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1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

هین دف بزن، هین کف بزن، کاقبال خواهی یافتن
مردانه باش و غم مخور اي غمگسارِ مرد و زن

قوت بده، قوت ستان، اي خواجه بازارگان
 کُن، در سودکُن، صرفه منصرفه ممطلق گام ز

گر آبِ رو کمتر شود، صد آبِ رو محکم شود
جان زنده گردد، وارهد از نَنگ گور و گورکَن

امروز سرمست آمدي، ناموس را گردن زدي
هین شعله زن اي شمعِ جان، اي فارغ از ننگ لَگَن

در سوختم این دلق را، رد و قبولِ خلق را
بوالحسنگو سرد شو این بوالعال، گو خشم گیر آن 

اي؟اي، در صرفه چون افتادهگر تو مقامر زاده
صرفه گري رسوا بود، خاصه که با خوبِ خُتَن

صد جان فدايِ یارِ من، او تاجِ من، دستارِ من
جنّت ز من غیرت برد، گر در روم در گولخَن

آن گولخَن گلشن شود، خاکسترش سوسن شود
در دهنچون خُلق یارِ من شود، کان می نَگُنجد

فرمانِ یار خود کنم، خاموش باشم، تَن زنَم
من چون رسن بازي کنم اندر هوايِ آن رسن
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز1795شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا
1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خواهی یافتنهین دف بزن، هین کف بزن، کاقبال 
مردانه باش و غم مخور اي غمگسارِ مرد و زن

دفآنوبدهی،انجامبایددهینمیانجامراکاريیک،باشآگاهکهموالنادهدمیهشدارکهاستکلماتیازهین
پسکهبطوري،بزندکَفوبزنددفیکی.نیستمعمولیزدندفمنظورشکهاستواضح.استزدنکَفوزدن

صحبتگونهنمادهمیشهبزرگانوموالنادانیممیکههمینطور.کندپیدابختزدنکَفوزدندفمدتیاز
بهبزن؟کَفوبزندفکهگویدمیکیبهموالناامااست،مابهمربوطکَفاست،بیرونیچیزیکدفکنند،می

پس.ذهنیمننهاست،خداامتدادکهاست،ماخدائیت،ماستهوشیاريمنظورشولیگویدمیمابه.هوشیاري
اتزندگیوضعیتهايبعدتچهاربیروندریعنیبیرونتودرونتبگذاریعنیبزنکَفباشآگاهوبزندف

.برقصندزندگیبوسیله،خدابوسیله،خداییهوشیاريبوسیله
.رقصندمیدائماًفَکانکُنحکمبهماالمکانومکان:کهگویدمیوخوانیممیهمیشهکهاستبیتیآنمصداقو

جزوکهاینبراي،استکَفمااصل،ماحضورولی،استدفهستیمهوشیاريکهمابهنسبتکهمافرماینکهبراي
همما.رقصدمیدفهم،رقصدمیدستشهمزند،میگرفتهدفدستشنفریکاینکهمثلدرست.استما

جانماست،هیجانماست،ذهنماستجسم،ماستبعدچهارکهبیرونمانهم،رقصدمیزندگیبوسیلهدرونمان
ولی،هستندهوشیاريکهگرچهانسانهابیشتراالناینکهبراي،باشآگاه:گویدمیاینکهعلتو.ماست

.استآنهامرکزدرذهنیمنواند،کردهدرستذهنیمنوبیرونیچیزهايفکرباشدههویتهمشانهوشیاری
.برقصدتواندنمیو،استبیرونیوضعیتهايدرگیردائماًکند،میقضاوتکند،میمقاومتتعریفبهبناذهنیمن

پس،استماديمامرکز،کردهاشغالراآن،باشدخالیباید،برقصدبایدکهمادرونیقسمتآندیگرطرفاز
آدماین،استبیرونیفکرهايدرگیراشهمهوکرده،پیداجسمیهوشیاري،کردهدرستذهنیمنکهکسی

.دربیاوردرقصبهرابیرونشودرونهمتواندنمی
فضالحظهایناتفاقاطرافدرموقعهریعنی.استتسلیمحالتبیرونودروندرآوردنرقصبهساده ترین راه

،شودمیزدهزندگییاخدابوسیلهکه،استشمادرونیا،استشماکَفهمینشدهبازفضاي،کنیممیبازرا
بگذاررابیرونتودرونگویدمییعنی.شودمیزده،آیددرمیرقصبهاستشمابعدچهارکههمشمابیرون
درهمینطوریعنی،بدهیادامهراکارایناگریافتن،خواهیکاقبالبزنکَفهینبزندفهینبزند،زندگینیروي
هایتشدگیهویتهمو،شدخواهدزندهخدابینهایتبهتودرونباالخره،برويجلوشدهتسلیمحالت

.استاقبالاینوشدخواهدخدانورازرپشمادرونوافتاد،خواهندآنها،شدخواهندشناسایی
آزادبیرونیهايشدگیهویتهمازرامرکزمانکافیاندازهبهماکهاستموقعیشانسیانیکبختییااقبال

درفضاگشاییاثردرلحظهایندرو،کردهپیدامابهدسترسیزندگینیرويکهبطوري،کردیمخالی،کردیم
فضايواردیا،شودمیماعملوفکرواردزندگیشاديوزندگیبرکتوزندگیخردلحظهایناتفاقاطراف
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ایندریعنیاقبال.استاقبالریزد،میمحیطبهداریم،کاروسرآنهاباکهکسانیبهریزدمی،شودمیبیرون
آگاهانهوهوشیارانهشمایعنیبیدارعملکنید،میبیدارعملشما،دارددسترسیشمابهزندگینیرويلحظه
یااقبالپسکند،میبرکتپرراشماعملوشماعملوفکربهریزدمیزندگیخردو،کنیدمینگاهدارید

داشتههمسرباشد،داشتهبزرگخانهبایدآدمکه، بگوییدذهنتانباکنیدتعریفشماکهنیستاینموفقیت
.نیستو اقبالموفقیتتعریفاینها،باشدداشتهپولدالرمیلیونچندباشد،داشتهبچهتاچندباشد
داریداقبالوشویدمیموفقشمابریزداگر،بریزدشماعملوفکربهزندگیخردلحظهایندرکهاستآناقبال

راتوزندگینیرويبگذار،زنینمیکَفوزنینمیدفکهباشآگاههی:کهگویدمیدلیلهمینبه.نهنریزداگر
بهیعنی،شوندنمیموفقزندگیدرانسانهابیشتراینکهعلت.برسیشانسبهباالخره،رابیرونتودرونبنوازد

مرکزشاندرکهاستعلتاینبه،نیستندموفقبیروندرحتیورسند،نمیموفقیتبه،رسندنمیخوشبختی
.کندمیخرابذهنیمناینکنندمیکاريهرواست،دردازپرذهنیمن

تعریفبهبناانسانباش،گونهانسانیعنیباشمردانه.مخورغموباشمردانه:گویدمیدوبارهدوممصرع
باشیاکُنامریاکُنفرمانهمانکهاستموجوديتعریفنابهبانسانباشد،داشتهذهنیمنکهنیستموجودي

وقتیذهنیمن،باشیدذهنیمنبوسیلهنبایدباشید،شمااینکهبراي،هستلحظهایندر،کندمیاجرارا
یعنی،هستممادرمن،هستمپدرمنهستم،استادمن:زندمیهمبرچسبییکبالفاصله،هستممنگویدمی

.کندمیتعریفنقشیکبارابودن
کَفهمینبودن،زندهبودن،دارریشهبودن،زندهزندگیبهداشتن،ثباتلحظهایندریعنیبودنمردانهولی
گونهانسانباش،مردانه.بشودنواختهزندگیبوسیلهشمابیرونوشمامرکزکهاینکهگذاشتنزدندفوزدن
همذهنیمنهرذهنی،منهر،ذهنیمنعمدهخاصیتیکبهدوبارهکندمیاشارهمخورغمو.مخورغمباش،

فیزیکیچیزهايفکرفیزیکی،چیزهايیکی:هستجورسهکهگفتیمعمدتاًو.استبیرونیچیزهايباهویت
مابهفکرمثلهمآنها،هستندفکرکهباورهاوباورها،ومقام،مثلهمسر،مثل،اتومبیلمثل،خانهمثل،پولمثل
هرو،هستیمهویتهممافکرجورسهباعموماً.دردهاو.شودمیارائهمابهفکربصورتماپولشوند،میارائه

دیدنیست،خدادیددید،جوراینو،مادیدعینکومامرکزشودمیچیزآن،شویممیهویتهمچیزيباموقع
.کندمیایجاددردونیستزندگی

مردانهکه.کنیدمیتوجه.نکندپخشهمراغمو،نخوردغمباشدداشتهذهنیمننفریککهاستغیرممکنو
یعنیاستايکلمهکهخوردنغماینودارید،ذهنیمنشمادلیلیهربهخوریدمیغمشمااگر.مخورغموباش
مثلکردن،نقصحسمثلترسیدن،مثلبودن،خشمگینمثلبودن،حسودمثل،کشیدندردوکردنحملدرد

غمچترزیرهمهاینهابودننگرانمثلداشتن،اضطرابمثلکردن،گناهاحساسگذشته،ازکردنخبطحس
.استذهنیمنعاديهايهیجاناینهاولیاست،نغدقاینهاگویدمیداشتناسترسمثلاست،خوردن

غلطیکی،کننگاهتودوهربهکهکندمیاشارهداردموالناشد،غمگسارشودمیجوردوزن،ومردغمگساراي
کردنشکایتدرهمماکهذهنی،منبابشویممردمغمخواریعنیبشویمغمگساریکی.استدرستیکیاست

بگوییمکردنایجادرادیگردردهايوشدن،خشمگینبا،استاینطوريچراداریم،نواقصیچه،دردهاتکراردر
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آیانه،بکنیم؟توانیممیکاري.نهکنیم؟میهمکاريولی،کنیممیگریه،مهستیشریکشماغمدرهمما
شکایتکسینه،شود؟میحسابکارکاراینداریمذهنیدیدحالیکهدرذهنیمنبابکنیمکاريبخواهیم

ازآید؟میحساببهکمکشبکند؟همکمکتواندمیبکند،همکمکخواهدمیذهندراستخشمگینکندمی
.؟ نهاستبرخوردارعشقازاست؟برخوردارشاديازاست؟برخوردارزندگیبرکت

توانینمیکاريهیچکههستیذهنیغمگسارکهکسیايکهگویدمیاستاینبودنغمگسارجوریکپس
بهوقتیهستیم؟زنومردواقعیغمخوارماکیهستی؟مردمواقعیغمگسارتوکهدانستیمیتوبده،انجام

بازرافضاکهوقتیکند،میعبورمااززندگیعشقزندگی،شاديزندگی،برکتوقتیهستیم،زندهحضور
.زنیممیکَفزنیم،میدفکنیم،می

وضعیتی،هرشود،میوضعیتواردشاديوخردشدهبازفضاياینازکندمیبازرافضاکهکسیباشدیادمان
مؤثرچراآیدمیحساببهچرا،بلهآید؟میحساببهکارشبله،کند؟میکار.استواقعیغمخوارآدماینپس

کند،نمیخشمباکند،میراکاراینشاديبااینکهبرايریزد،میعملشوفکربهزندگیبرکتاینکهبراياست؟
استخوشبختخودشدارد،اقبالخودشدارد،اقبالاینکهبرايندارد،دخالتآندرذهنکند،نمیحسادتبا
باراخوشبختیوموفقیتکهاستاینمردماشکال.استچیموفقیتوخوشبختیکردمتعریفو.استموفقو

موفقکهتواست؟چیاتومبیلتببینیم؟رااتخانهداري،پولچقدرخوب.گیرندمیاندازهذهنیهايکشخط
ماتسلیمحالتدرکهآیدمیبوجودتسلیمحالتدرموفقیتگفتم.نیستچیزهااینبهموفقیت. کهنیستی
بیتپساست؟درستاست،زندگیماپشتشود،میمامالخداقدرتیعنیمعنويقدرتداریم،معنويقدرت
.بودمهمی

1795شمارة مولوي، دیوان شمس، غزل 

قوت بده، قوت ستان، اي خواجه بازارگان
صرفه مکُن، صرفه مکُن، در سود مطلق گام زن

خرداست،زندگیبرکتاست،آرامشاست،اديشقوتاست؟چیقوتبده،قوترا،حرفشکندمیتکمیلدارد
جهانبهیعنیدهیممیقوتوقتیمابگیر،قوتیعنیستانقوت.بدهدهمهبه،بدهدهمهبهبدهد؟کیبهاست،

ستانیم،میزندگیازقوتداریم،میروادهیم،میشاديدهیم،میقوتدشمن،نهشناسیممیدوستنهدهیم،می
کننگاهگویدمیداردموالنا.بدهیدتوقتوانستیدنمیوگرنه،هستیدخدابهمتصلحتماً،دهیدمیقوتشمااگر

رااتگرفتاريبري،میراشکایتتبري،میرامسائلتمردمپیشرويمیوقتی؟دهیمیچیمردمبهببین
درهستیم؟چیبهمجهزماچوندهی؟میقوتنهیادهی؟میآنهاباهممقداريیکخوريمیکهغم،بريمی

.دادهمابهراکوثرشخدا:گفت،خواندیمقبلبرنامههمین
بهرااشفراوانیبینهایتخداگویدمیگوید،میرااینهااولشآیهتاسهکوثرنامبهاستايسورهیکقرآندر

بهاتصالونمازوراتسلیمحالتاینبیاتو:گویدمیبنابراین.هاانسانيهمهبهنهها؟انسانبعضیبهداده،انسان
تنگباشمواظبنکنی،صرفهباشیمواظببرسی،فراوانیبینهایتاینبهبایدچون،کنحفظدائماًرازندگی
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باش،تسلیمحالدریعنیبخواننمازباش،تسلیمحالدربنابراینو.خواندنمیخدابینهایتبااین،نباشینظر
راهایتشدگیهویتهمیعنیکنقربانینهببر،گوسفنداینکهنهقربانیکن،قربانیوفضاگشاییباباشمتصل
اینباخواند،میاینهاوداشتنرواوبخشیدنباودادنقوتبااین.برسیاوبینهایتبهبرسیکوثربهکه،بینداز

نشدمچرامنوشدهموفقچراو،کنندمیخوبزندگیمردمببینمشوممیناراحتمنونظريتنگهايخاصیت
.استکردنصرفهاینهاخواند،نمیاینهاباونرسیدهمنبهچراو

واستناقصبسیارشماذهنیمناینکهگفتگفت،مابهموالنا،آیهتاسههمیندردانیدمیکههمانطور
بینهایتازراشما،شماذهنیمنایننگذارپساست،ابتربکند،تواندنمیکارياینواینهاواستبرکتبی

کند،میعملجبرانقانونبابازرگانهستی،بازرگانتواینکهبرايچرا؟بدارد،بازخدابخشندگیوفراوانی
راذهنیمنخاصیتشمااگر.بخشدمیاینوربهگیردمیآنورازیعنیگیرد،میوبخشدمیستاند،میودهدمی

اینکهواست،دیگرانبهزدنضررو،استنبخشیدنواست،خساستاست،نظريتنگکه،کنیدعملبخواهید
مکن،صرفهمکن،صرفه:گویدمیهمینبراي.خواندنمیخدابینهایتبااینها،نشودموفقاوکنمکاريیکمن
بیندمیکندمینگاهکهنگذار،نمایشمعرضبهراذهنیمنهايخاصیتیعنیمکنصرفهگوید،میهمباردو

اوبهضرريیککهکنیمیآرزوکنی،میبخلکنی،میحسادت،استاغتشاشمرکزتتو،شودمیموفقیکی
.مکنصرفهمکن،صرفهاست،صرفهاینهابخورد،

همین،نداریمسودکهاالنما،مطلقسوددر،استشدهگشودهفضايهمینمطلقسودزن،گاممطلقسوددر
این،هستهمحضورهوشیاريیکجسمیهوشیاريازغیر،شدهگشودهفضايایندرکنیممیبازرافضاکه

سینهمقدارياندازیممیشدگیهویتهمیک،دهیممیقربانیکنیم،میبازرگانیما،کنیممیکار.استماسود
کارمطلقهوشیاريبافقطیعنی،بزنقدمیعنیزنگاممطلقسوددر.استمطلقسودخوبشود،میبازمان
.کندمیصرفهاست،نظرتنگجسمیهوشیاريچوننکن،کارجسمیهوشیاريبایاکن،
مخالفتتانذهنیمناگروبخوانیدباید این ابیات را. خودتانسنجشبراياستمعیاريیکتوضیحاتاینهمه

برکت می دهم،میقوتمنو. دربیاییدمطلقسوددرخودتانذهنیمنمقابلدرفضاگشاییباصبربا،کندمی

توبهخواهممیمنبگوییم،بگیریمزوربهرایکیاینکهنهذهنی،منبانهدهممیآرامشدهم،میشاديدهم، 

گفتنزوردیگران،درآوردنسلطهزیربا.استذهنیمناینبدهی،گوشمنحرفهايبهباید،بدهمزندگی

دادنقوتاینمن؟حرفبهدهینمیگوشچرابدهم،بهتقوتخواهممیفهمینمیتو.دادقوتشودنمی

شماازمردمرازندگیارتعاش،اندازيمیرانورت،سوزيمیشمعیکمثلشماکهاستایندادنقوت.نیست

ازوخوانیممیراموالناشعرهايرفتیمخودمانما،گفتهزورمابهموالنامگر.گیرندمیراخردارتعاشگیرند،می

کنیم،میاستفادهآن
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1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

