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 حضورگنج 624برنامه شماره 
 اجرا : پرویز شهبازی

 1395ماه شهریور 23– 2016 سپتامبر 12تاریخ اجرا : 

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

 
 خوانندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما، عالوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.

 
 

 839مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 
 
 

 باشد  وی گزیر کز آن کسی شو خشمین بر

 باشد  دستگیر کس پایش غیر خاك یا

 

 فردی  و امیر و بگردی شاه او کز گیرم

 باشد  امیر تو روزی بر ناچار مرگ

 

 نخوردی  خضر فردی آب فاضلی و گر

 باشد  اسیر در مرگ آبش نخورد هرکو

 

 نه فکرت  عیان پیر فطرت ای پیر جان

 باشد  چو شیر قدیدی مویش کز پیری نه
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 از فضولی  و مکر کز آن کس پیری مکن بر

 باشد  پیر پیر خواهد که بازگونه بر

 

  باشد  مرده تو آن کسی کن کو پیری بر

  باشد  و حقیر جاللت تو خوار پیش

 

 هالل بیند  وهمش موی ابروی را چون

 باشد  کی مستدیر آفتابت بر چشمش

 

 را   مالد سبال خود رکه از تکبّ آنکس

 باشد  مستنیر کبریایی چون از نور

 

 ال کن  کن ای خواجه خویش گری رهاعرضه

 باشد  منیر شمس وجودت ذره تا

 

 بالت  و جلوه مکن جمالت مگشای پر

 باشد  مستطیر تا با پر خدایی جان

 

 های تیره را زین سیل بربند پنج حس

 باشد  مطیر تو بر سو عقل کل ز شش تا

 

 تن را تو خمیر گر رمایهبی آن خمی

 باشد  فطیر داری نانش صد سال گرم
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 تیری   کن چو خواهی دل راست قوس قاب گر

 باشد  تیر همچو درآید کو او قوسدر 

 

 معانی   گو حرف توانی بی اگر خاموش

 باشد  بساط گفتن حاکم ضمیر تا بر

 

 

 بخش اول:

 
 

 .کنماز دیوان شمس موالنا شروع می 839ضور امروز را با غزل شماره حبرنامه گنج ،پرسیبا سالم و احوال
 
 

 باشد  وی گزیر کز آن کسی شو خشمین بر

 باشد  دستگیر کس پایش غیر خاك یا
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
تو و این  تآن کس خشمگین بشو، که اگر خشمگین شدی، این حال برگوید می :یدگومیطوری این ،کند به انسانمیپس موالنا رو 

راه دیگری  ،یا غیر از اینکه به خاك پایش بیفتی ؛، گزیر یعنی چارهبرای این کار چاره داشته باشیکه ار تو عواقبی نداشته باشد، بطوریک
  .دستگیر تو باشد ،اوپایغیر از خاك یدیگرکس یاهم برای تو باشد 

ما حق  ،کند کهمیو بطور ضمنی دارد به این اشاره  .یا خداستاست ی و زندگی هشیارپس مشخص است که رابطه انسان به عنوان 
که به ما  یبرای اینکه ولواینکه ما بخاطر رفتار یک کسی دیگر ؛انتخاب برای ما نیست مگین شدن یکنداریم خشمگین بشویم. خش

کند و یمشما را در این لحظه به من تبدیل  ،ضرر زده خشمگین هستیم، این خشمگین شدن در مقابل خداست و این خشمگین شدن

 ،این است که در این لحظهاش عنیم .شودمیعیین سیله زندگی تپذیرش اتفاق این لحظه است که بو خشمگین شدن شما معادل عدم
جوری باید باشد، بنابراین بجای تسلیم و دانی که اتفاق این لحظه چهدانی و میمیکل یا خدا، دانا عقل تو خودت را بیشتر از زندگی یا

 . شویدمیدهید و خشمگین میکنید، مقاومت نشان میکنید، ستیزه میشما اعتراض  ،قید و شرط اتفاق این لحظهپذیرش بی
از شما در  ،و ابدیت استاست نهایت ی هستید و از جنس خدا هستید و بارها گفتیم خدا از جنس بیهشیارخشم از شما که از جنس 

 مگینبنابراین خش .در گذشته و آیندهکند، میدر زمان کار  ،لحظه زنده باشداین بجای اینکه در  ،این من که ؛سازدمیاین لحظه یک من 
شوند؟ خوب برای همین میخشمگین  پس چراشوند، میشما ممکن است بگویید همه خشمگین  ت.شدن برای شما یک انتخاب نیس
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شدنی معادل عدم پذیرش اتفاق این لحظه هست، معادل خواستن مگین نشویم، بدانیم که هر خشمگینکه ما خش دیگر، یمنخوامی
میمعادل این هست که من  ،دانم هستمیکه من ن انکار اینست، معادل بلند شدن به عنوان من هست، هلحظه اینزندگی از اتفاق 

ببینیم، گذارد ما میکند و نمیلحاظ خرد زندگی کور ههست، و این خشم نه تنها ما را ب میدانم، و بلند شدن به عنوان یک باشنده توه
خراب هم بدن ما را  ،هاعالوه بر همه این .کندمیانیم ببینیم، ما را از خرد زندگی محروم تومیبندد، ما راه را نمیهای خرد ما را چشم

  .کندمی
خشم و  مثالً .وجود دارد ذهنیمنی که در یهابلکه خشم نمادی است از انرژی ؛گویدمیگوید خشمگین مشو، فقط خشم را نمیوقتی 

دانید که یک آدم میقدرتمند است، ولی شما که فکر کند  اشذهنیمنبا یک آدم خشمگین ممکن است  ؛اندترس دو روی یک سکه
 هامثل حسادت، مثل رنجش، مثل توقع .های دیگری هم دارندترس و خشم فامیل. ترسد، و زیر این خشم ترس قرار داردمیخشمگین 

کنند، کسانی در یگران وظیفه دارند به شما خدمتکنند، که دمیشما را برآورده بکنند که ن ذهنیمنهای که بتوانند خواسته ،از مردم
 دهند، حس مهر بدهند، که اینبیرون وجود دارند که باید شما را خوشبخت کنند و شما را دوست داشته باشند و به شما حس عشق ب

  .چیزها مقدور نیستچنین
است که با خواندن این بیت شما  ذهنیمنخشم نیست، گرچه خود خشم هم یک هیجان مهم  ، فقطپس منظور از خشم در اینجا

رای دید به خودتان بگویید که این کار غلط است و این انتخاب بخشمگین نشوید و اگر شُدیگر ممکن است تصمیم بگیرید بعد از این 
این  وبه زندگی وم به جای اینکه وصل بش ،شومبلحظه من بجای اینکه به زندگی زنده برای اینکه این .خدا یا زندگی قابل قبول نیست

زنم، صدمات جبران میو عالوه براین به فیزیک خودم هم صدمه  .بندممیمن راه را  ؛کندزندگی و برکت زندگی از من عبور  خرد
 برای زندگی قابل قبول نیست.  ذهنیمنچرا؟ برای اینکه داشتن . کنمتوانم جبران میناپذیر که من بعداً ن

 .داشته باشیم ذهنیمنتوانیم بیشتر از یک مدت کوتاهی در ذهن بمانیم و میهستیم و ما ن اوی ما را درست کرده و ما از جنس زندگ
گردیم بر ،سال که در ذهن ماندیم هفت هشتاز  پسباید فوراً  ،ت هستیمیّئخدا ،ما از جنس او هستیم، بگویید از جنس خدا هستیم

گناه، مالمت و خشم، ترس، حسادت، نگرانی، احساس رضایت،هایی نظیر عدمبنابراین انتخاب .بشویمانه از جنس او هشیاردوباره 
قبول است که ما داشته برای یک مدتی برای زندگی قابلفقط این هیجانات . کندمی ذهنیمنها ما را از جنس این و ترس، شکایت

میموقع نطورکه طال هیچداشته باشیم. و ما چون از جنس زندگی هستیم، همینمان دگیزنمان تا آخر باشیم، نه اینکه از اول زندگی
آید و شادی را در میکه این آرامش دائماً به حرکت در ،از جنس آرامش باشیم ،توانیم، از جنس زندگی باشیممین تواند مس باشد، ما

 .کندمیکه سم را در وجود ما جاری  ،باشیم ذهنیمن به جای آن مس باشیم، که ؛کندمیکند، سالمتی را جاری میوجود ما جاری 
کند، محیط را میکند، انرژی بد است، جسم ما و دیگران را خراب میفکر بد  ذهنیمنآورد، میرا باال  ذهنیمنخشم سم دارد، خشم 

چیزی که ما حقیقتاً فرار از آناست برای گریز یعنی میو عالوه بر این یک مکانیز .کندمیهای ما را مسموم کند، بچهمیمسموم 
ن برای خدا قابل قبول طوری شما باور کنید که خشمگین شداین .قبول نیستو زندگی و این حرکت قابل خدائیّتبه عنوان  ،هستیم

نتخاب اینکه در این لحظه شما ابرای ؛از هر کسی، خشم در مقابل خداست ،از هر وضعیتی ،از هرچیزی، میاینکه هر خشنیست؛ برای
 . و این حرکت قابل قبول نیست دانممیمن بیشتر از تو  ،گوییدمیبه خدا گویید، میتسلیم نشوید و شما دارید به زندگی  کنیدمی

خشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر ". گردیماگر شدیم فوراً بر ،خشمگین نشویمدیگر  بعدلحظه بهگیریم از اینمیپس ما تصمیم 

خواهی بکنی؟ و تنها میکار وانی که از جنس خدا نباشی، پس چهتمی، نما اگر در مقابل خدا خشمگین بشویش .باشد، یعنی چاره "باشد
 یا خداست ،آیدمیکند و مدد از طرف او میخواهد کرد و  کمکبه شما  ،تنها قدرتی که ،تنها نیرویی که ،ای کهتنها باشنده ،کسی که

 ،دو تسلیم بشوید و تعظیم بکنید و سجده بکنی داینکه به پایش بیفتیفتید، چطور ممکن است بجایزندگی است. و شما باید به پایش بی
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اك پای خاین غیر از  ، یعنی"یا غیر خاك پایش کس دستگیر باشد"گوید؛ دارد این را میحرکتی است؟ این چه د،شویببیایید خشمگین 
اشخاص  یا کس ؛رساندمیبینیم، به ما مدد میما  ،کندمیآید، چشم ما را باز میطرف کند، یعنی برکتی که از آنمیاو که چشم ما را باز 
مان یا مان، رئیسما انتظارمان این است که همسرمان، دوست ،شویممیکه ما وقتی خشمگین شوند. درحالیمیدیگری دستگیر ما ن

ها انتخابتوقعات ما را برآورده نکردند، من رضایت ندارم، من مقاومت دارم. این ؛نکردند توانستند به ما کمک کنندمیهای در بیرون آدم
 .های غلطی است که بسیار بسیار متداول است

 
 

 فردی  و امیر و بگردی شاه او کز گیرم

 باشد  امیر تو روزی بر ناچار مرگ 
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
میکنم رویت را از او برگردانی، میفرض گوید . میطوری معنی کنیممعنی کرد، فرض کنیم اینشود میاین بیت را  چندجور حاال 

 هو تازه آدم معمولی هم نباشی، شا ؛به هیچ کس مربوط نیست ،خواهم خشمگین بشوممی ،خواهم برنجم، من توقع دارممیگویی من 
ه روزی رر باشی، خیلی باال باشی، همه با انگشت نشان بدهند؛ باالخبفرد باشی، دانشمند باشی، وزیباشی، امیر باشی، یک آدم منحصر

  .مرگ بر تو امیر خواهد شد
های با چیزهایی که حس شدگیهویتهمخواهی من درست کنی، این من روزی متالشی خواهد شد، من از مییعنی تو با این حالت 

و  شدگیهویتهمآید، بر اساس میبوجود آنها کند و چسبیدن به تواند تجسم میبینند و ذهن ما مییعنی پنج حس ما  ،بینندمیما 
ین ا را داریم،اول این خاصیت  ؛آییممی طرفاز آن ،ی هستیمهشیارهستیم و  خدائیّتما که از جنس . شودمیدرست  ذهنیمنجدایی 

و یک  .جهان را ببینیمآنها و برحسب آنها اند و از پشت عینک فکرها مربوط به چیزهای بیرونی به فکرها، بچسبیمتوانایی را داریم که 
آید که آن اسمش میکند، یک فرد، یک تصویر بوجود میتند تغییر م که از فکر ساخته شده و چون تنددرست کنی یجنس جدید

تر تر و بزرگقشنگ ذهنیمنکنیم آن هستیم. ولی هر چه این میو ما فکر  یک شخصیم، کنیمیاست، تو ذهن درست  ذهنیمن
ست که ما بیاییم به چیزها خیلی ای بودیم، قرار بر این هشیارمان. شویم؟ از اصلمیاز چی قطع . شویممیما از او قطع  ،شودمیدرست 

تسلیم در مقابل  ،لحظهدانید پذیرش اتفاق اینمیبعد برگردیم دوباره خودمان بشویم. و شما  ،بچسبیم، و جدایی را تجربه کنیم شل
لحظه، عدم مقاومت در مقابل اتفاق لحظه، ستیزه نکردن با اتفاق اینآشتی کردن با اتفاق این ؛که هر دو به یک معنی است ،زندگی

 هانه، با صبر باید همراهشیارولی چون این کار با درد همراه است، درد  ؛کند که از اول بودیدمیی هشیارلحظه، شما را از جنس آن این
؛ این هشیاری حضور آمدید طرفشوید که از اول بودید و از آنمیی هشیاراز جنس آن  گردید خودتانمیانه دوباره برهشیارباشد، شما 

 همه باید این راه را بروند.  ،سته
برای  .خودت بشویگردی میموقع برنهیچ ،جور هیجانات راهای اینخشم و شکایت و ترس و بقیه فامیل ،ولی اگر تو انتخاب کنی

شود، و میاز آن دور  ،شودمیتر قدر بزرگچاین من هر ؛کار کنی؟ یک من بشویخواهی چهمیهر لحظه  ،اینکه شما با خشم و ترس
عقل از کل و هر چقدر بیشتر خودتان دانا هستید، پس از عقل ؛کنید دانا هستیدمیشود، شما بر اساس این من فکر میتر قدر بزرگهرچ
 خواهید این کار را بکنید؟ میچی برای ،شویدمیمحروم خدا 
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کنی، از جهان و میگردانی، به دنیا نگاه می از او رو .گرداندمیشما را از او  ،که خشم و ترس و بقیه هیجانات خواهد بگویدمیموالنا 
اندازد، میاندازد، به کمیابی میکار را نکن. این کار شما را به محدودیت این ،خواهی، و این کار غلط استمیجهان زندگی چیزهای این

 ، کمیابیاست محدودیت بینید و این عینکِمیاز پشت عینک آن جهان را  ،شدهتان فکرها که دلو ها کدام از این جسماینکه هربرای
 د بکنیم. خسیسی است، این کار را نبایاست، ، تنگ نظری است ، کوچکیاست

 ،قبل از اینکه بمیری ،راز این است که این است که، . کلیدکه ماندمیموقع مرگ خواهد ریخت، ن ،این چیزی که تو ساختی ،هرحالبه
برای  ،تو نیستی ذهنیمننشان بدهد که این  به تو خواهدمیبارها زندگی که با شناسایی که این من نیستم،  ذهنیمناز این خودت را 

یمذات تو آرامش است و حالت پویایی این آرامش شادی است، و وقتی ما شادی اصیل زندگی را تجربه ن ،درد استاینکه این پر از 
امروز راجع به خشم صحبت  دیگر. حاال کنیدمیخوب شما شناسایی  .از جنس بدی هستیم ،یعنی ما در یک جای بدی هستیم ،کنیم
از این جنس نیستید، شما  که از جنس بدی هستید، شما در اصل ،کهنه داریدهای رنجش ،های کهنه داریداگر شما خشم ،کنیممی

طال توانیم کاری برایش بکنیم، یعنی میجبری است که ما ناین  .و این جبر است هستیدد مس یکنمیشبیه طالیی هستید که فکر 
 . خواهید باشیدمیباشید و شما  یدیگر توانید چیزمیباشید، ن خدائیّتباید  خدائیّتعنوان باید همیشه طال باشد، شما به

 
من  ،خداوند به من در این لحظه قدرت انتخاب داده که، توانید بگوییدمییک انتخاب نیست، شما ن ،برگشتنگشتن، پس بنابراین از او 

برای اینکه این انتخاب  د،بزنی دتوانیمین حرفی ن. چنیبه هیچ کس هم مربوط نیست ،کنم من داشته باشم، خشمگین باشممیانتخاب 
توانی مین ،گویم تو طال باش، طال باشمیگوید من میبه آن هم، ، خدا هم خواهد مس بشود و زندگیمیشبیه انتخاب طالست که 

 . کشیممیکه ما درد  ،بخواهی مس باشی، درد خواهی کشید اگر .مس باشی
 که گویدمیشود و در بیت بعد میترس دیده  ،نگاه کنیدکه ین طرف از ا ،جا خشم دیدیدبینید که این ترس و خشم؛ شما هرمیپس 

 .ترس از مرگ است ،که ما داریم کوچولو موچولوهای ترس این متما .ترس از مرگ است ،همیشه این ترس به شما غالب است و ترس
از دست بدهیم؟ یا آن چیزی را که قرار است  ،که داریم را آن چیزیترسیم میما چرا . بمیریم ذهنیمنترسیم بمیریم، نسبت به میما 

گوید اگر میمان شود، منمیمان من ناینکه اگر بدست نیاوریم منبرای دیگر. نیاوریم؟ نگران این چیزها هستیم بدست ،بدست بیاوریم
میی به درون نگاه هشیارشما به عنوان  .این نگاه غلط است و ،کندمیمن ما به بیرون نگاه  .رسیمیبه زندگی ن ،را بدست نیاوری
که ما دیگری  از جنس خودمان بشویم، از جنس چیزلحظه ست که ما در اینااری که ما باید انجام بدهیم این ترین ککنید، یعنی مهم
ی بیرونی زدن است که ما با چیزهااز همه نزدیک است؟ سکوت، سکون؛ در اثر حرف بیشتر چیزی به اصل ماچه .نیستیم نشویم

 ، فکر کنیم،باید فکر کنیماش همهکنیم که میفکر شویم، در اثر فکر کردن بی وقفه و معتادگونه و اجباری است که ما می هویتهم
تا مسائل بیرون را حل کنیم، عمدتاً هم هرچه بیشتر بهتر، برای اینکه در چیزها زندگی است، و اعتراض به اتفاقات و درگیر  ،فکر کنیم

 . های غلطی هستندراههمه ها ، اینآنها رشدن د
 
 

 نخوردی  خضر فردی آب فاضلی و گر

 باشد  اسیر در مرگ آبش نخورد هرکو
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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تو کنی مثل میدهند و خودت هم فکر میدانی، کتاب زیاد خواندی و همه با انگشت تو را نشان میخیلی  کنیمیاگر دانشمندی، فکر 
صورت آب حیات نخوردی، در این .ارید ذهنیمنهستی، پس  هویتهمت اپس بنابراین با دانش ؛وجود ندارد، دانشمند دوران هستی

در اثر  ،لحظهحیات در اینآب .ضر آب حیات استآب خِ .خوانیممیطوری خاطر قافیه اینبه ،ضر استن خِیر همضِاین خَ ؛رخَضِ آب
لحظه بدون قید جایی بخرید. اگر در ایناز  ،حیات چیزی نیست که شما بروید بیرونآب .آیدمی طرفاز آنبا زندگی، موازی شدن شما 

در این صورت  ؛پذیریدمیشما اتفاق این لحظه را  ،قبل از رفتن به ذهن و مشاوره با ذهن و بد و خوب کردن و قضاوت کردن ،و شرط
ولی  ؛اقه استقدرت خلّ ،، راهنمایی خدا استاست ، خرد زندگیاست حیات شامل شادیآب .آیدمی طرفاز آن ،آب حیات ،آب خضر

است،  هویتهمبا آن  ،کندمیکسی که به دانشمندی خودش افتخار  ،هست اگر تو دانشمند و آدم جدا هستی، فرد به معنی جدا هم
 نکه جدا از زندگیبرای ای .دتر است، ولی این کار خطرناك استبلندیگران جدا هم هست. جدا از کی؟ جدا از مردم، یک سر و گردن از 

