
# Programگنج حضور752برنامه شماره 752

1: صفحه



# Programگنج حضور752برنامه شماره 752

2: صفحه

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

خیز که صبح آمد و وقت دعاو در ده صالخیز صبوحی کُن

برگُشاو خُمخیز مزن خُنبککوزه پر از می کُن و در کاسه ریز

اي جان فَزا،جانِ مرا تازه کنمرا ده نخستدور بگردان و 

در فَلک انداخت ندا و صداخیز که از هر طرفی بانگ چنگ

وقت تو خوش اي قمرِ خوش لقاشنو و تَن مزَنتَنتَن تَنتَن

تا نروم بیهده از جا به جادر سرَم اَفکن می و پابند کُن

آب در اَنداز چو کَشتی مرازان کف دریاصفت درنثار

ام اي موسیِ جان اژدهاگشتهپاره چوبی بدم و از کَفَت

گورِ فناشدم از تَکحشروقتم به دمت اي مسیحعازرِ

بیخ کشان آمدم اندر فَالیا چو درختم که به امرِ رسول

اي دهن و کفّ تو گنجِ بقاهم تو بگو زین سپس،هم تو بده

شاهانِ جهانِ عالسرورِخسروِ تبریز تویی شمسِ دین
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز255شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

خیز که صبح آمد و وقت دعاو در ده صالخیز صبوحی کُن
پسکهراوضعیتیوانسانفعلیوضعیتازقسمتییکبهکدامهرکهاستهاییواژهدارايبیتکنیمتوجهاگر

انسانکهدهدمینشاناینو،شوبلندیعنیخیز،خیزمثالً.دهدمینشان،باشدبایدفعلیوضعیتازتبدیلاز

میوقتباطلوعاطلوذهندرنشستهیا،استخوابیدهذهننامبهجاییدراستهوشیاريایخداامتدادکه

.استخبربیفرستادهاینجابهرامازندگیکهمنظوريآنو. گذراند

مینشاناوالًخوب.بنوشصبحگاهیمییعنیکنصبوحی،بشوبیدارذهنخوابازوشوبلندیعنیخیزپس

بهماشدنزندهیاروزروشناییوذهنتاریکیبینفاصلهصبحکهشدهصحبتبارها.استصبحوقتکهدهد

فرمیامادهخوابازهوشیاريدیگربعبارتیا،شویممیبلندذهنخوابازماکهاستموقعیصبح،استحضور

انساندر،بودهحیوانبعد،بودهنباتبعد،بودهجامدلواوپیمودهراتکاملراهکههوشیاريپس.شودمیبیدار

پساستاشصبحموقعبنابراین،استاشبیداريموقعاالن،رفتهفروفکرهاودردهاخواببهوشدهذهنوارد

.آیدمیجهانازکهاستفعلیمیازمتفاوتکهبخوردايیمیکبایدبیداريهماندر

شدنزیادازکهخوشیمثل،ظاهريهايخوشیمثل،خوردمیذهنیمندردبهکهاستايمیجهانیاینمی

موقعکهاستايمیصبوحیو.آیدمیدستبهشدیمهویتهمباهاشکهچیزيهریامقاممانیاپولمان

بخوریممابتوانیمراصبوحیاینکهازقبلولی.استدنیامیاینبامتفاوت،آیدمیآنورازذهنخوابازبیداري

کسیبراي.آیدمیدستبهتسلیمازصبحگاهیمیتهیهکهاینجاشدهصحبتبارها.کنیمتهیهراآناولباید

.استخوابیدهذهنتويهنوزکه

و این من ذهنی ،بشودزندهخودشبهمادرکهاستاینخدایازندگیمنظوراینکهازاطالعبیجهانمردماکثر

موجببهکهدارندوضعیتییعنی.گردندمیدر ذهن بهتربیشترچههردنبالو،اندخوابیدهذهندرپوسته است

،استفکردوهرهستچههرمناسمومنفکربااولکهگفتیمبارهاوآمدهاستخداامتدادکههوشیاريآن

بهدوباره،گیردمییادجدیديساختاریکبعدو.دهدمیقرارآنهامساويراخودشیعنیشودمیهویتهم

ازو،شودمیهویتهمآنهاباوکندمیاضافههیراچیزهااسمشومنمرکزيهستهآنبهو،منمالنام
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منییکذهندرکنندمیتغییرفکرهايمرتب،کنندمیتغییرمرتبکهشدههویتهمفکرهاياینانباشتگی

.بشودبیدارآنخوابازبایدهوشیاريو.فکريمنیا،ذهنیمنگوییممیرااسمشکهآیدمیبوجود

بازفضااتفاقآناطرافدروافتدمیاتفاقییکلحظههرکهکنیدتوجهبایدبیداريبهبکندشروعاینکهبراي

کهذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم.بشودتسلیمدیگربعبارتیاکند

باوذهنخوابازبرخیز:گویدمیپس.ذهنازکندمیبیداررامایعنی،کندمیاولیههوشیاريجنسازراما

آنورازذهنخوابازبیداريموقع،صبحموقعکهطرفیآنمی،لحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییوتسلیم

کندعوتراهمهبدههمهبه،صالدهدر،نهبخور؟خودتفقطگویدمی،بخوراستجدیديمییک،آیدمی

صالدهدر،نهبده؟انسانهابهفقطگویدمی.بدهباشندگانعمومبهآوريمیآنورازکهايمیآنیعنی،بخورند

ودارنداحتیاجبهشدیگرهايانسانوحیواناتو،نباتات،جماداتجملهازباشندگانهمهکهاستايمیاین

.بدهیدخرجبهخساستونظريتنگنباید.بدهیدهمهبهبایدشما

نظريتنگو،داردیابیکمذهنیتذهنیمنکه،استذهنیمنهايخاصیتازمتفاوتهمهاینهاکهبینیدمی.

هرو،نیستشدنیتمامواستبینهایتانبارشکهاستايمیاینولی.نیستدلبراعمومیدعوتو،دارد

وشويمیترگسترده،شويمیترانسانبیشتر،شويمیشادتربیشترخودت،بکنیپخشرامیاینچقدر

وذهندرماخواببهکندمیاشارهموالنا.موالنابگویدخواهدمیچیشدمشخصپس.آیدمیبیشترمیاین

.هوشیاريبهاالنکندمیرواینکهو،مابیداريواقعدر

دانیدمیشماولی.زندمیحرفخداباانسانظاهراً،زنندمیحرفهمبهدارندنفردواینکهمثلکنیدمیتوجه

میکیبه،کیبه،صالدهدروکنصبوحیزخیکنیممیصحبتاینطوريوقتیپس.استخداامتدادانسانکه

وبربخیزدبایدگویدمیشمابهبیتاولمصرعپس. مابربخیزد؟بایدکی،هستیمخودمانکهامتدادشبهگوییم؟

اینبهکنیددعوتراهمهو،بشویدزندههوشیارانهخداامتدادبهیعنی،خداامتدادبعنوانبخوریدصبحگاهیمی

:گویدمیکهایمخواندهدائماًهمرامعروفبیتآنومی

خروشکمخاموشاستنزدیکصبح
مکوشتو،توپیکوشمهمیمن

همصبحو،کنمآزادذهناینازراتوکهکوشممیمنکهگویدمیباشیمماکهخودشامتدادبهخدایعنی

باکهباشمواظب،بشومزندهخودمبهتودرمنو،هوشیارانهبشويبیدارمنبهکهقریبعنیعنی،استنزدیک
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پس.آمدصبحکهخیز: گویدمیدومشمصرع. کنمبیدارخودمبهراتومنتانخروشیونکوشیاتذهنیمن

نه.استصبحموقع،زمانایندریعنی،رسیدهفرامادهوفرمخوابازهوشیاريبیداريزمانشودمیمعلوم

االنهمینزندگییاخدابهانسانبیداريموقع،استتمثیلاینها،نداریمکاريآنباصبحپنجساعتصبح

.استکردندعاموقعو،استلحظههمین،است

باشیمصبحدرعمالً،باشیمصبحدرعمالًوبخوریمصبوحیماکهاستآنازعبارتدعاکهدیدخواهیمامروزو

این،نیستزمانلحظهاینو،هستلحظهاینکهلحظهایندرولحظهاینبهبیاییمآیندهوگذشتهدریعنی

.کنددعاخودشبهخدایعنیاوتا،بشویماوجنسازلحظهایندرو،استخداابدیتلحظه

وهاسختیشاانگیزهکهکنیممیذهنیمنبعنوانماکهدعاهاییتمامکهدهدمینشانبیتبنابراینپس

منکهوقتیماکهدهدمینشانکه،خواندخواهمبرایتانمثنويازابیاتیاالنهمینو.استباطلاستدردها

دعاوقتپس.استخودمانبهنفرینهمآن،استنفرینشبیهدعااین،مکنیدعانباید،داریمدردوداریمذهنی

موقعآن،نباشیمذهنیمنجنساز،باشیمخداجنساز،باشیملحظهایندر،باشیمصبحدرکهاستموقعی

.ذهنیمننه،کندمیدعاخودشبهخودشزندگی

آنبهچرا،دارمکمچرا،ندارمرااینمن،استشکایترويازاستدردرويازکهماهايخواستهتمامپس

بزرگتررامانخانه،کنهمهازبیشتررامن،ببرباال،کنوارستهرامن،کنذلیلرامندشمن،نداديمنبهدادي

،استذهنیمنناراحتیاصطالحبهوشکایتوشکوهاینها.نیستدعااصالًو،استباطلدعاهايهمهاینها،کن

:گویدمیکنیدنگاهرابیتاین،نداردايفایدهو

2545غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

صال اي عیش اندیشان،خویشانصال مستان و بی
دانی که تو خود عینِ ایشانیصال اي آنکه می

مستانصال. بیاییدباشندگانيهمه،بیاییدهاانسانيهمه،بیاییدعالممردميهمهاي،عمومیدعوتیعنیصال

ایزديشرابمست،رسیدهصفربهذهنیمن،ذهنیمنبدونیعنیخودبییعنیخویشبی،خویشانبیو

مثلکهدهدمینشان،هستندشندیازندگیفقطکسانیکهتمامازکندمیدعوت،اندیشانعیشايصال. است

.استاندیشمرگدائماًذهنیمن،ساختهموالناهمرااندیشمرگاصطالحاین،نیستنداندیشمرگذهنیمن
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درباشیمذهنازبیرونیاوجهانیچیزهايباهویتهمباشیمذهندرماکهداردتفاوتچقدرکهبینیدمیپس

.کندمیاضافهرازندگیبهفکريهریعنی،اندیشیممیعیشدائماًکه،یکتاییفضاي

اوبهزندهباید،هستیداوامتداد،هستیدخداعینشماکه،دانیدمیکهکسانیايبیایید،دانیمیآنکهايصال

.هستیدخداامتداد،هستیدایشانعینکهدانیدمیشما،هاشدگیهویتهمبه و،جهاناینبهزندهنه،بشوید

ومحدودیتذهنتاندریاکنید؟تقسیمهمهبینوبیاوریدآنورازرامیکهدارید؟فراوانیذهنیتیکآیا

رواآیاکهخودتانبرايکردخواهیدمشخصمردمزندگیبابرخوردتانازشمادارید؟رواداشتعدمومقاومت

،کنیدزندگینهکهاستاینذهنیمنبعنوانشمامأموریتیا،کنیدزندگیهمشما،کنندزندگیهمهداریدمی

.استذهنیمنعمدهخاصیتاینو،کنندزندگیدیگرانبگذاریدنه

ابیاتاینتکرار،شماازکردمشخواهبارهاکههمانطوروخوانممیمثنويازابیاتی،خیزخیزوخیزاینبراي

حفظرااینهاتوانیدمیبراحتیشماو،نیستبیشتربیتچند،خوانممیاینجامنگاهیکهابیاتی،استکلیدي

.دشخواهدمفیدشماحالبهچقدرکهببینیدو،کنیدتکراروکنید

668بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

کی فرار از خویشتن آسان بود؟تا رگم جنبان بود،گریزممی
که،مناسمو.استفکرکه،منبنامکنیممیدرستمرکزيهستهیکاولگفتم،جهاناینبهآییممیماوقتی

میخودممالراچیزها،بافممی،استذهنکارکهمنمالساختاربامرتبو،استمنمساويمناسمفهمممی

مالشودمیکنممیبرقرارذهنمدرنامرئیارتباطیکبیرونیچیزهايومرکزيهستهاینبین،ذهندرکنم

همازپر،شدهدردازپرذهنیمناینفهمممیروزيیک.شودمیمنجزوکنممیمنمالراچههرو،من

تا،نفسمآخرینتا،کنممیفرار،گریزممیگویدمیموالنانتیجهدر.کنمفراربایدمنو،هستمشدگیهویت

:اما این را هم می دانم. کنممیفرارذهنیمنایندستازوجودمتمامبا،دارمبدندرجان

اصلیمنبهذهنیمناینازفرارآیا،هستممنذهنیمناینکردمفکرحاالتابود؟آسانخویشتنازفرارکی

نمیاوقاتبیشتر.استهمراههوشیارانهدردبا،استهمراهدردبا.نهاست؟آسان،هستمهوشیاريجنسازکه

،گناهاحساس،آیندهازاضطراب،نگرانی:مثل،دارندمختلفدردهايآدمهاازخیلی.شدمهویتهمچیبادانم

جزویعنی،هستندهویتهمباهاشون،کنندرهاتوانندنمی،اینهاآمدهگذشتهازمالمت،پشیمانی،خبطاحساس
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،دارندرابدعادتهاياینکهکنندقبولتوانندنمی.کنندرهاتوانندنمیواستشانذهنیمنهايخصوصیت

.زنندمیلطمهدیگرانوخودشانبهدارندو،استبداینهاکنندقبولتوانندنمیاصالً

استدالالتغرقرفتندآنجادرو،کنندمیدفاعازشوچسبیدندراشانذهنیمنیعنیراخودشانخویشتنو

فرارخودازدانیممیماگویدمی.استجزوشانهمدردهاو،هستندهاشدگیهویتهمحفظوهاکردنفکرو

بایدمن،کردمگوشحضورگنجبرنامهتادویاهفتهیک:بگوییدبیاییدنیایید،بدانیدهمشما،نیستآسانکردن

بعنوانیواشیواشتا،نکنیدهمسؤال،بکنیدهمصبر،خودتانرويدکنیکارباید،نه.ذهنیمنازبشومرها

وکنیدشناسایییکییکی،ببینیدرادردهایتانوذهندرراهایتانشدگیهویتهمعقببکشیدناظرحضور

ازشماخواهدمیخداکهدانیدمی،استصبحکهدانیدمی،وایستیدنبایدتواینکهدانیدمیولی.بیندازید

بچهو،راخودمانمابکنیمتربیتدرستاگریعنی،بودهموقتجايذهنیعنیفضااینکهدانیدمی،برویداینجا

.بشودتمامذهنیمنبایدسالگیدهراهایمان

669بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

گیرد او قرار،چون ازو ببریدفرارآنکه از غیري بود او را 
نسبتاستغیر،نیستماجنسهمذهنیمنکه،خودشجنسهمنهیعنی،غیريیکازکهکسیهرگویدمی

متوجهکسیهرگویدمی،کنیممیفرارداریمدستشازماوهستیمخدائیتوهوشیاريجنسازماو،مابه

شماولی.کندمیپیداآرامشیعنی،گیردمیقرارببردکامالًاوازوقتی،کندمیفرارداردغیريیکازکهبشود

نخواهیدآرامش،کنیدنمیرهایشوچسبیدیداینبهدالیلیبه،استشماباغیراینکهزمانیتادانیدمی

.نیستآسانخودتانازفرارگفتهمموالناو.کنیدکارخودتانرويبایدپس.داشت

670بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

تا ابد کارِ من آمد خیز خیزاندر گریز،من که خصمم هم منم
میفراردارمیعنی،فراردربنابراین.استمندشمنذهنیمنیعنی.هستمخودمخودمدشمندانممیکهمن

بهبیایمآیندهوگذشتهازکهموقعیتا،بشومزندهابدیتبهکهموقعیتاکی؟یعنیابدتا،ابدتا،دستشازکنم

لحظهاینیاوخدابینهایت،استیکیتادواین.بشومزندهخدابینهایتبهوابديو به این لحظه،لحظهاین

،خیزخیزآمدمنکارابدتا.اوبهشدنزندهیعنیآنازآگاهیو،استابديلحظهاینکهخداابدیتیا،ابدي
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ازترمهموترالزماینو،نایستبدو،بدو،بدوگویدمیمنبهیکی،کنممیتازهنفستا،نشیناصالًبرخیزیعنی

.هستدیگرکارهايهمه

671بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

نه به هندست ایمن و نه در خُتَن
آنکه خصمِ اوست سایۀ خویشتن

با،کردیممقاومتآمدیم،هستیمهوشیاريمادانیممیماپس،استدشمنشاوسایهکهکسی:گویدمی

کنیدرنگیواشیواشراپشتش،شودمیردرویشازآفتاببگذاریدشیشهیکشما،انداختیمسایهمقاومت

دیمشفکرهاییجذب،بودیمهوشیاريآمدیم،کردیمماراکارهمین.اندازدمیسایهیواشیواشدیدخواهید

باهاشونکهاینهاازکدامهرو،شدیمهویتهمچیزهااینباوباورهااینباو،دادندمینشانمابهرابیرونکه

خاصیرفتاریک،دربیاوردخاصیصورتیکبهخواهدمیراماو،داردراخودشجاذبهنیرويشدیمهویتهم

مقاومت.کنیممیمقاومتمانیستیدباورهااینمطابقکهرویدادهاییمقابلدرو.بکنیمخاصیفکریک،بکنیم

.اندازدمیسایه

.استغلطکاراینو،کنیممقاومت،کنیمبازفضالحظهایناتفاقاطرافدراینکهجايبهگرفتیمیادمایعنی

مقاومتسایه،استسایهذهنیمن،ذهنیمنبعنواناندازیممیکهايسایهاین،استزندگیکارعکس

نکنیدمقاومتاتفاقاتمقابلدربشویدمتوجهدرستراموضوعاینشمااگرو،استاتفاقاتمقابلدرهوشیاري

گشودهفضاياینازکهزندگیخرد،شودمیکمسایهتنهانه،شودمیبازیواشیواشفضااینکنیدبازرافضاو

.بشناسیدراهاشدگیهویتهماینکهبهکندمیراهنماییراشما،آیدمیشده

زیبامحلکهختندرنه،کندمیکاردوییباهمذهنکه،گیردمیهاسیاهمحلحاالهند،هنددرنه:گویدمی

دشمنشکهانسانی،ختندرنه،استایمنهنددرنهیعنیاستایمن،استخوشبوهايهمینطورواسترویان

مهمیبیتبسیاربسیارکهخواندیمرابیتاینقبلهايهفتهاما.استخودشسایهچون،استخودشهمراه

:گویدمیاست

425بیت ،دفتر اول،مثنوي،مولوي

کو دلیلِ نورِ خورشید خداستکَیف مدّ الظّلَّ نقشِ اولیاست
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و آن . اینست که ولی خدا مظهر کامل خداوند است) » چگونه سایه اش را گسترد« ( منظور از آیه کَیف مدّ الظّلَّ 
.یعنی او راهنماي مردم به سوي خداوند است. یعنی آن ولی خدا دلیل بر نور خداوند است،سایه

همرااشآیهقبالًخوانیممیماکهقسمتیایناستایناشمعنییعنیالظِّلَّمدکَیفآیهازمنظورگویدمی

.استخداوندکاملمظهرخداولیکهاستاین،دادادامهرااشسایهیاگستردرااشسایهچگونه،خواندیم

آدماین،شودمیزندهاوبینهایتبهوشودمیآگاهابديلحظهاینبه،لحظهاینبهآیدمیکهانسانییعنی

میاتفاقیچهببینیم.زنیممیراحرفهمینهماالن،کردیمصحبتسایهجوردوهمقبالًو.استخداسایه

.باشدداشتهراخودشسایهخواهدمیخدا.افتد

میمقاومتجهاناینبهآییممیهوشیاريماوقتیاما.استاوابدیتوبینهایتبهماشدنزندههمیناوسایه

کندجمع،کندجمعبایدیکیراسایهاین.استذهنیمنهمینماسایه،اندازیممیسایهاتفاقاتمقابلدرکنیم

کنترلراماسایه،هستیمسایهدرگیر،هستیمسایهمشغولوقتی،نیستیمماسایهاینکهبدهدنشانمابهیعنی

.کندمیکنترلراماخدا،شویممیخداسایهما،شودمیجمع،شودمیصفرسایهاینوقتی. کندمی

،کندمیاشتباهفرمدراوبینهایتاین،فرمدراستاوبینهایتخداسایهاستسایهجوردوکهبینیدمیپس

اینحاال،شودمیاشسایهدرگیراندازدمیکهسایه،اندازدمیسایهخودش،اتفاقاتمقابلدرکندمیمقاومت

میجمعکیرااین،کندمیکنترلرامامانسایهو،هستیممانسایهقربانیو،انداختیممااالنکهايسایه

.کندمیجمعاوبدهیداجازهاگر،خداگویدمیموالناکند؟

فکريلحظههر،هستیممانذهنیمنکنترلزیرچقدرمابینیدمیشما،استاشسایهکنترلزیرکهکسیآیا

درواقع،استغلطاینکنممیفکرمنگوییممیکهمایعنی،استخارجمااختیارازفکراین،پردمیماسردر

تصرفراماذهنوجهانیاینچیزهايباهستیمهویتهممارا؟چ،دهدمیادامهراخودشمادرکهاستفکر

.نکندکنترلراماماذهنو،بیاوریمدستبهراقدرتواختیاراینخواهیممی،هوشیاريبعنوانکرده

،کندجمعراسایهاینخداتا،برسانیدصفربهرامقاومتکنیدبازرافضا،بشویدتسلیمبایدشماکاراینبراي

سایهتادوپسکنید؟میتوجه.کندمیجمعهمراسایه یکیآناشموقعبه،کندمیجمعراسایهاینخدا

جمعاوبشویمتسلیمباید،کنیمجمعتوانیمنمیمارااین،استذهنیمنکههوشیاريبعنوانماسایه.است

جمعهماشموقعبهکهدانیدمیشماولی.خداسایهشویممی،شدصفرذهنیمنسایه،شدجمعاووقتی،کند
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میوشودمیجمع،استمابینهایتحضورکهخداسایهو،شودمیمتالشیمابدنکهاستموقعیآن،کندمی

