن .شودمی زنده شما به خدا که ستا موقعی االن. هستیم آخرش دیگر النا هستیم، همان هم آخرش ،بودیم او

  .بشود زنده انههشیار خودش به االن ،رفته اول کههشیاری 

 شمای هشیار کیفیت لحظه این .شودمی شروع لحظه این درست ،نو آغاز .بگذار را نوی آغاز یک ،ازلی یمِ آن از و کهنه، یمِ آن از و

 آرامش و شادی روی که ؟دارید حضورهشیاری  یا ؟دارید جسمی دارمنهشیاری  دارید؟هشیاری  جورچه االن .کندمی تعیین را آینده
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 گهدارید،ن صفر این از بعد ،صفر ذهنیمن یعنی نو. آغاز یک به کنید شروع لحظه همین؟ است ذاتش در آرامش و شادی که شده، بنا

 خشمگین م،نکنی زنده دیگر را ذهنیمن تر شدن.عمیق و شدن ترعمیق و شدن ترعمیق و داشتن عمق به نیمک شروع طورهمین و

 اساس بر جدیدی شروع یک .کنیم باز را فضا نکنیم، انتقاد نگوییم، را مردم بد نکنیم، غیبت نکنیم، شکایت باشیم، نداشته انتظار نشویم،

 ارک هیچ .است همراه شادی با کار این هیشه و ها؛جسم براساس نه خدا، اساس بر ،زندگی ساسا بر بوده، ما با همیشه که ،کهنهمی

 است، ذهنیمن ابزارهای هااین. شودمین درست چیزها جوراین و کشیدنمصیبت خوردن، غم با شکایت با گرفتاری با  عزا با مثبتی

 .است شیطان ابزارهای

 

  رُخَم زیدیگَ آنکه عوض در

  نو گاز این سر بر بده بوسه

 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 را ما اینکهبرای ،زیدگَ را ما رخ زیدی،گَ مرا رخ تو آنکهدرعوض گویدمی .است کردنبوس شدیدتر حالت و صورت گرفتن گاز یعنی گاز

 متالشی ما من این ،کردی آزاد که حاال است. کرده آزاد را ما گرفته، گاز و کند بوس آمده را ما صورت ،خدا زندگی، اینکه کرد، آزاد

 این در حضور و هستیم لحظه این در ما است. آمده وجودهب ،تحول آن و تغییرات آن آمد،می وجودهب ما در باید که چیزیآن اصالًشد. 

  .هست همه در لحظه همین نهایتبی یکتایی فضای این هست، ما در، لحظه

 معشوق وقتی هم زمینیمعشوق ؛زندمی تمثیل دارد. بوسیمی را ما داری تو که بشویم متوجه ما که ،گرفتی گاز را ما صورت تو گویدمی

 تند یعنی چی؟ یعنی بده، بوسه تند تند بده، بوسه را قبلی جای آن االن گویدمی و بگیرد، گاز است ممکن نباشد حواسش ،بوسدمی را

یک هستم، تو جنس از من که فهمیدم باریک من کن، زنده را من سرهم پشت کن، زنده ار من تند تند بده، نشان من به را خودت تند

 معشوق شدیدتر بوسه هماین ،کشیدیم ذهن در ما که هاییچالش همین اصالً .داشت چالشمیک یک کردی، زنده خودت به مرا بار

 بوده.  خدا بوده،

 ببوسم، را تو تند تند خواهممی من بکنم، لطف تو به خواهممی من ؟سته خبرت چه شو، بیدار ذهن خواب از گویدمیشما به دارد

   ؟درست است. نیست حالیت چرا شوی،می زنده تو ،بوسممی من که هردفعه
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 یافت گاز زرم همچو رخ تو از

 نو ناز بکنم گر رسدممی

 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 برای. شودمی ساطع هم جسمش از ،زندگی زنده یانرژ این اینکه لحاظبه است زرد عاشق روی م.بود عاشق اول از من، عاشق رخ

 ،وسیدیب را من صورت تو. شودمی نورانی هم صورتش ،شود پخش آدم از الهی نور این و باشد عدم که آدم دل. است نورانی دلش اینکه

 شدم.  زنده تو به من بکنم. تفاخر که است من شایسته رسدم،می ،دیگر آیدمی من به حاال

 است، زیادتر تو از پولمفروختیم، می تفاخر ما ذهنیمن در بود، زشت خیلی ما ناز قبالًبکنم.  نو ناز اگر ،آیدمیبه من  یعنی رسدممی

 و کرد ذهن درگیر را ما و بود زشت بسیار که بود ما تفاخر ذهن در هااین ،است باالتر مقامم است، بهتر فرشم است، تربزرگ امخانه

 . کنیممی نو ناز حاال را، ذهنیمن تله شدیم متوجه خوشبختانه ما و. شویم زندانی آنجا ما زیادی مدت شد سبب

شده زندگی گذارخدمت ما .آوریممی جهان این به داریم ،را او برکت ،را او انرژی و هستیم او به زنده ما کهاست  این به تفاخر نو ناز

 چیزهای همین به ناز کند؟می کی به ناز. آیدمی او به بکند، ناز نیست، پز این که بده زپُ یکی اگر. االن دهیممی نجاما کار داریم ما ایم،

 االن .مانمقام به ،ماندوستان به ،ماناموال به ،مانپول به کردیم،می افتخار قبالً بهش ما که چیزهایی همان به ناز کند،می جهان این

 این به را خدا برکت داریم ایم،کرده پیدا دیگری حرفه ،دیگر ما. متوانمین دیگر نه بشوی؟ ما جذب حاال دوباره شودمی ،گویندمی آنها

 تا بودیم، نوکرشان قبالً است، نو ناز این. کنیممی ناز آن به ،دهدمی نشان ما ذهن که چیزی هر به. داریم نو ناز ما آوریم،می جهان

 بیشتر کن، تعریف دوباره که آمدمی مانخوش ،کردمی تعریف را ما یکی قبالً. کردیممی حرکت ما ،شدمی کم یا شدمی زیاد شایکی

 .داریم نو ناز. شدیم دیگر جور یک. نیست طوریآن دیگر االن، شدیممی ناراحت گرفتمی ایراد کسی هر بگو،

 

 بخش دوم:

 

  فاش و پنهان که ناز نکنم چون
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 نو زازاع و خلعت رسدممی

 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 برای .گوییدمی شما هستم، بهشت توی من که نهانش. آشکارا و نهان یعنی فاش و پنهان نکنم؟ تفاخر جوریهچ نکنم؟ ناز جوریهچ

  .هستم ییک او با است، بهشت اینجا ین است،هم بهشت .شادی جوشش و است آرامش من دل در ماًدائ هستم، یکتایی فضای در اینکه

می مردم با تان همسر با تان بچه با تانروابط در نه؟ یا بینیدمی تانزندگی هایوضعیت در شما را شادی و آرامش این آثار آیا ؛فاش 

 تانتن که کنیدمی حس ،زندگی بودنزنده ،کنیدمی حس که جانی با رابطه در شود؟می ترسالم که بینیدمی تانتن با رابطه در ؟بینید

چاره است، خالق ،است بخش شادی تانفکرهای. زندمی موج شادی و کنندمی کار دارند خوبی به وجودتان ذرات تمام ؟است تر زنده

 . تانبیرون هم و است خوب تاندرون هم درون، در هم ،کنیدمی کار بیرون در هم. کندمی حل را ها چالش تمام و هست کن

 لباس، یعنی خلعت. داشتن عزیز ،داشتنمیگرا یعنی اعزاز. نو اعزاز و خلعت رسد؟می چی. رسدمی من به ؛رسدممی فاش و پنهان ،بله

 لحظه هر دهد،می ما به خدا که است لباسی مورد این در ؛.کوچکترها اصطالحب به، شاهان مثل ،دادندمی بزرگان که لباسی مخصوصا

 خلعت ،شما زیبای هیجانات ؛هست خلعت ،فکر هست؛ خلعت تن، همین اتفاقا. بینیمیم آثارش ما که پوشاندمی ما به وضعیتی یک

 هاچالش شود،می جور تانکارهای بینیدمی. بینیدمی طرفآن از بیشتری بودنِمیگرا و ارجمندی و عزیزی حس لحظه هر و. هست

 . ندارید لهمسا دیگر شود،می حل

 درست برایت لهمسا من ،گفتمی شما به ذهنیمن، نداشت تقصیری هم این. کردمی درست ذهنیمن را این مسائل که هستید متوجه

 تو ضرر به هیجاناتم و اعمالم و فکرهایم تمام خورد،مین تو درد به اعمالم و رفتارم خورد،مین تو درد به افکارم من ،کن نگاه ،کنممی

 با همیشه و است من دل در که چیزی که کردید شناسایی شما یعنی ،یمفهمید االن. فهمیدیممین ما ،گفتمی ما به ذهنیمن. هست

 .گفتمی ما به را این داشت؟ دارم نگه چیبرای احساسات. طریق از و عمل طریق از ،فکر طریق از ،زندمی ضرر ماًدائ است، من

 خلعت وت به خدا؟ پوشیدی مرا توچی  یبرا ؛که همیشه برای نه باشم، تو پیش بود قرار سال هشت هفت من ،کن رها را من گفتمی

. شنیدیممین ما گفتمی را هااین ؟من به چسبیدی یچبرای؛ هستی خدا عزیز هستی، خدا میگرا تو دهد،می نو لباس ،دهدمی نو

 ،شد تمام، شما خداحافظ ؛این گویدمی راست بابا که شدیم متوجه دفعه یک. کردیممی بغلش بیشتر ما ،گفتمی را هااین یهرچ

 .رفت ذهنیمن
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 اشگوشه هر به که بین نو خلعت

 نو طَرّاز ز است طرازی تازه

 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 لباس گویدمی. خدا هم ،هستید شما هم نو ازطرّ ؛خداست مورد این در ،لباس نقاش یعنی ازطَرّ و است لباس نگار و نقش طَراز یا طِراز

 قشنگی نقش یک شما اشگوشه هر در ،ببین را بدنت ببین، را هیجاناتت ببین، را فکرهایت االن، ببین را هایتضعیتو یعنی ببین، را نو

 شوید،می لطیف دارید شما. شدکِمی دارد ،اشزیبایی با ،عشقش با ،برکتش با، کندمی نقاشی هی دارد او .بینیدمی درون خدای این از

 . است رفته بین از زمختی آن دیگر

 مثل رنجش، مثل هایینقش همیشه بود، ذهنیمنکه  نقاش یکی آن ، نبودنقاش  این قبالً. نو نقاش یا طرّاز از است ای تازه نقش

ه است؟ کرد خراب را ما بدن استرس و خشم این و شدیم خشمگین چقدر ما. کشیدمی شما لباس روی ،خشم مثل کینه، مثل کدورت،

عیتوض ،زندگی زیبای های طرح با نویی نقاش یک .است شده شما دل عدم االن ؛ کارش دنبال رفته ،زطرّا آن ،نقاش آن دیگر االن

 ؟هستید خدا گزارشکر وید سپاسگزار وهستید  مند بهره امکانات این از چقدر ؟شما دحال هستیوشخ چقدر و دهدمی آرایش را شما های

 

 وفا در بگشا همایی پَر

 نو پرواز به عشاق سر بر

 (2262ولوی، دیوان شمس، غزل شماره )م

 

 

 عدم بشوی، ما دل تو خواهیممی االن و بوده ذهنیمن ما دل که، شدیم بیدار ما همه شدیم، بیدار ما که حاال ،که گویدمی االن پس

 هستیم، تو جنس از ما که ،الست عهد یعنی ،عهد به وفا به کردیم شروع ما که طورهمین بیا تو بشود؛ نهایتبی ما دل و بشود ما دل

 خواهیدمی هم شما. شودمی شاه بنشیند، کسی سر بر اگر که است ایپرنده هما دانیدمی. بگشا ما سر بر را اتهمایی پر و کن وفا هم تو
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 ،زندگی با دنش یکی یواشیواش یعنی هستید، زندگی شما که شما، سر به زندگی سایه انداختن با ،برسرشما زندگی واقع در هما، پرواز با

 .باال آیدمی جوشدمی تاندرون از دارید الزم که فکرهایی لحظه این که چرا. بشوید وجودتان سرزمین شاه. برسید شاهی به

 دارید، نو احساس کنید،می تولید نو فکر شما شدند، میقدی دیگر فکرها. شودمی تولید شما در جدید فکر لحظه به لحظه آلایده طور به 

، کنممی اعتراف را خودم زندگی کردناداره و بودنشاه کنم،می احساس سرم بر را خدا سایه من لحظه به لحظه یعنی. نبود نو پرواز قبالً

 همه سر بر اشسایه ماست، سر بر اشسایه هم همیشه و کندمی اداره را ما درون از زندگی. نیستم بیرونی ایهچیز به وابسته من که

 . است عاشقان

 باالی ماًدائ و افتدمی سرش بر خدا سایه کند،می نهایتبی را درونش و اندازدمی را ذهنیمن و شنودمی را موالنا پیغام این که یهرکس

 که شودمی متوجه اینکهبرای. شودمی ثروتمند درون جهان به ،شودمی نیازبی بیرون جهان از شود،می قدرت از پر کند،می پرواز سرش

 هم امروز گیرد،می سامان بیرون حاال. آیدمین بیرون از ،آیدمی درونش از دارد، الزم که زندگی دارد، الزم که شادی ظهلح به لحظه

 ثروت ،آیدمی گیرتان پول دارید، احتیاج پول به شما اگر. کندمی پیدا جدیدی نگار و نقش لحظه به لحظه او وسیله به شما بیرون گفته

 تعادل به ،رسدمی نسالاب به ،شودمی هماهنگ او وسیله به ها خواسته این منتها. خواهیدمی جهان این در که یچیز هر ،آیدمی گیرتان

 . شودنمی خارج حدود و حد از ،رسدمی

یک ،پزدمی که است غذایی یک مثل. شودمی فراموش بقیه جهتی یک در کندمی افراط هرچه ،کند برقرار تعادل تواندمین ذهنیمن

 همه که بپزد متعادل غذای یک تواندمین موقع هیچ شود،می زیاد خیلی شافلفل روز یک است، شده زیاد خیلی نمکش بینیدمی عهدف

 االتاح ما است، نویی پرواز این. کندمی متعادل مان را همچیز همه هستیم، شاه ما تنها نه ،پردمی ما سر هما ولی. باشد بجا چیزش

 . نداشتیم

 

 های توت که کَرَممُرد قناع

 نو نفس و آز هر حرص دهد
 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 گفت هرچی بیشتر بهتر، این حس نقص، که سببذهنی، که مینظری، آن گدا صفتی منیعنی آن تنگ ؛قناعت در اینجا منفی است

نظری مُرد، این مُرد، تنگ، تر بشومه خودم بزرگم، که بلکاری بخواهوشد من خودم را با دیگران مقایسه کنم و برای همه خمی
مُرد " دهد.حرص و آز جدیدی به من می ،های توس، این کرَمرلحظه، هر نفَه آید.خساست مُرد؛ برای اینکه از طرف تو بخشش می
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 دهد، من آنمیبه من  وهای تهرلحظه حرص و آز بیشتری نسبت به کَرَمیعنی ، "نو نفس و آز هر حرص دهد، های توقناعت که کَرَم
 خواهم؛ این حرص و آز مثبت است.برکات را بیشتر از تو می

هویت با چیزهای بیرونی ذهنی همذهنی بود، منذهنی نسبت به جهان منفی است، قبالً منفی بود، چرا؟ در دل ما منحرص و آز من
آنها زندگی دارند و هرچه بیشتر من مثالً پولم زیادتر بشود، من گفت هرچه بیشتر بهتر، برای اینکه بود و حرص و آز آنها را داشت، می

، هرچه تر بشود بهتر استشود، هرچه وسیعتر میبینیم که این دل ما دارد وسیعن میاال بیشتری خواهم داشت؛ این غلط بود.زندگی 
آید، تر میبیشتر بتوانید در جهان پخش بکنید، بیش آید. هرچه شماها بیشتر از آن طرف میتر بشود یا عمق شما بیشتر بشود، کَرَموسیع

 این درست است. کنم؛های تو پیدا مینهایت است. بنابراین من حرص و آز جدیدی نسبت به کَرَمبی
 

 به سبو ده که به تو تشنه شد می

 پرداز نواین قُنُق خابیه
 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
پرست. ست، لطافتپرپرست، عشقپرست؛ در اینجا یعنی برکتپرداز یعنی مِیاست. خابیه یعنی خُم، خابیهقنق یعنی مهمان، لفظ ترکی 

گوید آید. میای است که از آن طرف میگوییم ممکن است درست نباشد. بهرحال فکر و ذکرمان مِیپرداز، حاال پرست هم که میخابیه
 . یمگردیکتایی میفضای میخُم این دهی، حول و حوش ای است که تو میمِی مان بهما در این جهان مهمان تو هستیم، حواس

های کوچک شراب توانیم با پیالهبده، ما دیگر نمی میسبو سبو دیگر تواند داشته باشد؛ یکی اینکه دوتا معنی می "به سبو دهمی"حاال 
 "به سبو ده که به تو تشنه شدمی" دهد، هر دو هم یکی است.ا میبریز، هر دو معنی ر مییا به سبوی ما  ؛"به سبو دهمی"بخوریم، 

پرداز بوده است. تازه ما فهمیدیم تو و اصالً این مهمان، این قُنُق، خابیه یمِاین مهمان خدا در این جهان،که شما باشید، تشنه شده به 
های این جهان، توجه آمد؛ مثل خوشیرا که از جهان می قبالً بجای این شراب ایزدی، ما آن شرابی که ما دنبال شراب ایزدی بودیم.

ای من تان بگویید، همه برآهای بگویید من مهم هستم، به من احترام بگذارید، به من استاد بگویید، همه»این جهان، تایید این جهان، 
 دانستیم. می یمِم، اینها را ما یدنبال این جور چیزها بود« دست بزنند ؛

صرفنظر کنیم، جهان  یمِرا بیاندازیم. وقتی از این  یمِآید، وقتی که این طرف میاز آن یمِنبودند.  یمِیم که نه، اینها االن متوجه شد

که  ودشپس معلوم می؛ "پرداز نواین قُنُق خابیه   ،به سبو ده که به تو تشنه شد یمِ"این شناسایی مهم است.  .شودآن یکی شروع می
 های این جهان حرصذهنی انجام دادیم و نسبت به شرابدانستید؟ و این حرکاتی که ما در منستید. حاال، تاحاال میشما مهمان خدا ه

 ؛به این جهان ،دار کردیمو آز ورزیدیم، به دلیل این است که ما عاشق آن شراب بودیم. حاال عشق آن شراب را هدایت کردیم، جهت
میجس هشیاری االن شما که با  آشنا شدیم. میجسهشیاری داشتیم. اولش با میجس هشیاری  کار غلطی بوده است. چرا؟ برای اینکه

فقط  میجسهشیاری ایم. این دیگری هم وجود دارد که اصالً ما برای آن به اینجا آمده هشیاریشوید که یک آشنا شدید، متوجه می
 برای بقا بوده است. 