آبِ رو کمتر شود، صد آبِ رو محکم شودگر
جان زنده گردد، وارهد از نَنگ گور و گورکَن

داریم،ذهنیمنکهوقتییکیشویم،میزندهحضوربهماوقتییکی:استجوردو،بینیدمیکههمانطورآبرو
آید،میهاشدگیهویتهمازآبرویش،آیدمیبوجودبیرونیچیزهايباشدگیهویتهمازکهذهنیمن
نشانخواهدمیبینید،میچجوريراآنشماکهببیندخواهدمی،کندایجادمردمدرذهنیتصویریکخواهدمی

شود،میموفقدارددارد،آرامشاشخانوادهدارد،همسرشباخوبیرابطهاست،عاقلاست،دانشمندبدهد
ازاست،رویشآبواقعدر.استآبرویشاین،گیردمیمردمازکهتوجهیوتأییدو،استمعتبراست،پولدار

البته،هایششدگیهویتهمبخاطر،شودمیدیدهخوباینخوب.شودمیدیدهچجوريکنیممینگاهکهدور
نداري؟است،خوبخیلیخوبداري؟پولچقدربیند،میراآدمهايشدگیهویتهمداردذهنیمنکهکسی
ماکهاستهمینبراي.کندمیدرستذهنیمنکهاست،مصنوعیآبروياینمنتها.نداريآبرواست،بدخیلی

یارویمانآبرواینکهبرايچرا؟نفهمند،مردمکهکنیممیپنهانراچیزهاقدراین،داریمنقاب،داریمماسک
گوییممیاشهمهخانهداریمآرامشداریم،صلحبگوییمهمهبهداریم،دعواهمسرمانباریزد،میآبرویمان

.رودمیبینازآبرواست،آبرواینکهبرايچرا؟رقصیم،میزنیم،میخندیممی
،بگویندخواهندمیچههرمردمکه،دورایمانداختهرامصنوعیآبروياینماکهاستموقعیدیگرآبرويیکاما
زندهچقدرکهبینیدمیایندرشماراآبروآید،میماداريریشهازآبروبشوم،زندهزندگیبهخواهممیمن

واقعاً،هستیدسالمچقدرهستند،خالقتانفکرهايچقدرآورید،میجهاناینبهخردچقدرزندگی،بههستید
تان؟بعدچهاربهشودمیدمیدهلحظههرزندگی،برکتزندگی،سالمتی،زندگیشاديوزندگیخردآیا

1344شمس، غزل شمارة مولوي، دیوان

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر
کار او کُن فَیکون است نه موقوف علل

وشدهبازشمامرکزاینچقدرشود؟میشمابعدچهاروارداودمچقدراست،عللموقوفذهنیمنآبروياتفاقاً
آبروياینهاخوببله؟.ذهنیمننه،کندمیادارهراشمازندگیایدگذاشتهشمایعنیرقصد؟میزندگینیرويبا

براي،داردفرقآسمانتازمیندارد،فرقآبروآنباآبرواینکهبینیدمی.شدهزندهزندگیبهکهاستانسانی
که،استمردمتوجهوتأییدگرفتنبرايو،استپنهانکاريذهنی،مندراستبدلیحیثیت،حیثیتایناینکه
استزندگیاصیلشادي،استزندگیزندهانرژيیکیآن.استمصنوعیروانیانرژيیکمردمتوجهوتأیید

.باالآیدمیجوشدمیماوجوداعماقازکه
آبرویمان،نورایازبشویمکوچکبشویم،کوچکیعنی،بشودکمذهنیمنبعنوانماآبروياگرگویدمیدارد

است،محکمدومیآبروياینببینیدشود،محکمآبروصدشودکمترآبروگر.شودمیبزرگترمانواقعیآبروي
آفلچیزهايبهبستگیزندگیشادياین،باالآیدمیجوشدمیشماوجوداعماقاززندگیشاديوقتیخوب
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برايکنیم؟پنهانمردمازراچیزهمهکهکشیممیزجرآنقدرآنجاچرا.استمحکماینپس،کهنداردبیرونی
فالنمدركدانم،نمی،داریمپولنقدرایگفتیممردمبهدروغبهمارود،میآبرویمانگفتیمدروغمابفهمنداینکه

برايخوبشدیم،اللزند،نمیحرفاینطوريداردرافالنمدركکهکسیبگویندکهزنیمنمیحرفداریم،را
. بدلیآبرويبرايگفتیم؟دروغچی
ببینیمبه آبرویمان کنیمنگاهماخواهدمیگوید؟میهمهاینموالناچرااست،مصنوعیآبرويگرفتارذهنیمن

برود؟کنیمولرااصیلآبرويوداریمنگهرامصنوعیآبرويکهداریمچارهماآیاولیاست،نوعیچهازواقعاً
بشود،کمتراتمصنوعیآبرويبگذارتو.نیستزندگیکهزندگیاینجورمیرد،میجانتاینکهبراينه،گویدمی
.مرکزتدربشودگشودهفضااین وکنیپیدابختآنورازبشودکوچکترذهنیمن

ببینیدگورکن،وگورننگازبشودآزادوارهد،، زندگیبهبشويزندههوشیاريبعنوانتویعنیگردد،زندهجان
و.هستیمدیگرانبرايوخودمانبراي، یعنی قبرگورکندنمشغولدائماًماکهگویدمیمابهموالنازیباچقدر

گورپسهستند،آفلاینهادانیممیکه،بیرونیچیزهايباشویممیهویتهمدائماًمایعنی.استننگابن
قبرکندنمشغول،بیاوردرابرکتآنورازبروداینکهعوضماهوشیاريهوشیاري،بعنوانکنیممیراخودمان

خواهیممیهمرااوچونبکشیم،خواهیممیهمرااورسیممیهمکیهربهوبکشد،راماکه،استخودمانبراي
وخودمانبرايکنیقبرمشغولدائماًپسآفل،چیزهاباکنیمهویتهمبدهیمغمبدهیم،درداوبهجوريیک

هستیم،دیگران
،دادهشمابهراخودشفراوانیبینهایتدادهشمابهراکوثرخداکار؟اینازکنینمیشرم.استننگاینگویدمی
کهنیستننگاینکند،پخشجهانبهشماازراخودشپیغامخواهدمی،بشودزندهخودشبهشمادرخواهدمی
دوسترامانذهنیمننه؟یاداریمدوستراقبرمانماداري؟دوستراگورتوهستی؟کنیقبرمشغولتو

چیزهاییچهبامنکهگوییممیمردمبهماهستیم،مانکنیگورعاشقماهستیم،مانذهنعاشقما؟داریمن
نماناجمثل،هستندامقبرکههایمانشدگیهویتهمازما،داریمراهاچیتعصبوغیرتهستیم،هویتهم

خدابجايراآنها،هستندفکر،نیستندخدا،هستندفکرکهمانباورهايازمان،باورهايمثلکنیم،میدفاع
دردازپراینکهبرايناراحتبسیارکردیمدرستقبريیک.کنیممیدفاعماندردهایازمان،دردهایاز.گرفتیم

دعوااوباکندبیدارراماخواهدمیهمکههر،رفتیمفروذهنخواببه،خوابیدیموها،شدگیهویتهماز،است
.کنیمو قضاوت مییمدهقبل را ادامه میمقاومت،کنیممیمقاومتدائماًقبرایندروداریم

ها را زیاد هویت شدگیکنیم که اگر این همو فکر می.هویت بشویمو دنبال چیزهاي گذرا هستیم که بیشتر هم
گوید این ننگ می. شودتر میشود، تنگتر میشود، سفتنه، قبرمان پرخارتر می. مان بیشتر استبکنیم، زندگی

و شما . زنده شوید،ي زندگی که از آنور آوردیدبه جان زنده. این آبروي مصنوعی و حیثیت بدلی را رها کنید. است
کنیم، فضا اگر بسته هم بشود، وقتی ما فضا را باز می. شوداید این با فضاگشایی مرتب ایجاد میدر بیت اول دیده

تا چه اندازه؟ بینهایت، . شودشود، بزرگتر میبنابراین همیشه این فضا بزرگتر می. شودبه اندازه قبل بسته نمی
.بینهایت. آفرین
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شویم، شویم، ما از گذشته و آینده جمع میشود و ما به بینهایت نزدیک مییتر میواش یواش که این فضا گشوده
گوییم این را می. شویم به این لحظه ابديو آگاه می،آییم به این لحظهشویم، میشویم و جمع میجمع می

قط به کسانی آبروي مصنوعی را ف. خواندجاودانگی خدا و بینهایت فراوانی خدا با آبروي مصنوعی نمی. جاودانگی
خرند و فوراً آنهایی که به زندگی زنده هستند، این آبرو را نمی. شود فروخت که خودشان آبروي مصنوعی دارندمی

. دهندهم تشخیص می
1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

امروز سرمست آمدي، ناموس را گردن زدي
هین شعله زن اي شمعِ جان، اي فارغ از ننگ لَگَن

توانیم به صورت هشیاري از هشیاري آگاه که می،سرمست آمدي یعنی این حالت ما که فعالً در ذهن هستیمامروز 
ي این را دارند که یعنی همه انسانها پتانسیل و قوه. شویم و این قوه را داریم، این حالت، حالت سرمستی استب

اند بگوید که از حیوان که پریده به انسان، خدا توتواند این لحظه باشد، میامروز می. فوراً به خدا زنده بشوند
تشخیص بدهی که تو هشیاري هستی که اگر ولش . اي و کی هستیکارهه شوي که چبمنتظر است که تو آگاه 

رقصد با پر از شادي است، پر از آرامش است، می. کنند به حال خودش، چون از جنس خداست، سرمست است
. یعنی ما قوه رقصیدن با خدا را داریم به عنوان هشیاري، همه انسانها. نیروي ایزدي

گذارد ما برقصیم و دست و پاي ما را گرفته؟ ناموس، چه چیزي نمی. ست آمديگوید امروز سرمبراي همین می
شما با . گوید تو این قوه را داري که گردن ناموس را بزنی و واقعاً داریممی. ناموس یعنی حیثیت بدلی من ذهنی

ثیت بدلی را دهم، شما ممکن است به این نتیجه برسید که آقا من حیهمین توضیحات ناقصی که من به شما می
خواهم مردم به من این حرفها را بزنند، تایید کنند، پشت سر من حرفهاي خوب بزنند، من نمی. خواهمنمی

در این به اصطالح زحمت .شم که تایید و توجه مردم را جلب کنمکُنظرشان اینجوري باشد، من خودم را نمی
آدم حسابی ،شما مرا اینطوري ببینید،اینطوري هستمبابا من،کشیدن و انرژي هدر دادن که مردم را متقاعد کنم

. این ناموس را حفظ کنم. کنندتمام وقتم را، انرژیم را بگذارم که مردم چطوري راجع به من فکر می. هستم من
براي اینکه ناموس واقعی ما سرمستی است، . ما ناموس واقعی داریم. استعدادي نداریمنگوید اصالً ما همچومی

. ت، آرامش خدایی است، خرد زندگی استشادي اس
ش را روشن کند، اگوید خدا منتظر بوده و هست که انسان این شمعمی. هین شعله زن اي شمع جان:گویدمی

. غ از ننگ لگنراي فا. هین شعله زن اي شمع جان. شمع حضور را روشن کند، یعنی هشیارانه زنده شود به زندگی
شمعدان به اصطالح، . گذارندلگن جایی است که شمع را تویش می. دیگرگذارندشمع را در جاشمعی می

بعد هزار . شویم به خدازنده می،شویمخوب شمع مهم است یا شمعدان؟ ما به صورت شمع روشن می. زیرشمعی
.شویمکنیم به زندگی، زنده میما ارتعاش می. شودجور برکت از جمله خالقیت، شادي، آرامش از ما صادر می

چون . براي اینکه به شادي اصیل زنده شدیم. خواهیمآید دیگر نمیخوشی را، توجه را، ناموس را که از بیرون می
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درون ازبینیماش هم میو چشمه،االن که به شادي اصیل زنده شدیم. خواستیم شاد بشویم یک خردهآنها را می
.زنیمفقط شعله نمی. رمست بودیمما اصالً بدون ناموس س. ماست، ما ناموس را انداختیم دور

خواهد شمع شما را گوید که خدا هر لحظه میمی. سوره نور است به نظرم35اي هست، آیه در قرآن یک آیه
کی . یعنی سوختش پایان ناپذیر است. سوخت این جهانی ندارد. و این شمع سوختش آنوري است،روشن کند

با همین . کنیمگیریم خاموش میکند، ما اینطوري میروشن میگذارد شمع را روشن کند؟ خدا هر لحظه نمی
. مقاومت و قضاوت

یعنی ما اگر بفهمیم که این تن ما، این چهار بعد ما که این همه . هین شعله زن اي شمع جان، اي فارغ از ننگ لگن
جوانم، من مورد توجهم، کنند، آیا من خوشگلم، من شان توجه میچهار بعد ما را جذب کرده، مثالً مردم به جسم

تازه وقتی . کنند به من؟ خوب همه فکر و ذکرش به لگن استیا نگاه می،زنندشوم همه دست میوارد مجلس می
شویم که اصالً توجه به لگن در قیاس با این شمع ما، شمع الیزالی است، کنیم ما، متوجه میشمع را روشن می

مهم نیست که این لگن سیاه است، . ما براي این آمدیم به این جهانشمعی است که به نور خدا روشن شده، اصالً
سفید است، زردپوست است، چه باورهایی دارد، چه باورهایی سیاسی دارد، چه باورهاي خانوادگی دارد، اصالً این 

حاال . ما شمع را رها کردیم، دنبال شمعدان هستیم. نه شمعدان،اصل کاري همین شمع است. چیزها مطرح نیست
ش کو پس؟ شمع که فعالً اخوب شمع. شمعدان ما بهتر از شمعدان دیگران است. فعالً شمعدان را درست کنیم ما

. منتظریم. نداریم
مان را و مان را دردپراکنیما میزان مقاومت،خواهدو از ما می. زنیتوانی شعله بزنی، ولی نمیتو می:گویدمی

براي همین در بیت اول گفت . هایمانما چسبیدیم به نقش. این لحظه بازبینی کنیممان را و بودنمان را در دردکشی
هر . وار نیستیمکنیم، انسانکنیم، مقاومت میهر موقع ما قضاوت می. وار باشیعنی انسان. مردانه باش و غم مخور

. وار هستیمپذیر هستیم، انسانکنیم، لطیف هستیم، انعطافموقع فضا را باز می
شود که شما هشیارانه متوجه شوید از جنس خدا هستید و شود؟ شمع موقعی روشن میچطوري روشن میشمع

تا زمانی که . تان را از چیزهاي بیرونی نگیریدو هویت،براي اینکار باید فضا را باز کنید. از جنس من ذهنی نیستید
ما لحظه به لحظه شمعی را هم که خدا خواهیم، ما هویت و خوشبختی و حس امنیت را از چیزهاي بیرونی می

ممکن است که مال . توانیم خاموش کنیم؟ نه باالخره این روشن خواهد شدآیا می. کنیمکند، خاموش میروشن می
ولی منظور خدا از آوردن ما به این جهان اینست که در این هفتاد . ما روشن نشود، مال یکی دیگر روشن بشود

. هستیم، این شمع حضور ما روشن بشود و ما به فکر لگن شمع نباشیمزندههشتاد سالی که اینجا 
هویت شدیم، هیجانات جسم، فکر، باورها، هر چیزي که با آن هم. لگن شمع چیه؟ یعنی همین چهار بعد مادي ما

نم من باید یک خرده ورزش کنم بد. تا شمع روشن کنم،شما نیایید بگویید من باید فکرهایم را درست کنم. ما
. اصل شمع است،لگن مهم نیست. نه. شود ضعیفماینطوري که نمی. قوي بشود، بعد شمع حضورم روشن بشود

کنید که این لگن ننگ کنید، فکر میتان را روشن میشوید شما، شمعگوید حتی وقتی به شمع روشن میمی
. شمعدان را هم الزم داریم. م الزم داریمما لگن را ه. معنیش این نیست که ما این بدنمان را باید خراب کنیم. است

. ولی همه حواس ما برود به پیش شمعدان و به شمع ما اصالً توجه نکنیم، این خیلی غلط است
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1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

در سوختم این دلق را، رد و قبولِ خلق را
گو سرد شو این بوالعال، گو خشم گیر آن بوالحسن

هویت ها درست شده و مقدار زیادي این همهویت شدگیرا که پوشیده بودم و از هممن ذهنیگوید این لباس می
و کوششهایی که .ها براي اینست که به اصطالح قبول مردم را، توجه مردم را، تایید مردم را جلب کنمشدگی

این دلق را، رد و قبول خلق را، یعنی اینکه درسوختم . کنم مبادا مردم مرا رد کنند، من این دلق را سوختممی
عار آیا معنیش اینست که ما بیکار و بی. مردم مرا بپذیرند، قبول داشته باشند، نداشته باشند، براي من مهم نیست

باشیم و کارهاي بد بکنیم و هر چی گفتند مردم که این کار بد است، این وضعیت بد است، بگوییم به شما مربوط 
. گویداین را نمی. گوید؟ نهرا میاین . نیست

کنیم، همان اول گفته دیگر، گفته هین دف بزن، هین دهیم، سخت کار میموقعی که ما قانون جبران را انجام می
دهد مرکزش را خدا به رقص در بیاورد، بزند و چهار بعدش را هم بزند، این آدم آیا کسی که اجازه می. کف بزن

براي اینکه فعالیت . شوداش بخوابد؟ نه نمیشود بیکار باشد برود خانهمی. کندبله کار میکند یا نه؟ سخت کار می
شود من بنشینم خانه، بخوابم نمی. جسمی و همین طور یک کانالهایی باشد که خرد زندگی باید جاري شود به آنها

. زنمزنم، هم کف میو بگویم که من هم دف می
کنیم، من ذهنی قبالً ما را شرطی کرده به اینکه ما باید در تنگناي اینکه باید ار میولی در حالی که روي خودمان ک