.دانیممینمابعدششودمیچیحاال،اوبسويرود

،کندمیکنترلخدارایکیکندمیکنترلرامایکیاستسایهتادوشویدمیمتوجهاالنشماصورتهربه

تشکیلبعداًکهايسایهاین.باشیددنیانفوذزیرکهنه،باشیداونفوذزیرکهبرسیدايسایهبهخواهیدمیشما

ماکندمیاذیتواقعدرکه،استماسایهذهنیمن،راذهنیمنیعنی،کردیماشدائمیماکه،استموقتشده

اوبینهایتبهکهکسانیاولیاو.نیستآساندستشازفرارگفتو،کنیمفراردستشازبایدماگفتیمامروزو.را

.کنندمیراهنماییخورشیدبسويراانسانهااینهاهستندزنده

وبینهایتبهآدمییکببینیممیما،هستنداینبردلیلآدمهااینیعنی.خداهمین، باالخورشیدنهخورشید

منظوراینهب،آمدیممنظوريبرايماکه،هستیماوجنسازهمماکهفهمیم؟میچیخوب،شدهزندهاوابدیت

درآمدي،برويبمیريبعد،بهتربیشترچههرنیامديکهگویدمیمابهدارداوپس.شدهزندهخانمیاآقااین

بارخودتبهراغمهمهاین،بکشیاسترساینجانیامديباشمواظب،بشويزندهاوبهسالهشتادهفتاداین

میسرطان،کنندمیسکتهسالگیچهلسالگیسیدردنرسنمیآنجابههابعضی.برويبمیريهمبعد،کنی

،خواهدشدحاصلزندگیهاانباشتگیاینازکنندمیفکر،هستندکردنجمعفکردرکهبساز،روندمیگیرند

.فکرایناستاشتباهچقدر،شودنمیزندگیشانزندگینباشداینها

سایهایناینکهبه،کندمیهدایتراماکهاستخورشیدياستاولیاجزواینجادرکهموالنامثلعارفانپس

،باشدالزمموقعهر.شدخواهدجمعموقعبههمآن،استخداسایهکههمسایهیکیآن.کنیمجمعمارادومی

750برنامهدرکنممیفکر،دادهتوضیحموالناکههمراقرآنشآیه.کندمیجمعولی،کندمیجمعخودشخدا

.خواندیم

ذهنیمندعايیکیداریمدعاجوردو،آمدهدعاوقتگفت،بوداولبیتدرکهدعاموضوعبهکنیدتوجه،بله

یکیاین،کنددعابایداستزندهحضوربهکهکسیاین،استزندهحضوربهکهاستانسانیدعايیکیاست

کنیدتوجهدرستراابیاتایناگرو،کنیدتوجهخوبدعابهراجعخوانممیکهابیاتیاینو،کنددعانبایداصالً

نمی،کنیددرستراتانزندگیورزيکینهوخشم،رنجش،شکایتباتوانیدنمیشما،کردنخواهیدشکایتشما

ما.بیایدزندگیلطافت،کندکمکشمابهبیایدزندگیخردشدهبازفضايایناز،کنیدبازرافضاباید.توانید

.بگیریمیادرافضاگشاییوشکرورضایتبایدخشمواعتراضوشکایتازبیشتر
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همدالریکما اصالًاینکهولو،بشوددرستمانوضعتاکنیمدعوتمانزندگیبهرازندگیخردبایدبیشترما

میخشمگین،کنیممیشکایتچههر،شدنخواهددرستشکایتباماخرابوضع،استخرابوضعمان،نداریم

وشودمیبستهزندگیخردراهو،شودمیزیادمقاومت،پایینآیدمیهوشیاري،کنیممیایجادناراحتی،شویم

بهشنودمیداردخداکهکنیدفکروکنیدشکایتو،بگیریدباالراهایتاندستتوانیدنمیشما،نیستدعااین

.نیستچیزيهمچونهیچ،کردخواهدهمرحمشما

139بیت ،دفتر دوم،مثنوي،مولوي

و آن سود شد،من زیان پنداشتمکان دعا مردود شد،شکر حق را
. آیدنمیمادستبهآن،شودنمیمستجاب،دهدنمیگوشخداوکنیممیدعاذهنیمنباماهاموقعخیلی

،نشدهکهخوبچهونشدهخواستیدمیراچیزيیککه،افتادهاتفاقشمابرايکنیددقتدرستاگربارهزار

بشودکه این،ذهنیمنباکنیممیدعاماکهموقعی،شدمیخرابتانزندگی،شدیدمیبدبختشدمیاگر

نمیبزرگتردیگرزیانایناز،کردیمزیانچقدرکنیممیفکرو،شودنمیو،میرممیمننشوداگر،بشودحتماً

و.بودهشمانفعبهبودهسوداینکهشویممیمتوجهبعدها،شود

140بیت ،دفتر دوم،مثنوي،مولوي

نشنود یزدانِ پاكکَرَم میوز بس دعاها کان زیان است و هالك
راماخواهدمیو،مابهداردلطفخدااینکهو.استماهالکتسببواستماضرربهذهنیمندعاهايتمام

درمقاومتوآنعقلبه وذهنیمنبهاعتمادومقاومتدر وکفردرکنیماسرارخیلیاینکهمگر،کندمحافظت

تا،کندمیحفظراماخدااستمقدورکهآنجاتا.افتیممیخطربه،بورزیماسرارخیلیدیگر،ایزديخردمقابل

راصالحشهیچذهنیمن.شنودنمیراماذهنیمندعاهايآن:گویدمیخدالطفاثردرو.بفهمیمبتوانیمما

.استضررشبهخواهدمیچههرتقریبا،نیستبلد

صبحبهبایدشما،آمدهصبح،استدعاموقع:گفتمیاولبیت،کنیمبازرافضابایدماکهشدمشخصپس

شما.شودمیصبحهمهبرايآیدمیصبحکهنیستاینطوري،داردصبحخودشکسیهر،برسیدخودتان

.شماصبحشودمی،شویدمیآزادو،اندازیدمیراهایتانشدگیهویتهم،کنیدمیکوشش،کنیدمیکوشش

راذهنتان،بیندمیراخودتانشماو،آمدحضور،روزروشناییو،شدتمامذهنشبتاریکیکهبیندمییکدفعه

زندهحضوربهمردمايعدهیک،هستندخشمگینمردم،دارندذهنیمنمردمکههستیدمتوجهوبینیدمی
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جهاناینبهآنهاطریقازراخردشخدا،کنندمیبازفضا،هستندپذیرانعطاف،هستنداخالقخوش،هستند

مندعاياما. هستنداندیشانعیشهمانآنها،مستان،اندیشانعیش:گفتخواندمکهشعريدر.فرستدمی

خودبیبایدشما،هستدیگرجوریک،هستندذهنیمنبدونکهکسانییعنیبیخوداندعاي،شدتمامذهنی

.کنیددعابعدذهنیمنبدون،بشویدخویشبی،بشوید

2219بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

خود دیگر است،آن دعاي بیخودان
گفت داور است،آن دعا زو نیست

وذهنیمنازغیر،استدیگريدعايانداختندوشناختندراشانذهنیمنکهآنهاییخویشانبیدعايپس

.کندمیدعابرایشانکهاستخداخودبلکه،نیستآنهاذهنیمنازدعااین

2220بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

آن دعا و آن اجابت از خداستچون او فناست،کندآن دعا حق می
میخداحقیقتاً،خواهدمیفضاآناگرو،استخداهمهستیدشماهمفضااین،کنیدمیبازرافضاشماوقتی

میشماو،برسدصفربهمقاومت،برسدصفربهذهنیمنیعنیبشویدفناکههماگر. شدیدفناشماچون،خواهد

فناشخصآنپس،دیگرنماندهدردي،کنیدپیداتازهشدگیهویتهمبیایددیگرنماندهمیلیشمادربیند

چند،استخداخوداشکنندهاجابتودعاو،کندمیدعااوبرايخداوذهنیمنبهنسبتمردهیعنی.است

کنیددعابایدکه استکیکهشدخواهیدمتوجهخودتانشماکهسحروقتدعااینبرايزنممیهمدیگرمثال

زیراگر،هستیدشهوتزیراگر،هستیدحرصزیراگر،هستیددردزیراگر،داریدرنجشاگر،داریدخشماگر

و،استبیرونجهانبهمربوطکهخواهیدمیچیزيیکحتماً.نیستدعاموقع،هستیدبیرونجهانکنترل

.استبیرونجهانهمینهمدعاانگیزه

2313بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

جوابنَک،کُشتم،روزي من بودام شد مستَجابآن دعاي کهنه
کشتننماددرواقعخودشاین.کشدمیراگاوو،استمجانیگنجاصطالحبهدنبالانسانییککهداستانیدر

بهرسیدنوذهنیمنگاواینکشتنو،شدمستجابماایمکردهکهدعاهایی:کهگویدمیو. استذهنیمنگاو

روزيوذهنیمنکشتنامکانپس.کشیممیراماذهنیمنهمینبراي.مابراياسترواخداییمجانیروزي
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بوسیلهکههاییورزيخردوهاتسلیموهاتسلیموهاتسلیمهمینخاطربهفرصتاینوذهنیمنکشتن

شویدمیمتوجه،کنیدمیفضاگشاییشماکهمدتیازپسیعنی.شودمیحاصلمابراي،شودمیانجامزندگی

،بکشیدبگوییمیا،کنیدفناراذهنیمناینو،بشناسیدراهاشدگیهویتهمشمابایدکهاستراستواقعاًکه

:دیگرمثالیک. زنیممیحرفاینطورياصطالحاً،نیستکاردرکشتنی،بیندازید،کنیدشناسایییعنیبکشید

2366بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

حدم بازي نبودآن دعاي بیهم خوابی نمود،مر مرا لطف تو
صفربهرامقاومتمرتبهیو،بشویمتسلیمدرست،کنیمفضاگشاییدرستمامدتیاگرکهبگویدخواهدمی

فرقذهنخوابباخواباینکه،رویممیحضورخواببهما،بکنددعاخودشبرايخدابگذاریمو،برسانیم

هستیمفرمتويهنوزاینکهبرايخواب؟گویدمیچرا.استهوشیاريجوریکدوهر،استخوابدوهر.دارد

درهوشیاريحدبیدعاهايمستلزماینو،استخوبیخوابحضورخواب،استبديخوابذهنخوابپس،ما

و،بکنیدنبایدعجله،هستشدهبازفضاي

2367بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

دانند گفتارِ مرامیژاژاَسرارِ مرا،نداند خلقمی
اجازهو،کنیدمیفضاگشایی،شویدمیتسلیمداریدشمااگرکهگیریدمییادراچیزهااینشماابیاتاینازو

،فهمندنمیعاديآدمهاي.فهمندنمیخلق،شدهگشودهفضايآنباکنددعاخودشبرايخداکهدهیدمی

،کنیدمیگوییبیهودهشماکنندمیفکرو،فهمندنمیعاديآدمهايراشمااسرار،بشویدمتعجبنبایدهمشما

ازبایدمنکند؟دعاخودشبرايخداکهچییعنی.کنیدمیاساسبیکارهايو،زنیدمیاساسبیحرفهاي

امذهنیمنکهخداییبهیعنی،استآسماندرهمخداو،آسمانبهدستگرفتاريوشکایتوخشمروي

.چسبیدمبتیکبهاینکهبراي،هستمپرستبتکه،کنممیدعادارمآنبهکردهمنعکس

پرستشراآندارد،مرکزشگذاشتهراآنواستذهنیمنتويکسیهر،استبتماذهنیمنلحاظییکبه

میحضورخواببهمنکه،بکنیدراهاصحبتاینو،بشویدتسلیمشمااگرکهدانیدمیشماپس،کندمی

کهگویندمیعاديآدمهاي،نیستذهنیمنهوشیاريفقط،استهوشیاريجوریکهمحضور،برومخواهم

.زنیمیاساسبیحرفهاي
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2368بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

عیبسر و ستّارِغیرِ علّامِحقشان است و که داند رازِ غیب؟
انسانیکراغیبراز،داندنمیراغیبرازکهذهنیمن،دارندذهنیمناینکهبراي،دارندحقمردم:گویدمی

خداصفاتدوهرو،پوشانندهبسیاریعنیستارودانا،دانندهیعنیعالم. داندمیزندگیداناییبهشدهزنده

و،بشودآگاهابديلحظهاینبه،لحظهاینبهبیایدکسیهر،استزندهحضوربهکهاستانسانیصفاتو،است

مقدارکسیهر،استذهنیمنهايعیبپوشانندهو،استرسدانندهآدماین،بشودزندهخدابینهایتبه

، باشدشدهزندهزندگیبهزیادي

بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر
مدرانیدگریبانمترسیدمترسید

بازفضايهمانرسچیست؟سراستآگاهسرازکسیهردکنمیبازفضا.باشدجورهرداردعیبذهنیمن

اگرو،آوردنمیدرسرذهنیمنکهاستچیزيرس،چیستدانیمنمیرس،شودمیبینهایتکهمامرکزدرشده

چیزهااینبهکسیحاالکه،استجوانمرديیکپوشیعیبواقعاًاینو،هستیدپوشعیبايدرجهبهشما

شمابهدوستیعالمدرکهکسیمخصوصاً،دکنیفاشرامردمسرنباید،نکندفاشرااسرارباید،نباشدمعتقد

آشنارسبهايدرجهبهکهشما:کهگویدمیموالناحالهربه،کنیمفاشمانداریمحقراآن،گفتهمطالبی

.بله،دانندمیهمدیگرذهنیهايمن،دانیدمیشماکهآنینکنیدفکر،شدیدستاروشدید

2243بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

کان دعاي شیخ نه چون هر دعاست
فانی است و گفت او گفت خداست

خدابینهایتبهشدهزندهانسانهمان،بریممیکاربهکهرااصطالحاتاینوپیروشیخ،پیردعايگویدمی

نمیاو،گویدمیاوچههرو،استفانیاواینکهبراي،نیستذهنیمندعاهايمثلاودعاي:گویدمی.است

مناستکافی،بزندحرفماطریقاززندگیکهاستسادهچقدرببینید. زندمیحرفاوطریقاززندگی،گوید

ما.داردامکانکامالًاین،استموازي،استهمگامخداییهوشیاريتکاملباچوناینو،برسدصفربهماذهنی

گفتکوتاهیمدتدر،کنیدعملوکنیددركدرستراابیاتایناگرکهباشیدمطمنشما.ایمنکردهامتحان

،برسدصفربهتانقضاوت،برسدصفربهشماذهنیمن،بشودبازدرونفضايیعنی.بودخواهدخداگفت،شما
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درمرکزتانبگذارید،بشویدهویتهمدوبارهبیرونیآفلچیزهايباباشیدنداشتهمیل،برسدصفربهمقاومتتان

آنقدرحداقل.داردوجودبگویدیا،بنویسدچیزهاییشمادلبهزندگیاینکهامکانوشدهبازمرکزتاناینصورت

مرکزاین،باشیدخالق،کنیدخلقخودتانراخودتانفکرهاي،کنیدمیادارهراتانزندگیکهکنیدمیدریافت

وفکرتانبهبریزدشاديوخردمرکزآناز،باشدبرکت،باشدلطافت،باشدآرامشچشمه،باشدشاديچشمه

میهمعمل،ماخوابیدیمخوابتويکهنباشداینطوريیعنی. باشدگونهبیداررفتارتانواعمالتانتمام،عملتان

.کنیممیهمفکر،کنیم

2244بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

کندچون خدا از خود سؤال و کَد
پس دعاي خویش را چون رد کند؟

ازشمامرکزاگرو،هوشیارانهکندبروزشمادرگونگیخدااینو،کنیدبازرادرونفضايشماوقتی:گویدمی

،کندمیدرخواستو،کندمیسوالداردخداخودچون،کنددرخواستو،کنددعاشمامرکزو،باشداوجنس

شودنمیمستجابي مادعاهاوقتیپس. شودمیباتجمسهمیشه. نهکند؟ردخودش،راخودشدعايشودمی

رادرونفضايکهاستانسانیمالدعایک،استذهنیمنمالدعایکپس.کنیممیدعاماذهنیمنباحتماً

،استدعاوقتگفتهاولبیتکه.استخوبیدعاياشدومی،استقدغنذهنیمنبادعایعنیاولی،کردهباز

میمتوجهدیگراالناولبیتاینبهدوبارهرسیدیم،بله.بشویمزندهحضوربهبایدماکهاستموقعییعنی

رااشمعنیشویم

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

خیز که صبح آمد و وقت دعاو در ده صالخیز صبوحی کُن
برگُشاو خُمخیز مزن خُنبککوزه پر از می کُن و در کاسه ریز

درو،کنیپرراکوزهآنوربرويبتوانیباید.یکتاییفضايازکند؟میپرکجاازآدمراکوزه،کنمیازپرکوزه

جوريیعنی،بدهیقرارردمماستفادهمعرضدرهم،بخوريبتوانیخودتهمکهدربیاوربصورتییعنیریزکاسه

جوري پخش کن که مردم را کنندهزندهبرکتاینوراانرژياینبخورند،بفهمندرااینمردمکهکنبیانرااین

یعنی بیخودي ،خیز مزن خُنبک و. در اینجا منفی است. یا دست زدن،و خُنبک زدن یعنی بشکن زدن. بخورند

خم . کنخُم را باز. هی اینها را نگو،فکرهاي هم هویت شده را در سرت به صدا در نیاور،سرت را به صدا درنیاور
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شما چی؟ شما کوزه را پر می کنید یا حداقل آن چه که موالنا در کاسه . وقت تلف نکن،خم برگشا،خدا را باز کن

کاسه را می خواهید بخورید؟ ،ریخته

شادي از ،که االن شما را متصل کرده به زندگی درونتان،شما کاسه می موالنا را می خورید که از آنور می آورد

به ،آن را می خورید یا می خواهید زهر دنیا را بخورید؟ آن کسانی که خنبک می زنند،وشد می آید باالآنجا می ج

. حتی تایید مردم و توجه مردم زهر است. اینها زهر بیرون را می خورند،سروصداي سرشان گوش می کنند

. قدردانی و تشکر مردم هم که من ذهنی دارند آن هم زهر است

ولی من ذهنی . چون در آنها هم خدا کار می کند. عارفان خیلی خوب است،مستان،عیش اندیشانتشکر از سوي 

و یک خرده حرف دیگري بزنی ،احترامش و ارزش گذاریش شرطی است. نه ارزش می فهمد،نه احترام می فهمد

بیتها شما را وادار می کند همه این . زهر دارد،کوزه ندارد،خم ندارد. ادبی می کندبی،که بر مذاقش خوش نیاید

. هر بیتی یک تغییري را پیشنهاد می کند،هر بیتی می خوانید به خودتان نگاه کنید. که به خودتان نگاه کنید

.تغییر را شما باید پیدا کنید

***پایان قسمت اول *** 
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255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

اي جان فَزا،جانِ مرا تازه کندور بگردان و مرا ده نخست
به . اینجا که راه نمی رود کهبهولی خدا که خودش نمی آید به زمین که،درست است که دارد به خدا می گوید

تو خداگونگی خودت را پیدا:دور بگردان یعنی به ما می گوید. وسیله امتدادش که ما هستیم باید این کار را بکنیم

و اول به انسان ،دور می گردانی به همه می دهی،ها را گذاشته در سینیمثل اینکه کاسه. کن و این می را بردار

پس مشخص می شود که انسان به این می . یعنی به انسان بده،نه اینکه به شخص من بده،مرا ده نخست. بده

با اینها . به توهین و مالمت و اینها احتیاج ندارد،ردبه کتک احتیاج ندا،انسان به زور احتیاج ندارد. احتیاج دارد

یعنی به انسان . براي همین می گوید دور بگردان و مرا ده نخست. با می ایزدي تغییر می کند. هم تغییر نمی کند

. جان مرا تازه کن،اول،بده

جان . ي اینکه من ذهنی دارمچرا کهنه است؟ برا. چرا می گوید جان مرا تازه کن؟ براي اینکه جان من کهنه است

بعضی از هم . کهنه است،ها هم هر چه باشدهم هویت شدگی. ها استمن در من ذهنی در دست هم هویت شدگی

یعنی چه؟ یعنی ،جان مرا تازه کن. پوسیده است،مال هزاران سال پیش است،هاي ما که باور استهویت شدگی

جان فزا در درون شما . اي کسی که جانها را زیاد می کنی،اي جان فزا،اي جان فزاینده. مرا از ذهن بیاور بیرون

این قدر زیاد بود که واقعاً زنده ،جان شما افزایش پیدا کرد. می تواند جان شما را افزایش بدهد اگر تسلیم شوید

براي اینکه آن . مطمئن باشید که به دیگران هم خواهید داد،زندگی در ذرات وجود شما به ارتعاش درآمد،شدید

بدانید ،روا نمی دارید،هر موقع دیدید خسیس هستید. من ذهنی تنگ نظر است. زندگی تنگ نظري نمی فهمد

موفقیت ،از دیدن خوشبختی مردم،هر موقع دیدید که می بخشید و روا می دارید.که من ذهنی کار می کند

. حتماً جان اصلی کار می کند،مردم شاد می شوید

شادي درون او ،از خودتان می پرسید آیا من جان فزاینده هستم؟ شما وقتی با یکی صحبت می کنیدپس شما 

یا فرار می کند از دست شما و می گوید ؟از دید شما خوشحال می شود،جان او زیادتر می شود،زیادتر می شود

ها می و خیلی. ایت را دادي به مندرده،براي اینکه حال مرا خراب کردي. اي کاش دیگر شما را نبینم در زندگیم

ماموریت . ب نگذاریدوخ،زندگی شما را بِمکَند یا زهر بریزند به جان شما،خواهند یک سرنگ دستشان است

.دور بگردان.خرد را،عشق را،شادي را،انسان اینست که شراب را از آنور بیاورد
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به یک دین . به یک جاي جغرافیایی خاصی این را بدهمی گوید حتماً ،دعوت عمومی،آیا امروز که می گوید صال

همه انسانهاي روي زمین . آیا بین انسانها فرق است؟ نه. به همه انسانها. به یک نژاد خاصی بده؟ نه. خاصی بده؟ نه

همه از ،همه هم متوجه می شوند اگر به آنها درست توضیح بدهی،یک فضاي موقت است،یک من ذهنی دارند

پس از مدتی اقامت در آنجا و درد کشیدن اگر به آنها بگویی که اینجا جاي اقامت ،ایزدي هستندجنس هشیاري