انرژی بد دارد، من  این آدم .ذهنی داردزند، فقط دانشمیشده دارد حرف ، بر اساس دانش انباشتهآیدمیچیزی ن طرفهم هست. از آن
ش جور در اآرامش نیست، کارهایدش وجوخورد. وجودش شادی نیست، میخورد، برای خودش هم بدرد نمیبه درد ن اشدارد، دانش

  .عقل درستی ندارد مآالًش خردمندانه نیست، اشود، کارهایمیآید، زندگی به روی او درست گشوده نمین
 .یماسیرما در ترس  ،در مرگ اسیریم در این صورت همیشه در مرگ اسیر است. و ما ،زندگی را نخورد ش را نخورد، آبهر کسی آب

شود میترسید؟ آیا نگران هستید؟ مضطرب هستید؟ استرس دارید؟ استرس موقعی به ما عارض میچی هستید؟ آیا شما ببینید اسیر 
سکون  ؛اصل شماست است،زندگی  ،لحظه هست؟ این لحظه خداستتر از اینآیا آینده مهم ؛شودمیلحظه تر از اینکه آینده مهم

؟ آن از این گنج بهتر است ،چیزی که آینده به شما زندگی خواهد داد. شماست و خرد شماست و زندگی شماست و زنده بودن شماست
لحظه از شما کلی در زمان است. یا آب زندگی اینیا بطور ،ینده و گذشته استآرای همین است که در زمان ب .بهتر است ذهنیمنبرای 

سیلۀ ، بوهستید یعنی جدا هستید، اگر فاضل و فرد ؛ذهنیمنشود یا بوسیلۀ مین یما و فکر شما بوسیلۀ زندگی تعیجاری است و رفتار ش
 اسیر هستید. در ترس  اسیر هستید،و در مرگ  دشومین یتعی ذهنیمن
 

 .تر استبرای من آینده مهم ،اگر من استرس دارم، اضطراب دارم بگویید ،ودتان را زیر نورافکن قرار بدهیداز خودتان سئوال کنید، خ
خوب در آینده کنیم بهترین جای زندگی در آینده هست و چیزهای خیلیمیآینده مال ذهن است، آینده توهم است، اینکه ما فکر 

شما اگر بخواهید از دانش  .ودهای زندگی عوض بشدر آینده ممکن است وضعیت. دهدمیطوری نشان ذهن این ؛این غلط است ،هست
محروم  ،چیزی که مدد زندگی و بازکردن زندگی بوسیلۀ خرد زندگی هسته زندگی و آناز قدرت خالق و قوّ ،تان استفاده کنیدیذهن

هر لحظه ما نگران  .از دست بدهیم، ایملحظه ما نگران هستیم که یک چیزی را که به آن چسبیدههر .این کار را نکنید ؛خواهید شد
به  ،یماهمان جا دادذهن تویهایی را آن گل در ،ایمدرست کرده میما یک گلی هستیم بشود، هر لحظه نگران میاحتراهستیم به ما بی

 طوریطوری است، همسرم اینام با همسرم اینطوری است، رابطهجای من آنآن ،طوری استجای من اینیم که ایناهمردم قبوالند
یم که یکی از هست هر لحظه نگران ؛گلیم است یطوری هستم، همه توخودم این هستم، آدم پولداری ،طوری استام ایناست، بچه

  .ل این گلیم را باید دور بیندازیماصالً ک ؛یماهها را درست کردبا دروغ این ،ها همخیلی از موقع ها آسیب ببیند،این گل
پس  ،ها کنده بشودید که یکی از این گلهست نگرانهر لحظه اگر شما  .را انکار کن، گلیم را انکار کن تگوید خودمیگوید، میپایین 

ند، از جنس آدمهست آفلچیزهای ها از جنس میرید. در حالی که همۀ این گلمیشود شما مینده ید، هر کدام که کَهست در مرگ اسیر
د که کم بشو تاز جنس قدرت بدنی است ممکن اسهاست که ممکن است بروند، از جنس پول است ممکن است برود یا کم بشود، 

بزرگ خواهد اصالً مان است، که یک روزی کم خواهد شد، از جنس موفقیت است، که یک روزی به پایان خواهد رسید، از جنس بچه
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ها را به مردم نشان بدهید و برایش گلخواهید میوش نخواهند داد و شما  روز به روز های ما اصالً گشد و خواهد رفت و به حرف
، شان افتاده، اصالً خیلی هایهاآن ها، افتادنید، در مرگ این گلهست بنابراین در مرگ اسیر؛ افتخار کنید و برایش من درست کردید

امروز  .یم، خشمگین هستیمهست کنیم، ناراحتمییم. یا افتاده ما شکایت اهکرد گیر میکنیم که افتاده، ببینید ما در چه توهمیانکار  ما
االن در  ،سالگی داشتمچهلید، آخر چرا فالن چیز را از دست دادم؟ چرا آن توجهی که در هست از خشم صحبت شد، شما خشمگین

شود. ولی همۀ میپژمرده دارد ها بوده، ی از گلیک ،حس مهم بودنم م،دهند؟ اهمیتمیسالگی ندارم؟ مردم چرا به من اهمیت نهفتاد
های ذهنی که شما بفهمید از جنس گل گلیم نیستید، از جنس آرایشاست  برای این ،های گلیمها و افتادن گلاین از دست دادن

 . بلکه از اسارت مرگ برهید ؛نیستید
 ، اصالًبه این تن زنده باشد یا نباشد ،مثل موالنا میبرای آد .توهم است میداند که مرگ جسمی است، انسانی که به حضور زنده شده

 که ما فردبرای این ؛یمهست هویتهمبرای اینکه ما با تن  .که افتاد، ولی برای ما خیلی مهم استبود مهم نیست، تن مثل یک چیزی 
نه بصورت ذهنی بلکه  ،یرایی نیست و این لحظهداند که خدا از جنس ممیست، ایم. موالنا با خدا یکی هست یم، برای اینکه ما جداهست

خیلی از این  .دانیممیست و میرا نیست، ما ذهناً هکند، یقین دارد که زندگی زنده میاین موضوع را تجربه  ،بودن عینیبصورت زنده
دل شما بی ،شما وسیع بشوددهید که این سینۀ فقط باید اجازه ب ،ایدکه شده ،ذهنیمنمطالب را پس از اینکه شما تبدیل شدید از 

گفته است. االن ما در حد میشوید که موالنا چی میمتوجه  ؛ شمابکند ،نهایتش را در شما برقرار بکندخواهد بیمینهایت بشود و خدا 
 . کنیدمیاید و به طور عینی تجربه البته خیلی از شما بینندگان هم به زندگی زنده شده ،باور و قبول هستیم

 
 

 نه فکرت  عیان پیر فطرت پیر جانای 

 باشد  چو شیر قدیدی مویش کز پیری نه 
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
؛ یکی زندگی است، خداست ،ت است. پیر جان فطرتیّفطرت یعنی سرشت ما؛ سرشت ما خدائاش زندگی است. ، یکی"پیر جان فطرت"

طور کامل بکَند و به زندگی زنده بشود، ذهنی خودش را باست. یعنی انسان از منطور کامل به زندگی دن یک انسان بشیکی هم زنده
گوید پیر عیان، پیر عینی، نه پیر ذهنی؛ پیری که ایننهایت بکُند؛ این پیر جان فطرت است. خودش میو این لحظه حس ریشه بی
پیری نه کز ": گویدتان، نه پیر ذهنی. خودش میر ذهنکنید؛ نه داش میکه به آن زنده هستید، حسحالیلحظه شما، بطور یقین، در

پس  .باشد د شده باشد، مویش مانند شیر، کهنگی، قدید یعنی کهنه و سالخوردگی؛ نه انسانی که در اثر پیرشدن موهایش سفی"قدیدی
کند که، شده، به کسانی توجه مینهایت گوید که زندگی؛ انسانی که به زندگی زنده شده و بیدارد می. کندراجع به یک پیر صحبت می

تواند کمک کند، که در پیر، پیر نشوند. یعنی این لحظه خودشان را دانشمند ندانند. از فاضلی صحبت کرد، آیا شما خودتان به کسانی می
بزند. هیچتواند حرف یک فاضل در جهان هست، آن هم زندگی است. یک استاد هست، از درون همه می .دانید؟ ندانیدرا فاضل می

تواند تعیین کند، لحظه، آن استاد میاینکه رفتار شما و فکر شما را در اینکس دیگر فاضل نیست، برایکس دیگر استاد نیست، هیچ
 اش است. اینترین کار است، مسئولیت هشیاریلحظه، که مهملحظه و مسئولیت هر انسانی در اینیعنی مسئولیت شما در این. فقط او

شدن خدا به حضور دارید، که زندهیا هشیاری ؛ذهنیبر اساس منلحظه شما هشیاری فاضلی دارید، هشیاری دانایی دارید، که در این
 شماست؛ کدام یکی است؟ 
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، ذهنیکنید که پیر تقلّبی منکند یا زندگی؛ یک کاری ذهنی تعیین میلحظه یا منپس بنابراین، فکر شما را و رفتار شما را، در این
پذیر نیستید. اگر شما خودتان را دانشمند بدانید، نمیاینکه آن موقع شما راهنماییبرای .ا تعیین نکند، شما را هدایت نکندار شما ررفت

دانید؛ این دانید که نمیدل، میتوانید از زندگی راهنمایی بگیرید، یا در این لحظه شما، نه بصورت تعارف، بصورت عینی، حقیقی و از ته
دانم، خشمگین هستید، هیجانات منفی دارید، من دارید، از دسترس گویید من میوب است، زندگی به شما دسترسی دارد؛ یا میخیلی خ

، ای پیر جان فطرت پیر عیان نه فکرت". گویددارد همین قانون را می ؛تواند به شما کمک کندشوید؛ بخواهد هم نمیزندگی خارج می
 "شیر باشدپیری نه کز قدیدی مویش چو 

 
 

 از فضولی   و مکر کز پیری مکن برآن کس 

 باشد  پیر پیر خواهد که بازگونه بر
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
فکر ریب، طرزپیر، پیر باشد. مکر یا فاز مکر و از فضولی، بخواهد که بطور واژگونه یعنی بازگونه، بر  ،یعنی تو پیری مکن بر آن کس که

رد زندگی توی آن نیست. کسی اینکه خِدار است. چرا مکر است؟ چرا حیله است؟ برایذهنی مکر است، فکر منفکر منذهنی است. من
رد زندگی برخوردار نیست خیزد و از خِکند. این فکرها از من بر میکند، فکرش را من میگوید من، و فکر هم میشود میکه بلند می

 ؛گویم اتفاق بیافتداینکه این اتفاق بیافتد، باید آن که من میگوید بجایلحظه میدر این فضول انسانی است که. و فضول هم هست
لحظه را بدون قید و شرط، قبل از قضاوت، یعنی قبل از فضولی بپذیرد، این انسان است. انسان فضول است دیگر. اگر کسی اتفاق این

شده، قدرت معنوی وجود دارد. اصالً تنها قدرت رفتار یا در این عملِ تسلیمبنا به تعریف این است، این تسلیم است و در این حرکت و 
گوید خدا کمک نمیطوری بگویم، میلحظه تسلیم است، فضول نیست، مکر هم ندارد. خالصه اینمعنوی در انسانی است که در این

خواهید بر خدا پیری کند، شاید شما هستید که مینمیتواند برساند، و قانون زندگی هم این است، خدا به شما پیری کند، مددش را نمی
 . بکنید

؛ پیر نه اینکه سالخورده، پیر یک اصطالحی است که مردم، حاال االن خیلی در غرب معمول دیگر دانیدپیر یعنی راهنما، معنی پیر را می
ییف کرد و آن زندگی است، زندگی کمک نمنیست، ولی قدیم مردم پیر داشتند، مثل مراد و مرید، ولی یک پیر هست، که خودش تعر

می  ؛لحظه فضول است و خشمگین است و عدم رضایت دارد و ناشکر استکند، کسی را که در اینکند، راهنمایی نمیکند، پیری نمی
کند، میت میکند، شکایاینکه آن شخص گله میکند، ولو اینکه دادش به آسمان برود. برایطوری شده است؟ نمیگوید این چرا این

دانید، پس خدا دانید. چون شما میدانید باید خشمگین بشوید، پس میداند که باید خشمگین بشود. شما اگر ندانید، از کجا میداند، می
به داند؛ دانید، او دیگر نمیدانست، چون شما میدانستید، او بجای شما میدانید. اگر نمیتواند به شما کمک کند، چون شما مینمی

ن و آ، اودی داشته باشید، بروید سر کالس فرض کنید که یک استا ؛کنیدبصورت واژگونه بر پیر پیری می . شمااست همین سادگی
طوری هم میکنید، اینکنید، اعتراض میدهد، شما سوال میدهد و شما یک من دارید؛ هی استاد توضیح میاستاد به شما درس می

خواهید استادی کنید، برای خواهید بر پیر پیری کنید، بر استاد میکند. خوب شما میاال استاد حوصله میشود؟ حطوری هم میشود؟ آن
لحظه دانش ما هم در این ،حاال این تمثیل است .به آن استاد است میاحترارید؟ این بیبَتان را میروید؟ چرا منچی به آن کالس می
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ها یعنی رد زندگی و خالقیت زندگی و پتانسیلاستفاده از خِو ناشکری ما، تصمیم شما به عدمما رضایت به خداست و عدم میاحترابی
 کنید؟ ید خدا به شما کمک نکند؟ چرا به خدا پیری میاهکنید؟ چرا تصمیم گرفتکار را میهای زندگی، مددهای زندگی، چرا اینهقوّ
 
 
 

 رده توباشد مُ پیری برآن کسی کن کو

 باشد  و حقیر خوارجاللت تو  پیش
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
کند، تواند راهنمایی کند یا راهنمایی میشده به زندگی، کسی را میگوید، زندگی و انسان زندهتو پیر آن کسی باش؛ قانون را دارد می

آقا ما عقل و شعورمان را بیاندازیم دور؟  نگویید البته شما. اش بمیرد، سوال نکندنسبت به من رده او باشد،رده او باشد. مُکه آنکس مُ
ذهنی گر عقل منلحظه، نشانلحظه، اعتراض شما، ستیزه شما با اتفاق ایننه، شما دور نیاندازید، ولی بدانید هیجانات منفی شما در این

داند چه چیزی ن هر لحظه میکه ذهدانید چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، درحالیگر من شماست. شما نمیشماست، نشان
کند این خوب است، این بد است، این خوب است، این بد است، این خوب کند. قضاوت میخوب است، چه چیزی بد است و قضاوت می

یم، دانولی ما نمی ،واقعاً خوب هستند، در زیر خوب هستندها آنافتد، که خیلی از بدها که االن اتفاق میاست، این بد است؛ درحالی
 . ای ستیزه با خداستکنیم و هر ستیزهگوییم بد هستند و ستیزه میمان میدانیم، با دانش فعلینمی

لحظه انتخاب شما در این. مان بمیریم، لحظه به لحظهذهنیلحظه ما باید به من، یعنی در این"رده تو باشدپیری بر آن کسی کن کو مُ"
طور کنم، لحظه بعد هم همینلحظه آشتی میکنم، با اتفاق اینزندگی کافی نیست، من نمیکنید، دانش من در مقابل اعتراض به می

شوم، دارم جاللت و یواش به او تبدیل میم و من دارم یواشهست یعنی من. و من در پیش شکوه و جالل زندگی خوار و حقیر هستم
 . کوه مصنوعی داشتمکنم، تابحال یک شبزرگی و شکوه اصلی خودم را با این کار پیدا می

 
 

 :دومبخش 

 

 هالل بیند  وهمش موی ابروی را چون

 باشد  کی مستدیر آفتابت بر چشمش
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
رانی. میوَشود. مستدیر در ضمن یعنی حرکت دَشود، به شکل دایره دیده میای شکل، مثل اینکه خورشید دیده میدیر یعنی دایرهمستَ

کند. درست است؟ تمثیلش را شما صورت آفتاب تو در درون او طلوع نمیبیند، درایناگر کسی موی ابرویش را بجای هالل میگوید 
گیرند، آخرماه کنند، روزه میدانید. ما، یعنی مسلمانان، دوتا عید دارند، یکی عید فطر است، یکی عید قربان است. وقتی پرهیز میمیهم 
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بینم و گوید من هالل را میبیند، میکند، هالل را میکنند، یک موقع هست یکی نگاه میباال نگاه می مردم. بینندهالل ماه را می
شوم، صبح من رسیده ، من دارم تبدیل میدکندیدن هالل یعنی پس از این همه پرهیز، پرهیز واقعی، زندگی دارد در من طلوع می

 کنم. کنم، این آرامش ظریفش را در زیر فکرها حس میدارم حس مییواش شوم، یواشاست، دارم به حضور روشن می
این آرامش همین حضور  ،زیر اغتشاشات فکر شود،کنید، این آرامش ظریفی که دائماً در شما دارد ایجاد میاالن شما هم حس می

ینی که بلیم؛ و پس از اینکه زیادتر شد میشود با تسشود، زیادتر میشود، زیادتر میاست، همین هالل ماه است. آن آرامش زیادتر می
بینید که از فکرکردن، شود و شما میکند به حرکت، بصورت شادی تجربه میت و فکرت؛ و وقتی شروع میشروع کرد به ریختن به عمل

. ریزدتان میبه کارهایتان ایجاد شده تان از آن محیط آرامشی که در سینهاینکه شادی درونبرید. برایکردن دارید لذت میاز عمل
 کاری است، یعنی کار توام با شادی است. این رفتار و عمل، عمل بیدار است، بارها گفتیم و شادی

کرد فکر می ،دیدبرویش را که میدید و اَبرویش را میکرد ماه را ببیند، این اَباال که یکی نگاه می ؛ذهنی را نگه داریداما اگر شما من
االن فعال  و، الگوی فکری، یک فکر، یک باور،تان را، یا یک الگذهنیش، ماه است. شما قسمتی از مناای از مویبروش، تکهاین اَ

یعنی عید من است؛ البته عید فطر یعنی این که این ست. این غلط ا ؟ه است، این طلوع حضور در شما استکنید این ماشده؛ فکر می
کنم، این همین هالل یواش حس میمن آرامش خدایی را در خودم یواش ،طور هشیارانههشیاری در من شروع کرده برقرار شدن، ب

  .عید قربان و عید فطر، ها مهم استکنید، برای همین این دو تا عید خیلی برای مسلمانتان را دارید قربان میاست. و شما من
اش این است که ما گیریم، معنیولی اگر موی ابرو را ما هالل می؛ مبکنی مکنید، اگر بتوانیذهنی را قربان میدر عید قربان شما من

ذهنی را بکُشید. توانید منذهنی نمیمیرد، امروز در مثنوی هم خواهیم خواند، شما بوسیله منذهنی نمیایم و این مندرست قربان نکرده
ن گوید ایکند، میهالل است؛ یک چیز حضور هم درست میگوید این بیند، مییک ابرویی را، موی ابرو را می آیدذهنی باالخره میمن

ید، دیگر سعی نکن. چون هرچی هم، امروز در مثنوی به تفصیل این را خواهیم خواند، هرچی شما هم حضور است؛ شما به حضور رسید
، برای دتوانید ادامه بدهییذهنی نمجایی دیگر بوسیله منذهنی بمیرید، یکنسبت به من که ترس را در خودتان کم کنید و بخواهید

 . ذهنی را قربانی کنیدتوانید منهمین است که فقط هشیاری حضور هست، با راهنمایی حضور هست که شما می

بر "کند. میونش طلوع نآفتاب زندگی یا آفتاب تو، در در گوید اگر کسی موی ابرویش را هالل ببیند، در این صورت آفتابش، یعنیمی

ذهنی به حضور رسیده باشد؟ یعنی کند، اگر کسی بوسیله منکی این آفتاب شروع به درخشیدن می ،"مستدیر باشد چشمش آفتابت کی
شود. پس اگر شما اثراتی از خشم، رنجش، ذهنی را نگه داشته باشد، فکر کرده باشد که این آرامش و این حضور، در او دارد برقرار میمن

تان را بصورت هالل میکنید به حضور رسیدید، دارید موی ابرویبینید و فکر میها را میهیجانجور های اینکینه، حسادت و فامیل
 بینید. نرسیدید، شروع نشده است. 

