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1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرونِ خویش
خونِ انگوري نخورده، باده شان هم خونِ خویش

هر کسی اندر جهان مجنونِ لیلیی شدند
مجنونِ خویشعارفان لیلیِّ خویش و دم به دم 

ساعتی میزانِ آنی، ساعتی موزونِ این
بعد از این میزانِ خود شو، تا شوي موزونِ خویش

گر تو فرعونِ منی از مصرِ تن بیرون کنی
در درون حالی ببینی موسی و هارونِ خویش

اي بر پاي جانبستهلنگري از گنجِ مادون
روي هر روز با قارونِ خویشتا فروتر می

نشسته بر لبِ دریاي عشقیونسی دیدم 
چونی؟ جوابم داد بر قانونِ خویش:گفتمش

بودم اندرین دریا غذاي ماهیی:گفت
خویشپس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذُاالنّونِ

زین سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر
چونِ خویش؟چون ز چونی دم زند آنکس که شد بی

ریمباده غمگینان خورند و ما ز می خوش دل ت
رو به محبوسانِ غم ده ساقیا اَفیونِ خویش

خونِ ما بر غم حرام و خونِ غم بر ما حالل
هر غمی کو گرد ما گردید، شد در خونِ خویش

بر رخسارِ بیمارانِ غمستباده گُلگونه
ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگونِ خویش

همچون مردگانمن نیم موقوف نَفخِ صور
دهد ز افسونِ خویشجانی میهر زمانم عشق 
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و حریرسبزست و خَلخالدر بهشت استَبرَقِ
خویشدهد از اطلس و اَکسونِعشقِ نَقدم می

دیدم طالعی داري تو سعد:دي منَجِّم گفت
آري ولیک از ماه روزافزونِ خویش:گفتمش

مه که باشد با مه ما؟ کز جمال و طالعش
بر گردونِ خویشگشتنَحسِ اکبر، سعد اکبر
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز1247شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

وحضورگنجمالیوضعبهراجعاندکیوکنم،میاجراشمابرايرا754شمارهبرنامهامروزدانیدمیکههمانطور

.می بینندبینندگانهمهرابرنامهازقسمتاینکه،کنمصحبتبرنامهاولدردرستخواستممیجبرانقانون

اجراشمابرايبرنامه754کهگرچه.کنمصحبتموضوعاینمورددربرنامهاولدرندارمعالقهاصالًکهگرچه

قانونانداختنجاوتفهیمدرولی،ایمبودهموفقکارایندرحضورگنجاعضايیعنیشرکامانوبندهو،شده

.ایمنبودهموفقاستزندگیقانونتریناساسیکهجبران

هنوز،اندکردهحاصلبینندگانکهراهایندرپیشرفتوموالناباآشناییهمهاینوبرنامه754ازپسامروزهو

نمیاجراراجبرانقانونیاشانهمهمابینندگانبنابراینبیاورد،درراخودشهايهزینهتواندنمیبرنامهاین

،نیستکمکاسمش.کنندنمیکمکبرنامهاینبهکافیاندازهبهیعنی،کنندنمیاجراکافیاندازهبهیا،کنند

.بدهدادامهخودشکاربهبرنامهتا،گیریدمیبرنامهاینازکهاستچیزياستکردنجبراناسمش

ایناجرايازمنقصداینکهآنو.رسیممیبرنامهبهبعد،دهممیتوضیحخدمتتانراسادهمطلبتاچندیک

ینامنپولیهیچبابدهیدحقوقیعنی،بدهیدمزد،بدهیدپولمنبهبودقراراگرو،نیستدرآوردنپولبرنامه

بسیار،باشدتلویزیوناسمشاگرتلویزیوناینداشتننگهسرپاوبرنامهایناینکهبراي.کشیدمنمیرازحمت

.خواهدمیزحمتبسیار

میراثبعنوانمنراکارایناین،وصفباولی.بردمیزیاديوقت،کارکلبرنظارتادیت،اجرا،اشعار،انتخابو

مزدشماازکاراینبرايدارم،دوستهمبسیارو.دهممیانجام،برومبگذارمچیزيیکروممیوقتیکهخودم

و. استسنگینبسیاربسیارآنپخشهايهزینهولی،طرفیکآنتهیهوبرنامهایناجراياما. خواهمنمی

آنهاییکهاستاینآنو،داردوجوداشکالیکاینجادرفقط،دارمکاراینبرايوسیعتريهايبرنامهبندهحتی

مثالیاینکهبراي.کنندنمیرعایتراجبرانقانونکافیاندازهبهاکثرشاناستخوببرنامهایندانندمیکه

.گشتخواهیمبازغزلبهباشمزده

،کنیداستفادهpaypalلینکازوماوبسایتبهبرویدکهگوییممیدهیممینشانشمابهمرتبماراآگهیاین

paypalدهتاپنج،داریمحسابآنجاکهکنیدمیپرداختپولمؤسیهاینبهوقتیشماکهاستايمؤسسهیک

ووبسایتبهبرویدکه،شمابهدادننشانوتبلیغهمهاینازپسما،بهدهدمیرااشبقیهکندمیکمدرصد
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کهايبرنامهو،انددیدهنفرهزارصدیعنیخوردهکلیکدفعهصدهزارماهايبرنامهازبرخیاینکهو،کنیدکمک

.بینندمینفرهزاردهاولهفتهدر،ماگذاریممیوبسایتروي

paypalطریقازمابهنفرهشتاد. هستندنفرهشتاد،کنندمیکمکمابهpaypalطریقازاالنکهکسانیتمام

زابرخیواینطورهادالرسی،دالرده،دالربیستهماکثرشانو،هفتهاینآوردیمدرراتعدادش،کنندمیکمک

کسانیبودمکردهخواهشمن. دهندمیدالرصداالن،دالرصدبهبرسانیدراتانعضویتکردیمخواهشکهآنها

وقتیولی،هستنفريچهارصدسیصد،یککردممیفکرالبته،بدهنددالرصدحداقلpaypalروندمیکه

و،کنندمیکمکمابهpaypalدرکههستندنفرهشتادو. هستندنفرهشتادنهدیدیمکردیمحسابدقیق

همدالرسیصد،انددادههمدالرچهارصدهابعضیمثالً،دهندمیدالرصدازبیشترآنهاازشماريانگشتتعداد

کههاییصحبتاینيهمه. گویممیچهمنکهدانندمیشنوندمیکهآنهااند،دادههمدالردویستاند،داده

.استدرستهمهکهدانندمیوشنوندمیهمهماحسابدارماهمکارانهمکنممیمن

مااستسالهاو. استهلنددرماحساباینکنیدتعجببشنویدشمااگرشایداینکهترانگیزشگفتچیزیکو

اینبه،ندارندآمریکابهدسترسیوهستنداروپاکهآنهاییکه،دهیممینشانشمابهداریمراحساباینداریم

میبیزنساروپاباوقتیپیشسالسی،هستمناسمبهبینیدمیکههمانطورراحساباین،بریزندپولحساب

بکنمرااینکهگفتم،بودماندهتویشهمیوروهزارپنجو،بودماندهمناسمبههمانطور،کردمبازهلنددرکردم

.میکناستفادهحساباینازوحضورگنجحساب

نمیواینجابیاییدبایدگفتندمیاینکهبراي،بیاوریمشدیمنمیموفقکهراحساباینپولتماماخیراًو

درسترااینما،کشیدطولماههفتتاششاینهاوفالنواینترنتوکارتطریقازباالخرهبرومتوانستم

من،استسالشانزدهپانزده،مناالنکهمدتایندرکهپولیتماماینجا،کردیممنتقلرااشموجودي،کردیم

.استدالرهزاربیستوصدکنممیاجرادارمرابرنامهاین

یعنی، متوسطشود،میپایینوباالتقریباً،استدالرهزارپنجاهوصدماهدرامهزینه،نیستماهیکپولیعنی

وکارایناصالًاست،ماهیکهزینهازکمتردالرهزارسیمدتایندر،کردندمابههااروپاییکهکمکیيهمه

ازگیریم،میدالرهزارچهلحدودماهمآمریکاعضویتپولازواستآورتعجبهممنخودبرايوضعیتاین

.نیستماهزینهنصف،راهمهکنیممیکهجمعو،گیریممیاندکیهمکانادا
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وشبهیچیعنی،کنماجراراسنگینیاینبهبرنامهبیاورم،دربیزنسمازکنمبیزنسبرومبایدبندهبنابراین

وبندهسنرفتنباالبهتوجهبا،بروداینطورياگربنابراینمن،هستمکاراینتوياشهمه،باشمنداشتهروزي

دادمشمابهمنامروزکهآماريو.ماندنخواهدورفتخواهدبینازبرنامهایندیگراینهاهمه وشدنضعیف

آنها،داریمآمریکادرماکههماعضاییو.هستکههستهمینولی،نیستکردنیباوراصالًهممنخودبراي

،کنندمیکمکخوبآنهاکههستندنفرسهدوهستند،دالرپنجاههستنددالرسییاهستنددالربیستیاهم

اعضايبینبشودیعزتوبایدهاهزینهاینولیبدهیم،ادامهتوانستیمنمیمانبودندآنهااگر،کنندمیجبران

.کنیداجراشماوکنمبیاندرستشمابهراجبرانقانونکهمانبودهموفقبندهبنابراین،مختلف

نشنیدهاصالًاینکهمثلو،نه:گویندمیهستندعضوشماپرسممیوزنندمیزنگمنبهکهبینندگانیازخیلی

فقط،راجبرانقانونشنوندنمیاصالًدرصدنودازبیشترمابینندگاندرصدنودتقریباًیعنی،بشودعضوباید

.کنندمینگاه

دولتمن،بگیردصورتملتبوسیلهبایدامکاناتوتکنولوژياینبابزرگانمعرفیایندوستانکنیدتوجه

وموالناآنهارأسدر،ایرانفرهنگمعرفیبهسوزانيعالقهیکبا،دارمبیزنسییکهستم،نفریکمن،نیستم

و،شومنمیخستههمکاراینازو،کردمارائهشماخدمتشمارهبابرنامه754،نیستادعا،نیستفلوبهماین

.دهممیانجامراکاراینهمعمرآخرتا

بههممن،داردشمابهبستگیدیگراین، اکثریت را می گویم،دهیدنمیانجامراخودتانوظیفهشماکهاینو

.مختلفنهايعبهم،اکردهصحبتشمازندگیمختلفشئوناتدرآناجرايوجبرانقانونبهراجعکافیاندازه

توجهکهکنممیخواهشوکنم،میصحبتجبرانبهراجع،گذارممیرااطالعاتایناشهمههاتلفنبرنامهاول

اجتماعی،شخصی،کارهايمختلفشئوناتدرجبرانقانوناجرايبلکه،برنامهبهمالیجبرانبهفقطنه. کنید

.شودنمیاینازبیشتردیگرتوضیحواقتصادي

آناجرايعدموجبرانقانونبهاعتقادعدمبعلتایرانیانماجمعیبطورحتیوکسیهرشکستعاملکهگفتم

پیشرفتخوردهیکزندگیدرمنهماگرو،کردهپیشرفتکردهرعایتراجبرانقانونشخصاًکسیهر.است

شمابیناگر،کردممیارائهبایدشماخدمتکهاستتلخیحقیقتاین.استبودهجبرانقانونخاطربه،داشتم

بشودقطعاگرو،کندپیداادامهبرنامهاینکهخواهدمیدلشوبرنامهاینبهاستمندعالقهکهاستکسانی
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توانمنمینفریک،تنهاییمنوگرنه.بکندعملجبرانقانونبهباید،سوختخواهددلشناراحت خواهد شد،

.کنمتأمینرابرنامهاینهايهزینه

خیراتما.بدهیمحضورگنجبهراصدقاتمانوخیراتگرفتیمتصمیمماکه گویندمیبرخی از تلفنها که می آید،

یکوگیریدمیچیزيیک، شمادهیدنمیهممجانیشماما می خواهیم جبران کنید،. خواهیمنمیصدقاتو

بهو،دهیدنمیهمصدقات، کمک هم نمی کنید،دهیدنمیخیراتبنابراین.دهیدمیجبرانبعنوانراآندهم

،ایددیدهرامردمپیشرفتو.استحقیقیبستانوبدهیکبلکه،کنممیدعامنکهدهیدنمیهمدلیلاین

.بکنندراکاراینبایدملت.، و نخواهد کردبکندراکارایننیامدهدولتیهیچموقعهیچ

،کنیدتوجهکمییک.کنندزیادشو،بدانندراقدرشودارندنگهباید،آمدهپیشایرانیانبرايکهفرصتاینو

همهو،وبسایتتويگذاشتیم،کردیمادیت،کردماجرابرنامه،نشستمآمدممندفعه754.هستیم754برنامه

.کردخواهیمگوشموالناهايراهنماییبهآنازبعدو.بکنمعرضشماخدمتخواستمبودمطلبیاینها
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1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرونِ خویش
خونِ انگوري نخورده، باده شان هم خونِ خویش

هویتهمجهاناینچیزهايباذهندروذهنبهرفتهخداامتداد،هوشیاريآنهادرکههستندکسانیعارفان

راهایشانشدگیهویتهمتمامو،اندشدهبیدارذهنیمنخوابازتدریجبه، وکردنددرستذهنیمنوشده

کهشدندهوشیاريهمیندوبارهبرگشتند،اندکردهرهابودندچسبیدهکهچیزهاییبهیاراآویزشهایشانیعنی

.هستندعارفاینها،اندشدهزندهخدابینهایتبهلحظهایندرو،بودشدهجهاناینوارداولاز

چسبیدهیعنی،بورزدعشقباورهاازايمجموعهیکبااستممکنعاشقاینکهبرايعاشقان؟گویدنمیچرا

عاشقو،ببیندراجهانآنهاعینکپشتاز،مرکزشباشدگذاشتهراآنها،باورهاازايمجموعهیکبهباشد

،داریمباوريعاشقمابنابراین.استخداعاشقکهکندفکرو، و این باورها مربوط به خدا باشدباشدباورهایش

بهتماماًحتماًدیگرعارف،نیستذهنیعاشقعارفولی،استخداعاشقکندمیفکرکهداریمذهنیعاشق

.شدهخداجنسازو،شدهزندهاوابدیتبهوخدابینهایتبهلحظهایندرو،شدهتبدیلحضورهوشیاري

دریاحاال،کردهنگاهجهانبههاعینکآنبا،کردهپیداجسمیهوشیاري،شدهجسمجنسازجهانرفتهپس

وضعیچهاینکهبدهدقرارسؤالموردراخودشکهکردهمجبوردردهایااو بهخداتوجهیابزرگانخواندناثر

خردشدهگشودهفضايایناز،کردهبازاتفاقاتمقابلدررافضا،بشودتسلیمبایدکهشدهمتوجهواست؟

جمعآیندهوگذشتهیعنیزمانازبرگشته،انداختهراهایشآویزشيهمهباالخرهو،کردهراهنماییاو رازندگی

خودشعارفبنابراین.استعارفاسمشاین،شدهزندهاولیهبینهایتبهلحظهایندرلحظه،اینبهآمده،شده

، درست است؟هنوزاستنمرده،استجسماینتويهنوزکهگرچهکند،میشناساییخدائیتبعنوانرا

شمع،جهانبهرویممیوقتیمااینکهبراي.آورندمیخودشاندرونازراشاهدشانوشمععارفان:گویدمی

میبیرونازراروشناییوزیباییحسذهنیمنمعموالً،استزیباییحسکهشاهد،استکنندهروشنکه

زیباانسانازیاگیریممیگلازهمرازیبایی.داریمذهنیمنوقتیگیریممیباورهایمانازماراروشنایی.گیرد

کهاوبینهایتاین،شودمیزندهاوبینهایتبهلحظهایندر،شودمیجمعجهانازوقتیعارفولی.گیریممی

.استزیباهم،استمجهززندگیداناییبهاستداناهم،نداردجسمیهوشیاري،استحضورهوشیاري
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هم،استزندگیذاتبهقائمانسان،استمنطبقهوشیاريرويوقتیهوشیاري،استزیباهمعارفبنابراین

هايراهنماییبهاحتیاجی،استداناهمو،آوردمیدرونازرازیباییحساینوکندمیزیباییحس،استزیبا

همواقعیعاشقعارفاناین.استدرونیاشهمه.ندارندبیرونیشاهدوشمععارفانپس.نداردبیرونیباورهاي

.هستند

میدیگرانسانیکاز،گیردمیبیرونازراشاهدانوشمعنیم بیت معیاري براي شما باشد که آیا شما همین

شراباینهاوگیرید؟میدرونتانازیاهستندبیروندرکهگیرید،میالگوهااز،گیریدمیباورهایتاناز،گیرید

مستانرژيهرنمادبادهاینو،بشوندمستندکهانخوردهشراباوالًیعنینخوردهانگوريخونند،انخورده

دانششیادبهآدمشود،میمستافتدمیزیادشپولهايیادآدماینکهمثلآید،میبیرونازکهاستايکننده

همهاینهاشود،میمستافتدمیدوستانشیادشود،میمستافتدمیبزرگشخانهشود،میمستافتدمی

.هستندبیرون

اینهاندارند،مردمقدردانیندارند،مردمتأییدندارند،مردمتوجهبهاحتیاجیعنی،خورندنمیبادهآنازاینها

خسیسهم نوراینانداختندرو. آیدمیزندگیازنوراینو.اندازندمیجهانبهرانورشانهستندشمعییک

هیچکسازندارند،احتیاجبیرونیچیزهايوبیرونیشراببهبنابراینهستند،مجهززندگیفراوانیبهنیستند،

،ندارندچیزيانتظارخواهند،نمیخوشبختیهیچکساز،خواهندنمیزندگیحسخواهند،نمیهویتحس

بیرونازشرابگیرند،نمیچیزيبیرونازپس.آیدمیزندگیآرامشوزندگیشاديدرونازاینکهبراي

.گیرندنمی

خدا،استزندهخداامتدادهوشیاري.استهوشیاريذاتاست،هوشیاريخونهمشانشرابیعنیهمشانباده

گذاشتهرااسمش.کنندمیکارآنباهماینهاکندمیکارچیزيهربا،کندمیکارانرژيهرباخدا،استزنده

خودشانباورهايعاشقاستممکنعاشقان. دادیمنشانقبالًرابیتاینکهذهنیمنبرعکس. خدائیتخون

کههندسهقضایايآنبعنوانبیتاین.مرکزشانباشندگذاشتهراآنباشندبیروندرچیزيیکعاشق،باشند

دردیباشاگرعارفهستید؟عارفشماآیاکهببیندبایدشمازندگی،مسائلحلدر، خوردمیمادردبهگفتیم

.کندمیکارزندگیفراوانیو.استبینهایتواستخدااشهمهمرکزتان
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زندگیبینهایتزندگیفراوانیبهمهجزمنکنم؟میمضائقهکسیبهراچیزيمنبپرسیدخودتانازاصالً

ذهنیمنکهاياندازهبهباشدذهنیمنیکاگر،استمعشوقاشهمهمرکزتاندرپس،هستیداگرهستم؟

.خداوشمابینپردهیعنیهستیم،پردهباشیم

آدماینهستندمرکزشآنهاوبیندمیراجهانباورهایشعینکپشتو از استباورهایشعاشقکهکسیپس

خداکن،کمکمنبهخداخدا،ايدائماًهابعضیکهدیدیداست،خداعاشقخودشنظرازکهگرچهاستپرده

شدهخالیمرکزشباشدعارفاگرو.باشدپردهاستممکن.نداردفایدههستم،خداعاشقمن،استخوبچقدر

شناسد،نمیرامردگیو،استزندههمیشهخدااینکهبراي،استزندهآدماین،باشدشدهزندگیجنسازباشد،

زندههمماباشداگر.هستزنده،هستیمعارفماواستمامرکزدرکهمعشوقپساست،مردهذهنیمن

.ايمردهعاشقواستمعشوقزنده. هستیممردهباشدمامرکزدرآنها،باشیمباورهایمانعاشقاگرهستیم،

:گویدمیخواندیمهمراقرآنشآیهوخواندیمشمعبهراجعقبلهفتههمبیتاین

1456مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شب بود اندر قیامشمع اندر هین قُمِ اللَّیلَ که شمعی اي همام

اینتويکهکسیهریعنی،جهاناینشبذهن،شبشب؟کدامشب،دربرخیز:گویدمیانسانبهموالنایعنی

.هستندشبدربیشترآنهاهستندهویتهمذهنباکهآنهاییواستفرمشبدر،جهاناینشبدر،استتن

آیهاینازموالناکهاستهمینبراي.شدهمبدلخدابینهایتبهوذهنخوابازبرخاستهدنیاشبدرعارف

شششبشماکهنیستاینمنظورش.نخوابیدراشبکهگفتهبرخیز،شبدرکهگویدمیکند،میاستفاده

آمدورفتذهنتوشماو،هستیدفرماینتويکهزمانیکهاستاینمنظورشنخوابید،ساعتهفتساعت

چرا؟نروید،باوريهايشدگیهویتهمخواببهودردخواببه،یدبنخواذهنتو،کنیدمی

درراشمعاینکهبراينخواب،دنیاشبدر،انسانیهربه،گویدمیانسانبهدارد.بزرگوارايتوشمعیاینکهبراي

کدامباشیم،قیامدربایدفرمایندرکههستیمشمعیمایعنی، قیاماندربودشباندرشمع.کنندمیروشنشب

شبدرواستعارفموالنا.موالناخواهید؟میمثالشده،زندهخدابینهایتکهعارفیهمانگوید؟میراشمع

حرفهااینچونآورد،میآنورازهمراحرفهااینوشدهزندهلحظهایندرخدابینهایتبهزندگیذاتبهدنیا

.استمجهززندگیزیباییبهواستمجهززندگیداناییبهپسکه،نبودهقبالً
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همامخوانیممیندارد،دیگريکارروشناییازغیر.کندنمیصحبتیناایشزیباییازغیرکهبینیدمیهمشما

کهذهنیمنکهفهمیممی،شناسیممیخوبراذاتمانمااینهاخواندنباکنیم،میزیباییحس،شویممیروشن

رامحدودیتاست،خسیسموقعآنبعددارد،امنیتعدمآفریند،مینگرانیآفریند،میترسآفریند،میزشتی

اینطوريذهنیمنغصه،اشهمهانقباض،اشهمهمحدودیت،اشهمهندارد،خبرفراوانیذهنیتازشناسند،می

اینازپسبله،. اندازیممیرااینهانیستیممااینهاشویممیمتوجهوقتینیستیم،مااینهاشویممیمتوجهاست

.خوانممیرامهمبسیاربیتاینتوضیحاتدیگرباریکبیتدواینتوضیحات

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرونِ خویش
خونِ انگوري نخورده، باده شان هم خونِ خویش

بیرونازآید؟میجوشدمیخودتاندرونازیاآیدمیبیروناز،هستیدمستاالنآنباکهشرابیکهببیندشما

بیرونازراتأییديهیچ،راتوجهیهیچرا،شرابیهیچ،ارانرژيهیچکند،میمسمومراشماداردآیدمی

ازراشاهدوشمعماکهاستاینبخاطرمارنجشهايتمامکنیدتوجه.نکنیدگلهنشوید،مستآنبا،نخواهید

.خواهیممیبیرون

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هر کسی اندر جهان مجنونِ لیلیی شدند
عارفان لیلیِّ خویش و دم به دم مجنونِ خویش

ممکناشلیلیاست،لیلییکعاشقحتماً،منگویدمی است،کسکسیاگر.دوبارهاستقبلیبیتتوضیح

است،بیرونیلیلییکمجنونوقتیوباشد،باورهایشاستممکنباشد،شپولاستممکنباشد،انساناست

میراجهانلیلیآنطریقاز،هستهمجهانازدیدشعینکو،استمرکزشدرذهنیتصویربصورتلیلیآن

خودشانلیلیهملحظهبهلحظهعارفاناما.باشدانساننبایدحتماً،دشنباانسانتواندمیلیلیلزوماً.بیند

.خودشانمجنونهم،هستند

خودشبهفرمایندرخدااینکهیعنیعارفاینکهبرايفقط،استخودشعاشقخداذاتآفریدگاري،ذاتپس

یعنیزندگیعاشقهمعارفو.نیستجهاناینفرمعاشقخدااست،خودشعاشقفقطخداشده،زنده

وقتی.هستزندهکههستهوشیاريیکاست،منطبقهوشیاريرويهوشیارياست،خودشعاشقهوشیاري

نافشبندبرد،میجهانازرااتکایشوشودمیزندههوشیاري،شودمیآگاههوشیاريازهوشیاريبصورتانسان
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بصورتشماوعارفبنابراین. خداخودبهشودمیزندهزندگی،خودبهشودمیزندهد،شومیزندهشود،میبریده

پس.باشدبیرونجهانبهمتکییاد،یبخواهزندگیبیروندرچیزيازکهنداردلزومیو،اوبههستیدزندهعارف

تصاویربهمادرشوپدربهپولشبهبیرونی،چیزهايبهشودمیمتکیرودمیهوشیاريبصورتاولانسان

.ردبمیرااتکااینبعداست،وابستهکهچههردوستانش

،خبازوقتیکهدیدیدراخمیرشمااست،پختنسنگکنانشبیهکاراینگویدمی،فرستادهتمثیلیکدوستی

خمیروقتی،هستندهاشنکوچکسنگهاياینهااشهمه،شودمیپختهسنگککهجاییتويگذاردمینانوا

ها،ریزهسنگاینازراخودششدنپختهبهکندمیشروعوقتینانها،شناززیاديتعدادبهچسبدمیاست

تاسهتادوبیندمییکدفعه،بیاورددرخواهدمیراسنگکایننانواوقتیسرآخروکند،میجداهاشن

چسبیممیاولشویم،میپختهسنگکنانمثلجهانبهرویممیماوقتیپس.آورددرمیواهمراآنهاچسبیده

ماندهتاسهتادو،باشیمنکردهجداراهمهاگر.کنیممیجداراخودمان،شویممیترپختهچههربعداًها،شنبه