می گویند راست می . یک دفعه هشیار می شوند،بیا موالنا ببین چه می گوید،به این دلیل و به این دلیل،نیست

پس یک جور دیگر هم می . شد که ما دیدیمما فکر کردیم اینطوري نباید با. گویی؟ به تجربه هم ما این را دریافتیم

. پس آن جور درست است. شود

اینها آدمهاي پر از استرس ،فردوسی را ببین،حافظ را ببین،بگوییم آقا این موالنا را ببین،چند تا هم مثال بزنیم

ه هر حال شما هم می ب. توانید جان فزا باشیدشما هم می. اینها جان فزا بودند،اینها جان تازه داشتند،نبودند

چون نمی ،اول که خودتان می خورید،و می را از آنور می آورید،و جان فزا هم باشید،توانید جانتان را تازه کنید

و به انسانهاي دیگر هم می دهید ،اتوماتیک می رود به چهار بعد شما،وقتی وارد شما می شود. شود نخورید

. ا فرمی شانصرفنظر از تفاوتهاي سطحی باوریشان ی

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

در فَلک انداخت ندا و صداخیز که از هر طرفی بانگ چنگ
یک . ما یک ندا داریم که صداي اولیه است. براي اینکه صدا انعکاس صداست یا نداست. نه صدا،صدا می خوانیم

خدا یک که می خواهد بگوید . یعنی بلند شو گوش بده. دوباره می گوید خیز. صدا داریم که انعکاسش هست

سازي است که تارهاي ،براي اینکه چنگ. و همه موجودات جهان از جمله انسانها چنگ او هستند،چنگ دارد

و چنگ شخص شما هم یا شما هم یکی از ،و خدا این چنگ بینهایت زه را هر لحظه می زند،خیلی زیادي دارد

در واقع مثل اینکه ما می آییم به این جهان وارد من . توجه کنید زه من ذهنی کوك نیست. هاي آن هستیدزه

. ساززنها کوك می کنند،پیچانند پیچها رادیدید می. ك می کندو در من ذهنی خدا دارد ما را کو،ذهنی می شویم

. بنابراین صداي ناهنجار ما در این کائنات مورد قبول زندگی نیست. شودبساز باید کوك باشد که زده 

،اي یک صداي خوش آهنگی می آیدیعنی خدا چنگ می زند و از هر باشنده. گوش بده،بلند شو:موالنا می گوید

اجازه ،ب ما باید ده سال در من ذهنی هستیموخ. آماده کوك شدن نیست. و کوك نمی شود،من ذهنیغیر از 

ولی . بعد زه ما را با آهنگ خوش خدا بزند،پس از اینکه من ذهنی افتاد صفر شد،بدهیم زندگی کوك کند ما را
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زه همه ،شما می بینید که این زه ما.براي اینکه کوك نیست با بقیه. نمی تواند بزند،وقتی گرفتیم این دنیا را

. بقیه کوك نیستند،مثل موالنادجریان چیه و به حضور زنده شدندانسانها تقریباً به غیر از چند نفري که فهمیدن

محیط را ،اقیانوسها را آلوده می کنیم،شما می بینید که ما این زمین را که مثل جواهر است داریم خراب می کنیم

. اصالً همه چیز را داریم خراب می کنیم. بیش از حد بیخودي مصرف می کنیم. آلوده می کنیم،مکثیف می کنی

. آبهاي زیرزمینی را کشیدیم بدون مطالعه خراب کردیم این زمین را و داریم می کنیم. جنگلها را از بین بردیم

این آهنگ ما زشت است و فقط . بدون توجه به اینکه خدا از طریق موجودات دیگر آهنگ دلنوازي می زند

. اش هم از رفتار ما و خرابکاري ما کامالً مشخص استزشتی

شما نگاه . زشت است،آهنگ بدي می زنیم. ما انسانها هم به صورت فردي و هم به صورت جمعی خراب می کنیم

کینه دارم ،انتقام جو هستم،رنجیدم،خشمگینم،کنید از یک من ذهنی سوال کنید حالت چطور است؟ خیلی بد

رابطه تان با . رابطه تان با همسرتان؟ خیلی بد. از همه رنجش دارم،از پدر و مادرم،از فامیلم،از همسرم

روابط ماست و آهنگ عمومی ما را هم ،خانوادگی ماست،این رفتار یا آهنگ فردي ماست. دوستانتان؟ خیلی بد

ا و دولتها و در طول تاریخ یا جنگ کرده ایم یا در آن گروهها و ملته،نگاه کنید که ما افتادیم به جان هم

. خیلی خراب است وضعمان. آماده می شدیم براي جنگ،هایی که جنگ نمی کردیمفاصله

چطور انسان که اشرف . خدا با آهنگ دلنواز چنگش را می زند:می گوید. خیز که از هر طرفی بانگ چنگ

در ،و آهنگ دلنواز همه باشندگان در فلک؟ی زند و کوك نیستمخلوقات است متوجه نمی شود که آهنگ بد م

. مال ما هم ندایش بد است و هم انعکاسش بد است. این کائنات هم ندایش مشخص است و هم انعکاسش

.انعکاسش هم بد است،ندایمان بد است. هر چه می فرستیم همان را می گیریم،انعکاسش هم به ما ضرر می زند

باید از این من ذهنی بپریم . شویمبفقط باید به حضور زنده . م بهترین آهنگ جهان را بزنیم؟ بلهآیا ما می توانی

. امروز موالنا گفت باید در بروي. بیرون

به دیگران هم نگفت و شبانه ،این برکه،ماهی عاقل وقتی شنید که اینجا جاي ماندن نیست،در آن قصه سه ماهی

ب وخ. من هم نمی آیم،اگر همه نمی آیند. گوییم آقا همه می آیند من هم می آیمبعضی از ما می . گذاشت رفت

حتی رفتار . کامالً مشخص است از رفتارت،ب شما که می بینی آهنگ بدي را می زنیوخ. این می شود من ذهنی

ري و مریض می سی کیلو اضافه وزن دا،ی پنجاه کیلوویگآیا ما این بدنمان را دوست داریم؟ می. ما با خودمان
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واقعاً آهنگ خوبی است . اینها همه سم هستند،مشروب می خوریم،معتاد می شویم،کنی و این سیگار می کشیم

:همین االن می گوید. می توانیم بهترین آهنگ را بزنیم،در کائنات آهنگ بدي می زنیم. این؟ نیست که

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

وقت تو خوش اي قمرِ خوش لقاتَن مزَنشنو وتَنتَن تَنتَن
موسیقی ،می گویی موسیقی کائنات چیه. نرو به ذهن،تن مزن،مقاومت نکن،یعنی آهنگ موسیقی را گوش کن

حداقل ما مسئول . موسیقی خودت را بشنو،بشنو،زههاي این چنگ هستیماین ما یکی از ،چنگ خدا چیه؟ نه

هر کسی که باید آهنگ درستی بزند و آهنگش هم خدا می سازد و زننده اش هم آن . موسیقی خودمان هستیم

. به شادي زنده،به خدا زنده،به عشق زنده،بله وقت تو خوش یعنی این لحظه تو باید خوش و خوش باشد. هست

. خوش دیدار،قا یعنی خوش صورتخوش ل. قمر یعنی ماه شب چهارده. چرا؟ براي اینکه تو قمر خوش لقا هستی

یعنی اي ماه شب چهارده زیبا صورت که نور باید از تو پخش . و هم به معنی صورت،لقا هم به معنی دیدار است

هم خردمندي و هم خرد را در جهان پخش می . هم زیبا هستی و هم زیبایی را در جهان پخش می کنی. بشود

. شخص شما خوش یمن است؟ شما باید جواب بدهیدآیا دیدار. دیدار تو خوش یمن است. کنی

آهنگی که می زنید آیا دلنواز است؟ آیا کسی شما را ببیند دلش به ،موسیقی که شما پخش می کنید از خودتان

مرکز شما به زندگی مرتعش است؟ موسیقی خدا را می زند یا مرکز شما ،زندگی مرتعش می شود؟ آیا خود شما

ون است و اتفاقات ناجور بیرون است؟ شما کوك با اتفاقات بیرون هستید یا کوك با خدا دست ناهنجاریهاي بیر

وقت شما خوش هست؟ تَن تَن و تَن تَن موسیقی در زندگی شما می ،هستید؟ اصالً شما قمر خوش لقا هستید

ن مثالً سالمت این بدن شما و چهار بعد شما آهنگهاي خوب می زنند؟ این بد،آید؟ این بدن ما هم آهنگ است

با استرست در کار این بدن ،با مقاومتت،است؟ تمام قسمتهایش با هم هماهنگ کار می کنند؟ شما با ذهنت

. دخالت نمی کنی یا می کنی؟ اینها همه جاي تامل دارد

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

نروم بیهده از جا به جاتا در سرَم اَفکن می و پابند کُن
من زیر نفوذ این فکرهایم دیگر نباشم که ،مست کننده را بگذار به سر من اثر کند،این می ایزدي را:می گوید که

درست مثل اینکه آدم می آید به این . پابند باشم،و بنابراین بگذار من وصل به تو باشم،ندهم هویت شده هست

باز هم بازتر ،فضا را باز نگه می دارد،درست مثل اینکه آدم فضا را باز می کند. خورداز این لحظه تکان نمی ،لحظه
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نگه می به خدا یعنی اتصالش را،ابند می شودکسی که پ. پابند می شود،بازتر می کند،بازتر می کند،می کند

و وصل بودن براي شما اصالً اتصال به زندگی. اتصال به زندگی و وصل بودن برایش مهمترین چیز است. دارد

مهمترین کار هست یا نه؟ 

قبالً فکر می . این می زندگی در اثر تسلیم به سر شما اثر کرده به طوري که این فکرهایتان را جدي نمی گیرید

یک کسی یک چیزي . هی دارد شما را تحریک می کند. االن فکر می آید و شما می خندید. آمد شما را می برد

شما می . مالمت کن،انتقام بگیر،خشمگین بشو،برنج. شما می خندید. ی گوید عصبانی بشوذهن شما م،گفته

پابند یعنی آدم متصل به زندگی بشود و . پابند شدید،براي اینکه می ایزدي اثرش را در سر شما گذاشته،خندید

.اتصالش را قطع نکند

به یک فرم دیگر ،یک فرم است،یک جا است،استبراي همین می گوید که من از یک فکر که نماینده یک مکان 

از یک ،از یک فرم ذهنی به یک فرم ذهنی،بیهوده یعنی بی فایده،تا نروم بیهوده. نپرم که فاصله را هم ببندم

من می خواهم از زیر نفوذ فکرها ،تو ذهن زندانی بشوم،از آنجا به یک فکر ذهنی،فکر ذهنی به یک فکر ذهنی

کفیل و ،پایندان،یک اصطالح دیگري هم موالنا به ما یاد داده،و اگر پابند تو بشوم،و پابند تو بشومبیایم بیرون 

:گفت. و همین االن می خوانیم. ضامن من تو می شوي

4060بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

وي شد وصلِ یارهر که پایندانِ
او چه ترسد از شکست و کارزار؟

اداره کننده زندگی کفیل زندگی او و ،ضامن زندگی او،هر کسی وصل بشود به زندگی. کفیل،ضامنپایندان یعنی 

آن آدم از کارزار یعنی فکر کند و عمل کند دیگر نمی . می شود؟ وصل یار یا خود یار یعنی خدااو پس از آن کی

:می گوید. می ترسد؟ نه. ب بله در این فکر و عمل هم هویت شدگی ها را از دست خواهد دادوخ. ترسد

4061بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

چون یقین گشتش که خواهد کرد مات
فوت اسپ و پیل هستش تُرَّهات

مطمئن هستید که جهان را شما ،شویدبوقتی شما وصل به خدا . سخنان بی معنی،تُرّهات یعنی حرفهاي بی معنی

تمام . چون خرد ایزدي مرتب وارد فکر و عملتان می شود. ردمن ذهنی را مات خواهید ک. مات خواهید کرد
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دردهاي ،دیگر انگیزه فکرهاي ما خشم ما نیست. دیگر در خواب ذهن نیستیم ما. رفتارها و اعمال شما بیدار است

دارد بازي ،در این صورت اگر پیل و اسب از دست بدهد. انگیزه اش خرد ایزدي است،ترس ما نیست،ما نیست

ولی کسی که . پیلت را هم از دست دادي در این بازي شطرنج،آقا اسبت را از دست دادي. را می گویدشطرنج

ولی یکی . من بلدم چکار کنم،می گوید بدهم،آن که نمی ترسد،استاد شطرنج است و مطمئن است که خواهد برد

می . یماخیلی از ما باخته. زدشطرنج را می با،به پیلش می چسبد در بازي شطرنج وجود،به اسبش می چسبد

. توانیم پس از این خدا را کفیل و ضامن خودمان بکنیم

اگر تو من ذهنی ما . ش خداستایکی. ش شیطان است یا من ذهنی استایکی. دو جور کفیل یا ضامن داریم،بله

انعطاف پذیر ،م می شویمتسلی،اگر فضا را باز می کنیم. شیطان است،کفیل پیدا می کنیم و با من ذهنی می رویم

و این پابند بودن مهمترین کار براي ما می ،می شویم و همیشه فضا را گشوده نگه می داریم و پابند می شویم

در این صورت موفق . شطرنج را نمی توانیم ببریم،چون می دانید بدون خرد زندگی نمی توانیم موفق بشویم. شود

در مورد اینکه کفیل ما . ي می ریزد به فکر و عمل شماایزداین لحظه خرد اصالً موفقیت اینست که در . می شویم

می گوید که ،شیطان بشود

4045بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

پایندان شدم: گفتی کهدي همی
به دمکه بودتان فتح و نصرت دم 

بجنگید ،تو من ذهنی ستیزه کنیدشیطان می گوید من به شما کمک می کنم بروید . این یک قسمتی از قصه است

لحظه به لحظه فتح و ،که شما دم به دم،می گوید دیروز می گفتی که من ضامن هستم. و من شما را موفق می کنم

. پیروزي خواهید داشت

4046بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

مهینوین زمان نامرد و ناچیز و بودي اي لَعیندي زعیم الْجیش
براي اینکه ،حقیر هستی و ذلیل هستی،حاال نامرد هستی. می گوید ملعون،دیروز سرلشکر ما بودي اي شیطان

در ،در جستجوي زندگی،از این موقعیت به موقعیتی می رویم،ما وقتی از جا به جا می رویم،در من ذهنی

هویت شدگی بزرگ در جهان به ما می امنیت و همیشه یک نیروي هم ،شادي،هویت،برکت،عشقجستجوي 

خوشبختی این هست که اینها را زیاد . خوشبختی هست،ها که مرکز توستدر این هم هویت شدگی:گوید که
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،خوشبختی اینست که به فرم نگاه کنی. شادي بخواهی،خوشبختی اینست که شما از اینها زندگی بخواهی. کنی

ها را در مرکزت بگذاري و از پشت عینک اینها این هم هویت شدگیخوشبختی اینست که. به زندگی نگاه نکنی

.دارد همین ها را می گوید. رشیطان این را گفته دیگ،به جهان و به خدا نگاه کنی

و جلو می روم و شما ،شیطان گفته عینکهاي هم هویت شدگی را بزنید به چشم تان و بیایید من سرلشکر هستم

پس آن کو آن قولها و . االن نامرد شدي،االن می گوید دیروز این حرفها را می زدي. را هم به موفقیت می رسانم

. کو اینها؟ اي ذلیل شده،ها و آرامشهایی که به ما گفتیخوشبختی

4047بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

رفتی و ما هیزم شدیمتو به تُونتا بخوردیم آن دمِ تو و آمدیم
ما اصالً براي چی باید جنگ . همین االن هم بشریت این راه را می رود. فریب ترا خوردیم و دنبال تو آمدیمما 

دنبال ،جز ضرر روحی به همه،جز ضرر بدنی،جز ناآرامی،اي این جنگها داشته؟ جز ناشاديچه فایده،کنیم

و ما را هیزم ،حمام و ما را هم کشیدي آنجایعنی آتشدان ،تو این کثافات،تو رفتی به تون حمام. شیطان رفتیم

ما نمی خواهیم این کار را ،ما آتشدان درد ترا و کثافات ترا زنده نگه می داریم اي شیطان. دردهاي خودت کردي

هم به طور فردي و هم به طور ،اینها را براي چی می خوانیم؟ براي این می خوانیم که به خودمان نگاه کنیم. بکنیم

شخص ،حاال جمع هیچ چی. چه راهنمایی به بشریت کرده،ینیم موالنا این بزرگ تاریخ بشري چی گفتهبب،جمعی

. شما می تواند از آن استفاده بکند

تصمیمات گروهی هم از این خرد می تواند از این . جمع هم می تواند. آیا جمع هم می تواند از آن استفاده کند؟ بله

می توانید درست خودتانیعنی بالفاصله شخص . الفاصله می تواند استفاده کندولی فرد که ب. خرد اثر بپذیرد

،با مردم،هایتانبا بچه،تان را درست کنید با همسرتانروابط،از شر من ذهنی و بی خردي آن نجات بدهید. کنید

شما بالفاصله می توانید خرد ایزدي را بیاورید به زندگیتان و از عینکهاي من ذهنی که شیطان به چشم ،در کارتان

. بله برگشتیم به غزلمان. ما زده استفاده نکنید

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

آب در اَنداز چو کَشتی مرازان کف دریاصفت درنثار
خدا از طریق چه وسیله اي این کار را می کند؟ از . و درنثار می کند،ی گوید کفی که یا دستی که صفت دریا داردم

حاال سوال اینست واقعاً شما کف بخشش دارید؟ آیا این کف بخشش ما صفت دریا دارد؟ بینهایت است؟ . طریق ما
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آیا .دارید اخالق خوب که می توانید داشته باشیداگر پول ن،در خردورزي،حداقل از خوش اخالقی در فضاگشایی

زیبایی در،در برکت زندگی است،در خالقیت است،در عشق است،در خرد است؟شما در نثار کننده هستید

کفی دارید؟ یعنی هر کسی باید کف دریاصفت درنثار داشته باشد تا بتواند انسانهاي نشما همچو،نظم است،است

.ولی خدا باید از طریق ما انجام بدهد،این شخص از خدا می خواهد این را. دیگر را مثل کشتی در آب بیندازد

سید کی با کی شما می پر. درست است که دویی در آن هست ولی کامالً به زبان وحدت گفته شدهاین غزل 

من . من ذهنی من هیچی،پس هیچی. تو و خدابهصحبت می کند؟ کی باید این کار را بکند؟ آخر سر می رسید

پس این من ذهنی چی . امتدادش هستم،مهستم؟ من اوهستمن کی. کی باید بکند؟ من. باید با او یکی بشوم

شما کشتی را بگذارید در خشکی نمی تواند :ویددر همین مصرع دوم دارد می گ. هست؟ من این من ذهنی نیستم

چرا که به اندازه وزن آب . در آب وزن ندارد،براي اینکه زمین می کشد. اك هستکچرا؟ براي اینکه اصط،راه برود

. پس کشتی در آب شناور است،هم حجم خودش نیرو وارد می شود

اگر . در این صورت مثل کشتی در آب می شود،نیروي کششی به ما وارد نکنند،هاما هم اگر هم هویت شدگی

ببینیم یک کسی با پول هم هویت ،ها هر کدام بکشدیعنی هم هویت شدگی،نیروهایی که با آنها هم هویت شدیم

ب وخ،با تمام باورهاي انواع و اقسامش هم هویت است،با دانشش هم هویت است،هم هویت استبا مقام ،است

. نمی تواند تکان بخورد،وارد می کند؟ درست مثل اینکه کشتی را روي خشکی گذاشتیدهر کدام از اینها نیرو

،داریمیبا این یک اصطکاک. مرتب اصطالك داریم،براي همین است که می بینید ما در طول روز که رد می شویم

ایش عکس باور آن یکی باوره. براي اینکه یک کاري می کند ما خوشمان نمی آید،با آن یک اصطکاك داریم

.آن یکی رفتاري می کند که ما خوشمان نمی آید،ماست

در ،ها را ما در مرکزمان داریمپس می بینید که همه اینها نشان می دهد که آنها را یعنی آن هم هویت شدگی

باال ،یمتلویزیون نگاه می کن. هزار جور نیرو به ما وارد می شود،تا می خواهیم حرکت کنیم. نتیجه راحت نیستیم

اصطکاك ،هر کسی مقاومت دارد. اینها همه مقاومت است. به هر کسی یک چیزي می گوییم،و پایین می رویم

پس این نمی تواند مثل . هایی دارد که زیر کشش بیرون استنشان می دهد که در مرکزش هم هویت شدگی،دارد

. این مثل کشتی روي خاك است. کشتی روي آب باشد
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که من ،یعنی مرا از زیر نفوذ دنیا بیرون بیاور. من بی وزن بشوم. یا مرا مثل کشتی روي آب بیندازمی گوید تو ب

این کار مستلزم استفاده از کف . وقتی حرکت می کنم دیگر هیچ چیزي مرا به خودش نکشد و من راحت بروم

و آنها را ،ان را شناسایی کنیمهایمتا ما بتوانیم هم هویت شدگی،دریاصفت درنثار زندگی است و عارفان است

نمی توانیم آزادانه حرکت ما ،وقتی ما زیر نیروي کششی هزار تا چیز در جهان هستیم. تا آنها نکشند. بیندازیم

لطمه نزند و ما بتوانیم فکر و ،آزادانه یعنی اینکه جهان دخالت نکند،آزادانه عمل کنیم،آزادانه فکر کنیم،کنیم

این فضا . تان زندگی باشدبگذارید کفیل،شما پابند بشوید. و این کار امکان دارد. ق زندگی بکنیمعملمان را از طری

. را گشوده نگه دارید تا دریاي یکتایی درهایش را نثار شما بکند و باالخره شما مثل کشتی در آب شوید

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

ام اي موسیِ جان اژدهاگشتهپاره چوبی بدم و از کَفَت
من ذهنی آن . براي اینکه حس تمکین ندارد،من ذهنی مثل یک تکه چوب است. من ذهنی بودم،می گوید که من

:گفت،یادتان هست،سه تا خاصیتی که از خدا خواستیم

1197بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

ه نجاتثباتی دخلق را زین بیباتثَمکین وقوت و تَةاي دهند
اعت هشیارانه از زندگی اسمش اط. فضاگشایی می دهی یعنی تمکیناي کسی که غذاي روح می دهی و قدرت