 
دفعه انسان از گرسنگی بمیرد، یا مثالً حیوان وحشی بیاید او را بخورد؛ که البته هنوز یم، که یکحاال که ما نگرانی بقای انسان را ندار

ر وها ما حملهاست. بعضی موقعها زنده نشده ها وجود دارد و خوی انسانی و الهی در خیلی از انسانآن خوی درندگی در برخی انسان
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و ما  ذهنی استرای بقا نیست، برای هرچه بیشتر بهتر است و یکی از آثار منفی منکنار؛ ولی آن بورزیم، آن بهشویم و حرص میمی
وسیله حرف و فکر، بده، ما تشنه شدیم. از بس حرف زدیم، فکر کردیم، بلکه بهمیگوییم طرف میکنیم. حاال به آنداریم شناسایی می

ایم ولی پرداز بودهید از آن طرف بیاید. اصالً ما از اول مهمان خابیهبا یمِشود. حاال فهمیدیم که خودمان را سیراب کنیم، دیدیم نمی
 تازه متوجه شدیم و به تازگی یک آدم دیگری شدیم. 

 

 رنگ رخ و اشک روانم بس است

 سِرّ مرا هر یک غمّاز نو
 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
برای اینکه دل من از عدم است، رنگ من رنگ عاشق است. حتی از  رنگ این رخ من، گوید که آیا الزم است من حرف بزنم؟ نه؛می

نگ شود، پس رکنم، این لطافتی که از من صادر میزند و اشک روان، اشک روان نه که گریه میپوست من این نور الهی بیرون می
 ی، بس است.کنم؛ حاال به هرصورتی، بصورت عشق، بصورت برکت، بصورت زیبایصورت من و لطافتی که ساطع می

ن از ما در درو نهایتش است.اینها کافی است که سِرّ من را آشکار کند. غمّاز یعنی آشکارکننده. سرّ انسان دل عدمش است، دل بی
الیتناهی،  ابر، مثل فضای، مثل آسمان بی"چیز بگنجدهمه"و این  "چیز بگنجددر این بحر در این بحر همه"جنس فضاگشایی هستیم. 

د صورت من بلنوقتی شما به کند؛ اگر اجازه بدهیم، اگر این من بگذارد.ی دارد. سرّش را لحظه به لحظه از ما بیان میاین یک سرّ
یان زند، سرّش بشود و حرف میتا زمانی که من بلند می ؛خواهید حرف بزنیددهید سرّ شما بیان بشود. شما میشوید، اجازه نمیمی

ن شود، اشک روارف نزن، حرف اصالً الزم نیست. برای اینکه رنگ رخ من و انرژی که از من صادر میگوید حشود. بنابراین مینمی
 من، برای بیان سرّ من کافی است، دیگر حرف زدن الزم نیست. 

کوت، س چیزی در ما به اندازه سکون وشویم. هیچتر میمان نزدیکشویم، به اصلتر میشویم، ساکنتر میبینید که هرچی ساکتمی
هرچه بیشتر حرف  .ت هستیماگر ساکن هستیم و ساکت هستیم، هرچه بیشتر شبیه خودمان هستیم، شبیه خدائیّ شبیه اصل ما نیست.

رخ هم  شویم و رنگشویم، تبدیل به یک چیز دیگری میگوییم من، ما از جنسیّت خودمان خارج میشویم، هی میزنیم و بلند میمی
 شود.هم متوقف میشود، اشک روان عوض می

 

 دارگرم درآ گرم که آن گرم

 صنعت نو دارد و اَنگاز نو
 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 
 هم بخوانیم،  "دارگُرم"را  "دارگَرم"توانیم یعنی با شادی و با تمام قوا، با تالش فراوان بیا؛ با شادی و تالش بیا و می ،"گرم درآ گرم"
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دار در اینجا یعنی خدا. تو گرم درآ، گرم، با انرژی بیا، با حرکت بیا، با تالش بیا. خوار. حاال گَرمدار یعنی غم، گُرمدار یعنی دوستگَرم
خواهد شما تالش کنید با شادی و واقعاً اگر این دارنده شماست، خدا میدارنده؛ پس خدا گرمگوید، که آن دوست، آن گرمدوبار هم می

رقصید و خیزید و سبُک میجوشید و دائماً سبُک برمیم، این من صفر بشود و شما با آن زمینه یکی بشوید، میذهنی را بیاندازیمن
 کنید. کنید، سبُک شادی میسبُک عمل می

د، رها تکنولوژی نو دارد، تکنیک نو دا؛ صنعت نو، به قول امروزی"صنعت نو دارد و اَنگاز نو  "هان  "گرم درآ گرم که آن گرم دار "
نوی دارد. شما یک موقعی فکر نکنید که صنعت خدا، تکنولوژی خدا، تکنولوژی تحول شما، برگرداندن  و صنعت یعنی ابزار، ابزار "انگاز"

جوری دا چهخ گویید حاال فکر کنم ببینم ابزارش چیست؟شود. شما میپرده، جوشش عشق و شادی، به وسیله فکرهای شما فهمیده می
دانید، شما فقط باید موازی چه جوری کنم؟ خوب شما نمیخواهد این کار را بکند؟ منجوری میر رابکند؟ زندگی چهخواهد این کامی

فاق این لحظه، ذهنی، تالش در تسلیم، تالش با آشتی با اتتو تالش کن؛ نه با من بشوید. آشتی کنید با اتفاق این لحظه، تسلیم بشوید.
 هک ،و بدان که صنعت و ابزارهای او نو است تالش کن ؛جهانی، کمک نخواستن از جهانای اینتالش با زندگی نخواستن از چیزه

 شناسید. شما ندیدید، نو را نمی
که آن  ددانیاتفاقاً خیلی مهم است ما بدانیم که نو کهنه نیست. یعنی این لحظه یک ابزاری دارد، لحظه بعد یک ابزاری، شما نمی

 گرداند، مشخص است. کند، پرده را برمیهد، شما را متحول میدچیست، شما را تغییر می
 

 بس کن کاین گفت تو نسبت به عشق

 جامه کهنه ست ز بَزّاز نو
 (2262)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
و اشک روان، ندارد حرف بزنیم. برای اینکه رنگ رخ میگفت لزوکرد، میتوجه کردید که در ابیات آخر مرتب ما را به سکوت دعوت می

داریم  یواششویم، یواشیواش داریم از عشق دور میگوید کافی است دیگر، بس کن، حرف نزن. برای اینکه یواشکافی است و می
 ما. طوری شد برگردید شکنیم. اگر اینیواش داریم با ذهن این ابزارها و صنعت را، داریم تجسم میرویم، یواشبه یک قلمرو ذهن می

فروش، . بزّاز نو، بزّاز یعنی پارچه"بَزّازنو"، نسبت به کار عشق، مثل لباس کهنه است از "ین گفت تو نسبت به عشقبس کن کا "
زاز ب تان را پیش بکِشید و از بزاز نو پارچه نگیرید.پیشسالخواهید لباس سهولی شما می ،دهدلحظه به لحظه پارچه جدیدی به شما می

 نباید لباس کهنه را نشان بدهید. شناسید،دوزد، با ابزارها و صنعتی که شما نمیبرای شما می نو لحظه به لحظه لباس جدید
ذهنی هم داریم، این بزاز دوخته خواهد بگوید که این جامه کهنه را هم بزاز نو برای شما دوخته بود. یعنی چی؟ یعنی ما اگر منو می

آن، یعنی ت شدن با هویپس شما با گفتگو و هم ندازید دور، از بزاز نو لباس نو بگیرید.بوده، یک وقتی داشته دیگر تمام شده، بکَنید، بیا
هایت درون، نذهنی است، لباس نگیرید. بگذاریدعشق، دل عدم، بیلباس درست نکنید. از بزاز کهنه که من کرهاهویت شدن از فبا هم

 اورد، برای شما الهام بیاورد.از مرکز خدایی شما، برای شما لباس بی یا از اعماق وجود شما،
 
 

 تان بخوانم. ابیاتی از مثنوی برای 3628اجازه بدهید که برویم به دفتر چهارم و از بیت خوب، 
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منتها امروز با جزئیات  ؛که بارها صحبت کردیم ،را برای ما توضیح بدهدهشیاری ل امتکمختلف خواهد مراحل میموالنا  ،این ابیات در
 ذهنیمن انسان بصورت در؛ بعد انسان ،حیوان بعد ،بعد نباتآید، درمیاول بصورت جماد  ،هشیاریکه به یادتان بیاورم  خوانیم.میبیشتر 

مثل رحم مادر دوم ماست،  یذهناین منایم که بارها گفته آورد.میدر توی آنکند و شما را از میرا زندگی متالشی  ذهنیمنو  آیدمیدر
گذشته و هرچه  شانای هستند که موقع زایمانهای حاملهها شبیه خانمهمه انسانو  زایاندمیرا  اییم و زندگی ماآن ما دربی تویباید از 
 ما دنبال این کار است. لحظه به لحظه در هشیاریحضور است و هشیاری همین  شانبچه .شان را به دنیا بیاورندباید بچه زودتر

 گوید:می
 

 دشهری بُوَ ردی که درمَ سالها

 یک زمان که چشم درخوابی رود
 (3628)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 خوابد. میگوید شخصی سالها در شهری زندگی کرده و یک لحظه میفرض کنیم 

 

 نیک و بد دیگر بیند او پُر شهر

 هیچ دریادش نیآید شهرِ خَود
 (3629)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 برد، و مثالًمیرا پیش  ذهن انسانبینید که موالنا خیلی ظریف این تمثیل می از نیک و بد است. یند که پربمیدرخواب شهر دیگری را 

ولی در  ،ش است و باید آنجا بماندافکر کرده که جماد جای ،ها درآن جماد بودهمدت ؛افتاده به جماد، از زندگی جدا شدههشیاری اگر 
  این هم مثل یک خواب است. گوید که، میکندمینیک و بد کار  که با ،است ذهنیمنآخرین جایگاهش که 
حاال پیش خدا بوده و آمده هشیاری فرض کن که  ؛ی فکر کنیمطوریعنی باید این .است خواب درهشیاری  ،ستانسان درخواب ذهن ا

از نیک و بد  بیند که پرمیحاال خواب  ؛او خواب نبود ،زنده بودههشیاری به اول که . ذهن و این خواب استتوی افتاده در مرحله آخر 
 بیند.آید، خواب شهر دیگری را میبه یادش نمیشهر خودش  است و

 

 که من آنجا بوده ام این شهرِ نو

 نیست آنِ من دراینجااَم گِرو 
 (3630)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 شهر مناین مال من نیست،  ،یعنی ذهن .مال من نیست ،شهر جدید ،آید که من یک شهر دیگری داشتم و این شهر نومییادش ن
ذهن و در ذهن  تویکه افتاده  ،کنیممیزنده صحبت حاال ما در مورد شما و انسان طور این جهان.هستم و همین اینجا موقتاً و نیست

رود می ،ر از ذهن بیرون بیایداگهشیاری اما . استهشیاری ولی در اصل  ، در خواب فکرهاست،بیندمیخواب ذهن را بیند، خواب می
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کند همیشه اینجا میفکر  ،آیدمیتوی ذهن یادش ن ولی فعالًگردد، به آنجا برمیهشیارانه دوباره  ،جا آمدهاز همان ،یکتاییبه فضای
 بوده است.

 

 که خود پیوسته او بل چنان داند

 خُو ین شهرش بُدست اِبداع وم دره
 (3631)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 در این شهر، همیشه در این شهر بوده ،بطور مداوم ،پیوستهکه کند فکر می بیند،میبه خواب رفته که خواب  کند که موقتاًمین فکر

کنند که همین ذهن و می ها فکر. خیلی از انسان، اصالً همیشه اینجا بوده استعادت کردهو  ابداع، وجود آمدههب بوده و در این شهر
 شیاری،اصل است نه ه، فکر باشیم ذهنباید توی  اصالً ما اش این است که، معنیهاعادتاین چیزهای این جهانی و به  فکرکردن

یگری هم و چیز ددیگر آنها را زیاد کنیم و همین است  ، از آنها از طریق فکر زندگی بخواهیم،فکر کنیم راجع به چیزهای بیرونیباید 
 گوید:، حاال همین را میچیزی چنین نیستهم خواهیم بود.  اینجا. همیشه اینجا بودیم، یمدنجا بوای ما نیست و از اول هم

 
 های خویشچه عجب گر روح، موطن

 که بُدستش مَسکن و میالد، پیش
 (3632)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
در  وطن های خودش را که قبالً ،ح ما همروکه عجب چه ،دست بدهد او حالت بهآندر خواب  اگر کسی خواب ببیند و که گویدمی
مراحل تکامل  دراالن بوده یادش رفته باشد و  هاآنجاه ها کپیشپیشیعنی  .باشدیادش رفته  ،آن وطن اولیه مخصوصاً ،بوده هاآنجا

و ات به نبجا رفته آن از که خدائیت است. یادش رفت ،جماد بوده توییک مدتی  ،خواهیم خواند کهاالن ما خواهد گفت و ه ب ،هشیاری
ن هم که الا ؛دوباره یادش رفته که نبات بوده ،حیوان شدههم که رفته  از آنجا ؛یادش رفته که جماد بوده ،درخت بوده ،وقتی نبات بوده

رحلهم. یعنی مرحله ذهن است همه از جنس خدائیت بوده از جماد بوده و باالترحیوان بوده،  ،یادش رفته که نبات بوده ،ذهن تویرفته 
 .آیدمیحاال ما متاسفانه یادمان ن ،ای است که ما باید یادمان بیاید

 

 نیآرد یاد، کین دنیا چو خوابمی

 حابسفرو پوشد، چو اختر را می
 (3633)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
؛ پوشدمیفرو  هشیاری راند خواب مان ،خواب ذهنش ،خواب فکرش ، که این دنیا وماهشیاری آورد که روح ما و میگوید به یاد نمی

هویتهمرفتن و با آنها در خواب فکر ها  فرو، یعنی پس در خواب ذهنپوشاند. میاختر یعنی ستاره را  ،حاب یعنی ابرسهمانطور که 
مثل  ،ایجاد هیجان مثل خشم اثرگذاشتن آن روی جسم ما و ،گیریممیطور وقتی هویت گرفتن و همینحرکت آنها هویتاز و شدن 
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متوجه  ،پوشاندمیهمینطور که ابر ستاره را   ؛را را، خدائیت ما را، اصل ما پوشد مامیفرو  ،هامخلوط اینها، این ،مثل ترس ،حسادت
 شدیم.

 

 خاصه چندین شهرها را کوفته

 گَردها از درکِ او نارُوفته
 (3634)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
وز روفته ردها از درک او هنگَ آمده بیرون و، متالشی کرده، کوبیده کرده ورا ترک خیلی از شهرهاکه  ،یا روح ماهشیاری مخصوصا 

هنوز  ؛مانسان وارد ذهن شدی در ،یعنی ما تبدیل به انسان شدیمهنوز گردها را نتکانده است که از درکش برود.  ،انداند، پاک نشدهنشده
 آویزان است.هم ها مقدار از ما این خاصیت و یک پاک نشده نباتی کامالًهاییا حالت، پاک نشده حیوانی کامالًهایاز درک ما حالت

  . مشخص است
اصطالح خاص آن هبوط است، یعنی  ؛کندمیشدن با خدا نزول یعنی یکی ،از پایگاه شرفهشیاری  ،کندمینزول هشیاری دانید که می
که کامل است هشیاری که آید میکند. به نظر می به تکاملدهد و به تدریج شروع میدست  را ازهشیاری آن  آید به پایگاه ماده ومی

برای همین  .کند به تکاملمیشروع  ،به ماده ،افتد به زمانمیوقتی ، اینکه خدا احتیاج به تکامل نداردکما  ،و احتیاج به تکامل ندارد
ن و االن کرده در ذهدر انسان گیر حیوان و انسان و ،به نبات ،املکند به تکمیاز جماد شروع  ،همین خدائیت ،هشیاریاست که همین 

میش را ناالبته ما دلیل. جهت نبوده استاین از دست دادن جایگاه شرف بی ؛خواهد آن را ترک کندمیشود و مییواش شل یواش
رود، میبه خواب هشیاری دارد ولی فقط شعور  ،استهشیاری همان هشیاری که گیرد، ولی گرچه میکار چرا صورت دانیم که این

 .شودمیهشیاری دوباره  ،بودهشیاری . شودمیاز جنس اولش  ،شودمی آزاد وقتی از ذهن ،در ذهن به خواب رفتههشیاری اینکه کما
 .خواهد که این کار را بکندمیشیارانه و زندگی شود، این دفعه همیشود، از جنس خدا میدوباره خدائیت  ،خدائیت بود

گوید گردهای اون شهرهایی میبینیم که می ،این فرآیند ولی در. دانیممیاش را ما نحاال شما ممکن است بپرسید برای چی؟ برای چی
اینکه ما میل ماکما نتوانستیم بتکانیم،  ،هنوز از دامن ما پاک نشده ،جماد بودن بودن و تت و گرد نبایعنی گرد حیوانیّ ،ودیمکه با آنها ب

به ما میل  ،و بهارریحان و گل ضیمران، وقت در دهد خودش که گاهی اوقات میپایین توضیح  و در .کنیممیگی حیوانی پیدا به درند
میشود و می هشیاراز خودش دوباره شویم که میهشیاری تبدیل به  ،کنیممی ها راتدریج که این شناساییبهو  کنیممیصحرا پیدا 

یم و ما دار باشیمآخر سرهم که ما  ؛بودههشیاری اول خداییت بوده،  ،اول او بوده، ل هواآلخرآخر او، هواالوّ و که این قضیه اول او دبینی
یا از ببینید آ ،ولی با این بیت شما به خودتان تگاه کنید. بازهم خودش است ،شویممینهایت شویم و بیمیشویم و ازجنس او میآزاد 

 یا نه؟ شده؛تکانده ، پاک شدهه شده، یعنی روفتدرک شما گردهای شهرهای پیشین 
 

 اجتهادِ گرم ناکرده، که تا

 دل شود صاف و، ببیند ماجرا
 (3635)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 تا دلش صاف بشود و ماجرا را ببیند. ،جانبه نکردههمه دل ویعنی انسان تالش گرم و از ته "ناکرده اجتهاد گرم" .بازهم دوباره گرم آمد
  ،و جدیت کافی اد گرم کردید، تالش توام با شادیبرای اینکه شما اجته ؟چرا؟ ، جریان چیستشدهیبینید که چمیاالن شما ماجرا را 

 فهمید.میشود و ماجرا را میدل شما صاف  و گذاریداین راه می هرچه حد توان دارید در
 

 شِ رازسَر بُرون آرد دلش از بُخْ

 باز آخِر ببیند چشمِ اوّل و
 (3636)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
  "رازشِبُخ"  ؛رازشِاز بُخ ،رید از روزن این لحظهوگوید شما سر برون بیامیباریک است.  ،بُخش یعنی روزن، روزن این لحظه است

 آوریم.میسر بیرون  ،ن روزنما از ای ،یک شکافی دراین فکرها بشود ،مان هستیمزیر فکرهای ما. که این لحظه است ،یعنی روزن راز
ا اول زندگی بوده، خد آخر هم ما هستیم. ،که اول ما بودیمشویم میم و روی پای زندگی ایستادیم،  متوجه آوردیبیرون  سر کههمین

ون بیاوریم ر از این روزن راز بیرشود که سَمیباز  موقعیباز نیست. یعنی چشم ما  ذهنیمنچشم  ،با چشم باز؛ خداستبوده، آخرش هم 
 .چیزها را با ذهن تجسم نباید کرد اینو 

شتر . خواهیم شتر را از سوراخ سوزن رد کنیممیگوییم که ما میگاهی اوقات . سوزنادبیات ما یعنی سوراخ  در "الخیاط مّسَ"اصطالح 
، یواش کوچک بشودهای ما یواشگیشدهویتهمیعنی تمام  ،شتر باید باریک بشود این شود.میاست که از سوراخ سوزن رد ن ذهنیمن

یه روزن شب ،یا سوراخ سوزن "سم الخیاط"این رد بشود.  "الخیاطسم" سوراخ سوزناین تا از که و نازک مثل نخ بشود  کوچک بشود
 وشاند. پمیاین لحظه را  ،که در زمان است ذهنیمنگرچه که تن موقتی ما یعنی  ؛این لحظه از جنس زمان نیست راز این لحظه است.