.آیدنمیهمدردمانوکندمیخداهمراآنهاباشد

باهاشوچسبیدهشنتاپانصدیکدفعه،کورهآنتويگذاشتبردراخمیرراسنگکناننانواببینیدشمااگرلیو

ما،پزیمنمیآمده،ماسربالهمانپس.شودمیغیرممکننانپختناصالًکه،شودنمیاینخوب،بیرونآیدمی

هاکوچکآنازتاسهتادوسرآخررا،آنهاکنیمرهابایدما،دهدمیدردمابهچیزهابهچسبیدنوقتی

توجهآید،نمیدردمانوکندمیانانومثلخدا،زندگی،گویدمیهمراآنهابله؟،ماسنگکنانبهچسبدمی

نانآید،میآنبوياست،پختهرامانانگویدمیموالنا.کردخواهیمصحبتهمبازمطلباینمورددرکنید؟می

.پزدمیقضاپزد،میفَیکونکُنپزد،میخداراما

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بپذیرنفختزرودهدتجاناودمِ
عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

تأملوقتیپزد،میراشماوهستند،دردناكاتفاقاتاینازبعضیآورد،میبوجودرااتفاقاتقدروقضاقضا،

راتاننانوکنید،میرهاراهاشناینشماو،پزدمیراشماشدهگشودهفضايآنکنیدمیبازرافضاکنید،می

،آیدمیاالنمانانهايبويآید،میبویش،خواندخواهمراشعرشپایینپخته،رامانانگویدمیموالناو.پزدمی

.کنیدمیگوشبرنامهاینبهشماهمینبراي
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1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ساعتی میزانِ آنی، ساعتی موزونِ این
بعد از این میزانِ خود شو، تا شوي موزونِ خویش

هستم،ترازومنمردمآي:گوییممی،داریمذهنیمنوقتیشوي،مییکیترازولحظهیکیاساعتیکیعنی

وآقا،بشویدهیچکسترازوينبایدشماترازو،یعنیمیزان.استغلطکاراین،بپرسیدمنازبیاییددارمعقل

آنهابرايم،کنیمیدخالتمردمشخصیکارهايدروقتی.کنیدپیداراراهتانکنیدفکرخودتانشماخانم

ترازويباکنیمیمیزانراخودتساعتیآنی،ترازويساعتیگویدمی.آنهاترازويشویممیم،گیریمیتصمیم

.گرديمیترازودنبالدیگر،یکی

و.بشومکسیترازويخواهمنمیهستم؟کسیترازويمنآیابگوییدبدهید،جوابوبپرسیدخودتانازشما

هموشویممیزندهزندگیبهماوقتی.خواهممیرادرونیترازوياینکهبرايخواهیم،نمیخودمبرايهمترازو

.هستهمترازوبیناوداناشمعاینوشدهروشنشمعاین،اندازیممیراهاشدگیهویت

بهbalenceبالنسوتوازن،عامل،کنندهموازنهعاملیعنیچقدر،چیزچهازگویدمیکهاستاینازعبارتترازو

کهفهدمیخوبآشپزیکریزید،میاشاندازهبهراچیزيهرپزیدمیآبگوشتدیدیدشما،انگلیسیبهاصطالح

خوشمزه،کندمیزیادرافلفلشیا،کندمیزیادرانمکشآیدمیناشیآشپزیک. بریزدچقدرچیزيچهاز

آن،ازچقدراین،ازچقدردوست،چقدرپول،چقدرکهداندمیزندگیداناییآن،همینطورهمزندگی.شودنمی

خرابامخانوادهباامرابطهشود،میخراببدنمشود،میزیادپولمکهنیستاینطوريبپردازم،بدنمبهبایدچقدر

اینازبعداست،مقلدذهننکند،تقلیدبشود،خودشمیزانبایدآدم.کنممیپولفدايراچیزهمهشود،می

.شوخودمیزان

ترازويتوبلکهکن،ترازوراکسینهباش،کسیترازوينهشماگویدمیگویم،نمیمنها،گویدمیموالناشماپس

اینماذهنیمندرکهکنیدتوجه.کندمی میزانراتو،توهوشیاريترازويبشوي،میزانخودتباتابشوخودت

اینهاخیلیبشوم؟مردمترازويدارماشتهامنآیاببینیدکنید،نگاهخودتانبهمنصفانهشما.نداریمراخاصیت

منازداریداشکالیهربپرسید،منازبیاییددانممیمنآقاخانممردمآيذهنی،منبعنواندارندراعادت

.نیستدرستکاراین.بپرسید
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شمابگوییمو،بدهیمتوضیحرااصولتوانیممیماکنید،میکورراآنهاخالقیتشویدمیمردمترازويکهشما

راهنمایی،ندارندترازوکافیاندازهبهفعالًکههایمانبچه،ماداریموظیفهالبتهدانید،میخودتانهستیدخالق

بهشانبایدبینداریم،بکارراآنهابینشراآنهاخالقیتبایدمدتییکازپسولی،کنیمآگاهخطراتازو،کنیم

خلقخودتبایدراخودتفکرهستی،کنندهفکرخودتتو.بگیرتصمیمکن،فکرحاالبگوییمبگوییم،رااصول

.نپرسمنازراچیزيهرکنی،

راسؤالاینحاالبگو،رایکیاینحاال،یمبگورااینحاالبگویند،کنندخاموشراشانذهندارنددوستهابعضی

مابهنهبشوم،زنشمنپسندیدمیاگرببیند،کنیدنگاهآقااینبهکنمازدواجخواهممیمنحاالبده،جواب

واینازخواهدمیکند،قبولخواهدنمیمسئولیتنیست،خالقذهنیمن. نیستمشماترازويمانیست،مربوط

فکرمسئولبایدکسیهر.نرویدمسئولیتاینبارزیرشمارا،منکردیدبدبختشمابگویدسرآخروبپرسد،آن

اگر.هستیدمسئولشما،بودیدمنترازويشمابگویدتواندنمیباشد،خودشعملوتشخیصانتخاب،کردن،

.برویدنبایدروید،میمردممسئولیتبارزیرداریدهستیدترازوشما

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گر تو فرعونِ منی از مصرِ تن بیرون کنی
در درون حالی ببینی موسی و هارونِ خویش

لزومیواست،ماذهنهمینتنکهکنیدتوجه.تنمصرازراذهنیمنیعنیرا،منیتفرعوناینتواگرگویدمی

،استهویتحستویشنیستسادهماذهند،وبشسادهتواندمیماذهن،باشیمداشتهذهنیمنماکهندارد

باچونولی،هستیمهوشیاريگرچهماذهندربنابراینهستیم،هویتهمآنداخلچیزهايبامااینکهبراي

فرعونبنابراینداریم،من،چسبیدیمهاشنآنبهخمیربصورت،هستیمهویتهمذهنیمحتوايوذهنیاقالم

:گویدمیکنیدتوجههستیم،

یعنی.کنیمبیرونتنمصرازرامانمنفرعونهستیمقادرمایعنیکُنی،بیرونتَنْمصرِازمنیفرعونِتوگَر

درستمنوذهنیاقالمبایمشدهویتهموذهنتويایمرفتهماکهبشویممتوجهتوانیممیهوشیاريبعنوان

شدهسادهذهنهارون،ماستحضورموسی.دانیدمیراتمثیلکههمینطوراست،فرعونهمینمناینکردیم

یک،بودگذاشتهزرتشتیک،بوددادهترتیبفرعونکهمجلسیآندر،بزندحرفتوانستنمیموسیوماست،

خانهدرکهموسیاینگفتندمی،کشتمیرازادهااولاینکهبرايموسیبهبودندشدهمظنونوآتشتشت
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دستچهار:کنیمامتحانگفتندو.بکشدرافرعون،باشدموسیهمینبشودبزرگاستممکناین،استفرعون

.فرعونخانهدرموسیرفت،میراهپاو

بهراایندستشانبافرشتگانیکدفعهزر،طرفبرودخواستمیموسیو،زرتشتیک،آتشتشتیکپس

حرفتوانستنمیوسوختزبانشودهانشگذاشتراآتشموسیخالصهچی؟یعنیفرستادند،آتشطرف

موسیاست،شدهسادهذهنهاروناستتمثیل.استتمثیلزد،میحرفاوبجايهارونبرادرشدرنتیجه،بزند

.ماستحضور

شدهسادهذهن،شودمیسادهذهنتکنی،بیرونذهنازرامنفرعوناگرگویدمیاست،تمثیلاینهمهبراي

حرفهارونباموسی،بزندحرفتواندنمیخودش،استحضورکهموسیوبزند،حرفتواندمی،استهارون

حضورزبانما،ماحضورزند،میحرفماحضورباخدایعنیچی؟یعنی.زندمیحرفمردمبههمهارون،زندمی

شودمیآیاباشدنشدهسادهماذهناگرما،شدهسادهذهندررازندگیخرداینکندمیمنعکسنیستیم،بلد

.هستیمفرعونماباشد،شدگیهویتهمماذهندراگر. نهنوشت؟خالقچیزرویش

همینپول،مثلاتومبیل،مثلجسمیچیزهاییمثلدردها،مثلیاورها،مثلذهنیاقالموذهنباکسیهرپس

مندارد،فرعونهماو،هستهویتهم،هستندفیزیکیچیزهايمنتها،کندتجسمتواندمیذهنکهچیزهایی

ذهنازهوشیاري،بیرونبیاوردذهنازراهوشیاريکسیهراستقانوناینپس.استفرعونهمینذهنی

ازموسیموسی،طریقازخداو،هارونشودمیشدهسادهذهنوموسیشودمیشدهخالصوآمدنبیرون

گنجایننیستیمحاضرماایم،بستهپاهایمانبهرامادونگنجمااما.کندمیبرقرارارتباطجهانباهارون،طریق

:گویدمینتیجهدرکنیمرهاراهاشدگیهویتهمیعنیمادون

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي بر پاي جانبستهلنگري از گنجِ مادون
روي هر روز با قارونِ خویشتا فروتر می

بله،داریم؟همراباالگنجما،هايشدگیهویتهمیعنیاصطالح،بهپایینسطحپست،گنجیعنیمادونگنج

آنورازکهدیگر،چیزتاهزارزیبایی،آرامش،سبب،بیشاديعشق،خالقیت،است،یکتاییفضايدرکهگنج

مابرايکهراهایمانشدگیهویتهم،همما،داردلنگرکشتیاینکهمثلهستند،عالیگنجهماینها،آیدمی

هوشیاريیعنیهوشیاري،پايبهکی؟پايبامنتها،پایمانبهبستیم،هستندمقدسهاموقعبعضی،هستندعزیز
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باروزهررويمیفروتَرتاذهن،زمیندرکجا؟دررودمیفروتروپایشهببستهراهاشدگیهویتهمآمده

.استقارونکنیمیفکرکهاستدرستخویش،قارونِ

شویم،میقارون،شویممیترخوشحالشود،میانباشتههایمانشدگیهویتهمچههرکنیم؟میداریمچکارما

ترمشکلیعنی،پایینبهرویممیراهاشدگیهویتهمکنیممیاضافهماچههرکهنیستحواسمانولی

دورترخداازشویم،میدورترحضورازشود،میبیشتردردمان،شویممیترگیج،شویممیترسنگین،شودمی

یکببینیدشمااگرکنید،کمترباید؟کنیدکمتریاکنیدزیادتررامادونگنجخواهیدمیواقعاًشماحاال.شویممی

هرببینید،کنیدبرخوردنفرصدباروزدرشمااگرکنید؟میتقلیدازشکندمیزیادترداردرامادونگنجکسی

گنجگفتهمنبهموالناگوییدمیایکنیدزیادخواهیدمیهمشما،کنندزیادخواهندمیرامادونگنجنفرصد

.شويمیقارونمثلبریزرامادون

شماربیدرددارد،شماربیشدگیهویتهمکهکسیدارد،شماربیشدگیهویتهمکهاستانسانینمادقارون

مادون؟گنجیاباشیمداشتهحضورگنج،باشیمداشتهاعالگنجباشیم،خواهیممیانسانیچجوردارد،هم

.استشماباتصمیم.باشیدسبکخواهیدمییاباشیدسنگینخواهیدمی

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

یونسی دیدم نشسته بر لبِ دریاي عشق
چونی؟ جوابم داد بر قانونِ خویش:گفتمش

اینداستانشحاالرایونسدانیدمیکند،میتشبیهیونسبهراانسانیهرموالناواقعدر،استآزاديرمزیونس

اشعاريدوبارهامروزکه،بودآنجامدتیوماهییاونهنگشکمرفتوهبودپیغمبر،آبتويانداختندکهاست

لحظه،ایناتفاقپذیرشهمینعباداتاین:گویدمیموالناکهعبادتیاتسبیحاثردر.خواندخواهیماشدرباره

توست،تسبیحاتجانصبر:گویدمیکهتسبیحاثردرو.خواندیمرااشعارشهمقبالًو.استصبروفضاگشایی

ازشکنی،بازبایداتفاقبرايفضالحظه،ایندرنداريدوستکهچیزيآنباکنیستیزهنبایدکنی،صبرباید

بله؟کنی،ستیزهیاکنیفرارنباید

اینجادرماهیپسآورد،میبیرونماهیشکمازرایونسکردنصبروشدهگشودهفضايیافضاگشاییاینو

عارفهمانیونساینجادر.استیونسیکبالقوهکسیهروهست،ماهیشکمتويیونسوبله؟است،ذهن
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و. استیکتاییدریايلبعشق،دریايلبنشسته،عشقدریايلببردیدمراکاملانساناینگویدمیاست،

: گفتهامبهقبالًموالنااست،راهقدمیکواقعاًکاملعارفیاکاملانسانتاذهنیمنازالبته

خروشکمخامشنزدیکستصبح

مکوشتوتو،پیکوشمهمیمن

مثلکههستیماینبهنزدیکخیلیبنابراین،شدهتمامهمهبرايذهنشبیعنیهستیمصبحنزدیکخیلیما

است،شدهآزادانسانیونسپس،پرسیدمیونساینازمن:کهگویدمیو،بنشینیمیکتاییدریايلببریونس

وحدتحسگفتیمهمعشق.کرديتجربهراعشقیعنی،آگاهانهوهوشیارانهنشستیعشقدریايلبدرکهتو

،خودشذاتبهشودمیقائملحظهاینبهآیدمیهاشدگیهویتهمازشودمیآزادهوشیاريوقتیاستخدابا

.استعشقِ حالتحالتاین،شودمییکیخدابا

با قانون پول کار نمی. مکنبا قانون جهان کار نمی.کنممیکارخودمقانونبافقطگفتاي؟چگونهپرسیدماواز

دانایی ایزدي، دانایی عشق، روشنایی ایزدي است که مرا هدایت . مجهان کار نمی کنبا قانون چیزهاي این . مکن

هر چه که ذات زندگی این لحظه تعیین می . اي؟ گفت قانون خودمگفتمش چونی؟ حالت چطوره، چگونه. می کند

دهد در توجه می کنید این آدم اینطوري نیست که پاسخ ن. پس دائماً فضاگشا هستم. کند من آنطوري هستم

.مقابل چیزهاي بیرونی

پس اتفاق بیرونی حال . شما در مقابل اتفاق این لحظه فضا را باز می کنید و از فضاي باز شده پاسخ شما می آید

ید در حال؟ چون از او کجا نشسته،فضاي باز شده است که حال شما را تعیین می کند. شما را تعیین نمی کند

آیا به چیزهاي بیرونی . ؟ با خدابا کی یکی هستید. دب دریاي یکتایی نشسته ایجنس آن فضاي خالی هستید، بر ل

. دبراي اینکه در مقابلشان مقاومت نمی کنی. یا موقوف آنها هستید یا قربانی آنها هستید؟ نه چرادایهم چسبیده

. دفضا را باز می کنی

این لحظه قبل از رفتن به ذهن یعنی قبل از تسلیم یعنی پذیرش اتفاق . شما می بینید که تسلیم چقدر مهم است

. یعنی هر انسانی باید در مقابل اتفاق این لحظه فضا را باز کند تا از جنس اتفاق نشود. قضاوت بدون قید و شرط

. داراي من می شود. از جنس اتفاق بشود، از جنس این جهان می شود. اگر مقاومت کند، از جنس اتفاق می شود

هر کسی بترسد سایه هیجانات هم می . هر کسی اتفاق بیفتد می ترسد. کند به اتفاق افتادنآن موقع شروع می 
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اگر یک هیجان از این جور چیزها که . حسادت بیاید یعنی ذهن. خشم بیاید یعنی ذهن. ترس بیاید یعنی ذهن. آید

. داریم صحبت می کنیم، حس نقص بیاید یعنی ذهن

یعنی ذهن . اتفاق این لحظه قبل از رفتن به ذهن است، قبل از قضاوت استبراي همین می گوییم تسلیم پذیرش 

باید بدون قید و شرط در مقابل اتفاق این لحظه . شما نباید بگوید که این خوب است یا بد است، بعد شما بپذیرید

حالش با قانون اش، چون بر لب دریاي عشق نشسته و چونیش، چگونگی. یونس این کار را می کند.فضا را باز کنید

همیشه آرامش ،همیشه شاد است. قانون زندگی هم شما می دانید چطوري تعیین می شود. زندگی تعیین می شود

و آن . بینهایت انعطاف است. یک خاصیت دارد خدا و آن فضاگشایی است. خدا هیچ موقع عصبانی نمی شود. دارد

مقاومت و قضاوت . یش چی به کار می بریم؟ مقاومت، قضاوتبه جا. منتها به کار نمی بریم. خاصیت را ما هم داریم

.جلوي فضاگشایی یعنی خاصیت خداگونگی مان را گرفته. ما را به عنوان من ذهنی بدبخت کرده

***پایان قسمت اول *** 
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:بعد می گوید

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بودم اندرین دریا غذاي ماهیی:گفت
خویشخمیدم تا شدم ذُاالنّونِپس چو حرف نون 

ما هم به عنوان . رفته بودم شکم ماهی. یعنی ماهی مرا خورده بود. گفت که در این دریا من غذاي ماهی شدم

. چرا می گوید ماهی ذهن؟ براي اینکه ماهی ذهن ما در دریاي یکتایی است. هشیاري رفتیم شکم ماهی ذهن یا نه

یاري عظیم یعنی خدا بگوییم، من ذهنی ما را محاصره کرده و ما را می براي همین است که می گوییم یک هش

ما توي ذهن زندانی شدیم و تازه آنجا خودمان را زرنگ هم می دانیم، حیله هم می کنیم، تسلیم هم نمی . بیند

. شویم، خودمان را عاقل هم می دانیم

وسیله دریا محاصره شده و دریا تعیین می می شود یونس در شکم ماهی، جاي تنگ و تاریک در حالی که بهرآخ

کند که این ماهی چطوري باشد و آزادي یونس از شکم ماهی بستگی به قانون دریاست، لطف دریاست، حاال 

بعد . نشسته یونس آنجا یعنی ما به عنوان یونس، حیله و تزویر و ریا و دروغ و هزار جور کلک را به کار می برد

هم می کند و آن دریاي بیرون هم که می خواهد یونس را از توي شکم در بیاورد، ما مقاومت. ستیزه هم می کند

از این بیرون اتفاق می افتد و ماهی را از اینور آنور می کند، یعنی ذهن . هزار جور حیله می کنیم که نیاییم بیرون

. تو بکشد بیرون، تسبیح بکنیمبگذاریم زندگی ما را از آن. را که بلکه ما بفهمیم آن تو هستیم، مقاومت نکنیم

. می گوید باالخره این تسبیح همین تسلیم و صبر است. یعنی صبر بکنیم و تسلیم بشویم. یعنی عبادت بکنیم

. فضاگشایی و صبر است این عبادت

تا . نون، خمیده، یعنی تسلیم شدم. پس چو حرف نون خمیدم. می بینید. گفت بودم اندرین دریا غذاي ماهی

یا ذوالنون را می . تا فیلسوف خودم شدم. تا شدم ذوالنون خویش. بله. ن را می توانی فیلسوف معنی کنیذوالنو

یعنی موالنا شاید هر دو معنی را به ما می خواهد بگوید که انسان فیلسوف . نون هم یعنی ماهی. توانید صاحب نون

ها را بخوانید اگر نوشته. چیزها بحث زیاد استالبته در این،ذوالنون می دانید که بله فیلسوف است. خودش بشود

.ذوالنون کی بوده و اینها. لزومی ندارد ما به آن جزییات برویم. خیلی متعددش است

فقط به معنیش توجه کنید که انسانی است که اگر تسلیم شود و مثل نون بخمد، هم فیلسوف می شود، فیلسوف 

وقتی ما . فیلسوف خودش است یا صاحب ماهی. انایی ایزدي را داردیعنی د. انسانی است که در اینجا مثبت است
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در اینجا ماهی می . وقتی می آییم بیرون، صاحب ماهی می شویم. توي شکم ذهن هستیم، ذهن صاحب ماست

. شود ذهن و البته آن یونس که می آید بیرون، بعداً موالنا باز هم او را در تمثیلهایش به ماهی تشبیه می کند

این تمثیالت را . هشیاري از توي ذهن می آید بیرون، در اقیانوس وحدت مثل ماهی شروع می کند به شناوقتی

. باید انعطاف پذیر باشید و از تمثیل استفاده کنید. شما نباید قاطی کنید و بعد خیلی جامد با آن برخورد کنید

فیلسوف خودم شدم یعنی . ودم شدمتا فیلسوف خ،پس مانند حرف نون تسلیم شدم. تمثیالت محدود هستند

چیزهاي بیرونی همان هم هویت . چیزهاي بیرونی به من فلسفه دیکته نمی کنند،من فلسفه زندگی خودم را دارم

،بعد ادامه می دهد همین یونس. هایم هستندشدگی

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

زین سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر
چونِ خویش؟دم زند آنکس که شد بیچون ز چونی 

يچطوراي، چگونهاز این به بعد که ما از ذهن رهیدیم به ما نگو حالت چطوره و چگونه اي؟ براي اینکه این حالت 

هشیاري وقتی از . بی چون عارف است. بی چون خداست.باشدشدهآن کس که بی چون خودش . مال ذهن است

چگونه است . وضعیت چون دارد. چون جسم است.توجه می کنید. خوب استذهن می آید بیرون، بی چون حالش 

پس شما می دانید . حالت چطور است؟ حالم خراب است. وضعیت را توضیح می دهیم. این وضعیت توضیح بدهید

. حالت یک جسم است، خبر داري که چطور است

. یعنی وضعیت ذهنیش را حال می داندآیا حال باید جسم باشد؟ اگر کسی می گوید حالم خراب است یعنی چه؟

ازش می پرسی حالت چطور . ولی اگر این آدم حضور داشت و به بینهایت او زنده شده بود، باز هم چونی داشت

یعنی حالتهاي زندگی . شادي بی سبب دارد. منتها آرامش ایزدي دارد. است؟ البته حالش خوب است، آرامش دارد

.که بی چون است،را دارد

. هیچی من شادم. چه اتفاقی افتاده. تان باال رفتهبراي چی شادي؟ پولتان زیاد شده، استاك. عارف شاد استآدم 

. همیشه باید شاد باشد. باشدانسان باید بیخودي شاد. شاد استما هم به او می گوییم بی عار است، بیخودي

ه از ذهن آزاد شده و به جنس خدا تماماً یعنی انسانی ک. همیشه باید فضاگشا باشد و استدالل ذهنی هم نکند

حس . همیشه آرامش دارد. براي اینکه خدا همیشه شاد است. آرامش دارد. تبدیل شده، این آدم تماماً شاد است

. امنیت دارد
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چرا . ها هم هویت است، وضعیت هم خراب استیک کسی با وضعیت. آن چیزي که شاد نیست، وضعیت است

ام م با همسرم خوب نیست؟ بچهانم پدرم مریض است؟ یا فرض کنید رابطهات، چه می دخراب است؟ پولم کم اس

زندگی ما را کار ما را در بیرون خراب می ،آیا حال خراب. اینها حالش را تعیین می کنند. مثالً امتحان قبول نشده

بهترین حالت ما زنده . همه چیز را هم خراب می کند. از حال خراب انرژي خراب به همه چیز می ریزد. کند؟ بله

. شدن به حضور در این لحظه است

دریاي بر لب. این حالت عادي انسان باید باشد. یک یونسی دیدم بر لب دریاي عشق نشسته بود:پس گفته

. صبر کردم،تسلیم شدم،خمیده شدم،شکم ذهن بودم،گفت من داخل ذهن بودم. عارف است،یکتایی نشسته

از وقتی که از شکم ماهی بیرون پریدم، یعنی از ذهن بیرون . تسلیم شدم، صبر کردم، پریدم بیرون از شکم ماهی

چطور می شود با آدمی که . ینکه من چون نمی فهممبراي ا، اصالً حالت چطورهپریدم، دیگر از آن موقع به من نگو

بی چون است، بی چون خویش اصلی است، خداییت بی چون است، من هم که او هستم، از او بپرسیم چطوري؟ 

. من چطوري ندارم اصالً

ا ما از کج. یعنی خدا از جنس شادي است. اینکه می گوییم شاد است و آرامش دارد، این در ذات آفریدگاري است