هایمان ترسیم از دوستانمان، از فامیلکنیم، میما خیلی مواقع کار معنوي نمی. باالخره مردم قبول داشته باشند
بینید که راه درست اینست وقتی شما می. نترس. کنی که چی بشه آقا؟ نه نترسبگویند که تو موالنا گوش می

. نترس
خشمگین داري . ات را با من سرد کنی، برو بکنخواهی میانهتو می. گوید گو سرد شو این بوالعالبراي همین می

چون اگر شما اجازه بدهید مرکزتان را خدا به نوازش در بیاورد، هم . کنمشوي چون من روي خودم کار میمی
شود، یعنی حتی پول شوید، هم بیرونتان بهتر میشود، به او زنده میتر میگشودهشود، فضامرکزتان بزرگتر می

اي شما موفق شود، در هر زمینهتمام فکرهایتان خالق می. خواهید پول دربیاوریدباگر . آوریدبیشتري در می
. ولی به کلمه توجه کنید. و بوالعال و بوالحسن اشخاص نامعین هستند.شویدمی

هر . کنیگوید من اعال هستم، این کار چی هست که تو میگیرد، میشود، ایراد دارد میه سرد دارد میآن کسی ک
از عیب دیدن و عیبجویی و عیبگویی و انتقاد کردن ما به جایی . کند، بدانید که من ذهنی داردکسی انتقاد می

کنید، یک کسی به نام د، سخت کار میکنیکنید و روي خودتان کار میولی اگر شما کار معنوي می. رسیمنمی
کنی، شما به او بگو این کارها چه هست که تو می. دانمگوید من همه چیز را در حد اعال میبوالعال پیدا شده که می

. خواهممن اصالً رابطه تو را نمی. برو سرد شو
و هم خشمگین بشو، من کار خودم ها را دارد، تداند، تمام حسنبه آن یکی بوالحسن که خودش را خیلی زیبا می

دهیم و زحمتش هم زیاد است و خوب بعضی مواقع فشارهاي مالی و این کاري که ما در اینجا انجام می. کنمرا می
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کند؟ خوب چکار ها را خشمگین نمیکند، بعضیها را سرد نمیافتیم، آیا بعضیغیرمالی و به زحمت هم که می
. توانیم که رضایت همه را جلب کنیمنمی. ت استکنیم، ما معتقدیم این کار درس

زنند بر اساس اینکه اعال توانید رضایت همه را که من ذهنی دارند، هر کدام یک حرفی میشما باید بدانید که نمی
گوید من ایراد می. من ذهنی اینطوري است. ها را دارند، رضایت آنها را جلب کنیدهستند و مجموعه همه زیبایی

ات را دوستی،سرد بشوبگویید بنابراین شما . داند و نه استاد استنه می. استاد هستم،دانمگیرم، در ضمن میمی
رد و . کنممن کار خودم را می،من با تو دعوایی ندارم. خواهی بکنهر کاري می،ات را بهم بزنفامیلی،بهم بزن

. دهممن قانون جبران را انجام می. نون جبران استقا. کنماما کار می. قبول تو هم براي من مهم نیست
ها خشمگین شما روزي شانزده ساعت کار کنید، روي خودتان، کارتان، درست کار کنید، خوب معلوم است بعضی

براي اینکه آنها مجهز به کوثر . کنندشوند؟ براي اینکه خودشان را با شما مقایسه میچرا خشمگین می. شوندمی
زنند و گذارند، ضرر میآدمها چرا حسودند، چرا تنگ نظرند، چرا چوب الي چرخ مردم می. دانندنمیولی ،هستند

. شوند؟ براي اینکه از بینهایت فراوانی خدا خبر ندارندبینند، خوشحال میوقتی آنها ضرر می
شود شما هم موفق شوم، میکنم، من ناراحت میمن خودم را با تو مقایسه میشويگویند تو که موفق میمی

اگر تو یک . هم بگوییم، دردها را زیاد کنیمبیا بنشین با هم دردها را به. شیدنشوید، شما هم مثل من درد بک
من با تو کاري ،خوب بشو. شومموقعی درد را زیاد نکنی و همدم من نشوي، مشارکت نکنی، من دشمن تو می

:علی االصول آن بیت طالیی. ندارم
3196ي، دفتر پنجم، بیت ولوي، مثنوم

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سنیتا کنی مر غیر را حبر
ما به حرف بزرگان . گذاریم کسی ما را درست کندمیخواهیم دانشمند بکنیم، درست کنیم، نهنه ما کسی را می

. کنیمگوش می
1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

اي؟اي، در صرفه چون افتادهزادهگر تو مقامر 
صرفه گري رسوا بود، خاصه که با خوبِ خُتَن

گوید تو اگر امتداد خدا می. در اینجا مقامر نماد خداست. مقامرزاده یعنی فرزند قمارباز. مقامر یعنی قمارباز
ساست و محدودیت که هستی، در این صورت چرا در تنگ نظري و صرفه جویی و خ،هستی، از جنس خدا هستی

اندازي؟ هایت را نمیهویت شدگیکنی؟ چرا همچرا خودت را خرج نمی. اياي و بینهایت خدا را رها کردهافتاده
بلکه یکی پیدا ،کندفرستد، آدمها را کمک میفرستد، آدم میخدا به این علت قمارباز است که مرتب انرژي می

. به من ذهنی توجه نکنند. وجه نکنندش به شیطان تاههم. بشود به او توجه بکند
شود؟ یک دفعه یکی موالنا در اندازیم ببینیم چه میمی. کند دیگرآید یا نه؟ قمار دارد میآدم بعد از آدم می

هویت شدگی با پول چرا مثالً هم. گوید تو مگر فرزند او نیستیمی. شویمبخواهد ما هشیارانه از او آگاه می. آیدمی
مدانید که چونید، :گویدکه موالنا می،برم؟ اگر صرفه جویی کنی، بخواهیشود؟ میازي ببینم چه میاندرا نمی
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اندازید بعد کنید، یعنی یک هم هویت شدگی کوچولو را میمدانید که چندید، شما یک خرده صرفه جویی می
بینم وضعیتم درست شده؟ یعنی با ب،کنید که ببینم من حاال این را یک ذره انداختمنشینید سه روز فکر میمی

. شودبگیرید که من پیشرفت کردم یا نه؟ اینطوري نمیخواهید اندازهذهنتان می
این قمار عشق . هایت را باید بیندازيهویت شدگیها و همگفت همه وابستگی. شمس هم به موالنا همین را گفت

توانید که بنابراین شما نمی. شويبه خدا زنده میکسی تعهد نکرده که شما . شوي به آن یا نشويبزنده . است
هایم را انداختم به خدا زنده هویت شدگیاگر من همکه . بگویید خیلی خوب، بیا محضر یک کاغذ امضا کن

ها را گرفتم هویت شدگیاگر امضا ندهید به من و مرا مطمئن نکنید، من این هم. چیزي نیستنهمچو. شوممی
.روي ختنی باشدگوید این رسوایی است، مخصوصاً وقتی که زیبامی. ماندازبدجوري و نمی
گوید مثالً پولت می،فرض کنید که شما یک مرد هستید، یک زن بسیار بسیار زیبا هست. زند دیگردارد مثال می

تو . حاال مثالش خداست. این خیلی زشت استخوب . کنیتو صرفه جویی می. کنیتو نمی. را برایم خرج کن
ها را هویت شدگیتو براي خدا این هم. این خوب ختن یا زیباروي ختنی خداست. خواهی به خدا زنده شويمی

هویت این دردها و هم: سوالش این است. مگر تو بچه قمارباز نیستیخواهی قمار کنی؟نمی. خواهی بیندازينمی
شوم، من من به خدا زنده میکه ضمین بده نه؟ که ت،خواهیهاي دیگر را براي چی نگه داشتی؟ تضمین میشدگی

اگر . اندازم باید به خدا زنده شوماي که میبه اندازه،اندازممنتها یواش یواش که می. اینها را یواش یواش بیندازم
گوید مدانید که چونید، مدانید که چندید، که می،تواند آن را اندازه بگیرداین را من با ذهنم نبینم که ذهن نمی

کنند؟ یعنی این تهدیدات را انسانها را براي چی می. کنممن یک دفعه قطع می. دهممن ادامه نمی. قبول ندارممن
. گوید اینها رسوایی استچی اینها؟ می

هویت شود که همیعنی انسان متوجه نمی. اصالً زشت است براي انسان، در مقام انسان و انسانیت نیست این
تواند به انسان می. مادي داشتن در مقابل خدا درست نیست این؟ این رسوایی استشدگی با چیزها و مرکز 

شود، زنده بشود واقعاً، شمعش را روشن کند، ولی اینها را نگه داشته آنجا، در مرکزش، ببینهایت فراوانی خدا زنده 
ام انسانی است این؟ که مثالً حسادت را، کینه را نگه داشته، خشم را نگه داشته، اینها رسوایی نیست؟ در مق

این به کار بردن همان خردي است که در روز . کنیمواقعاً انسان گونه عمل می. گوید مردانه باش و غم مخورمی
. بله. و ما گفتیم که بله ما از جنس تو هستیم،الست به ما دادند

ما باید مشارکت کنیم با . یمها نباید بکنهویت شدگیصرفه جویی در انداختن هم. پس ما بچه قمارباز هستیم

و از طرف دیگر وقتی . جایگزین نکن. گوید که رفو نکناگر یادتان باشد در داستان خاتون و کنیزك میو.زندگی

گیرد، در این گلیم بسیار زیباي توهمی که ما درست کردیم به مردم ارائه ها را زندگی از شما میهویت شدگیهم

یک گل . کنیدکَند، فوراً رفو میوقتی می. کَندکَند، خدا میاین گلهایش را میکنیم، آهاي مردم ببینید،می

این درست است؟ رفو . گذاریدکنید سر جاي آن میکنید، یک چیز دیگري پیدا میجایگزین می،دوزید آنجامی

. امروز هم من آوردم این بیت را خواهم خواند. نکن
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1407ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

دانه کمتر خور، مکن چندین رفُو
چون کُلُوا خواندي بخوان ال تَسرُفُوا

نهیِ ال تَسرُفُوا اگر امرِ کُلُوا را خوانده اي،. را با خوردن رفو مکناز حظوظ نفسانی کمتر استفاده کن، و جسم خود
را نیز بخوان

1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تاجِ من، دستارِ منصد جان فدايِ یارِ من، او 
جنّت ز من غیرت برد، گر در روم در گولخَن

و تاج من و دستار من و همه چیز . یعنی هزاران تا جان همین جان ذهنی من فداي یار من. صد عالمت زیاد است
براي . یعنی هیچ هم هویت شدگی براي من دیگر ارزشی ندارد. یار در اینجا رمز زندگی و خداست. من یار من است

من ذهنی من . رود، بردم بردم، نبردم هم نبردمدهم میمن هم هویت شدگی را می. اینکه من فرزند قمارباز هستم
و آن سود مطلق ،دانید من ذهنی چشم ندارد برنده شدن شما را ببیندو شما می. ببر و بگذار من ببینم:گویدمی

اگر . یعنی قادر نیست ببیند. تواند ببیندق را من ذهنی نمیگفت برو تو سود مطلق قدم بزن را، سود مطلرا که می
. رودسود مطلق بیاید، این من ذهنی از بین می

اي هستی که عاشق آفتاب هستی، تو سایه. اي و عاشق آفتاب هستیسایه:گفتیادتان است خواندیم هفته قبل
درست مثل . شودآید، من ذهنی ناپدید میر میآید، حضوآفتاب می. رودماند؟ نه سایه میآفتاب بیاید، سایه می
تاریکی اگر بگوید که من حاال هستم، شما نور را بیاور من . رودکنید، همزمان تاریکی میاینکه چراغ روشن می

گویی که نور را بیاور من ارزیابی کنم، اندازه تو چی به من می. بگویید اگر نور بیاید تو نیستیآنببینم، شما به
نور بیاید، تاریکی نباید . توجه کنید شما در اصل از جنس همان نور هستید. حاال بگذار من باشم، نه تو بروبگیرم،

:گویدحاال می. داریمپس سایه را ما نگه نمی. باشد
گولخن آتشخانه حمام، . حتی اگر من بروم در گولخن. کندبهشت به من حسودي می. جنت ز من غیرت برد

رفتند زیر آب یک کوره بود، آنجا که آنجا می،دانید که آتشخانه داشتند، گرمخانه داشتندحمامهاي قدیم می
و خیلی کثیف بود و آنجا محیط کثیفی بود و ،شدکرد، سیاه میگذاشتند و کسی که در گلخن کار میسوخت می

بشوم، این جهنم من، این اگر من بدانم کی هستم و هشیارانه آن:گوید کهمی. گیرداین گلخن را نماد ذهن می
. کند به منشود که بهشت حسادت میشود، یکجوري مینه تنها بهشت می. شودگولخن من بهشت می

رویم ما براي چی می. گوید اگر من بهشت هستم، خوب پس این چی هست؟ این خیلی باالتر از من استمی
بینیم هر چیز قشنگی که از از خدایی بشود، ما میوقتی دلمان ب. بهشت، یک باغ سرسبزي؟ برویم دلمان باز بشود

گوید که بنابراین می. دهدکنیم، ولی این شادي ما و زیبایی ماست که به آن زیبایی میبیرون بیاید ما درکش می
. شما نگران نباشید که در گولخن یا جهنم ذهن هستید
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شود که خود بهشت به آن حسادت تی میبهشوشود،تان بهشت میشما اگر بدانید کی هستید، فوراً جهنم
به شرطی که صد تا جان را فداي یار بکنید، قمار بکنید، تاج این جهانی نخواهید، دستار این جهانی . کندمی

هر چیزي از این جهان که به ما . مقام این جهانی هستند. ارزشهاي این جهانی هستنداینهاتاج و دستار. نخواهید
خواهید تان را میدانید شما کی هستید، شما امتداد خدا هستید، شمعخوب االن که می.دهد هستنداعتبار می

. روشن کنید، همین االن روشن شد، این گولخن شما تبدیل به بهشت شد یا نشد؟ حتماً شد

***پایان قسمت اول *** 
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1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

آن گولخَن گلشن شود، خاکسترش سوسن شود
چون خُلق یارِ من شود، کان می نَگُنجد در دهن

بدانم کی ،گوید که من اگر بروم گولخن، من اگر بروم به ذهن پر از کثیفی، درد، در آنجا که من هستم االنمی

پس شما نگویید که . شودشود، تبدیل به باغ زیبا میهستم و زنده شوم، در این صورت تبدیل به گلشن می

تان اتفاقاً شما ثابت کردید که اگر بدانید کی هستید و شمعو . شودري هست و این درست نمیوضعیت من اینطو

. بله. بردشود که هر بهشتی رشک میرا روشن کنید، این جهنم ذهنتان یک بهشتی می

هویت آن گولخن گلشن شود، خاکسترش سوسن شود، یعنی این خاکسترش یعنی وقتی که من ذهنی و هم

کنیم تواند حرف خرد را بزند، ده جور زبان معنوي پیدا میتبدیل به سوسن، هم زیباست و هم میهایش شدگی

:گفت که. بله. ما

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلو سجلءغیر نطق و غیر ایما
. رودنوشتن، صد هزاران برکت از مرکز گشوده شده ما به بیرون میغیر از حرف زدن، غیر از ایما و اشاره و غیر از 

توجه کنید در . کنیمهزاران جور زبان معنوي باز می،یعنی سوسن هم که ده تا زبان دارد، به قول حافظ، ما ده جور

. زنیممن ذهنی ما الل هستیم به لحاظ معنوي، ما حرف خرد را نمی

سوسن شود، چون خُلق یار من شود، خُلق یعنی خوش اخالقی زندگی، نرمش آن گولخن گلشن شود، خاکسترش 
شود، یار شود در مرکز من، این انعطاف، این نرمش، این برکت، این لطافت خدا مال من میوقتی فضا باز می. زندگی

ن ذهنی م. گنجدگنجد؟ نمیدهد، این می در دهان من ذهنی میبه من میاو می. شود، خرد زندگیمن می
. تواند بخوردنمی،تواند بخورد؟ نهمی. شناسد اصالً آن رانمی

جویی و عیب. شناسدمن ذهنی حسادت را خوب می. اش درد است، غم استاش چی هست؟ میمن ذهنی می
آیا شادي اصیل زندگی را هم . بده بهش بخورد. اش استاین می. شناسدضرر زدن به دیگران را خوب می

تا حاال این گوید منمی. شودچون شادي اصیل زندگی بیاید، بازارش کساد می. شناسدنمی،؟ نهشناسدمی
خواي شادي درونت میآنی از هخواحاال تو می. هاي بیرونی را به تو به عنوان شادي زندگی فروختمخوشی

. شودت میپس ما االن کاالهایمان کساد شد و اینها را به کی بفروشیم، ناراح. خدایی بگیري
اي می. خواهیدخوش اخالقی خدا را می. خواهیدپس شما خُلق را می. رود پایینمی خدایی از گلوي من ذهنی نمی

خواهید به زبان معنوي، به زبان خدا یا خدا از زبان شما حرف و شما می،تواند بخوردخواهید که من ذهنی نمیمی
. شودهنتان که پر از درد است، گلشن بشود که میتان یعنی فضاي ذو همین طور گولخن،بزند
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1795مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

فرمانِ یار خود کنم، خاموش باشم، تَن زنَم
من چون رسن بازي کنم اندر هوايِ آن رسن

شکاري را گیرند، اندازند مثالً یک حیوانی را میطناب را می. کنمکنم، طناب بازي میگوید من رسن بازي میمی
یا آن رسن گیر من بیاید، درست ،کنم که یک رسنی را بگیرمخواهد بگوید که من رسن بازي میگیرند، میمی