عزیزی  یک ،زیر اغتشاشات فکر و یا اتفاقات بیرون؛ شما یک روزی خواهید دید که ولو اینکهدر اش یک حس آرامشی است اولین حس
االن که از  ،بینیدشما خواهید دید و می و ؛حال آرامش دارید. این آرامشد و شما محزون هستید، ولی درعینکناز شما دارد فوت می

می شود، بازترتان بازتر میشود. خواهید دید که وقتی فضای درونتر میرفته بزرگتابد و این آرامش رفتهاین آرامش، یک چیزی می
کند، خواهید دید که رد بیشتر تشعشع میکند، خِکنید، شادی بیشتر تشعشع میبیشتر حس میشود، شما این آرامش را شود، بازتر می

د، دوست داریبیشتر از پیش شاید تا حاال تجربه نکردید، خواهید دید که خودتان را  ،ترشود و یک چیزی مهمتر میتان خالقفکرهای
دوست دارد؟ کسی که  خودش را ،شودا کسی که خشمگین مییک دلیلش همین خشم هست، آی .قبال خودتان را دوست نداشتید

خودش را  ،توانند روی او اثر بگذارندخودش را دوست دارد؟ نه دوست ندارد. کسی که آرامش دارد و اتفاقات بیرون نمی ،استرس دارد
 . دوست دارد
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مواظب خودمان هستیم، هم به ، داریممییواش یواش خودمان را دوست  داریم کنیم کهمیشود ما حس مییواش وقتی فضا باز یواش
آدم خودش را دوست داشته  .هم دیگران را دوست داریم ،هم به دیگران، هم خودمان را دوست داریم ،کنیممیخودمان داریم خدمت 

شما خودتان  . اگرتوانیم دوست داشته باشیمیمگویند که ما دیگران را حداکثر به اندازه خودمان میدیگران را هم دوست دارد.  ،باشد
را دوست ندارید، چرا؟ برای اینکه غمگین هستید، برای اینکه خشمگین هستید، برای اینکه کینه دارید، پس خودتان را دوست ندارید، 

 ندارید.  کنید؟ پس دیگران را همخراب میدارید چرا  ،دوست دارید اگرکنید، میاین را که دارید خراب 
قدر تو را دوست دارم، ولی شب و روز میرم، اینکنم، اصال تو نباشی من میمیکه من برای تو زندگی  است ذهنیمناین ادعای 

ی خودتان هستید دانید که کِمیشناسید و میرا  ذهنیمنیواش م. شما یواشهست م، نگرانهست استرس دارم، شب و روز خشمگین
از  ،شویدمیاندازید. یواش یواش دارید از جنس زندگی میتان را هایی از منتدریج قسمتهشناسایی بهستید و با این  ذهنیمنی وکِ

 . کردیدمیبرای یک مدتی انکار  ؛شوید که بودید و همیشه خواهید بودمیجنس همانی 
 
 

 خود را ر مالد سِبالِآنکس که از تکبُّ

 باشد؟ از نور کِبریایی چون مُستَنیر
 (839دیوان شمس، غزل شماره )مولوی، 

 
 جوری هچ ،از روشنایی ایزدی ،طرفاز آن ،از نور خدایی ،مالد، این شخص از نور زندگیمیسبیل خودش را  ،رکسی که از تکبّگوید آنمی
دادن سبیل است و این حالتی تابباصطالح که معادل  ،هاشدگیهویتهمت براساس ر و حس منیّتواند نور جوینده باشد. پس تکبّمی

 .چه دانش ،چه پول بدنی،، چه قدرتمن براساس یک چیزی ،کردند، که بلهمیاست که خیلی از مردان قدیم داشتند، که خودنمایی 
 ،نورجوینده کسی است که. ی نور جوینده نیستئکبریااز نور  ،آیدمیلحظه به لحظه باال  ،ترتیبگوید این شخص که من او بدینمی

بی است و تشخیص دادهشناسید که این نور تقلّمیرا  ذهنیمنجویید، نور میشما هستید، شما نور جوینده هستید، نور کبریایی االن 
  .با این نور من نباید ببینم ،استضعیف  چقدر این ،نور شمع است در مقابل نور آفتابیک اید که این 

یک دید ناقصی است، یک دید بدی  ،بینممی هاموقع من با آندر جهان است و هر ۀشدهویتهماین نور در واقع عینک چیزهای  و
شما  ،گوید کهمیرد اولی د ؛برقرار بشوم، از من بیرون بیایم خواهم در حضورمیی ببینم. پس من ئخواهم با نور کبریامیپس من  ؛است

چیز  تابه این دو از اول شروع کرده به خشم و ترس و ،منفی است هایش هیجانانشان .شیدردم نکِت خودتان را به رخ مَدم به دم منیّ
ردم بکشیم توانیم به رخ مَمیکه ما داریم و گشتن رفتن دور و بر چیزهایی . خشم و ترس و رنجش و حسادت و هیتوجه کنیمما خیلی 

تاکید این را جوئید. دارد میطرف نور نآن ن باشید که ازئمطم ،اگر شما مشغول این چیزها هستید ؛ت کنیمحس منیّها آنبراساس  یا
 . یادمان نرود اینکند که ما می
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 رها کن، ای خواجه خویش ال کن عرضه گری

 باشد  تا ذره وجودت شمس مُنیر
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
ایم، شده هویتهمیم، با هرچیزی که اهمان درست کردیم، تصویرذهنی که درست کردکه در ذهنمیگری یعنی نمایش آن گلیعرضه

، نمایشاست این عرضه گری است، خودنمایی .این کار را نکنیدخب  ؛دهیممیصورت به دیگران نمایش یم و به بهتریناهآرایش داد
من این نیستم،  بگو ،خودت را انکار کن، ال کن ،ای خواجه، ای آقا، ای خانم. ها به مردم خودنمایی است، رها کنشدگیهویتهمن ددا

عاتم نیستم، من شکایتام نیستم، من حسادتم نیستم، من توقّنیستم، من خشمم نیستم، من رنجشم نیستم، من کینه ذهنیمنمن این 
منیر باشد، پس تا ذره وجود  .نهایت بشوده وجود تو بیچی بشود؟ تا این ذرّ من نیستم. که ،این من هستتوی که  یهایم نیستم، هرچ

  .منیر یعنی درخشان ما آفتاب درخشان بشود،
یواش شروع کنیم به یا یواش ،این من نیستیم و خودمان را نمایش ندهیمما اینکه بگوییم به محض ،توی ذهن استآن ذره ما  ناال

یک داریم دهیم، هرجا دیدیم میخودمان را زیر نورافکن قرار توانیم، دفعه نمییک ؛توانیممیدفعه نیک ؛دادنکمتر نمایش
بروم  جوریهکنیم که چمیکشیم یا داریم فکر میبه رخ خودمان  ،ایمخانه تنها نشسته شیم یاکِمیرا به رخ مردم  شدگیهویتهم

کنم؟ من از جنس زندگی میکار را این چیبرایاین کار را نکنیم، بگوئیم  .خودمان را انکار کنیم موقعآن ؛خودم را به مردم نشان بدهم
 هستم، من باید به آن زندگی زنده بشوم، این آفتاب من باید طلوع کند. 

 ،صورت لطافتبه ،صورت عشقهب ،رَدصورت خِبه ،صورت خالقیتبه ،صورت برکتبه ،یصورت شادهنورش ب ،آفتاب من طلوع کند
خواهد؟ میرا  از مپُ کی آخر ؟رام زیا پُ را؟ ذهنیمنمردم بهتر است از من شادی بگیرند یا سم  .به مردم خواهد رسید ،بیرون خواهد رفت

هنی کاهش بدهید و این را مقایسه به تصویر ذ ؟خواهد؟ شما چرا باید خودتان را به یک جسم کاهش بدهیدمیخودنمایی ما را  کی
بشود؟ ما از این  یکه چ؟ دانشمندتر است ،بهتر است، بیشتر استها آنکنید با تصاویر ذهنی دیگر و ثابت کنید که این تصویرذهنی از 

میخودم را ال  ، منکنند، بکنندمیکه فکر  یمردم هرچ .خواهیم رها بشویماست می ذهنیمنکه مال  ،از این مکر ،از این دغل ،فریب
 . شوممینده به زندگی ز ،کنم

 
 

 جلوه مکن جمالت مگشای پرّ و بالت

 باشد  تا با پر خدایی جان مُستطیر
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
هایشدگیهویتهم خودمان را، این چیزهای ظاهری ،وقتی ما این گلیم را .ت را نگشااگوید جمال خودت را نشان نده و پر و بالمی

 ،واقع نمایش همین فکرهای ما در ،پر و بال ما .گشاییممیمان را پر و بال ،ذهنیمنگری و براساس این جلوه ؛دهیممیجلوه  ،مان را
اگر  .ها پر و بال ما هستند، ایننشان بدهیمتان داریم بیایید برایکه ی یتوانیم انجام بدهیم، هنرهامیکارهایی که  ،قدرت ما در بیرون

توانید با پر خدایی پرواز کننده، میدر اینجا پرواز ،شوندهیعنی پخش ،مستطیر .توانید پرواز کنیدمیشما با پر خدایی  ،این کار را نکنید
 .کنید
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 های تیرهبند پنج حس را زین سیلبر

 باشد تا عقل کل ز شش سو بر تو مَطیر
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
هایی است ها و گفتگوها و انرژیتمام اطالعات و حرف ،های تیرهسیل .های تیره ببنداز این سیل ،ت رااات را و ذهنگوید پنج حسمی

میشعر  ،نویسندمیکتاب  ،نویسندمیها مطلب در روزنامه ،کنندمیتلویزیون صحبت  تویهای ذهنی من .آیدمیهای ذهنی که از من
مثل  هستند. های تیرهمثل سیل ،هاتای دیگر و فکر بر اساس اینشنیدن و سهمثل دیدن و  ،حس تاگوید که پنجمیبه شما  .گویند

 .مثل جنگ است، هااش ستیزه انسانکه نتیجه ،با باورها شدگیهویتهمها، تماشای شدگیهویتهماتفاقات بد، آثار  نقل ؟هستند چی
  .آیدمیها هایی است که از منهای تیره تمام انرژیسیل
که گوید می، است ذهنیمنست و خودنمایی و فاضلی و توانایی ا ذهنیمنر ها ببند، این هم از تکبّروی این ات راحسگوید پنج می

دهند، یا منذهنی انجام میهایکارهایی که من شنیدن اتفاقات بد، شنیدن مثل اخبار منفی، ،های تیرهسیلمن خودم را در معرض 
 جنگد و تصمیماتمیاند، ما با ما هستند و یک ما درست کرده هویتهم یک گروهی که با یک باور ،دهندمیذهنی جمعی انجام های

، خودت را در معرض ها را نشنوند، اینببها گوید چشمت را برروی اینمیکره زمین برپا شده است،  این توو اینکه چه بلواهایی ها آن
  .یعنی ببارد ،مطیر باشد ؛برتو ببارد ،رفطاز شش بشود؟ تا عقل کل یتا چ ؛اینها قرار نده

دانید چیست جهت را می، ششاین جهان هستیمتوی که ما در حالی ،یعنی شش جهت این جهان، جهتشش ؛پس بنابراین عقل کل
عقل جهت شش ازخواهید میشما  ؛و سمبل جهان مادی استجهت، شش ،شمال و جنوب و مشرق و مغرب و باال و پائینیعنی  دیگر،

میدهد که موالنا دارد به ما یاد این نشان می. های بیرونی ببندن سیلآاز  ،ات را و ذهنت راصورت پنج حسکل به شما ببارد؟ دراین
 شدگیهویتهمآید، وقتی یک میطرف شوید از آنمیآید، وقتی موازی میطرف برکت و خرد و نظم و آفرینش و چیز جدید از آن ،دهد
درست مثل این  .کنید به ستیزه کردنمیآید، شروع میدرد شما باال  و شدگیهویتهم فوراً ،بینیدمیو درد آن را  بینیدمیرا 

  .شودمیشما القاء  هی جنس آن درو  ،شودمیجنس آن در شما القاء فوراً بینید میترانسفورماتور، یک چیزی 
 شویم. اصالًمیما مریض  گویندمیهم  بعد ،اش هم اخبار منفی استهمهکنند و میای روزی پانزده جور اخبار گوش یک عدهخوب 

کند، شب اش را حفظسالمتی ،باشدباید شعر موالنا بخواند، ورزش کند، به غذایش توجه داشته ؛ش به شصت رسیدهااگر کسی سن
دیگر اینکه روزی  ؛عهده بگیردهسالمتی روانش را با و اش رش کاری نداشته باشد، مسئولیت سالمتیهابچه ،همسرش اب ،بتواند بخوابد

کننده خودش را از خرد و برکت سالمت جذب کند و ،خواهد هضم کندگیرد و این را میمیهای ذهنی جور خبر منفی از منپانزده
برود یک  مثالً ،ندخواست یک کاری بکمیخواهد بکند؟ حاال اگر میچکار  آخر ؟ که چیی آخرچاین یعنی ،کندمیزندگی محروم 

 . آیدمیطرف آن تغییرات هم از آن جایی بدهد، بلهیکتغییراتی در 
همه د، بعمریض باشد، خودش هم مسموم باشد، گرفتار باشد ،، انرژی مسموماز خودش ساطع کند انرژی بد دائماً نفرشود یکمیآخر 

 هاایناخبار گوش کند، این یعنی چه؟  ،شود پا ،وسط شب ،روز ،شب ،هر ساعت ،روز هر ،های تیره باشدسیلاین اش هم در معرض 
از  ،ما باید یک روزی بفهمیم و جهان را آگاه کنیم .کنندمیها درست هایی است که منمنظور از خبرهای بد، انرژی .خبرهای بد است

نه اینکه هی ما بسازیم، اینجا یک ما  .تیزهشود، نه با سمیجهان آبادان این ها که دراثر تسلیم و اعمال معنوی است که این بینش
ن راه نتیجه به آدانیم که از ب میولی خ .کنندمیخرابی  افتند و شروع به جنگ ومیجان هم ست، آنجا یک ما هست، این ماها بهه
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ودتان خساعت  شما یک دو .این لحظه به عهده بگیرید ی خودتان را درهشیارولیت ئمس ،آید، حاال که شما یک فرد هستیدمیدست ن
شود؟ شما شادی مین از شما رد اال ،خرد زندگی ،آیا برکت زندگی ؟تان چطور استببینید حال ،های تیره قرار بدهیدرا در معرض سیل
شادی  .گذاردمیشود روی این جهان اثر میساطع  ،از اصل شما ،که از بودن شما ایشادی گویدمیکنید؟ موالنا میرا در جهان پخش 

شما  ،کندمیسم را در شما القاء  ،باال آوردمیرا  تانمن ،به شماخورد میخبر بد  .های بد، نه خبر بدنه غم، نه مصیبت، نه عزا، نه انرژی
 . شویدمیکننده سم هم یک آنتن پخش

کدام؟ به این شعر  ؛ذهنیمنرَدی و انرژی مسموم خِعقلی و بییا بی ؛شما ببارد هجهت مثل باران بکل از ششخواهید عقلمیشما 
ی هشیار ،این لحظه ی شما درهشیاراگر یک منی دارید که  ،خواهید سالم شوید. نهمیاگر  ،درك کنید ،بخوانید خوب ،عمل کنید

 را مریض کنید، حتیخواهید خودتان مینیستم، بدانید که شما  امیهشیارمن مسئول این  گوییدمیاست و شما هم  ذهنیمنب مخرّ
خواهید این کار را میچرا  .توانممین ،امد از من مواظبت کنید، من مریض شدهیگویید بیایو ب گردن دیگران بیندازیدهتان را بمریضی

 . از شما مواظبت کند خواهید دید که کسی نخواهد آمد بکنید؟ آن روز
 
 

 بی آن خمیرمایه گر تو خمیر تن را

 باشد نانش فَطیرصد سال گرم داری 
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 .شودمیید و خوشمزه آمیدرست درش نان ،پزیدمینانش را شما وقتی  وید آمیکه خمیر ور  ،زنندمیدانید که به خمیر، خمیرمایه می

می واردجهان این بهآید میطرف از آن ،شودشدن شما با زندگی، وارد این جهان میبدون خمیرمایه عشق و خرد، که درحال موازی
مال  خمیری که عمدتاًاین کنم، میم، من ستیزه هست عاقل من ،مهست من فاضل ،بگویی که اگر بیایی ؛شود، بدون آن خمیرمایه

، کنیبظاهر نیکو هکارهای ب ،هی چیزهای عاقالنه به آن بدهی ،مواظبش باشی ،تنور گرمش کنی تویاست، صد سال هم  ذهنیمن
 توانی، نان نمیسر نانش فطیر خواهد شد، خمیر خواهد شد آخر ؛طرف قطع باشیولی از آن ،بیمارستان بسازی بسازی،مدرسه  حتی بروی

 . بپزی
دو ماه است که ازدواج االن داشته باشی،  میخانواده گر یک خواهیمی، خواهی بچه تربیت کنیمیشما گوید، طوری دارد میاینیعنی 
 و یک فضای عشقی دررشد پیدا کنند و ها در اینجا متولد بشوند، بچه ،دیگر را دوست داشته باشندوهر همش زن و خواهیمی، ایکرده

داشته دوست دیگر را شما هم ،را دوست داشته باشیدها آنشما هم  ،شما را دوست داشته باشند لطافت بزرگ بشوند، آسیب نبینند،
  .مایه عشقخمیر ؛طرف بیایدمیرمایه از آناین خدائماً باشید، باید 
ن م رتمندتر هستم، باید حرفجدل که من قد و بحث و ،و ترس و کنترل حاکم بشود ،ی هم بگوید منیکآن ،من بگویی اگر بخواهی

صورت صد نایدر ؛قطع باشید طرفشما از آن ،شمندی و بیشتر دانستندانو در اثر ستیزه و مقاومت و حس ؛، از این چیزها باشدباشد
 ،کنینصیحت  ،، برگردانیرا انجام دهی، به مدرسه ببری اتهای بچهها و مشقدرس ،صد سال هم خوبی کنید ،سال هم زندگی کنید

 فایده ؛ییهمسرت هم بگو بهطور همینبگویی، ات به بچه ،ها را حفظ باشیبعد همه این ، تربیت بچه بخوانی؛های خوب بکنینصیحت
  .بدون آن خمیر مایه ،شودمیآخر سر نانش فطیر  ،ندارد
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خواهید من داشته باشید و آنتن پخشمین .بشوید بدخواهید که منشاء یک سیل تیره بشوید، یک انرژی میکه شما ن دبینیمیپس 
کار عشقی بدرد  حرف منطقی در .هایم منطقی استکنم، حرفمیمن استدالل  که توانید بگوییدمیشما ن .کننده سم در خانواده باشید

 خورد.درد نمیخورد، حرف کتابی بهدرد نمی، حرف اصولی بهخوردمیدرد نهجایی که عشق باید کار بکند، حرف منطقی ب .خوردمین
 همه ،نقش پدر و مادر پدر و مادر و درصورت ههای شما بدهد. همه حرفدهد؟ کسی گوش نمیمیولی کی گوش  ،گوییدمیدرست 

صحبت  زمینه عشقی داری دهد؟! ولی وقتی آن خمیرمایه عشق و مهر هست، معلوم است که در یکمیولی کی گوش  ؛درست است
 . ندگیرمی تیهابچه ،کنداثر می ؛آید و سوار بر عشق استمیطرف کنی، آن حرف که از آنمیسوار عشق  ت راکنی، حرفمی

که یک سنی مثل بنده  در ،خوانندمیی که علم آنهای ، مخصوصاًکه دانستیمما نمی .فهمیدیمخیلی از ما این چیزها را خیلی دیر خب 
شود، میزندگی با فرمول ن .نیست میشود، زندگی علمین ؛شود درست کردمیرا  چیریاضی و فیزیک همه هایکردم با فرمولفکر می

ها بگذارید، باید اینکتاب و  اصول ومنطق و بر اساس علم و  ،مثل رابطه زن و شوهری را ،و رابطه نزدیک را را توانید دوستیمیشما ن
 طرف بیایدنخمیرمایه از آ ، جریان پیدا کند. این، باید آن جریان، باید با او یکی بشوییعشق باید از ذهن متولد بشوبرای عشق باشد. 