اي که تازه از آنور رسیده اگر یک بچه. می فهمیم؟ وقتی به او تبدیل می شویم، می بینیم بیخودي شاد هستیم

سالم باشد، هیچ دردي نداشته باشد، آیا شاد نیست؟ میل به بازي ندارد؟ میل به خنده ندارد؟ شما تکان می 

او به ما می خندد آن ،شده که می خنديخورید می خندد؟ براي چی می خندد؟ شما می گویید مگر پولت زیاد

آن . ست، من می خندماست، چهار ماهم اسه ماهم ،آدم حسابی مثل من می شود. موقع که حالت خراب است تو

:بله دارد می گوید. ا حاال من ده ساله بکنم، اگر مردي آن موقع بخندتپدر و مادرش هم می گوید وایس

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دل تریم
رو به محبوسانِ غم ده ساقیا اَفیونِ خویش

آیا انسانی که به حضور زنده . گفتیم باده می تواند شراب انگوري باشد و در مورد شراب انگوري هم درست است

ز پولم می آید، خوشی که یعنی همان انرژي که ا. باشد، شراب هم می خورد؟ حاال این باده یک چیز عمومی است

از پولم می آید، خوشی که از تایید مردم می آید، از توجه مردم می آید، از اعتباري که مردم به من می دهند، 

می گوید آنهایی که غمگین هستند، آنها می آیند . یک نوعش هم همین باده انگوري است. اینها همه باده است
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که ببیند ما به ،چرا که هر چیزي در جهان دارد به ما نگاه می کند. ریمما از خود می خوشدل ت. باده می خورند

حضور زنده می شویم که آن انرژي هاي خوب را از ما بگیرد؟ 

آیا یک کاري که به ما خوشی می دهد، لذت می دهد، ما خوشمان می آید این کار را انجام بدهیم، وقتی می بینیم، 

آیا خوشی و این لذت از ما به آن کار می ریزد یا از . ی دهیم، خوشحال می شویموقتی این کار را می کنیم، انجام م

همان بی چونی، . از درون ما به بیرون است. کار به ما می آید؟ از بیرون به درون است یا از درون ما به بیرون است

. شته باشیمهمان شادي زندگی از ما جاري می شود به آن کاري که انجام می دهیم، اگر ذوقش را دا

خوشدل یعنی مرکز هیچ چیزي در این عالم به اندازه مرکز ما . تریمپس ما به عنوان حضور از همه چیز خوشدل

اگر کسی غمگین است، قصه دارد، در . توجه می کنید چه می گوید موالنا. خوشدل نیست،وقتی از جنس خداست

آن هر چه . آن تو؟ آن را بکَند بیندازد دورباید ببیند چی هست . مرکزش جسم است، هم هویت شدگی است

می گوید ساقیا برو . هست در مرکزش، آن هست که کم و زیاد می شود، این غمگین می شود و خوشحال می شود

چه کسانی در زندان غم هستند؟ کسانی که با چیزهاي . افیون خودت را به کسانی بده که در زندان غم هستند

ه کسانی در شکم ماهی هستند؟ ماهی چطوري درست شده؟ از هم هویت شدگیچ. این جهان هم هویت هستند

. از آویزشهاها، 

چی هست که ؟شما از خودتان بپرسید آیا من محبوس غم هستم؟ اگر جوابتان بله است بگویید به چی چسبیدم

در مرکز من هست به من غم می دهد؟ و براي عالج این دنبال ساقی بیرونی هستیم که یک معجونی درست کند و 

ش بهتر ایک مقدار هم افیونش، افیونش را توش بیندازد، قدیم به شراب یک ذره تریاك هم می ریختند، گیرایی

یعنی هر چیزي که از بیرون می آید حالت . دیگر بدهو موالنا می گوید برو شراب و افیونت را به یکی.می شد

.الزم ندارد،عارف این را نمی خواهد. میریآن را برویم به یکی دیگر بگ،مست کنندگی دارد

حاال می آییم به شما؟ آیا غمگین هستید؟ آیا شما می دانستید که هر چیزي را که از بیرون می خواهید شما را 

تر هستید؟ باز هم از ساقی بیرونی می خواهید به شما می بدهد لدهتر هستید، خوشخوشحال بکند، شما از آن ب

آنهایی که می گویند یک نفر بیاید زندگی ما، ما حالمان خوب می شود، ما تنها تا شما حالتان خوب بشود؟

کز ما می تواند تنها مر،د که با یک نفر یا بدون یک نفرفهمننمی . هستیم، از مرکز خدایی شان بی خبر هستند

.تر از همه عالم باشدخوشدل
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. در ضمن این را هم بگوییم شما نمی توانید تصویر ذهنی یک نفر را بگذارید در مرکزتان و بخواهید خوشدل شوید

اگر شما به یک انسانی احتیاج دارید که با او هم . حتی آن یک نفر پیدا هم شود، باز هم خوشدل نخواهید شد

ذهنی داشته باشید، تصویر ذهنی او را بگیرید بگذارید در مرکزتان، یعنی یکی از اجزاي شوید و منبهویت 

حس . خوشبخت خواهید شد، نخواهید شد. مرکزتان باشد و فکر کنید که خوشدل خواهید شد، نخواهید شد

. نخواهید کرد،امنیت پیدا خواهید کرد؟ نه

شما دنبال کار اساسی می . نان دنبالش می روند، شما نمی رویداگر غمگی. پس شما به باده بیرونی احتیاج ندارید

ببینید آن مرکز . خیلی هم ساده است. روید که مرکزتان خوشدل است، آن را پیدا کنید، آن را باید کشف کنید

یعنی توجه تان را از روي آن . تحت اشغال چه چیزي از بیرون است، شناسایی کنید، از مرکزتان در بیاورید

مرکز . یک دفعه دیدید مرکزتان خالی شد، ساده شد، مرکز امنیت شد. خودتان را از آن آزاد کنید. یدبردار

تغییر می . پس یک چیزي از بیرون آنجا بوده که می ترسانده شما را. آرام شدید، خوشدل شدید،خوشبختی شد

. ارتعاش می کرده، تغییر می کرده و شما می ترسیدید،کرده مرکز شما

1247ة، دیوان شمس، غزل شمارمولوي

خونِ ما بر غم حرام و خونِ غم بر ما حالل
هر غمی کو گرد ما گردید، شد در خونِ خویش

آیا این مجاز است که ما زندگی را . آیا غم می تواند خون ما را بخورد؟ االن می گوید که خون ما بر غم حرام است

این خون خودمان را که خون . باده عارفان خون خودشان هستبگیریم و تبدیل به غم کنیم؟ یادتان هست گفت 

آیا دادن خون . هشیاري است، هشیاري وقتی به هشیاري زنده است، وقتی ما قائم به ذات هستیم، شاد هستیم

آن، انرژي آن به یک چیزي در بیرون، توجه کردن به چیزي در بیرون و مرکز خود قرار دادن با تغییر آن غصه 

این مجاز است از نظر ،شودبشود، به غم تبدیل باین انرژي به جاي اینکه در خود ما به شادي تبدیل تا ،خوردن

. اصالً غم خوردن ننگ است. براي همین می گوید خون ما بر غم حرام است. زندگی، از نظر خدا؟ نه

خوب است و برود مثالً یک آدمی غذاهاي. غم خوردن اینقدر سطح پایین است براي یک عارفی مثل موالنا

غذاي گندیده بخوري که می . ستچرا آن را می خوري؟ این همه غذاي سالم ا. بدترین غذا را بخورد که ضرر دارد

یعنی غم خوردن معنیش این است ما اینقدر سطح پایین هستیم که به چیزهاي این . شدداند مسموم خواهد

یعنی . اما خون غم بر ما حالل است. این قدر نمی فهمیم مایعنی . جهانی چسبیدیم و آنها را گذاشتیم به جاي خدا
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و برداشتن و انداختن به دور و از شر غم رها شدن و قطع کردن این بند ،شناسایی آن چیزي که در مرکز ماست

. منیا که من از دنیا چیزي نمی خواهناف د

یعنی با هر چیزي هم هویت بشوم، از . مرکزمچون از دنیا اگر چیزي بخواهم، از پولم بخواهم، آن می آید فوراً به 

آن من انرژي می خواهم، شراب می خواهم، خوشی می خواهم، خوشبختی می خواهم، بالفاصله می آید به مرکزم 

ها را شناسایی کنم و ولی هر چه من هم هویت شدگی. من می دانم این حرام است. به من غم می دهد. می شود

ست که اکار خوب این. پس یک کار بد است و یک کار خوب است. د، این حالل استنگذارم آنها به من غم بدهن

. هر چیزي که به من غم می دهد، آنها را بیرون کنم از مرکزم و نگذارم انرژي مرا ببرند

و می خواهد به شما غم بدهد، ،آیا شما به اندازه کافی هشیار هستید به محض اینکه چیزي حول شما می گردد

شید؟ یعنی هر چیزي که دور شما می گردد و می گوید با من هم هویت بشو، به من توجه کن، مرا بگیرید بکُفوراً 

و او در . نمی کنم این کار را،نه:شما این را شناسایی کنید و بگویید. از پشت عینک من جهان را ببین،بگذار دلت

:تر می گویداز نظر ترجمه فارسی ساده. خونش می غلتد

از نظر . خون ما را نمی تواند بخوردیو هیچ غم، ی که دور ما گردید، آغشته به خون شد یعنی ما کشتیمشهر غم

اما خون غم که موقعی که بلد نبودم و رفتم با چیزها هم هویت شدم و االن خون مرا . خدا و زندگی این حرام است

اسایی کنم و بیندازم این کار حالل است، مجاز یعنی از مرکزم بیرون کنم، یعنی شن،می خورند، من آنها را بکشم

.است

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بر رخسارِ بیمارانِ غمستباده گُلگونه
ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگونِ خویش

گفتیم عارف انسانی است که به صورت هشیاري رفته به این . داریم راجع به مشخصات عارف صحبت می کنیم

ها را به موقع شناسایی کرده و همه را انداخته، آمده و هم هویت شده با چیزها و این هم هویت شدگیجهان

دوباره به این لحظه، در این لحظه به بینهایت خدا زنده شده و با قانون خودش گفت زندگی می کند، با دانایی 

و از جهان ،ه زیبایی خودش استایزدي زندگی می کند، شمع خودش را روشن کرده، خودش زیباست، آگاهی ب

نه از . ولی زیبایی از او به گل می رود. آیا این آدم مثالً از گل زیبا خوشش نمی آید؟ چرا. بیرون زیبایی را نمی گیرد

. و گلگونه یعنی سرخابی که خانمها به صورتشان می مالند.گل به او می آید
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بیمار غم باشد، یادتان هست که موالنا قبالً به ما کسی که. شراب سرخاب کی هست؟ کسی که بیمار غم است

هر . مقدار زیادي غم با خودش حمل می کند. هر انسان من ذهنی بیمار غم است. انسان بیمار غم است:گفته که

این بیمار مسري :گفت،در دفتر سوم قبالً مفصالً خواندیم. را هم بیمار خواهد کردنکسی بیمار غم است، دیگرا

اگر از جنس حضور . اي اینکه از جنس هر چه هستیم، همان را در انسانهاي دیگر به ارتعاش در می آوریمبر. است

اگر از جنس غم هستیم، در این صورت قبالً . هستیم، حضور را، زندگی را در مرکز انسانها به ارتعاش در می آوریم

می کنیم؟ فقط یک چیزي را ما قدردانی نمی چی را قدردانی ن. به ما گفته که ما خداییت را قدردانی نمی کنیم

خردي که کائنات را اداره می کند، می تواند ما . شویمباینکه ما از جنس خدا هستیم و به او می توانیم زنده . کنیم

. را هم اداره کند و ما قدرشناس این نیستیم

ها را هم دیگران به هم هویت شدگیاین . ش دنبال چیزهاي این جهانی هستیم که با آنها هم هویت شدیماهما هم

با اجسام هم هویت باشی و بگذاري . و این را بگذاري مرکزتباشیگفتند با پول باید هم هویت . ما یاد دادند

دیدي که به وسیله . اینها را نگه دار،این دیدهاي عوضی هم دید خوبی است،شودبمرکزت و عینک دیدت عوض 

آن دید به ،می شود، زندگی دیده می شود، اگر یک مرکزت از آن جنس باشدخدا دیده می شود، هشیاري دیده 

. در نتیجه ما بیمار غم شدیم. درد نمی خورد

باید مواظب . اگر شما هم هویت شدگی دارید، بیمار غم هستید. اگر شما درد حمل می کنید، شما بیمار غم هستید

و شما حتماً یک انرژي که از بیرون می گیرید، با آن ،دباشید مساله براي خودتان و دیگران ایجاد خواهید کر

یک خبر خوش باید بیاید که صورت شما را قرمز کند، خوشگل کند، . تان قرمز می شود، خوشگل می شودصورت

.وگرنه شما به وسیله خود زندگی، زنده شدن به خود زندگی، به خداییت صورتتان قرمز نخواهد شد

د است و به حضور زنده می شود، هر کسی که موالنا می خواند و گوش می دهد و متعهعارف یا ما:ولی می گوید

وقتی ما به زندگی زنده می شویم و به بینهایت او زنده می شویم، آیا این برکاتی که از . ش از رنگ خودش استخو

می . هم اثر می کند؟ بلهآنجا تشعشع می کند، به چهار بعد ما اثر می کند؟ مثالً حتی به صورت ما، به رنگ آن 

. خوشرنگ است،سالم است،چهره ما، صورت ما از آن انرژي خداییت گلگون است، یعنی شبیه گل است:گوید

در ذرات وجود ما زندگی و شادي و آرامش مرتعش . چهار بعدمان خوشرنگ است. همه چیزمان خوشرنگ است

چرا بیمار غم هستند؟ براي . به بیرون دارند؟ بیماران غمحتیاجاچه کسانی . ما احتیاج به بیرون نداریم که. است

. مرکزشان به وسیله چیزهاي بیرونی اشغال شده. اینکه توجه شان به بیرون است
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آیا من باده . شما خودتان را می سنجید. هر بیتی یک ترازو است. ب این ابیات باید بیدار کننده باشد براي شماوخ

رم؟ صورتم را با چیزهاي بیرونی سرخ می کنم؟ آیا من بیمار غم هستم یا نه نشستم را، شراب را از بیرون می گی

من مطمئنم براي یک عارف اگر کسی از . اینجا خودبخود شادم؟ براي عارفان آدمهاي بیرونی شادي نمی آورند

. نمی تواند بکندشود شادي اش را کم کند، ولی زیادبممکن است که مزاحم . بیرون بیاید شادي نمی تواند بیاورد

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

همچون مردگانمن نیم موقوف نَفخِ صور
دهد ز افسونِ خویشهر زمانم عشق جانی می

صبح براي همه ما نزدیک . همه ما. وقتی صحبت عارف می کند، ما بالقوه ولی خیلی نزدیک به عمل عارف هستیم

اگر انسانها تسلیم . با ذهن قضاوت می کنیم، کار را خراب می کنیم،کنیمفقط شلوغ می کنیم، خروش می. است

. می شدند، فضا را باز می کردند، خدا به وسیله قانون قضا و دم خودش و کن فیکون کارشان را درست می کرد

. می کنیمکه می زنیم همه چیز را خراب ،منتها اینقدر ما به بیرون نگاه می کنیم، موقوف علتهاي ذهنی هستیم

فقط بخاطر اینکه ما . مان را حل کند، ما نمی گذاریمیعنی لحظه به لحظه زندگی می خواهد به ما کمک کند، مسائل

. دارد تعارف می کند،اگر هم کسی می گوید نمی دانم. ما نمی گوییم که نمی دانیم. ما تسلیم نمی شویم،می دانیم

نمی دانم موقعی اصیل است که این . این نمی دانم باید اصیل باشد. قضاوت می کندممکن استدر همان حالت 

. فضا گشوده شده باقی بماند که شما بتوانید صبر کنید

البته اشاره می کند به شیپور اسرافیل که در . نفخ صور یعنی دمیدن به شیپور. می گوید من نیم موقوف نفخ صور

ولی یک ،من منتظر نمی شوم تا اسرافیل شیپور بزند:اوالً می گوید. د می شوندروز قیامت می زند و مردگان بلن

و ،یعنی الزم نیست هیچ کس شیپور بزند. می گوید من منتظر هیچ شیپوري نیستم. کمی کلی تر از آن می گوید

.من مثل مردگان از این ذهن بلند شوم

شیپور یعنی . و شما نباید منتظر شیپور باشید،ند شودمی بینید که دارد می گوید مرده از این گور من ذهنی بل

یعنی قبر . بلند شوم،ردمجایی که م،من از این قبر،یک جور خاصی بگوید. یک چیزي بگوید. یکی بیاید بدمد

. من نیم موقوف یعنی وابسته شیپور نیستم مانند مردگان. ذهن

چطوري؟ فضا را باز . شق جانی می دهد ز افسون خویشیعنی این لحظه، ع. هر لحظه، هر زمان هم یعنی هر لحظه

اتفاق . توجه کنید قضا یعنی قضا و قدر، خدا اتفاق این لحظه را خلق می کند. در مقابل اتفاق این لحظهممی کن
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این لحظه بارها گفتیم بهترین و مفیدترین اتفاق است براي بیدار کردن ما از خواب ذهن، از خواب درد، بهترین 

شما از اتفاقات . و اتفاقات بارها گفتیم که براي خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمی افتند،استاتفاق 

و اتفاقات بد ،در حالی که من ذهنی اتفاقات خوب را سبب خوشبختی می داند. خوشبختی یا بدبختی نمی خواهید

و اتفاق این لحظه مفیدترین ،ی افتندولی شما می دانید که اتفاقات براي بیداري شما م. را سبب بدبختی می داند

،و این افسونی دارد،و فضاي باز شده شما هستید و خدا،بنابراین شما در اطرافش فضا باز می کنید. اتفاق است

. می دمد به هشیاري شما و هشیاري بیشتر می شود. می دمد

تید، از جنس من ذهنی نیستید، از وقتی شما فضا را باز می کنید، تازه متوجه می شوید که از جنس ماده نیس

جنس خال هستید، از جنس عدم هستید، از جنس هشیاري هستید و این هشیاري را هی بزرگتر می کنید و 

دم او جان دهدت . در واقع افسون خویش، این افسون همان دم ایزدي است. بزرگتر می کنید و او هم می دمد

. گی دمی می آید براي زنده کردن مایعنی هر لحظه از آنور از طرف زند. همین است

دم ایزدي را که به ما ،در نتیجه به علت ستیزه و مقاومت نفس ایزدي را. ولی ما منتظر شیپور بیرونی هستیم

افسون در اینجا دم . چطوري می گیریم؟ با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه. دمیده می شود، نمی گیریم

شما اگر از دم اتفاقات صرفنظر کنید . اي گشوده شده، خدا دم زنده کننده استعشق، آن فض. زننده کننده است

آن موقع فضا را باز . چه دم بد و چه دم خوب، دم ایزدي را متوجه می شوید،و بگویید که من این را نمی خواهم

.هر لحظه، هر لحظه یک جان جدید پیدا می کنید و جانتان بیشتر می شود،می کنید

1247ةان شمس، غزل شمارمولوي، دیو

و حریرسبزست و خَلخالدر بهشت استَبرَقِ
خویشدهد از اطلس و اَکسونِعشقِ نَقدم می

چه بگویید عشقِ . هر دو به یک معنی هستند. ها می خوانند عشقِ نقدم می دهد از اطلس و افسون خویشبعضی

نسیه یعنی آینده مال . نقد یعنی این لحظه من می گیرم. یعنی این لحظه است. چون عشق همیشه نقد است. نقد

استَبرَق . زهاي نرم و لطیف استمی گویند که در بهشت چی. اي قول بهشت را می دهندمی گوید عده. ذهن است

،خانمها به مچشان می اندازند، تو نخ می کنند، چیزها را مثل تسبیح و می اندازند،سبز و خلخال، خلخال همین

خالصه بهشت . حریر هم که حریر است. یا چیزهاي زینتی باشد،بعضی مواقع ممکن است از جنس طال باشد

. ردیم می رویم به بهشت، یعنی آیندهوقتی م. می گویندي ایک عده. چیزهاي نرم و لطیف است
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همان . ولی می گوید این لحظه عشق نقد می دهد به ما از لطافت خودش، از انعطاف خودش، از برکت خودش

من چرا منتظر باشم؟ هر . چیزي که تو می گویی تو بهشت است، همین لحظه خدا از طریق عشق به من می دهد

این بهشت . منتظر یک اتفاق است. هنش زندانی است، بیمار غم است و منتظر هم هستکسی ذهن دارد، در ذ

شما از خودتان بپرسید این لحظه نقداً از خدا زندگی می گیرید؟ اگر نمی گیرید قضاوت . رفتن هم یک اتفاق است

با چیزهاي از بین ،در مرکز ما هم هویت شدگی وجود دارد. و هم هویت شدگی با چیزهاي آفل،و مقاومت دارید

شما هر موقع دیدید می ترسید، بدانید که در مرکز شما . رفتنی، گذرا که آنها تغییر می کنند و ما را می ترسانند

اگر ذهنتان می گوید این کار را . آن را بردارید و بیندازید دور. یداچیز تغییر کننده قرار گرفته و شما اشتباه کرده

.ید من می خواهم بدبخت شومبکنید بدبخت می شوید، بگوی

ذهنتان می . ذهنتان را نگاه کنید. شما می توانید بکشید عقب، به ذهنتان نگاه کنید. من ذهنی هشیاري نیست

شما بهش بگویید من می خواهم بدبخت بشوم، بیچاره بشوم، بی . گوید این را بِکَنید بیندازید بدبخت می شوید

و تا زمانی . این یک چیز شیطانی است. در حال تغییر است و مرا می ترساندنمی خواهم این را که . خانمان بشوم

در نتیجه از خرد . که او آنجا هست و تغییر می کند و شما را می ترساند، شما هیچ موقع وصل به خدا نخواهید شد

. من ذهنیدر نتیجه مجبورید قانع بشوید به همین هشیاري کوچک محقر. ایزدي، از خرد کل محروم خواهید شد

.عقل جزیی،یعنی عقل من ذهنی

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دیدم طالعی داري تو سعد:دي منَجِّم گفت
آري ولیک از ماه روزافزونِ خویش:گفتمش

هر منجمی یک سیستمی . می گوید کی متولد شدي؟ این موقع. منجم به آسمان نگاه می کند و طالع می بیند

موالنا می خواهد فال بینی، فال گیري و نمی دانم استخاره، همه اینها را . فال بینی یک سیستمی داردهر . دارد

این لحظه اگر به زندگی زنده :می خواهد بگوید که. محکوم کند، در مقابل چی؟ در مقابل عارف و عارف شدن

س امنیت بده، بینایی بدهد، دانایی و هشیاري زندگی، خدا به شما ح،باشید و خرد زندگی شما را راهنمایی کند

این طرف و آن ،تغییر ستارگان و طالع بینی و فال بینی،نه. ست که شما را جلو می بردابدهد، خرد بدهد، این

. دست مالیدن، نمی دانم از این حرفها همه اینها چه هستند؟ خرافات هستند،طرف رفتن
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د که می دانید معنیش چه هست؟ یعنی اتفاقات خوبی خواهد سع. تو طالع سعدي داري:می گوید منجم گفته که

ها آنطوري ستاره:نحس یعنی اتفاقات بد خواهد افتاد؟ انگار یک نفر بیاید االن به شما بنشیند بگوید که. افتاد

ین می خواهد بگوید که گرفتاري شما حتماً از ا. گرفتاري دچار شوید. تغییر خواهند کرد که شما به بدبختی برسید

اگر گردش ستارگان هم در زندگی ما اثري دارند، اثرشان در مقابل موثر . نه گردش ستارگان،من ذهنی شماست

.اش صحبت نمی کنیمبنابراین درباره. بودن خرد ما بسیار بسیار جزیی و قابل اغماض است

اگر انسان طالع سعدي دارد، به این علت نیست که در من ذهنی باشد، من . منجم گفته که انسان طالع سعدي دارد

همچون چیزي . ذهنی را نگه دارد و ستارگان گردش کنند و حرکت کنند، این من ذهنی را خوشبخت کنند

ماه آسمان یا مشتري ،نه بخاطر ماه شمااما ،گفتم بله، طالعم سعد است:بنابراین موالنا می گویدغیرممکن است، 

من لحظه به لحظه . این بخاطر ماه حضور خودم است که روز به روز بزرگتر می شود،نه. یا زحل یا هفت اختران

. تسلیم می شوم، عشق از افسون خودش می دمد

از آنور . پیدا می کنمثبات بیشتري . عمیقتر می شوم. یعنی هر روز که می گذرد من بیشتر به خدا زنده می شوم

هر چه من تمکین می کنم و فضا را باز می کنم و . ثبات زندگی می آید. غذاي زندگی می آید. قوت زندگی می آید

هر چه عمیقتر می شوم، ماهم بزرگتر می شود، . تسلیم می شوم، بیشتر از جنس خدا می شوم، عمیقتر می شوم

. وارد فکرم می شود و عملم می شود، کارم بهتر می شود. ودخرد زندگی بیشتر به چهار بعد من وارد می ش

بگو ببینم کی متولد شدي؟ حاال . اینکه بیایم بنشینم شما فال بگیرید براي من که،نه. اینطوري کارم بهتر می شود

آسمان یا نه رمل و اسطرالب و. ي دنبال این چیزها هستندایک عده. ماین ورقها را من بریزم اینجا یک نگاهی بکن

این موضوع در طول تاریخ براي من ذهنی روال . بعد به شما بگویند که چطوري خواهد شد،و گردش ستارگان