یعنی خدا این هشیاري مرا بگیرد . کنم، یکی رسن بیندازد مرا هم بگیردست که من رسن بازي میامعادل این
یار در اینجا زندگی است . کنمفقط فرمان یارم را اجرا می. دهمبراي این کار من االن به فرمان یارم گوش می. ببرد

. افتد، فضا را باز کنیبراي اینکه فرمان یار را اجرا کنی، لحظه به لحظه باید اتفاقی که بر اساس قضا می. یا خداست
حرف خدا کنید، به بندید، مقاومت میهر موقع فضا را می. کنیدکنید، فرمان یار خود میهر موقع فضاگشایی می

در حالت . کنید خواهید دید که ذهنتان خاموش استگوید که وقتی فضا را باز میبراي همین می. دهیدگوش نمی
. خاموش باشم. تسلیم واقعی ذهن ما خاموش است

کنم با فضاگشایی و تن زنم یعنی ضمن اینکه فرمان خدا را گوش می. این تن زدن هم واژه جالبی است. تن زنم
. کشمشاید هم درد می، صبر می کنم،رومایستم و نمیمن می. کند که بکشدتم، ذهن مرا تحریک میخاموش هس

هر موقع . مقاومت ذهن بدیمن است. یمن استخوش، مقاومتاین مقاومت. ولی این مقاومت، مقاومت مثبت است
. افتدکنیم، یک اتفاق بد میما مقاومت می

گوید که هر موقع ما می. کندوالنا این واژه را به معنی حوادث ناگوار معنی میم. یادتان هست اصطالح ریب المنون
یعنی شما اوقات تلخی با همسرتان جزو ریب المنون . افتدکنیم، حوادث بد اتفاق میمن ذهنی داریم و مقاومت می

که من ذهنی داشتن یعنی اینها حوادث ناگواري است . است، رفتن و دعوا کردن در بیرون جزو ریب المنون است
دانم سکته قلبی کرده، انواع و اقسام از این سطح بگیرید تا اینکه یکی سرطان گرفته، نمی. همراه خودش دارد

آید بخاطر من مرض گرفته، آن هم جزو چی هست؟ آن هم جزو حوادث ناگوار من ذهنی است، یعنی سر ما می
. کنداینها را مقاومت من ذهنی ایجاد می. ذهنی ما

کنیم، صبر خواهد فضا را ببندد، دیدید ما مثالً فضا را باز میاما اگر شما فضا را باز کنید و تحریکات ذهن می
شویم، ببندیم و بلند شویم و واکنش خواهیم واکنش نشان بدهیم، ولی از آنور هی ما تحریک میکنیم، نمیمی

تن زدن یعنی صبر کردن . زنیدزنیم، ولی شما تن مینشان دهیم، مردم را سر جاي خودشان بنشانیم، حرفهاي بد ب
ولی شما فضا را باز کردید و . اش عادت کرده ما را بکشدچون ذهن دائماً با نیروي ثقلش، کششی. و نرفتن به ذهن

. خواهید فرمان خدا را اجرا کنیدمی. خواهید از جنس خدا شویدمی
دید که از آن فضاي گشوده شده پس از مدتی تن زدن یعنی فرمان خدا را اگر بخواهید اجرا کنید، خواهید 

اید که وقتی دیده،ایدامتحان کردهشما حتماً. آیدآید، یک شادي میحل مییک راه،مقاومت خوش یمن کردن
یک . سبب استاین شادي، شادي بی. آیدگویید، بعد از پنج دقیقه یک شادي میو هیچی نمی،کنیدفضا را باز می
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این خرد را . این خاموشی چقدر خوب بود. که من واکنش نشان ندادم،که عجب کار خوبی کردم،آیدزي میخردور
. کنیدو شما با این کار رسن بازي می. و خردورزي را کی به شما داده؟ یار شما

قع هم شما خواهید در وااندازید، میکنید، دارید طناب میکنید و به حرف یار گوش میهر موقع فضاگشایی می
اندازد که هشیاري شما را بگیرد بکشد، شما دارید و از طرف دیگر خدا طناب می،خواهید خدا را بگیریدمی

خواهد هر لحظه گیرید که میدهید به زندگی، شما را بکشد به طرف خودش و فرصت را از ذهن میفرصت می
کشد به کشد به اینور، خدا میاین جهان می. نورکشد به آکشد به اینور، ذهن میدر اینجا هی خدا می. بکشد

و به تدریج ،شما با تن زدن و خاموش ماندن اجازه بدهید که خدا بکشد ببرد و این کار عملی است. طرف خودش
.پیونددگویم در اکثر شما دارد به وقوع میتقریباً من دارم می

شود به اینکه ش مربوط میابالفاصله شروع کنم و اولیهایی برایتان خواهم خواند که اجازه بدهیدخوب مثنوي
خواهد از زندان برود بیرون، به جاي اینکه از خدا کمک بخواهد که همیشه یوسف که در زندان هست و می

کند و منظور از اش میخواهد و خدا تنبیهکمک کرده بوده، از یک انسان کمک میاوخواسته بوده و خدا به
. خواندن این قصه کوتاه این است که شما باید همیشه فضا را باز کنید و از درون، از خدا یا زندگی کمک بخواهید

. خوانیممی. بله. از بیرون نخواهید
کنیم ست که یکجایی ما خدا را رها میااین،شویمه ما موفق نمیخواهد نشان بدهد که یکی از علل اینکموالنا می

وقتی شما فضا را باز . حتی شما نباید از یک انسانی بخواهید که براي شما دعا کند. خواهیمو از انسانها کمک می
گوید که یدر این قصه خدا به یوسف م. کنددارید، خدا از درون به شما کمک میکنید، حالت تسلیم را نگه میمی

. خواهیمرا رها کردي و رفتی از بنده کمک میتو من چی کم گذاشته بودم که 
3400مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مرا نزد « خواستن از غیرِ حق و گفتنِ یارياهللاِ علَیه به حبس بِضْع سنین به سببِیوسف صدیق صلَواتمواخذة

عنْد ربِّک مع تَقریرِهاُذْکُرْنی »الي خود یاد کن وم

طبق آن آیه یوسف به یک نفر که از زندان . دهمسنین یعنی چند سال، و آیه قرآن که االن به شما نشان میضّعب

گوید که وقتی رفتی پیش موالي خودت که ما را زندانی کرده، مرا رود بیرون و او هم در زندان است، میدارد می

گوید که می. خوانیمش را میادهم کلبله االن آیه را نشان می. خالص بشومهم یاد کن، بلکه من هم 

3400مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

با نیازي خاضعی سعدانییآنچنانکه یوسف از زندانی اي
همان طور که یوسف از یک زندانی که این زندانی هم آدم معمولی نبود، هم با نیاز بود، یعنی نیازمند خدا بود، هم 

خواهد که حتماً یاد من باش و پیش فرمانروا از او می. پس این هم آدم خوبی بوده. فروتن بود و هم نیکبخت بود

. اش این استرفتی، پیش عزیز مصر رفتی، حتماً از من یاد کن و آیه
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42، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف
وقَالَ للَّذي ظَنَّ أَنَّه نَاجٍ منْهما اذْکُرْنی عنْد ربِّک فَأَنْساه الشَّیطَانُ ذکْرَ ربِّه فَلَبِثَ

فی السّجنِ بِضْع سنینَ
اما شیطان از خاطرش . خود یاد کنمرا نزد موالى: شود، گفتدانست رها مىبه یکى از آن دو که مى) یوسف(و 

.سال در زندان بماندزدود که پیش موالیش از او یاد کند، و چند
یا چند بِضْع سنینَو این . گوید چند سالآید موالنا میها گفتند هفت سال ولی بنظر می، بعضیبِضْع سنینَاین 

کنید توانایی روشن یعنی همه شما که به این برنامه گوش دارید می. سال نماد همین معطل شدن ما در ذهن است
تان را روشن کند در حالت دهید که خدا شمعباجازه . گویم روشن کردنتان را دارید، حاال نمیشدن شمع

به دلیل اینکه حتماً از چیزهاي بیرونی ،مانیممیگذرانیم و زندانکنیم و وقت میتسلیم، ولی وقت را تلف می
. خواهیمکمک می

خواهد انسان باشد، انسان اگر بیرون را بگیري، می. درون را باز کن. خواهد بگوید که شما بیرون را رها کنمی
باشدهر کسیخوب باشد، هر چی باشد، قدرت این جهان داشته باشد، قدرت معنوي داشته باشد، موالنا باشد،

از بیرون . آیداز بیرون کمک نمی. خدا از درون به شما کمک کند. باید فضا را باز کنی. کار از درون است،رها کن
پس بنابراین ما هم چون کمک . اگر از بیرون کمک بخواهی چند سال بیشتر در زندان خواهی ماند. آیدکمک نمی

سال هم نشده، بلکه سی سال، چهل سال، پنجاه سال از آن ایم که البته مال ما چند سال هم نشده، هفتخواسته
.شویمبتوانستیم به خدا زنده که ما می،زمان گذشته است

3401مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چون بیرون روي: خواست یاري، گفت
پیشِ شَه گردد اُمورت مستَوي

مستوي، . پیش شاه درست خواهد شدروي کارتپس یوسف یاري خواست از آن شخص، گفت که بیرون می
.آن موقع از من هم یاد کن. راست، هموار

3402مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا مرا هم واخَرد زین حبس نیزیاد من کن پیشِ تخت آن عزیز
را دیدم آنجا، آدم خوبی من یوسف . پس لطف کن پیش تخت آن عزیز، مرا هم یاد کن، برو بگو که من گناهی ندارم

.کندگیري میخودش نتیجه. بلکه من هم از زندان آزاد بکند. گناه افتاده آنجااست، بی
3403مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مرد زندانیِّ دیگر را خالص؟کی دهد زندانیی در اقتناص
. تواند زندانی دیگر را خالص بدهدگرفتار زندان است، چطوري میگوید کسی که در شکار زندان است، یعنی می

تواند نجات گوید کسی که در ذهن است، آیا کسی دیگر که در ذهن است را میمی. گیردزندان را زندان ذهن می
ا این خواهیم که من ذهنی دارند و شاید شما با این گفتگو و بولی ما کمک را از انسانهایی می. گوید نهدهد؟ می

بخواهید که براي شما دعا ،دهدابیات اگر زیاد بخوانید، دیگر نیایید از هر من ذهنی که خودش را معنوي نشان می



# Programگنج حضور758برنامه شماره 758

20: صفحه

بکند و شما این فضاگشایی را و کمک کردن از خدا را رها کنید و دل ببندید یا چشم ببندید به کسی که فکر 
.تواند به شما کمک بکندکنید میمی

ست که شما راه درست ایم، اینها براي اینفهمخوانیم و این چیزها را میرست است ما موالنا میتوجه دارید که د
. آید نه از بیرونکمک از درون می. شوید که هی باید فضا را از درون باز کنیدشما االن متوجه می. را پیدا بکنید
دانید که فقط باید به می. آنجا دخیل ببندیدو دست بزنید و بیفتید،روید قبر موالنا را زیارت کنیدپس شما نمی

کی دهد زندانی در . یا به من،فضا را در درون باز کن، نچسب به قبر من:گویدو او می،حرفهاي موالنا گوش کنید
تواند آزاد، مرد زندانی دیگر را خالص؟ کسی که در ذهنش گیر است، کسی دیگر را که در زندان است، نمیاقتناص

. توانند شما را آزاد کنندواضح است که خاك و سنگ و قبر و اینها هم نمی. بکند
3404مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

انتظارِ مرگ دارِ فانی انداهلِ دنیا جملگان زندانی اند
شان زندانی شان زندانی این دنیا هستند، همههویت هستند، همهگوید اهل این دنیا، کسانی که با این دنیا هممی

توانند بروند بیرون، بنابراین در ذهن منتظرند خوب از ذهن که نمی. شان در ذهن هستندهمه. این دنیا هستند
. چون اینها تسلیم را بلد نیستند. ی را هم بلد نیستندهیچ راه. یعنی نسبت به این جسم بمیرند و بروند. بمیرند

هشیاري جسمی فقط بیرون را . بینندهویتند، بیرون را میاینها که در داخل ذهن زندانی هستند و با جهان هم
گوید این آدم معنوي است یا دینی است، من دست به دامن این بینند، میدر بیرون هم بعضی آدمها را می. بیندمی

فضا را از درون باز . گوید این کار را نکنمی. بنابراین اینقدر باید بمانی در این زندان که بمیري. شودنمی. مبشو
. کن

3405مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تَن به زندان، جان او کیوانی ايجز مگر نادر یکی فردانی اي
اینکه یک نفر متواضع و کتاب . همه اینطوري نیستند. بینهایت خدا زنده شدندمگر بسیار بسیار نادر افرادي که به 

گوید کیوانی دانید، و وقتی میکیوانی، کیوان یعنی زحل، می. تواند این آدم کیوانی باشدنمی،زیاد خوانده و اینها
اینجور آدمها اگر پیدا . نایعنی زنده به بینهایت خدا، بسیار عمیق، با حضور عمیق و اینها نادر هستند، مثل موال

که زندگی است، هشیاري است را توانند هسته مرکزي شما بشوند، اینها چون دائماً به زندگی مرتعش هستند، می
براي اینکه نقداً هر لحظه خدا آنجا هم حاضر است به شما کمک . ولی شما به این امید نباشید. به ارتعاش دربیاورند

یا یک انسانی که به زندگی زنده است را از کجا پیدا ،؟ ما که موالنا را از کجا پیدا کنیماز کجا پیدا کنیم ما. کند
. کنیم؟ شما پیدا کنید ببینیم

کسی که با خدا یکی شده و اینقدر یکی . فردان یعنی یگانه، یکتا. ايگوید جز مگر نادر یک فردانیبراي همین می
گویم من نمی. در این بحر، در این بحر همه چیز بگنجد. نهایت شدهشده که به بینهایت خدا زنده شده و دلش بی

به . من ذهنی را به عنوان یک انسان معنوي بگیریم، خیلی خیلی زیاد است،ولی اینکه اشتباه بکنیم. نیستند
جان او به خدا . ايجان او کیوانی. طوري که تن او در این جهان است و روحش، هشیاریش در جهان دیگري است

. جانش یک جاي دیگر است. فقط تنش اینجاست. یعنی او منتقل شده. در فضاي یکتایی است. زنده است
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یواش یواش همین که . مان اینجاستمان اینجاست، هم متاسفانه جانتوجه کنید که ما در این سطح هم تن
قماربازید، یک قمار بزرگ امروز گفت شما . شوداندازیم جانمان دارد منتقل میهایمان را میهویت شدگیهم

. کنیمولی ما قمار را نمی. بکنید، همه را بیندازید
همسرم را کنترل . من الگوي کنترل دارم. من الگو دارم. ماندگوییم من همه را بیندازم، چیزي در دستم نمیمی
کنم، به همه شکایت میمن دردهایم را گرفتم دستم،. کنممردم را کنترل می. کنمهایم را کنترل میبچه. کنممی
گویند که واي مظلوم هستی، بیا دهند، میگویم مظلوم هستم، به من اینقدر ظلم شده، مردم به من کردیت میمی

من هم به . تو آدم خوبی هستی. یک چایی بدهم به تو، حاال حالت خوب بشود، ناراحت نباش، ما دوستت هستیم
حاال تو . گویمو آنور میروکنم و اینبنابراین درد را هی حمل می. اینکه بگویند آدم خوبی هستی احتیاج دارم

کی . دتضمین هم قبول ندار. خوب تو بیا یک تضمینی بده. اینها لوازم زندگی من است. گویی اینها را بیندازمی
. خواهیمتواند تضمین بدهد؟ پس بنابراین ما کمک از مردم یا از بیرون نمیمی

3406مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مانْد یوسف حبس در بِضْع سنینپس جزايِ آنکه دید او را معین
گفت یاور . در جزاي آنکه آن شخص را به جاي خدا معین دید، یعنی کمک کننده دید. اش کردبنابراین خدا تنبیه

یوسف چند . گفت خدا چی پس. و سفارش ما را بکنتو بر. روي بیرون من که کسی را ندارممن تو هستی، تو می
ما هم چون دست به دامن آدمهاي بیرونی هستیم، . توانست زودتر آزاد شودیعنی می. سال بیشتر در زندان ماند

. شودمخصوصاً آدمها هی چند سال این زندان ذهن بیشتر دارد می
3407مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وز دلش، دیو آن سخن از یاد بردقلش ستُردیاد یوسف، دیو از ع
یعنی هم از دلش مهرش رفت . گوید که دیو یعنی شیطان یاد یوسف را از ذهن آن زندانی به طور کلی بردمی

هم دوستی، هم اسمش. یادش رفت اصالً یوسف را. اصالً رفت گفت ما دوستی مثل یوسف نداشتیم. بیرون، دوستی
. کندبه امر کی؟ توجه کنید شیطان هم به امر خدا کار می. کی، کی برد؟ دیو، شیطان. ر دو رفتاش هو قیافه

3408مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ماند در زندان ز داور چند سالزین گنه کامد از آن نیکوخصال
از . از چاه بیرون آورده بودشخُلق یارش بود و . یعنی اخالق خوب داشت. بینید یوسف نیکوخصال بودمی

اش را از روي زندگی و خدا برداشت، به جاي اینکه فضا را باز کند و تسلیم ولی توجه. ها رهانیده بودگرفتاري
گوییم؟ براي اینکه همه ما اینها را براي چی می.بشود که قدرت این کار را داشت، هشیاریش را داشت

. داور، داور یعنی خدا چند سال بیشتر در زندان ماندو ز. همه ما یوسف هستیم. نیکوخصالیم
هویت است، به اینکه انسان با اشخاص و انسانهاي بیرونی هم. هویت شدگی استپس گناه چی هست؟ گناه هم