خواهی میزندگی خانوادگی  ،خواهی تربیت کنیبچه میرست کنی، د خواهیمیشرکت  خواهی درست کنی؟به هر خمیری، چی می
 این را، مطمئن باشطرف بیاید. از آنخمیرمایه باید خواهی چی درست کنی؟ آن آید، میطرف میاز آنآن ، چی؟ هرچی، درست کنی

 . اصال شک نکن
خودشان ها آنها را درست کرد، شود آدمکنند با انتقاد میمیفکر  گویند،عیب میکنند، میجویی عیب ،کنندمیانتقاد کسانی که آن

 ؛شان درحال نابودی استتوانند بخوابند، بدنمیشب ن ،کندمیشان کار نکند، رودهمیشان کار ناز نزدیک نگاه کنید، معده .اندخشکیده
کردن و جویی و انتقاددیدن و عیبعیب در اثر بین هستند. این فکر را ما باید فراموش کنیم کهعیب هستند، کنندهکسانی که انتقاد

. دوباره بخوانیم: کردن استکردن و پول تلفشود، فقط وقت تلفمیدهند، نمیبه ماگوش ن .کرد درستها را شود آدممی ،ایرادگرفتن
 " صدسال گرم داری نانش فطیر باشد، تو خمیر تن را بی آن خمیرمایه گر"

 
 

 کن چو تیری قوس خواهی، دل راست گر قاب

 در قوس او درآید کو همچو تیر باشد
 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
طور که و آن .یکی شدن با خداست است، و مراد از آن نزدیکی کامل استآیه قرآن قاب قوسین مربوط به دانید البته میقاب قوس 

دت نه وح ،واقعا به وحدت حقیقی و یقین برسی بشوی،ده از ذهن زابا او یکی بشوی، اگر شما اگر شما  ،هاآورد در این زمینهمیموالنا 
 .شودمیاینکه دو تا کمان شما و زندگی یکی یعنی مثل .و عمل را از شما بیندازدرا تواند تیرهای فکر میصورت زندگی درآن ؛ذهنی

صورت درآن ،خواهی آن خمیرمایه بیایدمیات فکر نکند، ذهنیمنکر کند و خواهی زندگی از طریق تو فمیاگر تو صورت گوید دراینمی
 دلت را مثل تیر راست کن. 
را  ذهنیمنکه  یبایستمیکار غیرحقیقی نکنیم، ناراست نباشیم، ما  .دروغ نگوییم، دروغین نباشیم و عمداً حداقل ما سعی کنیم قصداً

خواهیم، هرموقع از پشت عینک میشویم، هرموقع از بیرون زندگی میدهد و ما از جنس او میما را فریب  ذهنیمنهرموقع  ،بشناسیم
آن توی  شدگیهویتهمدلی است که راست کنیم، دل ما راست نیست. دل راست، میبینیم و عمل میدنیا را  ،شدگیهویتهمیک 
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کش بیاید و اتفاقات را  درآن فضا جا بدهید. این دل باید بتواند ،و اتفاقات رارا ها شما بتوانید آدم ،فضای درون باز شده باشد ،نباشد
خواهی خدا از طریق شما تیر میگوید میشود. میدل آن موقع مثل تیر راست  ؛مقاومت و ستیزه به صفر برسد ،بدهد درخودش جا

 . را به عهده بگیریدتان بیندازد؟ دلت را راست کن. خوب اگر قرار باشد دل راست باشد، شما باید مسئولیت دل
دهم، دیگر چه کار کنم؟ شما مسئولیت کیفیت من واکنش نشان می ،کنندمیعمل  ،زنندمیمردم حرف که توانید بگویید میشما ن
گویند یا آن ، میگویندمیبینید که ایشان دارند می. جهان استاین ترین چیز در مهم که تصادفاً ،گیریدمیتان را به عهده نیهشیار

 ،آن نیست دیگرتوی شود، غم میبرکت خواهی پرهرچه می ،پزدرا درست می اتکند، نانمیرا درست  اتآید، زندگیمیخمیر مایه 
گوید امکان می .شودمییا ن ؛شودمیات درست زندگی ،شادی در اطرافت هست ،غم در تو نیست، هم موفقیت مادی دارد هم معنوی

 به شرطی که دل شما راست باشد.  ،از طریق شما فکر کند و شما را از درون راهنمایی کند که خدادارد 
به هدایت کردن کند میشود و او شروع مییعنی با او یکی  .آیدمییعنی راست باشد، در قوس او در  ،گوید کسی که مثل تیر باشدمی

ماند تان در روی خودتان میرود به بیرون یا توجهمیتان یا شما توجه .انتخاب نیست اشیکی انتخاب هست، تادر این لحظه دو شما.
ست که شما هاین  اشمعنیتان رو به بیرون برود، ولی اگر توجه .شویدمیتان روی خودتان بماند، باز شود. توجهمیرود با او یکی میو 

ر روشن به خودتان بفهمانید، که زندگی از چیزهای بیرونی مثل بطو د،اهید، یک جایی شما باید بنشینیخومیاز چیزهای بیرونی زندگی 
ها فقط برای درست کردن وضعیتاین .آیدنمی، مثل سواد مثل مقام دنیوی، مثل دانشمندیمثل بچه، پول، مثل دوست، مثل همسر، 

آدم  ،جالب است، مفید استچیز قشنگی است، شود، می افزودهچیزی که به شما اآن .هستند، ربطی به خود زندگی ندارند های بیرون
سبب نشود که  ،یعنی جدایی از زندگی ،کند، به شرطی که یک انفصال از زندگیمیب پیشرفت اش خوب باشد، خدانش این جهانی
 در کارتان بکنید.  کاریشما مرتب خراب
پس هرکسی که  .کندکاری میدر کارمان خرابکه مرتب  ،ماست ذهنیمنترین دشمن ما در درون ماست، همین یادمان باشد مهم

اش ما باید از ذهن بیرون بیائیم و در واقع فضای یکتایی است. خالصه گیرد، قوس اومیمثل تیر صاف باشد، در فضای یکتایی قرار 
صورت متوجه در این ،شودمیبازتر  ،شودمی بازتر ،شودمیاجازه بدهیم که آن فضا را در درون ما بازکند، هرچه درون ما فضا بازتر 

شوند، فکرهای شما انه تولید میهشیاردر این فضا فکرهای شما  ،تابیدمیاید. مثل خورشید به این فضا شده هشیارخواهید شد که شما 
 نشان شولی شما واکن ،کنندمیزنند و عمل میدید که دیگران حرف  دخواهی .کنندمیولی شما را بلند ن ،شوندمیدر این فضا تولید 

ثل یک درخت سکون شما م .شود شما را از آنجا بیرون کشیدمین ،ی دارید که بسیار بسیار زیاد استیک عمقاینکه شما برایدهید، نمی
درخت هستید، در ساکن بودن، یک دار بودن و عمق مثل شما هم در ریشه .خورد، تکان نمیگودارید، شما برو به یک درخت ناسزا ب

 . یدباشنده شد ساکن
کنند، راستش فکر می یاهمیت ندهیم که دیگران چ وجه دروغین نباشیم، اصالًزیر نورافکن خودمان به هیچ و قصداً شود ما عمداًمی

خاصی  ک جورآنها را یشما شناسند و میرا بگوییم. این موقعی است که شما گلیم نداشته باشید، وقتی گلیم دارید وگلهای گلیم را مردم 
 مهم .کل گلیم را دور بیاندازید جور دیگری نبینند. شما اصالًها را یکد، تمام فکر و ذکر شما این خواهد بود که این گلیاکردهمعرفی 

هم  دهم، و اصالًنیستم، و به مردم هم نمایش نمی هویتهم ها دیگر منکدام از این گلخواهم خودنمایی کنم، با هیچمینیست، من ن
میدهم، اگر دیگران هم از من تعریف کردند، جدی نکنم، هیچ موقع هم خودم را نمایش نمیمیتوصیف نویم، گنمیخواستند من 

 . گیرم، تمام شد و رفت
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 حرف گو معانیخاموش، اگر توانی بی

  گفتن حاکم ضمیر باشد تا بر بساطِ

 (839)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
خاموشی این اگر ما  . خبسکون هستی هستی،خواهی خودت باشی، خودت از جنس خاموشی میاینکه اگر گوید خاموش باش، برایمی

ر بساط بولی  ،توانیم سخن بگوییممیما  ،شوندمیصورت فکرها در ذهن ما ظاهر اینه کنیم، درتجرباین عمق را تجربه کنیم، زنده را 
در اینجا  .توانی معانی را بدون حرف بگومیاگر گوید می .استخدحاکم فضای باز شده است، حاکم  .حاکم حضور است ،این گفتگوی ما

های ما، معادل واکنش .زندمیآن حس وجود، وجود دارد و دارد حرف  تویدار است، معادل ذهنی است که های منحرف معادل سخن
خاموش، بگذار . های گلیم ماستهایی که مربوط به یکی از گلحرف .ت بکنیمزنیم تا حس منیّمیهایی است که ما معادل حرف

همیشه از جنس او بودن را حفظ کن، در ضمن در ذهن گفتگو ظاهر  .وشی حرف بزند، بگذار او حرف بزندسکوت حرف بزند، بگذار خام
 بشود. 

صورت بر در این .حرف هم بزنید ،ی را حس کنیدهشیارزنده بودن به این این شوید و همیشه بی زنده هشیارشود که شما به یک می
وقتی  ،ها برای شما معنی خواهد داشتهمه اینی حضور است، حاکم فضاداری شماست. هشیارحاکم زندگی است، حاکم  ،بساط گفتگو

  .ی شما تبدیل بشودهشیارکه 
چه کارهایی را  شویدمیشوید، توصیفاً متوجه میذهنی داریم، ولی توصیفاً االن شما متوجه  میِی جسهشیار ،ها هنوزخیلی از ما انسان

دادن ناسید، دروغ گفتن برای بهتر جلوهشمیشناسید، دروغ را میامروز موالنا گفت راست باش مثل تیر، شما ناراستی را  .نباید بکنید
ارزش ندارند، کدام های گلیم شما هیچ ارزشی ندارند، هیچدانید گلمیشما االن  .کنیدمیکار را ناین ،شناسیدمیهای گلیم را گلیکی از 

 ،چه بسا اگر نورافکن روی خودتان باشد و راست باشید و درست ببینید ؛روندمیها از جنس فناپذیری هستند، از بین دارند همۀ این گل
ها دوستی نیستند، خیلی از روابط بیخیلی از دوستی .کندمیخواهد نگه دارد، ذهن مقاومت میولی ذهن  ؛ها آنجا نیستندخیلی از گل

 ؛ترسند، ترس نگه داشتهمیخیلی از روابط براساس ترس است.  ه.توانید تغییر بدهید؟ بلمیبراساس عشق نیستند. آیا شما  ،دهستن ارزش
 طورچ ،ریزدمیاش را توی این خانواده دائماً سم ،کندمیآیا کسی که با ترس و خشم زندگی  .هخشم هم دارند؟ بل ،ولی ترس دارند

توانید انتظار داشته باشید دیگران خودشان میاش را تغییر بدهد. شما نیهشیارباید  ،کندمیممکن است این خانواده بهبود پیدا کند؟ ن
 . است ذهنیمناین  .تا شما درست بشوید ،ا تغییر بدهندر
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 :سومبخش 

 
 : شود و تیترش هستمیشروع  4036اجازه بدهید برویم سر قسمتی از مثنوی دفتر سوم که از بیت 

 

خود را به یاری خوانم و وقت مالقات  ۀها کنم و قبیلگفتن شیطان، قریش را که به جنگ احمد آیید که من یاری

 ین گریختن صفَّ

 
 در آن هست، و باهم انشاااهلل میار مهیشناختی بساست و نکات روانمیتان بخوانم، قصه بسیار بسیار مهخواهم برایمیای که قصه

  .کنیم، بتوانیم نکاتش را درك کنیمبررسی ب
اری من به شما ی ؛این کار را بکنید ،که اگر بروید ،گوید بیایید به جنگ حضرت رسولمیتیترش این است: شیطان به قریش  ،گویدمی

گریزد. در آغاز این قصه می گیرند، شیطانمیدو صف مقابل هم قرار وقتی منتها  .م آوردخواهم کرد و قبیلۀ خود را به یاری شما خواه
اگر بخواهیم  ،که هم بدهمرا این توضیح  توضیح خواهم داد. اجازه بدهید که من برای شما ،های قرانکند به یکی از آیهمیموالنا اشاره 

ها را اگر شما این آیهآورند توجه کنیم. میآیات که ایشان از قران از ی رخهای موالنا را درست درك کنیم، حتماً باید به معانی بآموزش
ها این از خواندن این آیه هم هست، و منظور ما میها مطالب ظریف مهکنم در مقابلش مقاومت نکنید، در آن آیهمیدیدید، خواهش 

 راین شما با آرامشبناب .داشته باشیم یقصد خاصّ یکبیایید مسلمان بشوید یا حاال  ،هستید یکه شما اگر مال یک دین دیگر ،نیست
 . بعداً فوایدش را خواهید بردکه و با رضایت و با پذیرش مطلب را بخوانید و درك کنید، خواهید دید 

 

 

 یکمهمچو شیطان در سپه شد صد

 خواند افسون که انَّنی جارٌ لَکُم
 (4036)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 
 ،ریم یوزباشیداما هم  ی فرمانده، رئیس صد نفر، در ترکییعنصد یکم ؛ رئیس و فرمانده شد ،مانند شیطان که در میان سپاهگوید می

ا . یعنی من به شمافسون خود را بر آنان دمید و گفت: من همسایه و همراه شما هستمهای خودش را خواند، دمدمهو  یعنی سر صد نفر،
 کمک خواهم رساند. 

االن توضیح خواهم داد که مخصوصاً  اند که این آیهقران گفتهرین آورد، گرچه که مفسّمیموالنا این قصه را در زمینه جنگ ن ،حاال
ما و ایرادهای آن در خروج از ذهن یا های روشکند، بلکه راجع به میولی موالنا در زمینه جنگ صحبت ن ؛مربوط به جنگ بدر است

 ذهنیمنخواهد بگوید که اگر شما میموالنا . کندمیمان صحبت تیّئو روشن شدن به حضور و زنده شدن به خدا ذهنیمنترك 
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کنید. این کار به نتیجه نخواهد میدارید به سوی حضور حرکت  ،است ذهنیمناید، چه بسا زیر القائات شیطان که از جنس درست کرده
د دارید، و این بشوید، مختار هستید و اراده آزا ذهنیمنتوانید از جنس حضور بشوید و از جنس میکه در این لحظه شما رسید. و این

ی شیارهو  خدائیّتی باشید، بگذارید حضور و هشیارکند که از جنس حضور باشید، تسلیم بشوید، از جنس میبینش به شما کمک 
 نه شیطان.  ؛کل شما را هدایت کندعقلخدایی و 

. گویدیماین کار صورت نخواهد گرفت. در واقع همین را  ،به سوی حضور بروید ذهنیمنبوسیلۀ  ذهنیمناگر شما تصمیم بگیرید در 
سوی خدا هاست، ب ذهنیمنهای شیطان که از جنس خورند، و بوسیلۀ القائات و آموزشمیها فریب بسا انسانچه گوید وهمین را می

، "همچو شیطان در سپه شد صد یکم" .شیطان رئیس است که گویدمیدارد  ؛بیت جالبی است ،این بیت. رسندمیو به نتیجه ن روندمی
یکتایی است، یک کُش، این مسجد گفتیم معادل فضایکنیم که یک مسجدی است مهمانمیای صحبت یادمان باشد درون قصه

 ،گوید کهمیب موالنا و مرتّ .میریمیروی می ؛گویند نرومی اوو اهالی مسجد و آن شهر به  .خواهد وارد مسجد بشودمی ،مهمان آمده
های ذهنی و ریختن من ؛یکتایی برویدعنوی بشوید و از این فضا به فضایخواهید روی خودتان کار کنید و انسان ممیشما که االن 

ت شیطانی است، همین طور خشم. و شیطان شما را زیر القائات ترس های مختلف آن ترس ایجاد خواهد کرد و ترس یک خاصیّقسمت
ه من بلک ،خواهد کرد، و خواهد گفت حاال که دنبال من آمدی، نه تنها به نتیجه نرسیدی یتانیی رهابرد و یک جاجلو خواهد ،و خشم

که ما بوسیلۀ چه عاملی االن هدایت  ،کندمیما را بیدار دارد موالنا . منتها این حرف را پس از صدمات زیاد خواهد گفت .از تو بیزارم
 حتماً ،ردورزی و دانشمندی خودمان استر حضور. اگر بوسیلۀ الگوی ذهنی است و خِشویم، بوسیلۀ یک الگوی ذهنی یا بوسیلۀ نومی

تر ما یعنی بیش ؟شیطان است ،آیا امروزه رئیس طایفه بشر ، کهترسناك استهم کند. و این شعر یک مقدار میشیطان دارد هدایت 
میکند. یمدارد صحبت  ،یک انسان معمولی و تک انسانراجع به . کننده استخود این بیت بیدار ؟ها زیر نفوذ شیطان هستیمانسان

خواهی بروی؟ می ذهنیمنخواهی بروی؟ با هدایت می ،ولی با هدایت ترس و خشم ؛خواهی بروی مسجد بخوابی، بمیریمیگوید تو 
دی لکار برد، جَرا به "لدیجَ"آیی، و کلمه میاش برناز عهده ،گویند نرومیبه نتیجه نخواهد رسید. چون مرتب آن اهالی مسجد این 

روم به حضور میگوید من می ذهنیمن .است ذهنیمندی مال لآید، جَمینکاری که از دست ما بریک عای انجام یعنی زرنگی و ادّ
 و زرنگی نیست، بلکه ادعای پوچفقط  .برو، زرنگی مکن ،لدیگوید: مکن جَمیب در طول این قصه مرتّ .کندمیدی لولی جَ ؛رسممی
میباید بمیرد، درست است که با ترس  ذهنیمناینکه برای رسیدن به حضور برای .برای رسیدن به حضور است ذهنیمناساس بی

  .گردیممیبر  د،شومییک جایی دیگر متوقف  ،آییممی، آییممی ،آییم
 دفعهیکخواند، مید، موالنا کنمیماه به این برنامه گوش چهارماه سهیک کسی  .فتان و خیزان در این راه استدر اُبینید چقمیکمااینکه 

االن که طور کنید. همینمیروید، قضیه را رها میجلو  ذهنیمنچون با خودش، جایی شود، یکمیضعیف  ذهنیمنوقتی  .کندمیرها 
میحس دست آدم بی .مقاومت کنیددیگر توانید میپس از یک مدتی نکه بینید میشما تصمیم بگیرید با ارادۀ خودتان نفس نکشید، 

گوید میشما  ذهنیمنکشیدن. همین طور هم کنید به نفسمیشروع  ،رودمیتان باالخره این از دست ،شودمیحس تان بیبدن ،شود
 ذهنیمنمیرد، میبرود اگر برای اینکه  .رودمیشود، دیگر بیشتر نمیآنجا قضیه رها  ،بمیر برو برو، ولی یک جایی که رسید نترس، برو

 شما به ذهنیمنبوسیلۀ  ،خواهد شما به این نکته ظریف توجه کنید کهمیموالنا . خواهد حالتش را حفظ کندمیاینکه برای .میردمین
 یهشیارشدن در شما یک با زندگی موازی بشوید، این موازیشما لحظه به لحظه  که در نتیجه چاره این است .حضور نخواهید رسید

 ذهنیمنبوسیلۀ  ؛بمیرد ذهنیمنتوانید اجازه بدهید میبوسیلۀ آن  . ونه من را ،کند، آن را شما بگیریدمیایجاد  ولودیگری ولو کوچ
 بمیرد.  ذهنیمنتوانید اجازه بدهید مین
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ای بگوید که به شما یک نکتهخواهد می ،کندمیشما بدانید که موالنا راجع به جنگ و این چیزها صحبت ن ،کنممیاین همه من تاکید 
طور سرش همین .ماندمیمثل خارپشت  ،ذهنیمناین  ،ساین نفْ که گویدمیبسیار مهم و ظریف است، و در آخر خواهیم دید که موالنا 

ادی دارد و این های زیسوراخ ،گوید این خارپشت در دل مامیو  .بینیدمیبندد، شما نمیکند و بعد سرش را میحمله  ،رونیبآورد میرا 
گیرد میکند و یک گازی میسرش را بیرون  یگوید هرلحظه از یک سوراخمی است. ایجاد شده ،ساله بیست یداهدشُ کهها شما سوراخ
 کی بود که شما را گاز گرفت، و این در درون شما بوده توانید ببینیدمین ،درد در گرد و خاكِ ،رود، و تا شما بخواهید ببینیدمیو در 
شوید که این خارپشت می، شما متوجه نخواهد مالمت کندو می کندمیکه همیشه به بیرون نگاه  ذهنیمنمخصوصاً با حیله  است.