. عادي بوده که دنبال طالع بینی و فال گیري و اینها برود

ا معبد و یک خانمی بود حاال بایندر باالي معبد دلفی نوشته بودند خودت را بشناس و آنجا یک فالگیري بود در 

آن باالي معبد را نوشته بود . پادشاهان، وزرا، بزرگان همه می آمدند سواد هم داشتند. جزییاتش کاري نداریم

یعنی چی؟ یعنی اگر خودشناسی کنی، تو از جنس خدا هستی، می توانی به خرد زندگی دست . خودت را بشناس

می گفتند خودت، این را می خواندند اینکه با وجود. اگر معنی این را می فهمیدند آن تو نمی رفتند. پیدا کنی

کائنات را اداره می کند، این تو از جنس خدا هستی، می توانی خردي که حالت خودت را بشناس و در عمیقترین 

. مال تو باشد، بنابراین به فالگیر احتیاج نداري
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ا می خواهیم مثالً برویم به جنگ، خانم فالگیر بفرمایید که مدگفتنمی . این را نمی فهمیدند و می رفتند آن تو

شاهان و وزرا و آن هم مردم را مسخره کرده بود،. د یا نخواهد شد؟ چه می دانمبرویم یا نرویم؟ قحطی خواهد ش

؟ آن را هم می خواند استشومه گون است یا نشدختر وزیر می آمد من زن فالنی بشوم، این خوش. بزرگان را

. آنجا که خودت را بشناس

تو کی هستی؟ تو از جنس . یش اینست که با وجود اینکه بزرگانی مثل موالنا به ما می گویند خودت را بشناسمعن

ما . آگاه شوي از این لحظه ابدي،تو می توانی این لحظه به بینهایت او زنده شوي،تو بینهایت هستی،خدا هستی

یعنی کتاب تعیین می کند که سرنوشت ما . ی گویدباز کن ببین چه م،ب فال بگیر ببینیموخ. اینها را نمی شنویم

. شما خرافاتی هستید. اگر شما به فال باور دارید، شما من ذهنی دارید. ها به این باور دارندو خیلی. چه هست

. موالنا دارد این را می گوید

ولی نه بخاطر . اشدیعنی هر انسانی باید طالعش سعد ب. طالعم سعد است. من انسان هستم. بله بله. گفتمش آري

یعنی . بعد می گوید مه که باشد با مه ما. بخاطر ماه روز افزون خودم،نه بخاطر حرفهاي شما،گردش ستارگان

که از جمال . چطور این دو تا با هم مقایسه می شوند. ستاره باال کی هست با ماه ما؟ من به بینهایت او زنده هستم

و هم ،و هم بینا می شوید،او زنده می شوید، هم جمال زیبا پیدا می کنیدیعنی وقتی شما به بینهایت . و طالعش

. دانا می شوید

اگر در این لحظه شما . اینها سبب خواهد شد که همیشه اتفاقات خوب بیفتد. اینها دانایی و بینایی ایزدي است

در دست خدا باشید، او بنویسد تسلیم باشید و آگاهانه و هشیارانه از آنور فکرها خلق بشود، شما به صورت قلمی

و خرد زندگی فکر و عمل شما را تعیین کن، بنظر ،اگر ذهن شما ساده باشد، من ذهنی دخالت نکند. تو ذهن شما

شکست خواهید خورد؟، شماشما

و ،اگر درد نریزد به فکر و عمل شما، شما شکست خواهید خورد؟ اگر به فکر شما درد نریزد، فقط خرد بریزد

یعنی ،پس طالع شما همیشه سعد است. شما را غمگین کند؟ نمی شود که،ي زندگی بریزد، می شود فکر شماشاد

به اندازه اي که هم هویت با این جهان . گون استشهر انسانی به ذات خوش. گون استشخوش. خوب است

. دارد همین را می گوید. است، بدشگون است
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1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

مه که باشد با مه ما؟ کز جمال و طالعش
گشت بر گردونِ خویشنَحسِ اکبر، سعد اکبر

نحس اکبر االن . ولی منظورش مشتري و زحل نیست. نحس اکبر، نحس اکبر زحل است و مشتري سعد اکبر است

این نحس . فاقات بدش اتاهنحس یعنی چی؟ یعنی بدشگون، هم. شما می دانید چه هست؟ یعنی بزرگترین نحسی

هر چیزي که ،شرطی شده. نحس اکبر انسانی است که تقریباً با همه چیز هم هویت شده. اکبر را شما می شناسید

درد . اي از زندگیش نگاه می کنی، یکجوري با درد آغشته شدهیعنی به هر گوشه. به اواطرافش هست درد بدهد

. این نحس اکبر است. هویت شدگی با چیزهاي این جهانییعنی مرکزش پر از درد است و هم. حمل می کند

ي که می احول و حوش چی می چرخد هشیاري این جهان؟ هر کسی حول و حوش این جهان می چرخد، به اندازه

هر کسی که حول و حوش زندگی می چرخد، محور این لحظه می چرخد، از این لحظه دور نمی . چرخد نحس است

. چرخد، سعد اکبر استشود، حول محور خدا می 

عارف مثل آن نان سنگگی است که رفته پخته و . فرض کنید انسانی باشد، االن موالنا صحبت عارف می کند دیگر

این نانوا هم نان را درآورده، می بینیم که هیچ شنی به آن نچسبیده و ما آن . این دو سه تا هم شن چسبیده بوده

شما نه . بنابراین دردها را هم انداختیم. با هیچی هم هویت نیستیم. اریمو هیچ آویزشی از این جهان ند،هستیم

هر فکري می کنید شادي زندگی می ریزد به . شما سعد اکبر هستید. نه هم هویت شدگی،درد دارید در مرکزتان

. هر عملی می کنید شادي زندگی، خرد زندگی می ریزد توش. توي آنخرد زندگی می ریزد به آن،

زندگی را در آن شخص می ،به هر کسی می رسید او را به زندگی مرتعش می کنید؟بدشگون باشید شمامی شود

شما . شما یادتان هست که شکم ماهی بودید. شما همان یونس هستید که بر لب دریاي عشق نشستید. بینید

زنده به شادي زندگی همیشه. از شما نمی شود پرسید حالت چطور است؟ حالت عالی است همیشه. چونی ندارید

. وضعیت ندارید،حالت ندارید شما. زنده به خدا هستید،زنده به زندگی هستید. هستید

براي اینکه . آدمها شما را دوست دارند. در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجند. ها در شما جا می شوندوضعیت

چرا؟ هشیاري ایزدي را در آنها . حالشان خوب شدبه هر کس می رسید می بینند که . به هیچ کس درد نمی دهید

وسیع تر می شوید ،یعنی عمیق تر می شوید. و روز به روز هم ماه تان روزافزون می شود.به ارتعاش در می آورید

وقتی این فضا در درون ما گشوده می شود، این ،بنابراین می گوید که ماه ما یک ماهی است. و پرنورتر می شوید
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یواش یواش متوجه می شود . یک دفعه این تبدیل صورت می گیرد،که انسانی دور این جهان می گشتنحس اکبر 

ها قبالً حول هم هویت شدگی. جهتش را عوض می کند، حول زندگی می چرخد. که نباید حول این جهان بچرخد

حول چی چیز خال . دب هم هویت شدگی ها را بیندازیم جایش خالی می شووخ. یکی یکی می اندازد. می چرخید

. در مرکزت جسم نیست، حول زندگی می چرخی،اگر حول جسم نمی چرخیم. می چرخد؟ حول خدا می چرخد

ازکردهگیرينتیجهموالناکهابیاتیو،بدهمتوضیحهمینطور راياقصهیکمقدمتاًبدهیداجازهقسمتایندر

و،بخوانمراهمهراقصهخواهدمیدلمالبتهمنو،هستندطوالنیهاقصهبرخی.بخوانمبرایتانقصهاین

و،بخوانیمراهمهراگیریهانتیجهآنکهرسیمنمی،خوانیممیراقصههمهوقتی،بخوانیمهمباراجزئیاتش

نتیجهدر.شودنمیموثربرنامهنتیجهدرو،بینندنمیرابرنامهیک،بینندمیرابرنامهیکهمبینندگانازبرخی

.بخوانیم،بشنویدبایدشماواندمهمکهراگیریهانتیجهآنبرویمو،بدهیمتوضیحراقسمتهایییکمجبوریمما

راآنهابیاییدهاتلفنبرنامهدرحتی.بخوانیدخودتانراهاقصهاینتوانیدمیمثنويتفاسیررويازشماولی

.کنیدمطرحراآنهاپیغامهاي،کنیدمطرح

میقصهداردجمعییکدرگوییقصهیکنقّالییککهآوردمیصورتاینبه،آوردمیموالناکهياقصهدر

خواهدمیگفتگوایندرو،کندمیصحبتندددزمیراهچپارکههاخیاطدزدي اصطالحبهدزديازو،گوید

میراکسیهرزندگییاکسیهرلباسو،استخیاطیکیعنیاستدرزيیک،بیرونجهاناینکهکندبیان

آنجاترکمنییکیا بگوییم ترکییک،خیاطاندزديدرکندمیغلوذرهیکنقٌالاینحالیکهدرو،بدزددتواند

پارچهبتواند،دانممیزرنگاینقدر راخودمکهمنازخیاطاستممکنچطورکهخوردمیبراو بهنشسته

.بدزدد

همشماازحتیکهاستماهراینقدردزديوتردستیدراین،هستخیاطیکماشهردر:کهگویدمینقٌالآنو

بگوییمحاالیا،هاترکمنچشمهايکهدانیدمی،کهشدهمطرحعلتاینبهترکمنیاتركاین.بدزددتواندمی

باماحقیقیدلچشمکهاستاینمعادلو،شودمیبستههمچشمآنبخندندوقتیوندهستکوچکهاچینی

،شودمیبستهکوچکچشمکههمانطور،بخنددبیشترذرهیک،استکوچکخیلیشدگیهاهویتهمبهتوجه

.بشودبستهاستممکنخندندبکهذرهیک،استکوچکچشمایشاناالصولعلیزردپوستاناین

اینخندهبااینکهبراي،شودمیبستهکامالًدلمانچشمما،بخنددمارويخیلیجهاناگرکهبگویدخواهدمی

گسترشابتدادرچهاربعددرو،بشودزیادمادانشو،بشودزیبا،کندرشدمابدنو،بشودزیادماپولمثالًجهان
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دلچشماینتدریجبه،بشویمهویتهم،آیدمیبوجودرشدکههرچیباماو،خنددمیداردجهانو،کنیمپیدا

و.بینیمنمیدیگربنابراین،شویممیهویتهم،همههاشکوفاییهمینباماو،شودمیبستههشیاريچشم،ما

اینخواهدمی.دزددمیجهاناین،رازندگیمانحریر،رازندگیمانپارچهشویممیداریمهویتهمکهحالیدر

شوخیحالیکهدروآدمبا،کندمیشوخی،خنددمیاولجهاناینکهبگویدخواهدمیمخصوصاً،کهبگویدرا

.دزددمیراهاپارچههمینطور،خندیممیآیدمیخوشمانهاشوخیاینازماوکندمی

خوداصالً،داردذهنیمنهرراادعااینو،بدزددتواندنمیکسیمنازکهاوالًکهپرسدمیتركآنحالهربه

مناز.رودمیدستازداردچونیتبیو.شودمیدزدیدهداردتازندگییعنیجهاناینبهشدنهویتهم

همتواز،ماهریستدزدکه،هستخیاطیکماشهردرگویدمینقّالآنکهگویدمی،بدزددتواندنمیکسی

رااسمشموردایندر،ذهنیمناینشودمیکیتحرخیلیصورتهربهبدزدد،تواندنمیمناز.دزددمی

ذهنیمنهمیناین.استریزچشمشاینکهبخاطر،موالناستتمثیلاین،نبودهماشهريهمو،تركبگذار

اگرو،شمامالتازياسب،دزدیدمنازاگرگویدمی،داردتازياسبیکوبندممیشرطمنکهگویدمی.است

.گیرممیشماازاسبیکمنباختیدشما

میکهشبو.بدزددتواندنمیخیاطکهکندمیادعاوبنددمیشرطکه،استحضورشهمینتازياسباینو

خواهدمی،آوردمیدرراقیچیخیاطاینکردهمیتجسم،کردهمیجنگذهنشتويشاههمخوابدمیرود

میجنگیدنذهندروتصویرسازيهمینحالیکهدراینهاو. بدزددگذارمنمی،کنممینگاهدارممن،ببرد

،داردذهنیمنذهنشيتوکهکسیهر.شماستزندگیشدندزدیدهحالتهمینکهبدهدنشانموالناخواهد

وسطحبهآمده،بدزددخواهدمیاینطورياو،کندمیتجسم،جنگدمیکسیذهنیتصویربا،داردذهنیتصویر

.نیستمتوجهولی،شودمیدارددزدیدهزندگیش،ذهنبه

میخیاطمغازهوارد،دستشبغلگذاردمی،گیردمیرااعالپارچهاینصبحفردا:کهگویدمیداستانخالصه

اوبه،بودالیقشتركاینکهحديازبیشحتی،گذاردمیحدازبیشاحترامو،پذیردمیراایشانخیاط.شود

از،گفتهمیگذشتهامیراناز.کردنصحبتبهکندمیشروعوآوردمیدستبهرادلشوگذاردمیاحترام

دستبهرادلشوقتی،گفتهمیهملطیفهحالعیندر،گفتهمیخسیسآدمهايو،گفتهمیسخاوتمندآدمهاي

هرو،بودهدستشهمقیچی،خندیدنبهکندمیشروعوشنودمیراهالطیفهیواشیواشتركاینوآوردمی

.پارچهازدزدیدهمیمقداریک،شدهمیبستهیکدفعهچشمهایشوآمدهمیخوششاینوگفتهمیلطیفهچی
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،گفتهمیخالصه،بگوجوكهمباز،بگولطیفههمباز،بگوهمبازگفتوآمدخوششترك:کهگویدمیباالخره

،شودمیبستهچشمهایشتنهانهخندهازتركاینکهگویدمیعالیلطیفهیکدومبارکه،دومباراولبار

بودهالزمکههرچیخیاط،بستهشرطو،داردتازياسبرودمییادشاصالًوآیدمیخوششوخوابدمیطاقباز

لطیفهبیشتراگرکهگویدمی.بگولطیفهکهدارداصرارهمبازتركخالصهو،شلوارشيتوگذاردمیودزددمی

. آیدمیتنگقبایتبگویم

رازندگیمااز،گذرانجهان،اتفاقات،جهانکهذهنیمندرداریمادعاماکهگیردمینتیجهقصهاینازموالنا

آدمکه،زندگیستاولیهخوبوضعیتهايجوکهااینو،گویدمیجوك،گویدمیلطیفهاولشو،بدزددتواندنمی

اي:کهگوییممیسالگیپنجوسی،سالگیسیبهرسیممیماو،شودمیهویتهمرشدشباوکندمیرشد

.بیایدخوشمانامبگولطیفههمبازبیرونجهان

،شدخواهدترتنگقبایتدیگرتو،بخنديتوکهبیفتدصورتاینبهاتفاقاتهمبازاگرکهگویدمیجایییک

بازبگوهمبازبگوگفتمیهی،ترکمنیاتركاینبهآیدمیرحمشخیاطآناینکهبراي،رسدنمیلباسدیگر

خیلیتوکهبینممیمنو،بدزدم،ببرمبابدرالباستهمهبگویمبیشترکهگویدمی.بگولطیفههمباز،بگوهم

.فقطاستقصهاینحاال.کاراینيتوهستیضعیف

:کهگویدمیخوانممیبرایتانمنرانتایجشبرخیکهگیردمیکهاينتیجهاولینموالنا

1709مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چند افسانه بخواهی آزمود؟اي فسانه گشته و محو از وجود
همه،ياشدهمحوحضوریعنیحقیقیوجودازوگشتیافسانهکهکسیايکهگویدمی،گویدمیخیاطزباناز

کنی؟امتحانخواهیمیچقدرراخیاالتاین،راتوهماین،راافسانهاین،ايشدهمناش

***پایان قسمت دوم *** 
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:کهگویدمیبعد

1710مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از تو هیچ افسانه نیستخَندمین تر
بر لبِ گورِ خرابِ خویش ایست

.گویدمیذهنیمنهربهرااین،نداردوجودتوازدارترخنده،بخنديتوبگویمافسانهمنگوییمیتو

میمنحرفهايبه،خندیدبایدتوحالبه،نداردوجودتودردردوفکردرترگمشده،تربازنده،پرمدعاتر

لببربایستتو.نداردوجودداستانیدارترخندهتوداستانایناز،نیستافسانههیچتوازترخندمینخندي؟

؟ایستاديکجاببین،بایستشوبلند،بایستتوستگورکهذهنت،ذهنیتمنیعنیخرابگوراین

،کنیمنگاهذهنماناینبه،کنیمتأملعقببکشیملحظهیکبایستیم،شویمبلندمااگرکهبگویدخواهدمی

آن،بخندممنبگوییدجوكگوییممیهیوایممردهگوريتورفتیمهشیاريوخدائیتعنوانبهکهببینیم

.بیفتدخوباتفاقاتگوییممیما،استخوباتفاقات،گویندمیمردمکهنیستايلطیفهآن،نیستجوك

.خندیممیاولَشماکه،استجهانگوییلطیفه،خوباتفاقات

نحسیبایدمن،رودمیبینازداردزندگیتدیگرکهگویدمی،جهانبگویدلطیفهبیشترکمییکاینکهبراي

پیشرفتداردبعديهردرکندمیفکرآدم،افتدمیبداتفاقاتسالگیچهلحوالیکهدیدیدشما،بیاورمبوجود

یک،عالیچیزهمه،شودمیبزرگتراشخانواده،شودمیجوانتر،شودمیزیباداردجسمش،ماديبعد،کندمی

.ریختهمبهچیزهمهبینیمیدفعه

بازيمیراچیزهمهکههستیغرورتمستاینقدرتو،بیاورمبوجودخوباتفاقاتبیشتراگرگویدمیخیاط

ازتوخودوضعیتکهدانینمیتو،هستیوضعیتیچهدرکهبفهمیتوکهبیاورمبوجودبداتفاقاتیکباید،دیگر

همماهستی؟وضعیتیچهبه، نگاه کنکننگاه،بایستگورتلببرشوبلندلحظهیکتو،استدارترخندههمه

.کنیدنگاههمشماکنیمنگاهباید

1711مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

و دستانِ فلک؟چند جویی الغاي فرو رفته به گورِ جهل و شک
لطیفهچقدر،یدارفتهفروشکوجهل،نادانیقبردرکه،داریدذهنیمنکهینکسااي،ذهنیهویتانساناي

انباشتهبرايشمانفعبهبیرونجهانخواهیدمیچقدرگیرید؟میسراغرابیرونجهانیعنیفلکالغوگویی

یعنیالغ،فریب،افسانهیعنیدستان ،فلکدستانوالغجوییچندبیفتد؟اتفاقشماشدگیهايهویتهمکردن
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گفتیم.شدمیبستهچشمهایش،خندیدمیتركاینوزدمیخیاطکهحرفهاییهمان،مسخرگی،بازي،شوخی

.شودمیبستهانسانمرکزکهموقعییعنیماستدلچشمشدنبستهمعادلاین

زیادماشدگیهايهویتهماینکهیعنیاین،بیروندرافتدمیعالیاتفافاتآدمرويبهخنددمیجهانوقتی

چشممادلچشم،آیدمیالغاینازکهشویممیخوشیاینمست،خندیممیخندهاینباچونما،شودمی

بیشتراگرگفتهمخیاطآنو.ماعینکشودمیتماماًشدگیهاهویتهماین،الغهااین.شودمیبستهماخرد

نمیهمبیرونجهانپسبپوشی؟خواهیمیچیپسبیچارهتوبردارمراپارچههمهبایدگرید،بگویمالغ

نمیخدا.گرددمیفیکونکنوقضامطابقهمبیرونجهاناینکهبراي،بشودتلفمازندگیهمهکهخواهد

این.بمانیمشکوجهلاینيتوکنیمذهنیمانمنوکنیمغرورمانفدايوکنیمتلفرازندگیمانهمهماخواهد

.باشدکنندهبیدارتواندمیابیات

1712مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا به کی نوشی تو عشوه این جهان؟
که نه عقلت ماند بر قانون، نه جان

ایزديقانونِقانوناین،قانونبهوزندگیزندهجانیعنیجانبهکهبخوري؟راجهاناینفریبخواهیمیچقدر

میزندگیخودمقانونبر:کهگفتیونسکهبودچیزيهمانجانوقانون.داردهشیاريکهاستقانونی،است

زندهخدابههستزندهکهجانش،کندمیزندگیجانوقانوناینباآدموقتیشودنمیخارجترازواز.کنم

اینعینکاینقدرشديعقلبیاینقدرگویدمی.استایزديهشیاريذاتدرکهاوستقانونِهمقانونش،است

اصالًکهکرديپیداجسمیهشیاري،شديماديدید،شدعوضدیدت،زديچشمتبهراشدگیهاهویتهم

اینطوريماذهنیمندرواقعاًو،بفهمیراجانقانونکهنداريعقلکافیاندازهبهیعنی.رفتیادتجانقانون

.هستیم

1713مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آبروي صد هزاران چون تو بردالغِ این چرخِ ندیمِ کرد و مرد
وردموکَردنداخواندههابعضی،بیشتردهدمیگذرامعنیِردموکرد،ماهمدمچرخاینشوخیهايگویدمی

اینيتوماکهزمانیتاولی.میردمیودهدمیانجامراکارشآیدمیبوجودهییعنیردموکَردهمینشاید

ازوآوردمیبوجودراچیزهااینمنتهی،همراهیمما،اتفاقاتجهانیعنی،بیرونچرخِ،چرخاینبا،هستیمفرم
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مردوکَردگذاریممیرااسمشرااین.رودمیبعد،پردمیماسردرفکريیکلحظههربینیدمی.بردمیبین

.گفتندهابعضیمردوکردیا

پیدامردوکردیاکردیاکَردایندرکنندموافقتهمباشانهمهاینکهوجامعتوضیحآنطوريشناسانمثنوي

بینازفوراًوآوردمیبوجودراچیزهاکهچرخیاینحالهربه.شودمیمستفادگذرامعنیآنازولی،نکردند

در،بشویمگمواقعاًکهجهانایننیامدیممایعنیبردهآبروي،استبردهرامامثلصدهزارانآبروي،روندمی

ترسدوستانبقیهو،بترسیمومرکزمانبگذاریمراآنهاوگذراچیزهايبهببندیمدلودردهایمان،فکرهایمان

تجربهرااینهاگذشتهازخبطحس،گناهحسمثلآیندهازاضطراب،نگرانیمثل،خشممثل،حسادتمثلهم

.استمردوکردیا،استمردوکَردندیممالاینها،برویموکنیم

باشدنهویتهمواضطرابونگرانیکهبگویدخواهدمی.بردمیراانسانآبرويکردنزندگیجورياینو

خودشبهبایداستآیندهمضطربونگرانکسیهر.نیستانسانسطحدر،نیستانسانحددرآفلچیزهاي

دارمراخدائیتوهشیاريوانسانیتآبرويدارم؟آبروزندگیوضعیتاینبامنآیاکهکندنگاهدفعهچندین

ازمضطرباست؟نگرانخداآیاکنم؟میحفظبشویمتوانیممیاوجنسازماکهراخداآبرويکنم؟میحفظ

زندگیاینطوريچرامنپسکند؟میزندگیآیندهوگذشتهدر؟کندمیزندگیزماندرخدااصالًاست؟آینده

.برودآبرویمبگذارمخواهمنمیمنکنم؟می

1714مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جامه صد سالکانِ طفلِ خامعاممی درد، می دوزد این درزيِّ
همینطور.هستندجهاناینباهویتهمکهآدمهاییخیاطیعنیعامخیاط،عامخیاطیعنیدرزياین:گویدمی

هست؟کیآنهاخیاط،مرکزشدرداردشدگیهویتهمکهانسانیستعامی.داریمهمعامی،داریمعارفکه

خامطفلولی،استسالشانهفتادشصتپنجاه،رفتهباالشانسنکهراسالکانیلباسگویدمی.بیرونجهان

.ترسندمینتیجهدر،دوزدمیهم،دردمیهم،دوزدمیعامخیاطاینراآنهاجامه،هستند

ماهمدیگريلباسآیا.بودآفلچیزهايازلباساینچرا؟،ه شددیدربیندمی،دوختهاآلنلباسییکآدم

دریدهمی بینید کهدیدیدلباسیکبهبندیدمیدلشما.استدائمیبپوشیمتوانیممی،حضورلباسداریم؟

عموماینکهبراي،دوزدمیلباسمردمعمومبرايعامخیاط.استدوختهعامخیاطایناینکهبرايچرا؟.شد

شماشودنمیپس.گذاشتندسالکراخودشاناسمولی.هستندخامهايطفلاینهاکهبگویدخواهدمیمردم
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ولوباورهاآنبا،مرکزتانبگذاریدراباورهاازايمجموعهیکو،داریدنگهراذهنیمن،باشیدداشتهذهنیمن

رويدارممن،هستمخداراهسالک،هستمسالکمنکهبگویید،بشویدهویتهمآنهابا،باشدنمامعنوياینکه

.کنیدخالیرامرکزتانباید،کنممیکارخودم

سالتانهفتاد،باشدسالتانشصتاستممکنکهگرچه،داریدنگهراکهنهباورهايمخصوصاًماديمرکزاگرولی

