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54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ازین اقبالگاه خوش مشو یکدم دال تنها
خادمی می نوش باده جان و یک لحظه شکر می

به باطن همچو عقلِ کُل، به ظاهر همچو تنگ گُل
اَعطَینادمی الهامِ امرِ قُل دمی تشریف 

پشیمانیتصورهايِ روحانی، خوشیِّ بی
ز رزم و بزمِ پنهانی، ز سرِّ سرِّ اَو اَخْفی

مالحتهايِ هر چهره از آن دریاست یک قطره
به قطره سیر کی گردد کسی کش هست استسقا

هادال زین تنگ زندانها رهی داري به میدان
پاست پايِ تو، تو پنداري نداري مگر خفته

جوییچه روزیهاست پنهانی، جزین روزي که می
اند اي جان برون از صنعت نانباها پختهچه نان

روزِ روشن کو؟: تو دو دیده فروبندي و گویی
زنَد خورشید بر چشمت که اینک من، تو در بگشا

کشانندتکشانندت، وزان سو میاز این سو می
رو باالمرو اي ناب با دردي، بِپر زین درد، 

پوشی درونِ خلوت سینههر اندیشه که می
نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما

نوشدضمیرِ هر درخت اي جان، ز هر دانه که می
شود بر شاخ و برگ او، نتیجه شُربِ او پیدا

ز دانه سیب اگر نوشد، بروید برگ سیب از وي
ز دانه تَمر اگر نوشد، بروید بر سرش خرما

چنانک از رنگ رنجوران طبیب از علّت آگه شد
ز رنگ و رويِ چشمِ تو به دینَت پی برد بینا
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ببیند حالِ دینِ تو، بدانَد مهر و کینِ تو
ز رنگت، لیک پوشانَد، نگردانَد تو را رسوا

خوانَددارد، ولی با لب نمینظر در نامه می
دانَد کزین حامل چه صورت زایدش فرداهمی

ر برگوید از دیده، بگوید رمز و پوشیدهو گ
اگر درد طَلَب داري، بدانی نکته و ایما

وگر درد طَلَب نَبود صریحا گفته گیر این را
کنی هر جافسانه دیگران دانی، حواله می

:از دیوان شمس موالنا  شروع می کنم54با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شمارة 

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ازین اقبالگاه خوش مشو یکدم دال تنها
خادمی می نوش باده جان و یک لحظه شکر می

ش بخت و شانس و رویدادهاي خوب به آدم رو میاهاوالً توجه کنید به کلمه اقبالگاه خوش، یعنی جایی که هم

و همین واژه که اینجا این جهان اقبالگاه است، مسلماً مورد اعتراض من . کجا؟ این جهان. جاي بخت است،کند

جاي خوشبختی ،رویدادهاي خوب است،اینجا محل بخت است:گویدولی یک بزرگی مثل موالنا می . ذهنی است

اري ندارم، با توجه به این جاي و می گوید که تو، یعنی اي دل من، اي مرکز من، اي من، با دیگران ک. است

. تنها مشو،خوشبختی، حتی یک لحظه هم تنها نمان

اشکالی که موالنا تقریباً در هر . پس مشخص می شود که انسان در این جاي خوشبختی دچار یک اشکال شده

بر اساس که،و آن داشتن یک من ذهنی است، یک من ذهنی ساخته شده از فکر. جلسه اول برنامه مطرح می کند

یعنی ما هشیاري هستیم، امتداد خدا هستیم، فرم . و اسم من تشکیل می شود ابتدا،هم هویت شدگی با فکر من

نداریم، به محض اینکه وارد این جهان می شویم، با اولین فکر که اسم ماست، فکر است دیگر، کلمه فکر است، و 

. ت، ما این هستیماینکه بعد می فهمیم که کلمه من که این هم فکر یکی اس

دو تا مشخصه خدا یا . قبل از ورود به این جهان به عنوان هشیاري از جنس خدا هستیم، اندازه ما بینهایت است

و خدا از جنس بینهایت است، ،یعنی خدا نمی میرد، زندگی جاودانه است. بینهایت و ابدیت است. زندگی دارد
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وقتی وارد این جهان می شویم، این دو جنس موقتاً . ین می کندهمین دو جنس، جنس ما را هم تعی. محدود نیست

بنابراین . بزرگیوو اصطالحاً این را می گویند هبوط یا سقوط از جایگاه شرف،به طور مصنوعی عوض می شوند

. انسان خودش را مساوي فکر می داند

. بعد چیزها را به صورت فکر در می آورد. و بعد کلمه مال من یا اصطالح مال من یا فکر مال من را هم یاد می گیرد

یواش یواش با این انباشتگی و حرکت اینها یک تصویر ذهنی به وجود می آید که . آنها را به خودش اضافه می کند

اسمش من ذهنی است و ابتدا چون آن هشیاري را که بی فرم است، ما از دست می دهیم و هشیاري جدیدي به 

. کنیم، خودمان را این تصویر ذهنی می بینیم و می دانیم و ادامه می دهیم به این کارنام هشیاري جسمی پیدا می

و اقبالگاه خوش را که فضاي یکتایی . این تصویر ذهنی که فکر می کنیم به طور مصنوعی ما هستیم، تنهاست

. دنمی شناس،است و وصل مجدد به خداست یا زندگی است

فکرهاي . باورها از جنس فکر هستند. یکی فکرهاي مربوط به باورها. ا گفتیمو می چسبد به سه تا چیز که باره

مربوط به چیزها مثل پول، مثل اتومبیل، مثل خانه، مثل همسر و فرمهاي دیگري به صورت درد به این سه تا چیز 

یعنی می . یمو از قاطی کردن اینها چیزي به وجود می آید به نام من ذهنی که من ذهنی را ما می تن،می چسبد

و .من ذهنی وقتی بافته می شود، یواش یواش وقتی کامل می شود، ارتباطش را با زندگی قطع می کند. بافیم

.خودش عقل پیدا می کند

. داندو فکر می کند می،من:اصطالحاً می گوییم عقل جزیی یا عقل من ذهنی و هر لحظه بلند می شود می گوید

من ذهنی داشتن و عدم اتصال به زندگی یک باشنده اي به وجود می آورد که و این حالت وجود داشتن یعنی

و هیجاناتی همراه با این نوع باشندگی ،که احساس تنهایی می کند، احساس نقص می کند،انسان امروزي است

آینده است، هیجاناتی نظیر خشم و ترس و با توجه به اینکه این باشنده در زمان است، یعنی در گذشته و .است

مثل اضطراب، نگرانی و هیجاناتی مربوط به گذشته دارد، مثل رنجش، . هیجاناتی دارد که مربوط به آینده است

و همراه هر من ،کینه، حس گناه، حس خبط، حس تاسف، اینها هیجانات غالبی هستند که مربوط به زمان هستند

.ذهنی است

ریشه نمی کند، براي ارزیابی خودش این تصویر ذهنی را با تصاویر عالوه بر این چون از زندگی قطع شده، احساس 

وقتی بیشتر . و نتیجه مقایسه کم آمدن یا بیشتر آمدن است. ذهنی که از دیگران ایجاد می کند مقایسه می کند

وقتی احساس کمبود . مال بیرون است و ذهن است. که این خوشی کاذب است،می آید احساس خوشی می کند
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از طرفی چون این بافت ذهنی . هاي ذهنی استحس حسادت تقریباً با تمام من. حس حسادت می کندمی کند،

و اینها دائماً در حال از بین رفتن هستند، این باشنده هیجان ،بر اساس چیزهاي گذرا یعنی آفل تشکیل شده

. هاي ذهنی می ترسندپس بنابراین همه من. غالبی دارد به نام ترس

جایی که االن :االن موالنا به شما می گوید که. اینجور هیجانات دارید، بدانید که من ذهنی داریداگر شما از

و . هستی، یعنی این جهان، فرصت پیوستن مجدد به زندگی وجود دارد که باید هشیارانه این کار را انجام بدهی

جنس همان هشیاري بشوي که از اول آمده اینجا یعنی این جهان اگر دوباره هشیارانه به زندگی بپیوندي، یعنی از

بودي، از من ذهنی بپري بیرون، اینجا جاي بخت است، جاي خوشبختی است، جاي آرامش است، جاي شادي 

.است، جاي برکت است و جاي پخش همه این برکات به جهان است و شما لزومی ندارد که تنها زندگی کنید

یعنی انسان اگر با خدا حس وحدت . حس نقص می کند و تنهاستو در باشندگی من ذهنی می دانیم که انسان

بنابراین یک مانعی بین ما به عنوان من ذهنی و . نکند، با هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند حس وحدت بکند

دار می شویم، هیچ موقع با آنها نمی توانیم با عشق رابطه ما همسر انتخاب می کنیم، بچه. انسانهاي دیگر هست

تا حاال که . االن می گوید حواستان جمع باشد. جسم با جسم قاطی نمی شود. براي اینکه جسم داریم. کنیمبرقرار

.فکر می کردید این جهان جاي بدبختی است، جاي تنهایی است، جاي غصه است، همچو چیزي نیست

کش است، قبول اش عینخوب در اولین برخورد هر کسی چون هم هویت شدگی هایش، باورهایش، وضعیت فعلی

چرا بدبختی؟ براي اینکه تا زمانی . می گوید اگر اینجا جاي خوشبختی بود، پس من چرا اینقدر بدبختم. نمی کند

و دوباره هشیارانه با خدا یا زندگی به وحدت ،و شما از این تو آزاد نشدید،که این بافت ذهنی متالشی نشده

تا ،و این مکانیزم طوري طراحی شده که درد ایجاد کند. کرددرد ایجاد خواهید. نرسیدید، همین است که هست

. و از آن دیگر آب و نان نخواهی. هشیارانه رها کنی. تو من ذهنی را رها کنی

از این اقبالگاه خوش که منظورش وحدت مجدد و هشیارانه با زندگی است، فضاي یکتایی است :بنابراین می گوید

پس اول می گوید . ی باشی، آن موقع این چهار بعد ما شروع می کند به شکوفاییکه اگر آنجا باشی، با زندگی یک

هر موقع در اطراف اتفاق این . دانید چطوريشما می. و تنها بودن را بگذار کناررایک دم این حس تنهایی:که

. خدا یکی هستیمبراي اینکه با . لحظه فضا باز می کنیم یا تسلیم می شویم، آن دم، آن لحظه ما تنها نیستیم

. و متوجه می شویم که اینجا واقعاً اقبالگاه است،خیلی ساده است
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می گوید به این علت اقبالگاه است که از آنور شادي بی سبب، آرامش بی سبب، بی . االن خودش توضیح می دهد

و در این برکتی .مال تو می شود، سبب یعنی سببش در این جهان نیست، از اعماق وجودت می جوشد می آید باال

مال تو . این خرد کل تمام این جهان و کائنات را اداره می کند. که از آنور می آید، خرد زندگی است، خرد کل است

. می ریزدبنابراین تو هر کاري انجام بدهی، آن خرد به فکر و عملت. می شود

پس تمام . شما شکست نمی خورید. خرد خدا به فکر و عمل شما بریزد، چطوري می شود؟ نتیجه می دهد،خوب

از بی خردي من ذهنی، از عقل من . از خرد زندگی استفاده نکردیمما شکستهایی که خوردیم بخاطر اینست که 

ل بودن است، عجول است و زندگی را در وهایش خشم است، ترس است، نگرانی است، هذهنی مان که انگیزش

. چیزها دانستن است ما فکر و عمل کردیم

بگذار باده جان ،فضا را باز کن،دمی می نوش باده جان، یک لحظه فضا را باز کن:بنابراین نگاه کنید می گویدپس 

. تا حاال به آن زهر دادیم. هشیاري ما می خورد. باده جان یعنی باده اي است که جان ما می خورد. از آنور می آید

امروز مقدار زیادي سود کردم، . این باده جسمی چه هست؟ می شناسیم این را. باده جان با باده جسمی فرق دارد

به کی خوشی می دهد؟ به روح شما؟ روح شما و هشیاري . ی دهدخوب اضافه شدن پول آدم به آدم خوشی م

شما، خداییت شما اصالً برایش مهم است که شما امروز پولتان زیاد شده یا کم شده؟ براي خدا مهم است که پول 

شما زیاد شده یا کم شده؟ 

نه اینکه مقام تان . تآن چیزي که براي خدا مهم است، اینست که شما کیفیت هشیاري تان در این لحظه چه هس

باده جان که روح من، هشیاري من می خورد و . پس بنابراین باده جسمی از بیرون می آید. در این جهان چه هست

. ما به آن باده احتیاج داریم، از آنور می آید

ه در اگر یک لحظه شراب روح بخوري، خواهی دید ک. شراب روح بخور، می گوید یک لحظه باده، شراب جان بخور

خاییدن . ودکر می جش،چهار بعدت، بعد جسمی، بعد ذهنی، بعد هیجانی، بعد جانی، یعنی همین جان جسمی ما

شکر جویدن یعنی در چهار بعد به شادي، به آرامش، به برکت ایزدي مرتعش شدن، تجربه این . یعنی جوییدن

.شادي را، این آرامش را، این خرد را در چهار بعدمان تجربه کنیم

خوب اگر باده جان از آنور بیاید، خرد خدا از آنور بیاید و اینها بریزد به این چهار بعد ما، از جمله به فکرهاي ما، از 

جمله به عمل ما و به جسم ما بریزد و این را سالم بکند، هیجانات ما از جنس عشق بشود، از جنس لطافت بشود، 
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نس آرامش بشود، آرامشی که از بین نمی رود، ربطی و یا از جنس زیبایی بشود، از جنس شادي بشود، از ج

؟وابستگی به چیزهاي بیرون ندارد، حال ما چطوري می شود؟ بله

پس اگر کسی غیر از این عمل می کند و زندگی می کند که در اثر تسلیم یا فضاگشایی از آنور شراب زندگی نمی 

داند و هنوز تنهاست، این آدم اشتباه می نجا را اقبالگاه نمیو ای،و در چهار بعدش شیرینی را تجربه نمی کند،آید

امروز می خواهیم در قالب این غزل بسیار . و این بد دیدن را هم موالنا امروز توضیح می دهد.کند، بد می بینید

زبان موالنا ساده و ابیات مثنوي که شاید قبالً هم بارها خواندیم، این موضوع ساده مساله انسان و راه حل آن را از

. اگر دقت کند، خیلی روشن متوجه می شود،هر کسی متوجه نشده. توضیح بدهیم

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

به باطن همچو عقلِ کُل، به ظاهر همچو تنگ گُل
دمی الهامِ امرِ قُل دمی تشریف اَعطَینا

ها خالی مرکز شما که االن از هم هویت شدگیشما فرض کنید در . باطنش، مرکزش، درونش، چه هست؟ عقل کل

عقل کل که تمام این کائنات را اداره می کند، عقل . یعنی در درونتان با چیزي هم هویت نباشید. شده، عدم باشد

مرکز جسمی را . مرکز است. یعنی فکرهاي شما از آنجا بر می خیزد. خدا می آید می شود مرکز تولید فکرهاي شما

. آن چیزهایی که ما الزم داریم از مرکز ما می آید،نمی گوییم

ی چسبد، آن می شود مرکزش و هر متوجه هم می کنید که با هر چیزي ما هم هویت بشویم، هشیاري به هر چیز

اگر در مرکز ما درد باشد، همه چیز را پر از . پس دید ما عوض شده. چیزي مرکز ما بشود، می شود عینک دید ما

اگر در مرکز ما مثالً پول باشد، چیزي که در این جهان می بینیم اینست که چه چیزي این پول را . درد می بینیم

هر چیزي که آنجا باشد، در بیرون در جستجوي آن است و آن را . ذهن اینطوري طراحی شده است. اضافه می کند

گذارید که با آن هم هویت هستید و اگر چیز دیگري که شما ارزش می. اگر باور باشد، دنبال باور است. می پرستد

می خواهید در . یعنی از آنجا سرچشمه می گیرند. آن شده مرکز شما، مثل سکس، آن مرکز فکرهاي شماست

اما اگر خدا باشد، بینهایت او باشد، خرد کل باشد، چه می شود؟ خوب آن به هر فکر و . بیرون دنبال آن بگردید

. عمل و احساستان می ریزد

تَنگ گل یعنی دسته . تُنگ نیست، تَنگ است. تَنگ یعنی دسته. ن همچو عقل کل، به ظاهر همچو تَنگ گلبه باط

پس ظاهر ما که این چهار بعد ماست، جسم ماست، فکر ماست، هیجانات ما، هیجانات مان یعنی چه احساسی . گل



# Programگنج حضور756برنامه شماره 756

8: صفحه

حسادت بوده، نگرانی بوده، بوده، که تا به حال از جنس خشم بوده، ترس بوده، اضطراب،دارم، چه هیجانی دارم

. فکرهایم خالق است و شادم. مثل دسته گل،حس تاسف بوده، تنهایی بوده، االن دیگر نیست

و هر حرفی می زنند مربوط ،اصالً معلوم است تو دلشان قند آب می شود. دیدید بعضی آدمها صورتشان شاد است

. اینها چهار بعدشان به زندگی ارتعاش می کند. تندبه شادي است، می خندند، زیاد می خندند، شاد هس

آیا اینها جاندار هستند؟ جاندار . منظور از ظاهر چهار تا بعد است. چهار تا بعد داریم. احساساتشان لطیف است

. براي اینکه در مرکزشان عقل کل است. یعنی جان دارند االن زندگی کنند، حال دارند، انرژي دارند؟ بله،هستند

همیشه فکر همراه با . م شان سالم است، فکرهایشان خالق است، شادي زندگی به فکرهایشان می ریزدپس جس

. جسم شان سالم است. شادي می کنند

این . ما باید ریلکس باشیم، باید آرام باشیم. این جسم موقعی سالم می شود که این خرد بتواند این را اداره کند

احساس . فشار را نمی تواند تحمل کند. استرس را نمی تواند تحمل کند.جسم تشنج را نمی تواند تحمل کند

من . ش بیرون یک چیزي می خواهماههم. احساس نقص را نمی تواند تحمل کند. تنهایی را نمی تواند تحمل کند

رنجش فکر بعد از فکر می آید، مربوط به چیزهاي بیرون است، مربوط به اشتباهاتم است، مربوط به. آرامش ندارم

پس ظاهرش مثل دسته گل . به این دلیل است که مریض می شود،این بدن تحمل این کار را ندارد. هایم است

. است

. امر قُل که البته در قرآن آمده، می بینید که االن پس از این بیت دو تا فرمان می خوانیم. یک لحظه الهام امر قُل

حاال اگر کسی خدا را هم قبول ندارد، می گوییم فرمان . ی فرمان خدایعن. موالنا اینها را به صورت فرمان می آورد

که بشر زیر سلطه این قانون ،قانون. باالخره همه چیز قانونمند است دیگر. قانون زندگی،فرمان وجود،زندگی

. که دو تا فرمان است که موالنا می آورد،دو تا قانون است. است

رسول فرموده که تو بگو، ولی موالنا این را تعمیم می دهد به همه یکی قُل است، درست است که به حضرت

انسانها وقتی جدا شدند از خدا، آمدند من ذهنی ساختند، بعد شناختند من ذهنی آخرین و :می گوید. انسانها

. است، می گذارند این فرو بریزد و زندگی هم می خواهد این فرو بریزدایت وجودشان نیست و این چیز موقتنه

بعد که زودي از این رها شدند، دوباره هشیارانه پیوستند به خدا و آن به بینهایت یعنی به فضاي یکتایی، آن موقع 

. این یک فرمان است. خودم را از تو اظهار کنممن یعنی بگذار که . خدا به آنها فرمان می دهد که بگو
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دیگري است که االن می خوانیم، شما هم می اما در دوران من ذهنی که بیشتر آدمها توش هستند، یک فرمان

ساکت باشید، حرف :پس دو تا فرمان است. حرف نزنید،یعنی ساکت باشید. آن هم فرمان انصتوا است. شناسید

ما عکس عمل می کنیم، در حالی که باید در من ذهنی ساکت . بزنید، بستگی به اینکه در چه وضعیتی هستید

م، آرامش داشته باشیم، این ذهن را به کار می اندازیم، تند تند فکر می کنیم، با تند باشیم، این ذهن را ساکت کنی

در آنها زندگی هست، مو از آن اجسامی که تجسم می کنی،تند فکر کردن می توانیم مسائل بیرون را حل کنیم

. نیست اینطور،من کم دارم که زندگی نمی توانم بکنم. مزندگی بکشی

حظه تو امر قُل را اطاعت می کنی، بنابراین الهامش می آید به مرکزت، از طرف خدا، از طرف یک ل:پس می گوید

تشریف، تشریف لباسی است که بزرگان به آدم ي بعد،یک لحظه. بعد این پخش می شود به چهار بعدتان. زندگی

:قرآن است، سوره کوثر می گویدتشریف اَعطینا، اَعطینا االن می خوانیم آیه . در این مورد خدا می دهد. می دهند

1، آیه )108(قرآن کریم، سوره کوثر
)1(إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ 

ما کوثر را به تو عطا کردیم
آن لباس حضور است، هم هم پس تشریف اعطینا . آیه قرآن می گوید. ما بینهایت فراوانی را به انسان عطا کردیم

و این فراوانی که خدا .خدا در این لحظه به شما می پوشاند، اگر کامالً تسلیم باشیدآن جسمی که، چهار بعدي که 

این تنگ نظري مال من . تنگ نظرينه،توجه کنید بینهایت فراوانی، نه بینهایت محدودیت، خساست،. به ما داده

. ذهنی است

در مرحله من ذهنی ما . که حسود استبراي همین است. من ذهنی، کوثر را یا بینهایت فراوانی خدا را نمی فهمد

بینهایت شادي، بینهایت . چشمه اینطوري نیست که آب باشد،کوثر هم آب نیست. حسودیم و کوثر را نمی فهمیم

رهزار جور، هزار جو:موالنا می گوید،آرامش، بینهایت خالقیت، بینهایت برکت زندگی، از این دلی که صاف شده

:بارها خواندیم این بیت را. هن نمی توانیم بگوییم چی هستندما به ذ،برکت پخش می شود

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلجلو سءطق و غیر ایماغیر نُ
، هنوشته شدپس دلی که به خدا زنده شده، غیر از نطق یعنی حرف زدن، غیر از ایما و اشاره و غیر از سجل یعنی 

صد هزاران ترجمان . اینها زبان ماستکه،چیزي که می نویسیم، فقط زندگی که فقط این سه تا زبان را ندارد

از مرکز ما، از همین کوثر بیان می شود، پخش می . صد هزار جور برکت دارد،صد هزار جور بیان دارد. خیزد ز دل
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سالمتی ما، شادي ما، آرامش ما، .اولین فایده اش به ما می رسدبه ما فایده اش می رسد؟ بله، . شود در این جهان

شما می گویید چرا این . ش اتفاقات نیک می افتداهخالقیت ما و اینکه اینجا اقبالگاه براي ما می شود، یعنی هم

تنهاي فرق است بین اینکه خواس. فتدامی خواهیم که بی. اتفاقات بد می افتد؟ براي اینکه در مرکز ما درد است

یا دردهایتان که آنجا هست می آید؟ اگر دردها می آید، شما چیزهاي بد ،شما از یک مرکز خداگونه می آید

. که می آفرینید،خواهید آفرید

حاال امروز شما می گویید اینجا اقبالگاه است، پس . تمام چیزهاي بد که در زندگی شما آفریده شده، شما آفریدید

و اگر شما پنجاه میلیون . هر کسی بدبختی خودش را خودش می آفریند. آمده؟ از مرکز تواین همه بدبختی از کجا

من ذهنی را یکجا جمع کنید، چون مرکز آنها پر از درد است، پر از هم هویت شدگی است، جمع بشود، یک 

. آنجا را از اقبالگاه در می آوردبلی،.بدبختی بزرگی می آفریند

هر کسی مسئول تغییر درون خودش . یا باید به حرف بزرگان گوش بدهند. ري استامروزه وضعیت بشر اینطو

هر کسی مسئول تسلیم شدن خودش باشد، فضاگشایی خودش باشد، ما هم به همدیگر کمک کنیم، . باشد

یا این تنگ نظري و محدودیت من ذهنی و حس کمیابی من ذهنی که عکس کوثر است، تشریف ،همکاري کنیم

. ولی شما شخصاً کاري به دیگران ندارید. ت، ما را بدبخت خواهد کرداَعطینا اس

اگر ببینم یکی . فکر کنید آیا من این تشریف یا این لباس بینهایت فراوانی خدا را االن پوشیدماش همهشما باید

خوشحال می شوم و این اصیل است، تبریک می گویم یا ناراحت می ،وضعش خوب می شود، خوب خوشم می آید

. این سواالت را از خودتان بکنید؟شوم؟ آیا من بخیل هستم، من حسود هستم، من تنگ نظر هستم

یا شما فکر می کنید بخیلم براي . به همه لطمه می زند. بخیلی و تنگ نظري شما فقط به شما لطمه نمی زد