شان را از توانند بکنند و توجهکمکی که آنها زندانی هستند، نمی. خواهدهویت شدگی از آنها کمک میعنوان هم
ما این کار را . گوید حاال فعالً در زندان بمانگذارد آن را روي آنها و داور یعنی خدا هم میدارد و میرمیروي خدا ب

. خوانیمبراي همین می. خواهیم بکنیمنمی
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3409مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که چه تقصیر آمد از خورشید داد؟
تا تو چون خُفّاش اُفتی در سواد

کی به داد تو نرسیدم، خورشید داد یعنی خورشید . که تو از من چه کوتاهی دیدي،، منظور خدامنظورش این بود
من که خورشید عدالت هستم، از من چه کوتاهی دیده بودي که مثل خفاش در سیاهی . عدل، خورشید عدالت

و خرد زندگی نیامد؟ دکردیو فضا را بازدکجا شما تسلیم شدی. گوید این صحبت را موالنا؟ به مابه کی می. افتادي
کجا مقاومت را رها کردید و خدا به شما کمک نکرد؟ کجا تسلیم شدید و خدا شادیش را و خردش را وارد چهار 

.تقصیر یعنی کوتاهی. بعد شما نکرد؟ تقصیرها همه مال ما بوده
نبات نگذراندم، حیوان نگذراندم، مگر من ترا از حالت جماد نگذراندم، از . گوید من که تا حاال به تو کمک کردممی

تا حاال کوتاهی . توانم از این مرحله ترا بگذرانماي است، براحتی من میاالن تو ذهن یک زندان خیلی ساده
سیاهی یعنی ندانم کاري، . روي؟ سواد یعنی سیاهینکردم، تو چرا تو ذهن االن مثل خفاش به سوي سیاهی می

دانم، مقاومت کردن، غصه خوردن، درد پخش کردن، گوییم من میشویم میجهل، اینکه ما هر لحظه بلند می
دانم و گویی من میم، آرامشم را به تو بدهم، تو میادهی من شادي اصیلچرا اجازه نمی. اینها همه سیاهی است

.پس در زندان بمان. کنیهایت داري درد پخش میبر اساس دانسته
3410مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب
تا تو یاري خواهی از ریگ و سراب

کی من برکتم را به تو قطع کردم، . دریا نماد خدا و ابر نماد کرم او و بارش اوست. چه کوتاهی از دریا و ابر دیدي
شما این موضوعات را از اگر . کوتاهی از کی بوده؟ از ما. نباریدم، کی کوتاهی کردم؟ هیچ موقع کوتاهی نکردم

ب کوتاهی وموالنا بشنوید و دوباره بروید به سیاهی و پناه ببرید به یک آدم بیرونی و خداي درون را رها کنید، خ
ا جهویت شدگی را از کی هست؟ اگر پس از این شما مرتب قضاوت کنید، مقاومت کنید، دوباره خدا بیاید یک هم

و به همه هم نشان بدهید، در اثر طالق ،آنجا بگذارید، بدوزید، بهتر از اولش بکنیدبکَند و شما یک چیز دیگر فوراً 
. که تقصیر همسر من بود، من یک چیزي از دست دادم، ولی االن یک همسري پیدا کردم جوانتر، بهتر و زیباتر

. د گلیم را نگه داریدخواهیخوب با این کار شما می. نگاه کنید االن دوختم اینجا، گلیم از اولش هم بهتر است
حیثیت بدلی . دهداین گلیم به شما حیثیت بدلی می. این گلیم نباید باشد اصالً. کوتاهی شماست. تقصیر شماست

. خواندبا حیثیت عالی فراوانی خدا و کوثر نمی
شما بهتر ریگ و سراب را. خواهی از ریگ و سرابپس از دریا و ابر چه تقصیري دیده بودي که تو االن یاري می

بینید که ریگ سوزان در جلوي شما یک دریایی نمایان ها میکنید در بیابانوقتی رانندگی می. شناسیدمی
مقدار ،کنیمبه من ذهنی که نگاه می. من ذهنی هم همینطور است. رسیدروید به دریا نمیهر چه می. کندمی

بینیم نه رویم به آن، میها، ولی هر چه که میشدگیهویتبله خانه و همسر و هم،بینیمزیادي آب و زندگی می
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کند، ولی ما از آن یاري پس ریگ و سراب به ما کمک نمی. کنددانش ذهنی ما هم کمکی نمی. این چیزي ندارد
. خواهیممی

ن کند، چه کوتاهی کرده که ما از کویر سوزان مدریاي اصیل یکتایی و کرم او که در اثر تسلیم به ما کمک می
خوب او هم اشتباه کرد، . ایماشتباه کرده. ما هم مثل یوسف نیکو خلقیم. خواهیمهاي ذهنی کمک میذهنی و من

خواهیم اشتباه را رفع کنیم و دیگر در این ست که ما میاحاال صحبت سر این. در زندان ماند چند سال بیشتر
است که ما باید شناسایی کنیم، انتخاب کنیم و تصمیم در اینج. خواهیم بیشتر بمانیمیا نه می،زندان ذهن نمانیم

و من ذهنی ،ایدبعد آن موقع باید به کارهایی عمل کنید که قبالً نکرده. خواهیم بمانیمبگوییم نه ما نمی. بگیریم
. مقاومت خواهد کرد

3411مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یوسفا، داري تو آخر چشمِ بازعام اگر خُفّاش طبع اند و مجاز
گریزند، از یکتایی گریزند، از این لحظه میعموم مردم اگر طبع خفاش دارند، یعنی از روي نور می:گویدمی
جاز یعنی باطن و توهم به جاي شادي اصیل زندگی در خواهند در تفرقه بیفتند و در ذهن بیفتند، مگریزند و میمی

گویند ما مردم به ما می. شود را بخورند، تایید مردم را بخورندثالً پولم دارد زیاد میهاي مخواهند خوشیذهن می
این خفاش طبعی است؟ ، ومجاز است این. خورنددانشمندیم، استادیم، آن را می

داند و از بیند، خودش را هشیاري میبیند، خودش را میانسان از روشنایی روز که با عینک خدا جهان را می
هویت و برود به ذهن و عینک هم،آن هست، به بینهایت آن زندگی است، زنده شده، این را بگذارد کنارجنس

. گوید عام اینطوري هستندمی. ها را به چشم بزندشدگی
تو چشم مرا . تو که باید درست ببینی. تواند عقاب باشد که تیزبین استباز می. یوسفا که تو چشم باز را داري

تواند به طور فرعی اگر باز را در برابر خفاش قرار بدهی، باز در ضمن این باز بودن چشم معنوي را هم می.بله. داري
شود و این چشم، چشم تیزبین است مثل چشم مان باز میشویم، چشمیعنی هر موقع ما ناظر ذهنمان می. بدهد
. کنیدمیکامالً این چیزها را درك . توانید ببینیدیعنی شما االن می. عقاب

3412مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بازِ سلطان دیده را باري چه بود؟گر خُفاشی رفت در کور و کبود
گوید اگر خفاشی، یک من ذهنی رفت در ذهن، کور و کبود نماد من ذهنی است، بارها گفتیم من ذهنی هم کور می

گیرد و گیرد، خوشبختی را از بیرون میرا از بیرون میها را زده و هویتش هویت شدگیاست چرا که عینک هم
شود که انسان زخمی بشود، زخمش از چی هست؟ زخمش مثالً از زند، این کار سبب میخودش را به اینور آنور می

توقع اینکه همسر من . اصالً خود توقع که پول من به من زندگی بدهد، آخرش سرخوردگی است. توقعاتش است
هر رنجشی یک کبودي . شود که من برنجمچون من بدبختم االن، این سبب می،کندبخت کند و نمیتواند خوشمی

. پس همه جاي من ذهنی زخمی است. خوریم مااي میانگار یک ضربه. است
در عین حال که این همه کتک خوردیم، . تمام دردهاي ما همان کبودي زخمهاي گذشته است و اما کور هم هست

اما تو که سلطان را . خواهند زندگی کنندگوید خفاشان، عام اینطوري میمی. یمبینم و باز هم نمیباز هم کوری
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ایم، شما دیدي، یعنی تو که خدا را دیدي، به تو چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ خیلی از ما انسانها بارها حس کرده
تجربهراخدابایکتاییحسوزندگیخردآمدنوکنید بارها فضاگشایی شدید راهم که به این برنامه گوش می

ذهندوبارهکبود؟وکوربهرویممیخفاشمثلگردیممیبردوبارهچراپساید،کردهکهایدکردهاگر. ایمکرده
کنیم؟میدرست

3413مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پس ادب کردش بدین جرم اوستاد
که مساز از چوبِ پوسیده عماد

این. نکندرستستونپوسیدهچوبازتوکهبوداینمنظورشو. کردادبرایوسفخدایعنیاستادبنابراین
منیعنیپوسیدههايچوبازکهببینیدزندگیتاندرشما. استمفیدبسیاربسیارعماد،پوسیدهچوبازمساز
جنسازاگر. استخودمانذهنیمنهمیناولیش. کردیدبناآنهارويرازندگیتانوساختیدستونذهنیهاي

چوببهکهحاال. نکنیمتکیهخودمانذهنیمنپوسیدهچوببهباید،هستیمخداجنسازهستیمیوسف
شما. کنیمدرستستونتوانیمنمیهممردمپوسیدههايچوباز،کنیمتکیهتوانیمنمیمانذهنیمنپوسیده

که. باشیداوبهمتکیوکنیداعتماداست،دردازپراست،جهانباهویتهمدارد،ذهنیمنکهکسیتوانیدنمی
. استپوسیده،برسدتواندنمیهمخودشدادبهحتیاین. رسیدخواهدمندادبهکرد،خواهدکمکمنبهاین
.بله
بینیدمی.کنیماعتمادخودمانبهتوانیممیماورودمیبینازپوسیدگیشویممیزندهحضوربهکهيادرجهبه
. بربیاییمتوانیمنمیمانذهنیمنهايوسوسهعهدهازماکهدانیممیچرا؟. نداریماعتمادهمخودمانبهماکه

شناساییتوانیممی. کندمیادبتانخداکنید،میدرستعمادپوسیدهچوباینازهرموقعکهگویدمیداردو
ستونذهنیمنهیچازیعنیايپوسیدهچوبهیچازاینازپسکهبگیریمتصمیموکنیمانتخابوکنیم

ايآیهیک. استاشآیههماین. استمهم. باشیمآنبهمتکییا،بسازیمرامانخانهآنرويکهنکنیمدرست
:گویدمیهست

4، آیه )63(قرآن کریم، سوره منافقون
 مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا رو ◌ۖ هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ یةٌ ۖ◌ ونَّدسم خُشُب مکَأَنَّه ◌ۖ….

دهى، گویى سخنشان گوش مىآید، و چون سخن بگویند بهچون آنها را ببینى تو را از ظاهرشان خوش مى
.چوبهایى هستند به دیوار تکیه داده

. پوسیدهعمادهايازبعضیگویندمیسخنقشنگهمخیلی، آیدمیخوششذهنیمنازماذهنیمنیعنی
میعیبکند،میانتقاددارد،شدیدذهنیمنولیکند،میصحبتدارد،دانشیکهکسیآیاکنید؟میتوجه
آدماینکند،میشکایتفقطنیست،واقعیغمگسارکند،میپخشرادرداست،دردازپرکند،میغیبتگوید،
بههستندهاییچوبگوییدهی؟میگوش. استپوسیدهستوناست؟واقعیستونیا،استپوسیدهستون
ودردندپرکههایشانبعضی. هستندچوبمثلذهنیهايمنتمامکهبگویدخواهدمییعنی. دادهتکیهدیوار
میقولاینکهنه. نیستحرفحرفشان. کرداعتمادشودنمیحرفشانبههستند،همپوسیدهکهاندشدهکهنه
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درستاحساسشان. نیستخداییحرفشان. نیستدرستحرفشاناصالنه،ایستند،نمیقولشانسردهند
ازمقاومتاینومقاومتآن. دیگرباشدداشتهمقاومتبتواندبایدستون. نیستدرستشانهیچی. نیست

کهکسیشود،میخشمگینمرتبکهکسی. باشدداشتهثباتبایدستون. آیدمیماثباتازآید،میماپایداري
درجهبه. کهباشدستونتواندنمیاینکهاست،درکردناسموتوجهوتاییددنبالکهکسیشود،میحرصدچار

.بودمتکیشودمیآنبهکهستونی. باشیمستونتوانیممیوصلیمخدابهکهاي
3414مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لیک یوسف را به خود مشغول کرد
تا نیآید در دلش زآن حبس، درد

می. نکشدرازنداندردزیادکهکردمشغولخودشبه. دیگربروکهخودشحالبهنکردولرایوسفخدااما
گذاشتیمبیروناندازهازپاوکردیمخفاشیخیلیماکهاستدرست. استنکردهرهاراماخداکهبگویدخواهد

کمکآدمهااز. کردیمرهاراخداستونودادیمتکیهو. کردیمدرستعمادپوسیدهچوبازودانیممیگفتیمو
نکرده،رهاراماخداهنوزولی. خداازغیرخواستیمکمکچیزهمهاز. خواستیمکمکپولمانازاصال. خواستیم
.استآمادهآنجاکمکبرگردیمهرموقع. هستمابهحواسش

3415مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آنچنانش اُنس و مستی داد حق
که نه زندان ماند پیشَش، نه غَسق

بابکند؟تواندمیهممابا. کرددوستیاوباودادمستیاو،بهدادشاديآنچنانخدا. تاریکییعنیغَسقبله
وچیزهاازمادیگر. بردیمپیاشتباهاتمانبهبکنید،فضاگشاییهیشما. تواندمیبلهتواند؟میشماشخص

زنداننهو. کندمیارائهمابهرااشمستیرا،انسشورااشدوستیاوو،خواهیمنمیکمکبیرونیاشخاص
رحمازتروحشتناكزندانیهیچ:کهگویدمیزند،میمثالاالنو.ذهنتاریکینهکند،میاذیتراماذهن

تنیدهحواسماجسماینازارتباطیم،درزندگیباماآنجادرچونولی.مانیممیآنجاماهنُهماکه،نیستانسان
بلکهرسد،میماههنهوآنجادرکندمیرشدکند،میپیشرفتماجسمتنهانهو. شنیدندیدن،مثل،شودمی

.شودمیگذاشتهرویشهاخاصیتاینشود،میتنیدهآنجادرآنهاهمهبوییدن،شنیدن،دیدن،مثلهاییحس
مناینازمعنويهايحسدفعهاینباشیم،خداباذهنرحمزنداندرماهوشیارانهاگرکهبگویدخواهدمی

شنیدنودیدنمثلهاییحسآنجاگفتکههمانجا. معنويهايحسکنید؟میتوجه. شودمیدمیدهماذهنی
.آیدمیوجودبهمادرخداستمالکهدیگريجورشنیدنودیدنیکهماینجاآمد،وجودبهرحمدر

3416مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناخوش و تاریک و پرخون و وخمتر از رحمنیست زندانی، وحش
نیستمطلوبیجايزیاداست،تاریکاست،کوچکچوننیستانسانرحماززاتروحشتزندانیهیچگویدمی

اما. استوخماست،تنگ. رشدبانیستسازگاراصالواست،خونازپرزندگی،براي
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3417مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چون گشادت حق دریچه سويِ خویش
در رحم هر دم فزاید تَنْت بیش

اینتويکهفهمیمنمیاصالشدهگشودهماسويبهخداازايدریچهوصلیم،خدابهماخودکارطوربهچوناما
داشتیماسترسوخوردیممیغصهاگرچون. شودمیتربزرگماتنلحظههرو،هستیمکنندهناراحتزندان
.نکردهرشدمامعنويتنبیرون،استرسازبیروندرکمااینکه. کهکردنمیرشدماتنخوبآنجا،

3418مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

قیاساندر آن زندان، ز ذوقِ بی
خوش شگُفت از غرْسِ جسمِ تو حواس

اینو. داشتیمذوقبگیرید،صفرثانیهازاینجا،بودیمکوچکماوقتیرحمزندانآندر. کردمعرضکههمانی
در رحم ،این دنیا هستیم به اصطالحذهنتويمااالنکهاستذوقینوعازآمد؟میدستبهمقایسهازآیاذوق

من ذوق می کنم که من ،تو یک دهم من پول داري،تو این قدر،می گوییم من این قدر پول دارم.این دنیا هستیم
شادي ،از مقایسه نبود،ولی در رحم می گوید ما ذوق بی قیاس داشتیم.این ذوقِ با قیاس است،بیشتر از تو دارم

خیلی مهم است که شما دقت کنید ببینید ذوق شما براي زندگی کردن .ذوقِ زندگیِ بدون مقایسه بود،بوداصیل
،نمی دانم پولم بیشتر است،دانشم بیشتر است،حاال می بینم من جوان تر از شما هستم.از مقایسه می آید

.ذهنی استولی اینها مال من ،اینها همه ذوق هاي قیاس است،همسرم قشنگ تر است
ذوقی که انسان دارد براي آوردن خرد به .همین شادي بی سبب است،ذوق بی قیاس پس از رهایی از ذهن است

می خواهند آبادان کنند این ،این کسانی که شادي اصیل به این جهان می آورند،شادي به این جهان،این جهان

یک چیزي می آورند به ،شوق دارند،اصالً دائماً پویا هستند،هفده ساعت کار می کنند،روزي شانزده،جهان را

االن باور کردنی است که یک ،موالنا در مدت کوتاهی ببینید چند بیت شعر گفته است.مثل موالنا،این جهان

حاال شما فرض ؟از چند سالگی شعر گفته است؟مگر چند سال زندگی کرده است.انسان این قدر شعر بگوید

.پس ذوق بی قیاس داشته است؟این همه شعر می تواند بگوید،اصالً هشتاد سال آدم شعر بگویدکنید که 