تمکین عدم مقاومت در مقابل اتفاق این . یک اسم دیگرش فضاگشایی است یا عدم مقاومت است. تمکین است

. ایی مختص انسان استلحظه است و این توان

من ذهنی بودم بدون ،من:می گوید. بارها صحبت شده پرهیز هشیارانه و تمکین هشیارانه مختص انسان است

اي موسی جان من ،و خدا را یا عارف را به موسی تشبیه می کند،ولی از کف دریا صفت و درنثار تو،چوب،تمکین

یک دفعه این ذهن ،همین طور که عصاي موسی ذهن بود. استاژدها رمز زنده شدن به زندگی . اژدها شدم

. می شد اژدها،بینهایت می شد

،اگر قرار باشد فکر کنید فضا را باز می کنید. الزم نباشد باز نمی کنید،پس شما الزم باشد فضا را باز می کنید

لی این من ذهنی به این صورت و. ذهنتان ساکت است،خرد زندگی فکر می کند و اگر الزم نباشد فکر نمی کنید

. مثل تکه چوب بدون تمکین است،که ما درگیر آن هستیم و فکر می کنیم آن هستیم و با آن هم هویت هستیم

:بله این مربوط است به. یک چیزي هم از مثنوي برایتان خواهم خواند
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107آیه ،)7(سوره اَعراف،قرآن کریم
عصاه فَإِذَا هی ثُعبانٌ مبِینٌٰ◌ فَأَلْقَى

.اژدهایى راستین شد،عصایش را انداخت
یک ،انسان من ذهنی را می اندازد. یعنی موسی عصایش را انداخت. جاي دیگري هم هست که همین را می گوید

نمی ،نهاین ویم که یک دفعه ما متوجه می ش،این عصا که براي نان درآوردن بود. ش اژدها در می آیدیدفعه از تو

یک دفعه خود ما بینهایت می شویم و این بینهایت زندگی زنده ،با ذهنمان،توانیم با این عصا هم هویت شویم ما

عصایش را انداخت یعنی من . نه مثل زندگی من ذهنی دروغین،زندگی راستین،اژدها یعنی زندگی زنده. است

بله .ها را انداخت و به اژدهاي راستین بدل شدهم هویت شدگی،من ذهنی را شناسایی کرد. ذهنی را انداخت

.دفتر اول است. توضیح می دهد،اجازه بدهید این را بخوانیم از مثنوي

2127بیت ،دفتر اول،مثنوي،مولوي

اي انگیزد آن شیطانِ دونشُبهه
سرنگون،در فتند این جمله کوران

و آن ذهن ،یک توهم را قرار می دهد،یک شبهه قرار می دهدمی گوید این شیطان پست در مقابل هشیاري 

شبهه را به هشیاري ترجیح می دهند اینها ،بهه فرق نمی گذارندبین هشیاري و شُ،و آنهایی که کور هستند. است

. بنابراین سرنگون می شوند. چون چشم زنده زندگی را ندارند،کور هستند

2128بیت ،دفتر اول،مثنوي،مولوي

بودسخت بی تَمکین،پاي چوبینچوبین بود،پاي استداللیان
استدالل . اینها به استدالل ذهنی دست می زنند،من ذهنی دارند،کسانی که می روند به ذهن فقط ذهن دارند

چینند که این چنان پشت سر هم می . الگوهاي ذهنی و فکرها با هم است،در واقع مقایسه فرمهاي ذهنی،ذهنی

به ،و کسی که به فضاي بیرون از این ذهن زنده نشده،این می شود،بعد از این،این می شود این،می شود این

فقط این ،یک بینایی و دانایی خدایی دارد،جا باز کند،به حضور زنده نشده که انعطاف پذیر است،فضاي یکتایی

مثل یک . این آدم پاي چوبین دارد،ري جسمی به چشم دل ما زدهجسم را دارد به عالوه عینکهایی که این هشیا

. مثل این پاي معمولی نیست. پاي چوبین به حرف آدم گوش نمی دهد. کسی که پاي چوبین دارد

و چوب .من ذهنی انعطاف پذیر نیست. من ذهنی فضا باز نمی کند. یعنی اطاعت نمی کند،سخت بی تمکین است

فضاي گشوده شده به اتفاق ،ه شده کش می آید و همه چیز را در خودش جا می دهدفضاي گشود. شکننده است
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قربانی آن می ،ستیزه می کند،رد می کند،من ذهنی استدالل می کند. این لحظه هر چه باشد جا باز می کند

مرا اژدها ،مبراي همین می گوید که من چوبی بود. چوبین است،براي اینکه انعطاف ندارد،توجه می کنید. شود

واکنشهاي ما بر اساس . آن خاصیت کش آمدن و آن ثبات را که واکنش نشان ندهم. مرا زنده کردي،کردي

فکر می کنیم این باورهاي . هاي ماست با باورهااستداللهاي ما بر اساس هم هویت شدگی. استداللهاي ما است

. بله. نمی شود،اینها تغییر بدهند و یک جور دیگر بشوداگر. اینها قابل تغییر نیستند،جامد که در مرکز ما هستند

2129بیت ،دفتر اول،مثنوي،مولوي

سرکوه گردد خیره،کز ثباتشورغیرِ آن قطبِ زمانِ دیده
که فضاي درون ور کسی است دیده. ور یعنی بینا و آگاه به حقایق و اسرار زندگیدیده،وردر اینجا قطب زمان دیده

و این انسان مثل من ،قطب زمان یعنی انسانی که به بینهایت و ابدیت او زنده شده. بینهایت کرده،را باز کرده

و به اتفاق این لحظه هر ،کسی که در مرکزش فضا را باز کرده و هر چقدر هم الزم باشد باز می کند. ذهنی نیست

قطب زمان به عبارت دیگر یعنی اینکه هر چیز اتفاق افتادنی . ن استاین آدم قطب زما،جور باشد فضا باز می کند

. یعنی منظوري که ما بخاطر آن آمدیم اینجا. خرد می گیرد،از شما برکت می گیرد

این قطب زمان :که می گوید،صالي عمومی است،این صال. دهدر یادتان هست گفت بیا می صبوحی بخور و صال 

یعنی هیچ چیز فرمی در این جهان به . که ثبات کوه وقتی آن را می بیند دیوانه می شود،دیده ور یک ثباتی دارد

یعنی این لحظه . زنده شده و آگاه شده از ابدیت او،اندازه ثبات یک انسانی نیست که به بینهایت خدا بیدار شده

. ش استاموالنا یکی،خوشبختانه،و این آدمها وجود دارند. ابدي و در آنجا ساکن مانده

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

گورِ فناشدم از تَکحشروقتم به دمت اي مسیحعازرِ
حاال یک کسی که بنا به . همان طور که آنجا نوشتیم می گوید برادر مریم است که عیسی زنده اش کردهعازر

دم . عازر وقتم یعنی من آماده زنده شدن هستم. صحبت می کندو نمادگونه ،ش کردهاتعریف مسیح زنده

:پس همه ما عازر وقت هستیم. مسیحایی در اثر تسلیم از آنور می آید

1344غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

رو ز نفخت بپذیر،که دم او جان دهدت
کار او کن فیکونست نه موقوف علل



# Programگنج حضور752برنامه شماره 752

28: صفحه

دم خدا ،که دم او بیاید،تسلیم بشود،آماده است فضا را باز کند،کسی که عازر وقت است به عنوان من و شما

دم . او می گوید بشو و می شود. باید صبر کنیم. و ما می دانیم با کن فیکون کار می کند،بیاید جان بدهد

می کند از و او ما را زنده ،ما را زنده می کند،از درون کار می کند،مسیحا دمش را از او گرفته،مسیحایی دارد

. و عازر زمان هستیم،در ذهن مردیم،یعنی در من ذهنی مردیم. در اینجا فنا مردگی است،کجا؟ از ته گور مردگی

دم مسیحایی یا از انسانهایی مثل موالنا می آید یا در اثر تسلیم از طرف خدا می . یک دم مسیحایی می خواهیم

درست است؟. بلند شدم،مرده بودم در ذهن،لند شدمب،برانگیخته شدم،حشر شدم یعنی زنده شدم. آید

یا ،شوید؟ اصالً باور می کنید که دم زنده کننده زندگی می تواند شما را زنده کندبآیا شما واقعاً می خواهید زنده 

یک از ،ها می آیداز دارایی،مثل مثالً از پول می آید،یدمی آفکر می کنید که دم زنده کننده همیشه از بیرون 

بلند می ،هاي ذهنی می آید؟ اصالً شما اعتقاد دارید که انسان برانگیخته می شوداز من،آدم بیرونی می آید

و این عادات بد را من ،خیز و واقعاً آدم می تواند از این مردگی من ذهنی بربخیزد،شود؟ اینکه می گوید خیز

ا شما این مردگی در ته گور فنا را زندگی می دانید؟ ذهنی را بگذارد کنار و یک انسان زنده به حضور بشود؟ آی

. اینها همه سواالتی است که این ابیات برمی انگیزند

این چند بیت از قصه اي است بسیار زیبا و پرمعنی که منظور من همین .چند بیت از دفتر ششم برایتان می خوانم

هاي ذهنی که در ما اگر حرکتی از من،دقت کنیمو اینکه پس از خواندن این چند بیت اگر درست ،گور فنا هست

اگر از یک :موالنا تمثیل می زند می گوید. نباید عصبانی بشویم،ببینیم،این چند بیت می گوید مرده هستند

. از قبر شکایت نمی کنید و ناراحت نمی شوید،یک آجر شل بود سرت بیفتد،از قبر یکی رد می شوید،آرامگاهی

شما واکنش نشان می ،یک حرفی به سمت شما پرت می کنند،مهاي من ذهنی که مرده هستندچطور هست که آد

. دهید

و قصه مربوط است به یک مریضی که می رود پیش دکتر و دکتر تشخیص می دهد که این آدم مریض روانی است 

ست که هر کاري که دلت عالج تو این ا:به آن می گوید که،مثل خیلی از ما در ذهن سرمایه گذاري شدهو روحش

می بیند که یک صوفی خم شده ،قدم بزندرود کنار مثال جوي آبو این مریض می.بکنی،خواست و به دلت آمد

یک ،می بیند که براي سیلی زدن خیلی مناسب است،و این گردنش خم شده،می شویداست و دستهایش را دارد

همو او،این صوفی بلند می شود و می خواست فحش بدهدو،سیلی محکمی به پشت گردن این صوفی می زند
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می گوید اگر من بزنم ممکن است بمیرد و خونش بیفتد .می بیند که سیلی زننده واقعا دارد می میرد،انتقام بگیرد

.رم پیش قاضی و او انتقام من را از این بگیردببهتر است ب،گردنم

من قاضی :و قاضی این را می بیند و می گوید که،و مریض استپیش قاضی می برد و این شخص که خیلی الغر 

ي می ابه هر حال یک قضاوت ناعادالنه.ومن نمی توانم قضاوت کنم،د می میرددارکه این،براي زندگانهستم

می گوید و،می گوید سه درهمش را فعال به این بده،می گوید شش درهم،به او می گوید که چقدر پول داري.کند

.این درست نیست.که هم سیلی بخورم و هم پول بدهم

براي سیلی زدن مناسب ،ایستاده بود و می بیند که قاضی هم گردن خیلی کلفتی داردبه هر صورت این مریض

و یک سیلی محکمی هم پشت گردن ،نزدیک می شود،به بهانه که یک چیزي به گوشت می خواهم بگویم.است

،حاال قصه خیلی طوالنی است ما صحبت قصه را نمی کنیم.و قاضی ناراحت می شود،اصطالحقاضی می خواباند به 

من قضاوتم براي زندگان است براي مردگان :که قاضی می گوید که،فقط توضیح دادم که این قسمت را بخوانیم ما

شکایت تو از این مرده بی جهت و حاال ،و تو باید اینها را ببینی.و این مرده قبرهاي زیادي توش دارد،نیست

؟نمی آیی شکایت کنی،یک آجري سرت افتاد،از قبرستان رد می شوي:و مثال هم می زند می گوید که.است

فقط .واکنش نشان نمی دهد،نتیجه این است که اگر کسی زنده باشد به رفتار و حرف من ذهنی که مرده است

.چند بیت می خوانم

1543بیت ،شمدفتر ش،مثنوي،مولوي

تر استکُشته بر قتلِ دوم عاشقپرستواهللا از عشقِ وجود جان
،بیندازد،و اینها را بیندازد،می گوید اگر کسی هم هویت شدگی ها را بشناسد و شناسایی مساوي آزادي است

وجود جان پرست این آدم به از عشقِ این ،به طوري که جان را می شناسد،و وجود جان پرست پیدا کند،بیندازد

می گوید کسی من ذهنی دارد عاشق دنیا .عاشق تر از آن کسی است که عاشق دنیا است،شتن بیشتر خودشکُ

یک ،هر چه را که بخواهی مرکزت بگذاري و از آن شیره بکشی،و عشق آدم به دنیا باالخره سیر می شود،است

و یا بعدا درد ایجاد می ،باید چیز جدیدي پیدا کنی،چیزي نمی گویدبیشتر از آن به تو دیگر،جایی سیر می شوي

جان پرست پیدا می میرد این قدر جانِ،می گوید کسی که خودش را هی فانی می کند نسبت به من ذهنی.کند

یعنی نسبت به من ذهنی ،وجود جان پرست پیدا می کند که عشق دارد که هی مرتب خودش را بکشد،می کند

.بمیردبیشتر
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1544بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

حاکمِ اصحابِ گورستان کی ام؟من قضادارِ حی ام: گفت قاضی
موالنا هم از زبان .من که براي مرده ها قضاوت نمی کنم،من براي زندگان قضاوت می کنم:قاضی می گوید که

این من ذهنی این قدر بی سامان است و بی نظم است که مطابق قوانین زندگی نیست :قاضی می خواهد بگوید که

بیدار بشود و از این مردگی ،مگر فقط درد بدهد به او،که واقعا خدا هم نمی تواند کاري برایش بکند،و مرده است

،یعنی من ذهنی مرده است،این آدم مرده است.یعنی این مردگی ما کامال توهمی و بی اساس است.بیاید بیرون

.که من ذهنی را دوست داریم و ذهن را دوست داریمما،اینها را دارد به ما می گوید

1545بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

این به صورت گر نه در گور است پست
گورها در دودمانش آمده ست

دارد راه می ،نمرده یعنی زنده است،ستتوي قبر نی،گر چه که در گور نیست این،به ظاهر،می گوید به صورت

در مرکز این شخص هزاران تا قبر ،در توي این شخص،براي اینکه در سامان این شخص.ولی واقعا مرده است،رود

پس انسان به صورت ممکن است نمیرد و .گورها در دودمانش آمده ست.هر هم هویت شدگی یک قبر است.است

.هر هم هویت شدگی یک قبر است.راه برود ولی من ذهنی داشته باشد که در مرکزش هزاران تا قبر است

1546بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

اي کور تو،گور را در مرده بینتو،بس بدیدي مرده اندر گور
گاهی از زبان شیطان ،این را هم عرض کنم که موالنا حرف حساب را از زبان همه می زند.از زبان قاضی می گوید

یعنی شما نمی توانید بگویید ،...گاهی از زبان،گاهی از زبان من ذهنی می زند،گاهی از زبان خدا می زند،می زند

یطانی است حرف هاي بد می آن یکی ش.حرف هاي خوب می زند،این قهرمان ماست،که در این قصه حتما باید

ببینید که حرف حساب از ،باید دقت کنید.چه کسی حرف را به اصطالح حرف حساب را می زندمعلوم نیست،زند

.دهان چه کسی زده می شود

و ذهن می گوید این ،خوب و بد که ذهن خوب و بد می کندۀ و این نشان می دهد که ما از هر اتفاق یا حادث

،در موالنا این طور نیست.نه،این حرف هاي خوب،و این باید حرف هاي بد بزند.پست است،نهاین،قهرمان است

بینید که کدام یکی به شما مربوط می ب،شما خود درست گوش کنید.براي همین یک پویایی خاصی قصه ها دارند
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یعنی در من ذهنی که مرده .رده ببینیدحاال گورها را در م،می گوید که تا حاال شما مرده را در گور دیده اید.شود

.و هر لحظه ما در یک گوري هستیم،یعنی هر هم هویت شدگی یک گور است،گورهاي زیادي وجود دارد.است

1547بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

عاقالن از گور کی خواهند داد؟گر ز گوري خشت بر تو اوفتاد
؟شما که نمی آیید از قبر شکایت کنید که،از یک قبري یک خشت افتاد روي سر تومی گوید از یک قبرستان یا 

این نشان می دهد که حقیقتا .یعنی این آدم هم مرده است.که من قاضی حق تو را از این قبر بگیرم و به تو بدهم

می شود یک کسی خشمگین،کارهایش از روي عقل نیست،رنجش است،انسان زیر نفوذ خشم است،در ذهن

.ب رئیس دادگاه محکومش می کندوخ،او را می برند دادگاه،بعد پشیمان می شود،مثال می زند یکی را می کشد

ولی حقیقتا آن شخص .تنبیه اش می کند،و باید مسئولیت را بر عهده بگیري،مسئول بودي در این کار: می گوید

ولی حقیقت این است ،دادگاه درست است که قبول نمی کند.می تواند بگوید من زیر نفوذ خشم من ذهنی بودم

.که انسانها زیر نفوذ دردهاي من ذهنی دارند این کارها را می کنند

سبب ،ترس من ذهنی،رنجش من ذهنی،موالنا می گوید جامعه باید به این موضوع توجه کند که خشم من ذهنی

اینها همه ،جاي بودن نیست،فقط می گوید که ببینید این جا.رفتارهایی می کند که قضا اینها را جدي نمی گیرد

درست کار ،در حالی که ما این مردگی را ادامه می دهیم.نشان می دهد که ذهن جاي زندگی و کار کردن نیست

یک مرده اي که در ذهن مرده است به :می گوید که،ب االن همین را می گویدوخ.هاي این مرده را می کنیم

خشم شما نشان می دهد که شما هم از همان ،کینه ورزي شما.ا یک حرف درشتی را پرت می کندسمت شم

.توجه نمی کردید،از جنس زندگی بودید.جنس هستید

1548بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

هین مکن با نقشِ گرمابه نبردگرد خشم و کینۀ مرده مگرد
و من .تو گرد خشم وکینۀ آدم مرده نباید بگردي،من ذهنی مرده است:می گوید.هستندابیات مهمی ،این ابیات

نقاشی هایی را .که قدیم می کشیدند،مثل تصاویر روي دیوار حمام است،ذهنی که با نقش هاي مرده کار می کند

کنش هاي ما نسبت به من پس نشان می دهد وا؟کسی نمی ایستد که با اینها بجنگد که.که روي دیوار می کردند

خدا هم به ما می ،یعنی اگر قاضی را بگویی خدا.جا ندارد،هاي ذهنی بیرونی و خشم ما به آنها بیهوده است

تو چرا به این واکنش نشان می دهی؟ و در ضمن ،زیر نفوذ من ذهنی و خشم و درد استاین که:می گوید.خندد
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،بیشتر ما.یا ما اصال بطور کلی با هم فضا دار باشیم و همدردي کنیم،آدمهانتیجه می گیریم که ما باید با این جور 

کسی نمی ایستد که به تصویر دیوار نگاه بکند و به آن یک .شبیه نقش گرمابه هستیم،انسانها من ذهنی هستیم

.و دعوا کند بعد هم خشمگین و کینه ورز برود خانه اش،فحش بشنود،فحش بدهد

*** دوم پایان قسمت*** 

1549بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

کآنکه زنده رد کند حق کرد ردیی بر تو نزدشُکر کن که زنده
شبیه این بود که ،اگر او تو را رد می کرد،یعنی عارفی مثل موالنا،برو شکر کن که زنده به تو نزده است:می گوید

مرکز خودشان را دارند،پس نشان می دهد که اگر من هاي ذهنی عیب شما را می گویند.خدا تو را رد کرده است

باید بروید ،اشاره می شود در شماکه خیلی تغییراتدمی بینی،ولی اگر همین ها را که می خوانیم،می خوانند

.کرده است شما رادرست مثل این است که خدا رد،وگرنه موالنا شما را رد کند،تغییرات را انجام بدهید

1550بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

خشمِ اَحیا خشمِ حق و زخمِ اوست
پوستست آن پاکیزهکه به حق زنده

اگر تندي ،از جنس زندگی شده اند،کسانی که به بی نهایت خدا زنده شده اند،می گوید که اَحیا یعنی زندگان

و پوست شان ،که آنها به خدا زنده هستند،با شما تندي کرده استکنند با شما در این صورت مثل اینکه خدا 

و این برکت خدایی و این انرژي پاك از ،یعنی مرکز آنها از جنس خدا است،پوست شان پاکیزه است.پاکیزه است

.البته این مربوط به یک آیه هم هست.مرتعش می شود،چهار بعدشان می زند بیرون

29آیه ،)48(فتحسوره ،قرآن کریم
… ودّجنْ أَثَرِ السم هِموهجی وف ماهیمس...
…بر رخسارشان پدیدار است ) عبادت(سجده ) نورانی(اثر …

البته ،و فضاي درونش باز شده باشد،یعنی تسلیم باشد،یعنی نشان می دهد که هر کسی که حقیقتا سجده کند

نه ،ایزدي از پوست بدنشان می زند بیرونة این انرژي زیباي و زنده کنند،این آیه قرآن همان طور که می بینید

.از بقیه ابعادشان هم صادر می شود،تنها از فیزیکشان می زند بیرون
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1551بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

ش دمیدحق بکُشت او را و در پاچه ا
زود قصابانه پوست از وي کشید

،کن فیکون کار می کند،و دم او می آید،در واقع تسلیم می شود،فضا را باز می کندمی گوید که یک کسی که 

قصابها هم گوسفند را که می کُشتند .خدا او را یعنی من ذهنی اش را می کُشد و در پاچه اش مثل قصابها می دمد

خدا هم دم خودش را وارد می گوید .در آن پاچه اش یک سوراخ می کردند و می دمیدند تا پوستش را می کندند

؟درست است،من ذهنی را از شما برداشتهپوستو این ،وجود شما کرد

یکی هم خدا می دمد و پوسته .یکی قصاب دنیا می دمد که خدا نکند این طوري باشد.پس دو جور دمیدن داریم

یعنی اگر ما پر از دمِ .حقیقتا مارا می کُشد،قصاب این دنیا بدمد،اگر این دنیا بدمد.من ذهنی را بر می دارد