اگر شما بخیلید، تنگ . چیزي نیستنهمچو، نهمی گویم کوثر، بینهایت خدااش همهکهدیگران، براي خودم

نمی شود آدم بچه خودش را عشق داشته باشد، دوست داشته باشد، بچه . نظرید، براي خودتان هم هستید

ید و از جنس عشق هستشما یا . چیزي نمی شودنهمچو. و تنفر داشته باشد،دیگران را دوست نداشته باشد

.یا یک مرکز پر از درد دارید،برکت بینهایت کوثر را دارید در مرکزتان

ما نمی توانیم کین خودمان را . و امروز در غزل می گوید، می گوید آن کسی که بیناست، مهر و کینت را می بیند

قبوالندیم، به خدا نمی ماناگر هم به آدمهاي دیگر می قبوالنیم، یا به خودمان در توهمات. به جاي مهر جا بزنیم

در باطن مان عقل کل، در مرکزمان، ظاهرمان مثل . پس متوجه شدیم. او همه چیز را می بیند. توانیم بقبوالنیم
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یک لحظه خدا الهام می کند به مرکز ما و ما در بیرون و درون یک لباس بینهایت فراوانی خدا را می ،دسته گل

. پوشیم

این چهار تا بیت . چهار تا بیت می خوانم،ابیاتی که بارها خواندیم، شما ببینیداینمنو بله اجازه دهید می خواهم

آن چارچوبی که شما در ذهنتان می سازید، از . و در ذهنتان همیشه داشته باشید،را من امیدوارم شما حفظ کنید

شما . همیشه خودتان را ببینیدخودتان و از ذهنتان و مشخصات ذهنتان و ابزار ذهنتان چنان باید روشن باشد که

واضح است که وقتی حسادت می . باید بدانید مثالً من ذهنی یک ابزاري پیش آورد، االن پایتان خواهد لغزید

وقتی . وقتی مقاومت می کنید، من ذهنی است. وقتی قضاوت می کنید، من ذهنی است. کنید، این من ذهنی است

فاقی افتاده، می گویید اینور آنور نگاه کنم ببینم کی هست گردنش وقتی ات. مالمت می کنید، من ذهنی است

درست است؟ . یعنی شما مسئولیت پذیر نیستید. بیندازم، من ذهنی است

هر چیزي که می بینید و . وقتی یک چیز آفل می بینید، چیز آفل چه هست؟ چیزي که ذهن بتواند نشان بدهد

د پول باشد، می خواهد جسم باشد، می خواهد زیباترین کاردستی این چیز آفل می خواهد آدم باشد، می خواه

جهان باشد، عتیقه باشد، الماس باشد و توجه شما را این جذب می کند، به طوري که می گیرد و توجه را نگه می 

باشد به فرق دارد با اینکه آدم چیزي را داشته. دارد، شما بدانید که آن دارد دلتان می شود و پایتان دارد می لغزد

این دو تا با هم زمین تا . و آن چیز را داشته باشد با آن هم هویت باشد و مرکزش باشددل نبندد، عنوان یک چیز 

. دنآسمان فرق دار

هشیاري مرا . عینک من است. یکی مرکز من است. ش آن جسم بیرونی است، پول است، خوب دارم یا ندارمایکی

. چهار تا بیت است. دید مرا تعیین می کند. حال مرا تعیین می کند. می کندسرنوشت مرا تعیین . تعیین می کند

:بیت بعدي می گوید. با کسی کاري نداشته باش. کسی را عوض نکن. ش می گوید حواست را به دیگران ندهایکی

ایی و آن اگر شما این کار را بکنید و در این کار اصیل باشید، پس از یک مدتی به آن بهشت، به آن فضاي یکت

اطاعت کن و خودت را بیان . آن موقع امر قُل خواهد آمد:بیت بعدي می گوید. بینهایت فراوانی وصل خواهید شد

.پس حواست را به دیگران نده. بیت بعدي می گوید آن موقع خاموش باش.کن

.یامت ما وجود داردپس امکان وصل شدن مجدد به خدا یا امکان ق. اگر این عمل را انجام دادي، وصل خواهی شد

این بیت . خاموش باش:ولی قبل از همه اینها می گوید. ش را جاري کنداو خدا منتظر است به هر کدام از ما امر قُل

. سه بیت بعدي هم مهم است که شما اینها را حفظ خواهید کرد و هر روز هم خواهید خواند. مهم است



# Programگنج حضور756برنامه شماره 756

12: صفحه

3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سنیمر غیر را حبرتا کنی 
تا بخواهی یکی دیگر را عوض کنی و دانشمند بکنی و بلند مرتبه بکنی، تو براي این کار مجبوري حواست را از 

زندگی از تو بنابراین قبالً موازي بودي با زندگی، انرژي زندگی، خرد . روي خودت برداري و بگذاري روي یکی دیگر

باید قطع کنی خودت را از . رد می شد، االن که می خواهی روي یکی دیگر تمرکز کنی، حتماً باید با ذهنت بکنی

پس بنابراین تو خواهی رفت . زندگی، بروي به ذهنت، با ذهنت توجه ات را بدهی به یکی دیگر که آن را عوض کنی

. ذهن، بدخو است. دخو خواهی شد؟ براي اینکه می روي به ذهنچرا ب. بنابراین خالی و بدخو خواهی شد. به ذهن

پس . ذهن، خالی است. پر، فضاي یکتایی است. خالیم براي اینکه تو ذهن ما خالی هستیم و پر آنوري است

. فهمیدیم حواسمان را نباید به یکی دیگر بدهیم

شما حواست را . االن می گوید. بدبختی کردیممی خواهیم بگوییم که چرا ما اقبالگاه را بدبختی گاه کردیم؟ جاي 

هر . قضاوت، مقاومت و هم هویت شدن با چیزهاي آفل سبب می شود پاي ما بلغزدمامروز گفتی. به یکی دیگر نده

بیشتر . هر موقع مقاومت می کنید، حضور ندارید. د، حواستان به یکی دیگر استیموقع شما قضاوت می کن

چرا؟ ما با آن باورها . یک چیزي می گویند ما خوشمان نمی آید. دمها مقاومت می کنیمها هم ما در مقابل آموقع

اشکال دارد؟ . آدمهاي زیادي در روز می بینیم که چیزهایی می گویند که ما خوشمان نمی آید. هم هویت هستیم

آن طوري رفتار نمی کنند ما خوشمان نمی آید براي اینکه با باورهایی هم هویت هستیم که آنها . اشکال ندارد،نه

. و آن طوري هم فکر نمی کنند

دینت یک مشت . یک بینا وقتی به شما نگاه کند می فهمد دینت چه هست:می گوید،امروز پایین خواهیم دید

دشمن توست و ،این دینت است که هر کسی این باورها را ندارد، این رفتارها را ندارد،باور است گذاشتی مرکزت

دین واقعی . دین دوم اینست که فقط خدا را بگذاري اینجا. این یک جور دین است،، فقط تو دین داريدین ندارد

آن موقع ،بله. اال اهللا بیاید مرکزت. و مسلمان واقعی بشوي،که آن باورها را جارو کنی بریزي دور، ال کنی،آن است

، حداقل در حد باور که ما مرکزمان خالی دپس شما باید باور کنی. دین اصلی آن است. شما یک دین دیگري داري

هایمان را انداختیم و متصل می شویم هشیارانه به آن عدن، عدن یعنی بهشت یا می شود، وقتی هم هویت شدگی

. فضاي یکتایی، منظورش فضاي یکتایی است یا خداست
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3197لوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت مو

از خالی شدنهین بگو مهراسمتصل چون شد دلت با آن عدن
خدا و آن موقع می توانیم حرف کی دیگر، حتماً متصل خواهیم شد باپس ما فهمیدیم اگر حواسمان را ندهیم به ی

:بله اینجا می گوید. چرا؟ وصل شدیم به بینهایت خدا. بزنیم، خالی نخواهیم شد

3198مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کم نخواهد شد بگو دریاست اینزین آمدش کاي راستینامر قُل
موقعی که متصل . ی که در من ذهنی هستیمبه همه هست، اما نه موقع. پس امر قُل فقط به حضرت رسول نیامده

هر کسی موازي با . و این گفتگو را لزوماً ما به زبان نمی گوییمضاي یکتایی و آن موقع باید بگویی،می شود به آن ف

. پس بنابراین شما راستین می شوید. زندگی است، خدا هر جور بخواهد خودش را از طریق آن بیان می کند

و می دانید که االن از آن فضا دارید .تان چیزهاي بیرونی نیست و زندگی هست فقطراستین یعنی در مرکز

. دریا یعنی بینهایت در اینجا. دریاست. آن فضا بینهایت خداست و پایان ناپذیر است. صحبت می کنید

3199مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یعنی که آبت را به الغاَنْصتوا
ست باغخشکهین تلف کم کن که لب

خاموش باشید و آب زندگی تان را که از . یعنی خاموش باشید. پس زمانی که من ذهنی داریم، فرمان انصتوا است

شما . آنور می آید بیهوده، به الغ یعنی بیهوده، هین تلف کم کن، یعنی اصالً تلف نکن، براي اینکه باغت خشکیده

. براي یادگیري، که اینها می خواهند دیگران را عوض کنندآدمهایی را نگاه کنید به عنوان نه قضاوت، فقط 

چرا این اینطوري . اینها فقط ایراد می گیرند. یعنی چیزي ندارند که به مردم ارائه کنند. خودشان که خالی هستند

ل اي اینکه راه حبر. هست، چرا آن آنطوري است، هیچ موقع نمی گویند که چکار باید بکنیم؟ هیچ راه حلی ندارند

از اینها بپرسی که خوب اینها را چطوري می . فقط ایراد می گیرند که چرا این نواقص را داریم. داز آن فضا می آی

از اینها بپرس خوب این اینجا نباشد، کجا . فقط می دانند که این نباید اینجا باشد. شود رفع کرد؟ نمی دانند که

. بدخو هم است. اند؟ براي اینکه خالی استچرا نمی د. بگذاریم این را؟ می گوید من نمی دانم

حاال ما حواسمان را بدهیم به خودمان، طبق بیت اول، آیا ما بدخو و خالی هستیم؟ آیا شما فکر می کنید حقیقتاً 

وقتی با ذهن ما صحبت می کنیم، مخصوصاً بدخو هم هستیم، واقعاً مردم نشستند به حرف ما گوش می کنند و می 
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بگویید . ید کسی را عوض کنید؟ تو زندگی تان نگاه کنیداا عوض کنند؟ آیا شما تا حاال توانستهخواهند خودشان ر

چقدر . اید خودتان را عوض کنیدام یک نفر را عوض کنم؟ شما خواهید دید حتی با این اخالق نتوانستهمن توانسته

خیلی چیزها را . نمان را درست کنیمخوابید. خوردمان را درست کنیم. چیزها است که ما می خواهیم عوض بشویم

مان را نمی توانیم درست نخورد. هفتاد سال است که می خوریم. نمی توانیم درست کنیم. که ما را اذیت می کند

همین االن دارد می گوید . پس کی درست می کند؟ وقتی موازي می شویم با زندگی، زندگی درست می کند. کنیم

. عقل کل

و به فرم آن همان لحظه، یک لحظه بعد جامد شدن . یک لحظه الهام امر قل. ظاهر دسته گلبه باطن عقل کل، به 

یک لحظه بعد تشریفش را، زیباییش را در چهار بعدتان می ،پس خدا به مرکز شما الهام می کند. درآمدن آن

من ذهنی در . شیداگر شما به این چیزها دقت نکنید، در این صورت لباس زشت من ذهنی را خواهید پو. بینید

بد باید در بسیار تر از آن لباس آنست که به صورت بدخویی به صورت اتفاقات مرکز ما، دردها در مرکز ما و زشت

. زندگی مان تجربه کنیم

هر جامعه که اتفاقات بد تجربه می کند، حتماً توش مقاومت بوده، مقاومت دسته جمعی بوده، حتماً قضاوت بوده، 

این و هم در مورد جمع،هم در مورد فرد صادق است. ند، با یک چیز یا چیزهایی می جنگیدندحتماً قطب داشت

شما گفتم پنجاه . هم فرد آب را، آب زندگیش را، خرد زندگیش را به الغ، بیهوده تلف می کند، هم جمع. صحبتها

جز ستیزه با هم و ستیزه ،یستندمیلیون انسان من ذهنی پر از درد در سینه را جمع کنید، اینها راه دیگري بلد ن

چون با آن باورها و رفتارها هم . غیر از آنها رفتار می کنند. دسته جمعی با کسانی که غیر از آنها فکر می کنند

اینها را براي چی می خوانیم؟ براي اینکه هر کسی حواسش را بدهد به خودش، امروز خواندیم، . هویت هستند

. ببینید اینها همه همین را می گویند. ان به خودمان استپس حواسم. خودش را درست کند

. متصل خواهی شد با خدا مجدداً امیدوار باش. حواست را به خودت بده تا بدخو و خالی نشوي،یکی یکی دوباره

اش همهاگر حواست به خودت است، اگر قضاوت نمی کنی، اگر ایراد نمی گیري، اگر حواست به مردم نیست،

ضا را باز کنم؟ چطوري در درون بیشتر شوم؟ این فضا به من نشان بدهد با چی هم هویت شدم، چه چطوري من ف

بگو، . امر قل خواهد آمد. دردهایی دارم، اینها را بیندازم و آن موقع هر چه بیشتر از آن فضا عمل کنم و فکر کنم

براي اینکه ،چیزي از من کم نخواهد شدوقتی فضادار شدم در مرکزم، راستین خواهم شد، تا حاال دروغین بودم و 

.به دریا وصل شدم، به کوثر وصل شدم و من هر لحظه انصتوا یعنی خاموش باشید را تمرین می کنم
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آدمهایی . و من می دانم اگر باغم لب خشکست، اگر باغم خشکیده، باغ چطوري می خشکد؟ به بدنتان نگاه کنید

مواد . انواع و اقسام دارو می خورند. سکته کردند یکبار. سرطان گرفتندهستند که سی سال دارند، در اوج جوانی

هیچ . در بعد جسمی لب خشک است. خشک استلب باغشان . مشروب الکی می خورند. مخدر مصرف می کنند

.فقط فکرهاي دیگران را که از روي تقلید یاد گرفتند تکرار می کنند، با آنها هم هویت هستند. فکر خالق ندارند

تمام هیجاناتشان از جنس هیجانات منفی، ؟باغ هیجاناتشان چطوري است. تقریباً تمام فکرهایشان تکراري است

. ايدائماً یک گوشه. اینها جان دارند؟ نه. باغشان خشکیده. مثل خشم، ترس، تنفر، کینه، رنجش و اینها هستند

. غ یعنی اینلب خشکست با. حال حرکت ندارند،حال کار ندارند،حال ندارند

ما مسئول کیفیت هشیاري مان در این لحظه . هر کسی باغ خودش را باید آبادان کند با آبی که از آنور می آورد

ن کرده، این کرده، چرا اینطوري آمی گویند اش همهکسانی که به بیرون نگاه می کنند،. دیگران نیستند،هستیم

قبالً می گوییم . االن هم که این دانش هست. را خودت خشکانديمی کنند؟ چرا باغ ما را خشکاندند؟ باغ خودت 

ها می تواند هر کدام از این برنامه. تا با این برنامه، برنامه اجرا کردیم756در این برنامه . موالنا را نمی شناختیم

. به شرط اینکه شما باغ خودتان را رها نکنید، حواستان به باغ یکی دیگر باشد. آب را جاري کند در باغ شما

. حسادت و بخل من ذهنی. بیشتر حواسمان به این است که باغ یکی دیگر را بخشکانیم تا باغ ما آباد شود

***پایان قسمت اول *** 
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اگر عربی بلد نیستی، حتی حتیسه تا آیه را خوب توجه کنید، اصالً لزومی ندارداین . بله، صحبت کوثر شد

:می گوید. عربیش را بلد باشی

1، آیه )108(قرآن کریم، سوره کوثرما
)1(إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ 

ما کوثر را به تو عطا کردیم
بینهایت فراوانی را موقعی که خودش را به صورت ما به این این . یعنی ما بینهایت فراوانی را به تو انسان دادیم

ممکن است شما بگویید چرا من تجربه محدودیت در پولم . یعنی ما از جنس خدا هستیم. جهان فرستاد، داده

یک کسی . براي اینکه تو به کوثر اعتقادي نداري. براي اینکه من ذهنی ات نمی گذاردچرا پولدار نمی شوم؟دارم؟

ش می گوید کمترین انرژي را بگذار، کمترین راندمان را داشته باش، اگر می ای کند هشت ساعت، من ذهنیکار م

فکر . زندگی چه می گوید؟ می گوید بهترین توانت را در این هشت ساعت بگذار. شود اصالً کار نکن و پول بگیر

اید انرژي خالق مرا، فراوانی مرا به تو ب. مهم نیست که کار مال خودت است یا مال یکی دیگر است. خالق کن

. کوثر یعنی این دیگر. معرض نمایش بگذاري

اصالً آنطوري نیست که . کوثر را باید بریزي به فکر و عملت. ما کوثر را به تو عطا کردیم، یعنی بگیري معطل کنی

ه فایده دارد این کار؟ این حاال براي دیگران کار می کنم، خوب کمترین کار را انجام بدهم، چمن شما بگویید که 

موضوع سر اینست که این بینهایت خالقیتی که پشت شما . آدم پولدار بشود، آن موقع به من این قدر بدهد

هست، خالقیت خدا به معرض نمایش گذاشته می شود یا نمی شود؟ نتیجه دارد یا ندارد؟ یا شما بینهایت خدا را 

ما به جاي بینهایت خدا بخل و حسادت و چوب الي چرخ مردم . اختیمما از کار اند.گرفتید از کار انداختید

من . اینها کار من ذهنی است. گذاشتن و ضرر زدن و دعا کردن که مردم ورشکست شوند، با اینها می گذاریم

.ذهنی هم بینهایت محدودیت و کمیابی را پیشه خودش کرده

امروز در غزل . به خودش لطمه نزند،ست که انجام بدهدمن ذهنی هیچ کاري نی. ما امروز دوباره خواهیم خواند

یعنی همه خوشی هایی که من ذهنی بر اساس خوشی بی پشیمانی . اصطالح خوشی بی پشیمانی را داریم

پس خدا بینهایت فراوانیش را به هر انسانی داده و آن توجه می کنید؟ . خودنمایی ایجاد می کند، پیشمانی دارد

. هایت فراوانی را گذاشته کنار و مشغول بخل و حسادت و تنگ نظري و گسترش کمیابی استانسان رفته این بین

.شما در خودتان بازبینی کنید

پس می گوید 
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2، آیه )108(قرآن کریم، سوره کوثر
)2(فَصلِّ لرَبِّک وانْحرْ 

پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن
قربانی کن یعنی یک قسمتی از من . یعنی، نماز بخوان یعنی همیشه در حال تسلیم باشنماز بخوان و قربانی کن 

شین این نماز نیا ب. قربانی کن نه اینکه یک بز یا یک گوسفند را بگیر سرش را ببر. ذهنی ات را بشناس و بینداز

ر اتفاقی می افتد، فضا را باز ه،هر انسانی هر لحظه باید فضاگشا باشد، فضاگشا، فضاگشا. نه،استاندارد را بخوان

نگاه . خدا با کن فیکون کار می کند. قضا و قدر قانون الهی است. د که این را قضا آفریدهیچرا؟ می گوی. دیمی کن

پس براي . باش و می شود و قضا موقعی کار می کند که ما تسلیم باشیم. کنید همه این چیزها این تو هست االن

. ی یک قسمتهایی از خودت را هر لحظه بشناس و رها کنیعن. پروردگارت قربانی کن

و هر لحظه، هر لحظه . شما وقتی رنجشهایتان را می شناسید، یکی یکی می اندازید، دارید قربانی می دهید

براي اینکه اجازه می دهی زندگی با شما ،مقاومت را صفر می کنی، مقاومت را صفر می کنی، شما نماز می خوانی

. یعنی عبادت کن. حاال اینجا اینطوري ترجمه کردند. براي حضور است،الً نماز براي وصل شدن استاص. یکی شود

. یادتان هست،گفته به ما هیچ عبادتی بهتر از تسلیم و صبر نیست

3146مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

صبر کن کالصبر مفتاح الفرجهیچ تسبیحی ندارد این درج
صبر کلید گشایش است، کلید آزاد و اینیعنی هیچ عبادتی مرتبه و مقام صبر را ندارد و تو تسلیم شو و صبر کن، 

پس بنابراین ما با توجه به اینکه کوثر را به ما داده، بینهایت فراوانی را به ما داده و این هم هویت . شدن است

ها را ر انداخته، ما می خواهیم این هم هویت شدگیها ما را از جنس محدودیت کرده و کوثر را از کاشدگی

. و هر لحظه یک فرصت است براي شناخت هم هویت شدگی و انداختن آن،بشناسیم

تر در جهان از همه متغیرتر و آفل. شما نگاه کنید این لحظه یک فکر می آید رد می شود، فکر می آید رد می شود

یعنی خدا در هر لحظه به ما پیغام می دهد، ببین . هستی قرار دادیمعجیب است فکر را ما مبناي. چه هست؟ فکر

رفتی چسبیدي به چیزي که هی عوض ،تو چیزي را که عوض نمی شود، چرا ول کردي. فکرت هی عوض می شود

. لحظه به لحظه. این چه خاصیتی است تو داري؟ اینها را کی می گوید؟ اینها را زندگی می گوید به ما. می شود

معنیش چه هست؟ چرا به آن چیزي که می رود و . این لحظه یک فکر می آید، لحظه بعد دیگر آن فکر نیست

چرا مرا ؟چرا بر اساس آن من درست کردي؟ چرا آن را گذاشتی مرکزت؟تغییر می کند و آفل است چسبیدي تو
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چرا تغییر . هی فکرها تغییر می کنندهمین لحظه عمالً نگاه کنید. این را از زبان خدا بگیرید؟نمی گذاري مرکزت

به همین . به همین علت ما می ترسیم. از خودتان بپرسیدشوندگان و تغییر کنندگان را گذاشتی مرکزت؟ چرا؟ 

چه می گوید؟ می گوید تو می بینی . علت ما دچار محدودیت هستیم، ولی هر لحظه خدا پیغامش را به ما می دهد

اگر چیزهاي آفل را می شناسی، چطوري می شناسی؟ پس . زهاي آفل را می شناسیچی. که فکرها تغییر می کنند

. در تو یک چیزي وجود دارد که آفل نیست

چرا آن را رها کردي و هی با چیزهاي آفل دنبالش . آن چیزي که آفل نیست در تو کی هست؟ من هستم و خودتی

اینها را قربانی . این تغییرات را گرفتی و می رويمی روي و چی شد و چی شد، هی تغییر می کند و تو هم دنبال

اصالً . این فکرهاي آفل من نیستم. قربانی کردن یعنی اینکه تو شناسایی کنی که این چیزهاي آفل من نیستم. کن

امروزه ما . من ایجاد کننده فکرها هستم، نه فکرها ایجاد کننده من. فکرها در من ایجاد می شوند. من فکر نیستم

ما . منشا فکرها که آفل هستند، فضاي یکتایی است که ما از آن جنس هستیم. یم فکرها ما را درست کنندنشست

ما از جنس چیزي که تغییر . پس ما جاودانه هستیم. چون ما فکر را می بینیم،ما از جنس فکر نیستیمهستیم، 

:بیخودي نیست که موالنا می گوید. ما ثبات داریم. بکند نیستیم

1197مثنوي، دفتر پنجم، بیت مولوي،

خلق را زین بی ثباتی ده نجاتباتمکین و ثَاي دهنده قوت و تَ
کوثر همین دو تا حالت . ما از جنس ابدیت هستیم. جاودانگی هستیم. پایداري هستیم. ما از جنس ثبات هستیم

این چیزهاي :جنس آن هستیم به ما می گوید کهابدیت که ما از . یکی بینهایت است و یکی هم ابدیت. خداست

گفته تشریف . موالنا گفته من دارم توضیح می دهمو االن .یعنی اینها را رها کن و مرا بگیر. آفل را قربانی کن

در آیه بعد که سه تا هست، در آیه سوم می گوید که این . به همین دلیل من اینها را دارم توضیح می دهم. اعطینا

. ابتر است، قدرت ندارد، عاري از برکات استمن ذهنی 

دیگران هم اگر . تنها بدخواه ما فقط یک باشنده است، من ذهنی خودمان. یعنی اوالً من ذهنی بدخواه توست

اگر من ذهنی نداشتیم نمی توانستند . بخاطر من ذهنی خودمان است،بدخواهی می کنند و به ما ضربه می زنند

اگر شما فضا را باز کنید و از خرد زندگی استفاده کنید، چه کسی می تواند به شما لطمه .روي ما تاثیر بگذارند

بعد آن موقع ضرر . کی واکنش نشان می دهد؟ من ذهنی شما مرکز شماست.بزند، چون واکنش نشان می دهید