این است که بر از اول فرض ما  ،هک دهدمیاجازه ن ،ها زندگی ما درست خواهد شدبه خیال اینکه با این فکر ،از فکر یعنی فکر بعد
 ایدشما یاد گرفته .این غلط است ،اندطوری یاد دادهبه ما ایننه از درون به بیرون است؛ بیرون است، از بیرون به درون است،  زندگی در

ها به اینکه از جسمنه ،کندمیشادی واقعی از درون شما به بیرون فوران  .از درون به بیرون است ،زندگی از بیرون به درون نیست که
  شود.می جاریشما 

 از این .آیدمیوجود هشکاف ب یواش فروکش کند،، یواشپوشاندمیخش راز را هستید و بُ هویتهمنها آپس آن فکرهایی که شما با 
شده، شده، کمدیگر آن فکرها کم ،شدیدمیگذاری ایهسرمدر این فکرها  حالهبتا آن زندگی.هستید زند و شما میکاف زندگی بیرون ش

یک لحظه خدا  ،این خیلی خوب است و شودمیمن هم صفر  ،هرموقع که فکر من دار صفر بشود است. جایی صفر شدهیک ،شدهکم
میی را قسمتهایی هست که یک موقعیک  ؛گاز زدیمن را امروز گفت آمدی  شوید.میشما زنده  ،دهدمیخودش را به شما نشان 

 من زنده بشوم.، بوس بدهدوباره یک بوسی بده، نجا آبرسر  گویدمی .بتواند شما را ببوسد که ،ندکَ
به نظر  ذهنیمنبا چشم ، بوده یآخر چ ه اول وشوید کمیباچشم حضور متوجه  ؛باچشم حضور ،شما اول و آخر را خواهید دید ،خالصه

  ذهن هم بمیریم. تویذهن باشیم و  تویباید  ،ایمد که از اول ما فکر بودهآیمی
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 وم:سبخش 

 

 کنیم که تیترش هست :میرویم یک قسمت دیگری را شروع میخب االن 
 

 از ابتدامیوار و منازل خلقت آدطْاَ

 
 یاها عنی حالتی ،جمع طور ،اطوار، سیر بیشتر به زبان شیرین موالنااآلن به شما گفتم با تفدرواقع توضیح همین چیزهایی است که 

 .دهدمیو چه تحوالتی رخ شود میانسان از زندگی جدا  جوریهیعنی از ابتدا چ، از ابتدا ؛میمراحل مختلف خلقت آد
 

 آمده اوّل به اقلیم جَماد

 وازجمادی در نباتی اوفتاد
 (3637، دفتر چهارم، بیت )مولوی، مثنوی

 
 

، گجماد مثل سن اول افتاده به قلمرو یا فضای جماد،هشیاری پس د. نداراحتیاج معنی کردن  قدر ساده است این ابیات که اصالًاین
زمین فقط یک موقعی کره. است نبات خبری نبوده اصالً ،یعنی اول جماد بوده ؛نباترفته  ،کردهتکامل پیداهشیاری از آنجا  و ؛آهن مثل

ل هم نبوده برروی ، گُل پیدا شدهسال طول کشیده که یک گُها میلیون ،های هرز پوشیده شدهزمین با علف روی کرهاً بعد ،جماد بوده
نی یعاین گل  ،این همه علف هرز هستآقا که بگوید  ،موقع انسان هم نبوده که ببیند یک گل درآمدهعلف هرز بوده و آن ،زمینکره

الخره انفجار گل اب ،سومین گل ،دومین گل بوجود آمده ها طول کشیدمدت ،بسیار کمیاب بود ؟حاال وجود آمدهچرا این ب اصالً؟چی 
حاال نبات ، کره زمیندر این یک موقعی گل نبوده  ،جوری به حضور رسیدن گیاه است. گل یکاست روی کره زمین صورت گرفته

 ،مثل درخت ، درست است؟آمده
 

 نباتی عمر کردسالها اندر 

 وز جمادی یاد ناورد از نبرد
 (3638)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
که گوید میاست و  "ماند"نبرد همین قانون  آمد یک روزی هم جماد بوده، از چی؟ از نبرد.میو یادش نبود در نبات هشیاری سالها 

، شما "لَختی"گوییم میگاهی اوقات در فیزیک  ،"اینرشا"ن داشتیم یا قانو "اصل ماند"کند و میهر چیزی حالت خودش را حفظ 
رود، میشود و از بین میماند، البته یک موقعی پوسیده میاالبد آنجا الی ،یک آجر را بگذار روی میز، اگر هیچ نیرویی به آن وارد نشود
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طور کلیدی های دیگر جنگ دارد، همینا حالتبه نبات افتاد بهشیاری وقتی  خواهد حفظ کند.میبنابراین هر چیزی حالت خودش را 

میخدا یعنی ، "قل تعالوا گفت رب قل تعالوا"گفت که می ما که در ذهن افتادیم، زندگی، هفته گذشته داشتیم ما، ؛ما رایهم هست ب
  گوید.میفهمیم که چی میما ن ؛ن را بیا باالایرها کن که  گوید

گوییم که فقط ذهن است و من هست و چیز دیگری نیست و همین می ؛کنیممیاستفاده  ،اصل ماندما نبرد داریم، ما از قانون اینرسی، 
 ؛کردن چیزها به خودمکردن خودم هم معادل است با اضافهکنم، و زیادتر می ترخودم را زیاد ،چیزهایی که من در ذهن یاد گرفتم

اید ستیزه کنید به اینکه جنس دیگری هم ممکن است در شما باشد. یک شما نب .این نبرد است؛ نداریمی دیگرچیز سالم شد تمام، الوا
 تحول دیگری هم باید در شما صورت بگیرد.

 

 وز نباتی چون به حیوانی فتاد

 نآمدش حالِ نباتی هیچ یاد
 (3639)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 آمد. درست است؟مییادش ن اشنبات رفت به حیوان، حال نباتیوقتی از 

 
 

 جز همین میلی که دارد سوی آن

 خاصه در وقت بهار و ضَیمَران
 (3640)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
به دشت و  ،ریاحین ها هم داریم، حیوان هم دارد، موقع بهار و گلها وجز همین میلی که ما انسان گویدو میضَیمَران یعنی ریحان،  

 ایم، مشخص است.یک موقعی ما آنجا بوده بخاطر این است که ،گوید این میلمی صحرا.
 

 همچو میل کودکان با مادران 

 سِرّ میل خود نداند در لِبان
 (3641)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
شکم  گردد به  موقعی که درمیسِرّش بر ،ولی سِرّش را یادشان رفته که ،شانمانند میل کودکان به مادران. گیلِبان یعنی شیرخواره

ز امادر خوردند و سِرّش این است که از پستان  ،ن آمدند آن خون تبدیل به شیر شدخوردند، وقتی بیرومیخون  ،خوردندمیر غذا ماد
پیش  ،اول جایی بودیم اولما یک .مرحله اول ست، مخصوصاًهبه مراحل گذشته  ال این تمثیل هم درباره عالقه ماحا مادر شیر خوردند.

همیشه ، ایمآن شیر خورده همیشه ما از ،ن خواهد گفتطور که االنیدیم و همان میل را هم داریم و همبو پیش خدا ،زندگی بودیم
به. زندگی استاست، گرفتن شیر  لدر تباد مرتب با او ، شناسدمی اصلش را ما در هشیاری پس رود.میایم و یادمان نزندگی گرفته

 .دانید چرا دوستش داریدمیشما  االنداند چرا، میولی ن ،دک به مادرش داردای که کوکند به عالقهمیتشبیه ما را هرحال 



 

نج حضورگ 
 

26     صفحه

    

 حضورگنج 620 برنامه شمارهشده متن پیاده

 
 

 همچو میلِ مُفرطِ هر نو مُرید 

 سوی آن پیر جوان بخت مَجید
 (3642)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
ما به موالنا عالقه  مثالً اینکهبرای ؟چرا، بخت بزرگوارشبه سوی پیر جوان ،حد هر نو مریدازعالقه بیش یامثل میل ، مجید یعنی بزرگ

ه داریم ب ازحد، هر دو درست است،، مفرِط یعنی بیشطیا مُفرِط داریم، چرا؟ خیلی به ما کمک کرده و ما نو مرید هستیم و میل مُفرَ
ه پیرش شرفت مرید بستگی بایم و تمام پیگرفتهگیریم و میشیر زندگی از او  که به ما چیزی یاد داده، برای اینکهمان و کسیبزرگان

 دارد.
 

 جزو عقل این، از آن عقل کل است

 جنبش این  سایه، زان شاخ گل است 
 (3643)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
یعنی اینکه عقل  ،گوید جزو عقل اینمی. دهدمیوضعیت کلی انسان را در حالت فعلی هم نشان  ،بینید که موالنا در بیان این ابیاتمی
این سایه که حرکت  کل است.عقلآن گوید این سایه می، نالزوی ما در ذهن اجهشیاری از جمله  ،مراحلاین درتمام هشیاری  جزو
مثال فرض کنید که یک شاخه گل است که سایه دارد  کند.میچون آن شاخ گل حرکت  ،کندمیتکامل پیدا هشیاری یعنی  ،کندمی

 ن در ذهنهم چه اال این عقل ماهستیم و  اوگوید که ما هم سایه می کند.میهم حرکت ن سایه ،خب اگر این شاخه گل حرکت نکند
خواهد میموقعی این سایه کرده و یکمیکرده و این هم حرکت میسایه آن بوده و آن حرکت  ،بودهباشد و چه در جماد و چه درنبات 

 رویم. میدر خود گل محو بشود، داریم به آنجا 
کند، برای اینکه آن میکند و شاخ گل هم حرکت میگوید چون شاخ گل حرکت میوار است و حرکت سایههشیاری  به هرحال تکامل

کنیم و حرکت میوتا او حرکت نکند ما حرکت ن، کندمیمنظورش این است که زندگی یا خدا دارد این کارها را ، کندمیدرخت حرکت 
کند و اینکه عقل جزوی شما سایه وار حرکت میها شما را به تسلیم وادار این صحبت آورد. همهمیتکاملی او این پدیده ها را پیش 

 .یمحرکت کن ذهنیمننباید بر اساس عقل  ،داریم ذهنیمنذهن هستیم و توی ن االما یعنی اگر  کند و از خودش راهنمایی ندارد.می
موقع گل هیچ یه شاخباشیم. ساباید موازی با او  ،کندمیحرکت  وریجهبرای اینکه بدانیم او چ ؛کندمیحرکت  جوریهباید ببینیم او چ

کنیم، جور دیگری میحرکت ن هاموقعای هستیم که بعضی ما سایه. کندبکند و سایه حرکت کند از اینکه شاخ گل حرکت میعدول ن
  .خواهد به شما بدهدمینا همه این معانی را موال. کار درست نیستاین؛ رویممیطرف این ما ،رودمیطرف آن شاخ گل ،کنیممیحرکت 

 

 

 سایه اش فانی شود آخر در او
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 پس بداند سِرّ میل و جست و جو
 (3644)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 یفهمیم که جریان چمیتازه  شدیم،یعنی وقتی ما از این ذهن متولد و وقتی فانی شد،  ،گلشود در خود شاخمیسر سایه فانی  آخر

هایی که آن جستجوشویم میحتی متوجه  .فهمیممیمیل خودمان و جستجوی خودمان را  هم این صحبت را کرد و سرّ قبالً. وده استب
گوید این همه که ما میدیگر،  گویدمین موالنا دارد و االاست.  بوده یبرای چ ،کردیم و غلط بودهمیمان جهان بوسیله ذهن که در

قیافه  ،ردشکل دا، فکر کنیم مخودمان را بصورت جسم ببینی ،بصورت جسم ببینیم خواهیممیرا  بیرون و خداکنیم در جهان میجستجو 
 . ها غلط استاین ،چسبیممیمان دارد و به فکرها

 ذهنیمن ،شما از ذهن بیرون بیایید ،او الخره سایه فانی بشود دراب .سایه هم باید حرکت کند ،کندمیگل حرکت شما همین که شاخ
ی بوده که یک میل دیگر ،یدکه آن میلی که به جهان داشت ،و سِرّ میل خودتان را بدانید ؛بمیرد، بیافتد، خالصه ذهنیمن، فانی بشود

 به سوی خدا را داریم.را داریم، ما میل حرکت ما میل حرکت بسوی او و  دار کرده بودیدسوی جهان جهتهبغلط بهشما 
 

 تسایه شاخ دگر ای نیک بخ

 کی بجنبد، گر نجنبد این درخت؟
 (3645)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
یعنی ما همیشه بصورت  آن درخت بجنبد. ید که اگر تحول دیگری صورت بگیرد، صورت نخواهد گرفت مگرخواهد بگومیحاال 

ن یعنی یک سایه دیگری اال ه ندارد.فاید ذهنیمنکوشش ما در ذهن بصورت است.  وقتی او خواسته ،یماهتکامل پیدا کردهشیاری 
 ذهنیمنیعنی ما خودمان را با  تواند حرکت کند.میاگر نجنبد سایه ن ،آن درخت بجنبد باید آن شاخه بجنبد و ،خواهد بجنبدمی اگر

 ش این است.ایک معنی ؛بزایانیم ذهنیمنتوانیم از مین

 

 اشحیوان سوی انسانی باز از

 اشکشد آن خالقی که دانیمی
 (3646)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 .اششناسیمیی که داییعنی خ ،اشاین خالقی که دانی شناسی.میاو را شد، کی؟ آن خدایی که تو کِمیدوباره از حیوان به سوی انسانی 

نشناس خدا ذهنیمنلحاظ به برای اینکه از جنس او هستیم. .شناسیممیخدا را  ،ماندر هوشیاری ،ماندر من اصلی ،مانما دراصل
 .است این اتفاق صورت گرفته ،کشاندهبه انسان هرحال از حیوان ما را به هستیم.

 
 

 چنین اقلیم تا اقلیم رفتهم
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 تاشد اکنون عاقل و دانا و زفت
 (3647)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
ی درآمده که هم عاقل است و فعلبه صورت انسان  النا، شدهعوض ،شدهعوض ،شدههی عوض ،طور سرزمین به سرزمین رفتههمین

هم  دانایی نیست و بزرگی ،عقل نیست ،است ذهنیمنبر اساس  و زفتمنتها اگر این عاقلی و دانایی  و هم بزرگ است.است هم دانا 
 دهد: مین خود موالنا توضیح دانید االمینیست. 

 

 عقلهای اولینش یاد نیست

 ست دنیکرهم ازین عقلش تحول
 (3648)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 ،نه عقل نبات یادمان هست ،یادمان هست نه عقل جماد ،اولیه یادمان هستهشیارینه عقل  مان یادمان نیست.های اولینحاال ما عقل

 ؟ تحولستچی ،هم ذهنیمن مانده، اما از این عقلدرک ما باقی گردهایی از آن موقع دریک گفت فقط  ؛نه عقل حیوان یادمان هست
 کردنی است، مشخص است.