کنیم و آنها را عامل میمت خاص را مالتا آدمخاص یا چندعموالً یک آدمشود. ما ممیکند و جمع میدرونی است، که به شما حمله 
تیغی گذاشته، جوجهامروز کند که اسمش را میها این درست نیست، در درون یک کسی به شما حمله خیلی موقع .دانیممیمان گرفتاری

نشیند و مییک دردی سرتان  ،ایدگوید اینکه یک دفعه شما نشستهمیکند و میحمله  ،آیدمیگوید از سوراخ بیرون میو  .پشتخار
بعد از  .دار نکنید، این همان خارپشت استهتوانید فکر منفی نکنید، فکر غصّمیکنید نمیکاری که گیرد و هرمیتان را به کار فکرهای

تواند یک جای مار میها گوید این خارپشت با این حیلهمی .ها بعد از دو روزبینید که حالتان خوب شد، یا بعضی موقعمی ،یک ساعت
خورد. مینشیند این را میو خارپشت  ؛شدکُمیزند و خودش را میخارهای خارپشت این بگیرد و مار اگر صبور نباشد، خودش را به را 

ردیم و این به خارهای این زدیم، مُخودمان را قدر اینو ما س ما گرفته، نکند ما هم همان مار هستیم، زندگی هستیم که خارپشت نفْ
این  ،یدهست ها مشغولو رنجش و کینه و این و درد خورد. اگر شما به خشممیخورد. شما ببینید زندگی شما را میراحت ما را  ،نشسته

گوید اگر آن مار صبور بود، خودش را به خارهای می. خورد و شما متوجه نیستیدمییواش یواشدارد شما را  ،شتهخارپشت نفس شما را کُ
 کرد. میشد و پس از یک مدتی رها میمتوجه  رد، خارپشتمُمیزد، نمیخارپشت ن

خواهید ، دتان را زیر نور افکن قرار بدهیدگیرد و اگر خومیاین از درون که گیرد، آگاه باشید میشما را چیزی یکاگر که گوید میدارد 
میای که یک باشندهیعنی گذاشته،  "خنّاس"ن آورده آکه اسمش را از قر ،ترین دشمن شما همین خارپشت درونی استدید که بزرگ
پس در این. سوسمار استحمله اش هم مثل حملهگوید میشود و میرود گم می ،بیرون آیدمی هیشود، میرود گم میآید بیرون و 

نفال است سوره اَ 48آیه  ،و مربوط به آیه قران است " لَکم نی جارٌخواند افسون که انَّ، همچو شیطان در سپه شد صد یکم" گویدمیجا 
 : خوانممیتان برای

 

عَلَى  الْفِئَتَانِ نَکَصَ تَرَاءَتِ فَلَمَّاوَإِنِّی جَارٌ لَکُمْ   وَإِذْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَکُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ

 الْعِقَابِ شَدِیدُ وَاللَّهُ اللَّهَ أَخَافُ إِنِّی تَرَوْنَ لَا مَابَرِیءٌ مِنْکُمْ إِنِّی أَرَى  إِنِّی وَقَالَ عَقِبَیْهِ
یاور( ) و گفت: کسی بر شما پیروز نگردد و من همسایه بیآراست و یاد آر زمانی را که شیطان، کارهای زشت ایشان را در نظرشان

ز خدا نمی بینید. من اشما  که بینم گفت: من از شما )دوستان( بیزارم. من آن رفت وکه دو گروه را دید واپس  شمایم، اما هنگامی

 است. ترسم که او سخت عِقاب
 (48(، آیه 8) نفالقران کریم، سوره اَ)

 
 

شیطان کارهای زشت ما  .در مورد ما کامالً درست است ؛ و"زشت ایشان را در نظرشان بیاراست زمانی را که شیطان کارهای یاد آر و"
شما به حرف من که گوید میبرای چی ما گلیم درست کردیم و به ما  است. نیاراسته؟ در نظر ما آراسته ،های ما راشدگیهویتهم ،را
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من و " گوید.میکنیم از نوع شکست است، خودش دارد میدر حالتی که هر کاری  .گوش بدهید، کسی به شما پیروز نخواهد شد

 ،واقعاً هم همسایه است. به شما کمک خواهم کرد ، من، یعنی من کمک و پشتیبان شما هستم، همسایه شما هستم"میه شماهمسای
و  .رویدمیروید و با یک توجه به سوی زندگی می، شما با یک توجه به جهان ذهنیمنطرف  یکتایی است و ایناین طرف فضای

داریم، غیر از جسم  میی جسهشیاربرای شما انتخاب نیست، انتخاب غلط است، برای اینکه  ،گفتیم توجه به جهان و رفتن به جهان
  .توانیم چیز دیگری ببینیم، ولی اصل ما از جنس جسم نیستمین

ور گروه طاند را دید و همینکه به حضور رسیده و آنهایی ید که وقتی گروه عاشقان و مومنانگومیکه دو گروه را دید، یعنی میاما هنگا
واپس رفت یعنی در عربی نوشته  .واپس رفت ،ها را مقابل هم دیداین ؛دید ،را هستند که از زندگی قطع ،شدگان و پوشندگانهویتهم

وقتی که  که گویدمی ،دهدمیبیزارم، و در طول شعرها موالنا توضیح  دوستانهایش چرخید و برگشت وگفت من از شما روی پاشنه
ا آخر سر به شم ؛های کرد، یعنی شما دنبال شیطان رفتید، جسم شما را خراب کرد، تمام زندگی شما را ویران کردکاریشیطان خراب

از جنس قوه و از جنس خالقیت  و بینم از فرشتگانمی. یعنی من لشکریانی "بینیدمیمن آن بینم که شما ن" .گوید من از تو بیزارممی
حاال مومن و کافر در این لحظه معلوم  .کمک کنند، به آنها آیندمیکه به سمت به مومنان  ،دیهای ایزدی و کمک ایزایزدی و پیغام

دارید و به میکنید یا توجه خودتان را روی خودتان نگه میتوجه  شدگیهویتهمبه ذهن، به طرف جهان، شما به اینکه  ،شودمی

 . . یعنی او سخت کیفر است، عقاب یعنی جزای عمل بد"من از خدا ترسم که او سخت عقاب است"کنید. میزندگی توجه 
های مختلفش را موالنا به شما قسمت .ش توجه کنیداخواهم شما دوباره به کلمی ؛امروی یک صفحه نوشتهدوباره من این را  ه،بل

آراسته و اینکه به ما این باور قبوالنده شده که ما پیروز هستیم، در  شان آراسته، در نظر مارا در نظر که کارهای زشت ،دهدمیتوضیح 
به  ،و شیطان است ذهنیمنو همسایه ما که  .انجامدمیبه شکست  ؛آیدمیطرف مدد نچون از آن ،خواهد گفتکه حالی که هر کار ما 

ولی وقتی که عمل  ؛خیلی راحت است ،رف زدنگفت که موقع نشستن و حمیدر آنجا هم اگر یادتان باشد وقتی، کند. میما کمک ن
 ذهنیمنتوانید به میخواهد بگوید که آیا شما مرد این میدان هستید؟ میآیم. میگوید که من از عهدۀ این کار بر نمیآید، شخص می

میها نید همه را بیاندازید؟ خیلیتوانمیاید بمیرید؟ تا حاال برایش پز دادید بمیرید؟ شده هویتهمتوانید به آن چیزها که میبمیرید؟ 
 . توانند

 
خودش را  ذهنیمنمن از شما بیزارم، یعنی چی؟ یعنی  ،خواهد گفتبه شما باالخره  ،هاکاریبدانید که شیطان پس از خراببله... 

و شیطان از یک  ذهنیمنکه  گویدمیدر طول ابیات دارد  .دوست ندارد، شیطان خودش را دوست ندارد، عواملش را هم دوست ندارد
 ذهنیمنشبیه ترسیدن  ،ترسم. و ترسیدن شیطان از خدامیبینید، من از خدا میبینم که شما نمیگوید. من آن میجنس هستند، آشکارا 

 خدائیّتها از جنس مهربانی است و همۀ انسانمنبع و است در حالی که خدا منبع آرامش  ،ترسدمیما از خداست. یعنی اگر کسی از خدا 
 توانیم برویم، مگر من داشته باشد.میما باید از خدا بترسیم؟ اگر از کسی بترسیم که به سمتش نچی برای ؛هستند و در آغوش او هستند

ای است که در انسان فرم را های شیطانی است. در واقع شیطان باشندهاز خصوصیتاالن و خشم ما هم ما شود ترس میپس معلوم 
شیطان این کار را  ؛امکه تو به انسان سجده کن، برای اینکه در انسان من هستم که به او زندهاست . خدا به شیطان گفته است دیده

 دگیشهویتهمهم که از جنس  ذهنیمنو درد است و  شدگیهویتهمشیطان که از جنس  ،پس بنابراین است. نکرده و دشمن آدم شده
شان هم یک چیز منفی و بنابراین ترس .کنندمیرا انکار  خدائیّتی حضور و هشیارها د، اینستنه ها از یک جنسو درد است و این

 . بهرحال...مضر است
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 چون قریش از گفت او حاضر شدند 

 هر دو لشکر در مالقات آمدند 
 (4037مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ی است بین رسول و جنگیک قالبش را توضیح بدهم؛ در واقع  ،یادمان باشد قصه قالب دارد ؛شدگانهویتهموقتی که گروه کافران، 

االن خواهیم  ،هنرپیشه این قصه هستند، یکی اسمش حارث استبگوییم اصطالح و در اینجا دو نفر است که به .پیروانش و قریش
ه یکی اسمش حارث است و آن یکی اسمش سراقه است و نفر هستند کدو و  .توضیح بدهم اجازه بدهید برسیم من در آنجا ،خواند

ها کنم، و از این تمثیلمیبه ایشان گفته که من به شما کمک  ،در دل حارث ،بصورت سراقه ،خواهد بگوید که این شیطانمیموالنا 
که با یک تصویر دیگر صحبت  ذهنیمناست، این  ذهنیمنخواهد بگوید که اگر در درون شما تصویر ذهنی وجود دارد که میموالنا 

 . توهم است است، از جنسکند، هر دو تصویر از جنس شیطان می
یکی ما هستیم و یکی هم تصویر ذهنی  ،در تمام طول راه ؛مان شدهبا همسرمان دعوای شویم، در خانهمیاین که مثالً ما سوار ماشین 
شما  اشیکی .و تصویر هر دو نمایندۀ شیطان استگویم، این دمیاین را من  ،گویدمیاین را  اوکنیم، میهمسرمان، مدام بگو مگو 

رسد، این میاین گفت و گو و بحث و جدل به جایی ن .دیگر استیکی هم یکی ؛از جنس توهم است ،که از جنس شیطان است ،هستید
اینکه از طرف کنید، در مقابلمیدعوا  کنید،میهر چه بحث و جدل  ،گذاریدمیچه آنجا قرار گفت و گو و بحث و جدل درونی و هر

 . کندمیفرق  ،آید به دل شمامی میالهایک زندگی 
در درون شما به نتیجه  ،ذهنیمنگوید که گفتگوهای درونی میاین قصه را اگر شما با حوصله توجه کنید و درست بفهمید، موالنا دارد 

یکی دیگر آمده  وهای درونی به جایی نخواهد رسید. اگر در اینجا حارث خودش یک تصویر ذهنی است، نخواهد رسید. بحث و جدل
ولی او شیطان است. شیطان  ؛کنممیگوید من به شما کمک می ،گوید سراقه شکل، یکی دیگر هم آمده در دلشمیکه پایین  ،در دلش

کند. همه دردهای انسانمیها زندگی که در ذهن ،وی کره زمین استو فضای درد در ر شدگیهویتهمفرض کنید تمام نیروی  ،هم
دارد، اسمش شیطان میاین یک فضایی درست کرده که این فضا اتونو وها را هم جمع کنید شدگیهویتهمهمه  ،ها را جمع کنید

این حرف و گفتگو  .زندمیما، در درون ما، در سینه ما حرف  ذهنیمن باآید میما نماینده آن است و گاهی اوقات آن  ذهنیمنو  .است
 خواهد به اینجاها برسد. میموالنا . ما را به سوی خدا هدایت نخواهد کرد

در برایر هم  ،یعنی لشکر مومنین در مقابل لشکر کفار ،دو تا لشکر ؛وقتی آن گروه حاضر شدند ،این از باورکردن حرف شیطانپس بنابر
 . وا ایستادند

 

 دید شیطان از مالیک اسپهی

 سوی صف مؤمنان اندر رهی
 (4038مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ) 
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 خوانم،میهم مربوط به یک آیه قران است که این . درست است؟از فرشتگان یک سپاهی در طرف مومنان است ،یک دفعه شیطان دید

 

 صف زده آن جُنوداً لَمْ تَرَوْها

 آتشکدهگشت جان او ز بیم، 
 (4039مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
عنی اگر ی. درست است؟ آن سپاهی که شما قادر به دیدن نیستید؛ صف زده بودند. پس، از ترس، جان شیطان سراسر آتش شدگوید می

به کمک  ،شودمییک لشکری که با چشم دیده ن ؛تان را به زندگی بدهید و به جهان نرویدتوجه ،گیریدمیشما در این لحظه تصمیم 
از  ،ولی اگر میل کنید به ذهن. بر بیایید ،ها هستندشدگیهویتهمتان و لشکرهای آن که ذهنیمنکه بتوانید از عهدۀ  ،آیدمیشما 

بیند که لشکری میهستم، ولی او  من همسایه تو و یار تو ،کنممیگوید به شما کمک میشیطان درست است که  ؛جنس شیطان باشید
تواند میبنابراین شیطان ن .آید که در حال تسلیم استمیطرف به کمک کسی در آن ،مددهای ایزدیهای ایزدی و پیغاماز فرشتگان و 

وجه . تفریبش بدهد ،شنودمیکسی را که صدایش را که، شیطان در خواهد رفت. ولی شیطان دوست دارد  ،در مقابل آن وا ایستد
کسی که به یکدارد. آیا  شدگیهویتهمکسی که  ،شنود؟ کسی که میل به ایجاد درد داردمیچه کسی صدای شیطان را کنید؟ می

ی اینکه برا ،تواندمیهایش را به دل و جان آن شخص وارد کند؟ نه. نتواند پیغاممیشنود؟ نه. میصدای شیطان را  ،حضور زنده است
 شدگیهویتهمجویی هستید؟ انتقاد هستید؟ دردزایی هستید؟ عیب ؟از جنس درد هستید ، االنببینید شمااز جنس او نیست. پس 

  .شنوید و شیطان ممکن است یارتان باشد. و باور کنید که او به شما کمک خواهد کردمیصدای شیطان را  ،هستید؟ اگر هستید
 . یک آیه هم در آخر هستیک آیه قرآن هست، همین دوتا است، و  مربوط بههم این بله... 

 

 
 لْکَافِرِینَا جَزَاءُ وَذَلِکَ  کَفَرُوا الَّذِینَ وَعَذَّبَ تَرَوْهَا لَمْ جُنُودًا وَأَنْزَلَ الْمُؤْمِنِینَ وَعَلَى رَسُولِهِثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى 

را بر رسول خود و مؤمنان فرو فرستاد. و لشکریانی فرستاد که شما آنها را نمیسپس خداوند، آرام دلیِ خود 

 .دیدید و کافران را کیفر داد و اینست کیفر کافران
 (26(، آیه 9)قرآن کریم، سوره توبه )

 
که  است در حال تسلیم باشید و این آرامش کهفرستد، در صورتیمیپس خدا آرامش خود را به دل شما  .همین چیزی که توضیح دادم

گوید میببینید، ولی  آنها را توانیدمین هاچشم فرستد، که شما با اینمیاین لشکریانی هم های ایزدی را بگیرد، بنابرتواند پیغاممی
گوش کنید به  ،از طریق تسلیم ؛ذهنیمندادن به شیی برسید، در این لحظه به جای گوخواهید به جامیبیند. پس اگر شما میشیطان 

 . آیدمیتان که موقع تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه به دلاست های ایزدی و آن پیغام
 

 گرفت میپای خود واپس کشیده 
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 بینم سپاهی من شگفت میکه: ه
 (4040مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
گفته  ،گرددمیشیطان دارد بر  .بینممیکه من سپاه بسیار عجیب و غریبی را  ،چرخیدن و برگشتن هایششیطان شروع کرد روی پاشنه

شاید  ،هارسانم، پس از مدتمیگوید من شما را به حضور می، شیطان است طورر مورد شما هم همین. دکنممیتان ید من کمکئبیا
 . بله...از شما متنفرمگوید من میگردد و به شما مییواش یواش بر ،نرسیدنجاییهو بکار سال سی

 

 اَیْ اَخافُ اهللَ مالی مِنْهُ عَوْن

 ماالتَرَوْن 'اِذْهَبوا اِنّی اَری
 (4041مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ترسم، زیرا از جانب مییعنی من از خدا قبلی است که توضیح دادم.  اش این است، این شعر عربی است و قسمتی از همان آیهترجمه

 ،ترسممیگوید من از خدا میشیطان گوید من، . میبینیدمیبینم که شما نمیرا رسد، بروید که من لشکری میکمکی به من ناو هیچ 
رسد. االن میکمکی به شما هم ن ،نه؟ شما هم اگر از جنس شیطان باشید ،با معنی است ؛رسدمیاینکه از طرف او به من کمکی نبرای

با فرم این لحظه  ؛کنندمیستیزه  ،با این لحظه که خداست ،شانذهنیمنکسانی که با  است؛تمثیل ها در قصه خواهیم دید، این
می ؛دیشناسمیی را نهشیارید و برای اینکه از جنس فرم هست ؛یا با کسانی که به حضور زنده هستندید، ستیزمیبا خدا ستیزید، می

  .رسدمیزیرا از جانب او هیچ کمکی به من ن ،ترسممیگوید من از خدا 
گوید میکمکی به شما نخواهد رسید.  ،را ادامه بدهید و القائات شیطان را اجرا بکنید ذهنیمندانید که اگر می ،کنیدمیشما احتیاط 

کنم، میگفته که من به شما کمک  این لشکرند، شیطان به اهبینید. پس دو تا لشکر آمدمیبینم که شما نمیرا من لشکری  ،بروید
ردن و چالش ریختن شروع کردید به مُ ،گوید وقتی شما رفتید مسجدمیموالنا  ؛ه موقع جنگ استآورده، حاال ک ،کردهامیدوار

 توانم ادامهمیاینکه خواهد گفت من دیگر نجایی شیطان عقب خواهد نشست و شما گرفتار خواهید شد. براییک ،هاشدگیهویتهم
بیایید و تسلیم بشوید و با اتفاق این لحظه آشتی زیر القائات او دربهتر است از  ،ایدبدهم. و اگر شما تا حاال به این مطلب دچار شده

 . بکنید و بدانید که جریان چیست
 
 

 شکل، هین گفت حارث: ای سُراقه

 نگفتی این چنین؟چرا تو می دی
 (4042مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
االن دارد  .هراقسُس یک لشکر یا قبیله است، یکی هم یکی همین حارث است، فرض کنید رئی .دو تا نقش دارد ،همین را گفتم ،هانآ

همان دوتا تصویر ذهنی که در دل ما هست، تصاویر ذهنی  است. راقه آمدهسُشکل، یعنی شیطان است که به صورت گوید سراقه می
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یعنی  ،راقه شکلکنیم. حارث گفت: ای سُمیکنیم و تبادل اطالعات میی هم او، ما با او صحبت که ما به صورت یکی ما هستیم یک
 ، چرا دیروز این را نگفتی؟ سراقهتصویر ذهنی  ،شکل سراقه

 

 

 بینم حَرَبگفت: این دم من همی

 عرب بینی جَعاشیشگفت: می
 (4043مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
کنم، خواهم فرار میمن االن  که گویدمی صورت سُراقه، داردبینم، یعنی شیطان آمده به مینابودی من این لحظه اینکه برایگفت: 