.ارد اینابتر یعنی ناقص، دم بریده، عقل کم و هیچ برکتی ند. که بدخواه تو خود ابتر است. می زند
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. ریزش استو در حال فرو،شما نگاه کنید که بدخواه ما که من ذهنی باشد، من ذهنی که خودمان درست کردیم

ریزش است و همیشه در حال فرو. یعنی قضا و قدر، قانون قضا و کن فیکون در حال از بین بردن من ذهنی است

،با فکرهایش که از دردها می آیند،یعنی من ذهنی مادانید االن این بدخواه ما و شما می. ما مقاومت می کنیم

براي همین است که در بیتهاي بعدي به ما می گوید . هر کاري می کند به ما ضرر می زند. هیچ خیر و برکتی ندارد

. بله نگاه کنید همین است. خوشی هاي ما همه با پشیمانی است. خوشی بی پشیمانی باید داشته باشی

54ةس، غزل شمارمولوي، دیوان شم

پشیمانیتصورهايِ روحانی، خوشیِّ بی
ز رزم و بزمِ پنهانی، ز سرِّ سرِّ اَو اَخْفی

نه اینکه مثالً یکجور فکرها . هی لحظه به لحظه شما فضاگشایی کنید. شودبتصورهاي روحانی یعنی مرکز ما باز 

پس الزم است ما این فکرها را . روحانی نیستندهست که معنوي و روحانی اند، یک جور فکرها است که معنوي و 

این فکر لق است، اینها خیلی عالی . ما نباید دنبال این باشیم که فکرها را از هم جدا کنیم. در مرکزمان نگه داریم

ه بعد یک دفعه ببینیم این بدهایی ک. این بدها را بگذاریم کنار. این عالی ها را باید با آنها هم هویت شویم. هستند

. اینها دشمن ما هستندوما گذاشتیم کنار یکی دیگر گذاشته مرکزش

از همان جنس . ولی اگر انسانها در مرکزشان فضا را باز کنند، ما متوجه می شویم که همه مان از یک جنس هستیم

ي و این تفاوتهاي ظاهري، تفاوتها.فضاي گشوده شده که خداست و زندگی است و همه ما از آن جنس هستیم

در حالی که . دانم باورها، هیجانات اینها همه چیزهاي سطحی و ظاهري هستندجسمی، قیافه، رنگ، پوست، نمی

تصورهاي روحانی یعنی باز کردن . چه چیزي سبب جنگ می شود؟ همین تفاوتها. نداهاینها االن مبنا قرار گرفت

،زیر فشار هستیم،مت و ستیزه و ما منقبض شدیماز این انقباض بیرون در بیاییم که هر لحظه مقاو،فضا در مرکز

. شویمبباز 

. این اصطالح خوشی بی پشیمانی و رزم و بزم پنهانی را خواهش می کنم خوب توجه کنید. خوشی بی پشیمانی

هایی که نگاه کنید من ذهنی همیشه خوشی. خیلی مهم هستند این اصطالحات. همه قسمتها را باید توجه کنید

من تربیتش ،فرزند من رفته در فالن دانشگاه قبول شده و این فرزند من است. اس خودنمایی استدارد بر اس

وقتی او موفق شده درست . در حالی که با فرزندم هم هویت هستم،و من بسیار خوشحالم،کردم و مال شما نشده

. امتداد من ذهنی من است. ستاین فرزند من امتداد من ا. این اصالً امتداد من است. مثل اینکه من موفق شدم
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هر خصوصیتی، هر چیزي که به ما تعلق دارد، هر چیزي که ذهن ما از آن تشکیل شده، من ذهنی ما از آن تشکیل 

یا به دیگران ارائه می کنیم و دچار خوشی می شویم، ،شده، ما یادمان می آوریم در تنهایی دچار خوشی می شویم

براي اینکه اینها همه بر اساس . هاي توام با پشیمانی استاینها همه خوشی.اینها همه پشیمانی خواهد داشت

و آن توهمی که شما مثالً فکر می کنید فرزندتان امتداد شماست، اصالً پس از چند سال ،چیزهاي آفل هستند

کنید که این که شما حس بزرگی ب،اصالً به شما زنگ هم نمی زند. خواهید دید که فرزندتان شما را فراموش کرده

پس آن خوشی هایی که ما ،یک سرخوردگی عجیبی، غم و غصه جدیدي. رفته فالن مقام رسیده،فرزند من است

. داشتیم براي شما، بخاطر شما، پس آنها چی بود؟ آنها کاذب بود

ب شد، و به نظر می آید که حالمان خو،هر موقعیتی که ما بلند می شویم یک چیزي از خودمان ارائه می کنیم

آن موقع . خواهیم دید بعد از دو سه دقیقه حالمان بد می شود،دهیمبحتی اگر خودمان را زیر نورافکن قرار 

هاي با پشیمانی داشته، باید ببیند که این هر کسی در زندگیش خوشی. خوشی دارد، بالفاصله ناخوشی دارد

می گوید وقتی فضا را باز می کنی . را به کار می بردخوشی ها چرا اینقدر پشیمانی داشته و چرا موالنا این اصطالح 

خوشی بی پشیمانی، خوشی است که از طرف زندگی می . از آن فضاي گشوده شده خوشی بی پشیمانی می آید

. از آنور می آید. حق ماست. آید

بگوییم حرام است، ،این خوشی هاي کاذبی که از چیزهاي بیرون می آید اینها حاال یک کلمه خوبی پیدا کنیم

و این از رزم و ،خوشی با پشیمانی خوشی نیست،خوشی نیست، اصالً مجاز نیست. شاید بعضی ها خوششان نیاید

رزمش اینست که این خرد کل آمده در درون شما، شما تشخیص می دهید ، رزم و بزم پنهانی.بزم پنهانی می آید

می خواستید مقاومت . و این رزم است،بلند نمی شوید،د منبگویی،که همین االن که می خواستید بلند شوید

.کنید، جواب آن طرف را بدهید، نمی دهید

هر موقع ما می خواهیم بلند شویم خودمان را نشان دهیم، یک جنبه اي از . اتبا کی رزم می کنی؟ با من ذهنی

داریم، شما ببینید مردم، این را اگر بلند خودمان را به معرض نمایش بگذاریم و نشان بدهیم برتریم یا این هم ما 

. و بالفاصله بعدش بزم می آیداین استنشویم و نکنیم این رزم است، رزم واقعی

و رزم و .همیشه رزم دارد و بزم دارد. رزم و بزم را شما در شاهنامه در مورد پهلوانان اصیل مثل رستم می بینید

دهد و مقاومت بمن ذهنی می پرد وسط می خواهد واکنش نشان . افتداصالً یک اتفاق می. بزم ما در مرکز ماست

اینکه شما هشیار باشید، صبر کنید و هشیاري را نگه دارید و واکنش نشان ندهید، این آدم می . کند، ستیزه کند
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بی از آن فضا خوشی ،فضاگشایی. براي همین می گوید رزم و بزم پنهانی. لرزد بعضی مواقع، ولی این رزم است

می . و این باز هم آیه قرآن است. و در حال رمز و بزم پنهانی از کجا؟ ز سرّ سرّ او اخفی. از درون می آید. پشیمانی

یعنی یک سر ،ز سرّ سرّ او اخفی. ترین جنبه ترین وجودي ما آگاه استگوید از اینکه شما می دانید خدا به پنهانی

ولی این . پنهان می کنم،تو ذهنم دارم و یک چیز دیگري می گویممثالً من یک چیزي . داریم تو ذهن می دانیم

آن . ما که نمی دانیم،من ذهنی من که پنهان کردم، یک داستان دیگري است پشت آن که آن هم خدا می داند

. آن سر است که کن فیکون است. ، آن سر است که قضا و قدر استاستسر

گفته تو می روي آنجا، هم . آن سر است که منظوري داده به ما. وردآن سر است که اتفاقات را او به وجود می آ

ها را مبناي عقلت قرار نه اینکه هم هویت شدگی. هویت می شوي، باید هم هویت شدگی ها را بشناسی و بیندازي

رّ او یعنی یک کسی باید به سرّ س. بدهی و چیزهایی را از من پنهان کنی و به من ذهنی ادامه بدهی و زرنگی کنی

من . دارد نگاه می کند،اخفی، یعنی در خفا، به طور پنهانی، خدا یا زندگی به تمام امور آگاه است از جمله امور من

و با استفاده از خرد ،خوشی بی پشیمانی دارم،من فضاگشایی می کنم،به امید او، به امید کن فیکون و قانون قضا

. ماین فضاي گشوده شده رزم و بزم پنهانی دار

، واکنش نشان ندادي، بالفاصله بزمش داگر شما االن بلند نشدید جواب یکی را بدهی. هر رزمی دنبالش بزم است

اگر کسی به شما توهین می کند، جوابش را ندهی، واکنش نشان ندهی و این رزم را اجرا کنی، فضا را باز . می آید

ن شما یک جنبه رزم اینست که م. ید بزرگ شوداز کوچک شدن من که نمی گذار. کنی، من شما کوچک می شود

. می گویید همان کوچک بمان. د بزرگ بشود نمی گذاریدکوچک می شود، وقتی می خواه

شوي، مثل گربه بنمی گذارم بلند شوي، خشمگین . اگر من ذهنی را کوچک نگه دارید این منتهاي رزم است

این می . درست مثل اینکه یک بافتی آنجا هست. کنیدشما دارید نگاه می. شويبموهایت را سیخ کنی و بزرگ 

. نمی گذارید دارید نگاه می کنید. خواهد کارهاي مضر انجام دهد و شما رزم می کنید و نمی گذارید

من دوباره . آن چند تا بیتی که قبالً خواندم باید حفظ باشیم. گفتم مستلزم زیر نور افکن قرار دادن خود است

شما باید یک سري ابزارها را تواماً در . اي موفقیت در این کار می بینید من چقدر تکرار می کنمبر. تکرار می کنم

و مثل یک تکنیسین، یک کسی که بلد است از ابزارش استفاده کند، از این ابزارها هی استفاده ،هر زمان بدانید

تا مالمت می . ی خواهد استفاده کنداز چه چیزي م. و بدانید که من ذهنی شما چه فریبی می خواهد بدهد.کنید
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می دتا یک چیز آفل می بینی. تا واکنش نشان می دهد، بفهمی واکنش نشان می دهد. کند بفهمید مالمت می کند

. خواهد بچسبد، یک چیز آفل دیدي االن آب دهنش جاري شده، من نمی گذارم

غیبت می کند، وقتی عیبی می بیند می وقتی . و وقتی مقاومت می کند شما متوجه می شوید جاي لغزش است

عیب دیدن . براي اینکه این می خواهد سواستفاده کند.خواهد بگوید، شما می گویید من عیب را دیدم، نمی گویم

. من چرا بگویم. مردم و عیبگویی مردم به حال هشیاري من، خداییت من که تاثیر ندارد

یک مقصود داریم از آمدن به این جهان که . یک منظور داریم. توجه می کنید که شما می خواهید تبدیل شوید

پس از اینکه همه ما ناآگاهانه بدون اینکه بفهمیم من ذهنی ایجاد می کنیم، از این من ذهنی و هشیاري جسمی 

توجه کنید هر لحظه اتفاقاتی که . ما همه مان یک منظور داریم و زندگی هر لحظه دنبال این است. تبدیل شویم

باز هم آمدیم به همین صحبتی که دائماً . اتفاقات نمی افتد که شما پولدار شوید. فتد براي این کار استمی ا

.دوستان ما می کنند

اتفاقات . اتفاقات براي خوشبخت تر کردن و بدبخت تر کردن شما یا براي بدبختی یا خوشبختی شما نمی افتند

ق این لحظه بهترین اتفاق طرح شده، مطرح شده به وسیله قانون و اتفا،براي بیداري شما از خواب ذهن می افتند

. قضاست براي بیداري شما از خواب ذهن و درد

. اتفاقات نمی افتند که من همسر پیدا کنم یا نکنم. پس اتفاقات نمی افتند من پولدار بشوم یا بی پول بشوم

ندگی در این لحظه متوجه کردن ما به این موضوع منظور ز. اتفاقات نمی افتند که من به فالن مقام برسم یا نرسم

تو . تو قابل تغییر نیستی،تو جاودانه هستی،تو ثبات داري،از جنس من هستی،است که تو از جنس فکر نیستی

منتها ما متوجه . می خواهد این را به ما متوجه کند. با هم یکی هستیم. باید به این ثبات زنده بشوي که من هستم

ما هم تفسیر می کنیم به وسیله عقل . اتفاقات دیگر می افتد، اتفاقات بعدي می افتد، بعدي می افتد،نمی شویم

:بله این همین آیه است. آن تفسیرها غلط هستند. من ذهنی مان

7، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه
وإِنْ تَجهرْ بِالْقَولِ فَإِنَّه یعلَم السّرَّ وأَخْفَى

.تر آگاه استبه راز نهان و نهانبلند گویى، اوو اگر سخن
در مورد ما این آیه معنیش اینست که خدا بر نهانی . همانا خدا بر نهان و مخفی ترین امور جهان کامالً آگاه است

و شما اگر .و با قانون قضا و کن فیکون کار می کند،آگاه است،دانیم و نمی دانیمترین اسرار ما و هر چه که ما می

آن فضا هست . عمل کنید، خواهید دید که پس سرّ سرّ او اخفی همین است که شما فضا را باز می کنیدنوعاین
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مااین باورهاي هم هویت شده. نه باورهاي هم هویت شده ما. نه فضاي جمع شده که من ذهنی ماست،که می داند

و چون این انقباض یعنی من ذهنی . باپشیمانی خواهیم داشتو انقباض ما اگر مرکز ما قرار بگیرد، ما خوشی هاي 

همیشه ستیزه . همیشه عزا خواهیم داشت. فکر می کنیم ما هست، آن موقع دیگر رزم و بزمی نخواهیم داشت

.براي اینکه این بافت یک بافت دردزاست. همیشه درد خواهیم داشت،خواهیم داشت

. هر چه بیشتر است. زرنگی من ذهنی ماست. بکاري من ذهنی ماستسر ما همان فری. ي نداریم ماو دیگر سرّ

؟ر دارداین س،برداریم،سعی می کنیم چیزي به خودمان اضافه کنیم، ببینیم اینجا چی هستاش همهاینکه ما 

ر اصلیس. ري وجود نداردس. همه دارند سعی می کنند انباشتگی شان را زیاد کنند در من ذهنی. سري ندارد این

. امروز در این مورد چیزهاي زیادي خواهیم خواند. اینست که ما به او تبدیل شویم

این هم عرض بکنم که کلید پیشرفت ما در این کار تکرار همان چیزهایی . سه بیت را به دفعات برایتان خواندم

کن است که فکر کنند که برخی از شما مم. این قانون تکرار را من براي شما قبالً توضیح دادم. است که می دانیم

این طرز تلقی مال . ما این را خواندیم دیگر. دیگر براي چه این را دوباره می خوانیم،دیگر بیت را یکبار خواندیم

.زنم خوب توجه کنیددو تا مثال می،من ذهنی است

. العاده گران هستنداین تبلیغات فوق. شما در برخی از این تلویزیونهاي آمریکا مثل سی ان ان تبلیغ می بینید

تبلیغی ممکن است باشد یک دفعه مثالً بیست هزار دالر، سی هزار دالر یک نفر بدهد در آنجا نیم دقیقه یا کمتر 

ممکن است یکی بگوید که خوب براي چی اینقدر پول . شود و تکرار می کنندباز نیم دقیقه اسمش آنجا گفته 

ما می خواهیم ذهن ما اجازه . در اثر تکرار ذهن قبول می کند:ید کهخرج می کنند؟ براي اینکه قانون ذهن می گو

ذهن ما، من ذهنی ما می گوید . ذهن ما چه را می خواهد اجازه بدهد؟ ذهن ما را شدید هشیاري ما را گرفته. بدهد

. این می رود بدبخت می شود،من هشیاري را رها کنم

آن می گوید نه، . شومببگذار من بروم بدبخت . یم ما را رها کنما هم به عنوان هشیاري به من ذهنی مان می گوی

ما به عنوان هشیاري می گوییم تو که ما را گرفتی رها نمی کنی، ما بدبخت تو . من دلم به شما خیلی می سوزد

من می ترسم توي آن هشیاري . من نگرانم،نه، تو نمی فهمی:می گوید. بدبختی ها را تو ایجاد می کنی. هستیم

دلم می سوزد نمی . من خدا و اینها نمی فهمم. تو، خداییت را رها کنم بروي، با خدا یکی بشوي، بدبخت بشوي

در اثر تکرار، ذهن ما، من ذهنی ما خیالش راحت می شود که اگر ما را رها کند و ما برویم با خدا یکی . توانم

. توجه می کنید. ب بکشیم بیرونمان را از آباالخره می توانیم گلیم. بشویم، بدبخت نمی شویم
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اینست که آن کسی که ،یک مطلب دیگر که شما حتماً عمل کردید و تعجب شاید بکنید و بارها گفتم من اینجا

نگفته ،صبح، ظهر، عصر، شب،گفته نماز بخوانید، گفته روزي هفده بار همین چیزها را بگویید، آن هم نه یک دفعه

یا مال یک هفته را یک روز بخوانید و دیگر یک هفته ،بشود برودا بگویید تمامکه یکجا بنشینید همه اینها ر

. و ذهن با تلقین کار می کند،چرا؟ براي اینکه تکرار این چیزها در طول روز سبب تلقین می شود. نخوانید

کنید که آقا ما چرا؟ می گویید آنجا چرا اعتراض نمی . پس شما همان چیزهایی را که می دانید تکرار می کنید

. قانون است، شما چرا آنجا اعتراض نمی کنید. حاال چیز جدید نمی شود بخوانیم. ش یک چیز باید بخوانیماههم

پس . و شما را رها می کند،شود و مانعی جلویش نباشد، ذهن متقاعد می شودبقانون می گوید اگر تلقین تکرار 

درست است؟،و اینها را هی تکرار کنیدیک چیزهاي را شما یاد بگیرید،تکرار مهم است

یکی اینکه ما اراده آزاد . در سه بیت مثل آن بیتهایی که قبالً خواندیم موالنا چند تا چیز اساسی را به ما می گوید

یعنی همین االن که من ذهنی . قدرت شناسایی داریم و قدرت تصمیم گیري و انتخاب داریم. داریم در همین بیتها

اسمش فري ویل . ي داریم که این اراده چون از جنس خدا هستیم، داریماه عنوان هشیاري یک ارادهما ب،داریم

Free Willشما می توانید ولو اینکه به طور جسمی شما را تهدید می کنند به . فري ویل یعنی اراده آزاد. است

ی به این اراده آزاد انسان در هیچ عامل بیرونی دسترس. عوض نکنید. مرگ، شما نظر خودتان را داشته باشید

و موالنا می .پس شما همان اراده آزاد را باید به کار ببرید براي شناسایی، براي تصمیم گیري و انتخاب. درون ندارد

. گوید شما از این اراده استفاده کنید و خدا از مرده زنده را بیرون می کند

549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کشدده بیرون میچون ز مرده زن
هر که مرده گشت، او دارد رشَد

هر لحظه اتفاق آن . ردیمچون از من ذهنی مرده، یعنی ما به عنوان هشیاري رفتیم در خواب من ذهنی، در ذهن م

ما به عنوان ،به این علت می افتد که از این مرده من ذهنی. لحظه ایجاب می کند، یعنی پیغامی به ما دارد

مهم هست حاال بفهمیم متوجه باشیم، . اینکه ما متوجه این موضوع نیستیم، مهم نیست. ده شویمهشیاري زایی

یعنی خدا هر لحظه می خواهد ما را بیدار کند از این مرده من ذهنی، زنده خودش . ولی زندگی این کار را می کند

. اتفاقات بخاطر این می افتند. را، امتداد خودش را بکشد بیرون
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ما را ،ده زنده بیرون می کشد، پس هر لحظه قصد خدا و خواست خدا اینست که از این مرده من ذهنیچون زِ مر

یعنی من ذهنی را . به صورت زنده بیرون بکشد، پس ما از اراده آزادمان استفاده می کنیم، مرده می شویم آگاهانه

و بزم می ،یعنی رزم می کنیم. نیمیعنی فضا را باز می کنیم و به حرف من ذهنی گوش نمی ک. کوچک می کنیم

. چون حواسمان به خودمان استعمالً، عمالً نمی گذاریم بیاید باال، ،وقتی این من ذهنی می خواهد بیاید باال. کنیم

پس شما هشیارانه با انتخاب خودتان باید نسبت به من ذهنی یا کوچک شدن آن . هر که مرده گشت او هدایت شد

.این یک انتخاب. کنیدتن در بدهید، انتخاب

پیغامش اینست که به عنوان من ذهنی هر کاري می کنیم به ضررمان . بیت دوم هم مهم است و پیغامش اینست

این بیت را براي خوشی باپشیمانی، خوشی که همیشه پشیمانی خواهد . خوشی باپشیمانی خواهد داشت. است

. داشت می خوانم

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
یعنی بر صدف آید . امتداد خدا هم نمی میرد. امتداد خدا هستیم،خدا هستیم،ما در اصل، در حقیقت او هستیم

ش به من اههمبالهایی که سر ما آمده و می گوییم که به ما ظلم شده، اینتمام این رنجشها و. ضرر، نی بر گهر

بنابراین از زنده که ما . اصلمان ضرر پذیر نیست، آسیب پذیر نیست. به اصلمان اتفاقی نیفتاده،ذهنی مان شده

در نتیجه نفس زنده، نفس زنده هشیاري است که رفته ذهن . هستیم، این مرده من ذهنی را می خواهد بیرون کند

.و می خواهد نفس را، من ذهنی را زنده نگه دارد

مثل اینکه مقاومت می کنیم، ستیزه می کنیم و از پشت عینک فکرهایمان می ،تمام اقداماتی که ما می کنیم

خودمان را . بینیم، هم هویت شدگی هایمان را می بینیم، هم هویت شدگی هایمان را به رخ مردم می کشیم

تمام این حرکات خوشی . س زنده استمقایسه می کنیم در ذهنمان برتر می آییم، اینها چه هست؟ اینها همه نف

. به سوي مرگ می رود،بنابراین هر اقدامی نفس زنده می کند، حول مرگ می تند. هاي با پشیمانی است

شما به عنوان من . هر کاري من ذهنی می کند به ضررش است. به عبارت دیگر سرنوشت من ذهنی مرگ است

شما نباید کاري با من ذهنی بکنید و با . این پیغام مهم است. ذهنی هر کاري می کنید به خودتان ضرر می زنید

ولی بعداً ببینید که اي داد بیداد این به ضرر من تمام . عینک من ذهنی به نظر می آید به خودتان سود می رسانید

. ده قدم آنورتر را نمی بینیم،ما یک قدمی مان را می بینیم. ما آخر عاقبت کارها را که نمی دانیم. شد
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م توش است، یکجور خودنمایی توش است، می دانهر فکري، هر خوشی، هر کاري بر اساس من ذهنی می کنیم که

چون ز زنده مرده بیرون . این طرح خداست،مقایسه توش است براي برتري، این اقدام حتماً به ما ضرر خواهد زد

این هشیاري . این من ذهنی ما را قضا، خدا محاصره کرده. زندگی استکی می کند؟ منظورش خداست،. می کند

اینطوري نیست که ما هر کاري بکنیم اگر مردم . در درون خرد کل است،درون هشیاري بزرگ استدر کوچک 

درست است؟ . ندیدند تمام بشود برود

بتوانید تشخیص بدهید که چه خوشی شما باید . من امیدوارم پیغام این بیت جا بیفتد با آن خوشی بی پشیمانی

ها می تمام خوشی هایی که از بیرون می آید، از هم هویت شدگی. بی پشیمانی است و چه خوشی باپشیمانی است

چون ز زنده مرده بیرون می کند، یعنی از خودش همیشه می خواهد . آید، اگر شما بخورید پشیمان خواهید شد

من ذهنی هر . بنابراین من ذهنی هی خودش را می خواهد بکشد. شودبدور،آن چیزي که مرده است من ذهنی

. کاري بکند می خواهد تو هم بریزد

من ذهنی شبیه یک ساختمانی است که در حال فروریزش است و حاال شهرداري آمده اینجا یک چیزهاي زرد، 

هر من ذهنی در حال . تمی گویند که این تو نروید، در حال فرو ریزش اس،نوارهاي زرد دورش می کشند

گرچه که به نظر می آید که حاال سالم است و . آن تو آدم نباید برود. به وسیله کی؟ به وسیله خدا. فروریزش است

و می خواهند ،این تیرآهن دارد و فالن، ولی مهندسین آمدند محاسبه کردند که هر لحظه ممکن است فرو بریزد

.محکوم به فروریزش است به وسیله خدا. ذهنی محکوم به فناستهر من . بیایند اینجا را تخریب کنند

آن طرفش می ریزد، یک ستون می . شما با درد زیاد می خواهید یک طرفش می ریزد، آنجا یک ستون می زنید