،اگر دمِ ایزدي در اثر تسلیم بیاید.ما را خواهد کُشت،این زهر آلوده است،که از جهان بیاید،بیرونی باشیم

.که من ذهنی است خواهد افتاد،باالخره یک روزي پوست ما

1552بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

نَفخِ حق نَبود چو نفخۀ آن قصابآمد تا مآبدر وي باقی ،نَفخ
این است که لحظه به لحظه ما با اتفاق این لحظه آشتی هستیم اشنیمع،و خدا بدمد هم،می گوید اگر خدا بدمد

وقتی که این و ،بصورت خرد زندگی وارد چهار بعد ما می شود،بصورت انرژي زنده کننده.و دم ایزدي رد می شود

یعنی ،یعنی قیامت ما می شود.مآب یعنی قیامت.تا قیامت،دم ایزدي تا ابد در ما باقی می ماند،پوسته می افتد

قیامت ما می تواند این .یعنی ما به بی نهایت او زنده بشویم؟مت یعنی چهقیا.در این لحظه به او زنده می شویم

،و دمیدن خدا شبیه دمیدن آن قصاب دنیا نیست،موالنااین نفخ طبقو الی االبد هم در ما می ماند.لحظه باشد

.تا حاال قصاب دنیا دمیده است،که البته ما عادت داریم قصاب دنیا بدمد

1553بیت ،دفتر ششم،مثنوي،مولوي

است و آن سر جمله شَینزیناین همه فرقِ بسیارست بینَ النَّفْخَتَین
یکی دمیدن ،یکی دمیدن خدا،فرق زیادي است بین دو دمیدن:می گوید.بین النفختین یعنی بین دو تا نفخ است

زین یعنی زینت و شَین یعنی .دمیدن دنیا همه اش عیب است،قصاب جهان و دمیدن خدا همه اش زینت است

.که بیت غزل می خواندب مطلبی بود جالب از دفتر ششم وخ.عیب
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255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

بیخ کشان آمدم اندر فَالیا چو درختم که به امرِ رسول
می گوید در بیابانی حضرت رسول به یک ،این هم دوباره تمثیل است:می گوید.باز هم نماد گونه صحبت می کند

نماد انسانی است که به ریشه بی نهایت زنده شده ؟نماد چه چیز است،یعنی،جلودرختی فرمود که با ریشه بیاید

می خواهد بگوید که این کار امکان .درحالی که ریشه دارد در فضاي یکتایی،است و در این جهان راه می رود

بیخ انداخته ام و که به فرمان رسول ،می گوید مانند درختی هستم.به معنی بیابانهاست،فال جمع فالت.دارد

.در بیابان این جهان،در بیابان ذهن؟در کجا.بیخ یعنی ریشه.بیخم را هم با خودم می کشم

ریشه بی نهایت در زندگی ممن می توان،پس در حالی که این جهان پر از من ذهنی است و همه بیابان می بینند

پس بنا براین انسان در حالی که در ذهن .داشته باشماین ریشه داري را با خودم ،داشته باشم و همیشه این ثبات

در حالی که .می تواند ریشه بی نهایت در زندگی بدواند.است ذهن مثل یک بیابان خشک و بی آب و علف است

آنطوري،غیرهونیستآبی.هیچ به نظر نمی آید که در این بیابان درخت بتواند به وجود بیاید و ریشه هم بدواند

. شودمیدیده

آنهاجهانیاینچیزهايباشدههویتهمکههرکسیهم،ترسیممیهم،هستیمناامیدهم،مااینکهبراي

ماپس. داردوجودعایقداریمکهمقاومتیاندازهبه،هستفاصلهزندگیومابین،بینیممیبعد،هستندعینکش

خرديبیونقصحسوتنهاییوخشکیحساینو.بردمیکارواقعا،برسیمزندگیبهوبکَنیمراعایقاینتا

بیابانبیشترمابههمهاینها،داریمکهامنیتعدمحسوزندگیآرامشوزندگیشاديازمحرومیتیا،بگوییم

آنو. دهندمینشانبیابانوبینندمیبداندعینکمامرکزدرکهماهايشدگیهویتهم. دهندمینشانرا

بگویدخواهدمی،بله.کنندمیتشنهرامابیشتر،ندارندآبآنها،خواهیممیآبآنهاازوبینیممیکهچیزهایی

یکرویممیهرجاو. ايریشهچههمآن،بدوانیمریشهبیابانهمیندردرختصورتبهماکهداردامکانکه

.استوصلزمینبهاشریشهکهباشیممتحرکیدرخت

255غزل شمارة ،شمسدیوان ،مولوي

اي دهن و کفّ تو گنجِ بقاهم تو بگو زین سپس،هم تو بده
،منطریقازبگوتوهم.خواهمنمیدنیاازیعنی،دهیمیهرچهبدهمنبهتو،خواهممیتوازمنهم،اینازبعد

میحرفمنطریقازکهتودهانودهیمیتوکهچیزيآنتوکفو. بزندحرفخواهدنمیمنذهنیمنیعنی
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براي. زدماساسبیهايحرفامذهنیمنباحاالتامن. هستنداینهاارزشباچیز. هستندبقاگنجاینها،زنی

همکردنزیادبرايهایمحرفتمام،استبودههایمشدگیهویتهمدیدم. استبودهبیرونبهچشمماینکه

چیزهاییبیرونازخودمبهنبایدمن. بگوییبایدتو. دیگربگویمنبایدمنکهفهمیدم. استبودههاشدگیهویت

.بله. استآنوجزهمتوجهوتاییداینهاکهبدهمرا

255غزل شمارة ،دیوان شمس،مولوي

سرورِ شاهانِ جهانِ عالخسروِ تبریز تویی شمسِ دین
تبریزخسرو،تبریزپادشاه،تبریزپادشاهاي: گویدمی. ذهنازخارج،ذهننه،باالییجهان،برترجهانیعنیالع

یعنیدینشمس. استشدهزندهزندگیبهوشدهرهاذهنیمنازکاملطوربهکهانسانی.هستیمماهمباز

اینازاگرکههستیمماهمینکائناتووجودپادشاهودینآفتابشودمیمعلومپس. هستیتوهمدینآفتاب

یعنی. استبرینجهانشاهانسرورايباشندهچنینیکو،بشویمرهامانذهنیمنازوبشویمخارجذهنمان

استترینعمیقکههرکسیو.بشودزندهحالتترینعمیقبهانساندراستمقدورکهآنجاتاخواهدمیخدا

.هستندشاههماینهااندرسیدهداريریشهبههرحالبهکهکسانیولی. استسرورآن

بودنتوهمیو،اندرهیدهجهانیایندردهاياز. اندرهیدهدنیاقصابنفوذازآزاديازايدرجهبهکهکسانی

آنحقیقتاًبنابراینو. ترسندمیبیهوده. هستندخشمگینبیهودههاانسانکهدانندمی. دانندمیرادردها

نمیتنهاییحسدیگر،نیستندحسوددیگر،نیستندخشمگیندیگر،ترسندنمیدیگر،انددیدهرابیهودگی

مضطرب،نیستندنگرانآیندهاز،کنندنمیتنهاییحس،کنندنمیرابودنناکافییاکفایتعدمحس،کنند

پذیرفتهرااینهايادرجهبههرکسی. کنندمیقبولهستکهآنطوريرالحظهایناتفاق،ندارنداسترس،نیستند

هویتهمهنوزهمشاهییک،استپرقدرتواقعاشاهییک. شاهتاداریمشاهخوب. استشاه،شدهزندهو

.استنشدهکاملقدرتشوداردشدگی

کهاستاینشدهگلچینابیاتاینزیباییگفتمومثنويازشدهگلچینکهخواندخواهمبرایتانمثنويازابیاتی

حفظکهبخوانیداینقدرحتیو.کنیدعوضآنطبقبرراخودتانازقسمتییکو،کنیدتمامزودتوانیدمیشما

بیرونیابخوانیدخودتانبرايموقعییکوبنویسیدرااینهاشماتوانیدمی،استکلیدتکرارگفتیمبارها. بشوید

.هستیدتنهااگر،بخوانیدبلندبلند،برویدراهخانهیابخوانید
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1145بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

ایمن از ریب الْمنون،عقلِ کلّیگَه نگون،گاه چیره،عقلِ جزوي
هماگریعنی. افتدمیذهنیمنهربرايکهاستناگواريحوادثشدهصحبتبارهاکههمینطورالمنونریب

خواهدکجزندگیبادیعنی. افتادخواهداتفاقمابرايناگوارحوادث،باشیمداشتهمرکزماندرشدگیهویت

کارهابینیدمیموقعهر. کنیممیپیداماکهاستبینشینتیجهوزدخواهدضررمابهافتدمیکهاتفاقاتی. وزید

نمیدرستکنیممیکاريهر،کنیمدرستهمسرمانباراروابطمانکنیممیسعیداریممثال،آیدنمیدرجور

منعقلیعنیجزويعقلو. ماستمرکزدردردهایاماستمرکزدرشدگیهویتهمداشتننشانِاین. شود

شدگیهویتهمهمهو. ایمهویتهمآنهاباماو،هستندمامرکزدرکهچیزهاستعقل،ذهنیمنعقل. ذهنی

. هستندمادلعینکماهاي

پشتازو،هستنداجساماینهاکهباشندباورهامثلهاشدگیهویتهممامرکزدریکی: داریمعینکجوردو

نباشدمرکزماندرشدگیهویتهمبشودخالیاگر. استخودشخداهمیکی. بینیممیراجهانماآنهاعینک

میآنبهخداعقلشدهسادهاصطالحو،کندمیادارهراکائناتهمهکهاستعقلیکلیعقل. آیدمیکلیعقل

دراشسرنگونیوچیرگیو. استسرنگونگاهی،استمسلطگاهی،استچیرهگاهیذهنیمنعقلپس. خورد

شکستابتدايدرواقعموفقیتاینولی،شويمیموفقداريکهبینیمیهاموقعبعضی. استتوهمهردوواقع

ازدواجخوبکهبینیدمیسالگیسیحوالیدر. کنیممیخرابسازیممیکههرچیزي،استدویییک.است

میفکراینهابهمغرور می شویمداریمماومابیزینس،خریدیمخانه،استجوانماهمسر،داریمبچه،کردیم

شروعسرازدوباره. شویممیسرنگون،کنندمیسقوطاینهاهمهدیگرسالپنجیک. یمهستمسلطکهکنیم

. شودمیخرابسازیممی،کنیممی

میماعملوفکربهکهخرديآن،دیدآن،باشیمنداشتهراچیزهاعینک،باشدخالیمرکزتاناگرکلیعقلاما

خوبحوادث،بیروندرشودمیخالیمامرکزکهيادرجهبهپس. داشتخواهدایمنناگوارحوادثازراماریزد

میزندگیشادي. آنهابهریزدمیزندگیعقلوزندگیبرکتچون،داشتخواهیمخوباتفاقات،داشتخواهیم

منو،آیدنمیانرژيآن،زندگیومابینستهعایقوکنیممیمقاومتکهوقتیو. ریزدمیزندگیعشق،ریزد

.نیستمشخصکامالذهنیمنبرايو،آوردمیوجودبهناگوارحوادثهمیشهماذهنی
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. کندمیتفسیراینهاهمه،بداوضاعدانمنمی،مردمنامرديبه،بیرونیعللبهراناگوارحوادثاینذهنیمن

ببینید. بکنیدخودتانازارزیابییکشماپس. بدانیممابایدرااین. استآلودهمامرکزکهاستایناصلشولی

است؟خالیشمامرکزیاهویتیدهماینهاباشماوداردوجودبیرونیچیزهايوداردوجوددردشمامرکزدر

:آمدهآیهاینازهمالمنونریباینو. کنیدارزیابی

30آیه ،)52(سوره طور،قرآن کریم
أَم یقُولُونَ شَاعرٌ نَتَرَبّص بِه ریب الْمنُونِ

.شاعرى است و ما براى وى منتظر حوادث روزگاریم: گویندیا مى
اتفاقایشانبرايروزگاربدحوادثو،شدهخارجدینازمثالو،استشاعررسولحضرتکهگفتندمییعنی

ماهمبازکهدهدمینشاناین. بیفتداتفاقخواستمیآنهابرايروزگاربدحوادثکهحالیدر. افتادخواهد

حوادثایشانبهکنیممیفکرو،بنامیمدینبیراحقیقیدینداریک. نباشیمحقیقیدینداراستممکنواقعا

:گویدمیداردحاال. افتادخواهداتفاقمابرايکهحالیدر،افتادخواهداتفاقبد

1146بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

نی بخارا اي پسر،رو به خواريعقل بفروش و هنر حیرت بخر
چهاینکهاز،مانیممیدهانبهانگشتمایعنیحیرت. بخرراحیرتفضیلتو،بفروشراذهنیمنعقلیعنی

میاو،کندمیکارجوريچهفیکونکنو،افتدمیاتفاقجوريچهحوادث،قدروقضا،کندمیکارقضاجوري

بهانگشتافتدمیکهاتفاقاتیوقضاوفیکونکنازلحظههرمااینکهیعنیکاراینو. شودمیو! بشو: گوید

ما. رویممیذهنیمنکردنخواربهمااینکهبرايچرا؟. کندمیدرسترااینهاخداجوريچهکهمانیممیدهان

میتو،نه: بگویندمابههمهرچه. دانیمنمی: گوییممیو،داریممینگهصفرنزدیک،پستوکوچکراذهنیمن

. دهیمنمیقرارخداشریکراخودمانو. دانیممیبگوییمشویمنمیبلندما،دانی

از. استبودهزمانآنآبادشهرهايازیکیبخارااین. استذهنیمنآبادانیوذهنیمندانندگیاینجادربخارا

می.خوردنمیدردبهگفتیمکهذهنیآبادانیبراي،زندمیمثالموالنارااینهااوقاتگاهی،بودهبغدادجمله

.نروياتذهنیمنعقلدنبالباشمواظب. پسرايبخارانی،خواريبهرو:گوید
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1147بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

ایم؟ما چه خود را در سخن آغشته
ایمما حکایت گشته،کز حکایت

خودشهوشیاريو،شویممیبلندهیجانوفکریکصورتبهلحظههراینکهیعنیسخندرخودکردنآغشته

باشندهیکصورتبهنتیجهدرو. شویممیعجینفکریکبالحظههر. فکرباکندمیعجین،کندمیآغشتهرا

. یماآغشتهفکرهاباچرا؟. یماکردهدرستقصهیک. داریمقصهیکماازهرکدامو،شویممیبلندهیجانیذهنی

اینکهبرايچرا؟.استناقصهمیشهداستاناینوداردزندگیداستانیکهرکسی. استذهنیقصهیکقصهو

نمیتکراردیگروشدهقطعدفعهیکهمینطورياینها،بودخوبذهننظربهکهکارهایییانشدهتمامکارها

بعدولی،داشتیمدوستراهمدیگر،بودخوبخیلیدورانشدیمآشناوقتیهمسرمانباآیدمییادمانما.شود

. یماکردهدرستقصهزیاديمقدار. نیستآنطوريدیگرسالده،سالپنجاز

. برسیمنتیجهبهبایدجوريیکماو،بشونددرمانبایدهارنجشاین. داریمرنجشزیاديمقدارقصهایندر

ذهنیمنهايعینکراحکایتیعنی،نیستدرستکاراینگویدمی. استناقصماقصه. اندناقصهمهاینها

یعنی. شدنخواهدبرسانداتمامبهرااینهاوکندارضاخواهدمیوبیندمیذهنیمنکهآنطوري.اندکردهدرست

.کنیمرهابایدراحکایتما. استنرسیدهنتیجهبههنوزقصهکهحالیدرمیریممیماجایییک

1148بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

تا تقلّب یابم اندر ساجدیندر حنینمن عدم و افسانه گردم
اینذهنیمنهايعینکبا. ذهنیمندیدلحاظبهافسانه. کنممیافسانهوعدمجنسازرامرکزممن: گویدمی

آیهمطابق. بشومتبدیلتا،نالهدریعنیحنیندر. استافسانههمهاینها،خداوعدموفرمیبیاینوحضور

هوشیاريبهراجسمیهوشیاريمنکهکنممیسجدهنقدرایمندیگرعبارتبهیا. ساجدینگفتهکهقرآن

نالهاینقدرمنخالصه. بله. استافسانهذهنیمننظرازعدموحضورهوشیارياینکه.کنممیتبدیلحضور

،نالهدروخودمکردنعدمدرمنیعنی. بگیریمهممشهورتوانیممیراافسانهالبته. شوممیچیزنهوکنممی

:استقرآنآیهاین،ساجدیناندریابمتقلبتا. بشومتبدیلتاگیردمیراجهانامآوازهدیگر

تا در شمار عبادت . فانی و مستغرق می شوم و شهرت و آوازه می یابم،من از این به بعد در ناله و شیون و ذکر حق
.آیمکنندگان حقیقی در 
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عوضوتبدیلهمینتقلباینجادربنابراینپس. هستندشدهتبدیلهايانسانهمانحقیقیکنندگانعبادت

.هستندقرآنهايآیهازاینهاو. استهوشیارينوعشدن

217آیه ،) 26(سوره شعراء ،قرآن کریم
)217(وتَوکَّلْ علَى الْعزِیزِ الرَّحیمِ 

.بخشاینده توکل کنو بر خداوند عزیز 
یعنی. کندمیبازرافضاوشودمیپابندلحظهبهلحظهکهکسیکند؟میتوکلبخشایندهعزیزخداوندبهکی

کاملطوربهترسندمیانسانهاکنید؟میشما. ذهنیمنصالحدیدوذهنیمندستوراتازشودمیمستقل

. دارندمینگهباشدذهنیمنهمانکهراکنترلایننتیجهدر. کنندتوکل

218آیه ،) 26(سوره شعراء ،قرآن کریم
 ینَ تَقُومح رَاكي ی218(الَّذ(

، همانکه ببیندت آنگاه که به نماز برمی خیزي
مقابلدرکهکسی.استصبرعبادتبهترینگفتههم قبالیعنی. استعبادتیااستحضورهمبازنمازاینجادر

روزيیکباالخره،داردمینگهرااتصالاینوکندمیصبروکندمیصبروکندمیبازرافضالحظهایناتفاق

برنامهاینيتومنسالههجدههفدهتجربهدراستجوريچهدانمنمیواقعاًماکهکنیدتوجه.شدخواهدتبدیل

خداییواقعاًکه،کنندنمیباورهنوزدیدیمکهماازبعضیشاید،هستبرنامهدومینوپنجاهوهفتصداینکه

ایشانکهگویدمیکهنیستندمتوجهو.ترسندمیعمالًولیذهناًگویندمی.کندتوکلتواندمیآدمداردوجود

میکنترلاشهمهکهراماذهنیمناینبزرگتريهشیاريکهگفتدیگرزبانبهموالنااینکه.بیندمیرامادارد

.داردراکلخردهشیاريآن،کردهمحاصرهکند

خیلی،داردراجهانیاینعقلفقط،داردراشدگیهاشرطی،داردجزويعقلدرواقعماذهنیاماذهنیمنیعنی

همانکه :گویدمیشویمنمیمتکیخدابهمااینوصفبا.خداعقلبامقایسهدرذهنیمنایناستکوچک

وخیزيبرمیدعابهشماموقعهریعنی.نیستاستانداردنماز،نمازاین،نماز برمی خیزيببیندت آنگاه که به 

.باشدهمواقعینمازتواندمی،کنیمیبازرامرکزتیعنی،باشدآنجااوکهگذاريمیوکنیمیبازرافضا

219آیه ،) 26(سوره شعراء ،قرآن کریم
)219(وتَقَلُّبک فی السّاجِدینَ 

.و تبدیلت را در میان سجده کنندگان
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توانیدمیآیا،کندتبدیلراشماخواهدمیکندمینگاهداردکسییک.کندمینگاهداردراتوتبدیلیعنی

عللتأثیراتازماکهداردوجوداینامکانآیا.باشیداوفیکونکن،باشیداوخرد،باشیداوقدروقضابهمتکی

زیاد.شماستتصمیموانتخابوتشخیصاینها،شماستبهبسته؟بشویمخالصدهدمینشانذهنکهبیرونی

وقتی،شودمیترراحتعملشمبکنیتکرارکهزیاد،شودمیترراحتقبولش،رامطالباینکنیدتکرارکه

جزويعقلبهراجعبله.شودمیترراحتکردنعملوکنیممیباور،کنیممیدركبینیممیشخصاًرانتیجه

.بخوانمهمرادیگرمطلبیک

463بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

کام کردکامِ دنیا مرد را بیعقلِ جزوي عقل را بدنام کرد
رفتیمجزويعقلبهما،کردهبدنامراخداعقل،راکلعقل،گفتیماآلنکهچیزهاستعقلکهذهنیمنعقل

موقعهیچچون،نکردیماستفادهدرستعقلِازموقعهیچما؟چیهعقلآقاگوییممی،نشدهدرستکارمانهیچ

مقاومت،کنندمیخرابراماکارتادواین.قضاوتو،استمقاومتجزويعقلمشخصاتازیکی.نبودیمتسلیم

آنهاعقلکنیممیفکر.گرفتیمسفتوپرستیممیراآنهاماوهستمامرکزدرکهباورهاییبراساس.قضاوتو

کهرابزرگترعقلماخوبچیه؟عقلگویدمی،نامیممیعقلرادوهرچون.استکلعقل،خداستعقلواقعاً

آنایناز،کنمزیادراآن،کنمزیادرااین،کنمزیادرااین.دنیاستکامدنبالاشهمهجزويعقلاینو،ندیدیم

.سازندزندگی،هستندزندگیهمهخواهممیمنکهاینهاییوبخواهمراآناواز،بخواهمرا

باشیدداشتهراعقلآنشما.شدخواهدکامبی،کنارگذاردمیراعقلآنورودمیدنیاکامدنبالکهکسی

توانیدمیهمراپولتان،دربیاوریدتوانیدمیهمپول،بگیریدتوانیدمیهمرادنیاکام،باشیدداشتهکلعقل