 

 تا رهد زین عقل پر حرص و طلب

 صد هزاران عقل بیند بوالعجب 
 (3649)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 رایب ،از حرص به چیزهای بیرونی است پر ذهنیمنعقل . دهَاز این عقل پرحرص و طلب برَچی بشود؟ تا تا  ،کندپس تحول پیدا می

بیند که میهزار عقل صد ،اگر برهد ؛هرچه بیشتر بهتر ،دارد، طلب دارد چیزهای بیرونی است، و تقاضا کند که زندگی دراینکه فکر می
 در ؛ذهنتوی ن افتاده صورت گرفته است و االهشیاری شویم که تکامل میمتوجه  تا حاال پس ها عجیب و غریب است.این عقل

نه و کی مقدار زیادی رنجش و اتاین انتظارات و توقع .از حرص و انتظار و توقع هستیم دانیم، ولی پرمیزفت  ذهن ما خودمان را دانا و
 .صدهزار جور عقل عجیب و غریب خواهیم دید ،اگر از این برهیم ما بوجود آورده، خشم در

 

 ی ز پیشسچو خفته گشت و شد نا گر

 ؟یان خویشسکی گذارندش در آن نِ
 (3650دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 
گذارد ما اما زندگی نمی؛ یمبودهشیاری یم که از جنس فراموش کرد ،یمدر ذهن خوابیدیم و فراموش کردیم که کجا بود گرچه که ما

ر خواب ذهن هستیم، د یم درهم خواب دید ما، یک شهر دیگری است بیند درمیخواب  یگفت که یکری بمانیم. کادر این فراموش
از هرطرف  گذارند،جوری نمیبینید که چه، میگذارندمیکاری ما را ناین فراموش بودیم. ولی در یچ ستیم و یادمان رفته که قبالًذهن ه
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ای شما مثل پروانه. رساندمیدیگر به شما سود ن ذهنیمنشما االن متوجه هستید که فکرها و رفتارهای . کندمیزندگی به ما حمله 
دیگر به درد شما  رود،کی میکج رود،می کند ،رودمیتند  ،رودمیراه  جوریه، حاال کرم روی زمین چیدگیر کرد رمهستید که توی کِ

 پرکشاپرک در بیاید. آن یک شا تویاز  ،رم باید خودش را آویزان کندزند، این کِمیبه شما لطمه  ذهنیمناعمال  فکرها و .خوردمین
 شناسیم.مینکه پرک را شا ،کنیم فکر همین شما هستید، اما بصورت کرم ما

کننده آید، زندگی خستهمیها پیش آید، چالشمیکند، کارها جور در نمیبماند، زندگی به ما حمله  یطورگذارند اینمیگوید که نمی
که ایم فراموش کردهایم و رفته خواب ذهن فرو ها این است که ما درمعنی همه این ؛شودمیمریض جسم ما آید، دردها می، شودمی

 کاری بمانید.آن فراموش گذارند درمیگوید نمی خواهید بیدار شوید؟میحاال شما  را بیدار کند. خواهد مامیزندگی ، از چه جنسی هستیم
 

 باز از آن خوابش به بیداری کشند

 خندکند بر حالت خود ریشکه 
 (3651)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
شد، شروع به خندیدن به کارهای قبلی خودش   هشیاردفعه که یک؛ هشیاریآورند به میکنند و میواب ذهن او را بیدار دوباره از این خ

می ،حضور زنده شدیدهشیاریای به کنید و به درجهمیبرنامه گوش  سال است بهکنید. شما اگر یکمیکار را ن اینشما اال و کندمی
شکایت پوچ  سر هیچ وقدر رفتم این م؟مگین شدشقدر خاین ،فالنی کارآن های فالنی یا به به حرفاین من بودم که پارسال  گویید
برد که به میتوانستم تحمل کنم، شب و روز خوابم ننمی .پول من را خورده بود ،ناچیزپول، فالن مثالًیکی به من برخورده بود،  ؟کردم

خردمند هستم، آن هشیار هستم،  االنمن جنس خدائیت هستم، من بزرگ شدم،  زمن ا چی؟این توهین یعنی اصالً .من توهین شده
، رفتممیدنبالش هی من  ،زددفعه یک حرف درشتی مییک ،شدمیرد  من با اتومبیل از کنار یتا یک کردم؟میمن  بود یکارها چ

 که کند بر" کردم؟مین کارها را آاین من بودم که  .خندممین به آن اال ؛بعداً بروم، به او بدهم یتا آنجا یک فحش ،کیلومترچندین 

من بودم که  ؟شدممیمقام خم خاطر به ؟شدمخم میخاطر پول همن بودم ب گفتم هرچه بیشتر بهتر؟میمن بودم  ،"خندخود ریشحالت 
گفتم تا خودم را میودم که دروغ ؟ من بندادم ها را خوردم؟ من بودم که پول مردم را گرفتم و؟ من بودم که آن حقا کردمها رآن ظلم

  بوده؟ یاین کارها چ رآخ بزرگ کنم؟

مان یبه کارها ،ه خودمان بخندیمباگر ما  ،واقعاً روز خوبی است ،"خندکه کند برحالت خود ریش، باز از آن خوابش به بیداری کشند"
شریک کند،  ،بکشددر یک ماجرایی بخواهد ما را  . اومان بخندیمذهنیمنبه کارهای  ،هشیاریما بکشیم عقب به عنوان . بخندیم

 . تان استآن روز، روز جشن. به او بخندید ،شما نرویددرگیر کند، 
 

 خوردم بخوابمیکه چه غم بود آنکه 

 چون فراموشم شد احوال ثواب
 (3652)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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است و هشیاری احوال درست و حقیقی که مال  جوریهچ، خوردممین بود که من در خواب ذه میاین چه غ که گوییدمییعنی شما 
کر جدا از فهشیاری که  ،آن پدیده و آن اتفاق در ما افتاده ،که انسان شدیم موقعییادمان باشد از  فراموشم شده بود؟ ،من بود از اول با

هشیاری کنیم، به اصرار ما میبه اصرار ما آب و روغن  ،ما جداست در .از فکر جدا بشودهشیاری یعنی شما نباید کاری بکنید که ، شده
منتها به  ،به اصرار. یزهای بیرونی و اتفاقات ببلعندرا چ دهیم توجه زنده مامیچسبانیم به چیزهایی در بیرون و اجازه میخودمان را 

یرونی جذب یک اتفاق برا اد که توجه زنده شما بعد از این شما اجازه نخواهید د. کنیممیکار را نکه بیدار بشویم دیگر این، همینغفلت
ن آ ،کار را بکنماگر من این. من غمناک خواهم بود ،کار را بکنمگویید که اگر من اینمی. دهیدمی، اجازه ندکند و در خودش نگه دار

 این عقل جسم است، .مکنگوش خواهم به حرف آن می ،خواهم آن را زیاد کنممی. بینممین دنیا را آاز پشت عینک  ،شود دل منمی
 کنم.میکار را نپ من این ؛را دارما من عقل خد

چیزی به ،کسیبه ،کنیدمیاز این ناز  کنم. شما بعدگویید من از جنس تو نیستم، من ناز میمیآید میهرچه   ،کنیدمیآید ال میهرچه 
میاز کسی هم ن، در درون خود شماست ،بری و مرکز هدایتدانید که مرکز رهشما می خواهید.میشوید، از کسی چیزی نمیخم ن

 پرسید.
 ،از این اگر هم هست ین زمینه بهترین است، یعنی بهترهای موالنا در اآموزش. خوانیممیها را خوب ما این ،البته در مراحل ابتدایی
  .کندشما را به راه ثواب بیدار می کهباید بسیار نادر باشد، 

 

 آن غم وَ اعتاللچون ندانستم که 

 فعل خوابست و فریبست و خیال؟
 (3653)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
الل یعنی بیماری، اعت توانستم بدانم که این غم من و این بیماری من،میچطور من نفهمیدم، چطور من ندانستم، یا ن گوییدمیشما 

امروز گفت  کند، کم است.میحس نقص گفتم است که  ذهنیمن هم بیماریبیماری این ، منبیماری غم و این  ؛ایجاد علت، مرض
ما قادر به هر کاری یعنی ش. که کامل است، تواناستدر حالی .ناتوان استکه کند میترسد و حس می ،دچار شرم شدههشیاری که 

برداری جهان توانم قهرمان وزنهمیام هست، سال 70من االن  یک موقعی مثالً ،تان باشدکاری که متناسب با فیزیکالبته  .هستید
 ،شودمیشکوفا  ر اواین قوه د ش است،سال ، بیستسالش است ولی هر جوانی که پانزده کند.میفیزیکم ایجاب ن ؛توانممین ،بشوم؟ نه

  ورد.ابوجود بیکند، آن اعجاز را میایجاب  ،بدنش ،خداییت را جاری بکند و اگر فیزیکشاین تواند میای در هر زمینه؛ این خداییت
گیر ای که خودت سختپس به درجه .کندمیخودش را بیان  ،دهیمیای که اجازه کند، به درجهمیچون او هست که خودش را بیان 

چطور من " فعل خوابست و فریبست و خیال؟، چون ندانستم که آن غم وَ اعتالل"، بخشد. خالصهمینظر نیستی، او نیستی، تنگ
 حقیقت ندارد. چطور نفهمیدم؟ ؛و خیال استاست ذهن است و یک فریب خواب غصه من و بیماری من، این کار  و ننفهمیدم این غم م

 

 همچنان دنیا که حُلم نایم است

 خفته پندارد که این خود دایم است
 (3654)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 



 

نج حضورگ 
 

31     صفحه

    

 حضورگنج 620 برنامه شمارهشده متن پیاده

این دنیا به این زیبایی که هر  دیگر؛ کردیممیداشتیم  همین را صحبت  حُلم یعنی رویا و نایم یعنی انسان خوابیده، ،همینطور دنیا که
مان به خواب این مفاهیم و ما هم از طریق ذهن تگوید زندگی در من اسمیکند و میقسمتش گیرایی خودش را دارد و ما را جذب 

پس  پندارد که این خواب همیشه دایم است.میگوید این رویای انسان خوابیده است، و کسی که خفته، در خواب میرویم، میفرو 
باید عمرش تمام  ،ست، این عمری دارداهیجانی موقت در زمان هم یک باشنده ذهنی ذهنیمنذهن موقت است، این  درخواب شما 

شی بشود و باید متالتان است، سالچهلشما اگر شد، حاال میسالگی باید تمام ده شد، در میدر هفت هشت سالگی باید تمام  بشود.
 است. میئندهید، فکر نکنید که این خواب دابه خواب ادامه و  های عجیب و غریب پیدا کنیدشما از توی آن بیرون بیایید، که عقل

 

 تا بر آید ناگهان صبح اَجَل

 وا رهد از ظلمت ظَنّ و دَغَل
 (3655)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
بمیریم و از  ذهنیمنما نسبت به  ؛الشی بشود، یعنی ما به تن بمیریمتا قبل از اینکه این تن مت ،کنیممیها را البته همه این صحبت

که  ان این نیستمنظور ما از بودن در این جه ییم. این منظور ما از زندگی است، منظور ما از بودن در این جهان است.اآن تو بیرون بی
 ،آیدمیجل یک روزی صبح ا ،اما اگر توجه نکنیم و ادامه بدهیم ان از آن استفاده کنند.دیگرتا بعد بمیریم و برویم،  ،ما انباشته کنیم

یعنی فکرهای  ،شود و از این تاریکی فکر، ظنمیذهن هم متالشی  ،و وقتی این تن متالشی بشود آیدمی، یعنی مرگ ما صبح مرگ
 رهیم.میما بازی این دنیا و ذهن، شده و فریب، دغل یعنی فریب، و حقههویتهم

شویم که آنمیما متوجه  ،موقع مردنیعنی موقع، تا آن بهترین کار این است که به منظور ما از زندگی عمل کنیم. ،البته توجه کنید
 و این سرخوردگی بسیار بزرگی گشتیممیهمیشه با ما بوده و ما در ذهن و در جهان دنبالش  ،خداگشتیم، زندگی، میچیزی که دنبالش 

اگر شما به موضوع توجه نکنید و بخواهید که ظلم و ستم که گوید میدوماً  ،داردمیحذر برن موضوع آاز االن موالنا اوالً ما را  .ستا
بعد از مرگ صحبت کنم، ولی چند بیت من عالقه ندارم که  حاال معموالً کند، شما سود نخواهید برد.میما را وادار  ذهنیمنکه  ،بکنید

  تان خواهم خواند.بعدی را برای
و  شدیممیسالگی باید  ده شویم که در سنمیما متوجه حقیقتی  ،شودمیمتالشی  ذهنیمنمیریم، این میگوید وقتی ما میخالصه 

 یم.ز جنس او بودیم و ما متوجه نشدآن این است که زندگی همیشه با ما بوده، ما ا

 

 اش گیرد از آن غمهای خویشخنده

 و جای خویش چون ببیند مستقرّ
 (3656)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
از آن  ،بیندمیبیند و استقرارش را میاست، جایش را  هشیارییک استقراری پیدا شد و دوباره از جنس که شود مییک دفعه متوجه 

عد ب .است االن دیگر خیلی دیر شده که ،گیرد. البته توام با تاسفمیاش هر چقدر عمر کرده، خنده ش،سال یا نود شسال هشتادغمهای 
 گوید: می
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 هر چه تو در خواب بینی نیک و بد

 روز مَحشر یک به یک پیدا شود 
 (3657)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 حاال شود.می، یک به یک پیدا شویمیزنده به زندگی بینی، روز محشر، روزی که میگوید که هرچه از نیک و بد در خواب ذهن می

ید اگر شما یواش یواش زنده شد ،نکته بسیار باریکی که در اینجا هست تواند قبل از مردن صورت بگیرد.می ،این روز محشر و قیامت
مثالً ک دفعه ی؛ ه کردید و ترسیدید، وحشتناک بودنگا تانذهنیمنشدید به زندگی، با آن چشم حضور به  هشیاربه حضور و لحظاتی 
کنید، صدمه به خودتان میکلی کینه دارید، کلی درد برای خودتان ایجاد کلی درد دارید، کلی رنجش دارید،  ،متوجه شدید که شما

میا ن جنس نیستید. آنکه شمآبرای اینکه شما از  ،شما نگاه کنید .شما نترسید؛ زنید، و خیلی چیزهای دیگرمیدیگران  زنید، بهمی
 . ییدابیبیرون بریزد و شما پاک و پاکیزه از آن تواند فرو میقسمت من شماست و آن  ،بینید

 ،ان خواهد دادتان را نشمسلم بدانید که زندگی به شما من سر خودتان کاله گذاشتید. ،خودتان را به خواب بزنید ، دوبارهاما اگر بترسید
زنیم، ما میگوییم، ما لطمه به خودمان می ما دروغ شویم کهمیما متوجه  .دولو اینکه بدترین کارها را انجام دادی، از آن وحشت نکنید

ناظرش باشیم که تا حاال فکر دفعه یکها را وقتی این؛ کنیممیگذاریم، ما هزار جور کار بد میکنیم، ما چوب الی چرخ مردم میغیبت 
یک دفعه به ما ثابت بشود  ؛مشود، ما درجه یک هستیمیداری هستیم، ما خیلی خوب هستیم، اصالً بهتر از ما نما آدم دین کردیممی

بدانید که روز محشر، اگر قبل از مردن باشد، قیامت  .ما آرام باشیدشما وحشت نکنید، ش کنیم.میطوری نیستیم، ما وحشت که ما این
 کند.میاین دردهای ما، ما را معطل  ،های ماشدگیهویتهمآید، چه بسا این میها یک به یک باال شما، این
 ر است.تکند، کارش راحتمیپیدا نکه شدگی با درد هویتهمهمه ، اینخوب تربیت بشود در محیط عشقیه چهار پنج ساله چاگر یک ب
ناظر  هشیاریشدگی و گرفتاری داشتیم، نه که کار ما خیلی سخت است، ولی ما باید بصورت هویتهمو  همه چالش داشتیمما که این

ا همین اینج ،بیا است، همین خواب خوبما را نکِشَد که  ذهنیمنفوراً  تعجب نکنیم، ل کنیم.صبر کنیم و دردش را هوشیارانه تحم
تحمل بکنی، حاال ول توانی مینکه  بینیمیچیست؟ ها این ،ادامه بده بابا ،روت راپه را،بافی خیال را،گران ها و خرافات و خوابصهق

روز مَحشر یک به ، هر چه تو در خواب بینی نیک و بد"روی. میهمین طور  میریمی ،شودمیببینیم چی ؟ شودمیکن ببینیم چی 

 "یک پیدا شود

 

 آنچه کردی اندرین خوابِ جهان

 گرددت هنگام بیداری عیان
 (3658)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
همه یک به  ،که قبل از مرگ باشدانشااهلل  ،شویمیموقعی که بیدار  ،هر کاری کردی ،در این خواب جهان، خواب ذهن که گویدمی

آید، حاال با آن میگوید اشکاالتی پیش میموالنا  ،ردیمن مُآاگر هم با  .ترسیممیکه گفتیم ن ،شوندمیآشکار ، شوندمییک عیان 
  کاری نداریم.زیاد اشکاالت 
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 ستتا نپنداری که این بد کردنی

 اندرین خواب و تو را تعبیر نیست
 (3659تر چهارم، بیت )مولوی، مثنوی، دف

 
 
و  ،بافیخیال ، در اینروتپدر این ه ،در این خواب ذهن اتذهنیمنبا  توانی بکنیمی خواهدمیکاری دلت هر که تصور نکنیتو تا 

 بله... شود.میها آشکار یک روزی این ، یعنییر داردخواب تعباین  این خواب تعبیر ندارد.
 

 بلکه این خنده بود گریه و زَفیر

 روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر
 (3660)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 این خنده تبدیل به گریه و ناله خواهد شد. ،کنی، یک روزیمیای ستمگر این خنده تو که بر اسیر که  گویدمی

  

 گریه و درد و غم و زاری خود

 شادمانی دان به بیداری خود
 (3661)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
شدگیهویتهمیا از این  ،برای اینکه نکنی این کار را ،کشی و غم داری و زاری داریمیکنی، درد میگوید اگر تو هوشیارانه گریه می

 ها تبدیل به شادمانی خواهد شد. این ،شوی یا هنگام بیداریمیوقتی بیدار  ؛ها آزاد بشوی
که یکی بیندازیم، اوالً ها را باید یکیب اشکالخ، بینیم اشکال داریممیکنیم میه ما االن به خودمان نگا ؛پس بنابراین درد هشیارانه

مینه، و پذیرش این واقعاً پهلوانی  که بینیممیانسان کاملی هستیم و االن ما کردیم میچون تا حاال فکر  ،آور استاش دردپذیرش
در خواب  ،تهداش ذهنیمنراه انحرافی رفته،  ،اهش را بپذیرد، خبط کردهانسان ببیند اشتباه کرده و اشتب که این خیلی مهم است خواهد.