خوب . کنم می ریزدهر کاري می. دائماً تو استرسیم که چطوري این دارد می ریزد. این هی می خواهد بریزد. زنید

. زیر آوار نمان،خودت را نجات بده،باید بریزد،بریزدبگذار

اراده آزاد از یک چیزي . حاال شما این دو تا موضوع را دیدید. پس فهمیدیم نفس زنده حول و حوش مرگ می تند

ي ما بر اساس چیزهاي شناسایی کنیم که هم هویت شدگی ها. که می ریزد بیاییم بیرون و ما هم کمک کنیم بریزد

. اصالً از اول چون حول و حوش چیزهاي آفل اینها بسته شده، اینها براي فروریزش بوده. استآفل 

براي اینکه موضوع فکرها ،آخر به نظر شما این من ذهنی ما روي فکرها بنا شده و فکرها هم مرتب تغییر می کنند

ن اول هماتغییر می کنند، از این می شود ساختمان درست کرد که توش آدم زندگی کند؟ پس پیغام زندگی از 

و من هم دارم . اگر درست هم کردي، زودي خرابش کن. از این ساختمان درست نکن،چی بوده؟ که این تو نرو
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االن همین بیت را می . بدهم و آن ساختمان فضاي یکتایی استبیا من یک ساختمان دیگر به تو . خراب می کنم

.خوانیم

چطوري مرده می شویم؟ . مرده شو. مرده شو، حاال از اراده آزادت و قدرت تصمیم گیریت و انتخابت استفاده کن

شته را یا بگوید می دانم یا دردهاي گذ،می خواهد واکنش نشان بدهد،هر موقع دیدیم من ذهنی تان می آید باال

نکن این کار :بیاورد االن مطرح کند، هی می خواهد حرف بزند، حرف در بیاورد، ببافد، شما به صورت ناظر بگویید

. نمی گذارم واکنش نشان بدهی. من به عنوان هشیاري ناظر دارم تماشا می کنم. نکن من دارم تماشا می کنم. را

نمی خواهم این . نمی خواهم نگران آینده باشی. را تکرار کنینمی خواهم گذشته . نمی خواهم دردها را تکرار کنی

نمی خواهم به من که داري نشان می دهی اگر به اینجا برسی زندگی شروع می شود، من آن زندگی را . اضطرابها را

االن مجردي وقتی همسر پیدا کردي . تو به من می گویی اگر به اینجا رسیدي زندگیت شروع می شود. نمی خواهم

. به من ذهنی ات،به کی می گویی؟ به خودت. نمی خواهم این را بگویی،ندگیت شروع خواهد شدز

در ،من می گویم زندگی در این لحظه است. تو می گویی زندگی در آینده است، براي اینکه این لحظه را نمی فهمی

و تو با این گفتگوهاي ،استاین لحظه شادي زندگی، آرامش زندگی، خرد زندگی به طور پر در حال اظهار شدن

، و هر کسی پس من می خواهم نسبت به تو و عقل تو بمیرم. مزاحمت نمی گذاري من از این چیز نقد استفاده کنم

من فضا را باز می ،هر موقع می خواهی بیاي باال. و صبر می کنم و رزم می کنماش باید این را بگوید،به من ذهنی

حواست به دیگران باشد من ذهنی ات شروع . مین می گوییم حواست به خودت باشدبراي ه. کنم و ترا می بینم

آخر می شود ما حواسمان به مردم باشد، تا . حواست به یکی دیگر است،شما که نمی بینی،می کند به بازي کردن

الزم است سر ما با این من ذهنی ما تو این خلوت و پنهان از دید ما هر بالیی که ،آنها را بخواهیم عوض کنیم

من ذهنی ما می گوید برو دیگران را . آخر این درست است؟ ما هم دیگران را می خواهیم درست کنیم. بیاورد

. و از پشت ضربه می زند به ما،ما را مشغول می کند به آن کارها،درست کن

551مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یی زین مرده بیرون آوردزندهمرده شو تا مخْرِج الْحیِّ الصّمد
یعنی درست است . توجه کنید ما هم از این جنس هستیم. مخرج الحی الصمد یعنی خارج کننده زندگی بی نیاز

یعنی ما را . زنده اي زین مرده بیرون آورد.که خدا ما را می آورد بیرون، ولی ما خودمان هم آگاهانه می آییم بیرون

این سه بیت را . پس این سه بیت را هم دوباره فهمیدیم. به صورت هشیاري زنده از این ذهن مرده بیرون بیاورد
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و با آن ،متوجه می شوید که چه معنی می دهند اینها. براي یک مدتی روزي ده بار می خوانید. شما حفظ می کنید

مین طور با این آیه هاي قرآن که مربوط به کوثر و ه،چند بیتی که خواندیم که گفت حواست را به دیگران ندهی

بله . است و ابیات اولیه غزل، اینها را هی مرتب می خوانید، حفظ می کنید تا به طور همزمان همه چیز یادتان باشد

. این هم ترجمه سلیسش است

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

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

مالحتهايِ هر چهره از آن دریاست یک قطره
به قطره سیر کی گردد کسی کش هست استسقا

ست، بلکه ظاهر ما،ي، یعنی هر ظاهري، توجه کنید هر چهره منظور صورت نیستامی گوید با نمک بودن هر چهره

می گوید زیبایی هاي ظاهري ما در فکرمان، در . این چهره هم جزوش است البته،ظاهر ما هم چهار بعد است

. پس زیبایی از آنور می آید، نه از بیرون. مان، در جانمان از آن دریاي یکتایی یک قطره استبدنمان، در هیجانات

یعنی شما االن می فهمید . ا می کنیم، آن را نمی گویدگر چه که ما خوب بر اساس چیزهاي بیرونی صورتمان را زیب

م آویزان می کنیم، معموالً براي زیبایی حاال خانمها خوب به صورتهایشان آن وریکه آن چیزهایی که از بیرون می آ

هایمان را آویزان می کنیم از هشیاري مان، می گوییم که این پولم شدگیهویتچیزها را می مالند، ما هم هم

. به چهره مان می مالیمات، این همسرم است، این بچه ام است، این خانه ام است، فکرهاي آنهاس

. می گوید که اینکه از بیرون می آوري اینها را و قرض می کنی از جهان بیرون، این قبول نیست، این درست نیست

گرچه که به . زیبایی از آنجا می آید. از آن زیبایی،بلکه هر زیبایی که در این جهان می بینی، قطره اي است از آنجا

درست . هر کسی پولش زیادتر است، زیباتر است، خوشایندتر است. نظر من ذهنی ما زیبایی از بیرون می آید

.است این؟ نه

بگیریم؟ و زیبایی و این برکت رااین اما حاال که ما فهمیدیم زیبایی از آنور می آید، آیا با مقاومت زیاد باید جلوي 

معنی . آن موقع این استسقا، مرضی است که آدم هی باید آب بخورد و سیر نمی شود، و در اینجا مثبت معنی شده

ولی ما درست است؟ . بهتر است از نظر خدا،اصلیش اینست که هر چه بیشتر از آنور انرژي بکشیم، برکت بکشیم

و می خواهد بگوید که اگر ما درست خودمان را ارزیابی .انآن استسقا را، آن مرض تشنگی را انداختیم به این جه



# Programگنج حضور756برنامه شماره 756

29: صفحه

کنیم، ما نیازمند کشش برکت هر چه بیشتر از آن طرف هستیم و االن که نشتی از آن طرف می آید بر اثر مقاومت 

. ما، به این نشت نباید قانع بشویم

عایقی . ی گذارد از آنور انرژي بیایدمن ذهنی می گوید حالم خوب است و اینقدر مقاومت دارد و ستیزه دارد که نم

این عایق از . است بین ما و زندگی و هر چه زندگی می خواهد برکتش را به ما برساند، رد نمی شود از این عایق

پس این . می گوید انسان که مرض تشنگی آنوري دارد به قطره سیر نمی شود. ستیزه و مقاومت ما تشکیل شده

نه زیبایی هاي ما از آنور می . و فکر می کنیم زیبایی هایی ما از این طرف می آید.حالت غلط است که ما داریم

.قطره اش را داریم، یک ذره اش را داریم، نباید قانع بشویمیک فقط االن فعالً. آید

شد، و نباید این مرض استسقا را بدهیم به من ذهنی و من ذهنی بیندازد به این طرف که هر چقدر تایید کنند کم با

هر چقدر قدردانی کنند کم باشد، هر چقدر احترام بگذارند کم باشد، هر چقدر توجه بدهند به ما کم باشد، اصالً 

این . این غلط است. آدم باید بفهمد که استسقاي آنوري را انداخته به اینور. قانع نشویم، سیر نشویم از این جهان

. من ذهنی عینکهاي غلط به چشم هشیاري ما زدهمعنیش اینست که یک چیزي در مرکز ما هست که بنام

و توجه اولین غلط دیدن اینست که زیبایی از بیرون می آید و همین چیزهایی که گفتم، . یمهمیشه غلط می بین

. تایید و غیره و اینها سبب زیبایی می شود

گفت هر چه فضا بازتر می شود، از . مبراي اینکه زیاد بیاید، فضا را باید باز کنی. پس ما به یک قطره قانع نمی شویم

ها را بیشتر می اندازیم، بیشتر می باز، باز، باز، هر چه بازتر می شود، ما این هم هویت شدگی. آنور بیشتر می آید

امر قل می . خواهی می آیدبهر چقدر ؟آن موقع چقدر می آید. تا زمانی که هیچ هم هویت شدگی نباشد،اندازیم

تو آن . تو من هستی و من تو هستم:موقعی که او می گوید، پایین هم می گوید، می گوید. بخواهداوهر چقدر . آید

. منی و من آن تو هستم

به تو نگاه وقتیمن آن یک زندگی هستم، تو هم همان یک زندگی هستی، . این پدیده در ما هم صورت می گیرد

هر . نی، خودت را می بینی، پس ما هر دو مال هم هستیممی کنم، خودم را می بینم، تو هم وقتی به من نگاه می ک

بعد آن موقع این . به هم که نگاه می کنیم هیچ تفاوتی نمی بینیم. هر دو زندگی هم هستیم. دو آن هستیم

.بله، دارد می گوید. تفاوتهاي سطحی متوجه می شویم که توهم است

***پایان قسمت دوم *** 
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هادال زین تنگ زندانها رهی داري به میدان
ست پايِ تو، تو پنداري نداري پامگر خفته

بعد از این فکر در می آییم، به . هر لحظه زاییده می شویم به یک فکر، دیدي که به صورت فکر بلند می شویم

پس توي . دوباره به یک فکر دیگرشویم به آن، زاده می شویمبجاي اینکه فاصله دو تا فکر را تجربه کنیم، زنده 

درست مثل . دل، همان هشیاري است، اصل ماست. دارد دوباره به دل خودش می گوید. فکرها تنگ زندانها است

اینکه اي هشیاري، اي منی که هشیاري هستم، امتداد خدا هستم، از این زندان فکرها که هر لحظه توش می افتی، 

شویم و خدا این فرصت را به ما بي که درآمدیم، به فاصله دو تا فکر زنده چون هر لحظه فرصت هست از یک فکر

.داده و هر اتفاقی که در این لحظه می افتد پیغامش اینست

،اصالً که ما زاییده می شویم به یک فکر و این فکر از بین می رود، یعنی چه؟ یعنی بالفاصله بعدش من هستم

براي اینکه من با عینک همین فکري . جه نمی کنی؟ براي اینکه من عجله دارمچرا اصالً به من تو. فاصله دو تا فکر

چرا در :خدا به شما می گوید. پریدم به یک فکر دیگر،و آن هم فکر را می شناسد،که بلند شده بودم نگاه کردم

. اي اینکه عجله دارمبر؟فتی، بیرون می آیی، این آزادي را بین دو تا زندان نمی بینی که من هستمااین زندان می

. م با همین فکرها بشناسمبراي اینکه ترا می خواه. براي اینکه به من گفتند در همین فکرها زندگی است

. اي هشیاري از توي این تنگ زندان حتماً بیرون می آییم ما:می گوید چرا یک لحظه من نمی شوي؟ می گوید

دوباره در می آییم زاده می شویم به یک . ه می شویم به یک فکردر می آییم دوباره زاد. زاده می شویم به یک فکر

این خواست در ما هست اگر به کار ،این اراده در ما هست. دوباره در می آییم، حاال زاده نشو به یک فکر. فکر

. دارد همین را می گوید. ببریم، اگر انتخاب کنیم، اگر شناسایی کنیم

شما در مقابل اتفاق این لحظه که به . میدان، فاصله بین دو تا فکر است. میدانهادال زین تنگ زندانها رهی داري به 

به اندازه اي که می توانید باز کنید، میدان آن فکر . انید میدان باز استتووسیله فکر نشان داده می شود، می

ید می توانید منقبض شوید، شما نگاه کن. ي، فرم به وجود می آوره اندازه ي میدانی که باز می کنیاتفاقاً ب. است

یعنی یک . توانی فضا را باز کنی، یک چیزي در بیرون به وجود بیاوريیک چیزي در بیرون به وجود بیاوري، می

در یک حالت این فضاي . در دو حالت ببینید چقدر فرق دارد. فکري بکنی، فکر و عمل کنی، چیزي در بیاید

در دومی از این انقباض، از این . فضا باز می کنی، وارد فکرت می شودگشوده شده و خرد زندگی به اندازه اي که 
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د، عمل می شو،فکري که پر از درد است،انجماد، از این فکرهاي تکراري، از این دردها یک چیزي زاییده می شود

چطور چیزي هست؟آن چیز. یک چیزي بوجود می آید

نشیند یکجایی، مثالً پایش خواب می رود، پا می شود، مثل می گوید مگر پاي تو خفته است؟ دیدید وقتی آدم می 

هی بلند می شویم روي پاي . االن هم در من ذهنی پاي ما خواب رفته، پاي هشیاري ما. اینکه پا مال خودش نیست

یعنی تو تصوراتت . تو پنداري نداري پا:ولی می گوید. هشیاري می بینیم مثل اینکه پا مال نیست، راه نمی رود

. مگر خفته است پاي تو؟ بله پاي ما خفته است. ر می کنی که پا نداري، ولی ما پا داریمفک

یک جاي می نشینی پایت خواب می رود، پا می شوي یک ذره ماساژ می دهی و . آیا پاي خفته بیدار می شود؟ بله

که بتوانیم به سوي زندگی می خواهد بگوید که پاي هشیاري ما هم .پایت بیدار می شود، پا می شوي راه می روي

،بازتر، بازتر، بازتر. برویم و فضا را باز کنیم، هر موقع فضا را باز می کنیم، ما با پایمان به سوي هشیاري می رویم

. هر چقدر بازتر، خرد زندگی آنقدر بیشتر وارد فکر و عمل ما می شود

تگی به این دارد که آیا مقاومت شما واقعاً به بس. پس فکر و عمل شما و نتیجه آن بستگی به فضاگشایی شما دارد

در . صفر می شود؟ هر لحظه که مقاومت به صفر می رسد، پایت از خواب بیدار می شود، فضا گشوده می شود

شما ببینید .وارد فکرت می شود، عملت می شود. لحظه مقاومت صفر خرد زندگی خودش را به شما نشان می دهد

. مهمترین گردنه هاي لغزش هستند براي انسان. خطرناك استاین مقاومت و قضاوت چقدر

را کسی که بی محابا، بدون ترس، بدون تامل هی قضاوت می کند، هی می گوید، می گوید، می گوید، انصتوا

رعایت نمی کند، هی قضاوت می کند، این اینطوري است، آن آنطوري است، این بد است، این آدم اینطوري است، 

. ش ندارداهنیش را، نفسش را رها کرده، هر بالیی که می خواهد سرش می آورد، هیچ کنترلی روي مناصالً من ذ

. بیشتر انسانها اینطوري زندگی می کنند

این افسار من . شناختید من ذهنی را نمی شود رها کرد به حال خودش. خوشبختانه شما فهمیدید چه خبر است

از . من به عنوان هشیاري دارم نگاه می کنم. ی تکان نمی توانی بخوريیوذهنی را باید بگیري، محکم بکشی، بگ

هر موقع حواستان رفت به یکی دیگر، بدانید که دارید می . همان بیت تا کنی مر غیر را حبر و سنی استفاده کنیم

. نگ زندانهادارید می روید به تَ. لغزید

افتید به سوي بیرا از خواب بیدار می کنید، می خواهید راه هر موقع دیدید حواستان آمد به خودتان، دارید پایتان 

می پندارند که اصالً پا . بیشتر مردم فکر نمی کنند، پاي خداییت هم دارند. یکتایی، دارید شناسایی می کنید
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وي براي اینکه براي رفتن به س. از جایی که االن هستند نمی توانند. یعنی به سوي خدا نمی توانند بروند. ندارند

فکر نمی کنند اینها می توانند هم هویت شدگی ها را بشناسند و قدم به . خدا باید هم هویت شدگی ها را بیندازي

باورهایی که با آنها هم هویت هستند و مرکزشان . دست این باورها گیر افتادند،گیر افتادند،سوي خدا بردارند

نمی توانند روي خودشان تمرکز ،نمی توانند تامل کنندخشمگین هستند و. آن باورها آنها را می ترسانند. است

. اصالً از خودشان بدشان می آید،کنند

چرا اینقدر دروغ می گوییم؟ براي . براي اینکه ما بتوانیم خودمان را ببینیم، اینقدر نباید از خودمان متنفر باشیم

چرا؟ براي اینکه خوشمان نمی . یزار هستیماز گفتن حقیقت درباره خودمان ب. اینکه از خودمان خوشمان نمی آید

هر کسی که پذیرا باشد خودش را، فضا را باز کند، . یواش یواش آدم باید از خودش خوشش بیاید. آید از خودمان

که من یک آدمی هستم مثالً دروغ هم می گویم، بعضی ،فضاي پذیرش داشته باشد، اول باید خودش را قبول کند

عیبهاي مردم را هم می گویم، خودم را هم باال می برم، حقیقت خودش را و من ذهنیش را ،کنممواقع غیبت هم می

نخیر آقا ما همان گلیمی هستیم . نه اینکه خودش را انکار کند. و بعد از آن روي خودش کار کند.باید قبول بکند

چون از خودمان بیزار ،نه،همه مان باید بدانیم که این گلیم اصیل است و گلهایش اصیل است. که درست کردیم

. می ترسیم،م می کنیم، نباید بکنیمیهستیم، دوست نداریم، خودمان را قا

روي . باید به خودمان نگاه کنیم. می ترسیم دیگران بفهمند ما چی هستیم، کی هستیم، ولی نباید بترسیم

با ،ما پا داریم، پایمان خواب رفته.هستموالنا می گوید که از این تنگ زندانها راه به میدانها. خودمان کار کنیم

عقب . همین چیزهایی گفتیم همه حرکت است. یک خرده حرکت، حرکت هم در مورد ما حرکت هشیاري است

کشیدن، به صورت ناظر نگه داشتن، دانستن اینها که من نمی خواهم دیگر دروغ بگویم، از خودم خوشم می آید، 

آدم نمی تواند از خودش فرار کند، بعد هم بخواهد خودش را . همین کار کنمباید روي . مهستهر چه هستم همین

.درست کند

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جوییچه روزیهاست پنهانی، جزین روزي که می
اند اي جان برون از صنعت نانباها پختهچه نان

غیر از این روزي که ما به وسیله من ذهنی مان جستجو می کنیم، عمدتاً چیزهایی است که ما می توانیم :می گوید

مثل پول، مثل همسریابی، بچه دار شدن، مقام پیدا کردن، ثبات . با آنها هم هویت شویم، هم هویت شدگی هایمان
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تایید، توجه . کر می کنید اینها روزي هستندهر چه که ف. پیدا کردن و با آنها هم هویت شدن، روزیهاي این جهانی

که ما بعضی اوقات می گوییم . غیر از اینها روزي دیگري هم وجود دارد، پنهانی؟ بله،مردم، اینها روزي هستند

ولی همین روزي هاي پنهانی را تا زمانی که من ذهنی داریم و من ذهنی ما . شادي زندگی، خالقیت، برکت، عشق

اگر هم ببینیم، نخواهیم . روزي ها را، از این روزي هاي پربرکت زندگی ما خبردار نخواهیم شدجستجو می کند آن 

آیا سالمتی روزي پنهانی هست یا نه؟ ما سالمتی مان را واقعاً قربانی نمی کنیم براي روزیهاي سطحی، . شناخت

.بیرونی

نانها هم همین هایی که گفتم که آدم می . این جهان نان می پزد براي همه. و خارج از صنعت نانواي این جهان

می گوید غیر از این صنعت نانوا . هر چیزي که با آن هم هویت بشویم، نان ماست. تواند با آنها هم هویت بشود

نان عشق، نان فضاي گشوده شده، نان هزار تا ترجمان گفت . ندایعنی این جهان، نانهاي دیگري براي ما پخته

نان ارتعاش شادي در تمام . ید، از دل شما خدا مرتعش می کند و به جهان می فرستدوقتی به حضور زنده هست

این جهان نمی تواند این . نان آرامش خدایی، اینها بیرون از صنعت نانواي این جهان هستند. مانذرات وجودي

. نانها را بپزد

. ولمان می گوییم به من بگو من کی هستمما به پ. ولی ما از این جهان می خواهیم که این نانها را براي ما بپزد

چقدر خانواده ها . از ذهنمان می خواهیم با چیزهایی که تجسم می کند به ما خوشبختی بدهد. هویت بده به من

من در زندگی با تو بسیار ناشاد . تو مرا نتوانستی خوشبخت کنی:براي اینکه یکی از طرفین گفت که،بهم خوردند

این آدمها از صنعت . نتوانستی به من شادي بدهی،تو نتوانستی مرا خوشبخت کنی. هستم، ناخوشبخت هستم

توقع خوشبختی، توقع آرامش از بیرون، از . نانواي این جهان نانهایی می خواهند که این جهان نمی تواند بپزد

جهانایننانبايکهنیستنانیدرونیامنیتحس،امنیتحسحتییادانشاز، همسر، از پدر و مادر، از بچه

.بپزدبتواند

حواسشاندارندذهنیمنکهمردمبیشتر، نانباصنعتازبرونجاناياندپختهنانهاچه:گویدمیهمینبراي

ایندرصلحمثل،بپزدتواندمیهنوزکنندمیفکرپختخواهدنانهاییچهجهاننانواياینصنعتکههست

همسایهکشورهايبابتوانیمماتا،برسندصلحبهخودشانبادرونازبایدهمه،بیایددرونازبایدصلح،جهان

آرامش،باشدداشتهصلحدرونازبایدکسییک.برسیمصلحبهدیگرسیاسیمکاتببادیگردینهايبامان

درو،کندشناساییدیگریکیدروندررازیباییهمینوصلحهمانوآرامشهمان،استآناول،باشدداشته
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میبیرونباهی،دارندستیزهوقتیدروندرولی،زیادیاکمکنندتوافقحاالراچیزهایییکبیایندسطحاین

بهدارندذهنیمنکهکسایی، نانباصنعتازبرونجاناياندپختهنانهاچه.شودنمیبرسندهمدیگربهخواهند

.بردنخواهندپیپنهانیودرونینانهايآن

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

روزِ روشن کو؟: تو دو دیده فروبندي و گویی
زنَد خورشید بر چشمت که اینک من، تو در بگشا

و؟کوروشنروزگوییمیو،زنیمیندیدنبهراخودت،کنیمیتاریکوبنديمیراچشمتدوگویدمی

میهی،شودمیروشنپشتشهمبازببندیدراچشمهایتانشماروزکهوقتی.زندمیچشمتبههمخورشید

لحظههرخدایعنی،استاینتمثیلاینجادر.کنبازراچشمهایتتوهستماینجامنکهگویدمیچشمتبهزند

میمن:گویدمیهممقاومتتومنمقابلدرمقاومتباتو،بکنموجودتواردرابرکاتمخواهممیمنگویدمی

بنديمیراچشمتکنیمیمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدر.کنیمیمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرودانم

می.بینینمیرامنبنديمیرافکرتادوبینفضاي،دیگرفکریکبهپريمیفکریکازوقتی.بینینمیرامن

کو؟روشنروز،هستیکجاتوگوید

روزاآلن،استمقدورهمهبرايفکرتادوبینفاصلهدرخدابهشدنزندهلحظهاین:کهگویدبخواهدمیموالنا

،گیرندمییادزدنحرف،گیرندمییادرفتنراهسنییکدرجهاناینبهآیندمیهابچهکههمینطور.است

که،انساندراستطبیعیاستعدادیکفکرتادوبینفاصلهبهحضورروشناییبهشدنزندهیعنیهمحضور

میکاراینتويخرابکاريجمعیدستهماچقدر.بشودزندهحضورهشیاريیعنیروزهشیاريبهانسانباید

میمانعهویتیمهمآنهاباچون،برساندخدابهرامابایدکهباورهاییحتی،باورهاباشدگیهویتهمباکنیم