؟دوزدمیکیرامنلباسبپرسیدخودتانازاآلنشما.بگویدرااینموالناخواهدمی.هستیدخامطفلولیباشد

بودنسالکنوعموقعآن.دوزدمیذهنیهايمنخیاط؟ دوزدمیعمومخیاطیا،دوزدمیخدارامنلباس

.کنیدمیتعیینخودتانراخودتان

1715مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چون دي آمد، داده را بر باد دادالغِ او گر باغ ها را داد داد
آنآمدزمستانکهوقتیاما،دادراباغهاداداگر،عامدرزي،بیرونجهانشوخی،فلکشوخیگویدمی

میشکوفهدرختان،بیرونیباغ،باغکهاستدرست.زندمیمثالراباغدارد.دادبادبررابوددادهکهچیزهایی

اینبهآیدمیانسانکهاستدرست.ریزندمیراهمهشودمیزمستان،شوندمیسبزآورندمیمیوه،کنند

شودمیزیادپولشبعد،شودمیزیاددانشش،رودمیمدرسهخواندمیدرس،بدنینظرازکندمیرشدوجهان

آدمولیدهدمیراشکوفاییداد،عدلیعنیداد،استبهارشاآلن،شودمیشکوفا،کندمیدرستخانوادهبعد

.شودنمیهویتهمهاشکوفاییاینباعاقل

راشدگیهاهویتهمآن،شودمیخشکآیدمیزمستانکهشدخواهیدباغیشبیهبشویدهویتهماگر

.رفتخواهندبینازاینهاشویممیپیروقتیشدهبتدریجکهماهايشکوفاییآنحالهربه.شدخواهدخشک

شدندشکوفااینهابعدچهاردرجسمینظرازمنشخصباغ،منباغجوريچهاینکهکنیدنمیفکرشماخوب

آمدهچیبرايکردم؟میکارچهاینجاپسمناصالً،شوندمیزایل،شوندمیکوچکیواشیواشدارنداینها

میبادبرراهمه،دیگراستزمستانهشتاد،هفتاد،شصتحوالیانسانزمستان،آیدمیداردزمستانبودم؟

دلتانچشمکهخندیدیدمیاینقدربایدشماکهنبودايخنده،دنیاخندیدن،دنیاشوخی،اوالغپس.دهیم

.شدمیبستهترکمنآنچشم.شدمیبسته

فرصتهنوزماازخیلییا؟شددزدیدهمانزندگیهمه،خندیدیممیماوگفتمیلطیفهدنیاکهموقعیآیا

دچارانسانهاکههمین.دزددنمیراهمههمخیاطکهفهمیدیدشماقصهازامروزولی،دزدیدهخیاط؟داریم
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هست؟چینشان،شوندمیسالگیپانزده،سالگیبیست،سالگیسیهابعضی،زندگیوسطشوندمینحسی

کافی،شمابهبخنددنبایداینازبیشتردیگرکهدادهتشخیص،خیاطدرزيآن،بیرونجهانکهاستایننشان

زودشماخواهدمیزندگییعنی،شویدمیغمگینشما،افتدمیبداتفاقاتسالگیبیستدراگراتفاقاً.است

.بشویدهویتهمنبایدبیرونجهانخندهباکهبفهمید،بشویدشکوفا

بکندشوخی،بگویدلطیفهبیرونجهانسالگیهفتادتاکهخواهندمیهابعضی.بیروندبپریذهناززوديباید

فرضبوخ.بشوندهویتهمآنباهمآنها،بیفتدخوباتفاقاتمداماشهمهیعنی،بخندندآنهاوبگویدجوك

هممادنیاخندهبااشهمه،اصالًنفهمیدیممابشود؟چیکهبمیریمبیفتمدفعهیکماتابیفتدبیفتدبیفتدکن

اینازبیشتردیگرگویدمیزندگیکهاستایننشان،خوریمبرمیاشکالبهوقتیجایییکپس.شدیمهویت

.دیگراستبس.شودمیدزدیدههایتپارچههمهبرويجلو

1716مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پیشش بهرِ کَدپیره طفالن، شسته
تا به سعد و نَحس، او الغی کند

،راپیرهاجوراینموالناکندمیتحقیریعنیهمپیرهاین.طفلندولیپیرندکهانسانهایییعنیطفالنپیره

چارهولی،داریممانهمهماالبته،داردذهنیمنهنوزولیداردسالهفتادشصتپنجاهاستپیرکهانسانی

.گداییبرايدنیاپیشنشستهیعنیستهش،کنیمکارچهنداریم

تا به سعد و نَحس، او الغی کندپیشش بهرِ کَدپیره طفالن، شسته

ماذهنهمخوباتفاقافتد؟میخوباتفاق؟استنحسیااستسعدببینیمتا،کنیممیگوشاخبارنشستیمما

اینباباافتد؟میاتفاقیچهببینیمکههستیماخبارگداي.کندمیتعیینماذهندوبارههمرابد،کندمیتعیین

یکجهانمنتظرندهمه؟پسشدچیچی؟جهانبهماکمکومازندگیخرد،مابینهایت،ماخدائیت،ماحضور

نداردچیزيجهان.نیستاینطوريگفتموالناامروز.بشوددرستزندگیشان،بیفتدخوبیاتفاق،بگویدجوکی

.زندگیخردبیانبا،کنیدآبادانراجهانبایدکههستیدشمااین،بدهدشمابه

آنولی،توازدزدمنمیحدازبیشگفت،داشتانصافهمخیاطآنو،بدزددخواهدمیکهاستخیاطیجهان

همینبراي.رودمیماپارچههمه،بدزديوبگوییلطیفهوبگوییجوكخواهممیحتماًکهکنداصراراگرشخص

اتفاقاتگداي،هستندبیرونگدايهنوز،هستندطفلهنوزکهپیرهایییعنی،طفالنپیره،گویدمیرابیتاین
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ماکهگویندنمیهیچ،خودشاندربینندنمیپختگیهیچ،دهندنمینشانخودشانازخالقیتیهیچ،هستند

اصلیسعدحولِدرونماندرچراماداریم؟احتیاجمااتفاقاتجهاننحسوسعدبهچرا؟هستیمبیرونگدايچرا

چرخیم؟نمی،استزندگیمحورحولکه

موثربسیارتواندمیصهقآنازگیریهانتیجهاین ،بخوانیمآنجاازبیتچندبرویمدیگرجايیکبدهیداجازهبله

خیلیابیاتاینکهکنیدتوجهاوالً،تکرارتکرار،کنیدتکراربسیارو،کنیدتوجهشمابیتهاتکتکبهاگر.باشد

ادبیاتمشکلاینتا،بخوانیدبارچندباید،بفهمیدنگاهیکباشماکهنداردحالتییک،استادبیولی،استپر

زندهبیت،کنیدتکراربیشترخردهیکو،بشودحلمشکلآنولی.شودمیحلتکراربا،شمابراي،بشودحل

زیاداگردهدمیتکانراشمابیتتاچندواقعاً. کندمیزندهراشمابگیریداگرراپیغامشکلو،شمادرشودمی

.بخوانید

1720مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خَیاط غَروربرد پاره پارهشُهوراطلسِ عمرت به مقراضِ
یعنیهماطلس،زمانگذشتیعنی،ماههایعنیشهرجمعشهور،قیچییعنیمقراض،فریبندهبسیاریعنیغَرور

پارهپارهدنیافریبندهخیاطماههایعنیزمانگذشتقیچیبارامازندگی،رازندگیتیعنیعمرتاطلس،حریر

شماراهااینواستبیرونیچیزهايدرزندگیکهفریباینبافقطما،برايبماندزندگینگذاشته،بردهدزدیده

همیشهو،ببینیدرادنیاعینکآنازکنید،درستعینکمرکزتان،بگذاریدبشوید،هویتهمآنبا،بگیریدباید

اتفاقیکجسم،یکمنتظرجسمیهوشیارياینباهمبازشویدمیکههمپیرو،باشیدداشتهجسمیهوشیاري

براياتفاقات،افتندنمیماکردنبدبختوکردنخوشبختبراياتفاقاتاینگفتیمبارهاو.باشیدبیروناز

ازجهانکردنآبادانوتغییراتاینو.آیدمیدرونازماآرامشما،شاديما،خوشبختیپس.افتندمیمابیداري

،داشتدنیافریبندهودزدخیاطاینکهقیچیباغلط،هايفرضاینبا. درونبهبیرونازنه،استبیرونبهدرون

.برددزدیدوکردپارهپارهکرد،پارهراماعمر

1721مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

الغ کردي سعد بودي بر دوامتو تمنّا می بري کاختر مدام
گردشکهخواهیمیوکردهوصلبیرونجهانبهرازندگیتکهاوالکهاختر،کهاستاینتوخواهشوتوآرزوي

لطیفهطوريچهدنیابگوید،لطیفهشما،بادنیاکندشوخیبیفتد،خوباتفاقاتدائماکهباشدطوريستارگان
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باشد،دوامبراینو،داريتمناییهمچونتو،بشودزیادشماشدگیهايهویتهماینکهبیفتداتفاقاتیگوید؟می

دارخندههايلطیفهکهبگرددطورياخترمیرممیکهموقعیتاگورلبازیعنی.بمیرمبیفتمدیگرمنکی؟تا

شمادردبههمچیزيهمچنین. نیستچیزيهمچنین.باشدسعد،بخنددمنرويبهدنیایعنی.بگویدبیاید

آوردهکهزندگیمنظوربهاصالو،داشتخواهیرابودنجسموشدگیهاهویتهماینموقعآنچون.خوردنمی

. شدنخواهدفهمیده،بشویمزندهاونهایتبیبهرامااست

1722مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

و کینه و آفات اووز داللاوز تَربیعاتسخت می تُولی
وفقبراوضاعیعنیکه،دهدمیتوضیحپایینکهاستتهاییحالتربیعاتو.رمیمیسختیعنیتولیمیسخت

خوباتفاقاتجهتیهردراینکهجاییبهو،کندمیعوضرادندهاینوقتیجهانیعنی،چرخدنمیشمامراد

چراعشوه،یعنیدالل،مابهدهیمیعشوهچرا:کهگوییممیو.رمیممیما،افتدمیبداتفاقاتدفعهیک،بیفتد

خوب. بیفتدعمرمآخرتاخوباتفاقاتاینکهداشتمانتظارمنچیه؟کارهااینزنی؟میضررچراورزي،میکینه

.افتندنمی،نهافتند؟میطوريایناتفاقات.کندمیتعیینماذهنهمرا

مادارد،میبرجایییکرایکیشبالفاصله،هستیمهویتهمچیزهمهبامابیندمیخدابیند،میزندگیوقتی

کهآالچیقیایناوقاتگاهی. داردمیبررادیگریکیشویم،میعبوسداردمیبررادیگریکی،شویممیعبوس

اینچراگوییممیمابعد،ریزدمیاشهمهکشندمیرایکیش،استسستخیلیستونهایشکردیمدرستما

.شدمتوقفهمه،کردممیپیشرفتداشتممنکههازمینههمهدر. شدطوري

دروغهممردمهمهاست،دهعشوهچقدراست،زنضررچقدراست،ورزکینهچقدرروزگاراینگوییممیو

همینجزءهمراآنهاکارهايوآنهاحاالتوهممردمماالبتهوهستند،حسودهستند،ورزکینهگویند،می

گمراراهاصالما،هستیمگمدردهایمانوفکرهایماندرماکهنیستحواسمان.آوریممیحساببهروزگار

. بشویمبیدارماگویدمیموالنارااینهااست؟درست.کردیم

1723مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سخت می رنجی ز خاموشیِّ او
اوو کین کوشیِّو قَبضوز نُحوس

جاییاست،نشدهزیادترماپولاست،نیفتادهخوباتفاقاستمدتیکهرنجیمیخیلییعنیرنجیمیسخت

اتفاقاتچرا،اوضاعاستخاموشنگرفتیم،بیشتريتاییداست،نکردهپیشنهادمابهمقامیکسینخریدیم،
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و،منبرراعرصهکندمیتنگآورد،میفشارداردقبضوبداتفاقاتیعنینُحوست،ازعکسبرافتد؟نمیخوب

کهبگویدخواهدمیبگوید؟چهخواهدمی. رنجیممیموضوعاینازماکند،توزيکینهخواهدمیکهآیدمینظربه

به،باشدداشتهعشقیمادروپدرباشد،داشتههمراهیکاگر،شکوفاییبهکندمیشروعبعديهردرکهانسان

.نشوهویتهمهاشکوفاییاینباکهدهندمییاداو

خردبایدتو،کنیرشداوخردباکهدهدمیرشدهماینولی،دهدمیرشدراتوبعدچهارکهاستدرستزندگی

معرضبهباشمواظبراپزرا،ذهنیمنحاالتنده،نشانراخودت،کنیبیانرااوعشقباید،کنیبیانرااو

باش،دیگرانبهزدنضربهباش،نظريتنگمواظبباش،حسادتمواظبنکن،مقایسهراخودتنیاوري،اجرا

نه.بیندازيراشدگیهاهویتهماینتدریجبهبشوي،زندهحضوربهبایدتو،نیستتوراهایننیست،توکاراین

بشو،هویتهماوباکنیمیپیداهمسربشو،هویتهمشکوفاییهرباوبشوشکوفا،جلوبروطوريهمیناینکه

بگیر؛تاییدبگیرخوشیآنهاازو،بدهنشانمردمبهراخودتآنهااساسبربشو،هویتهمآنباکنیمیپیدابچه

اینها! اکبرنَحسبشوبالخره،بشوهویتهمهم،چیزهمهباحسابی،بسازراذهنیمنوهستندبیرونهمهاینها

. دادندمییادمابهبایدرا

بیشتراگرجانباباکهگویدمیخیاط،درزي،آنمثلجایییکقضاقانونزندگی،طرحکهبگویدخواهدمیولی

هماالنهمین.دزدیدمکافیاندازهبه،بروپاشوبدزدم،بایدهمهراپارچهبدوزم،توانمنمیلباسدیگربخندانم

همراآنخواهمنمیبستی،شرطبشويسوارآنبهراخدائیتکهراحضورترا،توتازياسبگرفتم،راتواسب

االنفهمیدمکهگویدمی،برسدهاچیزاینبههمسالگیشصتسالگی،پنجاهدرکسیهریعنی. تومالبِبر،بردار

اینباروابطمچرادادم،دستازراکارمچراشدم،جداهمسرمازچراشدم،مریضچراافتد،میچرااتفاقاتاین

کاربایدخودممرکزروي،بودمرکزمازآنهمه.فهمیدماالنمنکردم؛سقوطدفعهیکچرا،شدخرابآنو

. استبردههمکافیاندازهبهو،بودبردهراهمهروزگارخیاطوگرنه،کنم

1724مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که چرا زهره طرب در رقص نیست؟
ستو رقصِ سعد او مایبر سعود

چرا.بیرونشاديخدايیعنی،استشاديخدايدانیدمیزهرهنیست،رقصدرطربزهرهچراگوییممیماکه

کهگویدمیمابهشد؟طورياینچراافتد،نمیخوباتفاقاتشاههمیعنینیست؟رقصدربیرونشاديخداي
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واورقصوجهانشگونیخوشبریعنی. ایستنهنکن،تکیهیعنیایستمهایست،مهاوسعدرقصوسعدبر

دیدیدکنم،میدارممنبگوییماتفاقاتبابشویمهویتهموبه،بهافتند،میخوبدارنداتفاقاتاینکهاوخنده

کردم؛منراهمهرااینهابگویدانسانکه،موقعآنماحالبهوايبه،بهکردمکارچهببینمن،جوريچهکه

داریدذهنیمنشماهنوزو،استخندیدههمشمابهبیرونجهانحاالتااگر. ایستمهاوسعدرقصوسعودبر

و،استزندگیطرحاینشد،خواهدتماماشخندهکهبدانید،بیندازیدراذهنیمناینشماکهاستآنموقع

یککهگفتمیتُركآنچون.شدخواهدتنگآید،میکمداردپارچهدیگرکهرسیدیدجاییبهبدانیدشداگر

آنبعدبدوزگشادرااینگفتمی.زدمیحرفهااینازوبدوزبپوش،رزملباسباشد،گشادآنپایینبدوز،گشاد

دربحرایندرخواهیم،میحضورگشادلباسماکهحالیدریعنی.بدزدددادمیاجازهخیاطبهخندیدمیموقع

.خوانندنمیباهمتادواینبدزدد،ماازبیرونجهانگذاریممیوخندیممیبگنجدچیزهمهبحراین

1725مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کنمالغ را، پس کُلّی ات مغبونگر افزون کنم:اخترت گوید که
رقصبهطربزهرهگوییمیتوطرب،زهرهجا،همینخواهد،میکهايستارههمانستاره،گوید،میتوبهاختر

بدهم،پزشادیمبه،باشمداشتهمنهممن،بیروندرباشدشادياشهمهبله؟است،شاديخدايزهرهبیاید،

یعنی،کنممغبونراشانهمهترسممی،بکنمدیگرکمییکراالغاگر:کهگویدمیبهتزهرههمان: کهگویدمی

شدگیهاهویتهمداريکهبشويبیدارجایییکبایدتو. راتوکرددرماناصالنشودکهبرودکالهییکسرت

زیادراالغنبایدمنشوي،میدورخداازشود،میزیادتردارددردتشود،میبزرگترداردمنت،کنیمیزیادرا

بگوالغآید،میخوشمخیلیمن،بگوبیشتر،بگوهمباز:گویدمیخیاطبهتُرکمنیاتُركاوچون،دیگرکنم

بستههایشچشم،خندیدمیهاهاهابود،رفتهیادششرطبود،رفتهیادشاسباصال،بخندممنبهبگولطیفه

. شدیممغبونکلیماازخیلیوهستیماومثلهمماشد،می

. ماندنمیبرگشتراهدیگر،توبرايماندنمیزندگیدیگر.بگیرمرازندگیهمهاینکهیعنیکنممغبونکلیاین

طرحهماینها.استبیداریشموقع،رسدمیبداتفاقاتبه،رسدمیدردبهسنیهردرکسیهرکهکنیدمیتوجه

درهمماهیواستماهیشکمدریونسماهی،شکمزندانیبودمیونسیگفتاستیادتان. استزندگی

بگذاررااسمشعظیمهوشیارياین گفتیمبارها.دریاستتويهمماذهنهستیمذهنتويمایعنی.دریاست

بمانیدآنجاخواهیدمیشما.کردشودنمیکاريهستیم،ذهنیمناینتويهمما،استآنتويماذهنیمنخدا،
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مغبونکلیبشوید؟مغبونکلیخواهیدمیشمابدهد؟نجاتآنجاازراشماخواهدمیخداکهحالیدربمیرید

.کهخواهیدنمیشما؟خواهیدمیببرد،دنیااشهمه،نبریداياستفادههیچیعنی،مغبونصددرصدیعنی

1726مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بین اي مهانعشقِ خود بر قلب زناین اخترانتو مبین قَلّابیِ
و،کنندمیتغییراختراناینگویدمیچون،مبینرااختراناینفریبندگییاتقلبیعنیقالبیتو،کهگویدمی

یک،چرخدمیشمامرادوفقبرجهان.کنندمیقطعراخندهدفعهیکو،خندندمیتوبه،کندمیتغییرفلک

و.زندمیتقلبیسکهکهکسیقالبضمندر.بودندمتقلباینهاکهگویدمیایشان.شودمیعوضچیزهمهدفعه

مابهراايسکهیکذهنیمندر،استاصلاینگویندمیدهندمینشانمابهراچیزيیکیعنیتقلبیسکه

اینباورها،باتوشدنهویتهموتودادنپزهمینمثالگویندمی،دهندمینشانرازندگییکدهند،مینشان

خداهمانباورهاایناستتقلبیسکهکهمرکزدرگذاشتنومذهبیباورهايباشدنهویتهمیعنی.استخدا

. طورایننیستاست،

جايبهوزندمیتقلبیسکهجهانایندارد،وجودقالبگویدمیدارد؟وجودقالبچراکهگوییدمیشماحاال

بگذاررااینگویدمی؟هستقالبچراگوییدمیبعد،استاصلگوییدمیهمشما،دهدمینشانشمابهاصل

قلببهبستیچراراخودتعشقتومهان،ايشده،ذلیلوخاراي،شديعاشقزنقلببهچراتوببین. کنار

خواهدمیرااینشدي؟عاشقشچراتواستمتقلبدنیاایناگرخوبزن،تقلبیسکهیعنیزنندهقلبزننده،

،مرکزمگذاشتمراباورهایکسريمندانستم؟نمیمن،زنندمیتقلبیسکهاینهاگویینمیمگر. شماازبپرسد

رفتهکالهسرمودادهجسمیهوشیاريمنبهاینهانهبینممیاالنبعد،استخداو،استحقیقتاینهاکردمفکر

است؟طورایندنیااینچرااست،

وخوشگلیمازمنپولم،ازمن،دهدمینشانشمابهاصلجايبهراتقلبیچیز،استطورایندنیااینگویدمی

کردممیکیف،بردممیبینازوزمینزدممیرایکیمن،گرفتممیرابیرونشرابکشیدم،میشیرهجوانیم،قدم

اینزندگیکردمفکر،آمدمیخوشمکردم،میکنترلکردم،میجوییسلطهمناست،اینزندگیکردممیفکر

منبهزندگیصورتبهرازندگینااستمتقلبچقدرجهاناینمن،بهدادندنشاناینطوريچراخرآاست،

مهان،ايبینزنقلببرخودعشقهستی؟عاشقشچراشمااستاینطورجهاناینحاال:گویدمیاست؛فروخته
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کهتوگذاشتی؟چراتومرکزت،بهگذاشتیراتقلبیسکهرا،تقلبیآدمیعنی،زنندهقلبگذاشتی،رازنقلبچرا

گذاري؟میچرابعدبهحاالازفهمیديکهحاال.بگذاريرااصلآمدياصال.بگذاريرااصلتوانستیمی

1768مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لیک از تلخیِّ بعد حق بِه استال شَک، این تَرك هوا تلخی ده است
دارند،خواهشآنهاو،مرکزماندرگذاشتیمراآنها،شدیمهویتهمبیرونیچیزهايباوقتیشکبدونگویدمی

آدم،دهدمیتلخیخواهد،میهوشیارانهدرداینهاتركها،خواستناینسويبهکشندمیراماو،دارندخواستن

بهموالنا،شودنمیزندگینرسماینبهکهگوییدمیخواهید،میراچیزيیکشما.نداردشکتویشاصالاین

استبِهحقبعدتلخیازلیکاما.نیستشکهمتویش،داردزیاديتلخیاینخوب،نخواهرااینگویدمیشما

اینقدرحقازدوريدوري،یعنیبعدخدا،ازدوريیعنیاستخداازدوريازکمتربسیاربسیارتلخیایناما

است،سادهخیلیآنمقابلدرنفسانیخواهشاینهوا،اینکردنتركکه،داردگرفتارياینقدر،داردمسئله

. نیستندمقایسهقابلباهمدوتااین،استآنازکمترخیلی

هویتهممرکزماندرباشید،داشتهنفسانیهايخواهشاگرکهدانیدمیهمشمادارید؟قبولرابیتاینشماآیا

تا،استزندهخواستنبهبیشترذهنیمنکهدانیدمی.داشتخواهدوجودهاخواستناین،باشیمداشتهشدگی

این،نخواهبگوییدشما.داردمینگهزندهراذهنیمنخواستنشموتوراصالخواهد،میدائماذهنیمنداشتن،

همبازداردپولدالرمیلیاردیککسییک.داردچقدرکندنمیحساباصالذهنیمنیعنی.دارددردخودش

.بخواهدبایدبماندزندهاینکهبرايذهنیمناینکهبراي،خواهدمی

من،برايپولایناصالکنم،خرجتوانمنمیهمرااینهزارمیکعمرمآخرتامنکهکندنمیحسابهیچ

بهفقطاشذهنیمناینکهبراي.دانمنمیخواهم؟میچیبراياست،بسشهریکبرايحتیردیگام،خانواده

. همبازشدگیهاهویتهمآنازخواهد؟میچی. بخواهدباید،داردذهنیمنکهزمانیتا،استزندهخواستن

.استخدابعدازترسادهخیلیاینتركولیداردهوشیارانهدرددهدمیتلخیاینتَركگویدمی

1769مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بهتر ز بعد ممتَحنلیک این سخت است و خشنگر جِهاد و صوم
وشدگیهاهویتهمشناختیا،خودشناختیا،خدابهرسیدنراهدرکردنجهدوجدکردن،تالشاگرگویدمی

دارمو،شدگیهویتهماینسويدیگررومنمیمنکهبگوییدشمایعنیروزه،یعنیصوم،پرهیزوآنهاانداختن
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بالفاصلهفهمممیوقتیو،استگیرپیتالشماینو،بشناسمرامرکزمدرشدگیهویتهماینکنممیتالش

روزهونیستاینهاوشمشیرباکردنجنگواقعامنظورش.استوخشنسختاین:گویدمیکنم،میپرهیز

. استسختکهاستپرهیز.نیستسختیکارروزهچون،نیستهماستاندارد

برايبیاورم،دستبهرااینبایدمنکهگویدمیو،استکاملهماشذهنیمنوکشدمیراآدمچیزيیک

مهممنبراياعتباراین. بگیرماعتباربدهم،نشانمردمبهکنم،تقویترااممنتوانممیگونههزاربهاینکه