ولی در  ،بینید که خوشبخت نیستید، غمناک هستید، دردمند هستید، ناسالم هستیدمیو اگر شما ، تواند بیدار بشودمیذهن بوده و االن 
پذیرشش  ،اگر دیدید نیستید خب طوری نیستید.حقیقتاً آن ،کنیدمیپس اشتباه  ،دانیدمیمعنوی  ،دانیدمیخودتان را آدم عارف  ذهن
شود؟ سر خودتان کاله میموقع چی آن ،ین بمیریدهمبا  ،حاال شما نپذیرید .دیر بشوداینکه تا  ؛کندمیخیلی به شما کمک خیلی

میموقع بیداری تبدیل به شادمانی  ،کشیممیاندازیم و حاال دردش را هم مییکی اینها را یکی ،ب وقتی ما پذیرفتیمخ؟ ایدنگذاشته
 آید.میشادمانی پیش  ،اینکه انداختیمشود. به محض

 

 ای دریده پوستین یوسفان

 گرگ بر خیزی ازین خواب گران
 (3662)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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یعنی انسان ،ید تو پوستین یوسفانگومیطوری خواهد بود. این ،چه بعد از مرگ ،خیزیبقبل از مرگ برچه  ،هاست که دیگراین ،هبل

باید بپذیری و درمانی برای  ،خواهی دید ات رااگر بخواهی بیدار بشوی، خوهای گرگی .ستم کردی ،های معنوی را دریدی، ظلم کردی
 خواست،خواهیبرگرگ  طرفصورت از آنردی، در ایندر خواب ذهن مُ ،اگر متوجه نشدی .یاگر قبل از مرگ متوجه شد ،بکنیها این

 من کاری ندارم. ،شودمیحاال بعدش چی  ،افتدمیاین خوی گرگی از تو ن
 

 گشته گرگان یک به یک خوهای تو

 درانند از غضب اعضای تو  می
 (3663)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
هویتهم ،هایی داریمعادت ،ی داریمآیا ما خوهای تجربه کردیم. ،درند رامیکه گرگ شدند و اعضای ما را  ولی اینجا ما این خوهایی

میکه بدن ما را خراب  ،آور درآمدههای زیانآمده، بصورت عادتشخصیت درآمده، بصورت اعتیاد درکه بصورت زیر ،هایی داریمشدگی
ده ی کهنه حتی تو خانواهاما رنجش ،داریم هما خشم داریم؟ بل ،داریم هما استرس داریم؟ بل ،داریم هما حسادت داریم؟ بل داریم. هکند؟ بل

شود که یک نفر روزی چهار مین ها خوهای درنده هستند.ب اینخداریم.  همان هم داریم؟ بلاز فرزندان ،داریم هاز همسرمان داریم؟ بل

زیاد شود؟ میها مُردی چی با این اگر حاال ،"درانند از غضب اعضای تومی"خورد. میبدنش را  خشمگین بشود، این خو پنج مرتبه
 .خالصه طرفآن شودمیخوب ن

 

 خون نخسبد بعد مرگت در قصاص

 ردم و یابم خالصتو مگو که مُ
 (3664)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
شود یک نفر این همه ظلم و ستم در خواب ذهن بکند و برود و هیچ مییعنی ن خوابد.میندر قصاص گوید بعد از مرگ تو خون می

 چیزی نیست. چنینآزاد خواهم شد.  ،ردم دیگرتوانی بگویی که وقتی مُمین جبرانی نباشد، و تو
 

 سازی استاین قصاص نقد، حیلت

 پیش زخم آن قصاص، این بازی است
 (3665)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
ست که اتدبیری یعنی  است. بینی، این یک تدبیرمیخورند و اینجا صدمه میاین خوهایی که تو را  ،گوید این قصاص نقد اینجامی

 ها بازی است.این ،های بعد از مرگها، زخمپیش آن زخم .بلکه تو بیدار بشوی ،کندمیزندگی 
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 زین لَعب خواندست دنیا را خدا

 کین جزا لَعب است پیش آن جزا
 (3666)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
بینید که همه اینمیپس  ست در پیش آن جزا.ااین جزا بازیچه  ،خوانده است کهدنیا را بازی  خدا گوید برای اینمی لعب یعنی بازی،

 .اشد خالصهوقت را تلف نکنی ، شماقبل از مرگ ما باید یک کاری بکنیم ،گردد به اینکهمیها بر 
 .این هم آیه قران است بله،
 

 ... وَلَعِبٌ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنْیَا الْحَیَاةُ ذِهِوَمَا هَ

 و بازی نیست ... میزندگی دنیا جز سرگرو این 
 (64(، آیه 29ن کریم، سوره عنکبوت)آقر)

 

 ای ستاین جزا، تسکین جنگ و فتنه

 ای ستآن چو  اخصا است و این چون ختنه
 (3667)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
خواهد مییعنی  نشاندن جنگ و فتنه است.برای فرو ،ها، یا حتی جزاهای قانونیجهان، این صدمات، این چالشا در اینزاین جگوید می

خصا یعنی درآوردن کردن است، اَو آن جزا مانند اخته زندگی اجتماعی ما را درست کند و در این جهان بتوانیم درست زندگی بکنیم.
 بیضه حیوان نر یا انسان، و این جزای این جهان مثل ختنه است.

 
 

 م:چهاربخش 

 
 :نوی به این ترتیب هستتیتر این قسمت از مث

 

را  ما رسان که ماه را فربه گردان و زود زاد ب بیان آنکه خلق دوزخ، گرسنگانند و ناالنند به حق که روزی های ما

 صبر نماند.
 

 کنند که عموماًمیباشندگانی زندگی  ،این فضا یک جهنم درست کرده و در ،دار خودشذهن من که انسان درایناز بیان دیگری است 
است، زندگی را به غذای ما  هویتهمذهنش هستیم و با ما  که این انسانی که ما دربه این ،نالندمی ماًئودا، از جنس ذهن و درد هستند
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، به آن زنده خودمان نگه داریم اینکه این لحظه دربه جای ،را و توجه زنده خودمان رامعادل این است که ما نیروی زندگی  تبدیل کن.
میو زندگی را  درندمیها ما را و مثل گرگ این کنیممیسرمایه گذاری های ذهنی این خو درکیفیت داشته باشیم، ندگی باز و بشویم

پس  .هم ندارند و صبر را بخورند و ما را هم بدرند ها هم عجله دارند که این غذای زندگی ماایندهیم و میها را گیریم و غذای این
  تواند ببیند.میخودش  درها را اینما هست و هرکسی  در ،ها و خاصیت دریدن این خوهاها و دردزایی اینعجله این ،هاصبری اینبی

ببینید  ،یدنورافکن را روی خودتان بینداز ، به خودتان نگاه کنید،چنین چیزی نیست نه خواستید انکار کنید که موقعیو اگر شما یک  
ها همه الگوهای این یکنواختی زندگی هست؟ حوصلگی هست؟ چقدر حسبی شما هست؟ چقدر حس جدایی در که چقدر حس

قضاوت چقدر حس هست؟ چقدر حس بدگویی  هست؟حسادت  چقدر حسنظری هست؟ تنگ چقدر حس .زتدگی هست هشدهویتهم
تند که غذای هس درونی ماها همه خوهای درنده کردن هست؟ اینچقدر حس کوچکهست؟ چقدر حس برچسب زدن به مردم هست؟ 

ها این ،ویمبش هشیارساکنان جهنم ما هستند و اگر ما ها اینگیرند و عجله دارند بخورند و یکی از دیگری پیشی بگیرد و میزندگی را 
 ... میحاال اجازه بدهید مثتوی را بخوان؛ اگر نه. شناسیممیرا 
 

 این سخن پایان ندارد موسیا

 هین رها کن آن خران را در گیا
 (3668ی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )مولو

 
بالفاصله  ،که کردیم یی استهادنبال همان صحبتکه ست اسمتی از مثنوی ق  ،گوید این سخن پایان نداردمی ،به موسی هست پس رو
که  یان گیاههم ؟کدام گیاه، رها کن که از این گیاه بچرند ،های ذهنی رایعنی من ،این خران یا آن خران .ستاقسمت قبلی  آنبعداز 

کردن دنبال بزرگ ،ز استدنبال پُ ،دنبال توجه و تایید است ،ستاکه من دارد و من نظرش به بیرون هشیاری هر  .بیرون هست در
من مهم  ،که برای من دست بزنیددنبال این، به من بگویید، را شناسایی کنید این ،امکه من یک کاری کردهدنبال این ،خودش است

 .علف گیاه ،همان گیا یعنی  .آن گیاه باید بچرند های ذهنی هستند که ازمنها این م،هست
  

 تا همه زآن خوش عَلَف فَربِه شوند

 مندهین که گُرگانند مارا خشم
 (3669)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
کند و آنها میمردم موعظه  هوقتی ب میدخوش پس هر. شنودمی ها رااین دارد موسی، پس این زبان خداست ،گینمند یعنی خشمخشم

 برای اینکه ما .چاق شوند ،ذهنییعنی غذاهای بیرونی وش،تا همه از آن علف خ. آیدمیبه دلش  میااله چنینشاید یک  ،شنوندمین
 . بله؟خواهندمیغذا  ها، اینها خشمگین هستندکه اینگرگانی داریم 

 

 نالۀ گُرگانِ خود را مُوقنیم

 طعمۀ ایشان کنیماین خران را 
 (3670)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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اری ک آنها شما با این گرگان اگرداریم.  نیقیایقان داریم،  ،یعنی اذعان داریم ،موقنیم، شنویممیگوید ما ناله گرگان خودمان را می

ده ذهنی ولی حسادت یک باشن .شما کاری نداردحسادت هم با  ،شما اگر خوی حسادت نداشته باشید .ندارند کاری با شما ،نداشته باشید
ین من ا و این را مقایسه کنید کاهش بدهید و به یک من دارید خودتان را چرا که شما دوست ،شما دوست دارید. یک الگو است ،است

که خودش را با یک این از غیر کند ومیحس نقص ، هواست جدا شده و مثل ابر در ،منفصل شده، اه پیوستگی با زندگی را بسته استر
نه خوی حسادت منتظر وگر شناسی؟میچرا این الگو را ن ،کار غلط است این ندارد.داشتن راه دیگری برای وجود ،من دیگر مقایسه کند

  .ایدمتوجه نبوده حاال شما تا ،درندمی ،خورندمیرا  ها شمااین گرگ ،تنگ نظر هستید ،اگر شما حسود هستید .است
مگر ، اینکه کردهکما .ها خواهیم کردطعمه این گرگ ،کنندمیمیل  به این کار که هاییهشیاری ،ذهنی راهاییعنی من ،ما این خران را

لحاظ م بهه باید بشود که بیدار بشویم؟ جوریچه ؟باید درد بکشیم دیگر چقدر جنگ نیستیم؟، کینه، خشم ،استرس ،ما طعمه حسادت
از  ،با مدیرمان اختالف داریم ،مان اختالف داریمیهابا بچه ،فردی که با همسرمان اختالف داریماز لحاظ  ؛لحاظ جمعیهم به ،فردی

 دیگر ،کندمیاین فضا زندگی  خب کسی که در، هستند همه نامرد ،کسی یاد ما نیست ،کنندمیبه ما توجه ن ،مان گله داریمدوستان
کنند و میمان را خراب ها بدنهای کهنه داریم و اینرنجش ،ورزیممیکینه  ،از طرف دیگر خشمگین هستیمکار باید بشود دیگر؟ چی

، از زندگی دور هستیم ،کنیممیبازی حقه ،حرص داریم ،کنیممیهم حمله به از نظر جمعی هم که ؟مدیگر به کجا باید برسی؛ اندکرده

 .این قانون زندگی است و "این خران را طعمه ایشان کنیم" ،خالصه ؟یمسخواهیم برمیبه کجا ، کندمیمذاکره  ذهنیمنبا  ذهنیمن
 

 این خران را کیمیای خوش دَمی

 از لبِ تو خواست کردن آدمی
 (3671)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
ه ممکن بود ب ،ممکن بود به مسیح باشد ،خطابش به موسی است دفعهحاال این ،از لب تو ،نفسیخوش ،دمیگوید کیمیای خوشمی

هر بزرگی  ،دهدمیدارد به دیگران آموزش و حضور رسیده هشیاری کسی که به  ،ممکن بود به شما باشد، یا هرکسی باشدباشد موالنا 
 . پسخواست آدم بکندمیاز لب تو ، شویممیمثل موالنا که ما داریم بیدار  ،آمدمیمش زندگی یعنی از دَ، میدَیک کیمیای خوش .باشد

زنده به حضور و قایم به هشیاری آدم یعنی  .آدم بشویم، ما باید بگیریم ،آیدمیم کسی بیرون از دَ ،این برکت ،هشیاریاین  ،ایاین کیم
 .ذات خودش

باورهای خودش را که جسم هستند  ،ش به جهان است و من دارد و متوجه نیستاکسی که میل ،خراینجا ، حاال اصطالح است دیگر
 .مقایسه که ابزار زندگی نیست، داندمیمقایسه را ابزار ، داندمیمن را پایه ، داندمیپایه  ،دانداساس می

  

 تو بسی کردی به دعوت لطف و جود

 آن خران را طالع و روزی نبود
 (3672)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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خیلی لطف و بخشش  ،ت دعوتیعنی بصور رسید.میدرحالی که لطف و بخششت به آنها  ،خیلی کار کردی ،یعنی تو بصورت دعوت
 .بشوندبیدار این خران ی نبود که موقع .اما قسمت و روزی این خران نبود ،کردی

 

 پس فرو پوشان لحافِ نعمتی 

 تا بَرَدشان زود خوابِ غفلتی
 (3673)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
میرا ن خدا ،بینندمینعمت  بینند ومیها جسم چون این ،جهان رااین های نعمت شدگی باهویتهمیا  ،را پس تو بیا لحاف یک نعمت

بسا . خواب غفلتتوی بروند  ،ردها را ببَتا خواب غفلت این شان کن،، ولشان کنهویتیعنی همشان بکش. ، رویشکر کنند بینند
اگر کسی این مطالب را از زبان  .اندنشنیده اینکه، مثلشنوندممکن است بهمین مطالب را  ،در خواب غفلت هستند ها که فعالًانسان

  .آن دیگر مسولیت خودش است ،و دید جریان چیست و دوباره رفت به خواب بیدار شدهشیاری یک لحظه به  موالنا شنید و
روید میه نمایانده یا شما دوبار ،از این طریق به شما ،خدا خودش را ،ایدشما به خدا زنده شده حاالین بار تاچندیا  ،طورشما هم همین

 ،زندگی را به کمک بطلبید ،کوشش فراوان بکنید، گرم بکنید گیرید اجتهادمیتصمیم  نه شوید یامیطعمه گرگ ها  ،هپروت ذهن به
 تان کشیده بشود؟خواهید لحاف نعمت رویمی، بستگی به شما دارد .زنده بشوید ،بکنید روی خودتان کار ،به این راه متعهد بشوید

ربوط مم هیچ ه به من. وگرنه باید کار کنید بفرمایید و به خواب غفلت فرو بروید؟دهد میست که ذهن به شما نشان نعمت هرچیزی ه
 .نورافکن روی خودش باشد، خودش روی خودش کارکندهرکسی باید  نیست،

 

 چو بجهند از چنین خواب این رَده تا

 شمع، مُرده باشد و ساقی شده
 (3674یت )مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، ب

 
وه وقتی که این گر؛ متاسفانه این گروه تعدادشان خیلی فراوان است ،یعنی این گروه ،این رده. دهدمیموالنا دارد اوضاع را به ما نشان 

 ،که دیگر خیلی جامد شده ؛رفته ،یعنی خدا رخت بربسته ،ساقی شده. برای اینکه استگذشته کار از کار ،این خواب غفلت بجهند از
  ،حس زندگی هست ،بازیگوشی هست ،بیشتر ذره حاال یکیا  ،سالگیتا ده ،بچه دو سه ساله در .ش مردهایعنی شمع ،سفت شده خیلی
این  کشند،میبه ذهن  وبه مقایسه  ،کنندمی هویتهمیواش که این انسان را با باورها یواش. دهدمیخودش را نشان هشیاری شمع 

 خیلی سفت و ،چیز جدی استهمه ،جدی استمثل اینکه دنیا خیلیخیلی  ،ها جدیی بعضیگسالبیستدر سن . میردمیشمع دارد 
زندگی رقص  برای چی؟ ،اندسفت شده ،روندمیها بیرون ناز چارچوب ،اندباور درست کرده ،اندسخت برای خودشان دیوار درست کرده

نگذار که ، همین بدن ،رودمیاز بین این آید و یک روزی هم میود مرتب بوج .رودمیازبین  ،آیدمییک چیزی بوجود  ،و بازی است
اگر این خفه  .شودمیخفه  ،رسدمیدیگر نورش به شما ن ،نباید خیلی رویش پوشاند ،این شمع که خدائیت شما است .شمعت بمیرد

محاصره این را با من  ،شناسدمیکه نمن ، شناسدمیاین هست که او را  .شده یعنی رفته، ساقی هم شده ،نوری نداشته باشد ،بشود
 .نپوشان ،نکن
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 را در حَیرتی داشت طغیانشان تو

 ند از جزا هم حسرتیپس بنوش
 (3675)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
، ایشما ممکن است به درجه .شما هم ممکن است به حیرت فرو بروید .شگفتی فرو برد تو را در ،های ذهنیطغیان من، هاطغیان این

بروند به  دهند مثالًمیآنها ترجیح  ،دهیدمیپیشنهاد  وقتی این آموزش را به اشخاص دیگر .به حضور زنده بشوید ،حتی به درجه باال یا
 است ماندو رشا طغیان حالت این، طغیان بکنند .تااینکه بیایند موالنا بخوانند ، نگاه کنند،سال پیش گوش بدهند پنجاه میفیلم های قدی

کنم درست میذهن  کاری که من درکه این، است ذهنیمنمیل به ستیزه و حفظ کردن وضعیت فعلی  ،حرکتمقدار اسمش را بگذار یا

، را در حیرتی داشت طغیانشان تو". کار درست نیستاین؛ دهمواکنش نشان می ،کنممیاگر چیز دیگری بگویید من مقاومت  ،است
   .ستا هااین حسرت جزای این ا حسرت خواهند خورد وهاین "از جزا هم حسرتی پس بنوشند

  ،کار از کار گذشته است ،شودمییک روزی پشیمان  زاهد " عاقال مکن کاری کآورد پشیمانی، وق باده خواهدکشتذزاهد پشیمان را "
یعنی  ،بله، یک آیه قرآن استخوانند که مربوط به می "مجزاهُ"بعضی ها مصرع دوم را  .برای چی عاقل کاری بکند که پشیمان بشود

 .در مثنوی بسیار زیاد است ،ها که مربوط به قرآن استماز این هُ" م حسرتیپس بنوشند از جزاهُ"توانستیم بخوانیم می
  

 وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّۀً وَحَرِیرًا

 و به آنان برای صبری که ورزیدند، بهشت و ]جامه های[ ابریشم پاداش دهد.