.بکنیدخواهدمیدلتانکهکاريهر،بخریدهمبزرگخانهتوانیدمی،بخریدتوانیدمیهمخانهو،کنیدخرج

.بکنیدخواهیدمیکاريهربشویدمجهزخداعقلوخداثباتاینبهبیاییدشما

ومقاومتبامٱتوکه،کردیمانباشتهرااینهاکهذهنیمنعقلاینبافقطکناربگذاریدراثباتایناگرولی

ماکهچیهر؟اصالًچییعنیچیه؟عقلگوییدمیهمسرآخر.رسیدنخواهیمنتیجهبه،کنیمعملاستقضاوت

موفقبسیاردنیادرماحتیکهاستممکنیعنی.ببینراماوضع،دیگربودایناشنتیجهرفتیمعقلدنبال

شاد،باشیمنداشتهامنیت،باشیمنداشتهراحتیباشیمنداشتهزندگیولی،کنیمجمعجایکزیاديپول،بشویم

.باشیمنداشتهآرامش،نباشیم
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464بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

غمِ صیدي کشید،وین ز صیاديحسنِ صیادي بدید،آن ز صیدي
بازفضاياینخرداز،کنمبازرافضاگویدمیوشنودمیرااینهاکههرکسی،داردکلعقلکهکسیآنیعنی

دنبالاشهمهذهنیمندرآدمها؟بشویدصیادیابشویدصیدخواهیدمیشما.شودمیصید،کنماستفادهشده

راصیادزیباییشوندمیصیدکهآنهایی. بشوندصیدبایداینکهازغافل،بشوندصیادخواهندمیوهستندصید

میراکاراینزیبایی،شوندمیزندهخدابهبنابراین.شودمیخداصیادشان،شوندمیصیدکهآنهایی.بینندمی

،کنندمیاضافهکنندمیصید،کنندمیاضافهکنندمیصیدهی،بشوندصیادخواهندمیکهآنهایی.بینند

.هستندآنهامالکشکارهایشان.دارندنگهخواهندمیراشکارهایشان،هستندصیدشانغمدرشاهمه

بهاشهمهما،هستندمامالکآنهاماستمالکنیممیفکرکهچیزهاییآناینکهیکی،ماداریممالکیتتادو

مالکما،هستیمزندهزندگیبه،داریمثباتماهستموقعییک.هستیمآنهافکربهروزوشب،هستیمآنهافکر

،کنیمخرجخوبجاهاي،کنیمخرجراپولمانقادریمموقعآن،کنیمکارآنهاچهبادانیممیما،هستیمآنها

خرجخردمندانهجايیکیعنی،کنیمخرجاستعمومنفعبهکهآنجا،کنیمخرجخواهدمیدلمانکهآنجایی

.گویدمیراایندارد.نیستخوبیزندگیاین،کنندمیکنترلراماهایمانداشتهوقتی.کنیم

465بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

وین ز مخدومی ز راه عزّبتافتبیافتنازِ مخدومی،آن ز خدمت
فضا،کندمیکمکاوبهزندگیخرد،استصفرذهنیشمندانش،استصفراشمن،کندمیخدمتکسییک

باخواهدمی،داردذهنیمنکسییک،خدمتراهازکندمیپیداراسروریکبزرگیاینصورتدرکندمیبازرا

بزرگی،شودمیرویگردانبزرگیراهازاینصورتدر،بشودفرعون،بشودسروریعنیبشودمخدومذهنیمن

.استمشخصبله،کندنمیپیدا

466بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

صد سهراب شدسبط،وز اسیرياسیرِ آب شدآن ز فرعونی 
بهراشانمنیتکهکسانیتمام.شودمیجسمیهشیارياسیروداردمینگهراذهنیمنشودمیفرعونیکی

همیناسیراینها،استقدرتبراساس،استدانشبراساس،استثروتبراساسحاالگذارندمینمایشمعرض

،دارندجسمیمرکز.آیدمیمرکزشانازکههستنددیدشاناسیر،آیدمیاینهاازکههستندجسمیهشیاري
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تسلیمکهکسی،حقیقیداردینیعنی،موسیواقعیپیرویعنیسبط،سبطولی.کندمیاسیرشانشانفرعونی

بهمنشدنزندهیامنثباتیاخدابهشدنپابندمنبرايکارمهمترین:گویدمی.شودمیخدااسیر،است

،هستمخدااسیر،هستمدرایناسیرمن.استزندگیدرمنداريریشهمهم.استماندنلحظهایندریاحضور

.هستمزندگیاسیر

موقعآنازهستمزندگیبندیعنیامتوبنددرکهروزياز،گویدمیحافظ،آزادمتوامبنددرکهروزآنازمن

.شدپهلوانخیلییعنی،شدپهلوانصدتاسبطاسیريازو.بودمجهانایناسیرقبالً،شدمآزادمنکههست

467بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

سختبنداست و فَرزینلَعبِ معکوس
حیله کم کن کارِ اقبال است و بخت

برکردنپیدامنوفرعونیت،کردنپیداقدرتاودیدباوذهنیمنلحاظبه،استمعکوسبازياین:گویدمی

همآنهاباوکردنپیداراانباشتنهايراهو.آیدمیزیبانظربه،استخوبخیلیشدگیهاهویتهماساس

توآیدمینظربه،استمعکوسبازيِاین:گویدمیولی.شویممیشکوفاداریمماآیدمینظربه،شدنهویت

،باشدخدابایدکهاصلیتوزیروشودمیکمعقلتو.شودمیکمداردعقلتتو،شودمیزیادداردعقلت

راهنمايراجزويعقلرامعاشعقلوشويمیهویتهمبیشترهرچه.شودمیمحدوددارد،باشدتوخدائیت

.شودمیکماصلیتعقل،کنیمیخودت

توبهبهبه:گویندمی،شوندمیجمعبرتودورهمهمههستیترینعاقلتوذهنیمندیددرکهاستدرست

حیلهنداريآرامشتو،نیستیشادتو،نیستیموفقونیستیعاقلتوکهدانیمیخودتولی.عاقلی،موفقی

خوشبختیوجهانایناینکهبراي.بیایدآنورازفکرتبگذار،نکنفکرشدگیهاهویتهماساسبریعنی.نکن

بهبیشترشماهرچهاقبالوبخت؟چیهاقبالوبخت.استحضوراقبالوبختکارِ،جهاندرموفقیتوجهاناین

بختتان،شویدمیترمقبلشما،عملتانوفکربهآوریدمیرازندگیخردبیشترهرچه،شویدمیزندهحضور

لحظهاینبهمربوطهمخوشبختی.استلحظهاینبهمربوطبخت.نیستذهنیچیزیکبخت.شودمیبیشتر

شما،شودمیشماعملوفکرواردزندگیخردلحظهایندراگر.استلحظهاینبهمربوطهمموفقیت.است

.شویدمیداریدمقبل،شویدمیداریدبختدارايشما،شویدمیموفقدارید
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وترسازشمافکرهاياستبهتربیشترهرچههمینشمافکرهايانگیزهاگر،رودمیدرداگر،رودنمیاگر

میتحسینراشمامردماینکهولو.شودمیزیادداردشماپولظاهردراینکهولو،نیستنهآیدمیاضطراب

میجمعدورشمردمبشودموفقدنیاییایننظرازهرکسی.آورندمیبوجودهممردمرامعکوسلعباین.کنند

مردم،کنممیتأئیدکهخودم،کنندمیتأئیددیگرهممردم،شدمموفقمنپس:گویدمی.زنندمیدستشوند

میبستهداردبالشودستاصلیتوزیریعنیفرزینو.استمعکوسبازياینکهازغافل،کنندمیتأئیدکههم

داردبختتواقبالراه،موالناگویدمیرااینها،نیستیشدنخوشبختحالدرتو،شوينمیموفقتو،شود

.کنیدمیحیلهشماچرا؟.شودمیبازداردشمانظربه.شودمیبسته

اجرارارسولفرمانتوگفتامروز.نباشدزندگیخردونباشدثباتکهفقطکردنفکرذهنیمنبایعنیحیله

رااقبالوبخت،داردریشهکهکسی.رودمیآنورواینورو،داردبینهایتدرریشه،باشدرختمثلکهگفت،کن

رابندفرزیناینالبته.آیدمیداریشریشهازفکرهایشاینکهبراي،کندنمیهمحیله،کشدمیخودشبادائماً

.نوشتیماینجارامعنیشما

شگرديبندفرزین.گویندمیهموزیرآنبهامروزهکهشطرنجدراستايمهرهفرزین،بندفرزین:گویدمی

پسِکهايپیادهتقویتبهوزیریعنیفرزینکهاستآنتعریفشودارنداطالعآنازاهلشکهشطرنجدراست

.گرفتخواهدرااوانتقامفرزین،کشدپیاده،حریفمهرهاگرکهچرا،ندهدآمدنپیشراحریفمهره،باشداو

،نداریمحضورازاطالعیوشودمیزیادمادنیاییاینعقلهرچهکردمعرضولیبله.بودبندفرزینتعریفاین

:گویدمیراهمین.خوردنخواهدمادردبهذهنیمنوزیراین،شودمیکندمااصلیوزیرپس

468بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

که غنی ره کم دهد مکّار رابر خیال و حیله کم تَن تار را
،باشدتودرهمداريریشهیکهمثباتییک،نباشدذهنتفقطیعنی،نباشدحیلهخیالباتنیمیکهتاریعنی

یعنی،نتناصالً:در اینجامی گوید،راتارتنکم،بیآیددیباآنورازهمعشقییک،آرامشییک،خرديیک

هویتهماساسبریا،داردمنبعدومافکرهاي.نکنفکرشدگیهاهویتهماساسبرو،نکنبافیخیالشاهمه

فضا،فضاگشایی،کنیدمیگشاییفضاهی،هستیدتسلیمشمااگر.زندگیستیا،ماستدردهايوشدگیها

میمقاومت،کنیدنمیفضاگشاییاگر.خداستزندگیستفکرهایتانمنبعقعاموآندرفضاگشایی،گشایی



# Programگنج حضور752برنامه شماره 752

44: صفحه

وخیالایناسم.استذهنتانفکرهایتانچشمه،فکرهایتانمرکزکنیدمیمقاومت،کنیدمیمقاومت،کنید

.شويمیمکّارتو؟چرا.نکنراکاراینگویدمی،استحیله

درمستقلکنندهفکرباشندهیککهزمانیتا،رامکّاردهدنمیراهخدایعنیدهدکمرهغنیکه،خدایعنیغنی

همبراساسشاهمهکنندهفکراینو،کردهاشمحاصرهکلخردوبزرگهشیاريیکحالیکهدر،هستمامرکز

اینخواهدمیو،کردهمحاصرهرااوهمبزرگیهشیاريیککندنمیفکراصالًو،کندمیفکرشدگیهاهویت

اینبهاشتغالومکّارياینازراماکهاستاینزندگیغرض.هستیمتوآنماو.همبهبریزدکنندهفکریامکّار

مینگاهجهانبهمکّاراینو،راموضوعاینکنیمنمیرهاهمما،بکندیکیخودشباببردوبدهدنجاتمکاري

.استمحرَزهمهبراي،طریقاینازنرسیدننتیجهبهوناامیديو.خواهدمیجهانازراچیزهمه،کند

همسریکشماکهاستاینتوهمبزرگترین.رسیمنمیمشتركزندگیدرهایمانخواستهبهمابینیدمیشماو

نمیمطلوبنتیجه،رسندنمینتیجهبهو،کنندمیراکاراینمردم.بخواهیدخوشبختیوزندگیاوازکنیدپیدا

توکه.استهمسرازخوشبختیخواستنِهمینجهانسرخوردگیبزرگترین.شوندمیسرخوردههمیشه،رسند

اگر،باشمشادبایدهمیشهمن،بدهیزندگیمنبه،بدهیهویتمنبه،کنیخوشحال،کنیخوشبخترامنباید

تاوگذاشتیمرکزتدررادیدهاآنوگذاشتیراغنیشما.هستندحیلهوخیالاینها،توستتقصیرنیستم

مثلراخوببرکاتآن،ندهدراهغنی،دهدنمیراهراشماغنی،راماديدیدهاي،داريرادیدهاآنکهزمانی

.آیدنمیگیرتاینها،عشق،اقبالوبخت،خوشبختیحس،زندگیبهبودنزنده

عشقجنسازبیرونبیائیذهنازباید،بشوياوجنسازباید،يوبشوصلخدابهتوبایددروندریعنیعشق

هیچکس.بکندکارينوهمچتواندنمیهمسرت،توستوظیفهاینو،بگیريهمسرتازتوانینمیرااین،بشوي

ولیگیریممییادراهاهمین،کنندمیکمکمابهموالنامثلانسانهائیالبته،کندوصلخدابهراماتواندنمی

.هستیمماکنندهعمل

بهبسته،داردشمابهبسته،بچسبیدخیالبهوبکنیدخیالوبکنیدحیلهدوبارهبروید،بخوانیدرااینشمااینکه

مگر،دادنخواهدراهراشماغنیکهبفهمیدشمااینکه،نداردموالنابهبستگی،نداردمنبهبستگی،کهنداردمن

نخواهداتفاقاینکنیدمینگاهجهانبهزمانیکهتاو،بیائیددرتوآنازشماوبریزدهمبهذهنیمنایناینکه

.بکنمتوانمنمیکاريمن،داردشمابهبستگی،نکنیدتلفوقتو،افتاد
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492بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

کو به غیرِ کیمیا نارد شکستپرستمن غالمِ آن مسِ همت 
کههستمذهنیمنآنغالممنگویدمی.استحضورطال،بشودتبدیلطالبهبایدکه،استذهنیمننمادمس

یکیایزديخواستباراخودشخواست،استایزديخواستهمت،شودمیتسلیماینکهبرايچرا؟،داردهمت

و.استهمتاینو،استیکیماخواستوخداستهم،هستممنهمشدهگشودهفضاياینچون،کندمی

.بیاوردروکیمیابهکهبشرطی،بشودتبدیلطالبهمسکهداردامکانیعنی.ندارددوستراخودشتصمیم

کیمیاغیربهکو،چیزيهریابرکت،انرژيگذارممیرااسمشمنحاال،آیدمیطرفآنازکهاستانرژيکیمیا

میطرفآنازکهکیمیامقابلدربشودخمفقط،کندبازرافضا،ايذهنیمنیکاگر،مسیاگر،شکستنارد

شماآیا.هستماوغالممنگویدمیموالنا،شدخواهدموفقآدماین،دنیامقابلدرنشودخماینکهمقابلدر،آید

راخودتانآیدمیطرفآنازکهکیمیابهفقط،نکنیدتعظیمجهانبهوباشیدداشتههمتکههستیدمسی

.بشویدتسلیمیعنی،بشویدخم،بشویدخمهمیشهبشکنید؟

493بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

سوي اشکسته پرَد فضلِ خدادست اشکسته برآور در دعا
بهرودستاین.ذهنیمنبعنوانمنخواستومنیدیبگوشودنمیبلند،تسلیمحالدریعنیاشکستهدست

بشوکاملتسلیمیعنی،دعادربرآوراشکستهدست،دیگرگفتیمامروز.هستیخداجنسازموقعآنوبرآوردعا

موقعآناینکهبراي،کندعاموقعآنوکنصفررامقاومتت،کنیدباززیاديفضايیکلحظهایناتفاقمقابلدر

به،شکستتسويبهشودمیجاريخدافضلیعنیایزديدانشوایزديبخششو،استصفروجودتشما

کائناتدرهتو:کهگویدمیچینیخردکتاباین.استصفرهممقاومتش،استصفرمنلحاظبهکهکسیسوي

.درهتهبهشودمیجاريایزديفضلاینکهبراي،بشودره،کوهباالينه،بشو

494بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

درنگبیاي برادر رو بر آذرگر رهایی بایدت زین چاه تنگ
بازرافضاباید،فردانه،معطلیبدون،درنگبیبایدتو،کنیپیدارهائیباشدقرارذهنیمنتنگچاهاینازاگر

هوشیارانهدردنمادکه،آتشیعنیآذر.بکشیهوشیارانهدردو،بشناسیراشدگیهویتهمفضاخردبا،کنی
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دارندراتوو،دارندجاذبههاشدگیهویتهمتنگچاهایندراینکهبراي.تنگچاهاینازبشويرهاتا.هست

.پائینکشندمی

495بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

اي ز مکرش مکرِ مکّاران خجلمکرِ حق را بین و مکرِ خود بِهِل
میذهندرکهخودتتدبیراینوببین،بگیرراماگیرندهبردرفضايعقل،ببینراحقتدبیرتو:کهگویدمی

چون،بیندازرااین،هاستشدگیهویتهماساسبرذهنیمنفکرواقعدر،حیلهیعنیمکر،استمکرکهکنی

. گرفتخواهدراتوجلوياوبکنیکاريهر

یعنی،استکوچکخداتدبیرمقابلدربیروندرمکريهریعنی،استخجلمکارانمکراوتدبیراز:کهگویدمی

جلويخدا،استهوشیاريتکاملبامغایرچوناین،بداردنگهذهندررامازرنگیاینکه،بکنیممازرنگیهر

به،برسندجائیبهخواهندمیخودشانذهنیتدبیربامردم.افتدمیبداتفاقاتهمینبراي.گرفتخواهدراآن

این.کنیمدرستتوانیمنمیهمسرمانبارامانرابطهماحتی.شوندمیخوردهسر،رسندنمی،برسندزندگی

متواضع،بشویمتسلیمآئیمنمیما،گذاریمنمیکناررامکرمانمااینکهبرايچرا؟.زاستدردهمیشهرابطه

همسرمانباداريریشهاینبابعد،بشویمدارریشه،کنیمدرستراخودمان،نکنیمقضاوت،بشویمصفر،بشویم

،کنیمبرقرارارتباطخواهیممیجوئیسلطهباوترسبا،کنترلبا،قضاوتبا،ذهنیمنباما،کنیمبرقراررابطه

.نیستدرستکاراین

496بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

ببچونکه مکرت شد فناي مکرِ رجوالعبرگشایی یک کَمینی ب
ازبزرگتربرابرهزارخدا،بکنمزرنگیهرمنکهبگویدکسیهریعنی،بکنیخداتدبیرفنايراخودتمکرتواگر

یک:گویدمی،بگذاريکناررامکرتاگر.باشمراستینوسادههمینمنکهاستبهتر،زندمیمنبهراآن

نهانگاهییکیعنی،کمینییکگشائیبر،شودمیبازتومرکزدرغریبیوعجیب،انگیزيشگفتنهانیفضاي

پر،شودمیجاآندرچیزهمهاینکهبراي،استبوالعجباینکه،استدرونفضايآنوشودمیبازمرکزتدر

حالبهتا،استبوالعجب،استزیبائیازپر،استعشقازپر،استخالقیتازپر،استاسرارازپر،استخرداز

.خواستیممیهاشدگیهویتهمدر،بیروندرراچیزهااینچون،ندیدیمچیزينوهمچیکما
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497بیت ،دفتر پنجم،مثنوي،مولوي

تا ابد اندر عروج و ارتقاآن کمین باشد بقاکه کمینۀ
جاودانگییعنی،بقاستآنخاصیتکمترینکهشودمیگشودهفضائییکمادلدر،شودمیبازنهانگاهییک

،استماندنباقی،استهمیشگیبقايخاصیتشکمترینونهانگاهیعنیکمیناین،کمینآنکمینهکه.است

ذهنیمنهمرامرگتوهمو،کندمیایجادذهنیمنهمینراترسهاچون،رودمیبینازمرگازترسدیگر

بعضیعروج:گویدمیهاموقعبعضیاین،استعروج،استعروج،استعروجشاهمهابدتاو.کندمیایجاد

نگاهپس،رفتنباالترمرتب،ترقییعنیارتقاء،بله.استیکیعروجباداريریشه.داريریشه:گویدمیمواقع

پیداارتقاوکردمگوشحضورگنجبهماهششمننگوئیدشما.شودنمیمتوقفجائییکانسانکهکنیمی

و،کنیممیکارخودمانرويوشویممیعمیقتر،شویممیعمیقتر،شویممیعمیقترروزبهروزمانه،کردم

.کنیمنمیمتوقفراکارهیچ

***پایان قسمت سوم *** 
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رااییزنده، مردهیکازخدایازندگی:کهبگویدخواهدمیموالنا،خواندمشمابرايهمقبالکهزیرابیاتدر

میزندمیرامردگی، باشیمماوهستخودشامتدادواستخودشکهزندهیکازبعالوهو،کشدمیبیرون

اززندگیة کنندخارجمنظورش،استمردگیاززندگیة کنندخارجواستنیازبیکهخداباالخرهو.اندازد

.کشدمیبیرونزندگیعنوانبهراماباالخره،استذهنیمنِمردگیِ

549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کشدچون ز مرده زنده بیرون می
هر که مرده گشت، او دارد رشَد

حالدروآگاهانهکسیهر، کشدمیبیرون،استزندگیکهخودشامتداد،مردهذهنیِمنازخداچون:گویدمی

ازپس، دیگراستواضحخیلی.استکردهپیداراهدایتراهآدمآن،بمیردذهنیمنبهنسبتزندگیباهمکاري

اینزندگیقصدو،هستمردهاینوهستیمذهنیمنهمیندرزندهعنوانبهما:کهگیریممینتیجهبیتاین

ما، لحظهایناتفاقمقابلدرکنیممقاومتماچقدرهرو،بیاوردبیرونهستیمزندگیکهرامااینتويازکهاست

خاطربهاشخاصبیشترکشیدندرد، کشیدخواهیمدرد،بشویمکاراینمانعاگر.شدخواهیمکاراینمانع

بیت. کَنَندمیجاننتیجهدر.میرندنمیآگاهانهکههمین، استمقاومتشانهمینخاطربه،نیستبیرونیمسائل

:گویدمیاستاینة کنندکاملبعد

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
ذهنیمنکه، بکندبایدبیرونرامردگی، هستزندهکهخودشامتدادیاکهخودشازیاکهماازگویدمی

این، داریمنگاهزندهرانفسوآنبهبدهیمدممااگر:کهاستاینذهنیمنقانونصورتایندر،استمردگی

ناراحتیبه،بیفتددردبه، شودبتماممرگشبهکهکردخواهدکارهایییعنی.تنیدخواهدمرگسويبههمیشه

براي، استخودماننفعبهکهکنیممیکارهاییذهنیمنوسیلهبهماکهچهگر، کندنابودراخودش،بیفتد

. دانیمنمیماولی،استمانابوديجهتدراینهاۀ هم، استخودمانسالمتی

ضرربهسرآخرو،کشیدیدنقشه،زندگیازاستفادهبدون،ذهنیمنبارادقتبیشترینشماکهاستشدهبارها

وخودشدردبه،کندمیکاريهریعنی،تندمیمرگحوشوحولزندهنفساینبنابر. استشدهتمامشما

خدازندگیازرامردگیخواهدمیاینکهبراي؟چرا، تندمیمرگمحورحول. شدخواهدتمامخودشنابودي
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همما،میریممیداریم، ما هم هستیمهویتهمآنباکههمما، بمیريبایدتو،برويبایدتوگویدمی.کندجدا