نمیکه،شودنمیاینخوبنخواه،گویدمیوقتیبله؟. استگلیمموجز. استمنذهنیمنازقسمتی. است

ماکهببیندکندمیامتحانرامالحظههرکهکسیدوريازاما. استخشنوسختنتیجهدر! نخواهمتوانم

مابهدرديشدنرفوزهوشدنردلحظهایندرخداوزندگیامتحاناینازچون. استبهترنه،یاایمشدهقبول

. کنیمتحملشتوانیمنمیماکهدهدمی

اصالرااوبهشدنزندهفرصتوراورزيخردوآرامشسبب،بیشاديما. دهیممیدستازراچیزهاخیلیما

برویمصحرااینتويگویدمیزیاداگر. داردپشیمانیاینودهیممیدستازرازندگیمنظوربهرسیدنفرصت

انداختنوهاشدگیهویتهمشناساییدرتالشوپرهیزپس، ممتَحنبعدزبهتراینلیک.برگردیمتوانیمنمی

.خداستیعنیکنندهامتحاندوريازبهترولیاستسختگرچهآنها

1770مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چونی؟ تو اي رنجورِ من:گویدترنج کی مانَد دمی که ذُوالـْمنَن
دوتابینفاصلهبهباالخرهو،بشناسیمراهاشدگیهویتهمکنیمتالشوکنیمپرهیزکنیمتالشاگرگویدمی

وکنیمتالشکنیم،اجراراباالایناگر. استبیروندرشدگیهویتهمیکفکريهرچون،بشویمزندهفکر

. کندمیزندهخودشبهرامالحظهیکخدایعنی،هانعمتصاحبیعنیذوالمنَنروزيیکباالخره،کنیمپرهیز

فکردوتاشکافوفاصلهبه. دیگرفکریکبهبالفاصلهنرومشوم،بلندفکریکصورتبهمنکهشودمیباالخره

میکیرنجگویدمیموقعآن. شدمیکیاوباوقتیموقع،آنپرسدمیمرااحوالاو. شومبیکیاوبااوستکه

ولیاست،سختکهاستدرستاندازیممیماکهراشدگیهویتهمهرکهبگویدخواهدمی. ماندنمیماند؟

. پرسدمیرامااحوالخدایعنیدهنعمتبالفاصلهنکنیمپرراجایشاگر

زندهمنبهکنیمیتالشکهتو. شديبیمارمنازدوريخاطربهتومن؟بیماراياستچطورحالت: گویدمی

چندیک. شوممیاوجنسازمناینکهبرايماند،نمیرنجیدیگرموقعآنخوباست؟چطورحالتاالنبشوي
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درچقدرگرفته،میجهانازکهچیزيآنکهفهمدمیانسانیعنیماند؟میرنجیبشوم،زندهاوبهمنلحظه

وسکونوآرامشوخرداینو،گذاریدمیرااسمشکههرچهبزرگی،وآرامشوشاديولطافتاینبامقایسه

واقعااینقدرکهنبودالزماصالما. استبودهچهرنجءمنشافهمیممیماو. بودندکوچکآنهاچقدرداري،ریشه

بیشترهرچهفقط. شدیمهویتهمجهاناینچیزهايباحدازبیشنبودیم،بلدما. کنیمتالشوکنیمپرهیز

مقایسهدر. بشویمدیگرانازبهترتوانیممیبیشتر،باشیمداشتهبیشترهرچهداده؟یادمابهرااینکی! بهتر

.بکنیمبرتريحس.بشویمبهتر

هاينعمتیعنی. استخداوندصفاتازوعطاها،صاحببله،ها،منتصاحبها،نعمتصاحبیعنیذوالمنَنو

دردبهواقعاکههرچیزياست،خالقیتاست،آرامشاست،سبببیشاديواقعینعمت. دهدمیاوراواقعی

اینها،گرفتیممیبیرونازکهچیزهاییآنفهمیدیمموالناراهنماییهمهاینبادیگراالنما. خوردمیزندگی

منهمدوستانشباشد،داشتهذهنیمنبایدآدم. دارنداعتبارذهنیمنعالمدرآنها. ندارندزندگیارزشواقعا

.کندخرجبتواندراچیزهاآنتاباشند،داشتهذهنی

داشتهپولخواهیدمیهرچقدرشما.نداردارزشیاصالآنهانداشدهزندهزندگیبهکهکسانیبرايعارفان،براي

آنتواندمی،استمجهززندگیداناییبهاست،زندهزندگیبهکهکسییکولیدهد؟میاهمیتکی. باشید

استمفید. بشناسیمراخودمانما. برسیمعشقبهماکندکمکمابهتواندمی. کندپخشجهانایندررادانایی

ازکردیمفکراشهمهما. هستیمجنسیچهازنفهمیدیمماکهنبودهمازندگیدرانسانینهمچویک.شخصآن

آنهابخاطر. کنیمجمعخودمانرويراهاجسمباید. باشیمداشتهبایدجسمیهوشیاري. هستیمجسمجنس

.استبودهغلطروشاین. کنیماعتبارحس

1771مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ور نگوید، کت نه آن فهم و فن است
لیک آن ذوقِ تو پرسش کردن است

. ماندنمیدرديدیگرچونی؟: گویدمیپرسد،میراحالتآیدمیخداوقتیکهگفتباالبیتدرکنیدمیتوجه

وفهمآنراتوکهاستعلتاینبه،پرسدنمیگوییدمیکهشمانپرسد،اگر. پرسدمیهمیشهاوکهگویدمی

من،بیمارايمن،رنجورايپرسد؟میراشمااحوالهماالنهمینآیا. پرسدمیدارداوبفهمیکه،نیستفن

ذوقاینگویدمیاما. نداریمرافنوفهمآناینکهبراي! نهشنویم؟میفهمیم؟میمابله،شدي؟دورمنازچرا
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اینآنها،انداختنودردهاوهاشدگیهویتهمشناختبهتوعالقهتالش،بهتوعالقهموالنا،بهتوعالقهتو،

چطورحالتکهکردنمیپرسشاواگر،استکردنپرسشتوذوقآنلیک.اوستکردنپرسشهمینتوذوق

کنید؟میتوجهاست؟شدهپیداکجاازذوقتایناست،

وقتیشماکهکنیدمیتوجه.دادخواهمتوضیحمندیگرقصهیکقالبدرکههستاينکتهیکاینجادرحاال،

اوبهاینکهبراي،پرسدمیراشمااحوالاوحقیقتاجاهایییککنید،میکارخودتانرويواقعاکنید،میتالش

خداییآرامشآید،میسبببیشادي. کنیدمیپیداعمقلحظهیک. شویدمیزندگیجنساز. شویدمیزنده

نکنیدپرسششماموقعآن. آیدمیذهنآید،میذهنیمنبالفاصلهگذردمیاین. آیدمیعمقییک. آیدمی

اینتواندنمیشماذهنآنخوب. واقعاکردمپیشرفتمننگویید. نکنیدپیداجوابفکرباشد؟چهچرا؟که

. بپرسدرااحوالپرسی

کنید،میعمقحساوقاتگاهیشمااگر. استفنوفهمآننهراتوکهیعنیکت: کهگویدمیهمینبراي

داردکهفهمیدمیکهداریدرافنوفهمآنهمشماو.پرسدمیراشمااحوالداردخداکه،باشیدخوشحال

اینوسبببیشادياینحاالکهفهمیدمیو. شویدمیداریداوجنسازمرتبچون.پرسدمیراشمااحوال

.نخوریدراذهنیمنفریباینشماموقعآنو،داردفرقذهنهايترسآنباچقدرامنیتحس

بود؟چهعمقحالتآنبود؟چهفکردوفاصلهگفت؟چهذهناالنرفتیدشمابود؟چهآنبودخوابآن: بگویید

غمیهمینبیمارگونهحالت. هستمتویشمناالنکهاستهمینگذراحالت. نهرفت؟بودگذراحالتیکآن

گیرد،میجديرافکرهایشهرکسیکند،میسنگینفکرهايهرکسیاست،غمگینهرکسی. دارممنکهاست

دوفاصلهبهکهکسیآننه. استشدهگیجشده،گمفکرهادرآدمآنخواهد،میچیزدوبارهبیرونازهرکسی

. شودمیمتوجهراشاديچشمهدفعهیکدرونازشود،میزندهدفعهیکفکر

ولیشویم،میمتوجهآگاهانهوزندهطوربهرااواحوالپرسیکهکنیممیپیدارافنوفهمآنمایواشیواشو

هفتههراگرهستیم،متعهداگرداریم،ذوقاگر. نشدیمترعمیقکافیاندازهبههنوزچوناالن،شویمنمیاگر

میکارخودتانرويساعتچهارسهروزيخوانید،میراموالناابیاتاینکنید،میگوشرابرنامهاینشما

معادلتالشوذوقاین: گویدمیکنید،میتالشوذوقکارایندرشناسید،میراهاشدگیهویتهمکنید،

دانستید؟میکجاازرااینهاشماوگرنهپرسدمیراشمااحوالدارداوکهاستاین

***پایان قسمت سوم *** 
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1772مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سوي رنجوران به پرسش مایل اندکه طبیبانِ دل اندآن ملیحان
این.بپرسندرابیمارانحالکهدارنددوست،هستنددلطبیبکهعارفانهمانیعنیزیبایانونمکانباآن

میحاالهمینراماحالکه.بپرسندراماحالدارنددوستکههستندموالناشبیههايانسان،نمکینهايانسان

ذهنیمنبامااینکهبشرطیمنتها،بپرسنددارنددوستهمآنها،کنیمپیدابتوانیماگررااشزندهاگر.پرسند

راآنهاو،بکنیمبخواهیمخودمانمالو،کنیمشانکنترل،کنیممالکیتحس،بشویمصاحبراآنهانخواهیممان

،ماستذهنیمنهايخاصیتواقعدربخاطرپرسندنمیراماحالآنهااگریعنی.کنیمدعوتمشروطعشقبه

.باشیمداشتهمالکیتو،بشویمصاحبراعارفییکخواهیممیماکه

ذهنیمندرما.بدهیمهمعارفبهخواهیممیراعشقهماندهیممیمانبچۀبههمسرمانبهکهعشقیهمان

مشروطماعشق،باشدهمسرخواهدمی،باشدبچهخواهدمی،استمنمالاینگوییممیداریممالکیتعشق

یکدفعه.داردهاخصوصیتخیلیو.استمحدودبله،نهکهاگردارمدوستتبکنیراکارایناگرگوییممی،است

منعشقشماازخواهدنمیشاندلعارفانواستذهنیمنعشقاینها.شودمیدشمنیبهتبدیلماعشق

.بگیرندذهنی

،باشندداشتهذهنیمنآنهاخودتانذهنیمنمثلنخواهیدو،بکنیدکنترلنخواهید،نشویدشانمالکفقطاگر

نتیجهبهگردیمبرمیدوباره،بله.بپرسندگذاریدنمیشماپرسندنمیاگر.بپرسندراشماحالدارنددوستآنها

جايدرکندمیقباراآنولیدوزدمیپیرهنمرتّبروزگارخیاطکهگفتیموخیاطقصۀاینازموالناهايگیري

:گفتهدیگر

869مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

مردهیچبااليبهروزگارخیاط
نکردقباراآنکهندوختپیراهنی

ماازروزگارخیاطکهگفتمیقصهدرودادهتوضیحراموضوعاینهمامروز.دردمیودوزدمیپیرهنیعنی

براساساتفاقاتایناینکهبهتوجهباو.بدزددرااشهمهکهدزدنمیاینقدرزندگیامربهشایدولی،دزدمی

بهبشویمبیدارولی،بدهیمدستازرامانزندگیازمقداريماکهافتدمیجوري،افتدمیقدروقضایعنیقضا

.بشویمزندهزندگی
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1784مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یک قدم زآن پیشتر ننهاده ايتو بر آن رنگی که اول زاده اي
خودتانازکنممیخواهششما.رودنمیجلوترقدمیکو،کندمیدرستذهنیمنآیدمیانساناینکهیعنی

خودمرويکاريهیچ،امکردهتغییريهیچ،دارمذهنیمنکهموقعآناز،کردمدرستذهنیمنمن،بپرسید

سالمشصتمثالًهماالن،دارمامکردهدرستسالگیدوازده،سالگیدهازکهايذهنیمنهمانیا،امکرده

گفت،پرهیزوتالشو،دارمذهنیمنمناینکهشناسایییعنینهادنجلوترقدم.بپرسید،استسالمچهلاست

رادرديهیچ،ایدانداختهشدگیهویتهمهیچشمااصالًانداختنوهاشدگیهویتهمشناساییبرايامروز

.ایدرفتهجلوقدمیکایدانداختهاگر؟ایدانداخته

1785مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

روغنیخود نکردي زو مخَلَّصهمچنان دوغی تُرُش در معدنی
ذهنفضايدوغوحضورنمادروغن.بیایددرروغنشتادهندمیتکانشکمتويرادوغدانیدمیکههمینطور

دراتفاقاتهايتکانتکاناین.استقاطیمنتها،داردخودشدرراماخالصهوشیاريیعنیکَرهکه،است

این،دهدمیتکاناینقدرراماچرازندگیحوادثاینکهباشیمهوشیارماو،بگیردصورتآگاهانهکهصورتی

هیچروغنیهیچوشکمدرتلخ،تُرُشهستیدوغهمانگویدمیبنابراین.شودمیگرفتهذهندوغازماکَرة

.نگرفتیدوغتاینازايکره

ايکرههیچبوديکهتلخیوتُرُشدوغآنازکسفالناي،بگوییدراتاناسمگوییدمی:خودتانازکنیدسوال

اینثباتاینآیا.نبینذهنبا؟کوخالصهوشیاريیعنیآورديبدستروغنیاآورديبدستاگر؟آورديبدست

انسانبرايفضاآیا؟امشدهمتواضعآیا؟کنممیحسشهیچ،هستمندرزندگیخرداینفضاگشاییحالت

باهنوزآیا؟شدهکمقضاوتم،شدهکممقاومتم،شدهکمامستیزهآیا؟کنممیبازدیگرباورهايدیگرهاي

.بپرسیدخودتانازکردمتركراخاصیتاینیا؟شوممیهویتهمگذرایعنیآفلچیزهاي

1786مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گر چه عمري در تنورِ آذريدريهم خمیري، خُمره طینه
،ماندمیگرمازیرآنجاعمریکپزيسنگگکورةتويگذاریدمیراخمیرآیا.زدمراسنگگنانتمثیلهمان

و،کندمیرهاراهاشنوآیدمیباال،آیدمیوربعدو،چسبدمیهاشنبهاولو؟پزدمییااستخمیرهنوز

خُمرةایندرهنوز.توآنبیندازدبِکنَدتواندمیپزسنگگهماینگفتیم،ماندمیتاسهدو،شودمیشنبدون
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میدردچرادانینمیولیکشیمیدردذهنتويیعنی؟هستیآتشتنوردرکهحالیدر،هستیخمیرگلی

رادردموضوع،کشممیدردچرامنبپرسیاگر،باشدآگاهانهاگر؟پزندنمیراشمادردهااینآیا،کشی

میبینازهماتخمیري،کنیمیرهاراشنو،باالآییمیسنگگنانآنمثلیواشیواشچرا،کنیشناسایی

.رود

1787مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چون حشیشی پا به گل بر پشته اي
گر چه از باد هوس سرگشته اي

خواستهوتوهايهوسبرحسب،آیدمیحوادثبادو،اندکاشتهتپهبااليکههستیگیاهییکمثلگویدمی

حرکتتونشدهسببحوادثباداینهیچ،توهستیثابتآنجاولی،بردمیورآن،وراینراتو،توذهنیمنهاي

هاهوسبادبایا؟کشیممیدردچرافهمیدیم،ماکشیدیمدردهمهاینآیا.زندمیحرفهوشیاريبادارد.کنی

میرافکرآنلحظهیک،هستیمورآنلحظهیک،هستیموراینلحظهیک،رودمیورآن،وراینسرمانهی

بالحظهیک،هستیمآنطرفدارلحظهیک،هستیماینطرفدارلحظهیک،کنیممیرافکراینلحظهیک،کنیم

.مانیهاهوسحسببرکنیممیستیزهآن

1788مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یهتهمچو قومِ موسی اندر حرِّ
مانده یی بر جاي، چل سال اي سفیه

جایکو،استذهننمادکهعلفوآببیبیابان،بیابانیعنیتیه،بیابانگرمايدرموسیقوممانندگویدمی

آخرورفتندمیراهتندتند،بیابانآندربودندافتادهگیرموسیقومکهدانیدمی.نادانايسالچهل،ايمانده

آنبهفکرآناز،فکرآنبهفکراینازذهندرهممایعنی.اندنخوردهتکان،هستندهمانجاکهدیدندمیروز

.نکردیمتغییرياصالًکهشویممیمتوجهشودمیشب،هستندبیرونیچیزهايبهمربوطهمهاینهافکر

یک،کردیمغیبتمقداریک،ناآگاهانهدردکشیدیمدردمقداریک،کردیمتکرارراقبلیفکرهايآناشهمه

ماکردیمثابت،آمدیمدربرتر،کردیممقایسهدیگرانباراخودمانمقداریک،کردیمکوچکرادیگرانمقدار

کنممیفکرموالنازمانموقعآن.کنیممیراکاراینداریمسالچهل،هستیمذهنیمنهمانروزآخر.بهتریم

.هستیماولیهسفیههمانسالهفتاد،سالشصتمانیستزیادسالچهلاالنما،بودهخیلیسالچهل
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1477، صفحه 3دهخدا، امثال و حکم، جلد 

شب همانجا که بامداد پگاهبام تا شام در مشقت راه
قومبله.بودیمصبحکههستیمهمانجاشب،هستیمراهمشقّتدرشامتاصبحیعنی.گویدمیدهخداهماین

.زنیممیدرجاهمینطورذهندرهمما،نداشتندجلوبهراهو،بودندماندهبیاباندرهمموسی

1789مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خویش می بینی در اول مرحلهمی روي هر روز تا شب هروله
،هستیماولمرحلۀهماندرکهبینیممیشبآخرولی،رویممیراهذهندرفکرآنبهفکراینازتندتندیعنی

هیچ،نکردیمهاشدگیهویتهمشناساییوانداختندرپیشرفتیهیچیعنی،هستیمخودمانجايسر

بیشترچههرشعارمانکهچرا،شدهبیشترهمبلکه،نشدهکمتردرديهیچ،نشدهزیادترحضورمانهوشیاري

.هاشدگیهویتهم،هوشیارينه،بشودبیشترچیمنتها.بهتر

1790مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا که داري عشقِ آن گوساله تونگذري زین بعد سیصد ساله تو
یابعداینازو،کردیمصحبتکاملبطورقبلهفتهاستذهنیمنگوساله،هستیگوسالهاینعاشقتاگویدمی

،نباشدخودتانرويتمرکزتان،نکنیدکارخودتانرويشمااگر:کهبگویدخواهدمییعنی،سالهسیصدفاصلۀ

فضاگشاییلحظهایناتفاقمقابلدر،نشویمتسلیماگر،نکنیمپرهیزهوشیارانهاگر،نباشدآگاهانهتمرکزاین

میغیبت،کنیممیمقاومت،کنیممیقضاوتوقتی،نکنیمکمرامقاومتمان،نکنیمکمرامانقضاوت،نکنیم

ماتا.کشدمیطولسالسیصد،بدهیمادامهکردیمحاالتارازندگیاینهمینطورينباشیمهوشیار،کنیم

.بکنیمبایدکارچهبفهمیم

فاصلۀیعنیسیصدسالهبعد.باشدکافیبایدحضورگنجبرنامهیک،باشدخودمانرويتمرکزماناگرکهحالیدر

متوجهمثالً؟بشویممتوجهراکوچکچیزیکمابکشدطولبایدسالچند.کندطیذهنبایدکهدورخیلی

بایدسالچندبکنیمنبایدقضاوت؟بکشدطولبایدسالچند،فقطباشدبایدخودمانرويتمرکزمانکهبشویم

راشدگیهویتهمباید،بشناسیمراشدگیهویتهمشدهگشودهفضايازاستفادهباباید؟بکشدطول

گویدمی،زنیممیجادرکهبرویماینطورياگر؟بکشدطولبایدسالچند،بیندازیمرادردمانباید،بیندازیم

ذهنیمناینمرکزمانیعنی.داریمراگوسالهاینعشقکهزمانیتا،استزیادنمادسالسیصدو.سالسیصد

.پرستیمگوسالهماوهست
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ازبیرونببردخواستمیباصطالحازراخودشقومموسیوقتیدانیدمیخالصهبطورباشدیادتاناگرگوساله

هیچیگفت.موعودزمینسرباصطالححضورتانبهعرضمبه؟برودخواستمیکجا،برنداریدهیچیگفت،مصر

میبینندگانشماتماماالنهمیندیگرعبارتبه.باشیدنداشتهخودتانباشدگیهویتهمهیچیعنیبرندارید

هیچیکهگفتهقومشبهموسیگویدمیشمابهموالناو،استیکتاییفضايکهموعودسرزمینبهبرویدخواهید

نکردندگوشاینهابله.استمضرّاینباشیدداشتهاگراینکهبراي،بیندازیدراهاشدگیهویتهمتمام،برندارید

بد،هایمانجیبتويکنیمپنهان،اینهاجواهروطالمقداریکحاالگفتند،بودندنگرانچونموسیحرفبه

.بدهیمگوشکامالًموسیحرفبهنیستالزم،نیست

یکبرداشتراطالهااینجا،بیاوریدراطالهاگفت،شدپیداسامريیککوهبااليبودرفتهکهموسیباالخره

صدايو،پیچدمیآندرزندگیباد،استذهنیمننمادگوسالهاینو،پیچیدمیگوسالهدرباد،ساختگوساله

،شودمیپیداهمسامري،باشیمداشتهشدگیهویتهمماموقعهر:گویدمی،گویدمیراهمینو.دهدمیگاو

.زدخواهیجادرداريراگوسالهاینعشقتاگویدمیاالن.بشویمپرستگوسالهما،بسازدپرستگوسالهکه

1791مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بد بر ایشان تَیه چون گردابِ تَفتاز جانشان نرفتتا خیالِ عجل
راخیالاینتا،نرفتشانجانازذهنیمنگوسالۀلّکُوهاشدگیهویتهمخیالتا.گوسالهیعنیعجل

شماو.چرخیدندمیاینهاتندوحرارتباگردابِتويیعنی.چرخیدندمیبیابانایندرگردابمثل،نینداختند

تنددنیااینمحورحول،فکرآنبهفکرایناز،فکرآنبهفکرایناز،داریمگوسالهعشقماچوناالنبینیدمی

از،بپرّندزودترفکرآنبهفکراینازکهکنندمیفکر،کنندمیفکرتندتنداینقدرهابعضی،چرخیممیتند

درشمااگر.استتفتگردابهماناین.شدخواهدحلّزودترشانمسائل،بپرّندزودتردردآنبهدرداین

دلدرذهنیمنگوسالهعشق،داریدشدگیهویتهممرکزتاندرکهبدانید،هستیدسرعتپروتندگرداب

.نیستخداعشق،هستتان

1792مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بی نهایت لطف و نعمت دیده ايغیرِ این عجلی کزو یابیده اي
موقّتاین؟دادهرااینفقط،دادههمرادیگريزیادنعمتولطف،دادهمابهخداکهذهنیمنگوسالۀاینازغیر

تا،بسازیدذهنیمن،ذهنتويبرویدشماگفتکوتاهیمدتیکهوشیاريبعنوان.بودرحمیکاین،بوده
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،گفتهمابهرااینخدایعنی،بیرونبیاییدآنجااززودترچههربعد،بشویدپختههمآنجاتا،بگیریدیادراجدایی

،بشویدپرستپول،بشویدباورپرستبرویدکهنگفته،منبجايبپرستید،بسازیدگوسالهیکآنجانگفته

بهجمادازراماتوانستهکهمابهزندگیکردهلطفچقدر.دیگرهستنداینهاگوسالهایناجزاي،بشویددردپرست

مابهدمشباوقضاقانونباکندمیسعیخداچقدرانسانذهندر،انسانبهحیواناز،حیوانبهنباتاز،نبات

همدائماً،خواهیمنمیگوییممی.گذاریمنمیمامقاومتوستیزهباولی،ذهنازبشویمزائیدهما،کندکمک

بیکناربگذارراذهنیمنعقلاینتوکنمکمکخواهممیمن.کندنمیکمکمابهچرا،کنیممیشکایت

.بله،ایمدیدهنعمتولطفنهایت

1793مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از دلت، در عشقِ این گوساله رفتگاو طبعی، ز آن نکوییهاي زفت
فقط،داريراجسمیهوشیاريطبع،داريراذهنطبع،داريرادنیااینطبع،دیگرداريگاوطبعاینکهبراي

چیمقابلشدرو،رفتهدلتازگویدمی،خدابزرگبسیارنکوییهاياینکهاستهمینبراي،شناسیمیجسم

خدابجايمارادردهاوخانهمثل،اتومبیلمثل،پولمثلجسمیچیزهاي،باورها،گوسالهعشق،گوساله؟گرفتی

.شدهکردهنکوییگویدمیخیلیشدياینطوريداريجسمیهوشیاريچونگویدمیگرفتیم

ازشویممیبیدارچیهجریانفهمیممیخوانیممیاالنماکهراهاهمین؟نیستخدالطفواقعاًموالناهمین

اینجاخوانیممیامروزکهابیاتیهمین؟شمابنظرنیستزفتنکوئیاین؟نیستخدالطفاینها،ذهنخواب

مابه،نیاوردهبیروناودهنازرااینهاو،نکردهخلقخدا،نکردهدرستزندگیراموالنایعنی،شویممیبیدار