 (12(، آیه 76ن کریم، سوره انسان))قرآ

 
و نرمش صبری در این زمینه و تامل و تحقیق  بخاطر ،لحاظ کهاست به این میآیه مهکنید سوره انسان هست، آیه دوازده و توجه می

ان و جامه ن جهایدر همین  ،برعکس جهنم، وهوای آنجایکتایی و حالبهشت یعنی فضای، خدا بهشت را ،دادنو توجه و تعهد و گوش
 .دهدمیپاداش  ،ابریشم که جامه حضور است

 

 که عدل ما قدم بیرون نهد تا

 زشت را درخور دهد درجزا هر
 (3676)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 یعنی عدل ما قدم بیرون، کندمیزندگی دارد با شما صحبت ، کندمیخدا دارد با شما صحبت ، کندبله خدا دارد با موسی صحبت می

برای یک کاری  ،انسان خودش از جنس خداییت است، درکار انسان وجود دارد ،بودنانصافی و حیفعدالتی و بیکار بی ،گذاشتخواهد
هن ذ تویکه  قبل از مرگ باید به حضور زنده بشود و اینکه بخواهد  ،این جهان بوجود آمده برای پخش برکت و شادی در ،آمده است
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جزا هر  در"، مشخص است" تاکه عدل ما قدم بیرون نهد"گوید، عدل دارد، به ما می ،بکنددهد و آن کارها بماند و خواب را ادامه ب

میای شایسته ،دهدمیبه آن جزای درخوری  ،کندمیدارد عمل  ذهنیمنهر زشت و زشت کار را که براساس " زشت را درخور دهد
االن آفرینیم و میدرد  ،کنیممیفکر  ،کنیممیعمل  ذهنیمنما با  ؛نید کهبیمی ،دهدمیدارد  و ،دهدمیش امناسب با عمل ،دهد

این آدم ذهنیت محدودیت و پستی  ،حسود است ،ظر استنکسی که تنگ یدفرض کن، کنیممینه از نظر مادی پیشرفت . وضعیت ماست
ره؟ زندگی محاصچرا. افتاده گیر ،نه از نظر رابطه ،گینه ازنظر زند ،نه از نظر معنوی، نه ازنظر مادی ؛هیچ موقع بزرگ نخواهد شد ،دارد

خواهم به تو میمن  ،تو از جنس من هستی .توانی مس بشویمیتو طال هستی ن ،خواهممیاین وضعیت را من ن گوید، میاش کرده
عدالتی است که بی، لتی استعدااین عین بی ؟کنیمیاین چه کاری است که تو  ؛کنیمیبازی  ،ایتو به خواب فرو رفته ،بشوم هشیار

ول خودش ا. ما از جنس زندگی هستیم ،ما از جنس ذهن نیستیم ،ما مس نیستیم. ذهن فکر کند که مس است در ،طال که شما باشید
 .ایدشما جلویش را گرفته ،خواهد خودش بشودمیآخرش ، آخرش ما هستیم ،بوده

 

 ندیدندیش فاشکآن شهی که می

 ندر معاشبود با ایشان نهان، ا

 (3677)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
دیدند، همیشه بطور نهانی اینکه آن شاهی که، یعنی آن خدایی که، آنهایی که در ذهن هستند فاش نمیخورند، برایها حسرت میاین

بینید، و شما او هستید و شما نمی کندکرد. یعنی خدا همیشه با شماست و زندگی شما را تامین میبا ایشان بوده و با ایشان زندگی می
 ببینی. خواهیگوید دیگر. فاش میخواهید ببینید. دارد همین را میشود که، با ذهن میها ببینید. نمیبا این چشم هیدخواچرا که می

ن ذهنی مبشود و من آید، و این را من قبول دارم، وگرنه از درون من زندهگویید من یک خدا ببینم که توی خیابان دارد میشما می
بشوم،  خواهم مطلعپرست باشم، دنیاپرست باشم. من همیشه میپرست باشم، ذهنخواهم بتزائل بشود، این را من قبول ندارم. من می

ب ؛ خکنمم. مقاومت دارم، طغیان میخواهم آگاه بشوآگاه بشوم به یک چیز بیرونی و آن توجه من را جذب کند. من از چیز درونی نمی
ها سخنان کند، اینیک خبط بزرگی انسان احساس می ،همیشه با شماست، همیشه با شما زندگی کرده است. گفت موقع مرگ دیگر.

دانند و هرکسی به زندگی بیدارشده، میدانند. درست دانم از کجا میدانند؟ من نمیبزرگان هستند، ما باید گوش بدهیم. از کجا می
 کند. احساس خبط می ند، یک مقدارگرچه نباید بک

آقا من االن پنجاه سالم است، پنجاه سال را بیخودی تلف کردم که چی بشود، چرا زودتر نه؟ خوب حاال، االن شدی. ولی این حس 
ام را بر باد دادم؟ همیشه این زندگی با من بوده، او بوده اصالً، من خبط در ما هست، که این کارها چی بود من کردم؟ چرا من زندگی

است، از جنس عدم میفرخواهی فاش بیینی؟ زندگی از جنس بیشما چرا می گوید دیگر.نبودم؛ چرا متوجه نشدم؟ دارد همین را می
 آید. توانید با چشم ببینید، با ذهن ببینید. به قضاوت شما در نمیابر است، شما نمیاست، شبیه این فضاست، شبیه آسمان بی

 

 تَنَت چون خرد با توست مُشرِف بر

 گر چه زو قاصر بُوَد این دیدنت

 (3678)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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ن تن رش ای، شعوهشیاری کند به تن تو. بله دیگر، عقل کل، گوید این زندگی و خدا، مثل عقل است با تو و مشرف است، نگاه میمی
گوید زندگی را ببینیم. می مان عقلتوانیم با چشمه ما. اما ما نمیدهد، مشرف است برا و فکر ما را انجام می ما را و تمام اعمال تن ما

مگر جلوی تو است؟ مگر پشت تو است؟ مگر راست تو است؟   بینی؟خواهد بگوید مگر تو عقل را میهم مثل عقل توست. االن می
کار را نباید دانیم اینل داری. ما میکه عقمیفهکند، میکنی، عقل تو را مالمت میمگر چپ تو است؟ ولی وقتی یک کار بدی می

 بینی.نمی بینی؟ به تبع آن خدا را همعقل داریم. مگر عقل را می پس ماشویم؟ چرا پشیمان می  شویم.کنیم بعداً پشیمان میبکنیم، می
 

 نیست قاصر دیدن او ای فالن

 از سکون و جُنبشت در امتحان

 (3679)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
بیند، اینجا بیند، هم عقل میبیند، یعنی هم زندگی میگوید که ای فالن، ای عمو، ای هرکس، او همیشه تو را میصر یعنی کوتاه، میقا

لحظه ات را، و هربیند، هم جنبشگوید که هم سکون تو را میخواهد عقل را مثال بزند، ما زندگی را بفهمیم. میصحبت عقل است. می
طور همین کند.طوری بگوییم، عقل کل، شما را هرلحظه امتحان میکند. عقل تو هرلحظه تو را در امتحان دارد. اینتو را امتحان می

شویم به یک فرم، که فکر است؛ کند؟ ما هرلحظه متولد میجوری امتحان میکند. چهزندگی هم، شما را لحظه به لحظه امتحان می
کند، شویم توی یک فکر، و بین این دوتا فکر یک فاصله هست. زندگی امتحان میر، متولد میشویم به یک فکآییم متولد میدوباره می

ک خواهد ببیند که فهمیدی تنگنا بوده، که دیگر نروی توی یآیی بیرون، میکند به یک فکر. وقتی از این تنگنا میشما را متولد می
رهای بینید که فکمی کند لحظه به لحظه. شما امتحان را پس بدهید.امتحان می .رویم توی یک فکرلی دوباره ما میفکر دیگر، و

 شود.بهشیاری زنده بشویم، ذهن ما ساده بشود، ذهن ما کارگر یا ابزار  هشیاری اصل این است که ما به  دار تنگ هستند برای ما.من
در  گوید اوست کهزایاند. امروز داریم، میر را مییت کند، به جمله دربیاورد. اوست که فکاو فکر کند، او بنویسد، ذهن شما فرمولِ 

کون و چسبی. پس سگیری، میشده را داری میگیرد. ولی شما دیدهشود، دیدن به وسیله او صورت میشدن میهایت سبب دیدهچشم
 کند.ات را دارد لحظه به لحظه امتحان میجنبش

 

 چه عجب گر خالق آن عقل نیز

 و مُستَجیزای تبا تو باشد؟ چون نه

 (3680)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
عجب اگر عقل با تو است، خالق آن عقل هم با تو باشد، همیشه با تو بوده، زندگی، گوید چهمستجیز یعنی جایزداننده و رواکننده. می

کنی که زندگی با تو نیست و تو آن چرا فکر می"ای تو مستجیزچون نه"دانی؟دانی، برای چی جایز نمیخدا. و تو این را جایز نمی
 دهد:زند توضیح مینیستی. االن مثال می
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 از خِرد غافل شود،  بَر بَد تَنَد

 کندبعدِ آن عقلش مالمت می

 (3681)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 

 
کند، پس عقل دارد و بارها مالمت می ؛ بعد آن، بعد از کار بد، عقل او را"بر بد تند"کند، شود، کار بد میانسان از خردش غافل می

 گفت چرا این کار را کردی؟ مان را کردیم، بعدش پشیمان شدیم. عقلذهنی برای ما اتفاق افتاده که ما یک کار بد من
 

 تو شدی غافل، ز عقلت عقل نی

 کز حُضورستش مالمت کردنی

 (3682)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 کند. مشخص است. کار را کردی، ولی عقل از تو غافل نبوده، برای همین است که تو را مالمت می تو از عقلت غافل شدی، این

 گوید:این هم آیه قرآن است که می ... وبله
 

 وَمَا اهللُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ...

 .و خدا از آنچه انجام می دهید، بی خبر )غافل( نیست…
 (85(، آیه 2)قرآن کریم، سوره بقره)

 
 مربوط به یک چنین بیتی است. 

 

 گر نبودی حاضر و غافِل بُدی

 در مالمت کَی ترا سیلی زدی؟
 (3683)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
خواهد بگوید که عقل تو و زندگی، همیشه با تو است. زد؟ میاگر عقل تو حاضر نبود و از تو غافل بود، در مالمت کی به تو سیلی می

عنی کنی، یآیا تو از این کاری که می کنی.کند که چکار میکند، دارد نگاه میکند، هرلحظه تو را امتحان مینگاه میهمیشه دارد 
ی،  داردر خودت نگه ات را که این ابزار خالق شماستهداری، بجای اینکه این لحظه به خودت زنده بشوی، توجه زندزندگی را برمی

بشوی در بیرون و بصورت فکر بروی توی آن و زاییده بشوی توی آن و بروی توی تنگنا، یا  جذب آن  گذاری؟روی یک چیزی می
گوید اگر حاضر نبود و از تو غافل بود، برای مالمت یا در مالمت به تو می خواهد امتحان کند.مانی؛ مینه؟ بصورت حاضر و ناظر می

 زد.زد یا بصورت مالمت به تو سیلی نمیسیلی نمی
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 غافل نبودی نفس توور ازو 

 تو؟ کی چنان کردی جنون و تَفْس
 (3684)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 نظریسرعت از روی خشم یا نادانی یا هیجان یا حسادت یا تنگذهنی که بهو حرارت؛ یعنی همین هیجان من میتفس یعنی گر

گر نفس تو از عقل غافل نبود، چطوری این جنون و هیجان یک و ا  ذهنی است.کند، که جنون و هیجان منیک کاری را می ،رودمی
 داد؟چنین کاری را انجام می

 

 بود پس تو و عقلت چو اُصْطُرالب

 وجود خورشید زین بدانی قُرب
 (3685)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
از زندگی  کنی، پسی؛ از عقل غفلت میذهنی داشته باشگوید تو و عقلت ، مثل یک اسطرالب هستید، تو اگر من باشی، منپس می

حظه به لدهد. پس اینکه چقدر شما در اینکنی. اسطرالب یک ابزاری است که دوری و نزدیکی به خورشید را نشان میهم غفلت می
  ریهشیادهد که چقدر فکرهای شما خالق است، چقدر اعمال شما بر اساس کل و به عقل و به زندگی آگاه هستید؛ نشان میعقل

ذهنی زنده هستی و چند درصد به حضور آید باال. اصالً تو االن چقدر به منجوشد میاست، چقدر آرامش داری، چقدر شادی از تو می
سیده، ذهنی نداری به صفر رذهنی هستی یا اصالً به حضور زنده هستی هیچ مناش منزنده هستی؛ یا اصالً به حضور زنده نیستی همه

 کار سختی است.  و البته این خیلی
ا نزدیک هستی. شما این ر تو دهد که چقدر به خدا، به خورشید وجود،گوید، تو و عقلت مثل اسطرالب هستید و نشان میخالصه می

 تان؟ ریزد به فکرتان و عمللحظه از شما جاری است و میتوانید حس کنید؟ کارهای شما خردمندانه است؟ چقدر برکت زندگی اینمی
را به  ارهای شما تحریکات بیرونی است؟ چقدر کارهای شما انگیزه درونی و خداگونگی دارد و انگیزه حضور دارد و زندگی شمچقدر کا
بخش شماست؟ آیا پذیرش است که در این لحظه شما را راه ضور است که الهامحهشیاریآیا  آورد؟میآورد، به حرکت دروجد می

گیزه کنید؟ انفزایی دارید و شادی پخش میطرف بیاورید و شادیزندگی و برکت زندگی را به اینخواهید خرد آیا شما می اندازد؟می
د، تان را بستیدار دارید؟ شما االن چشممورد توجه قرار بگیرید؟ یا هدف منیک کاری بکنید که خواهید شما این است؟ یا نه، می

فرش بیاندازم، فالن، مردم را دعوت کنم، آنجا هم بیایند برای من دست بزنند، قدر بزرگ باشد، گویید من یک خانه بخرم اینجا، اینمی
 کنید؟ دار است؛ این جوری فکر میمن هم آن باال بروم سخنرانی کنم، این یک هدف من

دیکی گیری نزگذارید، یک وسیله اندازهکش هستید، حاال هرچی اسمش را میتان یک اصطرالب هستید، یک خطخالصه شما و عقل
ه. صد کنم شما این ابیات را بخوانید، صد دفعشدن به خدا هستید. البته خواهش میبه خورشید هستید، نزدیکی به خدا هستید، یا زنده

شود، چندین دفعه باید برای خودتان بخوانید، به بار نمیشود. یکبار نمیشوید، یکدفعه بخوانید، تامل کنید؛ آن موقع متوجه می
در این قسمت مثنوی وجود دارد که به  میشود. مطالب بسیار مههم گوش بدهید. ولی اگر نخوانید، معنا مشخص نمی های منحرف
 کند.شدن به حضور خیلی کمک میزنده
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 چونست عقلت را به توقُرب بی

 نیست چپّ و راست و پس یا پیش رو
 (3686)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 

یست که طوری نتوانی تعریف کنی. اینچون است، با ذهن نمیاین بی  ه تو؛ که االن عقل کجای تو است؟گوید نزدیکی عقل بمی
سر من است. یا سرم است، یا پایم است، یک جایی در بدنم بگویی که عقل چپ من است، راست من است، جلو من است، یا پشت

توانید نزدیکی به زندگی و وسیله ذهن نمیخواهد به اینجا برسد که شما بهخواهد برسد؟ میدانید. به کجا میها را شما نمیاست، این
  رسیم.وسیله آن برسید یا قضاوت کنید. حاال به جزئیات میشدن به زندگی را اندازه بگیرید، یا بهزنده

 

 چون، چون نباشد شاه را؟قُرب بی

 که نیابد بحثِ عقل، آن راه را
 (3687ت )مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بی

 
عیین کنی؛ ها و قضاوتت این را توسیله حستوانید بهچون است و شما نمیگوید حاال که نزدیکی عقل به تو یا بودن عقل با تو، بیمی

؛ یعنی قابل کیفیتچون یعنی بیبی چون نباشد؟جوری بیچه چون نباشد؟بودن شاه، یعنی خدا، به شما، چرا بییکی بودن یا نزدیک
و، تواند پیدا کند. یعنی با بحث فکر، با بحث و جدل، گفتگوسیله فکر ما نیست، که بحث عقل، بحث فکر، آن راه را نمیهتوضیح ب

ها با رسیم. و به خدا رسیدن یعنی چی، وحدت یعنی چی، اینجوری به خدا میشود نزدیکی به خدا را سنجید یا فهمید که ما چهنمی
 زند:شود. یک مثال دیگر میفکر نمی

 

 تو راست نیست آن جنبش که در اِصْبَع

 پیش اِصْبَع یا پسش یا چپّ و راست
 (3688)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
د، یا پسش باشد، تان باشطوری نیست که در پیشش باشد، پیش انگشتانتان هست، این حرکت اینگوید این حرکت که در انگشتانمی

 ان است. نه؛ تکنید که این حرکت در دستانخواهد بگوید که شما فکر میحرکت کجاست؟ االن می یا چپش باشد، راستش باشد، این
 اهد بگوید:خومیری، این دیگر آن حرکت آنجا نیست. همین را میخوابی یا میتان نیست، برای اینکه وقتی میاین حرکت در دستان

 

 رودوقت خواب و مرگ از وی می

 دشووقت بیداری قرینش می
 (3689)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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را حرکت  اتتوانی انگشتانشود. یعنی میشود. اما موقع بیداری نزدیکش میموقع خواب و موقع مرگ، این حرکت از دست تو زائل می

آید. یوجود مایی بهآید؛ همه در فضای یکتوجود میخواهد بگوید که این حرکت، این خیزش فکر، این که فکرها در تو بهبدهی. می
در عقل، در فکر، نیست، در کند که این شعور، ا را اداره میپس یک شعوری، یک عقلی، دارد م آید.حتی این حرکت دست از آنجا می

جدا  هشیاریشود. فکر در ما از که خودش را شناخته و به خودش زنده شده، ساخته می هشیاری استدالل نیست. خود فکر در فضای 
رها موقع ما شاهد فکشود؛ آنشود، فکرها در آن ساخته مینهایت میشود، بیشود و فضادار میوقتی به خودش آگاه می هشیاری است. 

 اند، در فکرها من وجود دارد. پس همه شعور در آن فضاست،بینیم. اگر آن فضا بسته باشد، فکرها آن فضا را بستههستیم، فکرها را می
ا آورد، فکر از آن فضوجود میآورد، عقلت را بهوجود میخواهد بگوید که آن فضاست که حرکت دستت را بهمیآن فضا در شما هست. 