.شوند

مقاومتباخورشیدمقابلدرشمامقاومتاین؟خورشیدمقابلدرداریدمقاومتیهیچکهببینیداآلنشماپس

شما،هشیاریمچشمان،بستمراهشیاریمچشمانمنپس.شودمیگیرياندازهلحظهایناتفاقمقابلدرشما

.بینیممیراجهانفکرآنعینکپشتازفکريتوشویممیزاییدهرویممیوقتی،گفتاآلنهمیندانیدمی

همفکريیکبا،بودغزلاولبیتکهتوانستیممیلحظهیکاگر.بیندنمیراهشیاريخود،هشیاريچشمِپس

.خداسترمزاینجادرخورشید.دیدیممیراخورشیدموقعآن،نشویمهویت
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چشمجلويفکراینکهبراي،شویمنمیولی،بشویمزندهتوانیممیخدانوربهخداییهشیاريبهمایعنی

کجاازمارااینهازند؟نمی،ماچشمبهزندمیخورشیدنورحتیفکرآنپشتازولی،گرفتهراهشیاریمان

هنوزآنجا،شنودمیرابیرونصداهايبچه،مادرشکمگویندمی.استمادرشکمبچهبودنِشبیه؟فهمیدیم

میصداهاییوسریککهآیدمینظرشبهولی،ندیدهرادیگرآدمهاي،ندیدهرامادرصورت،ندیدهرابیرون

آیدمیموالناصدايوسر،آیدمیصداهاییوسریکبینیممیذهنشکمدرهمماآید؟میکجااز،آید

حضورنوربهواقعاًموقعهابعضیآیدمینوريیک،شنویممیچیزهایییکشنویممیداریم،آیدمیفردوسی

.بزندحرفماطریقازخواهدمیزندگیاینکهمثلپس،شویممیخالقموقعهابعضی،شویممیزنده

خواهممیمن،هستممنکه،اتفاقاتهمینبوسیلهحتی،رساندمیشمابهراپیغامشجوريیکخورشیدیعنی

دوباره.کنیمبازرادرتوانیممیماپس.کنبازرادرتو،نکنمقاومتاینقدرتو،برسانموجودتبهرابرکاتم

هشیاريچشمتادو.ذهنیمنبهنسبتبمیریمخودمانانتخابباتوانیممیماکهبیتتاسهآنبهبرگشتیم

.کنیمبازرامان

راخداوبستیدراهشیاریتانچشمآیا،شمادرهستچیکاربردشببینید،کنیدتأملرویششمارابیتهااین

؟بشودشروعدیگرفکریکنشدهتمامفکریکداریدعجلهشماآیاشود؟میبازهاموقعبعضییا،بینیدنمی

فکرهايباذهنیمنکهکنیدمیفکرآیاشد؟خواهدکمترمسائلتانکنیدفکرتندتنداگرمعتقدیدشماآیا

میایجادمسئلهکاراینباحالیکهدرکند؟حلهمراخودشمسائل،کندکمکجهانبهتواندمیهمسرپشت

میصحبتاولابیاتدرکهایزديخردآن.بیندنمیایزدينورباو،بنددمیراچشمشاینکهبراي؟چرا،کند

.مادرشودنمیجاريآنکرد

نظرازهستندابیاتقویترینوموالناابیاتبهترینابیاتاینولی،خواندمهمقبالًکهکردمانتخابابیاتیامروز

اگرمطمئنممنولی.بیندیشیددیگريچارهیکباید،نکندبیدارراشماآنهاتکراروابیاتایناگر،کردنبیدار

راخودتانشماکهاستاینهماثرشو.گذاشتخواهدشمارويرااثرش،کنیدتکراروبخوانیدزیادراابیاتاین

.برداردشماسرازدستکهکردخواهیدمتقاعدراذهنتان،کردخواهیدمتقاعدذهنیمنعنوانبه

،خواهدنمیرااشبچهکهماندمیمادريیاپدریکمثلماذهناین.کردخواهیدراحتیاحساسشمایعنی

رودمیکهکندمیفکر،بیایدخودشومدرسهبرودیا،کندخریدخیابانبرودبار اولینبرايتنهاندارداعتماد

راهآندیگرومبلدواقعاًمادرشوپدربهبدهداطمینانبچهاینبارچندولی.آیدمیسرشبالیییاشودمیگم



# Programگنج حضور756برنامه شماره 756

36: صفحه

،بیایدوبرودخودشبگذارندکهباردویکی،شدمبزرگدیگرمن،آمدیمورفتیمهمبابارچندینهمبارا

اگرواقعاًکهکنیدمیحالیذهنتانبهشمااینهاتکراربااستهمینطورهمماِذهن.شودمیراحتخیالشان

اگر،هستماذهنیِمناندازهبهمهربانیشحالهربهو،استمهربانخدا،کندرهاخدادامندرراشماذهنتان

.راماکندرهاهماویواشیواش.بسپاريخدادستراماکهنباشنگرانتوو،هستتواندازهنباشدهمبیشتر

ماکهشدهدرستاینبراي،بقاستابزار،استکنندهمحافظتابزاریکواقعدرذهنیمنایناینکهبراي

ازپسکنی؟میفکرتوتندتنداینقدرچرا،نباشنگران،نشوهولاینقدرنیستخطري.بمانیمباقیما،نمیریم

،نکنیمفکرتندتنداینقدرمادیگر کهنیستاگر؟نیستخطريواقعاً،گوییمیراستگویدمیمدتییک

.اینهاتکرارباراذهنتانکنیدمیمتقاعد

میزمینجوبااليدرخورشیدگفتیمبارهااینکهکما،تابدمیهمیشهخورشیدکهگویدمیموالناباالبیتدر

روزدچار،شودمیشبدچار،شودمیروزوشبدچارِ،زمینبیاید.تابدمیخورشیدآنجابرودیکیاگر،تابد

کنیممیفکرما،گیردمیراخورشیداینجلويمرتبماذهنچون،تابدمیهمیشهخداخورشیدپس.شودمی

ضخیمیهايپردهدردها،اندضخیمخیلیهاپردهبعضی،ترندشفافهاپردهبعضیهاموقعبعضی،استشب

یکشودمیخوبحالمان،کاملبطورشودمیقطعایزدينوردیگراصالًشویممیخشمگینماکهدیدیداند

:گویدمیموالنابنابراین.استاینطوري،آنورازآیدمیکمی

2721مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عین جستن، کوریش دارد بالغروز روشن، هر که او جوید چراغ
ازکهبرسدبینشاینبهکهکسیهریعنی.کندروشنراچراغشهمهدلدرتواندمیخدااآلنیعنیروشنروز

جنسازواستلحظهاینجنسازفکردوبینفاصله.کندمیبازرافکردوفاصله،دیگرفکربهنپردفکراین

بایعنی.استروزفهمدمی،رارنگبینور،بدهدقرارخودشعینکرافاصلهآنفکرجايبهاگرو،هستخدا

فکریکبهبپردفکريیکازاینکهمحضبهولی.استروشنروزپس.شنودمیخداگوشبابیندمیخدادید

.شودمیذهنتغییراتدچار،شودمیتاریک،دیگر

روشنکهبگرددچراغدنبالکسیهرکردهطلوعخورشیدیعنیروشنروز،استاینتمثیلشروشنروزپس

تواندمیانسان،گذردمیسالششپنجازپسکهانساندراگر.بیندنمیراخورشیدکهاستاینمعنیش،کند

سالمانهفتاد،هستسالمانشصتماکه،گرفتهدستشوکردهروشنراذهنیمنچراغهنوز،ببیندخدانوربا
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ذهنیمننگهداريوذهنیمنجستنعینِ،استروشنروزحالیکهدر،ماستچراغماذهنیمنهنوزهست

دراینکهبهببریدرااین،روزدراستچراغوخورشیدتمثیل،تمثیلش.استکورآدماینکهدهدمینشان

همعینکپشتازو،مرکزشانبگذارندراذهنیمنمردمباشدروشنتواندمیهمهدلدرخداچراغحالیکه

.استکورشخصاینکهدهدمینشاناین،ببینندراجهانشدگیهاهویت

نشانوهستاششدههویتهمباورهايآنهمچراغش.بدهدنشانمردمبهراچراغشهیکهبخواهدمرتبو

،شماستعقایدازبهترماسیاسیعقاید،شماستدینازبهترمادین،زندمیحرفآنهاازهیهمدادنش

چراغبه،استکورکهدهدمینشاناین.شماستخدايازبهترماخداي،شماستدردهايازبهترمادردهاي

:گویدمی،کنیدتوجه،گرفتهچراغعنوانبهراذهنیشمن،نیستروشنخدا

2722مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ايکه صباح ست و، تو اندر پردهايبینی، گمانی بردهور نمی
ازو،بنديمیرافکرتادوفاصلهودیگرفکریکبهپريمیفکریکازونشدهروشنتودلدرچراغاینهماگر

،گیرندمیاختیاردرراتوفکرهايوشوندمیچیرهدردها،نپريدیگرفکربهفکريازکهآییبرنمیاینعهده

:گفتکههستیادتان.استصبحکهيازدهحدسولی

411مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خروشکم،شخام،استنزدیکصبح
کوشم،تو،توپیِکوشمهمیمن

بهبپرحتماً،نشدهتمامفکراینکهمابهآوردنمیزورعاملیهیچ.استصبحوکوشدمیمادنباللحظههرخدا

حدس،نشویمزاییدهواقعاًبعدلحظهفکريتوشدیمزاییده،استممکنکهیمابردهگمانماولی،دیگرفکر

مثلموالنامثل،کنندمیتجربهراصبحهاخیلی،شدهصبحهاخیلیبرايصبحو.استصبحموقعآن،زدیم

میدارديابردهگماناگر،امپردهدرمنولیهستندصبحدرهاخیلیکه،بزرگانبقیه،حافظمثلفردوسی

:گوید

2723مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خامش و در انتظار فضل باشمکن زین گفت، فاشکوري خود را
درراباشیدخاموشراواتانصفرمانایننزنحرف،هستندمؤثرخیلیخیلیبیتهااین،گویدمیچیکنیدتوجه

بستنو،استفکربصورتشدنبلندازناشیکهگفتارتاینبا،باشدخودتبهحواست،کنرعایتحالتاین
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چیبراي،کورممننگومردمبه،گوییمیگوییمیهیو،کنیمیفاشکهگفتگوهااینبا،استفکرتادوفاصله

وبدهخودتبهراحواستوکنتحملوباششوخامو.باشیدخاموشانصتوا،باششوخام؟کورممنگوییمی

میفکریکیکدفعهکنیشوخام،کنیشوخامراذهنتاگرکهبدان،باشخدارحمت،باشخداییفضلمنتظر

.دهدمینشانتوبهراخودشخدابخششوخداعقلوخدالطفو،دیگرفکربهپرينمیدیگر،کنی

اوباداريتو.هستلحظههرخدابخشش،خدادانش،خدافضلگویدمی،گویدمیچیکهکنیدمیتوجهو

میفشارخودمانبهاینقدرماکهکاريهمهیعنی.برساندتوبهرابخششورادانششاوکهکنیمیهمکاري

فکريیکازپریدنبامقاومتبا،نپذیرفتیمحالبهتا.نکنیمرد،بپذیریمراخدالطفواقعدرکهاستاینآوریم

.بیایدخدفضلمنگذاشتیذهنیمنبوسیلهجوییچارهباودیگرفکریکبه

مردهاینازرامابگذرایمکهاستاینخدابهمالطف،همینطورهمخدابهوخودتانبهکنیدمیلطفشمااآلنو

بهماازرابرکتهزارانراترجمانشهزارانآنبتواندکه،کردهخلقرامامنظوريبهعلتیبهو،بیاوردبیرون

سخاوتمنداینکهعوض،جهاناینبهانداختیمو،ذهندرکردیمزندانی،کردیممعطلراکوثرما.بفرستدجهان

.داریمکمیابیبینهایت،باشیمداشتهبخششبینهایتباشیم

2724مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خویش رسوا کردن است اي روزجوروز کو؟: در میان روز گفتن
داردآدماین؟کوروزبگویدبیایدتابدمیآفتابکهظهرکسیکهگویدمی،گفتشودنمیاینازبهتردیگر

.کندمیجستجوجسموذهنیبصورتراروزذهنشدریعنیروزجو.هستروزجووکند،میرسواراخودش

وزندگی،هشیاريبهبشویم،زندهحضوربهکردنباززبانمثلرفتن،راهمثلداریماستعدادماحالیکهدریعنی

وببینیمهشیاريآنباونپریم،فکريیکبهفکريیکازاآلنکهداردوجودمابرايامکاناینواست،روزاآلن

.هستیمآفتابهمانماکهبکندطلوعآفتابآنوبشنویم،

هویتهممرکزمدرمنکهدهدمینشاناینخوبکو؟نورش؟کوخداکو؟روزپسکهگوییممیحاالخوب

ذهنیمنیعنیدارد،وجودخدادلیلاینبهبپردازیم،استداللبهدوبارهبعدکو؟خدا؟ کوهشیاري.دارمشدگی

.استبزرگیرسواییِاین.کنیمثابتهمراخداذهنماندربخواهیمتازهداریم،نگهراماديمرکزداریم،نگهرا

.کنیممیجستجوداریمجسمبصورتراخدایاراروزماکههستایننشانِاین
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درکهاستانسانیخداجوچی؟یعنیخداجو، خداجوگوییممیدرست، استجالبیاصطالحخیلیروزجواین

فرمیکعاقبت.کندمیجستجوجسمبصورتهمراخودشوکند،میجستجوجسمبصورتراخداذهنش

ذهنشباچونکند،نمیپیداراخداخداجوپس.بیرونبیایدتواندنمیذهنشازموقعهیچکند،میپیداجسمی

.کندمیرسواراماکاراینو.کندمیجستجو

تابدمیهمیشهخداخورشیدکهدارمقبولمنآیااست؟روزکهدارمقبولمنآیاکهبپرسدخودشازکسیهر

، کندمیایجادراروزوشب، زمینگردش، زمینتغییراتوهستمزمینتويچونمنولیتاباند،میرانورش

منوبچرخدذهنندهم،ذهنگردشبهراتوجهماگرمن. کنمایجادشبمنکهشودمیسببذهنگردش

. کنمتماشاراذهنم، ذاتبهقائموزندههشیاريِیکوثباتبصورتتوانممیمن. شوممیزندهاوبهمن، نچرخم

چرخشوچرخد،میهمزمینوتابدمیخورشیدهمیشه، ایستادهزمینجوبااليکهفضانورديیکمثلدرست

.چرخدنمیزمینبااوچون.ندارداثراورويزمین

اینببینیدوباشندآنجاهمدردهاحتیکنندتغییرفکرهایتانکنیدتماشاراذهنتان، ناظربصورتتوانیدمیشما

ولیهستید،تماشاگرشماولیکرده،ظلماوبهکسفالنموقعفالنکهآمدیادشکند،ایجاددردخواهدمی

تغییراتآندچارتوآندر، توآنبرویداگر.نیستیدروزجوشماپس.گذاردنمیاثرشمارويذهنآنتغییرات

.شویدمیتاریکیدچارکنید،جستجوراخداتغییراتآنداخلدربشوید،

میشببهبندیم،میرافکرتادوفاصله، پریممیدیگرفکریکبهفکريیکازوقتیکردیمراکاراینماو

ودیگرفکریکبهفکریکازخوب، ذهنتغییراتیعنیدیگرفکرِبهفکراز. افتیممیذهنتغییراتبهافتیم

اینببین:کهگویدمیزندگیگوید؟میچیشمابهزندگیکهمی آیدیادتانپیغامهماندوبارهمتغیرند،اینها

کردنیتغییرمنکه، من؟ متغیرندفکرهاداندمیشمادرچی. متغیرندفکرهااینکهدانیمیتوومتغیرندفکرها

. هستمتغییراتهمینمنگوییمیشوي،میتغییراتدچاررويمیچراتو ، هستیمنتوونیستم،

وفایانبیفدايکهکسی.هستندآفلهاهمینوفایانبی، رااینخواندیمبارهاشوي؟میوفایانبیفدايچون

اتفاقات.کندمیتغییرهماوکندمیتغییرپولش. کندمیتغییروفایانبیباووفایانبیتويرودمیشود،می

بیرونبیایدکهدهدنمیاماناوبهاتفاق، افتدمیاتفاقهیافتد،میاتفاقهی، افتدمیاتفاقهماوافتندمی

. باشدداشتهثبات
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ثباتمنفکرهاي، بینممیرافکرهایممن، نیستمفکرهایممن، نیستماتفاقاتمنبگوبیرونبپردفعهیک

نمیراتتغییراکهبودمتغییرجزومناگر.بینممیراآنهاتغییراتمناینکهبراي؟ دارمچرا.دارممنندارند

میدیدهرنگهانباشدرنگبینوراگر. دیدمنمیرارنگهااینکهنبودم،رنگبینورمناگر، ببینمتوانستم

اینکهعلت. بینیدمیقرمزراجاهمهبشوید،هویتهمرنگآنبایعنیبزنیدقرمزعینکیکشما. نه؟ شوند

.بینیدمیرنگبینورباهمشما. داردوجودرنگبینورکهاستاینبینید،میرامختلفرنگهاي

مانتنتغییرات، ببینیمتوانیممیراذهنتغییرات، ماهستیمجاودانگیوثباتوپایداريجنسازچونهمآنجا

راتغییراتدائماًکهدیدخواهیدبشوید،زندهناپذیرتغییرعنصرهمانبهشما. استروزپس.بببنیمتوانیممیرا

جوروزرویدمیتوآنشماو.ترسانندنمیراشمادارید،ثباتشماچونتغییراتاینوبینید،میتانذهندر

برايشود،میتاریکبرومتوآن، تابابدمیهمیشهزندگیآفتابیعنی.استروزآییدمیبیرون، شویدمی

. کندمیتغییرآناینکه

تماشایشهمماگردد،میخودشدورزمین، بینیممیرازمینحرکتتابدمیآفتابزمینجوبااليباشدیادتان

زمینبابشویمزمینجوواردبشویمزمیننزدیک.زمینازدوریمخیلیچونگردیم،نمیآنباماولیکنیم،می

، خودمحرفهايبامنآیاهستم؟روزجومنآیا:بپرسیدخودتانازشما. شویممیروزوشبدچارچرخیم،می

؟ کنممیرعایتراباشیدخاموشنه،یا؟ کنممیفاشراامکوريزنممیحرفروزهرهیکنم؟میرسواراخودم

.هستهماینجاباشیدخاموش

2725مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صبر و خاموشی جذوبِ رحمت است
وین نشان جستن، نشان علّت است

وبودنخاموشوداشتنصبرهشیاريبصورت.بزمورزم:گفتامروز، کردنخاموشراذهن، بودنخاموش

کردن،صبرماندنخاموش. استرزم، بودنتماشاگر، داشتننگهراصبر، نپریدن.استرزماین، نپریدنونپریدن

،کشندهبسیاریعنیجذوب. کندمیجذبشدیداًراایزديرحمتکاراین:گویدمیکردن،صبرماندنخاموش

جذبرابرکتبیشترینرا،مهربانیبیشترینرا،خردبیشترینرا،خردبهترینآنورارچیزيچه.کنندهجذب

.ذهنکردنخاموشیعنیخاموشی. خاموشیوصبر؟ خداازکندمی
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خواهدمیذهن، شودمیبازکانالشوید،میزندهفکردوبینفاصلهبهکنیدمیخاموشراذهناستواضح

.داریدمینگهبازرااینشماودیگرفکریکبهبپریدفکرازکهقبلیحالتآنبهبیندازدراشما، زوديببندد

کند؟میتحریکراشماچیزيچهاستصبراین، صبرباداریدمینگهبازکشیدمیشماببندد،خواهدمیاین

اینخواهدمیبدهد،نشانواکنشخواهدمیذهنتگویند،میچیزيیکدیگرآدمهاي، دیگرآدمهاي، ذهن

کهدانیدمیودارید،رزمشماولی.بدهدانجامراخودشواکنشهايفکر دیگریکبهفکریکازببندد،رافاصله

. استتانرزمازبعدتانبزم

پس.داشتخواهدبدپشیمانیخوشیهاي.شدخواهدبدفرجامخوشیهايسببواکنشهااینکهدانیدمیشما

رفتنوفکرتادوبینفاصلهبستناما.کنیممیجذبراایزديبرکتورحمتوکنیممیپیشهخاموشیوصبر

نشانِ،جستنراخودیاخدانشانآنجادروآفلهاستحرکتواستحرکتحالدردائماًکهچیزياینتوي

درشدگیهویتهموبنددمیرافکرتادوفاصلهکههرکسی.هستیممریضماکهدهدمینشان.استمریضی

.استمریضذهنیمن،استذهنیمناسمش،استذهنیمنمریضو،استمریضآدماین،داردمرکزش

.نداشتدردهمهاینکهنبودمریض

میلطمهخودشبهکندمیکاريهر،کندمیفکريهروفناستبهمحکومذهنیمنکهکردثابتموالناامروز

دیدخواهید،تانزندگیسابقهبهبرگردید،بدهیددلکمییکوبخوانیدراموالناهايحرفایناگرشماو.زند

سیآمدیدشماکهنیستطورياین،شدیدمنصفشمادانممیمنهماالنو،زدیدلطمهخودتانبهکجاهاکه

.کنیدمالمتخواهیدمیهمهنوز،کنیدمیمالمتیکی را استسال

رامن،بودمتوشوهریا،بودمتوزنمثالمن،کرديبدبختراتوگفتم،کردممالمترانفریکسالسیمن

همردیگجور،گفتمهمهمهبه،توگردنانداختم،کنممیمالمتراتودارمموقعآنازمنو،کرديبدبخت

طرحاین،بودهریزشفروحالدرمنذهنیمناصالکهاستاینمنصف.بشومخواهممیمنصفاالننه. نیست

میصورتفیکونکنبااین،گرفتهمیصورتقدروقضابااین،بگیردتواندنمیرااینجلويکسی،بودهخدا

وکردممیراهاخرابکارياینکهبودممن.استعلتکهآمدهمینظربهفقطموردایندربیرونیعلل،گرفته

،کندنابودراخودشخواهدمیذهنیمناینکهبودهاینپیغامدادمانجامکههمکاريخرابهردرو.امکرده

.باشمذهنیمننبایدمن
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من،جستممینشاندنبالمن،کردمخودممن،من،استمنمریضینشانِهااینتمامنگرفتمراپیغاماینمنو

رحمتجذوب،حالتاین.استمریضیاینو،نکردمپیداوجستمراخودموخدانشاندنبالذهنمدرهمیشه

منصفاگربگویدخودشبهبایدکسیهرکهیعنی.زدمحرفهمیشهمن،نبودمخاموشموقعهیچمن،نیست

این،آمدهگیرمچیمثالً؟نبودمخاموشونکردمصبرمنکهشدهچی.گیردمییاداشگذشتهتجربیاتازباشد

نتیجهکردممحرومایزديرحمتازراخودمهمهاین؟بودهچیحاصل،بودممریضهمهاین،جستمنشانهمه

؟بودهچی

2726مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آید از جانان، جزاي اَنْصتُوااَنْصتُوا بپذیر، تا بر جانِ تو
ذهنیمنماکهاستموقعییکی،زمینهایندرهستفرمانتادوگفتیم.باشیدخاموشفرمانهمبازحاال

استوصلکیداندمیخودشکسیهرو.شديوصلمنبهوقتیبگو،قلیکی.باشخاموشگویدمی،داریم

حضوربهندارمذهنیمن،منبدهیمنشاندیگرانبهبیاییمماکهایندانیدمیدیگرشمااالن.نیستوصلکی

واقعامابپذیرندمردماینکهو.استظاهريوسطحیچیزهايهااین،نداردفایدههااین،هستمخداباامزنده

کیفیتیعنی ،ندارديافایدهماکدهیچهااین،بگذارنداحتراممابهوهستیمدینداربسیارو،هستیمخداگونه

.دهیدمیفریبراخودتانداریدشماوکندنمیعوضراشمازندگی

تندوداريذهنیمنکهحالیدرراانصتوافرمان.کنیممیعملراهمینآییممی،کنیمنمیراکاراینماپس

منایناسیرمرتبکهتوهشیاريبر،توجانبرتا،بپذیربنديمیرافکرتادوبینفاصلهوزنیمیحرفتند

توهشیاريبهبیایدخدایعنیجانانطرفازباشیدخاموشپاداش،انصتواپاداشیعنیانصتواجزاي،استذهنی

،نیستخودمانبهحواسمان،کنیمنمیصبر،نیستیمخاموشکهزمانیتا.استکلیدبیتایناستکلید.برسد

.رسیدنخواهیمجاییبه،کنیممیقضاوتگیریممیایرادهی

آدمهايرويکندتمرکزخواهدمیو،دیگرانتغییرِبرايکردننصیحتبرايداردذهنیمنعجیبیاشتهايیک

حفظراذهنیمنوکندقضاوت،کندپیداراهایشانعیب،کندانتقاد،بدهدتغییرراآنهاخواهدمیوبخصوص

.بخوریدراذهنیمنفریبنبایدشما.کند

میراموالنامثلبزرگییکهاينوشتهداریمما،نیستمشماکردنعوضحالدرمنبرنامهایندرکنیدتوجه

میآیاببینیمخواهیممی،کنیدمیصحبتشماساعتچند،کنممیصحبتمنساعتیچندو،باهمخوانیم



# Programگنج حضور756برنامه شماره 756

43: صفحه

خالصهشیاريتوانیممی،بشناسیمرامانذهنیمنتوانیممی،بشویمرهاذهنیمنزندانوگیرازتوانیم

کهکنیممیهمتوجه.کنیدمیعوضراخودتانآنهاتکراروابیاتاینبهکردنگوشباکههستیدشما؟بشویم

و،شودمیدادهتشخیصخودتاندرشماوسیلهبهصیلاتغییرِهمیشه.بشودشروعشماازبایداصیلتغییر

.شودمیدنبال

تا،شودنمیگفتنباخوردمیبدغذايکهنشودمتوجهنفریکتا.باشیدبایدتغییردنبالکههستیدشمااین

اضافهمتوجهاگرکسییک.کنمدرستراغذایمخواهممیمن:گویدمیوشودمیمتوجهدفعهیکخودش

کیلودهواقعاًکهشودمیمتوجهخودشروزيیک،شودنمیاینهاوگفتنعیبوکردنمسخرهبا،نیستوزنش

اینجا.کندمیپیداراچارهموقعآن،گرددمیجوییچارهدنبالبعدبهموقعآناز،داردوزناضافهکیلوبیست

درد.استذهنیمنبیمار،استبیمار،داردمرضیعنی،داردعلتکهشودمیمتوجهکسییک.هستهمینهم

.بکندکاريیکبایددهدمیتشخیصوخانوادهبرايخودشبرايکندمیایجاد

،ندارمکردنعوضادعايهیچمنکنمعوضراشماننشستماینجامن.باشدکارشدنبالبایدخودشآنازبعد

کنمنمینصیحتمن.مابهکنیدمینصیحتشماآقاگوییدمیشما،نکنیمنصیحتگوییممیماکنیدتوجهفقط

بایدچقدرمن.هستمهمشماتفسیرمحتاجحتیمن،بفهمیمتوانیممیهمباببینیم،خوانممیرااینهامن

پیشرفتیاگفتیم.بگوییدراکاربردش،بدهیدتوضیحراهااین،تانتلفندربخوانیدرااینهاشماکهبگویم

فایدهچه،هستچیکاربردش،بینیدمیجوريچهرااینهاشمابگویید،بخوانیدهاهمینیا،بگوییدراخودتان

:گویدمیاستقرآنآیههماینبله.هستیماینهامحتاجما،بردیدکاربهجوريچه،داردشمابراياي

204، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
…وا لَهعتَمإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسونَومتُرْح لَّکُمتُوا لَعأَنْصو
.و رحمت پروردگار برخوردار شویدخاموشی گزینید، باشد که از لطف... 