یعنی ،قلمه و جسم تواز این،ما می خواهیم ذوق بی قیاس داشته باشیم،پس بنابراین می گوید از ذوق بی قیاس
حس هاي ما خیلی لطیف تر از توجه به این .این جسم بوده است.جسم کاشته شد و حواس ها در آن شکفته شد

،اینها می گوید دمیدند،اینها خیلی فرق دارند با جسم،گوش ما،چشم ما،این که ما می بینیم.جسم هستند
حس هاي معنوي ،فضا را باز کنیم،آیا در این جسم ذهنی ما هم اگر ما دل بدهیم،شکوفا شدند در این جسم ما

البته یوسف یک بار اشتباه کرده است ما .طی که مثل یوسف اشتباه نکنیدبه شر،بله:می گوید؟شکفته می شود
.این را می خوانیم که ما هم دیگر اشتباه نکنیم،هزار بار
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3419مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زآن رحم بیرون شدن بر تو درشت
گریزي از زِهارش سويِ پشتمی

می گوید اینجا وطن ،خوش گذشته است ذوق بی قیاس داشته است دیگرنقدر به او ایبچه در رحم :می گوید که
ماست و یک غذا می آید و ما هم که داریم بزرگ می شویم و یواش یواش شنیدن و دیدن و اینها را یاد گرفتیم و 

نم بیرون نمی توامی گوید نه،و می رود به ته مجلس،پس از نُه ماه به او می گویند بفرمایید تشریف ببرید بیرون
.اینجا جاي خوبی است.بروم

همین طور که از رحم مادر .می خواهد بگوید در رحم ذهن هم ما این طوري هستیم و ما نمی خواهیم برویم بیرون
از زِهارش یعنی از دهانه رحم می رویم به ته .باید از رحم این دنیا یعنی ذهن هم باید برویم بیرون،آمدیم بیرون

هر چه ،به گذشته و آینده،مرتب می رویم به زمان،رویم به فضاي یکتاییمی هم از دهانه ذهن که در واقع ما.آن
.ما متوجه نمی شویم،اصالً در گذشته و آینده نباش،می گویند بیا این لحظه

3420مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دان جستنِ قصر و حصونابلهی راه لذّت از درون دان نه از برون
از ،از پولمان،براي اینکه لذّت ها را از بیرون جستجو می کنیم،می گوید اینکه ما می رویم به صدر مجلس ذهن

ما ،به ما می گویند اینها را رها کن،از هر چیزي که هم هویت شدیم با آن،از هیکل مان،از دانش مان،مقام مان
از .در اینجا شادي و آرامش و برکات زندگی از بیرون نیست،می گوید که حواست باشد راه لذّت،بدتر می چسبیم

ب وخ.اینها مال قدیم است،یعنی حصارها،بنابراین بدان که جستن قصرها و حصون.درون باید بجوشد بیاید
،خانه بزرگ داشتند،اشته باشد االنآنجا قلعه د،یک آدم ثروتمند بود.مال قدیم بود،قلعه داشتند،حصار داشتند
این ابلهی است که از این چیز ،می گوید از اینها نمی شود لذّت گرفت،چه میدانم هواپیما داشتند،قصر داشتند

.در هر سطحی این درست است.هاي تشریفاتی شما زندگی بخواهید
نگذاریم ذهن یا من ذهنی ما ،فضا گشاییاز این قصۀ کوتاه نتیجه گرفتیم که کمک از درون است از طریق ،بوخ

به جاي باز کردن فضاي درون و کمک خواستن ،تمرکز کند روي یک شخصی که من از این شخص کمک می گیرم
حواس تان را بدهید به ،و می دانید که اگر شما فضا را ببندید.که هر لحظه آماده است به ما کمک بکند،از خدا

.سال هاي متمادي در زندان ذهن خواهید ماند:امروز گفت،ک خواهد کردکه آن به شما کم،یکی دیگر
منتهی از مهمان تقاضا ،یوسف یک مهمان دعوت می کند:اما یک قصۀ کوتاهی هم می خوانیم و آن این است که

ف رمز یوس.و آن مهمان می ماند که براي یوسف چه چیز ببرد.می کند که باید کادو بیاوري به خانه من می آیی
گفته است یک کادو .خدا ما را دعوت کرده است به این جهان که مهمانش باشیم،خدا است و مهمان ما هستیم

و آن مهمان یک چند روزي فکر می کند و هیچ چیزي به .یعنی خدا از شما یک کادو می خواهدم،باید بدهی
هر لحظه که به ،چون یوسف زیباست.باالخره آخر سر به ذهنش می آید که براي یوسف آینه ببرد،نظرش نمی آید

.این آینه نگاه می کند یاد مهمان بیفتد
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و کادویتان ،باید کادو ببرید براي خدا،و موالنا در این قسمت می خواهد به شما بگوید که شما مهمان خدا هستید
باید این آینه ،از همه هم هویت شدگی ها.پاك شده است، شما است که زدوده شدهآینه هم دل .باید آینه باشد

همین داستان را نخوانده معلوم شد که شما باید یک ، حاال.حاال می خوانیم،را بعنوان کادو ببرید و زود هم ببرید
و آینه را ،وانید بگیریدو طبق قصۀ قبل هم شما از کس دیگري کمک نمی ت،آینه از دلتان است،آینه درست کنید

.پس باید تسلیم باشید،یعنی خود خدا درست بکند،هم باید خود او درست بکند
3192مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 
روي خود بینی، مرا یاد کنیاي آوردمت ارمغان، تا هر بار که در وي نگري،گفتن مهمان یوسف را کی آینه

شما و او یکی می ،موقع دیدن خودش،می خواهد بگوید که وقتی خدا به دل شما نگاه می کند خودش را می بیند
خدا دیگر خیلی زیباست و زیبا رویان این آینه را :ولی آخرِ سر می گوید که،پس او شما را یاد می کند.شوید

و هر لحظه به یاد ،ائماً جلوي صورتش خواهد گرفتپس بنابراین آینۀ شما را خدا د.دائماً جلوي صورتشان دارند
.یعنی شما با او یکی می شوید.شما خواهد بود

3192مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

او ز شرمِ این تقاضا زد فغانهین بیاور ارمغان: گفت یوسف
،یوسف به مهمان گفت باید کادو بیاوري و مهمان از این تقاضاي یوسف شروع کرد به نالیدن،مثال یوسف است

همه کائنات را او اداره می کند ،یوسف گفتیم رمز خدا است.یوسف همه چیز دارد؟حاال من چی ببرم، ناله کردن
.این نالیدن هم دارد.اید کادو بیاوريب،حاال ایشان به ما می گوید.همه چیز دارد هر چیزي ما گرفتیم از او گرفتیم

.فکر کردن که من چه چیز ببرم
3193مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ارمغانی در نظر نآمد مرامن چند ارمغان جستم تو را: گفت
؟چه چیز بیاورم به تو.گفت که یک مدتی من دنبال ارمغان بودم و چیزي به نظرم نیامد

3194ولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت م

اي را سويِ عمان چون برَم؟قطرهاي را جانبِ کان چون برَم؟حبه
تو که ؟این چه کادویی است،مثال یک گندم را ببرم پیش خروارها گندم، می گوید دانه را من ببرم به انبار دانه

.دریا پر از این قطره هاست،به یک دریاي بزرگ،دریاي عمانمن بردارم یک قطره را ببرم،داري دیگر اینها را
3195مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گر به پیشِ تو دل و جان آورمزیره را من سويِ کرمان آورم
این مثلِ زیره را به کرمان بردن .تو جان می دهیبه همه ،باز هم جانم را که توآوردي،گفتم اگر جانم را هم بیاورم

باز هم فایده اي ،پس من اگر دل و جانم را هم به تو بدهم.همان ضرب المثل معروف،کرمان مرکز زیره است.است

.براي اینکه انبار تو پر از دل و جان است،ندارد
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3196مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

انبار نیستنیست تُخمی کاندرین 
غَیرِ حسنِ تو، که آن را یار نیست

هر ،از زیبایی تو استفاده نکرده باشد و نکند،می گوید هیچ تخمی در این جهان کاشته نشده است که از خرد تو
:هان؟ما چه چیز داریم به تو بدهیم.چه ما داریم از تواست

3197مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ايپیشِ تو آرم، چو نور سینهاين آیینهالیق، آن دیدم که م
که این آینه از ،آینه اي بیاورمبه نظرم رسید این بهترین کادو است که من یک،سزاوار آن دیدم،می گوید من

که من ،امتداد خود تو را بیاورم.یعنی خود تو را بیاورم.از مرکز من درست شده باشد.سینۀ من درست شده باشد
ما چه .مرکزم را به تو زنده بکنم، و سینه ام را.یعنی هم هویت شدگی ها را از این دلم پاك کنم،به او زنده بشوم

ما به بی .خودش را می بیند،او در بی نهایت خودش.وقتی به بی نهایت او زنده می شویم؟وقت آینه می شویم
با ما ،وقتی در آینۀ ما خودش را می بیند یاد ما می کند.را می بیندنهایت او زنده می شویم و او در آینۀ ما خودش 

.یکی می شود
3198مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اي تو چون خورشید شمعِ آسمانتا ببینی رويِ خوبِ خود در آن
تو مثل خورشیدي هستی که .تا تو روي زیبایت را در آن ببینی،به یوسف،من این آینه را گفتم براي تو بیاورم

توجه کنید که خورشید .و گرمایش را و زندگی اش را از او می گیردنورش را،یعنی خورشید آسمان،شمع آسمان
.می خواهد بگوید در حالی که تمام زندگی زمینی ما از گرماي خورشید است.آسمان در واقع به ما زندگی می دهد

پس انرژي که جهان را زنده می کند و خردي که جهان را اداره می کند .این گرما و این انرژي همه اش از او می آید
مثالً بعضی از ما فکر می کنیم عبادات ما را خدا الزم .و ما توي ذهن نمی توانیم چیزي را تجسم کنیم،از او می آید

از آینۀ ما می خواهد کَرَم خودش را ،آینۀ ما را هم احتیاج ندارد.الزم داردآینۀ ما را ،عبادت ما را الزم ندارد،دارد
می خواهد آشکار .در واقع خدا گنجی است نهان،ما گنجی بودیم،و امروز می خوانیم بازهم.به جهان بفرستد

.بشود و طرز آشکار شدنش به وسیله سینۀ ما است
3199مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا چو بینی رويِ خود، یادم کُنیآوردمت، اي روشنیآینه 
اي ،اي روشنایی،من براي تو:می گوید.یادم کنی،تا چو بینی روي خود،آینه آوردمت اي روشنی: پس می گوید

نۀ پاك شده ام را من سی.و ذهن من نمی تواند تو را بشناسد،اي خدا که از جنس جسم نیستی،اي بی فرمی،نور
و این که می .وقتی می بینی می افتی در این آینه.در آینه من ببینی،آوردم تا روي خودت را در سینه من ببینی

آینه ،این نشان می دهد که وقتی من ذهنی داریم.آن موقع تو من را یاد می کنی،می شوم من،افتی در آینه من
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و دائماً به یاد ما باشد و ما ،ما باشدشرط اینکه خدا ما را یاد کند و به یاد.نمی گذاریم او ما را یاد کند.نیستیم
.این است که مرکز ما خالی بشود از هم هویت شدگی ها،وصل باشیم

از اینجا به بعد می پردازیم به ادامه قصه اي که بعد از داستان .تمام شداین قسمت،این قسمت هم تمام شدبله 
ولی تا اینجا توجه می کنید که موالنا به ما گفت که ما می بایست که آینه .موالناخاتون و کنیزك آورده است

گري باید هم هویت شدگی ها را پاك کنیم و در قصه دی،درست کنیم و براي درست کردن آینه باید تسلیم بشویم
.از انسان هاي دیگر نمی توانیم کمک بگیریم:گفت که

بکنیمنیاددیديکهوقتیببینیآندرراخودترويتوکهآوردمآینهگفت
3200مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خوب را آیینه باشد مشتَغَلآینه بیرون کشید او از بغل
وکردپاكراهاشدگیهویتهمتمام،کردآینهرااشسینهیعنی،کشیدبیرونبغلشازراآینهبنابراینپس

.گذاشتخداجلوي
3200مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خوب را آیینه باشد مشتَغَلآینه بیرون کشید او از بغل
چون،داردکردننگاهآینهبهاشتغالدائماًبنابراین،استنهایتبی،استزیباییجنسازکهخدایایوسفو

هاشدگیهویتهمازبشودپاكمادلاگرکهبگویدموالناخواهدمیپس.کنندمینگاهآینهبههمیشهزیبایان
.بفهمیمماکهاستتمثیلاینهانداردصورتخدا.گیردمیصورتشجلويرامادلاینخدادائماًبشودآینهو

3201مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نیستی بر، گر تو ابله نیستیهستی چه باشد؟ نیستیآینۀ
نیستی؟استچیبدهدنشاندرسترااینبایدکهايآینه،داریمفکر،داریمجسم،داریمفرمماکهگویدمی

جسمکهبطوري،برسیمناظرحضوربه،برسیمثباتیکبه،مانذهنازبشویمجداوعقببکشیمبایدمایعنی
هستیحاالتا،کنصافرادلتیعنیبرنیستی،استنیستیهستیآینۀبنابراینپس.بیفتداینتويعکسشما

بشویمکه،مرکزماندربگذاریمرانیستیبایداالن،مرکزمانگذاشتیمراخودمانهستیهمینیعنی،مابردیم
زندهاونهایتبیبه،بشودزندهبخودشمادرخدا،بشویمیکیخدابایعنی،بگیردرویشجلويخدا،آینه

.راهستینهمرکزتدربگذاررانیستی،نیستیابلهاگر:گویدمی.ببینیمهمراجهاناینهستی،بشویم

***دوم تپایان قسم*** 
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،بخوانیمرااشبعديهايداستانخواهیممیکهبخوانمبرایتانراکنیزكداستانازبیتچندبدهیداجازهبله
کنیزكداستاندر.بگیریدکمکتوانیدنمیکسیازو،بشویدبایدآینهکه گفتمابهموالناامروزکهبینیدمی
دردزیاديمقدار،کندمیپیداجسمیهوشیاريومرکزشگذاردمیراذهنیمنوقتیانسانکهخوانیممی

هاصحبتاینازیعنی.استترازوآنو،کندمیگمراچیزيیک،شودمیهویتهمدردهاباو،شودمیایجاد
کردنپاكازکهدیدیدامروزآینهو.هستندمهمبسیارترازووآینهمازندگیدرکهبگیریمنتیجهخواهیممی

.شودمیهمترازو،مامرکزهاشدگیهویتهمازشودمیپاكکهايباندازه،آیدمیبوجودمامرکز
ثمربهشماکهاستموقعیحرص،باشدنداشتهحرصکهبکندپیدارابیناییوداناییاینواقعاًانسانیعنیترازو

میما مرتّبنتیجهدرو،بینیدنمیزندگیبهشدنزندهدررسیدگیثمربه،بینیدمیبیروندررارسیدگی
اینو،دانیممیهاشدگیهویتهمبهکردناضافهدررازندگیوکنیماضافه،کنیماضافه،کنیماضافهخواهیم

موالنا،زدیمچشمبهراهاشدگیهویتهمعینکمااگر.کنیمگمراترازوماکهشودمیسبباینو.استغلط
:گفتمابهپس.نداریمترازوماکهبگویدخواهدمی

1399مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گرچه باشد لقمه حلوا و خَبیصلقمه اندازه خور اي مرد حریص
اگر.داردماهوشیاريتشخیصیعنی،داردماترازويبهبستگیلقمهبودناندازهمنتها.خواندیمقبالًرااینها

.نداریمترازوباشدجسمیباشدذهنیمنجنسازهوشیارياگر،داریمترازوباشدحضورجنسازماهوشیاري
،بله.بخورياندازهکهاستبهترتو،باشدهمخوشمزهشیرینییکو،باشدهمحلوالقمهایناگرگویدمی

1400مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

رحمان بخوانهین ز قرآن سورةحق تعالی داد میزان را زبان
منوطهمراداشتنترازوو،باشیداشتهترازوبایدتو:گویدمیکنیزكداستانآخردرکهگویممیهمینبراي

اینشماکه گویدمیکهرابیتآنگفتمشماخدمتباشدیادتان.بپوشیراحضورلباستواینکهبهکندمی
وبیاشامیدوبخوریدو،خوانیدمینمازکهجاهر،بپوشید،استحضورکهراتانعالیلباسراتانزینتیلباس

قرآنازبروتوگویدمی.استترازووهستآینهکهاستحضورلباساینکهبگویدخواهدمی.نکنیداسراف
:گفتدهممینشانرااینهااالنکهبخوانرااینها

7، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن
 ضَعوا وهفَعر اءّمالسیزَانَوالْم

.آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد
8، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

أَلَّا تَطْغَوا فی الْمیزَانِ
.تا در ترازو تجاوز مکنید

میبازموقعیدرونآسمان،کنبازرادرونآسمان،شودمیدرستدرونفضايشدنبازازترازوبنابراینپس
درپس.کننددرستمامرکزدرتوانندنمیدیگرانراآینهگفتیمباشدیادتانهمامروز.بشویمآینهماکهشود
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همبهراترازویعنی،نکنیدتجاوزترازودرتا:گفتبعدو.هستهمترازوداناییوبیناییشدهگشودهفضاي
میراشدگیهویتهمعینکوبندیممیرافضاموقعهر،داریمترازوکنیممیبازرافضاماموقعهر.نریزید

پیدادرستیترازويتوانیمنمیهاشدگیهویتهمعینکباما.شویممیحرصدچار،رودمیبینازترازوزنیم
اینازاستفادهطرزوراجریانآنهادوهردهممینشاناالنکنیزكوخاتونداستاندرکهکنیدتوجه.کنیم
.بینندمیدرشکافازراهاشدگیهویتهمودنیا