خواهدمیراهااضافهخودشامتدادازیعنی.کندمیبیرونرامردهزندهازخدابدانیدشماپس.کشیممیدرد

در،حیلهباگفتامروز، داریدنگاهزندهرااینونفسبهیاذهنیمنبهبچسبیدمحکمشمااگرپس. بزند

.رفتخواهیدمرگسويبهاینصورت

551مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یی زین مرده بیرون آوردزندهمرده شو تا مخْرِج الْحیِّ الصّمد
یکمثال،دهدمیدستلحظهاینکهفرصتیهردر.کنکوچکراخودتمرتبیعنی،شومردههوشیارانهبیاتو

ذهنیمننگذار،کنصبروشوکوچککندمیکوچک. کنصبروندهجواب،زندمیشمابهبدحرفکسی

همینآگاهانهنشدنمردهوذهنیمنکردنبزرگهايراهازیکی.کندبزرگراخودشوبدهدنشانواکنش

گربهمثل.کندمیجلوهبزرگوشودمیخشمگینوقتیکندمیبادراخودشذهنیمن. استشدنخشمگین

اینکسیهر،دردهاۀ بقییا.دهدمینشانواکنشیاوچیزيهربراي. شودمیبزرگکندمیسیخراموهایشکه

.بشودمردهخواهدنمی، کندمیایجادرادردها

مردهذهنیمناینازباشیتوکهرااییزندهیکخدایعنی، نیازبیزندگیة کنندخارجتاشومردهگویدمی

هامردهبرايمن:کهگویدمیقاضی،کهگفتششمدفتردرقاضیزبانازموالناامروزکنیدتوجه. بیاوردبیرون

ازماهايحرفماهايصحبتاینیعنی.گویدمیخدازبانازواقعدر. هستمهازندقاضیمن، کنمنمیقضاوت

چیزهیچخداارزشترازويدرذهنیمناساسبرمااعمالیاماکردنمکریکیآنبهشدههویتهمفکراین

ارزشیاصالخداترازويدراین،استدینبهتریناینبگوییممرکزمانبگذاریمراهاباورماکهاین،سنجدنمی

. هستمهازندهقاضیمن، نیستمهامردهقاضیمنکهگویدمیهمینبراي. ندارد

،کنممیفکرمن،گیرممیتصمیممن،هستممنمرکزشدر،استمنباموازيکهکسیآنگویدمیخدایعنی

منبراي،دارندجسمیيهوشیارکنندمیعملجسماساسبرکهبقیه، داردارزشمنبرايکنممیعملمن

؟نهاستجالب. نداردارزشیمنبرايهایشانکاریعنی.نیستمهمانهاقاضی،نداردارزشی

بیرونذهنتويازراما،مردگیاززندگیة کنندخارجنیازبیاینتانشویممردهتا،استهمینهمدراینجا

ما،بدهیمادامهرازمستانخواهیممی،گویدمیپایینهايبیتکههمینطورماولی. نداریمارزشیما، نکشد
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بسیارهابیتاین. خواهیمنمیصبح،خواهیمنمیروزما، بدهیمادامهخواهیممیراشبما،خواهیمنمیبهار

:شودمیاینسلیسشترجمه. استکنندهبیدار

از مرده بیرون می آورد، زنده اي را از مرده شو، یعنی از نفس و نفسانیات پاك شو تا خداوند بی نیاز که زنده را
.مرده تو بیرون آورد

552مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نَهارلَیلگردي، بینی ایالجِبهاردي شوي، بینی تو اخراجِ 
بیرونراروزشبازاینجادر.دیگرچیزازچیزيآوردنبیرونیعنیایالج،استبهارکههمبهار، استروزنهار

هاشدگیهویتهمیعنیبشويزمستاناگرگویدمی. استآوردنبیرونراحضورروزذهنشبازیعنی، آوردن

ازبهارکهبینیمیصورتایندر.شويدي،نکنیشکوفاراهاآن،نگذارينمایشمعرضبهخودتعنوانبهرا

هوشیاريبهنسبتاگر.کندمیتبدیلبهاربهراتوزندگییعنی،ايشدهبهاربهتبدیلتووآمدبیرونتو

.خداستدستدرقلممثلو،استخفتهدنیابهنسبتعارف،دنیاازخفته:گویدمی، بشويشبجسمی

393مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ربتقلیبِپنجۀدرقلمچونشبوروزدنیااحوالازفتهخُ
زیبایی،باشدمابدناستممکنهااینوهاآنبهدادنپزودنیاازگرفتنهویتودنیااحوالازکهکسییعنی

نظربه، باشدماتحصیلیمدركدانممیچه، باشدمامقام،باشدماپول، باشدمادانش،باشدماجوانی، باشدما

،نبینیرااینهااگربشودشباگر. چههرحاال،باشدمادین،استزمرهآندرهمهمعنويدانشکهبیایدخودمان

. استحضورشکوفاییهمبهاراستحضورروز،آوردمیبیرونروزیکشباینازخداگویدمیندهیپزاینهابه

بهارآندیگر،استروزماذهنیمنشبِهمینوذهنیمناساسبر،هستمبهارمنگوییمیکهزمانیتاولی

:گویدمی،استآنسلیسترجمههماین،بله. دیدنخواهیرااصلیروزواصلی

بتکانی و لخت و عریان » مایی«و » من«اگر تو زمستان شوي، یعنی اگر تو درخت وجودت را از برگ و بارِ انانیت و 
سازي، خواهی دید که حضرت حق از باطن تو بهار معنوي را آشکار خواهد کرد و درخت وجودت را از برگ ها و 

شب شوي، یعنی هر گاه از رونق و جلوه گري نفس و اگر . شکوفه ها و میوه هاي حقیقت و معرفت آکنده می سازد
اماره خود ممانعت کنی، و یا هر گاه جانب خُمول و گمنامی و گریز از شهرت طلبی را پیشه خود سازي خواهی دید 

.که حضرت حق روز پر فروز معرفت را در باطنت تابان سازد
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553مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

روروي مخراش از عزا اي خوبپذیرد رفوبر مکَن آن پر که ن
،نکنآلودهراخدائیت،راحضورت،رااصلیتمنیعنی،کردتعمیرششودنمی،پذیردنمیرفوکهپريآنگویدمی

.شویممیهویتهمجهانیاینچیزهايباوقتیکَنیم؟میکی،نَکَنراآن،بپريتوانیمیآنباکهداريپريیک

عزاکسیهر. خراشیممیراحضوررويآنو.گیریممیغصه،گیریممیعزادهیممیدستازرااینهاوقتیو

آفلچیزیکبهحتما،چیزيبهنسبتاستمتاسف،شودمیخشمگین،دارداسترس،خوردمیغصه،گیردمی

درشخصاینپس. رودنمیبینازکهخدااینکهبراي.استآفلچیزهاياساسبرعزایشیا،استمتاسف

رويخراشیدندرديهرنتیجهدر،شودمیختمدردبهشدگیهویتهمهر. داردشدگیهویتهممرکزش

همهرو،استهمخدارويکهداریمرویییکخدائیتعنوانبهما،استماخدائیتیعنی،استماحضورزیباي

:گویدمیاالنوتراشیمیراآنرويناخنبااینکهمثلگویدمی،دردبامخصوصاشدگیهویت

554مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آنچنان رویی که چون شمسِ ضُحاست
آنچنان رخ را خراشیدن خطاست

آفتابمثلکهرازیبارويآنو،جهاناینباشدیممیهویتهممختصرباید،آمدیمروآنباماکهروییآن

بیرونبهرواینازبرکتدائمایعنی،استتابانآفتابمثلکهروییآنگویدمی. داشتیممینگهبایداستتابان

مخصوصا،کنیدعوتراعالماینباشندگانتمامو،بکنیراکاراینبایدتوگفتامروز. جهاناینبهتابدمی

کاراین،باشیداشتهشدگیهویتهمیعنیباشدخراشیدهتوروياگرولی.بدهیانسانهابهبایداول،راانسانها

؟نهیاداریمجهاناینباشدگیهویتهمآیاکهبینیممی،کنیممینگاهمرکزمانبهپس. استخطا

555مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

که رخِ مه در فراق او گریستزخمِ ناخن بر چنان رخ کافري ست
براي.استکافري،استتابانآفتابمثلگفت،تابانآفتابرخدرشدگیهاهویتهم،دنیااینناخنزخمیعنی

،گردیممی،گردیممیبیروندرچیزيیکحوشوحولماکهبینیدمی. شودمیقطعنورشبالفاصلهاینکه

آنفکردر،هستیمآننگراناشهمه،استکردهمشغولراماچیزآن،استآنجذبماتوجهتمامگردیممی

آنباشدخواهدمیچههرنیستوابستهآنبهزندگیاصال،استوابستهآنبهزندگیهمهاینکهمثل،هستیم
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زندگیمقامایناز،ملکایناز،چیزایناز،شخصاینازکنیمفکرکهاستتوهمهمایناستآفلیچیزیک

رخکهاستروییاینو،افتدمیماتابانخورشیدمثلصورتبرگویدمیناخنزخمسببتوهماتاین،آیدمی

.کندمیگریهاوفراقدرماهیعنیمهزیباي

چیزهریعنی.بگیردزیباییتورخازخواهدمیاستزیبااینقدرکهماهگویدمی،گویدمیداردسمبلیکهماین

توکندمیگریهآنفراقدربگیردزیباییتوازخواهدمیاو،ايکردهآناسیرراخودتتوکهجهانایندرزیبایی

زندگیآنازکهکنیمیخمراخودتو،شديمتوسلبیرونیآفلچیزهايیکبهرفتیکرديپنهانرااین

کهکنیکمکمنبهتو،بشويزندهحضوربهتو،هستممنتظرکهمن،کهگویدمیخنددمیتوبههمآن،بگیري

رااینوخواهیمیزندگیمنفکريصورتهمآن،منازآمديتوحاال.کنمپیداراخودمزیباییهممن

. استکافري،استخدارخپوشاندنکاراینگویدمی،مرکزتتويگذاشتی

556مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اندیش راترك کن خوي لجاج بینی تو روي خویش رایا نمی
راذهنیمنزشترويدائما،بینینمیراخودتزیبايرويآنو،گویممیدارممنچیشوينمیمتوجهاصالیا

چیاین،کناربذاررالجبازذهنیمنطبیعتیاخوياین،استيطورایناگر.دانیمیخودترااینوايدیده

راخودترويعلتاینبه،کنیمیمقاومت،کنیمیستیزهکنیمیلجبازيچیزهمهباابزاراینباتوکهاست

بینید؟میراتانذهنیمنرويیابینیدمیرااصلیتانرويشمااستاینسؤالحاال. بینینمی

خودتانبهباید،بگذاریدکنارراذهنیمناندیشلجاجولجبازخويبایدبینیدمیراتانذهنیمنروياگر

بهنفسبنابراین.بزندخواهدمیراهااضافهزندهنفسازاو،کشدمیبیرونزندهمردهازاوکهبدانیدباید،بیایید

.کشدمیبیرونمردگیازراشماکههستاوفقط،زندگیکنندهخارجنیازِبیآن. رودمیمرگسوي

،آنهابهنسبتبشويشبوندهیرونقراآنها،شدگیهاهویتهماینبهنسبتبشويزمستانبایدهمینطورو

آنو.آوردمیوجودبهمعنويبهار،آوردمیوجودبهحضورروز،بیاوردوجودبهروزتودرخداتا،نبینییعنی

بینینمیتو،بگیردانرژيآنازخواهدمی،داردرادیدارشحسرتعالماینچیزهايزیباترینداريتوکهرویی

:گویدمیراهمینآندنبالهبهاالن. گذارينمیکناراستذهنیمنمالکهراخودتلجبازخويایناینکهبراي
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587مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

عشق نَبود، هرزه سودایی بودغیرِ معشوق ار تماشایی بود
بشویدزندهخدابهاول. کنیدتماشاراخداو،بشویدهوشیاريبهزندهبایدشماهوشیاريعنوانبهلحظهایندر

جهاناینبه،دوستتانبه،تانبچهبه،همسرتانبهبعدا،بشویدزندهخدابهاول. کنیدنگاهجهانبهبعدا،گویدمی

گویندمی،ترسندمیايعدهیکاول.کنیدنگاهپولتانبهبعدا،بشویدزندهنهایتبیثَباتاینبهاول. کنیدنگاه

.بیفتیمعقبمردمازماو،بشویمپولدارمانگذارداوکهاستممکن،بشویمزندهخداثباتبهاگرما

مندیدچون،اندمقایسهدرچون،بیفتندعقبترسندمی،ترسندمی،دهندنمیدستازراذهنیمندیدیعنی

اشمعنی،هوشیاريبوسیلۀباشدتماشاقابلچیزياگرمعشوقازغیرگویدمی.استمسلّطآنهابهذهنی

بخواهیمآنازکه،بپردازیمهوشیاريبعنوانماچیزيهرتماشايبهچون،دیگرشدیمهویتهمماکهاینست

.شویممیپرستبتماپس.مامرکزآیدمیآنحتماً،ببریملذّتییابگیریمزندگی

،بودخواهدذهنیمنعشقدیگراین،باشدتماشاقابلچیزياگرزندگیازغیر،معشوقازغیرگویدمی

یکاینپس،ماعینکشودمیآن،ذهنیمنشویممیما،مامرکزآیدمیکنیممیتماشاماکهراآنبالفاصله

دیگرذهنیمنیکبهاستتوهمکهذهنیمنبیهودةعشق،استايبیهودهعشقیک،استايهرزهسوداي

نگاهجهانبهعدمعینکباشویدمیزندهخدابهشمایابفهمیمماکهاستمهمیحرفخیلیاین.شدخواهد

.داردخوبیمحصولاینکنیدمینگاهتانبچۀبههمسرتانبهکنیدمی

عالقۀیکبهوسودایکبهنهیا،آیدمیبیرونمردهازتانزندة،آیدمیحضورروشنروزو،آیدمیمعنويبهار

شودنمیرازندگیاینو.بازیدمیراتانزندگی،پردازیدمیذهنیمنیک باذهنیمنمشروطوسطحی

نمیبجایی،هرزهگویدمیایشانحاال،سوداياین،بپردازددیگرذهنیمنتماشايبهذهنیمناگر.کرددرست

.بودخواهددردآنتوي،رسد

588مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ست کو چون بر فروختعشق، آن شعله
هرچه جز معشوق باقی، جمله سوخت

تمامجاویدوزندهخدايیعنیباقیمعشوقازبغیر،بشودروشنمامرکزدراگرکهایستشعلهعشقگویدمی

هویتهمهنوزاگرپس.سوزندمی،شوندمیسوخته،هستندهاشدگیهویتهمهمانچیزهاکه،چیزها
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مایعنی،خداباوحدتیعنیعشق.نشدیدزندهعشقبهشما،هستدردهنوز،هستشمامرکزدرشدگی

کاراشکال.داریممینگهراپایبندياینوتماساینو،هستیمیچکنیممیشناساییهوشیاريبعنوان

اینقدر،کنندنمیکاراینقدر،کنندنمیکارعمالًو،کنندمیگوشچیزهااینبهسطحیبطورمردمکهاینجاست

.دارندنگهرااتّصالو،کنندحسرااتّصالاین،بکنندپیدازندگیبااتّصالییکباالخرهکهکنندنمیکوشش

وعشقاینو،شودمیتربزرگفضااینهاشدگیهویتهمازتعداديسوزاندنازپس.بشودفروزانشعلهاین

وکنیمشناساییرابیشتريهايشدگیهویتهم،کنیممیپیداقدرتمایعنی،شودمیورترشعلهشعلهاین

راهمسرمانخداستدید،استعدمدید،استعشقدیدکه،دیداینباکهکنیممیپیداقدرتما.بیندازیم

هايتفاوتدیگرمااینکهچرا.استمفیدچقدردیداینببینیمو،ببینیمرامردمراماندوسترامانبچۀ

.کنمقضاوتتوانمنمیرامردگانرفتارهايمنیمگویمیقاضیآنمثل،گیریمنمیجديراسطحی

کهمن.کنمزندان،کنممحاکمهجوريچهراقبرمن،شکایتآمديافتادهتوسرسنگییکقبريتويازگفت

مردگانخدايکهمنگویدمی،گویدمیراهمینهمخدا.کهامنیامدهکهقبرستانوقبرهابرايقضاوتبراي

منبهکههستندکسانیهمزندگانو،کنممیقضاوتزندگانکارمورددرمن،هستمزندگانخداي،نیستم

.جسمبهنه،اندزنده

589مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در نگر زآن پس که بعد ال چه ماند؟تیغِ ال در قتلِ غیرِ حق براند
مرکزتانبهشمایعنی،راهمهبرّدمییعنی،راندمیخداازغیرچیزيهربردنبینازدرراالشمشیر:گویدمی

،کنیدمیشناسایییکییکیرااینها،هستیدهویتهمچیبا،داریدهاییعینکچهبینیدمی،کنیدمیتوجه

حرفچهکینهاینو،داریددلبهراکیکینۀد،رنجیدیکیازدانیدمیمسلّماًً،شناسیدمیرادردهایتانمسلّماً

بینازراآنهاکشیدنمی،رانیدنمیرادردهاباشدگیهویتهمآنقتلدرالتیغچرا؟دانیدنمی،زندمیهایی

من.نیستمتومنکهتصمیماینانتخابمصممبطوروشدگیهویتهمکردنشناسایییعنیالتیغ؟ببرید

مرکزودهدمینشانمنذهنکهچیزيهریعنی،بینممیجسمیهوشیاريباکهچیزيهرو،هستمهوشیاري

میچیکرديالراهمهاگر؟البعدماندمیچیپسآنازکننگاهگویدمی.کنبیرونش،نیستمآنمنشدهمن

:گویدمیخودش؟دیگرماند
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590مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

سوزِ زفتشاد باش اي عشقِ شرکتماند الَّا اهللا، باقی جمله رفت
هویتهمهمه.آوردنایمانیا،شدنمسلمانگویممیمارااین،مامرکزدرماندمیخدافقطآنازبعدگویدمی

مثل،هاآدمذهنیتصویرمثل،دنیامالمثل،اجسامباشدگیهویتهم،باورهاباشدگیهویتهم،هاشدگی

هستمزنکهجنسیتمباشدگیهویتهم،جسممباشدگیهویتهم،هاخشم،هاکینه،هارنجشتمام،دردها

؟رودمیبیناز،هستممادر،هستمپدرهانقشباشدگیهویتهم،هستممردیا

تعییناوبرايخواهدمیهنوزمادر،استسالشچهلپسر،استسالشهفتادمادر،دنرونمیبینازهانقش

نقششدمیمسلماناگر،نکردهرهارانقش؟چرا.کندزندگیجوريچهدانمنمی،کندزندگیکجا،کندتکلیف

نگهاستمقدسهمخیلیرامادرينقششمااگر،کردمیپیدادستاهللاالّبهکردمیالاگر.کردمیرهارا

.رسیدنمیعشقبهشویدنمیزندهاوبهدیگرشما،مرکزتاندردارید

راآنهابشوندخواستندمیخداشریککهچیزهاییآنیعنی،استسوزشرکتکهعشقیايباششادگویدمی

وکنینگاهچیزيهربهگفت،ماستمرکزدرکهچیزيهر؟مادرهستندخداشریکهاچی.سوزاندمیهمه

قرارشریکیعنی.استشرکتاینو،گیردمیراخداجايآن،شمامرکزبیاید،بدزدراشماتوجۀوبیایدخوشت

شركاینبنابراین،بینیدنمیخداعینکپشتازپس،بینیدمیراجهانآنعینکپشتازشما،خدابادادن

بایدمایعنی.استزفتاستبزرگسوزشرکتو،استسوزشرکتکهاستزندگیباشدنیکیاینو.است

کسیهر،نیستعشقفضايذهن.استعشقیفضاي،فضااینکنیمبازفضالحظهایناتفاقاطرافدرمرتّب

ذهنعشق،دادعشقشودنمیذهنبا،گویدمیدروغ،دهممیعشقدارمتوبهمنگویدمیاستذهنتوي

،ترس،اضطرابهمهاین،بدهدتغییرراتوخواهدمی،خواهدمیچیزيیکهمیشهذهنعشق،استمشروط

گویدمیموالنا.نیستندعشق،هستندسوداهرزهاینها،استذهنیعشقبخاطراستروابطدرکهجوییسلطه

65مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

اندر شد، نه پنهان گشت و نی تر شدچو جوهر قُلزُم
برشد در او هم ال و هم الّاز قُلزُم آتشی 

میرها،کندمیولراذهنیعنی،شودمییکتاییفضايواردوقتیخداامتداد،ماهوشیاري،ماجوهرگویدمی

فرارباید،برداريتوانیمیقدمیک،زندمینبضتاین،داريبدندرجانتا،کنیفراربایدگفتامروز.کند
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.استحادثهمهاینهاخداامتداد،خدائیت،هوشیاريهمانیعنیجوهر.خواندیمبرنامهاولاستیادتان.کنی

موقعهر.بشودآگاهخودشازبایدجوهر.پرستیممیراحادثماکنیدتوجهماباورهاي،مافکرهايمابدن

.شدیمزندهخدابهورسیدیمعشقبهما،شدقائمخودشروي،شدآگاهخودشازجوهر

،رودنمیبینازسوزدنمیوشودنمیتروشودنمیپنهان،شودمییکتاییفضايواردجوهروقتیگویدمی

میگویمی،بدهیمدستازراکنترلاینوراسلطهاینترسیممیما،مارویمنمیبیناز،نترسیدگویدمییعنی

رااینها،کنندمیهدایتجهاندرراماباورهااینها،داریمباورمشتیک،شویممیبدبخت،رویممیبینازآقا

پنهاننه.شوينمیبدبختنه.شویممیبدبخت،ماشویممیگم؟چیگیردمیکیرامادستپس،کنیمرها

عشقآتشاین،شودمیبلندآتشییکگویدمیدریااینازموقعآن،سوزیممینه،شویممیترنه،شویممی

گذاردنمی،کندمیالاینهم،هستخدابیانهم،هستاالّهم،هستیدشماخودکهوجودایندرکهاست

بیرونیچیز،مادروندرشدبازفضااینوقتییعنی.دهدنمیراهد،گذارنمیرابیرونیچیز،بیایدتویشچیزي