 گیرد.وسیله آن فضا صورت میخواهد بگوید که حتی دیدن هم بهآید. االن میمی
 

 آید اندر اِصْبَعت؟از چه ره می

 که اِصْبَعت بی او ندارد منفعت؟
 (3690هارم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر چ

 
آید در انگشتان شما؟ که انگشتان شما بدون آن فایده ندارد، سودی ندارد. حرکت به انگشتان شما گوید این حرکت، از چه راهی میمی

 کند. آید؟ سوال میاز کجا می
 

 اتنور چشم و مردمک در دیده

 از چه ره آمد به غیر شش جهت؟
 (3691)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 آید.آید، از بیرون نمیجهت نمیبیند، این نور در چشم ما و در مردمک ما، از ششوسیله آن این چشم ما میگوید این نوری که بهمی

بیند، خداست، زندگی بیند، نه آن که میوسیله آن چشم می، که بههشیاری آید؟ درست هم هست. آن نور، آن فضا، آن از کجا می
اید شوند. شما بوسیله آن چیزها دیده میچیزی که بهشود، نه آنچیزی که دیده می. ما در ذهن عالقه داریم به آناست هشیاریاست، 

شود، نه چیزی بشوید که دیده میشود. نه عاشق آنچیزی که دیده میشوند، نه آنوسیله آن دیده میچیزی که چیزها بهبچسبید به آن
شم و نور چ"گوید: همین را می بینید درست است.وسیله آن میشود جسم است، آن که بهدیده می ای که آن را بپرستید. آن کهآن

جهت یعنی باال، پایین، شرق، غرب، شمال و از بیرون که نیامده است. شش "ات، از چه ره آمد به غیر شش جهتمردمک در دیده
، خدا، زندگی، در درون هشیاری خواهد بگوید که می آید؟ نه.میجهت یعنی جهان مادی، از جهان مادی دانید دیگر. ششجنوب؛ می

وجود  بهتوانید به او زنده بشوید و عیناًگیرد. شما اگر مقاومت نکنید، میوسیله او صورت میشما هست، با شما هست، تمام اعمال شما به
 جمع کند، ببندد، با خودش تواندشود. شما را نمینمیموقع، فکر یک عمل خودگردان در شما آمدن فکرها را در خودتان ببینید. و آن

 ببرد. 
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برد، چرا؟ در فکر یک چیزی در بیرون هستید. در فکر تان نمیپیچاند. شب خوابجوری شما را میطوری بوده، ببین فکر چهتا حاال این
 کر این هستی که فردا نکند من کوچکخواهی بکنی، در فی که کسی به تو کرده، در فکر یک کاری هستی که فردا میهست میظل

دست هچیز را بچیز را از دست بدهم، یا فالنبشوم، در فکر این هستی که مبادا فردا بزرگ نشوم، در فکر این هستی که مبادا فالن
تمام  ادی درو خردمند و پر از آرامش، که اگر حرکت کند ش هشیاربینید که یک فضای برد. شما میبرای همین خوابت نمی نیاورم؛

ها ها و قضاوتخواهید با این چشممی  آید، در شما هست و خود شما هست و شما از آن خبر ندارید. چرا؟ذرات شما به ارتعاش درمی
 گوید:ها را میدارد اینو فکرها آن را ببینید. 

 

 عالم خلقست با سوی و جِهات

 جهت دان عالَمِ امر و صفاتبی
 (3692رم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر چها

 
چی  را اسمش بودن، وهشیاری  یعنی سو. دارد جهت ،دارد سو آید،می وجود به و شودمی خلق که خلق، هرچیزی عالم گویدمی

 بودن خام حالت از ،شودمی شرطی شود،می چیزی یک به تبدیل شود،می فکر به تبدیل جهت شود،می جهت به تبدیل خدا؟ بگذاریم
هرچیزی را بوجود  آورد،می بوجود را آورد، جمادمی بوجود را انسان آورد،می بوجود را خلق خلق، عالم و شود.می خارج بودن اولیه ماده و

 دارد وجود جهتبی فضای یک شما درون پس است. جهتبی یکتایی فضای اما است. جهات سوی اب شده خلق که هرچیزیآورد، می
 یعنی امر عالم است. صفات امر و اسمش عالمزندگی هم هست،  و شماست عین فضا نای است، نشده تبدیل است، نشده شرطی که

 او. صفات و زندگی و خدا عالم
 

 جهت دان عالم امر ای صَنَمبی

 تر باشد آمِر الجرمجهتبی
 (3693)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
بی را امر عالم عزیزم، ای گویدمی؛ عزیزم ای یعنی صنم، تایییک فضای خداست، به مربوط که فضایی یعنی امر  کننده، امر یعنی آمر

 .است ترجهتبی ناچار به خدا نیعی آمر خود و بدان جهت
 
 

 م:پنجبخش  

 

  جهت بد عقل و عَلّامُ الْبَیانبی

 تر هم ز جانتر از عقل و جانعقل
 (3694)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 شما بوسیله که فضایی آن یعنی البیانامعلّ ،هشیاری ،خالصه خدا ،امعلّ یا کننده بیان بهترین البیان، یعنیامعلّ و کلعقل عالم گویدمی

 هرچه و خداست کننده بیان بهترین، پس قرآن از ایآیه به است اشاره آموزد.می را بیان شما بهکند یا یا در شما بیان می کندمی بیان
 جهت بی البیانامعلّ است. جهتبی ولی، آوردمی وجود به او را بیان بکنید، بیان جوریهچ که آموزدیم شما به شویدمی او جنس از قدر

 است. جهتبی خدا ،است
 

 عَلَّمَهُ الْبَیَانَ

 به او بیان آموخت؛
 (4 آیه ،(55) قرآن کریم، سوره الرحمن)

 
 :گویدمی حاال

 

 بدو مخلوقی هیچ نیست تعلق بی

 عمو ای چون بی هست تعلق آن
 (3695)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 تعلق این ولی ،دباش نداشته رابطه او با و زندگی نباشد او به متعلق او و نباشد او در درون زندگی یا خدا که نیست مخلوقی هیچگوید می
 که ،را خدا ما که است این هاانسان ام کار اشکال بدهید. توضیح توانیدنمیهم  شما ،آیدمین در فکر به یعنی چونبی .سته چونبی

 وکنیم  توصیف خواهیممی را حضوررسیدنبه و کنیم توصیف خواهیم، میبدهیم توضیح خواهیممی ،ستا جنسآن  از هم ماناصل
 توانیممی و کنیم توصیف توانیممی هم را خودمان کنیم، توصیف توانیممی ،راهشیاری فضای ،را حضور واقع در .بلدیم آن برای راه

 اساس هااین کدام هیچ. ر استدامناست، ذهن  دست ذهن ساخته همه هااست، این خرافات همه هااین برسیم؛ جوریچه بگوییم
 تسلیم درست راه تنها کند،می کار ما رویجوری هچ خدا دانیممین ما است، چونبی خدا به مخلوقی هر تعلق گویدمی .ندارد درستی

 چیزها همین ،است نهایتبی جنس از .کندمی عوض هم لحظه به لحظه دانیم.مین ما دارد که نویی نگازاَ و صنعت او گفت امروز .است
 وضیحت دارد االن .کرد خواهد کمک خیلی ماش به که دیگری خاص صورت یک به ولی ،کرد خواهد تکرار االن همینبه یک صورتی  را

 :دهدمی

 

 نروا در نَبوَد وصل و زآنکه فصل

 غیر فصل و وصل نَنْدیشد گمان
 (3696)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 از اصالً ،ماهشیاری  یا ما روح یا روان. شدنیکی یعنیکه  وصل ،جدایی یعنی فصل. ندارد وصل و فصل ،هشیاری ،روان که گویدمی
 است زبانی همه هااین .برسم وحدت به مهخوامی ،مبشو وصل خواهممی خدا با منکه  بگویید که ندارد معنی بنابراین ،ستا او جنس

می وصل و فصل حسب بر ،ذهن ،فکر یعنی ؛بیندیشد تواندنمی گمان "وصل و فصل غیر" گویدمی کشد.می انحراف به را ما که
 نزدیک هم به جسم دوتا کندمی فکر است. وصل شوصل نه و است جدایی اشجدایی وصل، نه یا بلد است جدایی یا یعنی .اندیشد
؛ نیست درستاین  اصالً ،شویممی وصل باهم ما ،است جسم یک هم زندگی ،مهست جسم یک من موقعآن بعد و دشدن وصل ،بشوند

 اول از ،بوده یکی اول ، ازکه ندارد وصل و فصل است، یکی او با ما روح .نیست یطوراین ؛شویممی جدا یعنی ،شویممی فصل یا
 بوده. خودش

 گفت امروز است؟ داشته نگه ذهن در را ما چیزیچه چیست؟ وصل و فصل دیگر پساست،  خودش هم آخر ،بوده ودشخ اول گفت
 به کار از قسمتی یک متاسفانه ولی کند. حفظ را خودش خواهدمی ،بیاید در هرصورتی به هرچیزی اینکه اصل ،نبرد اصل ،ماند اصل

 داشتننگه تمیز و ماهشیاری  ولئمس لحظه این که است ولیتمسئ حس و است جریان به بودنآگاهو بودن هشیار آن و است مربوط ما
 رویم.مین ولیتمسئ این بار زیر ما ؛هستیم ما ما، دل
یاریهش باشد، یعنی ذهنیمن یا باشد حضور جنس از لحظه این در که ،شماهشیاری  کیفیت ولیتئمس ،کنممی سوال شما از من
 ذهنیمن را خودم ،کردم باز را چشمم من ؟چهمن به گوییدمی شما ولی شماست. شخص بابا کیست؟  ت؟اس کسی چه با ،باشد میجس

 را خودش حالت خواهدمی هرچیزی گویدمی که است نیوتن اول قانون همین ماند اصل شناسم.می را ماند اصل، کنممی نبرد و دیدم
 حال به را چیزی هر، مال فیزیک هفتم یا هشتم است. شناسیدمی را ماند اصل شما دیگر، گفتمکه،  نیست ای پیچیده چیز کند. حفظ

 رها ولی ،مانیممی ذهنیمن ، تویکنند رها خودمان حال به همرا  ما ماند.می یطورنهمی ،باشی نداشته آن به کاری ،کنی رها خودش
 کنند.مین

 نچنی شودمی مگر. ولی شودمین متوقف حرکتش ،دارد حرکت اگر یا کندمین حرکت چیز آن ،نشود وارد به آن نیرو ،کنند رها اگر گفت
  کنند.مین رها مارا چیزی؟
 :است مهم خیلی ابیات اینهان ... 

 

 غیر فصل و وصل پی بَر از دلیل

 لیک پی بردن بِنَنْشاند غَلیل
 (3697)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
 راه و بگیرد صمیمت و کند قضاوت و کند فکر ،وسط این بیاید ذهنت اینکه عنیی ،فصل و وصل توصیف از غیرغلیل یعنی تشنگی. 

 است. واقعی لدلی نه هست راهنما نه واقعاً اینجا دلیلیعنی  ر.ب پیاو  به دلیل از بیا تو ؛نه این ،بگذار کنار را این ،شما به بدهد نشان
ماه آنجاست. گوید که میماه،  به اشاره انگشت گشت راهنما یاان مثل درست، است دلیل کندمی اشاره خودش ورای به که هرچیزی

، باشد تواندمی جمله یک دلیل شما. به دهدمی تکان ،است کنندهبیان اشاره این در و کندمی اشاره خودش ورای به که هرچیزی یعنی
 سازگار شما اقذم به که هرچیزی باشد. نتتا دو بین سکوت تواندمی دلیل، باشد صبحآرامش تواندمی دلیل، باشد تواندمی لگُ یک دلیل
 تامل این روی وقتی آنجا، یعنی اندازدمی را من یعنی کند؛می داللت دارد ،خداست که خودش ورای به چیزیک، بگویید که این است
 شوم.می زنده آن به دفعهیک ،کنممی
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 اشاهلل اال که ما .است مبدل جوریک را چیز همه کن ال ال و  "الاهللا اله ال " بشوید مسلمان بگویید را این ،گوییممی که همین خود
 ،کنیدمی ال فقط شمااست.  هپروت توی او ،شد خواهد چی کردن ال از بعد که ببیند ،بشناسد را االاهلل که کسی هر .که شناسیممین را

 هرچیزی دلیل این ،خالصه است.هشیاری  آن و بشوید دیلتب آن به باید ،بشوید زنده آن به باید .هست یچ که دانیدمین را اشبقیه
 دهد. هرچیزیمی نشان  را خودش زندگی و کندمی باز را شکاف این یعنی لحظه، یک .کندمی زندگی جنس از لحظه این در را شما که
 گویدمی بندد.می ذهن بتهاللی و کندمی زندگی جنس از را شما لحظه یک که هرچیزی شود.می شاه بوسیدن سبب غزل زبان به که
  ،بگیرید استدالل و یدبگیر پیشوا و بگیرید فکر معنی به را دلیل کنید، اگر توجه؛ دلیل از او به بر پی یعنی "بر پی وصل و فصلغیر "

 نچنی باشد، اساسبیبااساس داریم، فکرهای  فکرهای ما که نیست طوریاین شود.می فکر و از جنسشود می وصل و فصل دوباره
  .بروید خدا سراغ به ذهن بدون باید شما ،است ذهنی قضاوت قضاوت، هرگونه نیست. چیزی

 شما هب را شخود و زندگی شدی وصل زندگی به لحظه یک اگر اما" لیک پی بردن بِنَنْشاند غَلیل، غیر فصل و وصل پی بَر از دلیل"
ک لحظه ، یکنیم حفظ را ذهن حالت که داریم نبرد ما، گفتیم قبال که نیهمیاینکه  برای چرا؟ .نشاندمین را شما تشنگی این ،داد نشان

 اینکه برای ،ایستدنمی ولی ایستد،می لحظه یک ترمز رود، با یکمی کیلومتر صد سرعت با اتومبیلی که کنیدفرض  شمابوده است. 
 ،برداردکند،  مزتر ،بردارد کند، ترمز ،بردارد ،کند ترمز هی یدبا ،بایستاند را اتومبیل این بخواهد کسی یک دارد. حرکت مقدار دارد، اینرشا
 پیش ذهنیمن ساختن جهت دراست. تند  طورهمین هم ذهن یستد.امی اتومبیل این ،کند ترمز هم سر پشتآخر سر هی کند،  ترمز
مینسازد؟ میرا  من تند تند ،من نذه این کنممی چکار من که دهدمیهشیاری  به شما اطالعات این هستیم، یطوراین ما، رودمی

  بشوم. صفر خواهممی بسازم، را خودم خواهم
 خیلی ،رویدمی دارید صدکیلومتر با هنوز شما که چرا کند.مین سیراب را شما تشنگیاین  شدید، زنده زندگی به لحظه یک شما اگر پس

 تو که است وقت خیلی یعنی .داری تشنگی تو هم صدکیلومتر هانداز به ،رودمی شما ذهن اتومبیل که صدکیلومتری این، هستید تشنه

 ریدیگ چیزیک  ، حاال"غلیل بننشاند بردن پی لیک"است.  کرده ترتشنههم  این و ایخورده بیرون از همش، اینخورده زندگی شراب
 :گویدمی
 

 بر ار دوری ز اصلپی، پیاپی، می

 تا رگِ مردیت آرد سویِ وصل
 (3698ر چهارم، بیت )مولوی، مثنوی، دفت

 
مییعنی بین فکرها که تا حاال  .بر، یعنی زنده بشو به اومیبر، پشت سر هم، مرتب به او پی میگوید پی می بینید پیاپی قید است.می

و فرکانس این یا تکرار این هی شکاف ایجاد کن، پوشاندند، هی شکاف ایجاد کن، هی شکاف ایجاد کن، هی شکاف ایجاد کن، 
، دوری ز ار یعنی اگر ،آنجا گفت از دلیل نه با استداللبر به او، میسرهم پی یعنی پشت ،برپی، پیاپی میزیاد کن.  در روزها را شکاف

این وصل " تا رگِ مردیت آرد سویِ وصل"،  "برپی، پیاپی، می" دانی دیگر.مییعنی اگر از او دوری، زنده نیستی به او، خودت  اصل.
حضور که در هشیاری کند. رگ مردی رگ حضور ماست، این میبینید رگ مردی را تعریف می وصل ذهنی نیست. اینواقعی است، 

میپریدیم، واکنش نشان میجنبید ما باال پایین میقبالً فکر ؛ کند به جنبیدنمیشروع هشیاری وقتی  فهمید.میجنبد، خودتان میما 

  ، این وصل واقعی است."تا رگِ مردیت آرد سویِ وصل" جنبد.میا انسانیت ما االن رگ مردی ما، یا مردانگی ما، یدادیم. 
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بیت  ،رد به او، به او زنده کندخواهد باشد، شما را ببَمی ، هر چییک عاملی در بیرون یا در تو پس معلوم شد چه کار باید بکنیم. بله،

ه اینکه به فکر پی ن ،باید پی ببری، پی ببری یعنی زنده بشوی ،"بردن، لیک پیغیر فصل و وصل پی بَر از دلیل"، مهم است ،قبل بود

 "تا رگِ مردیت آرد سویِ وصل، بر ار دوری ز اصلپی، پیاپی، می "بله،  ببری.

 
 
 

 این تعلق را خرد چون ره برد؟

 خِرد این وصلست و فصلست ۀبست
 (3699)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
یعنی به خدا  ،شوید، شما به او تعلق داریدمیبرید به او، یعنی به او زنده میپی شما الن نگاه کنید که گوید این تعلق داشتن را امی

و  فصلاینکه این فکر ما بسته را چه جوری عقل و فکر و قضاوت ما بیان کند؟ برای اینکند، میتعلق دارید، او دارد روی شما کار 
با اینکه با  مان را تلف کردیم،ما وقت، نه وصلش وصل است. هیچی. فصلش فصل استگوید یا فصلی یا وصلی، نه میوصل است، 

 خواستیم به زندگی زنده بشویم یا به حضور برسیم.فعالیت ذهنی 
 

 زین وصیت کرد ما را مُصْطَفی

 بحث کم جویید در ذاتِ خدا
 (3700)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
، یدبحث کم جوی فی یا حضرت رسول به ما وصیت کرده که ما اصالً در ذات خدا بحث نکنیم.گوید حضرت مصطمیکه است  برای این

آن و طوری استبا زندگی موازی بشوید، و بحث نکنید که این این ،فقط با او صفر، در ذات خدا. ،وی یعنی اصالً بحث نکنیدندر مث
 . است طوری

 

 آنکه در ذاتش تفکُّر کردنی ست

 ر ذات نیستدر حقیقت آن نظر د
 (3701)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
در ذات خدا تفکر مکن،  او گوییم بهمی ذهنیمنهر ، ذهنیمن؟ هر او باید تفکر بکنی، حاال این کیست کسی که در ذاتگوید آنمی

بایستی در ذات میهر کسی که گوید می پس تفکر در ذات خداست که ما را به بیراهه برده. .د که دیگرتوانی بکنمیکاری دیگری ن
با او یکی  ،توجهش به ذات خداوندی نیست ،اوهشیاری یعنی  برای اینکه ذهنش مجبورش کرده، نظر او در ذات نیست. ،خدا تفکر کند

 گوید:میدر کجاست؟ در توهم است، االن  نیست.
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 هست آن پندار او، زیرا به راه

 صد هزاران پَرده آمد تا اله
 (3702، دفتر چهارم، بیت )مولوی، مثنوی

 
 "هست آن پندار او "به این ترتیب  .بلکه در یک توهم است ،کند، نظر او در ذات خدا نیستمیگوید کسی که در ذات خدا فکر می

ن حاال ای برای اینکه به راه صد هزاران پرده است از او تا خدا. است. ، یک فکربیند آن پندار استمیچیزی که آن ،یعنی او پندار اوست
کند که شما تا حاال با ذهن به خدا رسیدید، و توهم دارید. میکند و متوجه به این میابیات چه تاثیری روی شما دارد؟ اگر شما را بیدار 