زدنحرفدنبال،خاموشیدنبال،باشیددنبالشوباشیدخاموشدرستاگر،گزینیدخاموشی.استمهمآیهاین

.گرفتخواهیدقرارخدالطفموردحتما،نباشیدذهنیمناثبات،نباشیدخودتاناثبات،نباشید

2727مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بر زمین زن زر و سر را اي لَبیبگر نخواهی نُکس، پیش این طبیب
کوتاهیزمانمدتیک،کنندمیکارخودشانرويکهکسانیبراي.گرددمیبرورودمیهیبیمارياینببینید

هویتهموراسرشانیعنیشدههویتهمباورهاياینکهبراي.گرددمیبربیماريدوبارهبعد،استحضور
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پیشخواهیمی.بیماريبرگشتیعنیکسنُ.کنندله،کوبندنمیزمینراداشتنیتعلقچیزهاي،زرباشدگی

اسمش خدا کههستیمطبیبیپیشمانهمه،هستیمهمیشه،خداطبیبهستیم؟کیپیشما،خداطبیباین

و پیغام آن اتفاق را خواهد اتفاق را شما بپذیریدمی،و با قانون قضا اتفاقاتی به وجود می آورد در این لحظه.است

.با استفاده از خرد هشیاري فضاي باز شده بفهمید

می خواهید .تغییر می دهد،تغییر می دهد،شما را تغییر می دهد،کن فیکون یعنی باش و می شودو با قانون 

چرا .این بهترین طبیب جهان است،توجه کنید این طبیب خیلی مهمی است.بیماري بر نگردد،پیش این طبیب

براي اینکه به طور کامل ،بیماري من ذهنی؟طبیب ما خدا است بیماري چرا بر می گردد؟بیماري بر می گردد

.باورهایمان را زمین نمی زنیم

،همین عقل خداگونه را می گوید،یعنی می خواهد بگوید که تو عقل داري،اي عاقل،اي لبیب یعنی اي خردمند

،باورهاي هم هویت شده را زمین بکوبیتو اینقدر خردمند هستی که انتخاب کنی.عقل من ذهنی را نمی گوید

و همین طور زر نماد هر چیزي .و این ها در مرکز ماست و به جاي دینم نشسته است.بگویی من این باورها نیستم

ولی دردها ارزش ،دردها.ر استزحتی دردها هم جزو .که آدم می تواند در بیرون بطور فیزیکی به آن بچسبد

می ترسید طرف مقابل بگوید ؟چرا رنجش هایتان را نمی بخشید.حمل کینه و رنجش براي شما ارزش دارد.دارند

می خواهد .توجه می کنید که طبیب می خواهد معالجه بکند.می ترسید کوچک بشوید.کو،منّت مرا کشیدي:که

،دو تایش را می اندازیم،از ده تا هم هویت شدگی.فقط کوتاهی می کنیم.بگوید که ما پیش طبیب حاذقی هستیم

.بیماري بر می گردد،می گوییم درست شد دیگر همه چیز.کمی حالمان خوب می شودیک 

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کشانندتکشانندت، وزان سو میاز این سو می
مرو اي ناب با دردي، بِپر زین درد، رو باال

هم هویت شدگی ،یک سري چیزها می کشاند به سوي دنیا،از این سو می کشانندت،می گوید تو هشیاري هستی

از آن .از طرف دیگر حاال این طوري معنی کنیم.می کشند به سوي دنیا.ها در بیرون نماینده شان در دل ما است

و تمام.بیا،بیا،بیا،بیا به سوي من،هر لحظه از آن ور یک ندایی می آید،سو هم از طرف خدا هم ما را می کشند

و طرح زندگی هم این است که برویم ؟درست است.باید بروید به آن سو،اتفاقات می افتد که شما متوجه بشوید

.حاال می گفت.به آن سو
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با ،اي امتداد خدا،اي خداگونه،اي هشیاري خالص،ناب یعنی خالص،اي هشیاري خالص،می گوید که مرو اي ناب

ته نشین ،نگو من لرد شراب هستم،با لرد شراب نرو،با هشیاري جسمی نرو،ویعنی با شراب ناخالص نر.دردي نرو

.آن باالیش صاف است شما هستید.می خواهد بگوید که هشیاري جسمی ته شراب است.تَه شرابشده آن چیزِ

.ما هشیاري هستیم،هر لحظه ما کشیده می شویم به سمت جهان.با دردي نرو

و نفس زنده حول و حوش ،از مرده زنده.مرده بیرون می کشد،که از زندهگفت،خواندیمدوباره آن سه بیتی که 

برویم به سوي زندگی یا برویم به ،و این لحظه ما اختیار داریم.حفظ کنیداینها را قرار شد.مرگ همیشه می تند

هر .به این سو برویم بزم است، نرفتیم،انداختیم،ش را شناختیمایکی.به سوي دنیا نرفتن رزم است.سوي دنیا

یک بت آفل را که می پرستیم و در مرکز ما است می شناسیم و می کشیم و ،هم هویت شدگی را که ال می کنیم

.دیگر آن چیز در بیرون نمی تواند ما را بکشد،آن بت آفل را اگر بکشیم بیاندازیم دور.می اندازیم دور

.کشیده نمی شویم به جهان،اگر اینها را ال کنیم کامل.بیرون ما را می کشدتوجه بکنید که چند تا چیز مهم از 

با ،با دانش است،با مقام است،یا بطور کلی خانواده است،هم هویت شدگی با همسر است،عمدتاً مثالً پول است

اورهاي مذهبی با ب.با این چیزها آدم هم هویت است،با خوشگلی صورت و نمی دانم هیکل و اینها،جسم است

.درد می کشیم،دردها از همه موذي تر،باورها.اجتماعی و شخصی است،بعضی موقع ها باورهاي سیاسی،است

این چیز خوبی نیست براي اینکه درد اگر ،بیاندازیمشناسایی کنیم،کسی که درد را در مرکزش نگهداشته است

.این فکر را خراب می کند،را خراب می کنداز آن درد مرتب سم ترشح می شود این بدن . آنجا باشد

و هر عملی می کند بهش می ،هر حرفی می زند.یعنی انسان اگر کینه داشته باشد این کینه هر کاري می کند

ما با ؟آیا واقعاً ما ناب هستیم،دارد می گوید ناب هستی تو.با دردي می رود آدم،کینه مسموم می کند.رسد

،براي ما خیلی آسان است که فکر ها را از هم باز کنیم،فشار زیاد به صورت یک فکر می پریم به یک فکر دیگر

وقتی بلند می ،زمینه هشیاري ناب،آرام آرام به صورت فکر بلند می شویم،براي چی بپریم از فکري به فکر دیگر

.این می شود دردي،ر با درددرد می آید فک،دردیم.شویم به صورت فکر می شویم

رو .پس ما قدرت پریدن از این هشیاري ناخالص جسمی را داریم.ولی به ما موالنا می گوید اي ناب بپر زین درد

همان طور که صاف .عجین نشو،یعنی با این چیزهاي پست و کوچک یعنی هم هویت شدگی هارو باال.رو باال،باال

ولی چون می ترسیم با دید .بپریم،توانیم به صورت هشیاري از روي آن چیزي که نشستیمپس ما می .می رود باال

گربه که مرگ است می گوید برویم ،روي درخت نشستهيایادتان هست به ما گفت یک پرنده.ترس نگاه می کنیم
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این تمثیل را .نزیر زمی،رود زمینوقتی گربه نزدیک می شود به جاي آنکه بپرد موش می شود می،بگیریمش

.االن می فهمیم پرنده هستیم.ما موش شده ایم و رفته ایم توي زمین.قبال خواندیم

.من از رویش می خواهم بپرم؟یعنی شما به صورت هشیاري االن می توانید تصمیم بگیرید بگویید این پولم است

می خواهم این را از مرکزم در ،ممی خواهم خرج کنم براي راحتی خود،من نمی خواهم با آن هم هویت بشوم

همان یک ،من باید به زندگی زنده بشوم،همسرم است من باید با عشق با او برخورد کنم رابطه برقرار کنم.بیاورم

نه من ذهنی مان او را زیر سلطه ،با مهر با همدیگر مراوده داشته باشیم،با عشق،زندگی را در مرکز او بشناسم

.مال خودش بکند،کنترل کند،بچسبد به او،قرار بدهد

او را زیر کنترل داشته ،ذهنی به یکی بچسبیما دیگر امروز فهمیدیم عشق ورزي واقعی فرق دارد با اینکه با من

من ذهنی این جور عشق ها را .این عشق نیست،صاحبش باشی،بترسی او برود و آن جزو مایمالکت بشود،باشی

می گوید یک آدم دانا و بینا می ،پایین هم می گوید.می گوید این کار را می کنی.وط استعشقش هم مشر.دارد

نمی توانیم به جاي مهر ایزدي و ،ما هیچ موقع کین من ذهنی را نمی گذاریم.فهمد که تو کین داري یا مهر داري

.عشق ایزدي جا بزنیم

***پایان قسمت سوم *** 
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54ةارمولوي، دیوان شمس، غزل شم

پوشی درونِ خلوت سینههر اندیشه که می
نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما

تو به عنوان هشیاري :می گوید.می بینید که موالنا به زیبایی معنی هم هویت شدن را اینجا به ما توضیح می دهد

گفتیم هشیاري هستیم که هر لحظه زاییده می شویم ،یعنی می روي آن تو،هر فکري را که در مرکزت می پوشی

.می توانیم به فضاي فاصله بین دو تا فکر زنده بشویم،خاموش باشیم،صبر کنیم،و اگر آرام باشیم،درون یک فکر

نشان و رنگ آن اندیشه در سیماي تو یعنی این ،در مرکزتمی گوید که در حالی که این اندیشه را می پوشی

البته .ظاهر می شود،یعنی جان حیوانی ات،در جانت،در هیجاناتت،در فکرهایت،در تَنت،ظاهري توچهار بعد 

این را قبال هم می دانیم با هر چیزي که ،صورت نیست،که منظورش فقط این صورت ما نیست که بگوییم بر سیما

هشیاري ، شد مطابق رنگ آن و نشان آنو مرکز ما هرچه با،هم هویت بشویم آن اندیشه می رود مرکز ما می شود

.را و اثرات آن را در چهار بعدمان تجربه خواهیم کرد

،یک جوري در چهار بعد ما،نور باشد،و از جنس خدائیت باشد،باشدحاال اگر آن چیزي که مرکز ما است بی فرم

،هویت شدیم مخصوصا پر از درد باشدي باشد که باهاش هم او اگر اندیشه.اثرات آن ظاهر می شود،در ظاهر ما

ش ایکی،ش بیماري استایکی.ش چه چیز خواهد شداواضح است که نتیجه.یک چیز دیگري ظاهر می شود

یعنی حداقل دو تا را ما اینجا آوردیم که شما بدانید ،و موالنا اینها ر ا مستدل کرده به چند تا آیه.سالمتی است

:می گوید.ابق استکه این با آیه ها ي قرآن مط

48، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
أَصحاب الْأَعرَاف رِجالًا یعرِفُونَهم بِسیماهم قَالُواٰ◌ ونَادى

عنْکُم جمعکُم وما کُنْتُم تَستَکْبِرُونَٰ◌ ما أَغْنَى
گرد که]امکانات مادي[آن خواسته ها : گویندآواز دهند وشناسندساکنان اعراف مردانى را که از نشانیشان مى

.اى نبخشیدشما را فایدهکه داشتید،] تکبري[آورده بودید و آن همه سرکشى 

.شما را فایده اي نبخشید،که داشتید،تکبري، که گرد آورده بودید و آن همه سرکشی،هم هویت شدگی هایعنی

یعنی زن و مرد و ،منظور از مردان یعنی انسانها هستند،و ساکنان اعراف،رف است یعنی بلنديعراف جمع عا

می گوید که به آنها می گویند که .که مشخص است که زیر درد هستند،نشان هایشان هم همین قیافه شان هست

خود از جنس امکانات فیزیکی و همین طور ،از جنس درد،این انباشتگی هاي هم هویت شدگی از هر جنسی بوده
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آیا به شما ،که از جنس هیجان بودند و از خوشی هاي آن لذت می بردید،تکبر و خود نمایی شما،خواهی هاي شما

.همین حرف را داریم می زنیم دیگر. نبخشید.نبخشید،جوابش هست که نه؟ي بخشیدافایده

ن شد و چون اینها در حال از بین انگیزه فکرما، این انباشتگی ها عینک دیدمان شد، انباشته کردیم در مرکزمان

ما .رفتارهاي ما را برانگیختند،ترس و خشم و بقیه هیجانات بد فکرهاي ما را برانگیختند.رفتن بودند ما ترسیدیم

آیا فایده اي خدا جو بودیم به خاطر همین هشیاري جسمی،،در ذهن در جستجوي خدا بودیم و نشان می جستیم

.بله.نبردیم! نه :آیه قرآن می گوید؟بردیم

ند اانسانهایی هستند که اینقدر باال رفته،یعنی ساکنان بلنديپس بنابراین می بینید می گوید ساکنان اعر اف،

معنی اش این است که اگر شما هم هم هویت شدگی .نیروي جاذبه به آنها وارد نمی کند،که چیز هاي این جهانی

پله پله با هر انداختن هم هویت شدگی می ،درست مثل کسی هستید که که نردبان گذاشتید،هایتان را بیاندازید

شما ،و این فضا بازتر می شود،یعنی هر هم هویت شدگی که می افتد.و وسعت بیشتري را می بینید،روید باال

پس شما همه هم ،داگر هیچ هم هویت شدگی نباشو.از طریق عینک نور بی رنگ می بینید.بیشتر می بینید

.هویت شدگی ها در مرکز انسان ها را می توانید ببینید

بینا دین تو را می تواند به راحتی ببیند که آیا دین :و دنباله غزل راجع به این موضوع صحبت می کند که می گوید

اما اعراف .آنه االن می رسیم ب؟کدام یکی است،یا دین تو خدا است در مرکز،تو یک مشت باور است در مرکز

و ثبات یکی همان ریشه داري،پس دو جور عمق حضور را ما می توانیم بسنجیم.رف است به معنی بلنديجمع ع

است و نشانش مقاومت صفر یا عدم واکنش است هر کسی که عدم واکنش دارد و همه پاسخ هایش از زندگی می 

درست مثل اینکه یک .این طوري هم نشان می دهیم، رفتهیا این قدر باال .آید این آدم جزو ساکنان اعراف است

یعنی نیروي جاذبه اي نتواند .زمین او را نتواند به خودش بکشد، نفر برود باالي جو زمین اینقدر از زمین دور بشود

.به او وارد کند

این جهان آن چون جنسی از،پس کسی که همه هم هویت شدگی ها و دردهایش را انداخته این جهان نمی تواند

شما با این :این ها به ما می گویند که.پس اینها ساکنان اعراف هستند. مرکز آنرا به خودش بکشد،تو نیست

آیه قبل از این و قبل از .نرسیده ام،یعنی نه.سوالش جواب دارد؟یدابه جایی رسیده؟یداوضعتان سودي کرده

اما یک آیه دیگر است که قبال آنرا .آنها که عالقه مند هستند.این هم راجع به این موضوع صحبت می کند

:یم می گویداخوانده
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29، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح
…ودّجنْ أَثَرِ السم هِموهجی وف ماهیمس
…بر رخسارشان پدیدار است )عبادت(سجده ) نورانی(اثر …

مرتب خرد و شادي و برکات این فضاي گشوده ،فضا گشایی باشد،یعنی این که کسی که در حال تسلیم باشد

یعنی .در هیجاناتش پیدا است،بله،در فکر هایش پیداست،در جسمش پیداست.شده در چهار بعدش پیداست

،این چنین آدمی حتما فکر هاي خالق دارد.مقاومت نمی کند،یعنی تسلیم است،کسی که در حال سجده است

و چون مقاومت نمی کند قربانی اتفاق .بنابراین خرد زندگی وارد فکر و عملش می شود،صفر داردچون مقاومت 

.ستیزه نمی کند،بله.و بنابراین نمی ترسد.از جنس اتفاق نمی شود،نمی شود

یادمان باشد من ذهنی به دو دلیل قضاوت ،قضاوت من ذهنی ندارد،و چون از طریق فضاي گشوده شده می بیند

اول بگوییم که بخاطر اصالح جامعه یا .و عیب بینی ما فقط به دو دلیل استو اگر توجه کنید عیب گویی،می کند

گاهی اوقات ما یک اطالعاتی را به یکی می دهیم و من .بلکه بخاطر خود نمایی ما است،اصالح طرف مقابل نیست

راجع به یک .مثال می پرسیم می دانی چه اتفاقی براي طرف افتاده است؟ذهنی ما از این سود می برد یا نه

.بالفاصله ما می گوییم این خبر بد را.نمی دانم،او می گوید نه،دارند طالق می گیرند،خانواده صحبت می کنیم

اند و دانش ما نسبت به من ذهنی طرف مقابل که این موضوع را نمی د،اوال که احساس برتري می کند من ذهنی ما

دومین سودي که من ذهنی ما می برد این است یک اخباري می دهیم که نوك تیز است و .بیشتر است این یکی

تمام ایراد گیري ها که به وسیله من ذهنی .این دو تا،و بطور غیر مستقیم می گوییم ما آن طوري نیستیم.بد است

.از این جنس است،ام با پشیمانی داردو تو،و خوشی هاي بد فرجام دارد،انجام می شود

عیب گیري می کنیم باید ببینیم به خاطر خودمان است یا واقعاً می ،براي همین است که وقتی ما انتقاد می کنیم

اگر درست دقت کنیم خواهیم دید که این صحبت هاي ما هیچ اثر مفیدي هیچ جا .خواهیم چیزي را اصالح کنیم

وشدنخواهداصالحوجههیچبهشخصآن،جز ایجاد دشمنی و رنجش در بیرون،جز رنجاندن طرف،ندارد

.زدیمنمیحرفاینطوريکهبودیمبلدمااگر.باشیمکنندهاصالحاصالًکهنیستیممقامآندرماهماحتماالً

ازکهبیندمیرامادینحتّیبیناآدمو،کنیدفضاگشاییهمیشهبایدشما:کهگویدمیپاییندرموالنابنابراین

.بله.آوردنمیرويبهاستباورجنس

خواندیمقبالًکهستاأَخْفَىآنبهواقعدربهمربوطهمآیهاینبله

:گویدمیو
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7، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه
وإِنْ تَجهرْ بِالْقَولِ فَإِنَّه یعلَم السّرَّ وأَخْفَى

.تر آگاه استبه راز نهان و نهانگویى، اوو اگر سخن بلند 
:کهگویدمیبلهداشتأَخْفَىآندروداشتیمقبالًکهبیتیبهمربوطکه

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

نوشدضمیرِ هر درخت اي جان، ز هر دانه که می
شود بر شاخ و برگ او، نتیجه شُربِ او پیدا

دانۀاینمثالً،جوشدمیيادانهچهازکهدارداینبهبستگیدرختیهرهوشیاري:کهگویدمی،زندمیمثال

نوشیدننتیجۀاوبرگوشاخبر؟چیهریا،استسیبیا،استبادام،استدرختیچهدانۀاینیاخرماست

،پیداستاومیوةواوظاهردریعنیاوشاخوهابرگدرآیدمیدانهازکهچیزيیعنی.پیداستاوهوشیاري

مناگرمرکزشدرهمانسانبگویدخواهدمی.استاینطورهمانسانبگویدخواهدمی،دهدمیتوضیحخودش

بی،باشدشدهگشودهفضايوباشدهوشیاريجنسازاگر،استیکجوريبعدشچهاراینباشددردوذهنی

.استدیگریکجوراشبیرونیظاهروبیرونیمیوة،باشدنهایت

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ز دانه سیب اگر نوشد، بروید برگ سیب از وي
ز دانه تَمر اگر نوشد، بروید بر سرش خرما

ذهنیمننمادبگوییماینجادرکهسیبازانساناگر:گویدمی،استممنوعهدرختآنهمانسیبکنیدفرض

پس.آیدمیخرماسرشبر،بنوشدخرمادانۀازاگرو.آیدمیسیب،بگیردبرکت،بگیردانرژي،بنوشدآب،است

هیجاناتش،استخالّقفکرهایش،استسالمبدنشببیند.االنهمینکندنگاهاشظاهريبعدچهاربهکسیهر

اینصورتدراستاینطورياگر؟استزندگیارتعاشازپرآیا،استلطیف،استزیباییوعشقوشاديجنساز

انداختهراهایششدگیهویتهمیعنی.استهوشیاريیعنی،استخداییدانۀاستمرکزشدرکهايدانهآن

مرکزشدرکهبداندباید،شودمیپژمردهدارد،استمریضبعدشچهارکهبیندمیاگرولی.ندارددرديواست

میبديچیزهايیککندمیعوضش،گیردمیدانهاینآیدمیغیباز،آیدمیآبکهآنجاازاشریشهآن

.کنیدمیتجربهرابعدچهارآنشماو،بعدشچهاربهدهد

استمرکزشاندرکهدردناكذهنیمنازاینکهبراي؟اندمریضچرا،اندمریضجسمیبلحاظکههستندکسانی

،استبیرونجهانازشانتوقّع،خورندمیبدانرژيهمیشه،حسودند،دارندخشم،دارندکینه.خورندمیآب
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عوضرامرکزشان،کنندمراجعهمرکزشانبهبایداینها.کنندمیپخشتلخیوخورندمیتلخیدائماً،اندتلخ

.کنندکارخودشانرويباید،کنند

بیتدراینکهکما،بدهیمنسبتجامعهبهمادرمانوپدربهمانبچۀبههمسرمانبهرامانتلخیتوانیمنمیما

اینهاگویدمی،ورآنبهوراینبهکندمیحوالههمسرآخر،بشودگفتهآنبههمصریحتو:کهگویدمیآخر

هاحرفاینگویندمیشنوندمیراهاحرفاینهاخیلیبله،نیستمربوطمنبهاصالًاینها،کردندآنهاکردند

رامرکزش،استآنتقصیراستاینتقصیر.کنیمزندگیدرستهمماتاکهکننددرستبایدراجامعه؟چیه

.داردمینگهنخوردهدست

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چنانک از رنگ رنجوران طبیب از علّت آگه شد
ز رنگ و رويِ چشمِ تو به دینَت پی برد بینا