من آدمهای بی سر و پای عرب  گوید، میبیندمی ذهنیمنباز هم با دید  ،که شما باشید ،بینم، و این نقش اولیهمیرای اینکه نابودی ب
های معنوی بینم، پس انسانی که به انسانمیگفت من االن نابودی  .ه معنی آدم پست و زبونش بوعاشیش جمع جعشجبینم. میرا 

های به حضور بینید؟ انسانمیصورت شما موالنا را و بزرگان را به چهبیند. شما چی؟ میهای پست و زبون کند و آنها را آدممینگاه 
 .خواهم در بروممیمن  ،بینممیگوید: من نابودی میخالصه شیطان  ؟بینیدمیصورت جعاشیش بینید؟ بهمیصورت رسیده را به چه

 

 نبینی غیر این لیک، ای تو ننگمی

 آن زمان الف بود، این وقت جنگ
 (4044مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
 

االن موقع جنگ است. حاال، همه صحبت  ؛ادعا بود بود،موقع الف آن ؛تو ولی ای ننگ بر ،بینیمیهای پست و زبون را گوید تو آدممی
ه وسیله ممکن است بموقعی باید بدانید یک ؛رون بروید و به زندگی زنده بشویدبی ذهنیمناز ،ایدسر این است که اگر شما تصمیم گرفته

ی آن شیطان نیروی درونوسیله هشود، اگر بمیشود، وقتی چالش ها میشدگیهویتهموقتی موقع انداختن این  ؛زدیدمیالف  ذهنیمن
روغاگر تحت تاثیر القائات و د ؛کل عالم، یکی هم شما ؛بزرگ ذهنیمنبزرگ، شیطان نگوییم  ذهنیمنید، آمد ذهنیمنیعنی  ،یدآمد

 گوید، بخوانیم: . االن دارد میجلو بروی ینمیتوان ،یهای او آمد
 

 شدم گفتی که: پاینداندی همی

 دم به که بودتان فتح و نصرت دم
 (4045مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
شوید. آیا یک نیروی میگفتی من ضامن، شما موفق یبندان یعنی ضامن، دیروز مم، پایندان یا پایهستگفتی که من ضامن میدیروز 

قدری مهم و ظریف هاین نکته ب .اگر این راه ذهن را بروید به حضور خواهید رسید، من ضامن؟ نه، باور نکنید ،گویدمیدر درون به شما 
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نیروی نیروی خشم،  ،شدگیهویتهموسیله نیروی ذهنی هشوید؟ بمیوسیله چه نیرویی هدایت به شما حقیقتاً ،ست که دراین لحظها
کند، این آرامش به نتیجه میهدایت  یک نیروی دیگری که نیروی حضور است؟ نیروی زندگی است؟ یک آرامشی شما را ؛یا نهترس، 

یک راهی را بروید، یا دنبال کسی بروید، که  ،سال، چهلسالسیید ئکه شما نیا ،گویدمیدارد نتیجه را . ی نخواهد رسیدیکرسد، آن می
 است.راهش درست  ،موالنااین رسد. اما او هم من دارد. آدم ممکن است دنبال کسی برود که او من داشته باشد، به هیچ جا نمی

دیروز این  ؟گفتیمیکه راه من درست است، گشایش و پیروزی در کار شما هست، مگر دیروز ن من ضامن، گفتیگوید دیروز میمی
گیرید؟ شما از می میپیغا هگوشش برساند. شما چهداشته توانسته است، پیغامش را ب میی جسهشیار، چون هشیطان به دلش القاء کرد

یک چیزی توام با شادی و آرامش به دل  ؛های ذهنی است؟ یا نهو پیغاماست براساس گفتگو همه های شما پیغامگیرید؟ میکجا پیغام 
آن  گوید،به شما می گوید شیطانشیطان است؟ می هایالقا ؛مثل القاهای زندگی و خداست؟ یا نه ،ماندمیآید؟ مثل وحی میشما 

، زنم گوش بدهمیهایی که من ، حرفچکار داری ؛سوی خداهکنم به دم هدایت میمن شمارا دم ب ،گویدمیبزرگ به شما  ذهنیمن
کشاند، به زمان میبه تخریب و استرس  ،کشاندبه من می ،کشاندکه ما را به جنگ میدرحالی .گویم انجام بدهکارهایی که من می

شود ما این لحظه درد می .ربطی به حضور ندارد کنیم که اصالًمیما کارهایی  .کشاندمیبه ترك این لحظه  ،کشاندمیگذشته و آینده 
که اینکه  گویدمیشما ه دردی برسیم؟ موالنا دارد ببعد آخر سر به بی ،لحظه بعد درد ایجاد کنیم ،لحظه بعد درد ایجاد کنیم ،ایجاد کنیم

گفته من  .خواهد در برودن میبرای اینکه اال ،قول دادهدروغ  ؛ اینلحظه به لحظه، فتح و نصرت خواهد بود ،دم به دمشما قول داده، هب
 . خواهی در برویمیضامن، حاالکه تو 

 

 بودی ای لعین  دی زَعیمُ الْجَیش

 وین زمان نامرد و ناچیز و مهین
 (4046مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
دهذلیل شو حاال نامرد و ناچیز و خوار  ؛ای لعنت شدهبودی،  الجیش یعنی فرمانده لشکرمعیزما بودی، رئیس لشکر بودی، دیروز رئیس 

 . ین یعنی خوار و ذلیلهای. مَ
 
 

 تا بخوردیم آن دم تو و آمدیم

 رفتی و ما هیزم شدیم تو به تُون
 (4047مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
یعنی  هست؛ آتش دان حماماست که دانید آن جاییتون میتو رفتی به تون حمام،  ؛فریب تو را خوردیم و آمدیم تو را،تا ما آن افسون 

 .به درد تبدیل شدیم ما .ما سوختیم ،تو مسئول تون شدی و ما را هم هیزم کردی، تو نسوختی
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 چونکه حارث با سُراقه گفت این

 خشمگین شد آن لعین از عِتابش
 (4048مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
آید و به ما کمک میراقه که رئیس قبیله بوده سُ ،که که در دلش این پیغام افتاده بود ،راقهما، با آن سُ وقتی حارث، همین هنرپیشه اول

خواهد بگوید که می .خشمگین شد، یعنی شیطان خشمگین شدش آن لعین ایعنی با شیطان گفت، از سرزنش ،کند، این را گفتمی
 .شما خواهد آورد شیطان چه بالیی سر

 
 

 خشمین ز دست او کشیددست خود 

 چون ز گفت اوش، درد دل رسید
 (4049مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
فکر  یاید،بو حضرت رسول منین مؤخواسته به جنگ میحارث کسی بوده که  ،یادمان باشد .دستش را خشمگین از دست حارث کشید

نظر خودش هشکل بوده، تصویر ذهنی او بوده که براقهمنتها سُ ؛کندمی شآید کمکمی ،بوده که رئیس قبیله دیگر ،راقهآن سُ کردهمی
خواهی میخواهد بگوید که می در برود.تواند میوسط جنگ دیگر ن جنگ گرفتار شده، تویآمده و طبق این القائات آمده، منتها می

با  اینهایت را بیندازی؟ خواهی منمیخواهی دردهایت را بیندازی؟ میها را بیندازی؟ شدگیهویتهمخواهی می؟ مسجد بروی توی
  .القائات شیطان نخواهد بود

آید. یعنی ما مید که بدش هم یبینمی .ینکه از گفت او به دلش درد رسیدخواهد بگوید شیطان دستش را از دست او کشید، برای امی
 ،ایگوییم چرا این چنین کردهمیکرده، حاال هم  همه زندگی ما را تخریبیم، اینهاست زیرالقائات شیطان بودمدت ذهنیمنبه عنوان 
 .رسید او آید. درد دل بهمیبدش هم 

 
 

 اش را کوفت شیطان و گریختسینه

 خون آن بیچارگان زین مکر ریخت
 (4050مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
 . شد اش و فرار کرد و خون آن بیچارگان از این حیله ریختهوی سینهتیعنی شیطان با مشت زد 
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 چونکه ویران کرد چندین عالم او

 پس بگفت: اِنّى بَرىءٌ مِنْکُمُ
 (4051مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
این بیت جالب است، گفت که من از شما بیزارم، آن شیطان ملعون بعد از اینکه چندین و چند پس وقتی چندین عالم را ویران کرد؛ 

ش اواسطمان بود و اول قصه ای است کهاین قسمتی از آن آیه. کرد، گفت همانا من از شما بیزارمعالم را با مکر و فریب خود ویران 
 صورت گرفته؟ درکارتان صورت گرفته؟  ،تاندر تن ،تاناین ویرانی در روابط ،آیا در زندگی فردی شما .بودهم 

هم  و درد دارند شدگیهویتطبق القائات هم ما؛ چندین ما،، من داریم و امروزه این شعر مصداق دارد. در بعضی از نقاط دنیا مردم
تحت ویران کردند، ویران کردند، پس از اینکه ویران کردند،  .کنندمیشند، هم ویران کُمیدیگر را کنند، هم هممیخودشان را تخریب 

تان من از همه ،یعنی بروید دنبال کارتان ،"مِنْکُمُاِنّى بَرىءٌ "که ویران شد، آخر سر خواهد گفت  چیهمه ؛شیطان هدایتو القائات 
و  شدگیهویتهماگر شما بوسیله  ؛تان باشدحواس ،هم به من، هم به جمع ،گوید کهمیچرا به موقع متوجه نشویم؟ موالنا . بیزارم

این دفعه شیطان هدایت  ،را هر دو را ،ببینید این دو گروه ؛کنیدمیستیزه  وکنید میافتید و اختالف میبه جان هم  ،ایجاد ما و اختالف
کار را کردیم؟ کسی پس چی شد؟ ما چرا این. تان هم بیزارمحافظ ما رفتیم، از همهخداکه خواهد گفت شان به همهآخر سر  .کندمی

طان بعد از اینکه چندین و چند عالم را با آن شی" پس بگفت: اِنّى بَرىءٌ مِنْکُمُ، چونکه ویران کرد چندین عالم او". گو نیستجواب
 ویران کرد گفت من از شما بیزارم. و فریب خود مکر

 
 
 

 اش، انداختشکوفت اندر سینه

 پس گریزان شد، چو هیبت تاختش
 (4052مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
تان را خراب روابط ،ا مریض کرداز اینکه شما راندازد، پس میکوبد، شما را می ؛اش، سینه حارث، سینه شماگفت که کوفت به سینه

و  .اندازدمیزند و میبه سینه شما  ؛ران کرد، اموال شما را برباد دادهمه را وی ،شما را از همسرتان جدا کرد، طالق صورت گرفت ،کرد
این  ،که دویبش هشیاربخواهید تا شما  ؛ی تاخت خدا، تاخت خدا بوسیله شما؛ هیبت در اینجا یعن"پس گریزان شد، چو هیبت تاختش"

 گویدمیشود که موالنا میبعد از این خیلی شیرین  و اتفاقاً .شودقایم می ،رودمیاو  ؛ها اشتباه بودبود و این ذهنیمن، این شیطان بود
 اینجا هیبتدر ست، یعنی تا شما متوجه بشوید، که هان کی ،گیردمیآید گاز می ،مثل خارپشت، گفتم ،س که نماینده شیطان استاین نفْ

میافتد، یچه اتفاقی م ببینی ،حضور برسی و در این لحظه خودت را به عنوان زندگی برقرار کنی به تا شما بخواهی ؛ی حضور شمایعن
 . شودمیرود قایم 
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 اندنفس و شیطان، هر دو یک تن بوده

 انددر دو صورت خویش را بنموده
 (4053مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
به دو صورت خودشان را نشان  اهستند. منته چیزما و شیطان هر دو یک ذهنیمنگوید نفس ما، یعنی می ،زندمیحاال حرفش را 

حضور ما ستیزه و مقاومت  مقابلو درد و جدایی است، که در  شدگیهویتهمکه شامل  ،ماست ذهنیمنیکی نفس ماست،  .دانداده
شنود، زیر نفوذ اوست، برای میو این صداهای شیطان را فقط  م؛ما به حضور نرسی خواهد خودش را حفظ کند، کهمی ذهنیمن .کندمی

  است. ند، نماینده شیطانهست اینکه هر دو از یک چیز

است، مال ما  شدگیهویتهمآن یکی یک فضای درد و  ،"اندرا بنموده یشدر دو صورت خو ،اندیک تن بوده دو نفس و شیطان، هر"
میمان از درد خوش ذهنیمنبه عنوان  ما قوانین آن. مثالً ولی با ،است ولوآن فرعون بزرگ است، مال ما فرعون کوچ .است ولوکوچ

شوهر دنبال آرامش خانوادگی هستیم، دو  درد چیست؟ ما دنبال آرامش هستیم، ما زن و آقاگوئیم میدر شعار  ،آید، گرچه که در ظاهر
گوید میبرای اینکه دو دقیقه بعد همسرمان  .کنیمهای او گوش میاینکه به حرفکنیم. چرا؟ برایمیکشد، ما دعوا میطول ندقیقه 

 ،که حرف اضافه بزنین گفت کی؟ گفت همینخورد؟ االبه کی بر می ؛خوردمیآن کار شما اشتباه بوده، به ما بر  که این کار را بکنیم،
آخر  ،رویممیمن از شما متنفرم. جالب است ما این همه دنبال شیطان  گویدمی ،اندازدمی ،زند به سینه شمایمخورد، میبه شیطان بر

 . بیزارم، بیخود دنبال من آمدی توگوید من از میسر هم 
 
 

 :چهارمبخش 

 
و شیطان هر دو از یک جنس هستند و در  ذهنیمنگوید که میموالنا به صراحت ، 4053، دفتر سوم، بیت تان خواندمبیتی که برای

از خدا به شما کمک  ذهنیمندر که دانید مینتیجه شما رسد، درمیگوید، از خدا به من کمک نمیابیات گذشته بیان کرد که شیطان 
قبل از قضاوت و بدون  ،لحظهتا در اثر تسلیم و پذیرش اتفاق این .تسلیم است ،ستهتنها راه آزادی که در این لحظه  پس ؛رسدمین

کند و شما ب هویتهمشما را با ذهن دوباره یک موقعی این بیت نباید  .ه زندگی به شما دسترسی پیدا بکنددر این لحظ ،قید و شرط
این قدرت انتخاب و که گوید میکاری کرده. بگویید لعنت بر شیطان، االن متوجه شدم که این کار شیطان بوده و در کار من خراب

ه ت و تبرئنکنید، به ذهن نروید، حس مالمت و حس مظلومیّرا ادۀ آزاد و قوۀ شناخت در شما هست که در این لحظه انتخاب نابجا ار
 . ممکن است صورت بگیرد ،بوسیله شما ذهنیمن

این پیرزن درست است که خیلی  ؛ گفتای را به ما گفت کهساله نودموالنا داستان پیرزن  ،ماهتان خوانددر قصه کوتاهی که قبالً برای
گشت و هنوز همه چیز را میدنبال شوهر  ،اش بودذهنیمنفرسوده و فرتوت شده بود، ولی عشق شوهر هنوز در جانش بود و در مرکز 

 ببیندسر و گوشی آب بدهد  یکخواست به آنجا برود میبنابراین روزی در همسایگی عروسی بود و  . ودیدمیاز پشت عینک شوهر 
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های مختلف رید و با تف به قسمتبُمیهای طالیی قران را کرد و این قسمتمیداشت خودش را بزك  ،آیدمیکه شوهر گیرش 
افتاد. یعنی معانی اساسی زندگی میآن یکی  ،چسباندمیو وقتی یکی را  .شود و برود مورد پسند قرار بگیردچسباند که زیبا بمیصورتش 
ایستاد، عصبانی میوا ن ها ، اینیعنی با تف یکی را چسباند، آن یکی افتاد ،جه نبود و وقتی این موضوع تکرار شدمتو ،گذاشتمیرا زیر پا 

من از  .دهیمیفرستی؟ تو صدتای من را درس میبه من لعنت  گفت ،ان، و شیطان جلوی پیرزن ظاهر شدشد، گفت لعنت بر شیط
  .این کارها بلد نیستم که تو بلدی

دیگری گردن شیطان یا کس ،ی راهشیارموقعی شما مسئولیت شود، یکمیخواهد بگوید که به این بیت هم مربوط میموالنا و 
، که به نام سراقه آیدبصورت یک شخص دیگری میشیطان و به هر حال متوجه شدیم، که یک شخصی بوده به نام حارث،  .نیاندازید

 ،ه نبودهراقسُراقه، ست. و این سُاکه معادل ستیزۀ ما با زندگی  ؛منان ستیزه کنندؤواستند با مخمیها ها فرماندهان قبیله بودند و ایناین
 ذهنیمنمردن به  ،طور پیروزی شمادهد و همینمیراقه قول پیروزی شکل بوده و بنابراین تصویرش بوده و پس از اینکه سُاقهرسُ

های شما را به تاراج داد، جوانی شما از بین رفت، دیدید که انجام نشد و وقتی نیروهای شیطانی همۀ دارائی ذهنیمناست، به هدایت 
 تومن از که گوید میآخر سر این نیرو به شما  ؛از بین رفت، مریض شدیدآن  ،هایتان زحمت کشیدیدروابط شما از بین رفت، روی بچه

شنیدی، و انحراف من و درد من برای میبرای اینکه تو صدای من را  ،رتب تو را منحرف کردممن م .آمدیمیبیزارم و نباید دنبال من 
 . این بود که تو به حضور بیدار بشوی

رد را از تا مَ ،کنممیکنم و در این راه کوشش میها را منحرف در یک قصه قبل هم خواندیم که گفت، شیطان گفت که خدایا من آدم
اش را در این لحظه دارد. به هر یهشیارکند و ظرفیت قبول مسئولیت میرد جدا کنم، ببینم چه کسی مرد است و حس مسئولیت نامَ

دیگری یک کس ذهنیمنشما با  ذهنیمنشنود و اگر میشما صداهای شیطان را  ذهنیمنکه دانید میحال بیت مهم است، االن شما 
رکز تم که وقتی ،خدا در این لحظه .این حرکات، حرکات خداگونه نیست ؛گیردمی، یا از او هدایت کندمیدارد بحث و جدل  ،در درون

ی و خرد و برکتش را از شما جاری تواند شادمی ،کاری در این لحظه هست و شما در این لحظه هستیدشما و توجه شما روی انجام یک
می یکسحاال این تصویر ذهنی مال هر ،آیدمیو اگر از یک تصویر ذهنی کند، و این جوی آب حیات در این لحظه از شما رد بشود. 