راچیزهمهببینیآنجاازباشدسوراخییعنیشکاف.بیندمیدرشکافازدیدومحدوددیدراذهنیدیدموالنا
لحاظازاَثريهیچوبیندنمیاینکهمثل،ببیندداندنمیاینکهمثلوبداندراچیزیکآدمکهدیداین.نبینی
شخصتنهانهتوجۀموردبایدحرفی که موالنا می زند در اینجا اینیعنی.استترسناكبسیارباشدنداشتهتغییر

درچون،بیندنمیاینکهمثلبیندمیذهنباوقتیانسان،کهبگیردقرارکلّیبطورجامعهبلکهبگیردقرارما
خرزیرخاتونکه،بیندمیدرشکافازآیدمی،داندمیاستادراخودشکهحالیدرکنیزك،کنیزكداستان

میسببدیدناینآیاولی،داندمیاستادراخودشکهاستدرست،اصالًبیندنمیاینکهمثلو،استمرده
شماهستاینکهبرايدنیا.نیستبازيعشقبراي،استباربريبرايخر،نکندبداستفادةدیگرخرازکهشود

الزمترازووداریمالزمآینهماکهبینیدمیحالهربهکنیدمیتوجه.نشویدهویتهمولی،کنیداستفاده
:گویدمیبعد،ماعینکشودمیشدگیهویتهمکهوقتیریزدمیهمبهترازو،داریم

9، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن
وأَقیموا الْوزنَ بِالْقسط ولَا تُخْسرُوا الْمیزَانَ

.نادرستی مکنیدبه عدالت رعایت کنید و هیچ در میزانکردن را وزن
وراینبگذاریدکیلویکبفروشیدشکرخواهیدمیکنیدبازمغازهبرویدشماکهنیستمعنیاینبههاآیهاین

،بکنیمبایدراکاراینکهاستواضحایناستاشسطحیمعنی،مردمبهبدهیدکنیدوزنشکرکیلویکباندازة
کردنوزنآیدمیشدگیهویتهموقتیگویدمی.گویدمیرادرونبینش،گویدمیرادرونعدالتداردولی

،استبدچیزيچه،استخوبچقدرش،استخوبچیزيچهکهبفهمیمتوانیمنمیما،رودمیبینازدرست
موضوعاینخواهدمیموالناونداریمترازوونداریمآینهما.مبینیمیبدراخوبچیزم،بینیمیخوبرابدچیز

.ببینیممارا
نمیفکرشما،آیدمیشدهبازآسمانازشدهبازفضايازمیزانگفت،نکنیدنادرستیمیزاندرهیچگویدمی

بازارتوياینکهیعنیترازوبگوییدشماکهنیستمعمولیترازويپس.داردترازوبهربطیچهآسمانکهکنید

چهخاتونوکنیزكداستاندر،موالناوآیاتاینگویدنمیراچیزهاآناصالً.کنیدوزنبگذاریدچیزيبروید

ماندروندرفضاشدنبازازترازواین،کهگویدمیرادیگريترازويیکدارد،داردشکرکردنوزنبهربطی

،بله.ببینیمدرستماکهدهدمیمابهدرستیبینشو،شودمیایجاد
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1401مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آز و حرص آمد تو را خَصمِ مضلهین ز حرصِ خویش میزان را مهِل
نداشتهحرصشودنمیشویممیهویتهموقتیباشدیادمان،اتذهنیمنحرصازکهگویدمیبنابراین

عالئمحرص،نیستبیماريخودحرص،هستندآثاراینهاتملّکوسلطهوقدرتبهمیلوخشموحرص،باشیم
نداشتهحرصومامرکزبشودآن،بشویمهویتهمآنبایا،بچسبیمچیزيیکبهماشودنمی.استبیماري
شهوت،بشوددرستحرصتاکنیمدرستراشدگیهویتهمبایدما،بشودکارگرتواندنمیهمموعظهو.باشیم

حرصآقا،کنیمموعظهبنشینیمکهاستآسانهمخیلیواستجالبخیلی،هستیمهویتهمتا،بشوددرست
گوشمردمولی؟چییعنی،اینهانیستدرست،باشیدنداشتهچشممردممالبه،نگوییددروغ،باشیدنداشته

.هویتندهم؟چرا.دهندنمی
نمیمنبابا؟چییعنیتبآقاکرديتبچییعنیآقاکهکردهتبگرفتهمریضییکنفریکاینکهمثلدرست

رامیزانخویشحرصزهین:گویدمی.استشدگیهویتهممرض،استمریضو اینه،کردتبچیبرايدانم
بیندازياصالً،بریزيهمبهراترازوشودمیسببحرص،آوردمیبوجودحرصآنشديهویتهمحاال، مهل
.نیستترازوبگویدخواهدمیموالنا،مانداریمترازو،دور
یاراجامعههايمحدودیتمثالًماکهنیستاینترازو،داردبندوقید،نداردترازوکنیزك،همکنیزكمورددر

،کنیظلمکهنداريراایناختیارتوخوب،دیگراستترازواینبگوییمراامکاناتنبودناینکهیا،رامردمفشار
ترازومحدودیتمثالً،دارندمحدودیتچوندیگرموقعآنخوب،بخوريگذارندنمی،کهبخوريرامردمپولیا

استکنیزكکردةرشدوهستآنرئیسکههمخاتون.محدویتترازوي،داردترازوهاجوراینازکنیزك.است
میدنیایعنیخرنتیجهدرو،بهتربیشترچیهر.نداردترازواصالً،دارداختیارات،بکندتواندمیکارهمه

.دنیاستهمینخرمنظوراز،نیستخرکنیدتوجه.کشدش
میکنترلراشماکهاستشدهتحمیلالگوهايوبندهاوقید،کنیدمیاستفادهدنیااینازشماگویدمیکه

میراخودتانکارشماکنندولاصالًکه،هستدرونیترازويیکاستدانایییکوبینایییکشمادریا،کند
گویدمی.داردمینگهمتوازن،داردمینگهمتعادلراشمادرونیترازوياین،نداریدکاريدیگرانبهشما،کنید

ماستدروندردشمناینداریمشدگیهویتهمداریمحرصتبکهزمانیتا،مضلّخصمراتوآمدحرصوآز
،مطلبیکاین؟استدرست

اینها،هستندشدههویتهمیعنی،کنندمیاستفادهجهاناینازبندوقیدباکهکنیزكکهفهمیدیمماپس
شمااستمهمبسیاربسیارکهچیزيیکاما.بله،آینهوباشیداشتهترازوبایدگویدمیمابهموالنا.ندارندترازو
،بیندمیدرشکافازولی،استمردهخرزیردرخاتونبیندمیکهاستدرستکنیزكکهستااین،بدانیدباید

اینقدر،نکنیدانتقاداینقدربگویدخواهدمیموالناواصالًفهمدنمی،بیندمیذهنباو،بیندمیذهنبایعنی
چیاصالًفهمینمیتوهستیاومثلهمتو،مردافتادمثالًشدخوب،کرديراکاراینچراتوکه،نگیریدعیب

میانتقاد،گویندمیعیبکهکسانیتمامترتیباینبهپس.گوییمیذهنبااینکهبرايدانینمیتو،گوییمی
.کنندمینگاهدرشکافازدانندنمیاینها،کنند
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1417مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دید خاتون را بِمرده زیرِ خرپس کنیزك آمد از اشکاف در
بابودهکنیزکییک،دیگردانندمیهمهراداستان،نگرفتنتیجهیعنی،ندیداینکهمثلامادید،کردنگاهیعنی

وسیلۀیککنیزكاینو،دنیاستایننمادخرکهگویدمیموالناو.کردهمیهمپنهانوکردهمیبازيعشقخر
کنندهمحدودالگوهايوبندوقیدنمادکدواینو.کردهمیاستفادهخراز،کدوبنامبودهکردهپیداکنندهتنظیم
کهشودمیخاتونبهتبدیل،رودمیبینازبندهاوقیداینوقتیو.قانونمثل،شدهتحمیلمابهکههست
کهحاال،میردمیخرزیردر،استخرنمادشکهدنیاازاستفادهآنو،کنارگذاردمیرابندهاوقیدوقتیخاتون

کهحالیدر،داندمیاستادراخودش،کردهمیاستفادهکنندهتنظیمواستفادهکنندهمحدودابزارازکنیزك
.نیستاستادهیچ

نگذاشتههامحدودیتوجامعهبندهايوقیدراشما،هستماستادمننگوییدباشیدمواظبکهگویدمیموالنا
کنیزكاینکهازپس.بکندخودشازبایدهرکسیراسوالاین؟داريآینهوداريترازوواقعاًیا،بورزيحرصکه
:گویدمی،استمردهخاتونکهبیندمیآیدمی

1417مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دید خاتون را بِمرده زیرِ خرپس کنیزك آمد از اشکاف در
.کردنگاهذهنشبایعنی،کردنگاهدرشکافازدارد

1418مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اي خاتونِ احمق این چه بود؟: گفت
گر تو را استاد خود نقشی نمود

اینکنیزكاینکهبگویدخواهدمی.بودکاريچهاین،کنممیکارتوبرايمنکهخاتوناي،منسرورايگفت
خواهدچرا؟کردنخواهدعشقبازيخربابعدبهایناز،بیندمیواقعاً،گویدمیچیفهمدمی،زندمیراحرف

بگویدخواهدمی،بردمیزیرآنمعنایییکموالناالبته،نمودنقشیاگرگویدمی،استادمکهمنگویدمی.کرد
اینبراساسدادهنشاناینجاچیزيیکشمابه،خداستکهاستاد،داردذهنیمن،بینیمیذهنباکهتوکه

.استغلطاین،دانیمیاستادراخودتذهنیدانش
1419مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

!اوستا ناگشته بگشادي دکان؟ظاهرش دیدي، سرَش از تو نهان
دیدکردنگاهوقتیهمخاتونبینیدمیهماالن،بیندمیراقضیهظاهر،درشکافپس،دیديراقضیهظاهر

خواهیممیچیحاال.ندیدراچیزهمهنتیجهدر،کردنگاهدرشکافازهمآن،کندمیعشقبازيخرباکنیزك
بینیممیما،کنیممینگاهدرشکافازهمیشه،نداریمترازووآینهذهنیمندرمابگوییمخواهیممی.بگوییم

مییادچیزيواقعاًآیا،جایییکیامقامییکدرباالخرهورزيحرص،رويزیادهاَثردر،کشترایکیدنیا
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ازفقطتو،نه:گویدمیموالنا؟کندمیمارفتاردرتغییريهیچایندیدنآیا؟گوییممیهمینطورفقطیاگیریم
. بینیمیدرشکاف

این؟بینندمیدرشکافازنوعیهرازجهانرهبرانآیاکهاستمهممی گویم که خیلی خیلیصحبتاینو
میراماجراکل؟بینندمیایزديداناییوبیناییباآیاگویند؟میچیفهمندمیواقعاًگویندمیکهچیزهایی

.استدرستدومیاینگویدمیموالنابینند؟میراموضوعتمامازقسمتییکعکسییکفقطیابینند
1419مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

!اوستا ناگشته بگشادي دکان؟سرَش از تو نهانظاهرش دیدي، 
وکنیممیاستفادهجهاناز،کردیمدرستذهنیمنیکآمدیمما،بعديۀقصدربدهدتوضیحخواهدمیاآلنو

همینجهاناینبهماآمدندلیلماآمدنۀفلسف،ماآمدنسرآیاولی،استاینظاهرش،هستیمجهاننفوذزیر
وبشویماوستاتوانیممی،نشدیمزندهایزديبیناییوداناییبهحالیکهدروکنیم؟عشقبازيخرباکه؟است
میعشقبازيخرباکنیزكوقتی.استکنیزك،خاتوندیدنهماینبله.نه:بگویدخواهدمیکنیم؟بازدکان

.ندیدرافسادآالتوغیرهوکدومثالً،ندیدراچیزهمههمینبراي،کردنگاهدرسوراخازآمدیواشکیاین،کرد
1344مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بس عجب آمد از آن، آن زال رااز شکاف در بدید آن حال را
یعنی،کنیدتوجهدرشکافبهخواهممیفقط. کردتعجبپسکندمیعشقبازيخرباکنیزکهدیددرشکافاز
.آوردمیحسدذهن.دیدذهنشبا

1346مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون این ممکن است: در حسد شد، گفت
پس من اَولی تر که خر ملک من است

بزرگترنیرويیک،هستخداکهبینیمنمی،بینیمنمیراچیزهمهچون،کنیممینگاهذهنبادرشکافاز

وبهتربیشترچههر:گفتذهنیشمنکهاستاینمثلدرست،شدحسددر.شویممیحسددرهمیشه،هست

من،کنماستفادهآنازمناستبهتراستمنمالخراین.دارمبرمیراچیزهمهخودموکنممیمحرومرااین

.استمنمالخراینکهبراي،هستممقدمتر

کمکتوانیمنمیدیگراناز،کنیمدرستبایدآیینهگفتیم.گفتیمرااینهاحاالتاپس.بخوانمهمرااینبله

براي.آیدمیایزديداناییوبیناییازآیینهوترازو.باشیمداشتهبایدهمترازو:گویدمیموالنااینجا،بگیریم

توانندنمیمابهدیگرانکنمتآکیددوباره،کنیمپاكمرکزمانازراشدگیهاهویتهمبایدداشتنآیینهوترازو

:گویدمی.ماستثباتوحضورهمین،ترازووآیینهبینیممیاآلنهمینودرسته؟.کنندکمک
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1407مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دانه کمتر خور، مکن چندین رفُو
چون کُلُوا خواندي بخوان ال تَسرُفُوا

امرِ کُلُوا را خوانده اي، نهیِ ال تَسرُفُوا اگر. با خوردن رفو مکناز حظوظ نفسانی کمتر استفاده کن، و جسم خود را 
را نیز بخوان

همچیزهاي،کَنَدمیراگلهاش،کندمینگاهراتوگلیماینخداو.نخوراصالً،نخورشدههویتهمۀدانگویدمی
بخوانراآیهاینبروبنابراین.کنیرفوفوراًوکنگریهنشینحاالاینهابرايتو،گرفتخواهدتوازراشدههویت

رانورزحرصو،نکناسرافهمو،بخوانرابخوریعنیبخوانراکلوهمو،راآیهکلدهممینشانپایینکه
میاستاشآیههمایندباشیداشتهتنبهبایدهمیشهراحضورتانلباس:گویدمیاولشقسمتدرهم،بخوان
:گوید

31، آیه )7(کریم، سوره اعرافقرآن 
إِنَّه لَا یحبّۚ◌ یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد وکُلُوا واشْرَبوا ولَا تُسرُفُوا 

الْمسرِفین
اسراف و بخورید و بیاشامید ولى .اى آدمیزادگان، به هنگام نماز در هر عبادتگاهی جامه هاي خود را بپوشید

.داردمکنید، که خدا اسراف کاران را دوست نمى
یعنینمازیدحالدرهمیشه،بپوشیدراثباتآنراحضورلباسبایدجاییهردرشماکهبگویدخواهدمیموالنا

پس.باشیدداشتهترازوتوانیدنمی،بپوشیمراحضورۀجاماینوباشیموصلاینکهبدون،خدابهوصلید
،بشویدبرخورداردنیاازچقدر،بنوشیدچقدر،بخوریدچقدر:بگویدشمابهبایدترازواین،باشدبایدحواستان

.بله.کردخواهیگمراترازو،شمادیدو،شماترازويبشوندآنهاوچیزهابابشویدهویتهماگرولی
:گویدمیاستمفصلتیترش،کنیزكوخاتونازبعد،بعديقصهبهکنیممیشروعحاال

1430مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 
ت را که ایشان طاقتالفت ندارند، ندارند و با حقّ تلقین حقّتمثیلِ تلقینِ شیخ، مریدان را و پیغامبر، ام

اي پیشِ تلقین تواند گرفت حقّ تعالی شیخ را چون آینهچنانکه طوطی با صورت آدمی الفت ندارد که ازو

است انْ هو الّا وحی یوحی این. ال تُحرِّك بِه لسانَک : کنداز پسِ آینه تلقین میمرید همچو طوطی دارد و

خیالش می خوانی، بی اختیار و تصرّف چنانکه منقار جنبانیدنِ طوطی در آینه، که. ه بی منتهیابتداي مسال

است، نه عکسِ آن معلّم که پس آینه است، ولیکن خواندنِ متعلّم اوست، عکسِ خواندنِ طوطیِ برونی که

تصرّف آن معلّم است، پس این مثال آمد نه مثلطوطیِ برونی

که،رامردم،پیغمبرتلقینومریدانبهشیخیعنیشدهزندهحضوربهانسانتلقیناینکهزدنمثلگویدمی
،کنندمیبازرافضاندرتبهعاديمردمیعنی،بگیرندقرارتلقینموردخدابوسیلهتوانندنمیعاديمردماینکه

ذهنیمنباعاديمردمو.خداستآیینهپشتو،ماستۀآیینموالنااآلنهمینبنابراین.گیرندمییادراتسلیم
،ندارندالفتحقباوندارندالفتخداباودارندالفت
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یادچیزيطوطیبهاینکهبراينداردالفتآدمیصورتباطوطییعنینداردالفتآدمیصورتباطوطیچنانکه
صحبتداردطوطیآنکهکندفکروببیندآیینهدرراخودشعکسطوطیوباشدآیینهپشتیکیبایدبدهیم

می.باشدآیینهپشتانساناینکهمگر،گیردنمیتلقینانسانازطوطیپس،گرفتتواندتلقیناوازکه.کندمی
کهچیزهاییهمین.کندمیهدایتراما،اوطریقاز،خداطریقازحقوماستجلويموالنایاشیخکهخواهد