درعلّت.استچیاشبیماريکهفهمدمیوکندمینگاهبیماررويورنگبهپزشککههمینطورگویدمی

یعنی،استاعرافاهلجزوعارفییکاگرهمهمینطور.استمریضمعنیبهرنجور،استبیماريمعنیبهاینجا

پی،بیناستآدماینکهکندنگاهتوبهاگر،باصطالحاستشدهخالیمرکزش،داردعرفانیبینشواسترفتهباال

.دارددینیجورچهبردمی

اینهاو،ایمدادهقرارمرکزمانرااینهاوهویتیمهمآنهاباکه باورهاستمجموعۀآنازیکیداریمدینجوردوما

وهستنددرستیرفتارهايهمآنها،آیدمیباورهااینازکههمرفتارهاییو،اندحقیقتباورهااینکهگویندمی

حقّمابنابراین.ندارنددینآنهاو،هستندمادشمنآنها،ندارندراباورهااینکهکسانیبقیۀ،هستندخداگونه

کهدادندمیحقّخودشانبههاآدمجورایندورچنداننهحتّی،ببریمبینازراآنهاو،بستیزیمآنهاباداریم

.بکنندهماالنهمینشاید.بکشندرادیگريینهادباورمندانبگیرند

باورازاعمراهاشدگیهویتهمتمامکهاستکسیاینواستحقیقیداردیناینکههستدیگردینیکاما

مرکزشبنابراین.نداردمرکزشدردرديهیچواستانداختهرااینهاشناخته.استکردهالجهانیاینچیزهايو

خدامرکزشدرکهآدماین،بنابراین،شدهحضورهوشیاريبهتبدیلاشجسمیهوشیاريوشدهخدابهتبدیل

چهاردرشودمیمنعکسمرکزآنسالمتیوزیباییو،درخشدمیآفتابمثلوگذاشتهراخدانهایتبی،دارد

مندردهاتمامدینگذاردمیرااینواستهویتهمآنهاباوگذاشتهمرکزشدرراباورهاکهیکیآن.بعدش
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اینها،منقبضفضاي،تحملعدم،بودنبداخالق،بودنبدخو،بودناخمو،رنجش،کینه،خشمازاعمداردراذهنی

.باشددینتواندنمیاینپسداندمیکافرراندارندراباورهااینکهکسانیولی.داردراهمهرا

و،بدهیدآزمایشگویندمیاستممکناالنقدیمدکترهايالبته،دکترکههمینطورکهگویدمیهمینبراي

فهمیدندمیکردندمینگاهنفریکظاهربصورتکهقدیمدکترهاي،بله،کنیمنگاهراکتاببرویمماحاالبیاورید

همباورهاينشستهکهببینیدرانفریکواقعاً،ایدشدهطبیبايدرجهیکبههمشماهماالن.داردمرضیچه

آنازنتیجهدر،کندمیدفاعهویتشازناآگاهانهکوششیکدرداردو،داندمیحقیقتراخودششدةهویت

باورهایشو،نداردواقعیدینآدماینکهفهمیدمیشما،داندمیکافريراباورهابقیۀو،کندمیدفاعباورها

رااینها.گویدمیناسزادیگرهايآدمبهآدماینکهدیدخواهید. دهیدنمیگوشحرفشبهشماو.استدینش

.بشودمعنیموالنابیتکهگوییممیفقط

بهراهاشدگیهویتهمعینک،گیردمیخودشبهراهافرمعینکماچشمحاال،توچشمرويورنگزپس

جورچهماکهفهمدمی.بردمیپیمادینبهماعینکوماچشمرويورنگازنتیجهدرو،گیردمیخودش

ایناینکهبهتوجهباخوانممیمثنويازبیتچنداما.داریممصنوعیدینیاداریمحقیقیدینواقعاً،داریمدینی

و،شودمیماهوشیاريعینکواقعدرشدگیهویتهمعینککهببینیدشماکه.استمهمبسیاربسیاربیت

ازکه،باشدخدانهایتبیوابدیتمامرکزاینکهبیناستفرق.آوردمیمرضدیدجوراین،آوردمیمرضاین

:گویدمیهمینبرايباشددردهاوباورهاازيامجموعهیکیا،بودیمجنسآنازاول

921مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

رو فنا کن دید خود در دید دوستدیده ما چون بسی علّت دروست
خیلیکهیماکردهمانچشمماراهاعینکاینهاشدگیهویتهمپشتازبینیممیماکهاینطوريکهگویدمی

بینورازکهرادوستعینکودیدوکنفنار،دوبیندازراهاعینکاین،رادیداینبروتو،آنهاستدرمرض

.استواضحنظرمبه.بگیراستفرمبیهوشیاري،استرنگ

922مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

یابی اندر دید او کل غَرَضاو نعم الْعوضدید ما را دید
صندوقیوفکرتويکهلحظههرچون،هستندماهوشیاريعینکماهايشدگیهویتهمایناینکهگویدمی

عینکبکنرافکرتادوبینفاصلۀوبدهراصندوقآندیدگویدمی.ماستعینکصندوقآنشویممیزاده
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و.هاشدگیهویتهمدیددادنمقابلدراستعوضبهتریندیدآن،عینکآنوفکرتادوبینفاصلۀ،خودت

.کنیمیپیداراغَرضتمامتوکهاستدوستدیدیعنیاوستدیددرگویدمی

اوبهاستممکنغیرنکنیمخودماندیدراآندیدتایعنی.اوستبهکاملشدنزندهجهانایندرغرضکلّاما

شمامرتّب:کهگویدمی.گویدمیچیکنیدتوجه.بشویمنایلماجهاناینبهآمدناصلیمقصودبه.بشویمزنده

بهشدگیهویتهمیا،کنیدنگاهجهانبهاتفاقعینکپشتازاینکهبجايلحظهایندرکنیدبازرافضاباید

مقدوراینو.کنیدنگاهاودیداز،کنیدنگاهقضاوتیا،کنیدنگاهجهانبهمقاومتعینکیا،کنیدنگاهجهان

.بخواهیداگرشمااست

می.ایمآمدهچیبرايدانیمنمیاصالًما.بنویسیمراجهاناینبهآمدنغَرضمانفکرهايباتوانیمنمیماو

،آمدخواهدجهاناینبهبرکتیچه،شدخواهدصادرماازچیزيچهاینکهولی،بشویمزندهاوبهبایدکهدانیم

همآنباکنیمجمع،کنیمجمع،کنیمجمعایمآمدهماکهتصوراتیاین.دانیمنمیخوردخواهیمدردچهبه

اینجهاناینبهآمدنازمامقصود.نیستغَرضاینها،برویم،بمیریمبعد،بکشیمزجرهمهاینوبشویمهویت

دیگرجايیکدوباره.استکردهتحمیلمابهذهنیمنرادیداینیعنیذهنیمناینرااینها.استنبوده

:یماخوانده

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آدمی دید است و باقی پوست است
دید آن است آن که دید دوست است

هویتهمعینکیا،داردفرمبیهوشیاريعینک؟االنداردعینکیچهکهاینستبهشاهمهآدمی:گویدمی

همنه،جاودانگیعینک،رنگبینورعینککهاینستآدمبهتریناما.کندمیتعریفراآدماین؟داردشدگی

هویتهمدیدنه،باشدداشتهرادوستدیدبایدمامرکزدرهوشیاريیعنی.بزندچشمشبهراهاشدگیهویت

.یماخواندهحاالتابارچندینراابیاتاین.راهاشدگی

1407مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دوست کو باقی نباشد دور بهچونکه دید دوست نبود کور به
پشتاز،بیندنمیاوعینکپشتاز،نداردمرکزشدرراخدادیدیعنی،نداردرادوستدیدآدموقتیگویدمی

امروز.استبهترنکندعملو،نزندحرفیعنی.استبهترباشدکور،بیندنمیهوشیاريوفکردوفاصلۀعینک

خودشبهکندمیچههروگویدمیچههر،تندمیمرگحوشوحولدائماًذهنیمنگفت؟چراخواندیمهم
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ماازنباشدباقیکهدوستیگویدمی.استپشیمانیباهمهماهايیخوشخواندیمغزلدردوبارهو.زندمیضرر

.ماستذهنیمنهمینفانیونیستباقیواستدوستکنیممیفکرکهدوستیاما.استبهترباشددور

.گویدنمیرابیرونیهايدوست

دوستیک.استفانیستنیباقی،ماستذهنیمنهمیناستتقلّبیشایکی:داریمدوستتادومافقطالبته

میاالنماپس.چسبیدیمرافانیدوستاینکردیمرهاراباقیدوستآنکه.استباقیخداستکهداریمدیگر

.استبهترباشددورمااز،ماستدشمننیستمادوستاین،بشودعوضمرتّبو،نباشدباقیکهدوستیفهمیم

پایین.دهدمیتشخیصرادینتفوراًببیندراتوبینایکعارفیککهگفتکنیممیصحبتچیبهراجعداریم

کندنمیفاش،بله.داردمینگهراتواحترام،کندمیصحبتاشارهوایماءبا،آوردنمیتورويبهالبتهگویدمی

وباشیاشارهاهلاگر.کنیکاربروي.بفهمیتوکندمیاشارهیکجوري،داريدینیچهتوبگوید،توبهآشکارا

.شوينمیمتوجهبگویدهمصریحگرنهو.شويمیمتوجه،باشیداشتهدرد،باشیمقصوداهل

2223مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

آیدشکاه خود اندر تَبع میهر که کارد، قصد گندم باشدش
یا،باشدشگندمقصد:بخوانیمتوانستیممی.استحقیقیمحصولآنبخاطر،کاردمیچیزيکههرگویدمی

همراهاستفرعکهکاهاما.بیاوردبدستگندمخواهدمیکاردمیگندمکهکسیهرپس.باشدشگندم،قصد

آنابدیتونهایتبیبهشدنزندهمامنظورجهاناینبهایمآمدهماکهبگویدخواهدمی.آیدمیگندماین

مهماینها،آیدمیفرعیاتجزوآنهمراه،کردیمجمعماکهاستچیزهاییهمینکهکاه.استگندماین،است

گندمکسیاینکهمثلدرست.نیستندمهمحاالتابودهمهممابرايکهچیزيآنبگویدخواهدمی.نیستند

گندمخواهدمیکاشتهراماکههمخدا.آیدمیبوجودکاهچقدراینازکهاینستبهحواسمهمۀبگوید،بکارد

.کنیممیدرستکاههیما،کاهنهبیاوردبدست

2224مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مردمی جو، مردمی جو، مردمیکَه بکاري بر نیاید گندمی
مردمیجومردمی،جومردمی،بخوانیمآیدمیبهتربنظرم، مردمیجومیمرد،جومیمرداندنوشتههابعضی

هر؟نهیاکاریممیکاهما.آیدنمیگندمبکاريکاهاگرگویدمی.بجوراحضورهوشیاريآن،بجوانسانیتیعنی

فکرآنجاازو،دردوبگیریدهاشدگیهویتهمرامرکزتانشما،کاريمیذهنیمندانشباذهنیمنباکهچه
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به،کنیدعمل،کنیدفکرهاشدگیهویتهمطریقاز.آیدنمیبدستگندم،کاریدمیکاه،کنیدعملوکنید

.رسیدنمیخدابه،رسیدنمیحضور

2224مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مردمی جو، مردمی جو، مردمیکَه بکاري بر نیاید گندمی
نه،بجوراحضورهوشیاريآن،بجوراحضورآن،انسانحضور،انسانجوهرآن،انسانانسانیتآنیعنیمردمی

.کندمیتأکیدهمبارسهرااین.رویممیدنبالشمالحظهبهلحظهکهراجسمیهوشیاري

2225مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

قصد کعبه کُن چو وقت حج بود
چون که رفتی، مکه هم دیده شود

وقتیولی،روينمیمکّهشهردیدنبراي.خداخانۀرويمی،کنیزیارتراکعبهرويمیتوحجموقعگویدمی

راخدابهشدنزنده،داریمراحضورقصدمااالنبنابراینپس.بینیمیهمراراه،بینیمیراشهررويمیآنجا

آناگر.کنیممیهمتماشا،بینیممیهمراجهاناینهايزیبایی،بینیممیهمراجهاناینراهدراین.داریم

،ماستخالیدلنمادکعبه؟بودهچیقصد،یماشدهجهاناینواردکهابتداییازپس.باشدماباحضورآنثَبات

،نباشددردهاوباورهاباشدگیهویتهمآندرکهدلی،شدگیهویتهمازخالیدل،ماستخالیدلخداخانۀ

،بله.خداستخانۀ

2226مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در تَبع، عرش و مالیک هم نمودبودقصد، در معراج، دید دوست
همانمعراجبکنیدتوجه.شمامعراجچه،باشدرسولحضرتمعراجچه،معراجازمقصود،قصدکهگویدمی

اونهایتبیبهشماکهياتجربه،اوجتجربۀیعنیمعراجاهل.هستندمعراجاهلاعرافاهل،گفتیمکهچیزي

ایشانمورددراگر،رسولحضرتبرايبودخدادیدیا.خداستدیدمعراجدرقصدبنابراینپس.بشویدزنده

بهباشندگانییکحیث و بیث ایندریعنی.کردمالقاتهممالئکفرعیبطورآنهمراهدریعنیتبعدر.بگوییم

با،استآنباوحدتحسمامنظور.شودمیبازفضااینو،فرشتگان،مالئکبگذاررااسمش،آورندمیپیغامما

.بینیممیهمراهارسانپیغام،رسدمیهمپیغاممابه،شودبازمیهمفضااینوسطایندر.یعنیخداست

عینکازشماچشمرنگازبیناگفتکهماچشمرنگمورددربودتوضیحاتییکغزلبهبرگشتیمدوبارهبله

.داریددینیجورچهکهشودمیمتوجهشما
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54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ببیند حالِ دینِ تو، بدانَد مهر و کینِ تو
ز رنگت، لیک پوشانَد، نگردانَد تو را رسوا

گذاشتیمراباورمشتیککهفهمدمیکندنگاهمابهموالنامثلآدمییکبیندمیراتودین،توحالگویدمی

راماذهنیمنیکو. نیستخوباصالهمحالمانوماندینکردیمرااینو، رادردمشتیکومرکزماندر

راباورهاکهکنندمیفکرهابعضی. استباورباور. باشندخوبیباورهايبسیارباورهاآناینکهولو. کندمیاداره

. داردفرقخداباباور. استجسمباور. نیستدرستایننه. باشیمهویتهمبایدآنهاباولی،کنیمعوضباید

کینهیا،کینیاداريخداییمهرتوکهفهمدمیو. بیندمیراتواحوالوحال. بیندمیراتودینحالگویدمی

دوستراهمسرمانماکنیممیفکرخانواده،درحتیداریمذهنیمنوقتیماگرفتی؟عشقجايبهراذهنیمن

مالکیتجنساز:گفتماالنهمین. استمشروطعشق،اینکنیدتوجهولی. داریمدوستراهایمانبچهداریم،

حال،نیستخوبانرژي،نیستخوبمادینحالجاایندرو،استکنترلجنساز،استسلطهجنساز،است

. نیستخوبهیچکس

آقاگویدمی.استجنسیچهازمهرتفهمدمی.زديجاخداییعشقجايبهراخودتکینهتوکهفهمدمی

میستیزهفوراشود،نمیبرآوردهتوقعشاینکهمحضبهولی. دارمدوستراتومنخانم،دارمدوستراتومن

مهرکهانسانییکفورا؟شدعکسشبهتبدیلعشقاینچطور. توازآیدنمیخوشم،متنفرم:گویدمیکند،

توقعهمآنوراز. استآنورازداردتوقعهرچهاینکهبرايبیرون،جهانازاستصفرتوقعش. فضاگشاستدارد

.استذهنمالاصالتوقعندارد،

راخودشانسانکهاستاینشدن،ناامیدحضور،گنجازشدنسرخوردهحتیوپیشرفتدرمانعبزرگتریناصال

کهکندارزیابیذهنشبایعنی. چندیدکهمدانیدچونید؟کهمدانید:گویدمیموالنا. کندارزیابیذهنشبامرتب

راسوالایناگرخوبآورده؟چهمنبرايحضورگنجاین،پرسندمیهابعضیخوبکردم؟پیشرفتچقدرمن

براي. بدهدجوابمادهوفرمصورتبهخواهدمی. شناسدمیرامادیاتذهنت. بدهیجواببایدذهنتبا،بکنی

ارزیابیکنیدکار. نکنیدهممقایسهرا،خودتاننکنیدارزیابیکنیدکارشما:گوییممیدائماکهاستهمین

. استذهنمالارزیابیاینکهبراينکنید،ارزیابیکنیدکارنکنید،
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ید،اشدهعوضشمابگویندشمابهدیگرانشایدید؟اشدهزندهحضوربهچقدربگیریداندازهتوانیدمیشما

درگفتمیکههمین. استبیرونهاينشانهاینها. یداشدهترخالقید،اشدهفضاگشاتر. یداشدهتراخالقخوش

چقدرمنحاالکهبپرسیبخواهیاگرشماولی. فهمندمیمردمراگلدستهیواشیواشگل،دستهمثلبیرون

بهراتانکینکنیدلطفشماپس. استشیطانتلقینایننیست،خوبمنپیشرفتاینکهمثلام،کردهپیشرفت

ازشناسدمیراتوکینومهروبیندمیراتودینحالبینااینعارف،این:کهگویدمی. نزنیدجامهرجاي

.پوشاندمیاما، رنگت

داناوشدیدعارفکنیدمیفکراگرکهشماکهاستمهمیپیغامهماینو، رسواراتونگرداندپوشاندلیک

اینداري،رااشکالاینداري،رااشکالاینکهنیاوریداورويبه،بینیدمیرانفریکدینیاوضاعاگرشدید،

ومصنوعیآبروياین. دارندمصنوعیآبرويذهنیمندرانسانهاکنی؟درستروينمیچراداري،رااشکال

ذهنیمن.کندنمیرسواراشماعارف. گویدمیراایندارد. کنیمحملهآنبهتوانیمنمیدارند،دوستراهویت

. استمشخص،بله. کندمیرسوا

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خوانَددارد، ولی با لب نمینظر در نامه می
دانَد کزین حامل چه صورت زایدش فرداهمی

است،بداخالقشکسییکبله؟. استمنعکسمابعدچهاردرمامرکزالبته. خواندمیراشمامرکزِ: گویدمی

وضعشمالینظرازبرخورده،بستبنبهاست،نظرتنگاست،حسودکند،میشکایتدائمااست،خشمگین

چیزهايودردهاباشدگیهویتهماینمرکزشدرفورابیناآدمیک. رسدنمینتیجهبهکارهایش،استخراب

رانامهاینکه،انسانیهرکه،کسیکهداندمیولی. خواندنمیلبشباولی،کندمینگاه. بیندمیراجهانیاین

. افتادخواهداتفاقیچهبرایشفردا،کندمیحمل

باشدگیهویتهمایناگرکهدانیدمیفهمید،میوخوانیدمیراغزلاینکهشماکهبگویدشمابهخواهدمی

فرداپس. شدخواهدبدترامروزازفردایتاندارید،نگهماديرامرکزتان،کنیدحملخودتانباراباورهاودردها

کسیکهداندمیعارف.بعديهیچدرباشید،داشتهبهتريزندگیانتظارنبایدآیندهدر.شدخواهدبدترفردااز

خواهدمیرامرکزشکهکسی. دانیدمیهمشما. افتادخواهدبرایشاتفاقیچهفردا،کندمیحملرااینکه

. رفتخواهدبیشتريدردزیرآدماینکند،میستیزههیو،کندحفظ
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متالشیزودترتر،مقاومجامدتر،چقدرهرجمعیچهفرديچهذهنیمنکهگرفتیدیادموالناازشماامروزو

خیلیتند،میمرگحولنفس: گویدمیکهمعروفبیتآن. گویدمیرااینداردکنید؟میتوجه. شدخواهد

ذهنیهايمنند،اکردهدرستگروهجمعیباورهراساسبرحاالهاگروهبعضیکهکنیدتوجه. استمهمیچیز

فناست،بهمحکومذهنیمناینکهبرايشد،خواهندمتالشیزودتریعنی. بدترجامدترهرچقدر. دهستنجمعی

. اشفرديچهاشجمعیچه

میبازدیدمسجدازرودمیپاپمثالشنویممیاینکه. دهندمینشانانعطافخوشبختانهادیانامروزهحاال

جامدتر،هرچهاگرفهمدمیکهاستایننشان. استانعطافنشاناینیهودیان،کنیسهبرودکندمیرغبتکند،

آنبهگروهکهکردنمیفکرهیچکس. دیدیمرااینهمکمونیسممورددرما. بشودمتالشیزودتراستممکن

. شدمتالشیدرونازولی.بشودمتالشیسختیوسفتآنبهوعظمت

رويهمموالناو.خداستقانوناین. شدخواهندمتالشیزودترجامدتر،هرچقدرجمعیذهنیهايمنخالصه

کردندرستمسئولما. فرديذهنیمننداریم،کاريجمعیذهنیهايمنباماحاال. کندمیتاکیدحسابیاین

هر،کنیدحملاگررااینکهدانیدمیاالنشماو،بشویدجامدترهیمرکزتاندرنگذاریدشما. هستیمخودمان

.استواضحدیگرنظرمبه. زاییدخواهدچهفرداياکنندهحمل

54ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

و گر برگوید از دیده، بگوید رمز و پوشیده
اگر درد طَلَب داري، بدانی نکته و ایما

نوعازاست،باورنوعازکهشناخته،رادینتودیدهشمادرکهچیزيآنازبخواهدبینا،آنعارف،اگرگویدمی

بهوقتیولیزندگی،آنبهکندمیارتعاشگوید،نمیچیزيکهباشدخدانوعاز. خداستنوعازیااستجماد

، پوشیدهورمزبگویددیدهازگویدبدوگر.راتکلیفمانبفهمیمبایدما،کندمینگاهمابهسفیهاندرعاقلصورت

جسمیهوشیاريدارد،ذهنیمنشخصآنکهداندمی. کندنمیبازوکندمیصحبترمزواشارهوایمابایعنی

. بربخورداوبهاستممکندارد،بدلیحیثیتودارد

دنبالدائماوبودهچهجهاناینبهآمدنازمقصودداندمیکهانسانیستطلبدردباشی،داشتهطلبدردتواگر

گرمايیکشدید،عالقهیک. استورشعلهدائمامنظوراین. بشودزندهخدابهکهخواهدمیو.استکاراین

طلب،دراگر. بشودآزادوبگیردیادخواهدمیو،جلوبهدهدمیهلهیرااوکهدارداشتیاقیکدارد،درونی
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موالناچقدرکهکنیدمیتوجه. استکافیاشارهوایماوگفتنراظریفهاينکتهیکواقعا،باشیداشتهتو

.ندارداثر. فالناست،کافرياینوچیستاینکهنگوییدصریح. نبریدرایکیآبرويشمااینکهبهکندمیتاکید

54ةدیوان شمس، غزل شمارمولوي، 

وگر درد طَلَب نَبود صریحا گفته گیر این را
کنی هر جافسانه دیگران دانی، حواله می

بایداینکهکنیدتوجهخوبباشد،بیرونبهحواسشباشد،داشتهذهنیمنباشد،نداشتهطلبدردکسیاگر

وضعتکهبگوبلديکهلفظیهربهدیگربگو،آشکار،بگوصریحبیاشما. بدهدپیغاماوبهدردبکشد،درداینقدر

آن. بگوصریحوسریع. دانیمیدینهمرااینو،دانیمیخداراآنمرکزت،گذاشتیراباورهاشما. استخراب

آنمن. شودنمیمربوطمنبهکهاستياافسانه. استافسانهاینهانه: کهگویدمیتوبهگرددبرمیشخص

. کنممیحسش. استعینیبینممیباورهایماینباکهچیزي

. خوردمیفالنیدردبهاینگویید؟میرااینشماآه. استغلطدیدباشدگیهویتهمولیکنیمیحسشبله

مرکزمباورهاياینازمنگرفتاريایننهیا. بگوییفالنیبهببريبایدرامطلباین. باباخواندمیموالناکهاوست

خوبسیاسییا،نیستخوباجتماعیاوضاعیا،کندمیآزاريمردمفالنیکهاستاینعلتشبلکه. نیست

. هرجاکنیمیحوالهیا،نیست

یا. دهدمیاجازهذهنتهرجا. خواهدمیدلتهرجاهرجا؟بهکنیمیحوالهداريزندگیدرکهمسائلیشماآیا

کههستیدکسانیجزءشماآیانبود،طلبدرد:گویدمیکهموالناشعراینآیادارم؟اشکالمنگوییمیواقعا

کنید،میتوجه. بگواشارهوایمابی. بگوصریحندارد،فایدهخواهد،نمیکسیاگرندارید؟یادارید؟طلبدرد