این کار را نکنید، در ذات خدا فکر نکنید. و اگر شما مرتب حضور را و وحدت را به فکر در آوردید و که و گفت حضرت رسول فرموده 
 ورید. لحظه از اشتباه خودتان را در بیا توانید اینمی ،دتان را به فکر در آوردید، فکر کردید به حضور زنده هستید، فکراً اشتباه کردیدخو
 

 یی، موصول خوستهر یکی در پرده

 وهم او آنست، کآن خود عِین هوست
 (3703)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
انسان  خو منفی است.یعنی خوی وحدت دارند، موصول در یک پردۀ فکری خوی موصولیت دارند. ،هانبیشتر انسا ،هاهر یکی از این

 ،بچسبد به یک چیزی و این را وصل بداند، این را وحدت بداند، این را زنده شدن به خدا بداند ،دارد ذهنیمندر ذهنش در حالی که 
، وهمش چی "وهم او آنست"، "موصول خوست" ر یک پردۀ فکر است،متوجه نیست که در یک پرده هست، د یی،هر یکی در پرده

 چیزی نیست. چنینعین خداست،  ،آن یعنی چیزی که بهش چسبیدهه ک، "وهم او آنست، کآن خود عِین هوست"هست؟ 
 نورافکن روی خودمان این؟ ، عین خداست. درست استکند وهمش، خیاالتشمی، یعنی این شخص فکر آن خود عِین هوسته ک
 های گنج حضور با کسی کار نداریم.در تمام طول برنامه ،ستا

 

 پس پیمبر دفع کرد این وهم از او

 او تا نباشد در غلط سوداپز
 (3704)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
یک توهم ما به  کنم که ما گوش کرده باشیم. خالصه تا درمیالبته فکر ن رسول این وهم را از او دفع کرده است.گوید حضرتمیپس 

ها را از خودتان دور کنید، شما با اند که این وهمشان به ما فرموده، ای"پس پیمبر دفع کرد این وهم از او"فکر خیاالت خام نباشیم. 
ر توهم و تا د ،دورید، ادعا نکنی، به فکر در نیاوحدت را به خیال تبدیل نکنیدسید، خدا را به خیال تبدیل نکنید، بافی به حضور نرخیال

آیا  شدن به حضور و خدا بداند.ت خام مشغول باشد و این را زندهشود انسان به خیاالمییعنی ن خیاالت خام و اوهام خام نپزید. ،غلطراه
 ،سیدیمکنیم به جایی رمیاگر با ذهن فکر ، رویممیکه اگر ما راه غلط  کند.میبیدار  ،کندمیکند؟ نه نا امید نمیاین کار ما را ناامید 

  ها را کنار بگذاریم.، ایناگر ادعا داریم
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. امروز تو غزل گفته، گفت در بیرون دارد؟ بله میعالی شود.میشود که رسیده، زنده به عدم میهر کسی به حضور برسد اصالً متوجه ن
شدن زندهاین آثار این حضور را و  شما مرتب نشیند.مینشیند، روی لباش من مینقش و نگار نو روی خلعت من  ،از نوهر لحظه از طرّ

که عمل شما سبب و رفتارهای معقول و اینبه صورت بیان شادی و شاد بودن بی ،به صورت خالقیت ،بصورت خردورزی ،به خدا را
 بینید.میکند، میرسد و درد ایجاد نمیدائماً به ثمر 

 

 

 وآنکه اندر وهم او ترک ادب

 ادب را سرنگونی داد رببی
 (3705نوی، دفتر چهارم، بیت )مولوی، مث

 
که خدا صحبت دهید میشوید و اجازه نمیاین لحظه اگر شما بصورت من بلند  ترک ادب کرده است. ،حاال هر کسی در وهم او باشد

کنید، یمرا پخش  ذهنیمنگذارید او حرف بزند، و شما انرژی مسموم میزنید و نمیکند و شما حرف میو او زندگی شما را اداره  کند
لحظه هر جور رفتار و  اصالً در این کنید.میکن و سامان بخش او پخش بشود، شما ترک ادب بخش و زندهگذارید انرژی شادیمین

اید در ادب عادت کردیم، بالبته ما به ترک ادب است، مگر اینکه موازی با زندگی بشویم و او از طریق ما عمل کند.عمل ما ترک
 ر بکنیم.نظرفتارمان تجدید

طوری شما این سرنگون کرده و ما را هم سرنگون کرده." ادب را سرنگونی داد رببی” کند،میرها ن یطوراما بی ادب را خدا همین
طغیانگر  ذهنیمناز دست  ،هایی که کشیدیدمحرومیت میتمام بالهایی که سر شما آمده و از آن تا حاال ناراحت هستید، تما ،فکر کنید

عنی من ی ،آورده، شاید از موقعی که انسان له بوجودمسا خیلی ذهنیمن ،برای شخص من است. عنی تقصیر خودمان بودهی بوده است.
به خودم شک کردم که اشکاالت در من سالگی چهلدر شاید ست، که بگویم ابرد که مثل اینکه در من میظن سوء ،گویممیخودم را 
اش در من است. و اشکاالت همه کهقبول کنم  طور کاملبهکشید تا ثابت بشود و  سال طول دهشاید  شد.میولی باورم ن ،من است

شما شاید بزودی  ها نیست و از من است.کند، از مردم نیست، از وضعیتمیله درست دل آلوده من است که در بیرون مسا این بخاطر
ادبی هست و بخاطر بی ،تان استد شماست، و از دلاز خو ،آیدمیآید یا سر شخص شما میکه سر ما  ییقبول نکنید که همه بالها

 کند.میادب را خدا سرنگون بی
گوید میکند و میکند و نبرد میکند و خودش را برقرار کرده و از اصل ماند استفاده میکه مقاومت  ذهنیمنچرا؟  ،سخت است قبولش
گوییم، آن کرده، این کرده، این میما  و زیر بار مسئولیت نرویم. مالمت کنیمکه به ما یاد داده  ،به ما باوراندهاست که هست، همین 

 ین رفتار مخرب است.هم ،جو هستیمبینیم که ما عیبمیاصالً رفتار خودمان را ن ؛سبب شده
اری گذارد خرد زندگی جاری بشود و برکت زندگی جمیکند و نمیادبی، خود این من که انرژی بد ساطع خود این خرافه، خود این بی

دیگران  کردن دلم نیستم،که من مسئول پاک مسئولیت،کن حس عدماضافه کند.میخانمان برانداز است، زندگی ما را خراب  ،بشود
کند برای میاستفاده  ذهنیمنکنیم، و میست که ما بوسیلۀ آن زندگی ا مالمت، اصالً مالمت چیزی گرفتن بهکن خوهستند. اضافه

کنید، میدر طول روز چند نفر را مالمت  که بافد، شما نگاه کنیدمیات خودش و مرتب بوسیلۀ او خودش را تجدید خودش، تجدید حی
سال  چهلگوید که حاال چرا میآید می ذهنیمنهمین االن اگر به زندگی زنده بشوید،  .کنیدمییک، چند دفعه خودتان را مالمت 

را رو به  نمن از کجا بفهمم، همیشه م چه، تو نگذاشتی، تو نگذاشتی دیگر.  توشما بگویید به خب گذشته نکردی؟ چرا دیر کردی؟ 
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داشتی، همیشه من فکرهایم را دیدم، همیشه من دردها را دیدم، من کی از خدا مطلع بودم؟  میجسهشیاری جهان نگه داشتی، همیشه 
 تو نگذاشتی.

 هر موقع شما گفتید است. ذهنیمنالمت دیگران، ما بفهمیم این چه م ،چه مالمت خود ،ست که هر موقع مالمت آمدابهترین کار این 
این انکار  .تکنید که دل شما از ماده اسمیدارید انکار  ،آیدمیهر موقع دیدید از بیرون  مسئولیتی است.بدانید این بی ،یکی دیگر کرده

زنید. به کی لطمه میبه خودتان لطمه  ،کنید بدهید و درازش اشبه شما کمک نخواهد کرد، یک روزی باید قبول کنید هر چقدر کش
 زنیم؟ مگر به کسمیبه کی لطمه  ،زنیممیبه خودمان لطمه  ذهنیمنانسانی باشیم که مرتب با فکرها و اعمال اگر ما خورد؟ می

 ."ببی ادب را سرنگونی داد ر"زنیم. میزنیم، ولی اصلش به خودمان لطمه میزنیم؟ به آنها هم میلطمه دیگری 

 

 سرنگونی آن بُوَد کو سوی زیر

 رود، پندارد او کو هست چیرمی
 (3706)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
ش را از دست بدهد و فکر کند ارود و کنترلببه سوی پایین  ،که انسان به زیر رود این است ؟هستدانید چیسرنگونی می ،گوید کهمی

آیا دارد زیر  ،بزرگ شدن ،بزرگ شدن ذهنیمنکند به لحاظ انسان وقتی شروع می ،کنید خوب نگاه ،شما نگاه کنید که چیره هست.
رود، همه این میباال از نردبان من  دشود، دارهر چقدر به لحاظ من بزرگ می .رودشود؟ دارد زیر میدارد بزرگ می رود یا واقعاًمی

سف خواهد ها درد ساز خواهد بود، احساس تأبین خواهد رفت. هرکدام از اینها از کنیم، اینمن درست می که ما بر اساس آنها ییچیزها
عاقبت این نردبان افتادنی ، نردبان این جهان ما و منی است" گوید:شعر معروف می نمان بشکند. هماپای ،شد یا ممکن است بیفتیم

شتر خواهد او استخوانش بی ،بیشتر رود ،سی باالتر رودهر ک" که استخوان وی بدتر خواهد شکست، هر که باالتر رود ابله تر است، است
 ؟رودبه سوی چیر میرود یا زند. دارد زیر میبه خودش لطمه می ددهد آن را بزرگ کنند و باال ببرند، دارشکست. هرکسی که اجازه می

وی چیرگی به س ،رودسوی باال دارد میگوید سرنگونی آن است که آدم به سوی پایین رود و فکر کند که به می؟ رودچیرگی می یعنی
 رود. می

 دباال. کجا دار ودرمی داین دار کهم نشسته هرود ، اینبه سوی ورشکستگی می ،رودیک کسی یک بیزینسی دارد، این دارد پایین می
 ذهنینم  ؟روددارد باال میکنی که شود، برای چی فکر میشود، سودت کم میدرست نگاه کن. هر روز تو فروشت کم می  ؟رودباال می

 ویدگشویم. میتر میما داریم بزرگ ذهنیمنخیال ولی به ،شویمتر میشود ما داریم سرنگونطور هست. هرچه بزرگتر میهم همین
 مواظب باید باشیم. 

 

 زآنکه حدِّ مست باشد این چنین

 کو نداند آسمان را از زمین
 (3707)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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گوید، حد مست این است که یا جزای مست این است که می ،گوید، منفی بگیریممی ،حاال این بیت منفی هست ،گوید حد مستمی
 ذهنیمنزمین چی هست. یعنی یک کسی که  ،داند که آسمان چی هستمیوقتی مست است، ن ،مست این است کهو ثغور یا حدود 

 ؟ خب اینآیدمیآید یا که از زندگی میش اکند، از منداند که این رفتاری که میمیرا از زندگی تشخیص ندهد، کسی در این لحظه ن
ان جکنید. مسلم هست که هر موقع که هیصبر  ،کنیددانم. شما باید کار م نمیه مست است دیگر. شما ممکن است بگویید که من

وقتی آید. وقتی انگیزه بیرونی ندارد، میاین از من  ،دکنیدارید عمل می ،مثل حسادت ،مثل خشم ،دارید، بر اساس هیجان مثل ترس
آید که یک کسی به میوقتی عمل شما از این ن ،آیدمیوقتی از تنگ نظری ن ،آیدمیکسی شما را تحریک نکرده، وقتی از مقایسه ن

انگیزه شما از آنجا  ،آیدمیز زندگی شود، خب این اداند یا بیشتر مشهور میچون اگر برسد از من بیشتر دارد یا بیشتر می ،چیزی نرسد
 آید. مین

می تشخیص اًفور ،آمد وسط ذهنیمنهر موقع   چی خواهد شد؟ ،شویدکنید و زنده میکه شما به این برنامه گوش می ،ولی به تدریج
میمن باال  ددار ،تانبچه ،انتفرش خانه ،تانبه خاطر اتومبیل موقع شما این همه تمرین کردید، دیدید مثالًهرست. ااین من که دهید 

این  با این درد خواهد داشت. ،آیدمی داین از من دار ،نید که این کار درست نیستادمی .نشینیدخواهید پز دهید، فورأ فرو میمی ،آید
 گوید:میاالن  ،بله ؟بله، کنینباید این کار را بکنی. نمی، شویپالستیکی می ،شویمصنوعی می یدار
 

 به فکر اندر روید هااشدر عجب

 شوید گم وز مَهابت میاز عظی
 (3708)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
ینید که چقدر بب ،کنید. یعنی یک لحظه بکشید خودتان را عقبتامل  ،به تأمل اندر روید ،یعنی خدا ،از بزرگی خلقت او ،هایشاز شگفتی

به اصطالح کارکردهایی در  چقدر مثالً اصالً  .ستاقدر کنترل ما کم چ ،ست و چقدر ما نسبت به من کوچک هستیمافکر ما محدود 
را  شعور بزرگی این جهانیک کند. که ما هیچ کنترلی روی آنها نداریم، پس یک شعور بزرگ این را اداره می دگیربدن ما صورت می

بینید، میهای او را وقتی عجبفکر زایل شود. د بگذارییعنی  ،کند و از بزرگی و مهابت او گم شویمنات را اداره میئکا ،کندمیاداره 
شود که او از طریق شما دانم سبب میدهد به تسلیم. نمیل میدانم شما را هُدانم، نمیمن نمی ،دانممیرسید به اینجا که من نمی

به دیگران، عوض نکردن دیگران و مثال نصیحت نکردن  ،داردمیدانم عالئنمی .باشدمیصمی ،دانم باید صادقانه باشدحرف بزند. نمی
گویید. که هیچ وقت نمی ؛بدبخت شدم ،قبول اینکه این را من به دستم نیامد ،کنیدتان را میها، البته در حالی که کوششوضعیت تسلیم 

شما اعتماد زندگی  شعور بهشما پذیرم، پذیرش لحظه به لحظه نشانگر این هست که میمن  ،گویید خب این نشد اشکالی نداردمی
 دهید. میهای زندگی اولویت نرا به خواسته ذهنیمنهای دارید و خواهش

دانید و بیغمگین هستید، فشار روحی دارید، اشکال دارید. برای اینکه شما عقل خودتان را باالتر از زندگی می ،اگر شما استرس دارید
  ادبی سبب سرنگونی شما خواهد شد.گوید بیمیکنید. ادبی می

 

 کند گم سِبلت و ریش چون ز صُنعش

 زند تن حد خود داند ز صانع
 (3709)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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یعنی نتواند بین ریش و سبیلش فرق بگذارد،  ،انسان ریش و سبیلش را گم کند ،هاآفریدهاین ها و از بزرگی و شگفتی وقتی از آفریده

 پردازد.میفهمد. بنابراین به صحبت و بحث و جدل در مورد خدا ندانم، حد خودش را میمییعنی بگوید ن ،یعنی عقلش را از دست بدهد

ن تزنید؟ تن می ،یعنی خدا ،یعنی به وجود آورنده ،آیا از بحث و جدل در مورد صانع  نید؟ادآیا شما حد خودتان را می، "حد خود داند"
 شوید؟ یا قاطی می ؛داری کردنزدن یعنی خود

 

 جان ز او نگوید 'حْصیجز که ال اُ

 کز شمار و حد بُرون است آن بیان
 (3710)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
توانم حرف بزنم در این نمی ،توانم بفهممیعنی بزرگی خدا را نمی ،بیاورمتوانم درشمار نمیصی یعنی بهحاُصی، الحیر از الاُبنابراین غ

توانید بگویید میزنید؟ تان میشما این حرف ها را از ته دل آیاست. امعنی هم خیلی پر "ز جان"این  ،شااز ته دلبلد نیستم.  ،مورد
رت ست به حضاوب سرا چنان که باید بستایم و من توانم تونمی ،طور که در پایین االن نشان خواهم دادصی همینحصی و این الاُحالاُ

فرو بریزد و شما به  شما کامالً ذهنیمندفعه اگر در این لحظه یکدن. گردانبر. معراج رفتن هم یعنی پرده دوقتی معراج رفتن ،رسول
توجه و مو وقتی بزرگی خدا را شما با زنده شدن به ابرای بعضی ها اتفاق افتاده است.  ؛این معراج هست ،شویدبنهایت خدا زنده بی
 ید:گویشوید، همین را میمی

  

 الاُحْصی ثَناءً ما عَلَیْکَ

 ه باید بستایمتوانم تو را چنانکمین

 
حصی یعنی اُآید. المیتوانم تو را چنان که باید بستایم. یعنی ثنای تو به شمارش من نتوانید حفظ کنید، نمیمیکه اصطالحی است این 

برای اینکه رسول هم همین حرف را زده است. ، "جز که ال اُحصی نگوید او ز جان" .دهدتوانم بشمارم و حاال این بیت معنی میمین
میدیگر حرف ن ،ممت تو را دیدظمن ع ،نهایت هستیداست. شما بی کمبگویم  هم. هر چویتوانم ثنا بگنمی ،انم بشمارموتیمگفته ن

 "کز شمار و حد برون است آن بیان" .توانم بزنم

 
 ین است. ا طور حدیث کاملش همست و همینهین بله ا

 

 نَفْسِکَ.الاُحْصی ثَناءً عَلَیْکَ اَنْتَ کَما اَثْنَیْتَ عَلی 

  پیغمبر فرمود: -فرمود مرا ثنا بگو خداوند به پیغمبر-شب معراج

 ای.من نتوانم ثنای تو گفتن، آنسان که خود ثنای خود گفته
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مهم است که شما از ته دلتان به  ،در مورد این بیتهر چه بگویم کم است. نهایت تو را به اصطالح بیان کنم. توانم بیمییعنی من ن
و شما  شودیمبنابراین ذهن شما خاموش  این از حد من بیرون است، ،یید که من قادر به ثنا گفتن به خدا و زندگی نیستمخودتان بگو

رکدام از هتمام ابیات شاید یک نوع دلیل است که موالنا گفت. گفت: پی بر از دلیل.  و ن قصه به طور کلیایو شوید. میبه او تبدیل 
به این جمله توجه  نه به این انگشت. ،گوید که به ماه نگاه کنمیه به ماه تواند انگشت اشاره به ماه باشد و انگشت اشارمیاین ابیات 

 ه. خالص حصی هم همین استاُاین الکند نگاه کن. جمله اشاره میاین به ورای جمله که ، نکن
 

 

 

 

 

 

 

 

 