کنم که هر کسی به این برنامه گوش میمن پیشنهاد و خواهد باشد، این تصویر ذهنی مال شیطان است، نباید به حرفش گوش بدهید. 
 . ش مشخص بشوداکند بارها و بارها این قصه را بخواند تا مگر انشاااهلل معنیمی
 
 

 چون فرشته و عقل، که ایشان یک بُدند

 بهر حکمتهاش دو صورت شدند
 (4054مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ای که یا وسیلۀ ند، یعنی این وسیلههست و فرشته هر دو از یک جنس ،یعنی عقل حضور در این لحظه ،طور عقل معرفت یابو همین

های هر دو یک چیز است، و به خاطر حکمت ،عقل حضور شما ،آورد و عقل شمامیرا از طریق زندگی برای شما پیغام  ،ارتباطی که
بارۀ این بیت تا همین قدر کافی است، مگر اینکه شما تبدیل بشوید و ها و گفتگو درالبته تجسم این .اندخداست که به دو صورت آمده

چه جوری است. و البته شما  ،کندمیحقیقتاً وقتی کار  ،ست، عقل حضوره یاب چییک مقدار زیادی متوجه بشوید که عقل معرفت
 . آوردمیکاری چیز دیگری بوجود نکند، بجز خرابمیوقتی کار  ذهنیمناید که عقل دیده
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 دشمنی داری چنین در سِرّ خویش

 مانع عقل ست و خصم جان و کیش
 (4055مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ن دشمنی داری که این مانع عقل حضور و عقل کل است و خصم چنییک  ،در درون خودت بطور پنهانگوید: میموالنا االن به ما 

شویم. و دشمن میشویم، دشمن خودمان میشویم، هم آواز می هویتهماینکه وقتی ما با او جان توست، دشمن جان زندۀ توست، برای
ریفی که بسیار ظ شدن با آنها نیست؛ نکتۀ هویتهمانباشتگی باورها و  ،دین هم هست، ما دین درستی نداریم. یادآوری کنم که دین

هم کار شیطانی است که ما با اینهاست. این شدگیهویتهمبلکه  ؛باورها نیستند که مضر یا مفید هستند ،ست کها این باید یاد بگیریم
ما همین که ش .باور از جنس جسم است ؛نه ؛خوب استاین دین  ،این دین بد است ؛این باور خوب است ،گوییم، این باور بد استمی
دار حقیقی کسی است که اگر باورهای پس دین. دار حقیقی دیگر نیستیمنیکار با شیطان و ما دبه کند میشوید، شروع می هویتهم

ولی  ،باور دارید، باورها هستندیعنی شما عالوه بر اینکه  .بلکه به لحاظ حضور زنده است ؛نیست هویتهمبا آن باورها  ،دینی هم دارد
آن منبع فکر شما و عمل شماست، و آن خداست  .آرامش قلبی شماست، آن با شما هستی که خیلی عمیق است و هشیاریک  دائماً
 .کندمیکند و راهنمایی میاو یکی هستید و اوست که از طریق شما فکر  و م هستید، شمائبه شما زنده شده و شما روی آن قاکه 

 . ایمها را ما خواندهامروز این، است و فکرهای شما القائات شیطان است شدگیهویتهمموقعی که دل شما  برعکسِ
 
 
 

 یک نفس حمله کند چون سوسمار

 پس به سوراخی گریزد در فرار
 (4056مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
سوسمار دندانکنید؟ توجه میکند. میبه سوراخی فرار  ،گاز گرفت کند و پس از اینکه ما رامیلحظه مثل سوسمار حمله گوید یکمی

 . گریزدمیکند و میی حمله هشیاربعنوان  ،به شما ذهنیمنیعنی  .دارد میو محکزیاد های 
 
 

 در دل، او سوراخها دارد کنون

 آرد برونسر ز هر سوراخ می
 (4057مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )
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ها و چسبیدن به شدگیهویتهمشما هم از  ذهنیمنشماست و  ذهنیمندارید، فقط  میجسیِهشیارکه اگر  ،یعنی در مرکز شما
هر  ؛سبب شده که شما از خدا و از دیگران جدا بشوید ،ها تشکیل شده و کل این باشندهچیزهای این جهان و زندگی خواستن از آن

های زیادی هست، سوراخ تان است،سالتان است، پنجاهسالتان است، سیلسابیستحاال که شما  .است یک سوراخ شدگیهویتهم
و تا  .به سوراخش در برود وشما را بگزد  ،تواند بیرون بیایدمیها از هر کدام از آن سوراخ .هستید هویتهمچرا که شما با خیلی چیزها 

 تو که ،کردی گویید تو کردی، تو که همسر من هستیمی ،کنیدمیدارید و بیرون نگاه  میجسیهشیارید، چون ئشما به خودتان بیا
که این سوسمار در درون شماست. پس سر از هر  ددانیمین ، دشمن کرده؛ردیمن هستی ک دوست تو که من هستی کردی،  بچه

 . تواند بیرون بیاردمی شدگیهویتهمسوراخ 
 
 

 نام پنهان گشتن دیو از نفوس

 خُنُوسواندر آن سوراخ رفتن، شد 
 (4058مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ها ساز نفْ. درست است؟ ستهخُنُوس به این معنی  .ن به این سوراخ، اسمش خُنُوس استآمدن از این سوراخ و رفتبیرون ،گویدمی

 .کنندمیگوییم دیگران میکنیم. ما همیشه میتوانیم ببینیم، که خودمان داریم به خودمان حمله مین ذهنیمنما به عنوان  .پنهان است
شما  .یک دفعه شما سه روز غمگین هستید گوید،مییک کسی چیزی  ؛یئکند، در اثر یک اتفاق جزمیهای شدید حتی وقتی که حمله

سبب آمدن این کرد، آن  Triggerآن به اصطالح  ؛واقعاً آن باعث نشده ،هیچ فکر نکردید، که حاال این چیز کوچولو که ایشان گفت
 شدگیهویتهماز درد و  شدهآید، گرد و غبار حاصلو شما دردتان می گیردمیآید و شما را سوراخ شد و وقتی از سوراخ بیرون میاین از 

دشمن من این در مرکز من است،  که بردمیهیچکس ظن ن. کنیدمیاینکه شما به بیرون نگاه گذارد شما سوسمار را ببینید، برایمین
  است. ده اینجاست. اسمش خُنُوس ش

 

 که خُنوسش چون خُنوس قُنْفُذست

 چون سر قُنْفُذ ورا آمد شد است
 (4059مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
 .تیغی استیعنی جوجه ،شدن سر خارپشت است، قُنفُذشدن و آشکارشدنش، مثل پنهانشدن و آشکاریعنی پنهان ،گوید خُنُوس اینمی

شما هم که بخواهید ببینید،  ؛شود، یک چیزی ببیندمیآورد، یک چیزی ببیند و دوباره جمع میطور که خارپشت سرش را بیرون همان
 . بیرون آیدمییک ساعت دیگر دوباره ، رفت سوراخ ؟کو .شود، نیستمیفوراً جمع 
شما اگر روی خودتان  .کندمیحمله  ه،فتان و خیزان، بلاُ گویند این اصطالحمیکنید، هی میبه این برنامه گوش شما بینید میشما اگر 

کند. میاین خارپشت به شما حمله  ،شدگیهویتهمهای کنید، خودتان زیر نورافکن خودتان هستید، از این سوراخمیبوسیلۀ موالنا کار 
؟ وقتی ست؟ این حرفها چیستکنید، که این چیقهر هم موالنا  حتی ممکن است با این برنامه ،کشیدمیکند و شما درد میوقتی حمله 
سر این  کهدوباره  .ها چیزهای خوبی استاینبابا گوید می ،به خودش آمدذره یک ،؟ وقتی درد رفتستاین حرفها چی ،آدم درد دارد
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. بینیممیب نآید، خمیمان در اثر درد پایین یهشیارما، دوباره  ؛دورآمی گیرد و دردمیشود و مثل سوسمار ما را گاز میتیغی پیدا جوجه
تا خودتان را به هزار رشما به عنوان ما ،کنیدمیگیرد، صبح شما با همسرتان سر یک چیزی دعوا میتیغی ما را گاز جوجهاین آیا وقتی 

مدید با این هم دعوا کردید، با های این هست، که در مرکز شماست، با همسرتان دعوا کردید، آاش تیغزنید یا نه؟ همهمیدیگر  تیغ
میها تیغ به شما رفته است. شما اصالً ظن ، در همه ایندتلخ شد، سر این یکی هم داد زدیبا آن هم تان آن هم دعوا کردید، اوقات

میرود، وقتی در میگیرد، در میآید شما را میگوید از شماست، دائما در آمد و شد است، هی میبرید که این از مرکز شماست؟ موالنا 
، کنیمبرویم آشتی  ،بابا ؟ناراحت شدیمما چرا ایشان که حرفی نزد، آخر؟ جوری شد گوییم هان چیمیشود، میدرد خوب ذره رود، یک 

 . کندمیاو دارد حمله  ؛کند، سر هیچ و پوچمیدوباره یک ساعت دیگر به همین حالت حمله 
 
 

 خواند که خدا آن دیو را خَنّاس

 آن خارپُشتک را بماند کو سر
 (4060مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
شونده، و یادتان باشد ما خَنّاس یعنی بسیار ظاهرشونده و پنهان .خَنّاس خوانده ،را ذهنیمناین دیو را، این   ،نآکه خدا در قر گویدمی

 .کنید، برای درد افتخار نکنیدمیدرد حمل  دانیدمیکنید و میدرد است، اگر شما درد حمل  ذهنیمنشدن و  هویتهمنتیجه  گفتیم
نشیند میآید می ،شودمیشود، اگر شما زیاد دارید، ممکن است حتی هر روز ظاهر میبار ظاهر چند روز یکدرد  .این همان خناس است

کنید، همه را میکه فکرهای منفی  در حالی .کنید به فکرهای منفی کردنمیشروع  .گیردمیتان را به کار فکرهای ،در سرتاناینجا 
 ،وردخ و خورد و بعد از اینکه این درد ایجاد کرد .، این به ضرر من استاست ، این بداست ، آن دشمناست بینید، این دشمنمیمنفی 

تیغی به این جوجهدهید میآورید مییعنی شما زندگی را که االن باید زندگی کنید،  ؛؟ زندگی شما راخوردمیتیغی چی جوجه ؛سیر شد
شود، میتان خوب شود، شما یک ذره حالمیرود توی سوراخش قایم می ،سیر شد ،بعد از اینکه خورد .تان هم نیستخورد، حواسمی

آیه اس مربوط به یک خنّ ، "شتک را بماندآن خارپُ رکو سَ، که خدا آن دیو را خَنّاس خواند". آیدمیدوباره از یک سوراخ دیگر در آخ...
 گوید:میست هکه اسمش ناس  114سوره  1آیه بله... دانید. مین است که همه شما آقر
 

 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

  بگو: پناه می برم به پروردگار مردم
 (1(، آیه 114)قرآن کریم، سوره ناس )

 
ادشاه تنها پ ؛کی پادشاه انسان است؟ خدا .پادشاه انسان استبرم به پروردگار انسان، پروردگار مردم، که او میشما بگویید من پناه یعنی 

می 4خدای ما نیست. اما آیه ، فالن پول ،هاشیطان هم نیست، و خدای ما هم اوست و جسم ،ا خداست و چیزهای بیرونی نیستندم
 :گوید
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 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

 شوندهگرفته و پنهاناز زیان وسوسه گر کمین
 (4(، آیه 114)قرآن کریم، سوره ناس )

 
میرویم، به جسم نمیلحظه به عنوان توجه زنده به شیطان ندر این ،برممیمن به خدا پناه  گوییدمیآیه قران است، یعنی شما ها این

گر از زیانی که وسوسه رویم.میاس است نرویم، به این جوجه تیغی که خنّمیبه دردها ن ،رویممین شدگیهویتهمرویم، به دنیا و 
  .شونده و بازگردندهو بازگردنده، توجه کنید به پنهانشونده پنهان

ار گردد، یک بخزد به یک سوراخ، مثل جوجه تیغی و برمیمیهی  .س شماست، مخصوصاً درد شماستشونده و بازگردنده نفْاین پنهان
 .اس استخنّ ،ا یک کسی را در بیرون مالمت کنیدهم شم بارهر ؛برگردد ،تواند به سوراخ بخزدمیبار و دو بار هم نیست، در روز چند

 درویمیلحظه به جهان نیعنی در این ؟بریدمیبه خدا پناه درست است؟ 

 

 الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاس

 آنکه همواره در سینه های مردم وسوسه می کند
 (5(، آیه 114)قرآن کریم، سوره ناس )

 
تواند لحظه به لحظه شما را گاز بگیرد میکه  ،تیغیجوجه ،اییک باشنده ؟کنیدمیکند، توجه میهای مردم وسوسه در سینههمان که 

میها و شما را وسوسه شدگیهویتهمست به تعداد ههای زیادی کند، سوراخمیهای شما زندگی در سینه ؛برگردد ،ه سوراخب بخزدو 
پرد و هر فکری به میما  در سر که شد. این فکر بعد از فکرکِمیچیزی یکچسبیدن به هی بهشیارعنوان یعنی دائماً شما را به. کند

توانید از این زنجیرۀ فکری اجباری معتادگونه دست بردارید، میید که پشت سرهم فکر کنید و نهست مندقهچیزی مربوط است و شما عال
و  شدگی رااین شرطی .سته، یاد گرفتید که زندگی در بیرون دیدشما شرطی شُ این همان وسوسه است. این به این علت است که

که گفته شما به خدا پناه ببرید. پس شما بریم، درحالیمینی لحظه به لحظه ما به شیطان پناه ع. یباید شما ترك کنید ،این اعتیاد را
 از جمله شخص شما.  ،کندمیهای همه مردم وسوسه آن که در سینهو  اس را فهمیدیدمعنی خنّ

وقتی دیدید یک موج سیاه  .در این لحظهباشید  هشیارتیز آید، باید میتیغی در کند، وقتی از سوراخ جوجهمیآید وسوسه میحاال وقتی 
دانم چرا میحالم خوب بود ها، ن ؛خواهد بیاید حمله کندمیچیزی گیرد، انگار یکمیتان دارد بینید دلمیید، وقتی آمیدرد روی شما 

ش ممکن است از تلویزیون بیاید، ممکن است کسی تلفن بزند، ممکن است اتریگرهای ؟شود، خدایا چی شدمیحالم دارد گرفته 
تیغی را از سوراخ بیرون کنید، خودتان جوجهبطور که فکر ، ممکن است همیندچیزی بگوید، ممکن است کتاب بخوانییکهمسرتان 

 . بله... کنیدمیمنفی  بکشید، برای اینکه فکر
 
 

 می نهان گردد سر آن خارپُشت

 به دم از بیم صیاد دُرُشت دم
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 (4061مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
جوجهمثل شود، میسرش پنهان  ؛ها داردکند و در دل شما سوراخمیبه شما حمله  ،آیدمیها بیرون گوید این خارپشتی که از سوراخمی

باشید و به قدرت  هشیارلحظه تیز شود. اگر شما در اینمیوقتی به شما آگاه  ،صیاد درشت زندگی است .صیاد درشت ترستیغی از 
تیغی را شما جوجه ؛باشید هشیارخواهد حمله بکند، می ،آیدمیزندگی و خدا متکی باشید و یک خرده عمق داشته باشید، وقتی آن دارد 

ولی باید  ؛آیدمیکنید، از سوراخ بیرون نمیبینید. البته اگر ببیند شما دارید نگاه میش را اگرفتنطرز گازبینید، میپشت را خار ،بینیدمی
مثل مار، مار رمز زندگی  ،؟ زندگی شما. بعضی از ما گفتمستخواهد، غذایش چیمیخواهد. خارپشت غذا میاز سوراخ بیرون بیاید، غذا 

 هشیارردیم، وقتی ما نا، گفت ما در قبر ذهن مُدیگر ردیم، امروز هم گفتهایش زدیم، مُر به تیغقداست، خار پشت ما را گرفته، ما آن
میکنید. فرض کنید شما زندگی را میسرمایه گذاری  ،گیرید و در چیزهای ذهنی، در دردمیشما لحظه به لحظه زندگی را  ،هستیم

شته، ما دیگر در واقع ما را کُ. خورد؟ همین خارپشتمیین زندگی شما را کی کنید، امیها و این چیزها تبدیل گیرید به رنجش و کینه
اند و با خیال راحت ردهاینکه یک جایی مُلیعنی درست مث. کنندمیشان زندگی ها با دردهایخیلی .کنیممیآگاه نیستیم که این کار را 

 . افتدمیخوانیم شما آگاه بشوید، ببینید چه اتفاقی افتاده و میها را طوری باشید. اینشما نباید این ،خوردمیاین خارپشت هم گرفته 
 
 

 تا چو فرصت یافت سر آرد برون

 زین چنین مکری شود مارش زبون
 (4062مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
تان در این لحظه همۀ حواستان پرت نشود و تا شما حواس .ن پرت بشود، سرش را بیرون بیاوردتاگوید منتظر است که شما حواسمی

ها گشتن و شدگیهویتهمکنید به بحث و جدل و دور و بر تان پرت باشد، شروع ولی حواس .تواند بیرون بیایدمیاین لحظه ن ،باشد
 یهشیاراین داشته باشد، اینقدر  ییعنی یک کسی من درشت .شودمیی حضور کم هشیارشود میتر من باال بیاید، هر چه من بزرگ

 کسی .مان نباشد، فکر کنیم ما خیلی قوی هستیمتواند بدون آگاهی ما، ما را بخورد، و ما اصالً حواسمیتیغی پایین است که این جوجه
تیغی داند، ولی غذای جوجهمیخودش را پهلوان  .خوردشمیجوجه تیغی دائماً  ؛گرفتار است ،که در حرصش، در خشمش، در ترسش

 . نفس است
تیغی شود، یک دفعه جوجهمیتیغی سرش تو است، مار حواسش پرت جوجه .شودمیمارش زبون است که گوید از چنین مکری می

میشود. حاال مار بیچاره باید خودش را بزند، صبر که ندارد، دردش میگیرد، دوباره جمع میآورد، یک جای مار را میسرش را بیرون 
آرام نگاه کنید، دردتان  .جوری گرفته، هیچ تکان نخوریدشما را چه ببینید ؛نگاه کنید ،کنید، تیز باشیدصبر  ،آید. ولی اگر شما را گرفت

 آرام بیایید ؛آییدمیشوید، باال میدیدید که دارید منفجر  ؛یک کسی چیزی گفت، شما بدتان آمد آید. یک کسی به شما توهین کرد،می
طوری نگاه دادن، همینآید. بجای واکنش نشانمیتیغی االن ست که جوجهاید، معادل این ید واکنش نشان بدهخواهمی، شما که پایین

تیغی بیرون تان در این لحظه زنده باشد، یا جوجهاگر شما متمرکز باشید و توجه. آیدمییا ن آید، میخواهد بیایدمیکنید آن جوجه تیغی 
 .شیدکُمیها را تیغیزنید، یکی از جوجهمی ،گیریدمیبینید و آن موقع شما صیاد درشت هستید، میآن را شما  ،آید یا اگر بیرون بیایدمین

 . نیدکَمیتان را از آنها شود. یعنی چی؟ یعنی هویتمیخالی اقالً ها دیگر بعضی سوراخ ،شیدچندتا را بکُیک 
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 گرنه نفس از اندرون راهت زدی

 رهزنان را بر تو دستی کی بدی؟
 (40631مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
مییعنی دزدان بیرونی ن ،زد، راهزنان دیگرمیتان را نراه ،بدون اطالع شما ،مرکزشو در تو در درون،  ذهنیمنگوید اگر نفس تو و می

ما را ضعیف ارد دتوانند دستی به شما پیدا کنند؟ یعنی پیروز بشوند؟ پس بنابراین این مرکز ماست، که میراه شما را بزنند، کی  توانستند
تواند شما را فریب بدهد. پس شما خاصیتی دارید میدر درون صاف باشید، بیرون ن ،کند. یعنی اگر شما با خودتان رو راست باشیدمی

حاال  ،گویید بیا حاالمیبندید و میتان را برای همین است که چشم. دوست دارید تیغی راشنوید، شما جوجهمیکه صدای شیطان را 
رود، هی نگاه میتان در بیرون سوی هیچی نتوجه ،حضور تیز ،تان را باز نگه داریدچشمهای ؛جوجه تیغی بیاید ،ماهمن چشمم را بست

میها را بیرونی به شما اثر ندارد. یادمان باشد همۀ این صحبت هایکنید خواهی دید که در درون اگر خودت را فریب ندهی، فریبمی
، یک جایی بیرون رویدمیشما  ها در زندگی عادی معمولی و بیرونی هم صادق است، مثالًبعضی از این صحبتکه کنیم، ما گرچه 

و  طرفحفظ کنید، و خودتان را به اینتان را اگر شما را گرفت، اگر صبر کنید، و آرامشاست. کنید، آن ضرر جوجه تیغی میضرر 
شده است  جوریهولی االن صحبت ما راجع به این است که شما چ. تان را ببینیدتوانید راهمیصبر ، با نزنید، باالخره با آرامش طرفآن

روید، میکالس معنوی سال است، که شما  ، چهلسال سیشوید؟ میخواهید به خدا زنده بشوید و نمی ،کنیدمیها دارید کار که سال
شوید؟ چرا هنوز ترس دارید؟ چرا هنوز درد دارید؟ رنجش دارید؟ خشم دارید؟ کینه دارید؟ مگر این همه عبادت میچرا به حضور زنده ن

 . تیغی استچرا دارید؟ جوجه ؟نکردید
 
 

 مقتضی که شهوت است زان عَوان

 دل اسیر حرص و آز و آفت است
 (4064بیت  مولوی، مثنوی، دفتر سوم،)

 
از  که اسمش شهوت است و این شهوت ،پرتوقع ،کنندهور، آن مامور مخفی درونی و تقاضاکننده، مقتضی یعنی تقاضاعوان یعنی مام

شود. مرکز ما اسیر حرص شده و میزندگی ن زندگی ،کند، اگر نخواهد و بدست نیاوردمیجنس خواستن است، خواستنی که آدم فکر 
آفت، ضرر و است. ضرر و زیان  و ، این هم بده منآن هم بده من ،این هم بده من ، گوییممیکه  برای این هست ،اسیر طمع شده