؟بکنیمبایدکارچهفهمیدیممیکجاازمانبوداینها؟نیستلطفبشریتبهمابه؟نیستلطفاینهارسیده

1810مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

حال و قالحامل از تمثال هايهمچنین اجزايِ مستانِ وِصال
وصالمست،شدندعارفهاانسانازايعده،هستندخدامستعارفانازايعدهیکاینکهبهرسیدیماالن

قالهمشانقال،نیستهاوضعیتاینحالشانحال،دارندقالوحالهايتمثالیاهاصورتاینها.هستند

آن،داردحالهمآن،شدهزندهخدابهکهکسیعارفپس.دارنددیگريقالوحالاینهاگویدمی.نیستبیرون

بستگی،داردبستگیزندگیآرامشوشاديبههمحالش،استزندگیطرفازحرفشمنتها،زندمیحرفهم

.نداردبیروناوضاعبه،نداردپولشوضعیتبه
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1811مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چشم، غایب گشته از نقشِ جهاندر جمالِ حال وا مانده دهان
،استخاموش،زندنمیحرفهم،کندمیتعجبهم،استواماندهدهنشکهاستخوباینقدرحالشیعنی

بیرونجهانباذهنش.نیستفعالذهنشیعنی.جهاننقشازگشتهغایبیا،دنیاازشدهدوختههمچشمش

همچشمش،استخاموشذهنش،کندنمیفکرتندتندو.نیستذهنیمناختیاردرچشمپس.نیستفعال

.بیندنمیراجهاننقش

1812مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نیستالجرَم منظورِ این اَبصارنیستاز ره این چارآن موالید
عنصرچهاراینجنساز،بشویدزندهاونهایتبیبهاگرشمادروعارفدرکهچیهریعنیفرزندانآنگویدمی

ماحسیچشمنظرموردبنابراین.ببیندبتواندذهنکهنیستچیزيجنساز.نیستماديجنسازیعنی.نیست

خدانهایتبیبعنوانشماحالیعنی،استخوبعارفحالوقتیپس.ببیندتواندنمیهمماذهنو،نیست

.اندغیبیزادةحاالتاینبلکه.نیستبیرونیچیزهاياشسرچشمهاینصورتدر،استخوب

1813مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پرده ساده اندالجرَم مستورِآن موالید از تجلّی زاده اند
شاديمثل،آیدمیبوجودشویدمیزندهاونهایتبیبهوقتیشمادرکهچیزهاییآن،فرزندانآنگویدمی

تجلّیحقّوجودازشمادرو،شدیدیکیاوباشمااینکهازاینهاعشقمثل،ایزديآرامشمثل،سبببیواصیل

ماچشمیاماذهناین.شوندنمیدیدهرنگبینورمثلاندسادهاینقدربنابراین.آمدندبوجود،کردظهور،کرد

میفکرآیدمیزندگیخامموادوقتی،شدگیهویتهمهرماذهن.رنگیبینورازغیر،بیندمیرارنگیهر

مثلکردمعرض.ببیندتواندنمیذهنکهاستسادهاینقدرهنوزنشدهکهوقتی،ببیندتواندمیماذهنشود

.ببیندتواندنمیراماخدائیت،ببیندتواندنمیراخداماذهنپس.رنگبینور

بهشما،ایننیستغریبیوعجیبچیزیک،شدیدزندهزندگیبهشمااگرکهکنیممیصحبتداریمامروز

کسیبا،بشناسیدراهاشدگیهویتهم،کنیدپرهیز،کنیدکارخودتانرويشمااگر،شدخواهیدزندهزندگی

نمیدیگرفکریکبهفکریکازیا،ایستدمیباصطالحشماذهناینکههستموقعییک،باشیدنداشتهکاري

ثانیهیک،بشودثانیهدهخواهدمیحاال.خدابهشویدمیزندهشما،شودمیبازفکرتادوبینفاصله،پرّید

ذهنحاالتا.شویدمیتانذهنصاحبشماکهگفتموقعآن،آنبهبشویدزندهاصالًیابشوددقیقهیک،بشود
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بخاطر،ببیندتواندنمیذهنکهآیدمیبوجودحاالتیشمادرو.شویدمیتانذهنصاحببعد،بودهماصاحب

.استرنگبی،استسادهاینکه

1814مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وین عبارت جز پی ارشاد نیستزاده گفتیم و حقیقت زاد نیست
یک،زایدمیرااشبچهحیوانییکمثالًکنیممیفکرماچون،زایدنمیچیزيواقعاًولی،گفتیمزادنگویدمی

این،شودمیزندهزندگیبهکهانسانیبلکه.نیستچیزياینطورگویدمی.شودمیراچیزيیکسببچیزي

فقط،دیگرکنیمتوجهبایدرااین.شودنمیزادهچیزيازولی،کندمیتجلّیاودرکهاستدرستهاحالت

.استموضوعکردندركوفهمیدنبرايکنیممیصحبتاینطوري

1815مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بلبلی مفروش با این جنسِ گُلهین خَمش کن تا بگوید شاه قُل
مانذهنکهفهمیدیمماپس.بگویدخدایعنی،قلشاهتا،کنخاموشراذهنتیعنی،باشخاموشکهگویدمی

فرمان،اَنصتُوا:گویدمیکه،خداستفرمانکه،ماشناسیممیفرمانتاچندینحاالتا،بکنیمبایدخاموشرا

ایناینکهبدون،باشیعنی،بلدیمراکُنفرمانمثالً.کنخاموشراذهنتتوانیمیتا،باشخاموشیعنیاَنصتُوا

یعنیباشفقطیعنی،باشیداشتهذهنیعنیباشینقشیا،باشیاستاد،باشیپدر،باشیمادر،باشیآن،باشی

.ایمفهمیدههمرااین،باشزندگیجنساز

گویدمی،گویدمیرسولحضرتبهقرآندرکه،چهبگویدشمابهکه،بگویعنیقُلکهگویدمیهمگاهیو

وقتیگویدمی،گویدمیچیکنیدمیتوجه.باشخاموشنیستیوصلوقتی،بگوهستیوصلمنبهکهوقتی

توگویدمیهماینجا.نداردفایده.باشخاموش،اَنصتُوا،نیستیوصلوقتی،قُل،گویدمیخدا،هستیوصلمنبه

بلبلی،نزنحرفذهنتبابلبلمثل،بشودزندهشمادرخواهدمیاواینکهحضوربا،خدایعنیگلجنساینبا

.استمشخّص.گلجنساینبامفروش

1816مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گویاست پر جوش و خروشاین گُلِ 
بلبال ترك زبان کن، باش گوش

او،خودشاستخروشوجوشپرشماشدننهایتبی، خودشبه شمادرخداشدنزندهیعنیگلاینگویدمی

هی،باشگوش،کنزبانترك،باشخاموش،ذهنیبلبلاي،کندبیانراخودشبزندحرفتوطریقازخواهدمی
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همابیاتیاینبهو،شودمیمربوطمانغزلبهکهخوانممیپنجمدفترازبیتچند.استروشنکامالً.نزنحرف

:گویدمیشودمیمربوطایمخواندهکه

3205م، بیت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

گام خَستی، بر نیامد هیچ کامچند هنگامه نهی بر راه عام؟
راپاهایت،کرديزخمیرابدنتاعضايتمام.کنیتوجهجلبتامردمبراي،مردمراهدرگیريمیمعرکهچقدر

مردمتوجۀتاکشیديزحمترفتیراهکهبساز،گرفتیمعرکهکهبساز،استهوشیاريپاياین،کرديزخمی

هممردم،کنیممیمردمتوجۀجلبماکهدیدید.نبوديراضیموقعهیچ،نیامدبرکامیهیچولی،کنیجلبرا

زندهزندگیبهماکهآنستکام؟رسیدیمکامبهآیاولی،شودمیراضیخُردهیکماذهنیمن،زنندمیدست

.بشویم

3206م، بیت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

وقت درد و غم، بجز حق کو اَلیف؟وقت صحّت جمله یارند و حریف
غمدچاروقتیغمودردموقعیعنیکو؟ دوستخداازغیرغمودردموقعاما،همدمندویارهمهسالمتیموقع

.کندکمکشمابهتواندمیزندگیفقط:گویدمیدهد،میدردمابهواستمریضذهنیمنشویم،می

3207م، بیت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

دست تو گیرد بجز فریاد رس؟وقت درد چشم و دندان هیچ کس
چیزيهربشود،اکبرنحسبشود،کاملنحسگفت،ذهنیمنوقتییعنیاست،سمبلیکدندانوچشمدرداین

شمابهاستبیرونازخوریدمیکههمچیزيهربدهد،دردشمابهبینیدمیشماکهچیزيهریعنیببنید،بدرا

معمولیچشمدرداینبنابربگیرد،تواندنمیبگیرد؟تواندمیرادستتکسیخداجزبهحالتایندربدهد،درد

.استنمادیندندانوچشمدردپزشک،دندانهمیکیآنوپزشکچشماصطالحبهیکیاینگوید،نمیرا

3208م، بیت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

چون اَیاز از پوستین کن اعتبارپس همان درد و مرض را یاد دار
شمابهاست،خردمندشده،گشودهفضايآنکنید،میبازرافضاوقتیکند،میساکترامرضودردوقتیپس

اید،شدهآرامید،اشدهخردمندشده،کمقضاوتهایتانافتاده،دردهایتاناززیاديمقداروقتیکند،میکمک

مرتبوقتیدارید،صداقتکارایندرو،دانمنمیگوئیدمیکهایدکردهپیشرفتاینقدراگراید،شدهمتواضع

آنحاال.شدیدخوبخیلیخوب،دهید،نمینشانزیادواکنشوقتیکنید،نمیبزرگراخودتاندهید،مینپوز
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راآنروزهرواتاقشدرصندوقشبودگذاشتهراپوستینایازکههمانطورباشید،داشتهیادراقبلیهايحالت

واکنشبودیم،دردزیرو،داشتیمذهنیمنکهقدیمزمانهايآنمایعنی.بگیرعبرتبگیر،یادآنازدید،می

بودیم،اینمابگوئیمکنیم،نگاهآنبههوشیاريصورتبهباشد،چشممانجلويبایدهمیشهدادیم،مینشان

.کردیمپیشرفتاینقدراالن

3209م، بیت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

استپوستین آن حالت درد تو 
که گرفته ست آن اَیاز آنرا به دست

ازتودردهاياززیاديمقدارهمینطورو،داريدردکهبینیمیکهتوست،دردحالتآنپوستینازمنظورکه

زیاديچیزهايیا،دیديمیراچههرگویدمیکهاستیادت.داشتیدردهائیچهکهباشدیادتاست،رفتهبین

خورخبرمابودند،خبرهابود،بیرونازخورديمیچههردهند،نمیدیگراالنداد،میدردتوبهدیديمی

. بهترمابرايترکنندهناراحتچههرخوریم،میکنندهناراحتخبرهايهستیم،

چیزواقعاپوستیناست،اینگویدمیپوستین؟بلهنیستید،خبردنبالشادید،شمااالندندان،دردگفتهمین

جلوولی،آوردیمدرراایناالنذهنی،منبعنوانبودیمپوشیدهقبالکهپوستینیهمینکه،نیستپوشیدنی

دردکهروزبهروزهستیم،راضیهستیم،گذارشکرماشدیم،اینبودیم،آنماگوئیممیدائما،استچشممان

.هستیمراضیکنیم،میشکرشود،میکمهایمان

رامعنیدوهریعنیاست،گرفتهدستبهوآوردهدستبهرااینایازاست،گرفتهدستبهرااینایازگویدمی

داشته،پوستینایازبوده،آوردهروستاازرااینکهداشتهپوستینیککهشدهمتوجهاینقدریعنیگوید،می

آمدیمبودیم،ذهنروستايدرهمما.محمودسلطانهمنشیناصطالحبهبودهشدهبوده،آمدهوداشتهچارق

ببینکه،گوئیممیوپرسد،میرامااحوالهاموقعبعضیوشاءاهللا،ان ایمشدههمنشینخدابابالنسبهباالخره

اینو.هستیمگذارشکرمانداریم،دیگرانبهکاريماپرسد،میرامااحوالخدااالنها،بودیماینماکه

.آموزشعنوانبهوایمگرفتهراپوستین

اودمگذاریممیدهیم،میقدروقضابهدلشویم،میتسلیمکنیم،میبازفضاکنیم،مینگاهپوستینبهو

کند،اجرارافیکونکناوکهدهیممیاجازهشود،میوبشوگویدمیاواست،فیکونکنکارهادانیممیبیاید،

.کندمیعملدرستداردواقعاکندمیصبرکسیهر.کنیممیصبرکنیم،میصبر
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نمیپیشرفت،نکنیمرعایترازندگیقوانیناگرکهبخوانمموضوعاینبهراجعهممطلبییکبدهیداجازه

رعایتگفتیماینجاکهقوانینیازخیلینکنیم،رعایترامزرعهقانوننکنیم،رعایتراجبرانقانوناگر.کنیم

:گویدمیکرد،نخواهیمپیشرفتنکنیم،

1930مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بی رضاي حق جوي نتوان ربودگر بیابان پر شود زر و نُقود
اینجاوبرداریم،توانیمنمیهمزرهیکهم،جویکمانخواهدخدااگرباشد،نقدپولوزرازپرهابیاباناگر

.کندمیتمامراکارش

1931مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ايبی قَدر یادت نماند نکتهايسکتهبیور بخوانی صد صحف
رعایتراقوانیناگر،بدهیگوشحضورگنجتاهزارشمابخوانی،وقفهبیصحف،صدرا،کتابصدگویدمی

قوانینشما،کنممیعرضهمینبراي.ماندنمییادتدرنکتهیکقدر،وقضایعنیقدر،رضايبدوننکنی،

رااینکهبگوئیدتوانیدنمیراهایندر.استتاننفعبهبکنید،رعایتراجبرانقانون.بکنیدرعایترازندگی

اینطوريمعنويدانشاینشد،خودمانمالبگوئیمجیبماندربگذاریمکهنیستپولاین.کردمفراربرداشتم

:گویدمی،بلهبکنیم،پیشرفتبتوانیمتا،کنیمرعایترازندگیقوانینبایدباشد،کاملصداقتبایدنیست،

2334مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

با اجابت یا رد اویت چه کار؟اي اَخی دست از دعا کردن مدار
: کهاستگفتهمابههمقبالدارد،فرقذهنیمندعايبادعااینکنید،توجهکن،دعاهمیشهبرادراي:گویدمی

140مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پاكیزداننشودمیکرموزهالكواستزیانکهدعاهابس
کنند،میدعاشانذهنیمنبابده،راآنبده،رااینمنبهخدایاخواهند،میماديچیزهايکنند،میدعامردم

در،کنبازرافضایعنیکردندعااینشنود،نمیرادعاهایشانکندمیلطفخداوخواهندمیچیزتاهزاران

اتفاقکنید،بازرافضا،کنممیتکراردفعهصدشاید،دفعههرمناینکهکنیدمیتوجهلحظه،ایناتفاقمقابل

خداکهراچیزي.گشائیفضابجز،بکنیدآنبرايتوانیدنمیکاريهیچشماوکند،میدرستخدارالحظهاین

آنبگذاریدوکنید،بازاطرافشدررافضااینبنابرپسبله،دارم،قبولرااینمنبگوئیدبایدشما،کردهدرست
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چکاراتفاقاینباکهبدهدعقلشمابهوبیاید،خردآنجاازخدا،هموهستیدشماهمکهشدهگشودهفضاي

.نکنیدمقاومتنکنید،ستیزهکنید،

موقوفاتفاقاینذهنعقلباهستیم،ذهندرکهاستایناتفاق،مقابلدرکنیمنمیگشائیفضامااینکهعلت

میمقاومتمنپساند،آوردهبوجودهستندمندشمنکهايعدهیکرااینکهگوئیممیمااست،بیرونیعلل

رامطلباین،کنیبازفضاتوانستیوقتیامانکن،دعاذهنیمنباکند،میقويراذهنیمنمقاومت،کنم،

همدعاشمابرايشدهگشودهفضاياینکهدیدخواهیکن،بازفضاکن،بازفضاکن،بازفضاشوي،میمتوجه

.کندمیهممستجابوکندمی

منکهمهمیهاينکتهازیکیوکند،نمییاکندمیاجابتوشنودمیاوکهداريچکارکن،دعاتوگویدمی

دعایاخواهید،میشدهگشودهفضايباشماکهاستاینامخواندههمقبالو،خوانممیرابیتتاچنداینامروز

ایندرزندگیخردباراماديچیزاینکهبرايخواهید،نمیماديچیزموقعهیچهمزندگیاززندگی،ازکنیدمی

شمامرکزدرراخودشبکند،ترگشودهرامرکزتانکهخواهیدمیفقطخداازکنید،درستتوانیدمیجهان

.استدرستدعااینبکند،خودشجنسازراشما. بگذارد

مندعاياینکهببینمبگیرید،اندازهذهنکشخطباذهن،یدینیابعداکنید،میدعاگویدمیوقتیشمااما

میصبرماهدویکبده،رااتومبیلفالنمنبهخدایاگویندمیکنند،میراکاراینمردم.نشدیاشدمستجاب

.اصالنیستدعاکهایناست،نکردهاجابتپسهنوز،کهاستندادهخوبکنند،

***پایان قسمت چهارم *** 
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:گویدمی

2335مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دست از آن نان می بباید شست زودنان که سد و مانعِ این آب بود
دعاياینوفضاگشائیاینمانعوسدکهشدگیهویتهمهرگویدمیاست،شدگیهویتهمهرنمادنان

وشدگیهویتهمهرمن،دربشودجاريزندگیخردحیوان،آبزندگی،آبکهشودمیسببکهاست،معنوي

میموالناگویم،نمیمن.کنیدمیتوجه.شستزودآنازدستباید،گیردمیرااینجلويکهايستیزههر

شمابهامروزولی.داردهوشیارانهدرددارد،چراندارد؟دردشستندستایناستگفتههمقبال.خوبگوید،

.خداستازدوريیعنیاست،حقبعدتلخییادردازکمترواز،بهترخیلیهوشیارانهدرداینکهگفته

2336مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کنو سختهخویش را موزون و چست
ز آبِ دیده نانِ خود را پخته کن

شماکهشدهبازفضاياینکنی،میبازرافضاوقتیهوشیاري،باموزونچه؟باموزونکن،موزونراخودتیعنی

سبککند،میکارزندگیقانونبااست،زندگیباموزوناست،زندگیجنسازاینکهبراياست،موزونهستید،

اینکهبرايهستیم،سنگینپریممیفکرآنبهفکراینازکه،بینیدمیونیست،سنگینذهنیمنمثلاست،

یعنیسختهیاسختههستیم،سبکچستیم،پریم،نمیفکرآنبهفکراینازچیزها،باشویممیهویتهم

فضايهمانبابگیرياندازهخواهیمیهماگریعنیشده،سنجیدهزندگیترازويبایعنیسنجیدهسنجیده،

.بسنجزندگیهوشیاريشده،گشوده

بازرافضااینکهکسیندارید،بیرونیهايخوشیگرفتنبهايعالقهمثالکهببیندتوانیدمیفضاآندرشما

میودانم،نمی:گویدمیوشود،میخوبحالشوشودمیسبکو،زندگیترازويباشودمیموزونوکندمی

ناناشدیدهآببااینبنابر.استلطیفاست،نرمایناست،متواضعاین.بکندبرایشزندگیرادعاگذارد

دانیم،نمیاینکهدرباشیمداشتهصداقتبایدباشیم،شدهتسلیمبایدباشیم،لطیفبایدیعنیپزد،میراخودش

داشتهرازندگیترازويباشیم،شدهگشودهفضايهمینندهیم،نشانواکنشذهنی،منبصورتنشویمبلند

.باشیمشدهگشودهفضايطریقاززندگیقانونباباشیم،

و.بشویمزندهیواش،یواش،یواش،بشویم،زندهحضوربهیعنیبشودپختهمانان.بشودپختهنانمانتاکنیمصبر

کسیکه،استهمینبهدوبارهمربوطهماینبخوانم،بیتچندهماینبدهیداجازه،بله.بشودنهایتبیمامرکز
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تفسیررااحوالپرسیاینخواهدمیذهنباو،رودمیذهنبهوپرسدمیرااحوالشخداوخدابهشودمیوصل

.رسدنمیجائیبهو،کند

189م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

شد از ذکرش لبیتا که شیرین میگفتی شبیآن یکی اهللا می
اهللاهللاگفتمیفقطاینکهنهیعنیاینجا،درگفتمیاهللاوگفت،میاهللاذهن،شبدردنیا،شبدریکییعنی

اهللازیادولیآمدند،میفکرهادوبارهولی،شدمیفکردوبینفاصلهجنسازمرتبشد،میوصلمرتبنه،اهللا،

ولیشد،میزندگیجنسازشد،میشیریندهانششدمیوصلکهموقعیو.شدمیوصلزیادیعنیگفت،می

.گرفتمیقرارشیطانتاثیرتحتشدمیذهنکهموقعی.شدمیذهندوبارهشدمیزندگیجنساز

190م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

این همه اهللا را لبیک کواي بسیارگوآخر:گفت شیطان
ببینم: گویدمیشیطانذهن،رفتمیدوبارهوقتیشد،میشیریندهنششدمیوصلکهخودشولیخوب،

کسیاي:گویدمیکند،میدخالتآیدمیوبشودوصلخدابهخواهدمیاینکهمثلکند،میچکارشخصاین

بهزنیممیحرفهمباماکهاالنیعنیچه؟یعنیکو؟لبیکاهللا،اهللاگوییمیکههمهاینهستی،گوبسیارکه

مربوطخدابهماحضور.خواندیمقبالرااینهاهستند،شیطانبااینهاذهنی،منحس،تاپنجوذهنذهن،زبان

است؟درستشیطان،بهماذهنیمناست،

ذهنرویممیگیریم،میقرارخدااختیاردرشویم،میزندهخدابهبریم،میذهنازدفعهیکماموقعهرپس

ییگومیهمهاینکهگویدمیذهن،بهرودمی،شودمیتماموصلکهموقعیشیطانهستیم،شیطاننفوذزیر

گویدمیذهنبهنشنیدیم،کهمانه،کندمیفکرطرفآنلبیک؟گفتهشمابهخدادفعهیککو؟خوباهللا،اهللا

.بیاورددرذهنبهخواهدمینشنیدیم،

191م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

زنی با روي سخت؟چند اهللا مینیاید یک جواب از پیش تختمی
ببینمبگوهممنبهاگرآمدهیاحاال،تانیامدههمجوابیکخداتختپیشازخدا،بارگاهاز: کهگویدمیشیطان

بگویدخواهدمیشیطانبودم،شدهوصلمنبگویدتواندنمیکه،بگویدتواندنمیکهذهنبهخوبهست،چه

اهللا،اهللاگوئیمیهیهستی،روپرتو،هستیسختروچقدربوده،توهماینهاخدا،بهشماهايوصلآنکه

.گویدمیاوبهشیطان
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192م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

دید در خواب او خَضر را در خُضَردل شد و بنهاد سراو شکسته
وکنی،میسعیکههمهاین:کهگفتکهحالیدرندارد،مابهمیلیخداگوئی،میراستگفتشکست،دلش

بپرسد،رااحوالتبشود،قائمخودشبهتودراوبشوي،زندهاوبهتوبیاید،زندگیکهدفعهیککشی،میسختی

اوخوابدروبخوابد،بگذاردراسرشو،بشکنددلشکهشدسببشیطاناینبنابررود،مییادتدردهایتهمه

.سبزيجايیکدردیدراخضر

193م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

یی؟هین از ذکر چون وا مانده:گفت
اي؟چون پشیمانی از آن کش خوانده

بشوي؟زندهفکرتادوبینفاصلهبهییآنمیچراشوي؟نمیزندهمابهدیگرچراگوئی؟نمیذکردیگرچراگفت

میاینکهمثلدرستتو،بهتوانیممیتسلیمطریقازاوست،بهشدنزندهبلکه،نیستذکرفقطذکراینجادر

میبستهکرد،میبازوقتیکرد،میبازمرتبکرد،میبازرافضاشخصآنکنی؟نمیبازرافضاشماچراییگو

باي؟اگرفتهچهحاالتاببینمبگومنبهکنی؟میراکاراینشماچهبرايگفتگرفت،رااشیقهشیطانشد،

.بشناسدتواندنمیراآنجاذهنچونهیچی،گفتکردن،فکرکردشروعذهنش

است،جاودانگینمادخضرحاالاي،دقیقهچندمثالرفت،هوشیاريخوابیعنیرفت،خوابعمیقدفعهیکولی

یکرفت،حضورخوابمثلدرست.گرفتفاصلهاینوشدزندهاونهایتبیبهلحظه،اینبهآمدلحظهیکیعنی

خوانديمیکهچیزيآنازچرانهایت،بیزندگیهمانکه،گویدمیاوبهخضرکهدیدخوابطرفدفعه

خوانی؟نمیدیگرچراشدي؟پشیمان

194م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

ترسم که باشم ردّ بابز آن همیآید جوابلَبّیکم نمی:گفت
.نکردهقبولمراخدایعنیباشم،بابردکهترسممیمندهد،نمیراجوابخداندیدیم،اجابتیحاالتاماگفت

195م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماستآن اهللاِ تو لبیک ماست:گفت
احوالپرسیکهنداريراوسیلهآنرا،فنآنتوچونپرسد،میراحالتخدا: گفتداشتیم،همقبالکههمانطور