ازبایداست،الزمتغییرایناینکهوانتخابوتشخیصخواندیم،رابیتسهآنباکه،گوییممیاستهمینبراي

راهکلیآدم،دهدمیتشخیصکهوقتیتازه. بدهدتشخیصبایدیکی. شودنمیزوربه. بگیردسرچشمهشما

. کشدمیسختیآدمآنموقعآنو. دارداندازدست

منندهد،نشانواکنشباشد،خاموشکند،صبرکند،رزمتواندمیکسی. بودپنهانیبزمورزمصحبتامروز

ازو. گذردمیداردعمراینوچه؟براياستآمدهحقیقتاکهبداند. باشدداشتهدردکهکندکوچکراشاذهنی

همبقیهخوبم،اکردهزندگیاینطوريسالچهل،سالسیمنگویدب. بگیرديانتیجهیکهمگذشتهعمرآن

آیادارم؟مقصوديچهدارم؟درديچهمناینجا؟آمدمچهبراي. مانرسیدهنتیجهبهمنپس. گذردمیاینطوري
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چندبدهیداجازه.بکندخودشازراسواالتاینکندمیگوشبرنامهاینبهکهکسیحداقلیاندارم؟یادارم

و4605بیتازاست،سومدفترازقسمتاین. بله. استسادهخیلیموالنادرسامروز. بخوانممثنويازهمبیت

.افتدمیبرایشاتفاقیچهبیند،میراخدارسد،میخدابهوقتیانسانکهدهدمینشان

4605مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تَرك آن کردیم کو در جست و جوست
تاکه پیش از مرگ بیند رويِ دوست

باذهندرکندمیخداجستجوي. استذهنیمناینجستجوست،درمادرکهچیزيآن: کهگویدمیدارد

کندمیجستجووقتیاینکهفهمیدیموشناختیم. ماکردیمتركرااین:گویدمی. رسیدنخواهدنتیجهبه،نشان

رويیعنی. ببینیمرادوسترويواقعابمیریم،خاكزیربرویماینکهازقبلتابشود؟چهتا. گرددمینشاندنبال

طوربهذهنیمنبایدکاراینبراي. بشویمزندهاوبهباید. نیستچشماناینباخدارويدیدن. ببینیمراخدا

.ماستذهنیمنکردنمتالشیدنبال. استکارایندنبالهمخداگفتیمکهبشود،متالشیکامل

4606مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حیاتزان که دید دوست است آبِ تا رهد از مرگ تا یابد نَجات
آنمیریم،میجسماًماکهمرگیآن. هستهممرگآنحتی. استذهنیمندرمرگمرگ،این. برهدمرگازتا

ابدیتو،بشودزندهاالنخدانهایتبیبهآدماگراست؟توهمچرا. نداریمکاريماراآنحاال. استتوهمیکهم

ذهنیمناگروگرنه. ترسدنمیمردنموقعو،بریزداستممکنپوستهاینکهشودمیمتوجهبشود،زندهاو

درنظرراذهندرمرگهمیناالنشماولی. استمرگهردومنظورمرگ،اینازپس. ترسدمیباشدداشته

.بگیرید

4606مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زان که دید دوست است آبِ حیاتتا رهد از مرگ تا یابد نَجات
راخداوبیرونآیدمیذهنیمنازیعنیبیند،میرادوستانسانوقتیاینکهبراي. استدرستهردونجات،یا

خردگفتگفتیم،امروزکه. شودمیمادرزندگیآبشدنجاريسببدیداراینشود،میزندهاوبهبیند،می

.دادیمتوضیحهمهرااینهاقُل،امرِالهامِوکل
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4607مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر که دید او نباشد دفْعِ مرگ
ستَش نه برگدوست نَبود که نه میوه

دفعراذهنیمندرمرگخواهیدمیشمالحظهایندریعنینباشد،مرگدفعاودیدکههرکسی: گویدمی

دفعبایدرااین. بدهمپایانبایدراذهندرمرگبهمنکهباشداینبایدذکرتانفکرتان،تان،بینشتمام. کنید

تند،میهممرگحوشوحولواالناستزندهکهماذهنیمناوالنباشد،اینطوريهرکسی. خودمازکنم

لحاظاینبههماوکند،میتقویتراذهنیمنوداردذهنیمناست،بیروندرکههمهرکسی. نیستمادوست

. برگنهداردمیوهنهاین. گیریممیراخودمانذهنیمنماحاالولی. نیستمادوست

دریامقابلدررافضاشمالحظههر. آیدمیدستبهتسلیمباکاراین. باشدذهندرمردندفعبایدمادیدپس

میاتفاققربانیکنید،میمقاومتلحظههر. ذهندرداریدمرگدفعدیدکنید،میبازلحظهایناتفاقاطراف

اینکهبراي. میریممیشویممیاتفاقجنسازلحظههر. شویدمیاتفاقجنساز. چرخیدمی. میریدمیشوید،

مرگکنیم،میمرگدفعکنیممیبازرافضاهستیم،خاموشکنیم،میصبرهرموقع. رودمیفکرصورتبهاین

نه،داریممیوهنهذهن،درمردیموقتیولی. حالتایندرداشتخواهیدبرگومیوهکهکنیدتوجهو. ذهندر

.برگ

4608مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کار آن کار است اي مشتاقِ مست
کَنْدر آن کار اَر رسد مرگَت خوش است

یازندگیمستمشتاقِماهمه. مستمشتاقِايکه،گذاشتکارشودمیراکارآنگویدمی. استکارآنکار،

بهتبدیلچونکهفهمیممیاالن. استغلطوجهاناینبهانداختیمرامستیمشتاقاینالبتهکه. هستیمخدا

بهماکهاستاینحقیقتاصل،درولی. استغلطاینواستجهانازمانمستیاشتیاقمان،شدیمذهنیمن

. هستیمخدامستومشتاقخدائیت،صورت

وقتیکهاستکاريچهکنیدتوجه. بیایدخوشتتوبیایدمرگتاگرکارآندرکهاستکارکار،آن: گویدمی

کوچکذهنیمنوقتیکهکارهاییتمامپسآید؟نمیبدمانآید،میخوشمانما،میریممیذهنیمنبهنسبت

خشمگینشما،شودمیکوچکذهنیمنکهکارهاییتمام. استکارکارهااینآید،میخوشتانشماوشودمی

.دیگراستسادهکنید؟میتوجه. نیستکارآنشوید،می
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4609مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شُد نشانِ صدقِ ایمانْ اي جوان
آن که آید خوش تورا مرگ اَنْدر آن

اینباشد،خوشایندتوبرايذهنیمنبهنسبتمرگآندرکهباشیداشتهایمانیتواگر،جواناي: گویدمی

موالناکنیدمیتوجه. نداريایمانوگرنه. توستایمانصدقِتوست،ایماندرستینشانمرگ،بودنخوشایند

وبمیریمذهنیمنبهنسبتماخواهدمیخدایاما،خواهدمیزندگیلحظهبهلحظه: گویدمیگوید؟میچه

مرگاینازوکندمیراکاراینهوشیارانهکسیاگر. باشیمموضوعاینبههوشیارداریم،موضوعاینبههوشیار

پسآید،میبدشمرگاینازاگرنه،اگردارد،ایمانبرصدقصورتایندرآید،میخوششذهنیمنبهنسبت

.نیستدرستایمانشندارد،ایماندرصدق

4609مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اي جوانشُد نشانِ صدقِ ایمانْ 
آن که آید خوش تورا مرگ اَنْدر آن

آنو.استاصلیایمانودرستواستصادقانهواقعاایمانآنبیاید،خوشآدمنظربهکهایمانیدرمرگیعنی

براياینوشودمیکوچکذهنیمنکهموقعیلحظه،ایناتفاقاطرافدرکنیممیبازرافضاماکهاستموقعی

اگر.استخوشاینداینبخشیدمیرارنجشوقتی.میردمیشودمیکوچکاینچون.استخوشایندشما

اینقدربایدما.نیستایمانصدقنشاناینخورید،میدروندرراخودتانوکشیدمیزجرشویدمیکوچک

مااگرآنهاانداختندربیندازیم،وبشناسیمرادردهایمانوراهایمانکینهرا،رنجشهایمانتمامکهبشناسیم

:گویدمیخودشاالننیست،درستماایمانپسگوئیممیداریمسادگیبهشویم،میناراحت

4610مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نیست کامل رو بِجو اکْمالِ دینگَر نَشُد ایمانِ تو اي جان چنین
دینتبرونیست،کاملتوایمانپسنیست،اینطورنیست،چنیناینتوایماناگر،عزیزمايجانم،ايگویدمی

رادینتولی،نکرديرهاومحکم،ياگرفتههنوزراباورهاازايمجموعهیکتوشودمیمعلومپس.کنکاملرا

بهرا،رنجشهایشانندازند،ابیخواهندنمیراشانخشمکهکسانیهستنداندازي،نمیراآنهااگردانی،میکامل

کنندسعیبایداینهاپسنیست،کاملایمانشاناینهاندازند،ابیخواهندنمیاست،ارزشبابسیاراند،گفتههمه

.باشدجنسیهرازحاالها،شدگیهویتهمآنانداختنباکنند،کاملراایمانشان



# Programگنج حضور756برنامه شماره 756

63: صفحه

4611مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دوستهر که اَنْدر کارِ تو شُد مرگ
بر دلِ تو بی کَراهت دوست اوست

بیایدکسیاگرکهبگویدخواهدمیباشد،داشتهدوستراذهنیمنبهنسبتمرگتو،کاردرکسیهرگویدمی

مرتبکه،خداستدوستاولین.استآندوستبردارد،تودلازراذهنیمنبهنسبتمردنکراهتوزشتی

آتشابراهیمبرايکهبله،.شودمیایجادمادرشاديیکبالفاصلهبمیریم،ذهنیمنبهنسبتکندمیکاري

منخداياین: گفتبود،ذهنیمنستارههمیندید،ياستارهیک: گفتخلیلابراهیمهمینطورشد،گلستان

راکنندگانافولمن: گفت.رفتنبیازیعنیکرد،افولایندیدبعدهستند،مهمخیلیهاتمثیلاین.است

چراوقبل،بیتدراید؟داشتهنگهچهبرايرااینهانداریددوستشماراکنندگانافولاگرپسندارم،دوست

.گفتمیراهمینبیتایناست؟زشتوکریهاینهابهنسبتمردناینها،انداختنشمابراي

4610مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نیست کامل رو بِجو اکْمالِ دینچنینگَر نَشُد ایمانِ تو اي جان 
4611مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دوستهر که اَنْدر کارِ تو شُد مرگ
بر دلِ تو بی کَراهت دوست اوست

پسدارد؟برنمیدارد،میبرببینیدموالنابردارد،تودلازراذهنیمنبهنسبتمردنزشتیکسیهریعنی

شمااینکهبراينیستند،شمادوستذهنیهايمن.نیستشمادوستشماذهنیمناما.موالناستشمادوست

چیزيوماندیدخاموششماوشده،توهینگفته،درشتکسییکشمابهمجلسییکدربشوید،تسلیمجاهر

گویدمیکند،میقهرماهدوشماباآیدمیباشدداشتهذهنیمنشماهمسر.شدکوچکشماذهنیمننگفتید،

دوستمرگاینکهبراي. رفتآبرویمانما،بهشدتوهینما،شدیمکوچکندادي؟چرادادي،میراجوابشباید

کراهتوکَراهتندارد،زشتیندارد،کَراهتشدنکوچکاینوشدکوچکماذهنیمن:کهگویدنمی.اونیست

.استدرستدوهر
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4612مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون کَراهت رفت آن خود مرگ نیست
ستصورت مرگ است و نُقالن کردنی

کنیم،میبازکنیم،میبازکنیم،میبازرافضاوقتیشودمیجائییککردن،پیداانتقالکردن،نَقلیعنینُقالن

مردنایننیست،ترسناكنیست،زشتواقعامردناینکه،گویدمیمابهواقعامادرشدهزندهفضاياین

اینشوم،میکوچکذهنیمنبهنسبتوقتیمناست،مرگصورتاینکنم،مینَقلدارممنبلکهنیست،

جايیکبهشوممیمنتقلذهناینازهوشیاريبصورتدارمبلکهنیست،مرگاینآید،مینظربهمرگظاهرا

.کنممیدارمنَقلدیگر،

4613مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون کَراهت رفت مردن نَفْع شُد
پس درست آید که مردنْ دفْع شُد

منگوئیممیشویم،نمیکوچکترسیم،نمیدیگرمایعنیرفت،بینازذهنیمنبهنسبتمردنِزشتیوقتی

گوئیممیآید،میسودمندنظربهمردنشد،مانفعبهمردناینبنابرپسشوم،مینَقلدارممن،شدممتوجه

بگوئیمکهاستدرستپس، شدنقدمردنرفتکراهتچون.دانستیمنمیمابودچیزيعجبمردناینهه

شدمزندهاوابدیتبهواو،نهایتبیبهکردمنَقلوقتیاالن.شدممیزندهمردم،نمیمنپسرفت،بینازمردن

لحظهایندرلحظه،اینبهکردمنَقلزمانازدارم،ثباتاست،نهایتبیعمقمشدم،ساکنلحظهایندرآمدم

.نیستمرگاصال.رفتبینازمردنشدممتوجهوابدي،لحظهاینبهشدمآگاهابدي

نه،کند؟میقبولراموضوعاینذهنیمنهرآیاکند،میقبولآدمرااینها، شددفعمردنکهآیددرستپس

واکنشهمهاینماکهاستهمینبراياست،کریهخیلیشدنکوچکاست،کریهخیلیمردنذهنیمنبراي

.دهیممینشان

4614مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دوست حقّ است و کسی کش گفت او
که تویی آنِ من و منْ آنِ تو

کهاستشدهزندهحضوربهاوکه،انسانیکه،کسیوخداستفقطماهمهدوستشما،دوستدوست،گویدمی

انسانجوهرهمان اینجادرتوانیدمیراآن،کنید،توجه.هستمتوآنِهممنهستیمنآنِتو: گویدمیاو
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کهنیستاینطوريدهد،میراتملکبويورنگمنمالمن،مالمن،بهمتعلقیکیدارد،معنیدوآنبگوئید،

شدم،زندهزندگییکآنبهچونبینم،میراخودمکنممینگاهتوبهوقتیمننه،تو،مالمنمنی،مالتو

.استدیگراندرخوددیدنعشقپسبینی،میراخودتکنی،مینگاهمنبهکههمتوبینم،میتودرراهمان

یکیتوست،دوستشخصآنبیند،میراخودشبیند،میراتووقتیکه،کسیتنهاکه،کسیپس. گفتیمبارها

.خداهم

4614مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دوست حقّ است و کسی کش گفت او
که تویی آنِ من و منْ آنِ تو

4615مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رسدگوش دار اکنون که عاشق می
بسته عشقْ او را به حبلٍ منْ مسد

حاالرود،میکندمیقهرنزدیکانازجهان،صدرازنفریکواست،جهانصدرداستانازقسمتاینقصه،این

رود،میاینکهبرايترسانندشمیمردمکند،مراجعهجهانصدربهخواهدمیبعداما،گوئیمنمیراداستان

چیزهاخیلیشماهمجهانصدراصطالحازو.شودمیپشیمانبعداو،سرپشتگویدمیبدحال،هره بخیلی

.خداستجهانمرکزجهان،مرکزیعنیجهانصدرگیرید،مییاد

درستذهنیمنیعنیگفته،ناسزاخداسرپشتکلیرفتهشده، جدااوازکههست،بندههست،مانماداینو

کرده،کارهااینازتاهزاردیده،رااوعینکپشتازکرده،تشبیهجسمرابهاوکرده،جستجونشانبارااوکرده،

هرجور:گویدمیاینولی.و راتکشدمینروگویندمیترسانند،میکهاول.برگرددخداسويبهخواهدمیاالن

همشماورود،میجهانصدرپیشداردشخصآن.کنگوشاالنگویدمی.برومجهانصدرپیشبایدمنشده

.رویدمیخداپیشدیدار

4615مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رسدگوش دار اکنون که عاشق می
بسته عشقْ او را به حبلٍ منْ مسد

یعنی،کردهتفسیرمثبتاینجادرند،ابستهاوگردنبهخرمالیفازکهطنابیآندیگر،دانیدمیمسد،منحبل

اوجنسازشدیممتوجهدفعهیککردیم،ازبکردیم،ازبرافضاایم،شدههوشیاريجنسازمااینکهعشق،کمند
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عاشقکهباشدحواستگویدمی.ترسیمنمیمانذهنیمنمردنازو،رویممیاوسويبهداریمدیگرهستیم،

وجهان،صدرويسبهرودمیدارداالنو،رفتهبینازآنبود،دارمنعاشقآنمن،منمن،گفتمیوقتی

.شدکمیرااوداردکمندشباهمعشق

4616مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گوییا پرّیدش از تَنْ مرغِ جانصدرِ جهانچون بِدید او چهرة
راخداکسیهریعنیپرید،تنشازجانغرماینکهمثلشخص،آندیدراجهانصدریعنیدید،رااوکههمین

صدرجهان،صدرکلمهبهکنیدتوجهجهان،صدرچهرهاوبدیدچون.پردمیتنشازذهنیمنجاناینببیند،

مورد،ایندرحاالاستشاهییکاسمگرچهاست،جالبیاصطالحخیلیجهانصدرسینه،مرکز،گفتمیعنی

منمنی،آنتوکهگویدمیکهاستهمینبراي.استکائناتهمهوانسانهاهمهمرکزکهاستآنمنظوربلکه

بکنیم،همازجداییحستوانیمنمیماشویم،میزندهمااستکائناتهمهکزرمکهعنصريآنبهوقتی.توآن

سويبهحتماشویم،میکشیدهخدابسوياگرماشویم،میکشیدههمهمدیگربهعشقکمندباآنموقعو

:گویدکهمیخالصهشویم،میکشیدههمهمدیگر

4616مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گوییا پرّیدش از تَنْ مرغِ جانصدرِ جهانچون بِدید او چهرة
4617مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سرد شُد از فَرقِ جانْ تا ناخَنَشهمچو چوبِ خُشک افتاد آن تَنَش
منتمامیعنیناخن،تاسرفرقازبگوئیمحاالجان،فرقازو.اوتنآنافتاد،خشکچوبمثلگویدمی

ماوقتیکهاستاینمنظورش.دیدراجهانصدروقتیذهنیمنبهنسبتمردمرد،وشد،خشکش،اذهنی

راجهانصدرهنوززنند،میحرفهمهاینپسکهآنهاییو.یمرمیمیذهنیمنبهنسبتببینیم،راخدا

یاجهانصدرکهبدانیدبزند،حرفینخواستنداشت،جانیدیگرشد،خشکشماذهنیمنموقعهرند،اهندید

.ایددیدهراخدا

4618مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نه بِجنبید و نه آمد در خطابهرچه کردند از بخورو از گُالب
صورتشوسربهگالبواوبهدادندجوشاندهبخارچههرافتاد،عاشق،ایندیدکهراجهانصدر: کهگویدمی

کهنبوداینطوريبنابراین،پس،دزحرفینهجنبید،نهکردند،بیرونیتحریکاتبیرونی،چیزهايیعنیزدند،
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حاال.ذهنیمنبهنسبتبودمردهاینکهبرايبیاید،هوشبهدفعهیک،بیرونازبدهنداوبهتوجهکنند،تائیدش

:کهگویدمی

4619مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پس فُرود آمد زِ مرکَب سويِ اوشاه چون دید آن مزَعفَر رويِ او
عاشقمرده،ذهنیمنبهنسبتشده،زردشده،زعفرانیرویشکهدیداینطوريرااووقتیجهانصدریعنی

بازرادرونفضاياینقدرمااگرگویدمی؟گویدمیداردچه.اوسويآمدوآمدفرودسباازپسشده،واقعی

میچوبمثلشود،میخشکذهنیمندیگررسیدیم،جایییکبهکههمینبمیریم،ذهنیمنبهاینقدرکنیم،

میراماعاشقانهواقعیصورتوقتیزند،میتمثیلمرکبش،ازشاهآنموقعآن،بهنسبتمیریممیماوشود

وشودمیپیادهاسبازغزل،قولبهزنیمنمیجاعشقجايبهرامانکینکنیم،نمیتقلبدیگرماکهبیند،

.ماپیشآیدمی

4620مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جوید به تَفْتگفت عاشقْ دوست می
چون که معشوق آمد آن عاشق بِرَفت

وگرمیبهعاشقاینخدا،یعنیدوستجوید،میرامنحرارتوگرمیبهانساناینبنده،اینعاشق،این: گفت

نشاندنبالذهنشدرکهکسیآننهکرد،میجستجوراخداکهبودعاشقاین.کندمیجستجوراخداحرارت

.شدمتالشیعاشقآنذهنیمنآنآمد،معشوقوقتیگشت،می

4621مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون بِیاید نَبود از تو تايِ موحقّ آن است کوعاشقِ حقّی و 
موتاراندازهبهتوازدیگربشود،یکیتوبابشود،پیادهمرکبازبیاید،اواگروهستی،خداعاشقتو:گویدمی

راشدگیهویتهمزیاديمقدارکهآنهایی. بله.ماندنمیشدگیهویتهمموتاراندازهبهیعنیماند،نمیهم

آنموقعوبماند،نبایدهمموتاراندازهبهدارد،اشکالپسندارداشکالیمی گویندداشتند،نگهدردداشتند،نگه

.شودمیشمامرکزوشودمیپیادهاسبازجهانصدرکههست



# Programگنج حضور756برنامه شماره 756

68: صفحه

4622مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ست پیشِ آن نَظَرصد چو تو فانی
عاشقی بر نَفْیِ خود خواجه مگر؟

رافضاکافیاندازهبهماکههمینیعنی.استفانینگاهآنپیشدراست،کثرتعالمتصدهزار،یاصد: گویدمی

مگرآقا،ايخانم،ايخواجه،اي:کهگویدمیاالن.شودمیفانیذهنیمنشدمانگاهاونظراو،نگاهوکردیم،باز

مانذهنیمننفیعاشقمامان،ذهنیمننفییعنیهستیم،خودماننفیعاشقبله،خودتی؟نفیعاشق

کنیم،الکنیم،نفیرافکريمنکهاستفرصتلحظههرما.دانستیمنمیحاال،تانبودیمبلدمنتهاهستیم،

:بخوانیمهمرامطلبدواینبله.بکنیمخودماندیدرااونظررا،اودیدنتیجهدرونیستم،تومنبگوئیم

منصور حالج
.مرا از میان بردار) موهوم(پس به حق فضل و احسانت وجود من در کشمکش است؛) موهوم(میان من و تو وجود 

منیعنیمرا،موهوموجوداحسانت،وفضلحقبهپساحسانت،حقبهکنلطفتوپسخدا،ومنیعنیتوومن

.بردارمیانازرامنذهنی

:استشبستريمحمودشیخازاستجالبهمشعراین

شیخ محمود شبستري

جوابِ لفظ اَرنی، لَنْ تَرانی استتو را تا کوه هستی هست باقی
بهگوییمیتواینکهجواباست،باقیهاشدگیهویتهمایناست،باقیتودرذهنی،منکوهاینکهزمانیتا

مالاصطالحاینکهدانیدمیدید،نخواهیمراتویعنیترانیلن.استترانیلنبده،نشانمنبهراخودتتوخدا

اشذهنیمنهمآنجادرکوهشد،زندهخدابهاوتاشد،متالشیموسیکوهکهدیدیدهمآنجادراست،موسی

.بود

4623مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شَمس آید سایه ال گردد شتابآفتابیی و عاشقی بر سایه
درسایه،درکهاستدرستکنیدتوجه.هستیآفتابعاشقولیداري،ذهنیمنهستی،سایهتو: می گوید

دردعاشقوهستیمماديچیزهايوهستیمخانهدونم،نمیوهستیمپولعاشقظاهراًماذهنی،منحالت

وهستیمسایهماپس.خداستعاشقاست،آفتابعاشقکهداردوجودهوشیاريیکمادرحقیقتاولیهستیم،

بایداما.شودمینابودسایهباال،آیدمیآفتاباینکه.شودمیالفوراسایهبیایدآفتابهستیم،آفتابعاشق

ذهنیمنما،هستیممادیگراالنکهخوب،ذهنیمنیعنیواقعیسایه.هستیمآفتابدنبالکهباشیمياسایه
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انداختیمکههمسایهباال،آیدمیآفتاببشویم،الماآیدمیشمساینکهاستاینحواسمانهستیم،خوب

. بدهیمانجامراکاراینزودترهرچهبایدماو.شودمیصفرشود،میکوتاهشود،میکوتاهیواشیواشسایه
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