بله.هستیمهویتهمما،نشدهبازهنوزیعنیکندمینفوذاگر.کندنفوذتواندنمی

591مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

شرك جز از دیدة اَحولمبینخود همو بود آخرین و اولین
هوشیاريماهستیمکیمابودهخدااولی؟بودهکیاولی،بودهآخرینهمبودهاولینکهبودهخدا:گویدمی

ایناگر.اوستهمآخرواوستاولپس.اوبهشدنزنده؟هستچیمامرحلۀآخرینشدیمجدااوازماهستیم

میآخرمرحلۀراذهنما.کردیمگیرذهنتويما.داردوجودو.استشركاینداردوجودکسییکوسط

ومعنويباورهايبراساسهابعضی.گذاریمنمیماکه،باشداوهمآخريکهایستموقعیآخرمرحلۀ،بینیم

نمیآخرمرحلۀبه،هستندذهنهنوز،ذهندرانداختهگیرشانهماناینجاگذاشتندراباورها،گذارندنمیدینی

.استشركاینگویدمی.رسند

اگر،استآنشمامورددرهمآخربودهاوکهاول،کنیدسوالخودتانازشما.استحقّحضرتهمانآخرواول

:گویدمی.ایدگرفتهخدابجايراباورموقعآنشما.کردیدگیرذهنتويشماپسنیست

.شرك را بجز از چشم دو بینان نمی توان دید. اول و آخر همان حضرت حق است
ذهنیمناستذهنشتويکسیهرنداردوجودشركگرنهوداردوجودشركکهاستذهنتويفقطیعنی

مرکزشباورهاي.کندعوضراخودشنیستحاضرو،خداستشریکفرعونش،منشهمانخداستشریکدارد
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گذاشتنمرکزراباورکهداندنمی،کافريتوگویدمی،باشدنداشتهقبولراباورهااینکسیهرو.داندمیخدارا

:گویدمی،استقرآنآیهاینبله،استشركخودشپرستیدنباورو

3، آیه )57(قرآن کریم، سوره حدید
وهو بِکُلِّ شَیء علیمۖ◌ هو الْأَوّلُ والْآخرُ والظَّاهرُ والْباطنُ 

.اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چیزى داناست
اوشماآخراگر.استآنهمآخر،بودهاواول.نداردوجودوشکبحثدیگرجاياصالً.استواضحکامالًآیهاین

و.داریمذهنیمنماپس،داردفرقهمباماباطنوظاهراگر.استآنباطن،استآنظاهر.دارداشکال،نیست

همراهوسطالبته،ایمماندهراهوسطماکهبیندمی،بیندمیوداندمیراماکارهايهمۀداناستچیزهمهبهاو

واقعاًنیستیم

خروشکمخاموشاستنزدیکصبح
مکوشتو،توپیکوشمهمیمن

و

تهیستنانازدستکهمردهغمزاي
چیستترساینرحیموغفورستچون

ورحیمآمدیمحاالگوییممی.داریمترسنتیجهدر،فهمیممیذهنبا،فهمیمنمیرااوبودنرحیموغفورما

نمیدرجورخداباگویدمیکردنمکروداشتنشکوذهندرهااقامتجوراینو.کنیمکارچهمانبودغفور

درداریمشركو،مرکزماندراوبجايایمگذاشتهراباورهاذهنتوماکهداندمیاو،داناستچیزيهربهاو.آید

باورهاو.دارنددیگريباورهايدیگرانچون،نامیممیکافررادیگرانو،کنیممیخداپرستیادعايکهحالتی

درنیستدرستاصالً،ظاهریکداریمباطنیکما،ظاهرندباورهاداندنمیکسیهریعنی.اندظاهريچیزهاي

.استزندهنهایتبیبهکهاستهوشیاريیکفقطباطنوظاهر،ذهن

مثلهمما،داردمیوه،داردبرگباالخره،داردساقهدرختییکخوبکههستیمدرختیمثلماگفتامروز

.آیدمیورآنازفقطآباینکهبراي؟خشکیچرا.دنیااینخشکیدر؟کجادر.داریمریشهاماهستیمدرخت

هربه.آیدمیورآنازچیزهاتمام،نداردزندگییعنی،نداردآبدنیااین.داردآبدنیاایندهدمینشانذهن

:حال



# Programگنج حضور752برنامه شماره 752

58: صفحه

592مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

عکسِ آن؟اي عجب، حسنی بود جز 
نیست تن را جنبشی از غیرِ جان

یعنی؟نباشدخداعکسولی،باشدزیباواقعاً،باشدداشتهوجودجهاندرکهشودمیزیباییآیاعجب:گویدمی

انعکاسهممادرمی گوید در آن او هست، زیباییچیزهرپس؟نباشداوزیباییانعکاس،نباشداورويانعکاس

راظاهراگر،شدهخالیشمامرکزبینیدمیاگر؟بینیدمیرااوچیزيهردرشماخوب.هستاوامتدادوزیبایی

اینهاتمام.گیردمیاوازرانیرو،کندمیجنبشکه،ماتنجملهازهستجهاندرکهچیزيهرو.نه،بینیدمی

وبودهماچشمتويقبلازهاعینکاینچونولی،کناربگذاریمراذهنیمندیداینکهرساندمیآنجابهراما

وکنیمتکرار،بخوانیمزیادخیلیراابیاتاینماکهاینستخوبهايراهازیکیشاید،شدیمبزرگاینهاباما

ترکیبآیاکهببینیم،راهاآیهاینفقط،بخوانیمزیادکندمیاشارهآنبهموالناکههمراقرآنهايآیهاینحتّی

.موقّتولو،کندعوضتواندمیرامامرکزدید،رامادیدآنهادرتأملوابیاتاینوهاآیهاین

593مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خوش نگردد گر بگیري در عسلآن تنی را که بود در جان خَلَل
یعنی،بگیريهمعسلدررااو،باشنداجساممرکزشدریعنی،باشدخَلَلجانشدرکهکسیآنکهگویدمی

میمارااینالبته.شدنخواهدخوشاو،کندمیارائهجهاناینکهبگذارياوجلويراجهانهايشاديتمام

.رابرنامهاینکنیمتماموبخوانمسریعهمراقسمتاینبدهیداجازه.ایمکردهتجربهعمالًاینکهبراي،دانیم

625مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اقتداراختیاري نبودت بیکامتحان را شرط باشد اختیار
کهاینستاشمعنیکندمیامتحانولی،پسراياستامتحاندرامتحان، کندمیامتحانماراخداگویدمی

ونرویمدنبالشوبشناسیمراشدگیهویتهمکهداریماختیارهوشیاريبعنواناالنمابنابراین.داریماختیارما

رافضاماکهوقتی؟چراداریمرااینقدرتما.بدانیمبایدراچیزيیکولی.نیندازیمداریمهماختیار.بیندازیم

کهداریمقدرتاینقدرما.ماستپشتکلّعقل،کنیممیپیداراخداقدرتیالحظهاینقدرت،کنیممیبازرا

و،باشدشدگیهویتهمشناساییانتخاباین.باشدشدگیهویتهمدنبالنرفتنانتخاباینوکنیمانتخاب

.توانمنمیگوییدمیشماو.باشدآنانداختنوباشدکسیازمارنجشتواندمیانتخاباین.باشدآنانداختن
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همداریدانتخاباختیارهموکردنمیامتحانراشماخدانداشتیمقدرتاگرداریدرااینقدرتشماگویدمی

.داریدانتخابقدرت

توچطورپس،ندارمگویدمیآن.بله؟کناربگذاردرااعتیادشکندانتخابکهداردرااینقدرتمعتادیکآیا

اینواختیاراینخالصه.استقدرتتیددر،استدستتدراختیارهماناالن.بشويمعتادکهداشتیاختیار

تواناییو،کنیاستفادهتوانیمیمنعقلومنقدرتازتوگویدمیخداگویدمی.آیدمیزندگیازقدرت

.استمنازآن،بله،کنیانتخابتوانیمی،داريآزادارادةاگر.کناستفادهتو،دادمتوبهانتخاب

ذهنیمنبهبروياگر،کنیمیاستفادهمنقدرتازومنعقلازببینمخواهممی،کنممیامتحانراتومن

یکبدانیدشمااستامتحاندرامتحان:گویدمیوقتیپس.رودمیدستازهمراانتخابتقدرت،قدرتنداري

انتخاباینکهباشیمداشتهانتخابیو،بکنیماستفادهاوقدرتازواوبهبشویموصلتوانیممیماکه،راچیزي

میخشمازکهذهنیمنهايانتخاببهکهداریمرااینقدرتما.باشدشدگیهویتهمانداختنوشناسایی

.بکشدراماهمیشهتواندنمیذهنیمنیعنی.بشویممسلّط،آیدمیدردهاازو،آید

امتحانخداگویدمیو.نرویمداریمرااینقدرتما،بگیردانتقامخواهدمی،کشدمیبیروندرراماچیزيیک

نمیامتحانراتومنتوانستینمیاگر،نه:گویدمی.توانمنمیدیگویمی؟کنیالتوانیمیتوببیند،کندمی

چیزيیک،هستیمضعیفماگویدمیذهنیمن.کنمنمیامتحانخودبیپس،داريرامنقدرتتو،بله.کردم

ذهنیمندیدباتو.نیستچیزيهمچونیک،ندارمچارهبرومباید،کشدمیداردکنمکارچه،کشدمیرامن

:گویدمیاالن.بینیمی

626مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

انداندریشان خیر و شر بنهفتهاندمیل ها همچون سگانِ خفته
هریعنی،جاذبهنیرويباکشندمیراتو،هستندبیروندرچیزهاآنوچیزهابابشويهویتهمیعنیهامیل

اینها.ماستمیلاینها،شویممیکشیدهبیروندرچیزآنبهو،هستیماوجنسازما،ماستمرکزدرکهچیزي

در،اندخوابیدهقبریکتوياینهاقبالًگفت،هامیلاینازکدامهرو.اندخوابیده،اندخفتهسگانمثلگویدمی

بدآنجوریکذهنیلحاظبه.هستبديوخوبییعنی،استشرّوخیرآنتويو،هستزیاديقبرهاينفریک

میانتخابذهنیمنکهسیستمیاینزندگیلحاظبهیعنی.استبددوهرکلّدرکه،استخوبآنجوریک
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دهدمیمابهانتخابیسیستمآناینکهبراي.استغلطآنکلّسیستمایناصالً،بداینخوباینگویدمی،کند

.اختیارمانازو.کندمیمحرومزندگیقدرتازراماکه

وقتیولی.نداریماختیارمااینکهمثلجاییبهکشدمیراماآیدمیسرماندرفکرهااینکهدرکهبینیدمی

،اینجااندگذاشتهراشیرینییک.داریماختیارکهبینیممییکدفعه،کنیممینگاهمانذهنبهناظربصورت

رااین،دارمرااینقدرت،کندمیچاقرامناینگویممیکنممینگاهعقبکشممیولی،بخورمگویدمیمیلم

یکییخچالگذارممییادوراندازممیآیممیبعد،نخوردمکهبینممییکدفعهنخورم،نخورم،کنارگذارممی

.هستندذهنتوياینکهبراي.بینندنمیخودشاندرراقدرتاینمردمولی.بخوردبیایددیگر

627مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زدهها و تنپارههمچو هیزمچونکه قدرت نیست، خفتند این رده
مثل.اندخفتهگروهاینطایفهاین،ندارندقدرتچونولی،هویتندهمهامیلاینبا،اندمیلازپرمردمگویدمی

گویدمییعنی.استمسکوتفعالً،نیستشعلهچونولی،داردوجودانرژيآنهادرکههستندهیزمهايپاره

کههستندهاییآدم،دارندمحدودیتکنیزكآنمثلولی،استزیادبسیارهاآدمایندرهامیلاینانرژي

میکارهاییچهبینیمی،بدهیاوبهقدرتییکاختیاريیک،ندارندقدرتچون،رسدنمیکسیبهآزارشان

مرکزشاندرهاشهوتوهامیلآنوذهنیمن.نیستندذهنیمنازآزادو،نیستندوارستههايآدماینها،دنکن

سگانمثلهامیلآنکهبینیدمی،برسندقدرتبهکههمین.بزنندآسیبتوانندنمی،ندارندقدرتچون،است

.مردمجانتوافتادند،اندشدهزنده

628مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نفخِ صورِ حرص کوبد بر سگانتا که مرداري در آید در میان
هریعنی.کندارائهاینهابهرامرداريیکبیروندرفرصتیکتا،فرصتییکبهشوندمیمنتظراینهاگویدمی

نمیاستفادهحضورشانازو،کنندنمیعملخداییخردوانتخابقدرتازاینها.بیفتدکاربهبهترشبیشترچی

میلکلّیآدمییکاستممکن.شویممیامتحانماهمۀ؟شوندمیامتحاناینهاآیاو. ندارندحضوراصالً.کنند

،البته؟بیندازدبکارراهامیلآننداردقدرتچون،بداندمعنويآدمراخودش،باشدداشتهمرکزشدرخفته

.هستیمجنسآنازمانهمۀماالبته
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میشیپوراسرافیلکههمانطوريگویدمیو.گویدنمیکهخاصیهايآدمبه،گویدمیماهمۀبهرااینهاموالنا

توانندمیکه،آیدمیبهتربیشترچیهرفرصتیکآیدمیکههممرداريیک،شوندمیبلندهامردهوزند

نمیحرکتبودندهامردهمثلحاالتا،شوندمیبلند،شوندمیزندهاینها،بکنندارضاءراشانحرصهاآدماین

.بودندخوابیدههاسگاین،کردند

629مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خفته بِدآن بیدار شدصد سگ چون در آن کوچه خري مردار شد
تويمخصوصاً،بخورندراغذاهابهترینهاسگکهنبودهاینطوريقدیم،مردخريیککوچهدر:گویدمی

خر،بله.بخورندهاسگبروندرامردهخراینگفتمی،مردمیخريیک،بودندگرسنههمیشههاسگ،آمریکا

ساکتنیستقدرتوقتی،هویتیمهمآنهاباماکه،هاستمیلآنواستحرصارضايفرصتیکاینجادرمرده

یااختیارازباید،هستیماینطوريماکهبگویدخواهدمیموالناو.شوندمیزندهآیدمیپیشفرصتوقتی،اند

ما،بیایدپیشمابرايهافرصتاینآیا.شدخواهیمامتحانماکهبدانیمو،کنیماستفادهمانانتخابقدرت

تويبهافتیممیسگمثلوکندمیزندهراماو،مابهکوبدمیحرصصورنفخیا،کنیممیهوشیارانهپرهیز

.بله؟مردارجان

629مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

صد سگ خفته بِدآن بیدار شدچون در آن کوچه خري مردار شد
شدگیهویتهمپرازو،دارندذهنیمنکهانسانهاازهرکدامنهیا،باشدمادروندرتواندمیخفتهسگصد

،کنیدنگاهراتمثیلاینشما.آدمآنجانبهافتندمی،هامیل، شوندمیبیدارهاشدگیهویتهمآن،هستند

،آوردمیماسربربالییچه،آشکارندبعضیواستنهانآنهاازبعضیوبشودارضا،استمنتظرآنجامیلتاصد

.کندامتحانراماخواهدمیخداهمورآناز

،راهاشدگیهویتهماینبکنیمالخواهیممی،شناسیممیداریمرااو،مالحظهبهلحظهببیندخواهدمی

کنیممیایجاددردما،کنیممیایجاددردمالحظههر،شویممیامتحانلحظههر،اهللاالبهشویممینزدیک

تسلیمبالحظهایندرخداقدرتازما،کنیمنمیاستفادهاختیارمانازما،دهدمیدردمابهخداچراگوئیممی

هااینو،تودروندرشدهبیدارخفتهسگتاصداینکهبراي؟افتادیمدردبهچراگوئیممی،کنیمنمیاستفاده

.کنیبیرونیکییکیوکنیشناساییبایدرااینها.دادخواهددردتوبه



# Programگنج حضور752برنامه شماره 752

62: صفحه

630مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تاختن آورد، سر بر زد ز جیبغیبحرص هاي رفته اندر کَتمِ
پیدامیدانکنندمیشروعاالن،شدندنمیدیده،بودندپنهانکههاییحرصگویدمی،استمشخصدیگراینها

آنهمینکهاینکهبراي،بودهمینطورهمکنیزكوخاتونداستان،خرابکاريطرفهرازکنندمیشروع،دکردن

.ردم،خواستمیراهمهخاتوناین،شدبرداشتهمحدودیت

631مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

وز براي حیله دم جنبان شدهمو به موي هر سگی دندان شده
هراینهاو،دارندشدگیهویتهمشانموهاياندازهبهمختلفآدمهايیعنی،داردزیاديموهايسگ:گویدمی

جنبانندمیرادمشان.جنبانندمیرادمشانهی،کنندمیفکرذهنیمنبااینهاهمهو،هستنددندانیککدام

امروز.جنباندنمیخدابهدیگرجنباندمیرادمشمرداربهکهکسی،شناسیممیراارمرداینماگویندمییعنی

.دنیابرابردرنشویدشکسته،اوبرابردربشویدشکستهشمافقطگفت

632مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون ضعیف آتش، که یابد او حطَبنیمِ زیرش حیله، باال آن غَضَب
آنبااليو،کنیممیذهنیمنهايانگیزهبراساسفکرمایعنی،هستحیلهنصفشگویدمی،هیزمیعنیحطب

سگمثل:گویدمی،خواهیممیکهراچیزيآنما،استهمباهمیشهوحیلهخشماینکهببیند،استخشم

میشروع،نرسدآنجابه،ندهندبهشاگر،جنباندمیرادمشوکندمیحملهاولسگاگرو،کنندمیحمله

شعله؟شودمیچه،باشندگذاشتههیزمرویشکهضعیفیآتشمانند،همباخشموحیله،خشمو،غضببهکند

.نیستعشقشعلهدیگراینمنتها،شودمیور

خداکهحالیدر.استحرصشعلهاستدردشعله،استذهنیمنشعلههماین،داشتیمعشقشعلهامروزما

،فهمیممیداریمرااومنظور،بکنیمبایدچکارکههستمانحالیماببیندکندمیامتحانرامالحظهبهلحظه

هوشیاريکهفهمیممی،اوستقدرتقدرتمان،کنیممیاستفادهقدرتماناز،کنیممیال،کنیممیعمل

.آیدنمیمابهچیزهااین،هستیماوامتداد،هستیم
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633مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا آسمانرود دود لَهبمیرسد از المکانشعله شعله می
آدماینواقعدر،رسدمیشعلهشعله،انساندرونگاهنهانازمرتبگویدمی.آتشزبانه،شعلهیعنی،لهب

شعلهاینچون.رودمیآسمانتاشعلهدودو.بردمیکاربهحرصکردنورشعلهدروگیردمیرازندگینیروي

.استمشخص.باشدنداشتهدودکهنیستعشقشعله

634مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اندصد چنین سگ اندر این تن خفته
اندچون شکاري نیست شان بنهفته

چونولی،خوابیدندامذهنیمندرهاسگاززیاديتعدادي،گویدمی،کردمتعریفمنکهها راسگاین

پیدایشاننبایدماهستندخاموشآیا.هستندخاموشفعال،نیستفرصتی،استبستهدستشان،نیستشکاري

،هستندکهالبته؟هستندسگاناینازجوییانتقامحس؟هستندسگانآنازهماینهاکینهرنجشآیا؟کنیم

اینها،بلهرا؟مااندکردهمریض،بلهاند؟گرفته،بلهگرفت؟خواهندگازرادیگرانراما،دارندتیزهايدنداناینها

:گویدمی،استسادهدیگر

637مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

رودخاطرِ او سوي صحت میبودشهوت رنجور ساکن می
در،بگیردراعقلشهمیشهفضاآنازو،کندبازرافضااگرانسانیعنی،باشدساکنشهوتشمریضاگر: گویدمی

شودمیمتوجهفضاگشاییبایواشیواشیعنی.شدنسالمبهکندمیشروع،رودمیسالمتیسويبهاینصورت

بعد االن می،رودمیسالمتیبسويبنابراین،آوردنمیزندگیاینها،نیستالزماینهاحرصیاشهوتاینکه

، کهگوید

638مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آید مزه و خوف بزَهدر مصافسیب و خربزهچون ببیند نان و 
یعنی،هزبِشدهفارسیدرگناهیعنیزهب،استعربیکلمهیاقافیهبخاطراینجا،فارسیدرهستزهبِاینواقعدر

،بیندنمیرااینهاتا،کندپرهیزخربزهوسیبونانازبایدکهاستمریضی،مریضاین:گویدمیبله،گناهوخطا

،خیزندمیبرستیزهبههمدیگرباگناهترسواینهامزهاینصورتدر،بشودفراهماینهاولی،کشدنمیهممیلش
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،ماعینکومادلدربشودآنو،بکندجذبچیزيراماتوجه،بیرونبرویممااینکه،مادردرونهمیشهیعنی

منبرايشامزههم،بپرستیمراآنها،بشویمآنهاجذبو،آنهابشوندمامرکزترسیممیهم،داردمزهآنولی

.استهشیارانهپرهیزماخداداديهايتواناییازیکیکهگویدمیکهاینجاستدرو،استخوشایندماذهنی

639مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

سستَش را نکوستآن تَهیّجطبعِ گر بود صبار، دیدن سود اوست
میتحریککهچیزهادیدن،کنداستفادهاشخداییقدرتازو،باشدصبرکنندهبسیار،دباشصباراگر:گویدمی

راماچیزياگرپس.شودمیترقويافتهمیجلواش،آیدمیدرحرکتبهمیلشوقتیکه،استسودشبهکند

،شدنکشیدهوآمدنهیجانبهاینو،صبرداریمتواناییاگرولی،برویماشبسويکه،کندمیتحریکبیروندر

اگرولی.شودمیقويداردحضور،نرویماگر،کشدمیراماچیزيیعنی.کندمیقويمارا،ایستادنجلوش

.گویدمیراهمیندارد،نبینیمرااینهااصال،کهاستبهتر،برویمبکنیمنتوانیممقاومت

640مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زرهز مرد بی'تیر، دور اولیور نباشد صبر، پس نادیده بِه
ذرهکهکسیاینکهبراي،نبینیمراآنهااستبهترپس،شناسیدمینیز راخودتانشما،مباشیصبرنداشتهاگر

.باشددورتیرازبهتراست،ندارد
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