اینجااوست،احوالپرسیاینکنی،میکارخودترويتواینکهموالنا،بهتوعالقهاینتو،ذوقاینولی،ببینیرا
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اینتو،گفتیمنمیلبیکاگرماماست،لبیکهماناین،کنیمیاهللاهللامرتبتوکهگفت. را می گویدهمانهم

منظوریعنیدرداحساس،کنیمیدردوکنیمینیازاحساساینکهو،راایندادیمیادتوبهما،گفتینمیراها

لبیکهماناین،بشومزندهزندگیبهبایدکهدانممیمنکهگوییمی،داريمنظورآالنشمااینکهداشتن،

.شویدمیموفقداریدشماشد،نخواهمموفقمننگوییدشما. خداست

وموالنابهشماعشقوسوزانۀ عالقاینو،استاینکاردرشمامداومتوشماتعهداصطالحبههمشماموفقیت

پیشرفتچقدرمنکوخوب،بگوییدذهنبهنیاییدشمااست،اولبیکاینخودتان،رويشدیدکاروراهاینبه

. بگیرداندازهرامعنويپیشرفتتواندنمیذهنام؟کرده

196م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

جذب ما بود و گشاد این پاي توجویی هاي توها و چارهحیله
میبازرافضاوقتی.دادیمیادتوبهماراهاآن،کرديکههاییجوییچاره،کرديکههاییتدبیرآنگویدمی

راهشماکههمهاینآوري؟میکجاازراچارهتووالّاگوییم،میتوبهداریمماپسکنمچکارکنیمیتدبیر،کنی

عوضناروابطتهمسرتان،باایدشدهدوستشماکههمهاین،دهیدمیاییدمیپیغامکههمهاینکنید،میپیدا

نیست؟خدالبیکهااینگذاشتید،کنارراهایتانقرص،بردنمیناخوابتشمااینکهاست،شده

وبودماجذباین:گویدمیدارداید؟کردهپیداکجاازراهاجوییچارهوهاتدبیراینپسشماهست؟چیپس

،بکنمنبایدراکاراینگوییدمیوکنیدمیپیدابینشییکشمااینکهبود،شدهبستهتوپايگشاد،راتوپايآن

زندگی،همان،شدهگشودهفضاي،نهبیرون؟جهاندهد؟مییادشمابهکسیچهرااین،بکنمبایدپرهیزایناز

.نگیریداندازهذهنتانباپس

197م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

زیر هر یا ربِّ تو لبیک هاستکمند لطف ماستترس و عشق تو، 
کنیمیپیداذوق،کنیمیپیداعشقوروي،نمیشدگیهویتهمیکسويوترسیمیتواینکه:کهگویدمی

نبودیمما. استماتوجهومالطافتکمندهااینتايدوهردهی،مینشانعالقهمعنویتبهوبیایی،ماطرفبه

میلبیکبارهزارما،گوییمییاربتوکهباریکو. کرديمیپیدامابهعشقنه،کرديمیپرهیزنهتوکه

ازگوید؟میکسیچهجانبازراهااینفهمی،میتورابارشیکپرسیم،میراتواحوالمابارهزار، گوییم
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حیفوماخواندههمقبالکهبخوانمیونساینازسریعهمچیزيیکبدهیداجازهبله. گویدمیزندگیجانب

:گویدمی. نخوانیم،استاینجاجایشکهاست

3132م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

آآخر از گور دل خود برتر گور خوشتر از چنین دل مر تو را
،شديذهنزندانییعنی،مردي،کشیديدرازآنتويذهنیمنعنوانبهوکردي،درستکهذهنیاینگویدمی

این. استمعروفاینهاواشناراحتیواشتاریکیواشخرابیواشتنگیبهگور.استاینازبهترگورواقعا

یعنی؟بیاییباالدردازپروشدههویتهممرکزاینازوبفهمیخواهیمیتوباالخره. استگورازبدترمامرکز

. بیاییتوانیمیتو

3133م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

زاد اي شوخ و شنگاي و زندهزنده
گیرد تو را زین گور تنگدم نمی

وایمزندههستیم،هوشیاريجنسازما،يازندههمینطورو،شنگوشوخ،هستیزیباولطیفتو:گویدمی

همزیباو،هستیمزندگیجنسازهممامیرد،نمیخدا. هستیمخداامتداداینکهبرايهستیم،همزادزنده

کهگیرد؟نمیمانفسآیاگیرد؟نمینفستذهنیاذهنیمنگوراینتوياما، هستیمهمرفتارشیرین،هستیم

؟گیردنمیدلماناغتشاش،ازپرشدگی،هویتهمازپرواکنش،ازپرانقباض،ازپردرد،ازپرذهناینتوياین

گذاشتیمرااسمشکهشدهمنقبضچیزاینیااستبهترشودمیبازمادلدرکهنهایتیبیفضاياینواقعاآیا

؟پرستیخدایااست؟خوبپرستیگوسالهو،گوسالهگفتامروزکه؟ذهنیمن

3134م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

نمازین چه و زندان بر آ و رو یوسف وقتی و خورشید سما
ازوقتییعنی.هستیمآسمانخورشیدشبیهحالعیندر، هستیمزمانیوسفماۀ همگوید،میانسانبهدارد

خردنوررا،زندگینوردائماًکهخورشیديیکبهشویممیتبدیلو،بیرونآمدیمچاهیکاز،بیرونبیاییمذهن

ازیعنی. بدهنشانرااتاصلیخود.بدهنشانراخودتوبیازندانوچاهاینازپس.کندمیپخشجهاندر،را

کهفهمیممیماحداقل. داریمهادردبهعالقهداریم،هاشدگیهویتهمبهعالقهماازخیلیولی.شوزادهذهن

زندگیمن:گفتیونسهمینکهخودشقانونبرانساناگر، نیستزندگیقانون،نیستزندگیروالداشتندرد
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داند،نمیارزشراعزا، داندنمیارزشراغموجههیچبه، خودشقانونبرعارفمخودم،قانونبرکنممی

. داندنمیارزشراجنگ،داندنمیارزشراگرفتاري

3135م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

یونس ات در بطن ماهی پخته شد
را نیست از تسبیح، بدمخْلَصش

دوراشدپخته، شدپختهماهیبطندریونست:گویدمی،شکمیعنیبطنماهی،شکمدرکهاستیونسهمین

شدپختهگویندمی،معنیاینبانباشندموافقشایدهاخیلیکهکنیدمیتوجه،کنیممعنیتوانیممیجور

میمیوهمثلگویدمیموالنادیگرجاهايدر،رسیممیمیوهمثلواقعدرذهندرماولی،رفتبینازشدهالك

.کندمیرهارودرختشاخرسدمیوقتیمیوه.رسیم

خمیروقتی. کندمیرهاراهاشن،شودمیپختهسنگگنانوقتیکه،بودجالبهمسنگگناننمادآنامروز

ماهمهیعنیگویدمیصورتهربهو.رسیممیبلوغبهذهنشکمِدرماو.چسبدمیتقریباهاشنهمهبهاست

اینبایدکهنگویید، داریدسالدهباالياگرشما. بشویمزادهاالنهمینتوانیممی،هستیمبالغذهنشکمدر

ازتوانیممیماۀ هم،نه،بشودزیادعقلمذرهیکبایدواستزودفعالحاالمنبکنمراکارآن،بخوانمراکتاب

.داشتیمغزلدرکهماهیبطنگویدمیاینجادر.بیرونبیاییمذهنشکم

میاالن.عبادتیعنیتسبیح، داردعبادتشبهبستگی،ماهیشکمازبشويآزادکهاینکهشوخالصی:گویدمی

گورشبیهکهذهندرانسانکهیعنی.استایناشخالصه؟چییعنیکند،تعریفشمابرايراعبادتخواهد

بیناییبهکهحالیدرنداردبیناییببیند،تواندنمیاست،ظلمانی،آنجادرداردگرفتاريبسیاروافتادهگیر،است

ازاینکهبراي. باشدمجهزتواندمیزندگیآرامشبه،زندگیخردبه،زندگیشاديبه،زندگیداناییبه، زندگی

:اینجابخوانیمهمرااینوبکندعبادت، یعنیبکندتسبیحباید، بیرونبیایدبطناین

1670مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تا به بوي نان به خباز آمدیمست و بویش می رسدنان ما پخته
رامانان. ایمخواندهقبالرااینها،آمدیمبازجانخرمنگاهبهماکهشودمیشروعاینطوريکهستامعروفغزل

شما،خداستهمنانوا،بیرونبیآورندتنورازبایدشدهپختهماسنگگنانبنابراینرسد،میبویش،پختهخدا

ماننان،مانشمعهمینبويبهو،شدیمبالغماشده،پختهنانمانواقعدرما،بکنیدکوششییکبایدولی
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بويما،رسدمیمانانبويکه،شویممینزدیکیواشیواش،خداستنماداینجادرخباز،خبازپیشآمدیم

.بلهیم،اچشیدهروهوشیاري

3136م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

حبس و زندانش بدي تا یبعثُونگر نبودي او مسبِّح، بطن نُون
، کنندهتسبیحیعنیمسبحماهیشکمدرشکم،یعنیهمبطنماهی،یعنینون،نونشکمدریونساگرگویدمی

نیستاستانداردعبادتهمانعبادت،کنیمعبادتبایداآلنذهنمانتومایعنی؟چهیعنینبود،کنندهعبادت

، کردنمیعبادتاگر.هستچهگویدمیراعبادتخودشاالنهست،نانظرتدرچههرکهکنیدفکرشماکه

.ماندمیذهندرقیامتروزیعنییبعثونقیامتروزتاشد،نمیمسبح

نتوانیماگرماکهاستایناشمعنی،ماندمیماهیشکمدرابدتا،شدنمیمسبحماهیشکمدریونساگرپس

کنیدمیتوجه،ماندخواهیمتوآنابدتاهستیم،ذهنشکمتويکهماهیشکمتوياالنهمین،کنیمتسبیح

رااینغیبت،فکرآنبهفکراینازدانمنمیکهبدهیمادامهاگرراکارهمانیعنی،بیاییمبیرونتوانیمنمی

بریمجا،آنبگذاریم،بشویمهویتهمچیزاینبا،کنیممقایسهاینباراخودمان،بکنیمکوچکرااینبکنیم،

.کنیمشکایتدیگرچیزیکازدوبارهکنیمگریه

خدايیا،داریمذهنیمنکهحالیدردعابهبکنیمدستبعدو،بدهیدبیشترمابه؟استاینطوريماوضعچرا

یکذهنیمناین، ذهنیومصنوعیخدايآناز،خودمانذهنیمنبابسازیماصطالحبهآسماندرقالبی

.بیرونبیاییمذهنزندانازتوانیمنمیکارهااینبا،بزندسرشتوي،کندزاريکند،گریهوبخواهدچیزهایی

:راتسبیحکندمیتعریفاالن،ماندمیماهیشکمدرقیامتتا،شدنمیمسبحاواگرکهگویدمیهمینبراي

3137م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

چیست تسبیح؟ آیت روز اَلَستاو به تسبیح از تن ماهی بِجست
هماندازند،میتسبیحمردمکهاستدرستتسبیح،عبادتیعنیتسبیح،عبادتبایونسیعنیاوکهگویدمی

عبادتباهمما،بیرونبهجستشکمداخلازکردنعبادتبااواست،عبادتمعنیبههماستتسبیحآن

نشانگویدمی؟هستچیتسبیحگویدمی،کندمیسوالاالن.بیرونبپریمذهنماهیشکمازتوانیممیکردن

ذهنتويکهاالن،کنیدپیداراهییکشماکهاستایناَلَستروزنشان؟بودهچیاَلَستروزنشان.اَلَستروز

،خداییهوشیاريیعنی،شدیدمیجداخداازاَلَستروزکهبشویدهوشیاريهمانداریدذهنیمنوهستید
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کهتسبیحیتنهاکه،عملیتنها.گشاییفضابا. گیریدمیصورتتسلیمبافقطاین؟ایناستچگونهخداییت،

.استتسلیم،بکنداَلَستروزجنسازراماتواندمی

مهمخیلیاینکنیدتوجه.قضاوتازقبللحظهایناتفاقاطرافدرگشاییفضایالحظهایناتفاقپذیرشیعنی

روز.استمهمخیلیبیتاینواقعدرو،کندمیاَلَستروزجنسازراماو،ذهنبهرفتنوقضاوتازقبل، است

میآنجنسازراشما،استروزآنيبلههماالن،بلهیک، استبودههوشیاريیک؟استبودهچهدیگراَلَست

اگر.کنیدنمیستیزهبگوییدبله.کنیدمیبازرافضا، بگوییدبزرگبلهیکلحظهایناتفاقبهاگرشمایعنی،کند

.شویدنمیاتفاقجنسازشوید،نمیاتفاققربانینکنید،ستیزه

رافضابگویید،بزرگبلهیکاَلَست،روزنشان،کندمیتعریفخودش؟هستچیتسبیحگویدمیاینبنابرپس

زشتالاليیکمااینکهبراي.نه؟استآساناینگویدمیپایین. بشویداَلَستروزهوشیاريجنساز، کنیدباز

همزشتالاليیک،استمااصلکهرويزیبایکیکی،اینجاهستچیزدوتا، استذهنیمنهمین،داریم

اما،هستیمخودمانکههستیمروزیبااینعاشقبیزاریم،ذهنیمنواتفاقاتازما.ستماذهنیمناین،هست

آنبا،نهبگوییداوبهآیدمیبدتاینازگویدمی. آیدمیبدمانایناز،راروزیبااینکندنمیولالالاین

.کنیرفتارمالیمتبابایداینباکنی،پیدادستروزیبااینبهکهگذاردنمیکنیستیزه

3138م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

بشنو این تسبیح هاي ماهیانگر فراموشت شد آن تسبیح جان
جنسازتوپرسیدهماازخدایعنی،گفتمیبلهتوهوشیاري،توجانکهروزآنیعنیجان،تسبیحآنگویدمی

صورتایندرشدي،منجنساز؟شديذهنجنسازچراشده؟فراموشتگویدمی،بلهگفتیمما؟هستیمن

.بله،گویدمیتسبیحچگونهموالناببین،بشنوراموالناهايتسبیح،بشنوراماهیانهايتسبیح

3139م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

هر که دید آن بحر را، آن ماهی استاللّهی استهر که دید اهللا را، 
او،بشوداهللاجنساز،کندبازرافضاو،بگویدبلهلحظهایناتفاقبه،بشودتسلیمیاکندبازرافضاکسیهر

جنسازوکندبازرافضایعنی،ببیندرابحرآنکسیهر.استخداجنسازاو،استخداشبیهاو،استاللهی

بهانسانکه،گرفتنظردرراذهنیمنماهییکموالناکهگویممی،ماهیاینحاال.استماهیاو،بشودیکتایی

میشناماهیمثلیکتاییدریايدردوباره،بیرونآیدمیذهنازآدماینکهیکی،استآنتويهوشیاريصورت
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،استنمادین،هستیمزندانیآندرمایکتاییدریايدرکهاستذهنماهییکپس.استماهیهماینکند،

.کنیممیشناماهیمثلیکتاییدریايدرهوشیاريصورتبهما،شکندمیتناینوقتیهمیکی

خبریکتاییدریاياز،هستیمذهننهنگ،هستیمذهنماهیداخلماوقتی.استمهمکههستشناواقعدر

بیرونوقتیولیشویم،نمیمتوجهبینیممیرادریابینیم،میراجهان،ذهنماهیتَندیوارپشتازو،نداریم

.استگونهخداماهیدیگرماهیاین،ماهیمثلآمدیم

3140م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

یونس محجوب از نور صبوحاین جهان دریاست و تن، ماهی و روح
اینکهگویدمیبینیم،میجامدراجهاناینناذهنمباماکهاستدرستواقعدردریاستجهاناین:گویدمی

ماروحو،خوردهرایونسکهماهیهمان.استماهیماذهنیا،ماذهنیمنماتنو،استیکتاییدریايجهان

.استمحجوبصبحنورازفعالکه،استیونسهمماهوشیاري،هم

چون،استشب،هستیمماهیشکمتويچون،استصبحهمیشه،استصبحبیرونبیاییمذهنتويازمایعنی

هریعنی،استماصبحبیرونبیاییمبخواهیمکهلحظههرولی،هستیمذهنشبتوي،هستیمذهنشکمتوي

با .از جنس اَلَست بشویم،همان از جنس هشیاري اولیهما،باالبیایدماخورشیدوبیرونبیاییمتوانیممیلحظه

. آن را هم بخوانم،اجازه بدهید دو سه بیت هم مانده. بله،با بله گفتن؟چی

3141م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

ورنه در وي هضم گشت و ناپدیدگر مسبِّح باشد از ماهی، رهید
مسبح یعنی ؟گفته مسبح چه است،اگر مسبح نباشد.ماهی می رهد،اگر انسان مسبح بشود در شکم این ذهن

این هشیاري تکامل پیدا .یعنی همان هشیاري که آن روز بوده است.مرتب باید از جنس هشیاري اَلَست باشد

آمده افتاده است در .هشیاري از زندگی جدا شده است.توجه کنید چگونه تکامل پیدا کرده است.کرده است

هشیاري درست کرده ،و از حیوان پریده انسان را درست کرده است،ز نبات به حیوانو ا،و از جماد به نبات،جماد

.ذهن پیدا شده است.مغز انسان را درست کرده است،است

.مسبح با گفتن بله از جنس همان هشیاري اولیه می شود.رفته توي ذهن آنجا به امر زندگی می تواند مسبح باشد

االن در انسان می ،هر چه اسمش را می گذارید،در نهایت خدا یا زندگی:می گوید که؟ی کندبراي چه این کار را م

شما نگویید .و این مغز را براي این ساخته است،در انسان به خودش زنده بشود.م بشودئخواهد روي خودش قا
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اگر ،توجه می کنید،اسندهمه باید خودشان را به عنوان خدا بشن،که برکاتش را به جهان پخش کند؟براي چه

پس ما می خواهیم مسبح .و ناپدید می شود،و گرنه توي ماهیِ ذهن هضم می شود،مسبح بشود از ماهی می رهد

. بشویم

3142م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

بینی به گردت می پرند؟تو نمیماهیان جان، در این دریا پرند
.هستندزیاد،پر هستند،ماهی هایی هستند که از ذهن آمدند بیرونماهیان جان،ماهیان جان:گویدموالنا می

ولی ،یک عده اي از ذهن آمده اند بیرون،این طوري نیست که همه من ذهنی داشته باشند،واقعاً هم زیاد هستند

.این ماهیان راذهن مان ارزیابی می کنیمما با .اما گردت هستند.نمی بینی،چون تو با ذهن نگاه می کنی

3143م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

چشم بگشا، تا ببینی شان عیانزنند آن ماهیانبر تو خود را می
جانش را ؟می زند خودش را به ما یا نه،یکیش همین موالنا است،می گوید این ماهیان خودشان را به شما می زنند

عیان به صورت ،چشم دلِ مان رامثل آن تُرکمن نبندیم،اگر چشم دلمان را باز کنیم.بله؟می زند به جان ما

.به صورت زندگی به ارتعاش زندگی می توانیم ببینیم،عینی

ی به خود زندگی عیان یعن،شما عیان.چرا می کند؟آیا واقعاً این موالنا شما را به زندگی درونتان مرتعش نمی کند

ذهن نیستید که شک داشته توي و ،خود زندگی نشان می دهد که شما از زندگی هستید،ارتعاش می کنید

نه ،یا بر اساس باورهایی که در مرکزتان است بگویید،یا به تقلید از دیگران بگویید،یقین نداشته باشید،باشید

.زنده هستیدیعنی به طور عینی به زندگی ،عیان.آن طوري نیست

3144م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

گوش تو تسبیحشان آخر شنیدبینی پدیدماهیان را گر نمی
،وقتی که به زندگی زنده بشویم؟چه جوري این ماهیان را می بینیم، یعنی اگر آشکارا این ماهیان را نمی بینید

زندگی را در مرکزشان فوراً حس می .می بینیم آنها هم به زندگی زنده هستند،همین که به زندگی زنده بشویم

یعنی ؟ما گوشمان نمی شنود موالنا چه می گوید،می بینید که چگونه تسبیح می کنندتاناگر حداقل گوش. کنیم

آیا مقدار زیادي از صحبت هاي موالنا با من ذهنی ما مغایر ؟این همه صحبت کرده نشنیدیم چه چیز می گوید

باالخره باید ،بد درك می کردیم،ما بد فکر می کردیم؟آیا این ما نیستیم که خودمان را درست باید بکنیم؟نیست

.تسبیح شان را بشنویم
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3145م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

صبر کردن، جان تسبیحات توست
ست تسبیح درستصبر کن، کان ا

بله بگویی و ،بگویی و صبر کنیبله،بله بگویی و صبر کنی،بگویی و صبر کنیبله،می گوید تو باید فضا را باز کنی

صبر .فورا می خواهند با ذهنشان ببینند،مردم صبر ندارند.صبر کن.این صبر جان عبادات تو استو،صبر کنی

تسلیم کامل ،اوال که تسلیم خوب نمی شوند.دو تا اشکال است.فضا را هم باز نمی کنند،صبر ندارند.باید بکنید

و بی صبري ذهن را یک جوري را ي اصرار ذهن ایک عده،صبر هم نمی کنند،فضا را باز نمی کنند،نمی شوند

. یعنی عبادت درست.صبر کن که آن است تسبیح درست، نیست این طور، عبادت گذاشته اند

3146م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

صبر کن، اَلْصّبرُ مفتاح الْفَرَجهیچ تسبیحی ندارد آن درج
یعنی هیچ عبادتی در جهان به اندازه بله گفتن به اتفاق این ،می گوید درجه یا مقام صبر را ندارد،هیچ عبادتی

اینکه صبر برايتو صبر کن .یعنی این بهترین عبادت است.فضا گشایی کردن و صبر کردن مهم نیست،لحظه

.کلید رستگاري است

3147م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

صراط آن سو، بهشتصبر چون پول
زشتهست با هر خوب، یک الالي

پل صراط .می گوید صبر مانند پل صراط است و آن سو بهشت است،برایتانیمااین بیت را بارها و بارها خوانده

و اگر حواسشان به پل ،انسان ها روي پل صراط می روند،و روي جهنم کشیده شده است،بسیار نازك است

لحظه ،یعنی شما فضا را این لحظه باز می کنید.پایشان می لغزد و می افتند جهنم،به این پل نازك نباشد، نباشد

دوباره می افتید ،فضا بسته می شود،واکنش نشان می دهید فضا بسته می شود،یک چیزي از بیرون می آیدبعد

فضا را باز می کنیم به فاصله .دوباره یک چیزي می آید می افتید،دوباره می آیید روي طناب،جهنم، فضاي ذهن

،یا یک کسی یک چیزي می گوید،ي می آیدیک دفعه چیزي می آید از بیرون یک خبر. زنده می شویم،دو تا فکر

.بسته می شود می افتید توي جهنم

اگر بتوانید .صبر چون پل صراط است ولی انتهایش بهشت است.باید صبر کنید،پس این پل خیلی طوالنی است

،در حالی که درد می کشیم در حالی که می خواهیم پرهیز کنیم،پس ببینید اگر فضا را باز کنید.رویش بمانید



# Programگنج حضور754برنامه شماره 754

72: صفحه

،درد می کشیم ولی واکنش نشان نمی دهیم،واکنش نشان نمی دهیم،فضا را گشودیم،ولی اتفاق بد افتاده است

و ،فضا را باز می کنیم و نمی گذاریم ذهن ما خودش را تعمیر کند،کسی ما را کوچک کرده است،صبر می کنیم

.با هر زیبا روي یک لَلۀ زشت است،گوید که با هر خوبمی 

یک لَلۀ من ذهنی زشت است و مثل قدیم که وقتی ،نشان این است که با این حضور ما که یک زیبا روي است

اگر پسرها می .پدر و مادرشان لَله را هم با او می فرستادند،دخترهاي دم بخت خوشگل را می فرستادند بیرون

، ولی از دختر خوششان می آمد،و این پسرها از لَله بدشان می آمد.لَله ناسزا می گفت،احم بشوندخواستند مز

من ،یعنی در مقابل اتفاقات بدي که این لَله به وجود می آورد.باید از لَله هم خوشت بیاید.می گوید این نمی شود

زشتی آن ،هم نگاه بکنیدلَلهتر نگاه می کنید به درست است که به دخ.ذهنی باید فضا را باز بکنید و نگاه دارید

؟این چرا این جا است،تا به خاطر این لَله نباید فضا را ببندید،اخالق بد آن را هم تحمل کنید،را نیز تحمل کنید

.این طوري نمی شود.من می خواهم زودي به حضور برسم؟این چرا این طوري است

3148م، بیت دومولوي، مثنوي، دفتر 

نیستزانک الال را ز شاهد، فَصلگریزي، وصل نیستتا ز الال می
مقاومت می ،براي همین ستیزه می کنیم.و ما از لَله می گریزیم،تا زمانی که از لَله می گریزي وصلی وجود ندارد

براي اینکه من ذهنی به .امروز داشتیم وصلی به خدا وجود ندارد،تا زمانی که از اتفاقات بد می گریزي.کنیم

یعنی بیشتر از ،بشناسی،این لَله را راضی کنیبا فضا گشایی باید،یواش یواش با صبر.حضور چسبیده است

ما با خودمان یکی ،یواش یواش متقاعد کنی که اجازه بدهد،یعنی من ذهنی را بشناسی،لَله را بشناسی،شاهد

.با من ذهنی ستیزه کنی من ذهنی قوي می شود.لَله قوي می شود،تیزه کنیبا لَله س.بشویم و لَله هم اجازه بدهد



# Programگنج حضور754برنامه شماره 754

73: صفحه