و خواهنده که اسمش  ،کنندهمقتضی یعنی تقاضا، گوید آن مامور مخفی و متوقعمیها و حتی ضرر و زیان به این بدن. زیان ناشی از آن

 .هوت جنسی نیست، دل ما اسیر حرص و آز و آفت استشهوت است، که دل ماست، حاال این فقط ش
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 زان عَوان سِرّ، شدی دزد و تباه

 تا عوانان را به قهر توست راه
 (4065مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ستم موران بیرونی به تو دست پیدا کردند. شما مورد قهر و غضب و ماتا  ؛هم فاسد شدی ،هم دزد شدی، سِرّ، از این مامور مخفی

کند، میزند، یکی کاری مییکی حرفی  ؛ن دولتی هستند، هر چیزی در بیروننه اینکه مامورا ،ماموران بیرونی هستی. ماموران بیرونی
ی یعنی چیز است، دزد ذهنیمندزد همین  .دیدکه تباه شُ ،ی درونی شماسترّبینید، بخاطر این مامور سِمیآید و آسیب میشما بدتان 

اگر  ؛چسبیدمیآفرینید، و به هیچ چیز نمیبشود. شما به عنوان خالق هستید، شما  هویتهمیعنی و این کند، را بگیرد و مال خودش 
برای  ؛را دزدیدی، گره زدی زندگیشما  ،. مثالً اگر رنجش داریدشویمیتباه  یداگر دزدید طبق صحبت ایشان، ؛یدهست چسبیدید دزد

و نماینده شیطان است، ت درونت کار گذاشتند، که امروز گفتولی از آن مامور مخفی که در  .زندگی را باید زندگی کرد ؟دزدیدیچی 
  است. دزد و تباه شدی و بیرون به تو دست پیدا کرده

این هم بیتی است از دفتر . بله... کسقرار بدهد؟ هیچ اشرا مورد قهر و ستم توتوانست میدر درون از جنس خدا بودید، کی شما اگر 
 :که گویدمی 906اول، بیت 

 

 ، درکمین ازدرونم سنفْ ردممَ 

   کین و در مکر بتر همه مردم از
 (906)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 
تضاد دارند. من به  دیگر همبا هم ؛شهاشدگیهویتهم ،هاشکمک ؛شهامن و تمام کمک ذهنیمنردم نفس، یعنی نفس من، مَ

سیب آبه من  ،نداهکمین کرد ،نداهها مخفی شداین .باید بجنگم ،س من از آن تشکیل شدهباید با این قشونی که نفْ ،یهشیارعنوان 
 آنها ،دارمبا آنها کار چون من  اتفاقاً .مردم بیرون با من کاری ندارند ؛ربدتمردم بیرون م. از همه خوب است که همه را دور بریز ؛نندبز

 ،تان باشیدکننید، فقط خودتان زیر نور افغیبت نکنید، به مردم ضرر نزنید، عیب مردم را نگویید، انتقاد نک با من کار دارند. اگر شما واقعاً
امان آنها هم  خببا مردم کار داشته باشید، که اگر بخواهید  ،به خودتان برسید. وگرنه ،شاید امان پیدا کنید ؛ندارند شما کاربا مردم هم 

 شماشوید. شما گیج می خب ؛شما را کوچک کنند خواهند، آنها هم میخواهند انتقام بگیرندمی، آنها هم ندهم من دارآنها دهند، نمی
حداقل کاری  .شودکه نمیاینخب  ؛کنندحمله می همبیرونی  لشکر ،کنندحمله می توبه  اتهای درونیلشکر من ،که حسابش را بکنید

 ؟کسی را در دل داریکینه چه ؟یاکسی رنجیدهاز چه ؟ایشده هویتهم چیبا  ؟چکار کنیباید ، برو ببین تو بیرون نداشته باش اب
خواهی میمردم را  ،مردم اب کار داریبه خودت برس، چهبرو  ؟ترسیچیز میچرا از فالن ؟چرا فالن خشم را داریکدام درد را داری؟ 

 ؟ کنیعوض 
 :این هم حدیث استبله ... 

 

 عَدُوَّكَ نَفْسُکَ الَّتی بَینَ جَنْبَیْکَ 'اَعْدی
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 .سرسخت ترین دشمن تو، نفس تو است که در میان دو پهلویت )درونت( جا دارد

 )حدیث(
 

دوتا بین  هجَنبَیکَ، ک، بَیْن بینکه  ؛شماست ذهنیمنبدترین دشمن شما،  ،توجه کنید .از فرمایشات حضرت رسول است است؟درست 
 . و یک بیت دارد: یعنی مرکز شما قرار دارد کنارها، پهلوی شما، اینجا،

 
 

 در خبر بشنو تو این پند نکو

 بَیْنَ جَنْبَیْکُمْ لَکُمْ اَعْدی عَدُو
 (4066مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 

ون در در ،شماسرسخت ترین دشمن  .بشنو و به آن عمل کن ،را که در یکی از احادیث شریف آمده خوباین اندرز  ،گویدیعنی می
  .شماست. یکی از ابیات همین قصه است

 
 

 این عدو مشنو، گریز طُمطراق

 کو چو ابلیس است در لَجّ و ستیز
 (4067مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
از فرار کن ی هشیارتو مشنو و به عنوان  ،گوید رامی ذهنیمن ،این دشمن ی کهن دشمن را مشنو، هرچاییعنی جالل و شکوه و آوازه 

یعنی در ستیزه و  ،و ستیز ، در لجّبازی و ستیزدر لج او مانند شیطان است که ؛سر و صداها ، از این چیزها، از ایننفست ، ازذهنت
 گوید که:. و پایین میمقاومت

 

 بر تو او، از بهر دنیا و نبرد

 آن عذاب سرمدی را سهل کرد
 (4068مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ) 

 
خواهد خودش را حفظ کند، می ذهنیمنکه  این ین حالتا ست و همانبرد هم به معنی ستیزه  ؛خاطر دنیا و نبردهبرای تو ب گویدمی

 .قانون اینرسی استت را حفظ کند، خواهد این منیّمی ذهنیمنگفتیم این اصل ماند است، قبال هم این را خواندیم.  اگر یادتان باشد
به  ،بخاطر دنیا و ماندن و حفظ خودش ،ذهنینفس و این منگوید اینخواهد خودش را حفظ کند و همین را زیاد کند. میهرچیزی می

 است.  تو آن عذاب جاودانه را آسان کرده،



 

نج حضورگ 
 

40     صفحه

    

 حضورگنج 624برنامه شماره شده متن پیاده

هنوز این قضیه ادامه دارد که ما به آنجا  ؛رفتی ،ردیمُ ذهنیمنگوید اگر با این دنیا باشد و هم موالنا میمال تواند عذاب جاودانه می
 . دائمی ،سرمدی یعنی جاودانه .رویمنمی

 
 

 چه عجب گر مرگ را آسان کند

 او ز سحر خویش، صد چندان کند
 (4069مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
هستم، به خودم  ذهنیمنکه  بگذار من ؛خیلی ساده است ،ردن به منمُ که گویدذهنی به شما میاین من ،گوید عجب نیست کهمی

. هاستشدگیهویتهمهمین وسوسه و  حرحر خودش، سِگوید از سِگوید؟ میکنید که موالنا چه میتوجه می ؛میرد؟ نهبمیرم. می
یم، به یک ایض کردهوی حضور را تفهشیارشدیم، به تدریج  هویتهمگی که ما از بچ ،هاشدگیهویتهمکه نشانه این  ،یادمان باشد

ها هویت میکند، و این فکرها در خودش من دارد، و ما از این فکر کردنتند تند فکر می ،جسم و این جسم برای نگهداری خودش
گویند مردم می .کندرا آسان می ذهنیمنردن به کند، نه تنها مُچندان میکند و با سحر خودش صدحر ایجاد میاین سِگوید می ؛گیریم

هرموقع که بخواهم به  ا،ل از مرگ بمیرید، حاال زود است ماند که قبگفته ؛بمیرم ذهنیمنخواهم به ، من خودم نمیکه کاری ندارد
د آید. باید تسلیم بشوید، بایکار فقط از دست خدا بر میاین ،کاراین بافی ذهن هستیم. خیلی سخت استزیر خیال ؛میرممی ذهنیمن

 . دیگر یمئمیگودرد بکشید، داریم همین را 
ها را پشت سرهم آورده، و موالنا این قصه ؛گویند نروبه او می ،مسجد بمیرد تویخواهد برود یکی می ؛ها سر همین استهمه صحبت

ما را به  هک ،در اثر تحریکات جمع کار آسانی نیست، مخصوصاً ذهنیمنردن به مُ. که شما متوجه بشوید، که این کار آسانی نیست
 ، خدای من بهتراست فهمم، دین من بهتردانم، من بهتر میمن، دانش من، من بهتر می گویدهرکسی می ؛کنندتشویق می خودنمایی

صحبت  اتراجع به دین یکه بخواه ینباش آدمی خیلی اصالً ،ممکن استمثالً فرض کن شما کند. را تحریک می ماها این همه ؛است
کردیم، صحبت دین نمی ما که اصالً .کندو یک دفعه شما را تحریک می ؛دین مندین من، دین من،  گویدمی یآید و ه، یکی مییکن

طوری هستم، من آنهستم،  یطورگویی من ایناش میچرا همه ،دعوا نداریم؛ من هم دین خودم را ،شما دین خودت را داشته باش
کار اینی چ؟ برایکنیتحریک  خواهیای بابا دیگر چقدر می ؛است طوریمال من اینطوری هست، تو اینمال طوری هستم، من این

نگه دار و با آن بلند شو، آن را عرضه کن، و  ،ایکنند که آنچه را که چسبیدهکنی؟ چون تحریکات وجود دارد، ما را تشویق میرا می
 ت. است، مال ما هم بهتر از مال شماسبگو حاال که مال شما این 

 
 

 ی را به صنعت کُه کندسِحر، کاه

 تندباز، کوهی را چو کاهی می
 (4070مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )
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چیز وباره یکد ؛دهدچیز کوچکی را بزرگ جلوه میکند، یعنی یکاوقات کاه را کوه می، گاهیشدگیهویتهمحر، همین گوید سِمی
 . دهدبزرگی را کوچک جلوه میخیلی

 
 
 

 

 به فنّگرداند  زشتها را نغز

 نغزها را زشت گرداند به ظنّ
 (4071مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
آفریده  نیذهمنآفریده، با انرژی  ذهنیمنآفریده، آن چیزهایی که  ذهنیمن .یعنی آنکه از نظر زندگی زشت است، نیک نیست ،هازشت

 ؛صنعت خودش خودش، با دهد، با فنخیلی قشنگ جلوه میها را این د.هستنپر از درد ها اینزشت هستند،  ،شده، در این جهان
شما چند  ،یعنی چیزهایی که .بافیخیال ، باگرداند، با فکراما زیباها را زشت می .حر او هستیمس ما، که ما زیر سِنفْ همین ،ذهنیمن

ها را خوانیم؟ اینمی یخوانیم؟! چچرا ما نمی ؛ما های موالنا نغز است، مال همه بزرگاناین نوشته ؟یداهسال است که موالنا نخواند
هستند، های موالنا را که نغز نوشته خوانیم؛که ما نمی دهدها را که زشت هستند، زیبا نشان میخوانیم؟ همانمیی خوانیم، چنمی

  .دهدرا زشت نشان می ها، اینمفید هستند هستند،شیرین 
 
 

 زندحر اینست کو دم میکار سِ

 کندحقایق می قلبهر نفس، 
 (4072مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
می .بینیمما عوضی می درآنجا؛ سحر شدیم ی رفتیم، به چیزها چسبیدیم،هشیاریعنی وقتی ما بصورت  .حر این استگوید کار سِمی

کند، یعنی قلب حقایق می .دهدحقایق را معکوس نشان می لحظه به لحظه ،ذهنیمنبه وسیله کنیم فکر میزند، ما گوید سحر دم می
هایم را خوب میبینم؟ کدام عیبچه چیزهای زشتی را نغز می ،شما باید به خودتان نگاه کنید، بگویید من .کندحقایق را برعکس می

را زندگی می بینم؟ آیا مردممی جوریههایی دارم؟ دنیا را چشدگیهویتهمهایی دارم؟ چه من چه عیب ؟دهمز میشان پُبرای ،نمدا
بینم؟ آیا برای من آشکار است که این جوجههای مردم را میزنم؟ من عیبمن پشت سرمردم حرف میآیا بینم؟ بینم؟ یا مجسمه می

بینم؟ من دردهایم را میمن می ،آید بیرونشناسم؟ وقتی میها را من میاین سوراخ آید؟بیرون می هااز کدام سوراخ ،تیغی درون من
دل  ؛عیبی ندارم دهد، من اصالًل نشان میآحر آدم را ایدهسِ ،هاموقعگذارد؟ خیلی ها را بیاندازم؟ یا سحر نمیدردخواهم ؟ آیا میمشناس

به  ،رویکنند، تو زیر درد میبه تو حمله میایند بیرون، میبار ساعت یکوجه تیغی است، هر یک ربعتو پر از سوراخ است، پر از النه ج
 تیغی نداری؟ چطور جوجه ؛کنیمی همه حمله
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 آدمی را خر نماید ساعتی

 آدمی سازد خری را، و آیتی
 (4073مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
خوب نمی ،های خیلی دانشمند و خیلی حکیم رادهد. ما آدمنشان می زنده به حضور است، خرشاید انسان یک گوید، یک آدم را که می

هایش ما باید حرف ؛راهنماست است، این این آدم حسابی است، این دانشمند ،کنیم کهکه هیچی ندارد، فکر می بینیم. اما یک خری را
 . با سحرش ذهنیمنکند؟ همین کارها را می، چه کسی اینکنیمرا گوش

 
 

 این چنین ساحر درون توست و سِرّ

 اِنَّ فِی الْوَسواس سِحْراً مُسْتَتِرّ
 (4074سوم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر )

 
 ناالشما یعنی . مشخص است دیگر، استحری نهفته گری نفس، سِرون تو نهان است، همانا در وسوسهچنین ساحری در باطن و د 

فکرهای بیرون شما را میهی  ،درستی که در وسواسهو ب ؛ای در مرکز شما وجود دارد و پنهان استحرکنندهیک چنین سِ شخصاً،
هان ن وجود دارد، سحرحر پوشیده واقعا سِ ،کنید که پشت سرهم راجع به چیزهای بیرونی فکر کنیدهستید، میل می یهشیارشما . شندکِ

 . وجود دارد
 
 

 اندر آن عالم که هست این سحرها

 گشاساحران هستند جادویی
 (4075مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ولی ساحرانی هستند  .ها هستساحر در مرکز بیشتر انسان ؛دکه این سحرها وجود دار ،زمینیعنی در روی این کره ،مدرآن عالَ ،گویدمی

 .ش استاترینها چه کسانی هستند؟ بزرگان، موالنا یکی از آنهاست، جامعکنند. اینرا باطل می سحریعنی  ،کنندکه جادو را باز می
 کند. تان را باطل میذهنیمنخوانید، سحر ها را که میشما این. ستاها همین موالنا یکی از بهترین
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پرستیدید، به آنها افتخار تان را میدردهای جوریچهبینید اید، میسحر شده جوریهبینید چمیشناسید، تان را میسحر درونین شما اال
 دیگریستان یا از کبچه ،نی همسرتاهارسیدید، از بدیکردید، به هرکسی که مینمایی میمظلوم جوریچهبینید کردید، میمی

مطمئن شما وقتی درد ظاهر شد،  ،و پس از این بوده است ذهنیمن ،فهمید که این سحرکنید، مین دیگر نمیاال. کردیدصحبت می
به بیرون حمله نخواهید کرد، در نتیجه نورافکن را روی خودتان با نور  ؛نه بیرونی حمله کرده تیغی درونییک جوجه خواهید بود که 

خواهم می گیرم، منمی مها در زیر حمله نفسموقعو حتی شما از دیگران کمک خواهید خواست، که من بعضی  ؛شتری خواهید تاباندبی
رود، ان میمآبروی ،گوییم به کسی نگوییدکنیم، میمیدرخانه دعوا  .دم نفهمند، یک وقت به کسی نگوییدگفتید مرمی آزاد بشوم. قبالً

 ،نگفتن آبرو نیستکسیو زیر درد قرار گرفتن و دردکشیدن و به ذهنیمنکردن حمالت پنهان ،دانیم کهما می .االن دیگر آبرو نداریم
 . کنندکه این سحرها وجود دارد، ساحرانی مثل موالنا هستند، که این سحرها را باز می ،آبرویی است. پس دراین عالمبی
 
 

 

 اندر آن صحرا که رُست این زهر تر

 ای پسر نیز روییده ست تریاق
 (4076مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
ها، ببینید موالنا چه تشبیهی مییده در دل انسانئرواست، یعنی یک گیاه  است، تر که زهرِ ذهنیمنکه این  ،این صحرا، دراین دنیا در

 ،یده، ای پسرئهمین طور پاد زهر هم رو ؛وقتی ما من داریم .فرستدمنتها زهرِ تراست، مدام درد بیرون می ،دل ما مثل گیاه است ؛کند
 .خوانیمپاد زهر همین است که تریاق می

 
 

 گویدت تریاق: از من جو سپر

 نزدیکترکه ز زهرم من به تو 
 (4077مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
توانید پادزهر خدا هم هست، زندگی هم هست، شما این لحظه می ؛هایش استگوید؟ پادزهر نه تنها موالناست و نوشتهمی یپادزهر چ

به خدا،  ،ادزهربه پ ،شما به آن نیرو ؛بی قید و شرط ،قبول اتفاق این لحظه یابا موازی شدن با زندگی  ،با تسلیم .به آن زنده بشوید
 ترنجش دردِ ها سپر درست کن، که من از زهرِتیغیگوید از من در مقابل جوجهمیگوید؟ می یشما چهکنید. تریاق بدسترسی پیدا می

مان را که خدائیت اصلیکند، خود های موالنا هم ما را به خودمان زنده میخب نوشته. به تو نزدیکترم، من خود تو هستم ،اتو کینه
خب همین که شناسایی  د.نیستیشما چه چیزی  د،نیکشناسایی می دداریشما کنیم؟ درواقع ما داریم چکار می .شناساندما میه است، ب

برای  ید،هست ترخودتان به خودتان نزدیک ،که از زهر ؛تان، زندگیماند؟ آخرسر خودتان، خود اصلی، چی میکنار گذاریدکنید، میمی
توانید خودتان نباشید؟ شما می .توانید فرار کنیدشما از خودتان نمی ،که داشتیم، گفتهم اینکه خودتان، خودتان هستید. امروز در غزل 

توانید زندگی نباشید؟ اگر زندگی نباشید، پس چی هستید؟ از جنس زندگی هستید، شما زندگی ندارید، شما خود زندگی هستید. می
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تیغی هستی. م، تو پر از دردی، تو پر از جوجهنیست ذهنیمنمن تو  ؛تو من هستی، ولی نهمن هستی، ما را فریب داده که  ذهنیمن
شما نزدیکه از زهر ب ،خدائیت ،شوید که اصل شمامتوجه میهم شما  ،غزل گفت؟ حاال گفت خودت را انکار کن. یادتان هست که در

 . است تر
 
 
 

 نی توگفت او، سحرست و ویرا

 گفت من، سحرست و دفع سحر او
 (4078مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 
 تِاما گف .تو است ست و ویرانیا او سحر گفتِ ؛شما جریان دارد ردر سَ ،زندحرف می ذهنیمنحر است، یعنی وقتی سِ ذهنیمن گفتِ

آن  کند، بهجنس خودت می خورده ازیکشما را  میهر تسلی ،شویدشما که تسلیم می ؛شود، که به دلت الهام میزندگی من، گفتِ

من تِ گف" .است ذهنیمن سحر است، اما آن دفع سحرِ ،شود، آن الهامچیزی که به آنجا الهام می .جنس خودت، زندگی دسترسی دارد
حداقل شما یاد  .بشودتواند الهام زندگی است، که این لحظه به دل شما می ت، گفذهنیمن سحرِ ، پس دفعِ"سحرست و دفع سحر او

کند، و وقتی شما فکر مین هم شما را جادو میآید و همین االفکر بعد از فکر می ،که را نگیرید ذهنیمندنبال سحر  ،که گیریدمی
 .بینیدبینید، درست نمیجور دیگر میشما یک .این سحر است ،گیرید، این جادو استاز حرکت فکر هویت می ،کنید
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