.موالناستواسطهمنتهیکندمیفعالیتداردشمادروندرکههستخداهنوزخوانیممی
،خداگویدمی.کندمیتلقینآیینهپسازوداردطوطیهمچونمریدپیشايآیینهچونراشیختعالیحق

خودشو،طوطیمثل،دهدمیقرارمامثلآدمهايجلويآیینهمثلرارسیدهحضوربهانسانیاموالنایاشیخ
مثلاستآدماینکهگوییممیراموالناماو،ماجلويهمموالناوخداستآیینهپسِیعنی،استآیینهپسِ

.نداریمالفتیاوبامااینهاوخداستحرفکهبگوینداگرولی.کنیممیگوشحرفشبهمابنابراینپس،ماست
استتیترمالهاآیهخوانیممیاآلنکهآیهتادوبهکندمیاشارهاینجاو

)16(، آیه )75(قرآن کریم، سوره قیامت
لَ بِهجتَعل انَکسل بِه رِّكلَا تُح

.حرکت مدهزبانت را شتابان به خواندن قرآن
قرآنیکموالنامنتهی،نکنعجلهقرآنخواندندریعنی،خواندخواهیماآلنرامعنیشکههستاشیکیاین

یک،دردیگريقرآنیککهگویدمی.ماستمرکز.ماستۀسینقرآن،قرآنآنو،کندمیتعریفهمرادیگري
،ذهنبهرويمیفوراًکنیعجله،کنیعجلهنباید،بخوانیرااینخواهیمیاگر،هستشمامرکزدردیگريگنج
.بگویدرااینخواهدمی
آنخواندندربخواندراآنبتوانداینکهبرايهستاشسینهدرخداییکتابیکانسانیهربگویدخواهدمی

دیگريۀآیبهدوبارهکندمیاشارهو.ذهنبهرویدمیکنیدمیعجلهوقتیدانیدمیهمشماو،کندعجلهنباید
:گویدمیآیهآنکه

)3،4(، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم
ٰ◌ إِنْ هو إِلَّا وحی یوحىٰ◌ وما ینْطقُ عنِ الْهوى

.رسداز روي هوايِ نفس سخن نگوید، نیست آنچه گویدجز وحیی که بدو) محمد(و 
کهکنیممیپاكرادلمانماموقعهرکهبگویدخواهدمیو. استوحیرسدمیرسولحضرتبهکهچیهر

معمولیآدمدلبهکهوحیاینالبته.استوحی،آیدمیماذهنبهکهحرفیهر،شودمیآیینهودیدیمامروز
وحی.استوحیهماینولی،کنیدمقایسهپیغمبرانوحیباحتماًنبایدشما،رسدمی،رسدمیحضوربهکه

،باشدآمدهآنوراز،باشددرون،نباشدبیروناگرمافکرانگیزشیعنی
.خوانیممیرااشبقیهواستوحیاسمشاینچه

انتهاکهنهایتیبییکبهشویممیزندهداریممایعنیمنتهابیۀمسألپسمنتهابیۀمسألابتداياستاین
اوطریقازخداوبنشیندموالنایاشیخآینهجلويمعمولیآدمباید،شویمزندهانتهاییبیبهاینکهبراي،ندارد
:گویدمی،برسدانتهاییبیبهو،کندعوضرااشهشیاريبتواندیواشیواشو.کندتلقین
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می،استتیترهمهاینهااوستتصرفواختیاربیخوانیمیخیالشکهآینهدرطوطیجنبانیدنمنقارکهچنان
،استبیرونیطوطیعکس،جنباندمیرامنقارشهستآینهدرکهطوطیآنبینیدمیکهطورهمان:گوید

اینماذهناالنو.جنباندمیطورهمینهمآینهطوطی،جنباندمیرامنقارشبیرونیطوطیهرچیبنابراین
اینکهاستقرارو. کندمیکنترلراآنکههستذهنیمنو،نداردخودشازاختیاريماذهنو،شدهطوري

،کندکنترلخداراماذهناینوکناربرودذهنیمن
گویدمیاستآینهپسِکهمعلماجسامنهاستمتعلمکهبرونیطوطیخواندنعکساوستتصرفواختیاربی
،هستآینهدرکهطوطیآنبنابراین،هستآینهپشتکههستمعلمیکهستآینهجلويطوطییکپسکه

،هستآینهپشتخداپس.هستآینهپشتکهکسیآنعکسنه،هستآینهجلوياستطوطیآنعکس
بهمانذهنما،دارندذهنیمنمانمادروپدرکه،هستندمادرمانوپدراول،گذاشتهماجلويرایکیهمیشه

طریقازدوبارهآینهپساز،گذاردمیماجلويراموالنایاراشیخبعداً،گیریممییادذهنیمن،افتدمیکار
.شویممیزندهحضوربهما،کندمیتلقینموالنا

پشتمعلمتصرفدراستآینهجلوکهطوطیبنابراینپساستمعلمآنتصرفبرونیطوطیخواندنولیکن
کنیدمطالعهذرهیکبایدشمارااینها،نیستهمعیناستمثالگویدمی،مثلنهآمدمثالاینپس.استآینه

.دوبارهدهممیتوضیحمن.گویدمیچهببینیدو
میراکیاولجهاناینبهآیدمیکهانسانبگویدرااینخواهدمیواقعدر،استمهمبسیاربسیارقصهاین

جلويآینهعنوانبهرامامادرِاول،استآینهپشتهمیشهخدا،داردذهنیمنمعموالًمادرش،رامادرشبیند؟
خدا،باشدزندهعشقبهو،باشداستادخودشمادرماناگر،دهدمییادراذهنیمنمابهمادرمان،گذاردمیما
مادرماناز،گرفتیمیادراذهنیمنماکهمدتیازپسیعنی،برساندحضوربهراماتواندمیمادرمانطریقاز

.ماستجلويمامادرهنوز،کندتلقیناوطریقازخداتواندمی،خداستبهزندهو،استعاشقچون
مییادذهنیمنهم،اوآینهدر،ماستجنسازطوطیمثلهممامادرمانچون،کنیممینگاهمادرمانبههمما

منفقط،نیستشیخجنسازماپدرمامادرهاموقعبیشتراما.شویممیزندهخدابهوراعشقهم،گیریم
تلقینآینهپشتاز،دهدمیقرارماجلويراموالنامثلآدمییکآیدمیخدامدتییکازپس،هستندذهنی

این،بگیریمیاداوازتوانیممیپس،ماستعیناستآدمکهاینگوییممی،کنیممینگاهماراموالنا،کندمی
هاحرفهمانکهاستدرستشیخدفعهاین.گیریممییادایشانازماستجنسازچون.نیستخدادیگرکه
ازخدابازهم،استآینهپشتکهکسیآنکندنمیشیخ،کندمیماوجودواردهمرااسرارولی،زندمیرا

. بگویدرااینخواهدمی،بله،کندمیدرسترامااوطریق
و،داردذهنیمناوهنوز،دادهیادمابهذهنیمنمقداریکاو،بودهنمادرمامانمعلماولیناگرمابنابراینپس

مابهرابودنجسماولتوانستمیمادرمان،هستیمزندگیجنسازماکهموقعآننکردونکردهشناساییراما
درو،عشقبا،بیاورددرارتعاشبهخودشخداییتباراماخداییتو،بگیردماازرابودنجسمبعد،بدهدیاد

.باشدماآیینهتواندمیشیخ،نشدهآناگرولی،شدیممیزندهمانتیجه
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حضوربهاصطالحبهانسانیکجلويحتماًبعداً،هشیاريعنوانبهماگیردمییادذهنیمناول،هشیاريپس
کنبازرافضاگویدمیمرتبموالنااینکه.کندتلقینطریقآنازخداوموالناموردایندر،بنشیندبایدرسیده
بعدایناز،استاسالماسمشکهدینیکگوییممیکهراتسلیماین،استمهمیچیزخیلیتسلیمتسلیم

،شرطوقیدبدون،ذهنبهرفتنوقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم،گشاییفضایعنی،است
اطرافدررافضااینکهشرطیبه،کنممیتلقینتوبهمنخداطریقاز:کهگویدمیدیناینترتیباینبهیعنی

اینما،باشیمنقبضتوانینمی،نداريدیگريراههیچ،کنیبازباید،کنیبازتو،افتدمیمنقضايباکهاتفاقات
:تیترایندرآوردهکه،هستندمهمهاآیهایناما،نکردیمراکار

)16(، آیه )75(قرآن کریم، سوره قیامت
لَ بِهجتَعل انَکسل بِه رِّكلَا تُح

.زبانت را شتابان به خواندن قرآن حرکت مده
براي،نخوانتندتند،خوانیمیقرآنوقتیکهاستاینظاهریشمعنیاشمعنیاستمشخصکهاوالًموالنا
خداجنسازتو،کهاستاین،استترعمیقکمییککهدومشمعنی.فهمینمیهیچیذهنبهرويمیاینکه

شتابانراذهنیعنی،بخوانییواشیواشاگر،تومرکزدرهستياخردنامهیک،هستيانامهگنجیک،هستی
هرپس،بخوانیدرستراقرآنایناستممکن،نبنددراهافکربینفضايوفکرآنبهنپردفکرینااز،نباشد
.باشدچیزيهریا،باشدقرآناسمشتواندمی،دارددلشدرخداییکتابیککسی

اینجادردومی.نخوانعجلهباهمراخودتقرآن،نمیفهمینخوانعجلهباراقرآنکهداردمعنییکاینپس
:کهبگویدخواهدمیو،بودهموالنامنظور

)3،4(، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم
ٰ◌ إِنْ هو إِلَّا وحی یوحىٰ◌ وما ینْطقُ عنِ الْهوى

.رسداز روي هوايِ نفس سخن نگوید، نیست آنچه گویدجز وحیی که بدو) محمد(و 
حاال،داشتهترازو،بودهشدهآینه،رسیدهوحیبودهشدهپاكدلشورسیدهوحیایشانبهکهبگویدخواهدمی
همشماپس. بله،خوانیممیهمینبرايبشود؟همماقسمتشودمیشدنترازووشدنآینهاین،موفقیتاین
،زدهحرفماذهنیمنیعنی،گفتیمسخننفسهوايرويازحاالتا،نگوییدسخننفسهوايرويازتوانیدمی
گویدمی.کندمیتلقینموقعآنخدازد؟خواهیمحرفجوريچه،بشودقطعذهنیمننخوانیمعجلهبااگر

همسريبدهیداجازهخواندیمرااینهااما.نویسدمیماةشدسادهذهنروي.نویسدمیماذهنبه،بگوچی
.استاینشایکیخواندیمقبالًکهبیتیسهدوبهبزنیم

1638مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ال یحیدکُلُّ شَیء عنْ مرادي کُلُّ اَصباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید
.من خارج نمی شوددر هر بامداد کاري تازه داریم، و هیچ کاري از حیطه مشیت

کاریکلحظههرمابایعنی،داردجدیديکاریکخدابامدادهردرلحظههردر:گویدمیسومدفتردرموالنا
بدونونواختییکبهوباشیمداشتهذهنیمناگرما. نهماگذاریم؟میماکند،شروعخواهدمیراجدیدي
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نخواهدصورتکاراینمکرراتتکرار،کنیمتکراربخواهیمراقبلیهايصحبتهمان،باشیمکردهعادتتغییري
ازچیزيهیچ:کهگویدمیدومبیتو،بدهدانجامکارجدیديیکلحظههرخواهدمیخداپسنتیجه.گرفت
میاوکنیممیماکهکاريهرترسادهعبارتبه.بیندمیراچیزهمهخدایعنی.نیستخارجاومشییتحیطه

نمی،ماندمیپنهان،ماسینهدررااوهايحرفیاماسینهدررااوقرآنوداریمعجلهماکهبیندمی،بیند
.زنیممیراخودمانذهنیمنحرفو،پوشانیممیاصطالحبهماراآنها،خوانیم

فکردوتافاصلهاز،بندیممیرافکرتادوفاصله،دیگرفکریکبهپریممی،استفکراالن؟کنیممیداریمچکار
ر دیگفکریکبهبپریمفکریکازداریمعجله،داریمعجلهاینکهبرايپریممیماولی،کندصحبتاوخواهدمی
شماکهبیندمیاوو.بدهدشمابهجدیديلقینتیک،کندبازرافضاخواهدمیلحظهایندراوکهحالیدر

.کنیدمیراکارایندارید
ازخواهدمیخداکهبدانواتسینهقرآنخواندنبراينچرخانتندتندرازبانت:گویدمیکهاستهمینبراي

متحولراتوخواهدمیجدیدکاریکبالحظههر،بکندراکاراینخواهدمیلحظههر،کندصحبتتوطریق

نگذاراینقدر،نکنعملوفکرذهنتبااینقدر،شوتسلیمبنابراین،نیستپوشیدهاونظرازتوکارهیچو،کند

ناراحتی،ماستنگرانیواضطراب،ماستترسیا،ماستخشمیاماهايفکرانگیره.بیایدبیرونازهاتانگیره

،داردمیوافکربهراماتندتندکهاینهاستماستفکرهايانگیزهاینها،ماستتوقعات،استگذشتهازماهاي

یاوهیعنیزور،زورگذاردمیرااسمشاوقاتگاهی،گوییبیهوده،فشارگذاشتهرااسمشموالناراهافکراینو

مقاومتمااینکهبراي،آیدنمیزندگییاخداازچیزي،استبیرونیاشانگیزهکهذهنفقطحرفیعنی،گویی

.استبیروندرزندگیهمهکنیممیفکرما،داریم

وکنددرستترازوخواهدمیکند؟درستچیزيچهخواهدمی،استکاريیکدرلحظههرکهخواندیمرااین
میلحظههر،بگیریدکمکدیگريکسازنبایدیوسفعنوانبهامروزکهدیدیدهمشماو.کنددرستآیینه

اگر.گشاییفضاباجوري؟چه.بکندخواهدمیجدیديکارچهببینیدبدهیدراحواستان،بکندجدیدکارخواهد
درشدهگشودهفضايآیا.کندچکارخواهدمیخداکهگویدمیشمابهشدهگشودهفضايآنکنیدبازرافضا

آیا.قدروقضا،استآوردهوجودبهرااتفاقاینکههستقضا،بله؟هستهمقضاقانونلحظهایناتفاقاطراف
جارياودم.کندمیکار،بلهشود؟میوبشوگویدمیاوکند،میکارهمفیکونکن،کنیدمیبازرافضاوقتی

.ماستفکرهايانگیزهبیرونیعللگذاردنمیبیرونیعلل. بلهرهید؟میبیرونیعللازشما.بله؟شودمی
وکنمهدایتشبایدخودمآفریدمراانسانوبودمنهانگنجیمن:گویدمیخداکهبخوانیمهمرااینبوخ

کنمآشکاراوطریقازراگنجم
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364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فَابتَعثْت اُمۀً مهدیّۀًکُنت کَنزاً رحمۀً مخْفیّۀً
.پس امتی هدایت شده را برانگیختممن گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، 

بیواستفراوانگنجاین،بودمپنهانمهربانیورحمتگنجینهنم،بودمپنهاننهایتبیفراوانیگنجمن
شدههدایتامتپس.فَابتَعثْت اُمۀً مهدیّۀً.کنممیهدایتخودمکهراامتییکبرانگیختمبنابراین،استنهایت

.داریمراآنوريغذايیاقوتگرفتنوبودنثابتوتمکین،گشاییفضاامکانماپس،برانگیختمرا
1197مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

نجاتدهثباتیبیزینراخلقثباتوتمکینوقوتدهندهاي
راپایداري،راثباتو،داديمنبهتسلیموگشاییفضاتواناییودهیمیقوت،دهیمیغذاکهکسیايپس

خواهیمیتوکهاالندانممیمن،نباشمذهنیمن،ندهمنشانواکنشکهطوريبهراداريریشه،راعمق
برايگفتیمبارهزار.هستمتوهدایتآمادهمنپس.گوییممیداریمماهمهیعنی،کنیآشکارمنازراگنجت

اتفاقپذیرش،کنیمحفظراتسلیمحالتکهاستاین،کندهدایتبتواندرامااواینکهشرطباریکمینوهزار
کنبهو.کندعبورماازاودمکه،کنیدحفظشما،بیرونیعللنه،افتدمیقضاقانونوسیلهبهکهرالحظهاین

سیبیدرختیکبهشما.شودمیوبشوشودمیوبشوشودمیوبشوگویدمیخداکه،بگذاریداحترامفکان
دیدذهنیمن،داریمذهنیمنچونماولی،استآمادهاو،استفکانکنزیرلحظههر،کنیدنگاهکاشتیدکه

.گیریممیرافکانکنجلويما،دانیممیماکهکندمیءالقامابهما،بهدادهذهنی
کنیباز،کنیباز،کنیبازرافضاهیدیتوانمی،باشدطرفهیکتواندمیراهاینگفتمیداشتیمگذشتههفتهو

مادلدرواقعیآیینهوترازوکهجاییتاکجا؟تاکندمیهدایترامااوبوخ.نهایتبیتابریدبرنگردیدردیگ
حرصکهدانستخواهیمو،پوشیدخواهیمراحضورزینتیلباسایناوازپسکهایمفهمیدهماو،بیایدپدید
جهاناینازتوانیممیماو،چقدرچیزيچهازکهدادخواهدیادمابهثباتوحضورلباساینو،هستچی

.باشیمهویتهماینکهبدون،کنیماستفاده
هویتهمآنباباشیدداشتهپولشمااینکهباداردفرق. معاشقهبراينه،باربريبرايکنیماستفادهخرازیعنی

خرجخودتانبرايتوانیدمی،نباشیدهویتهمباشیدداشتهپولاگر،نباشیدهویتهمباشیدداشتهپول،باشید
تانزندگیدرکنیداستفادهیعنیهایتان،بچهتربیتتعلیم،خودتانتربیتتعلیمبراي،خودتانرفاهبراي،کنید
،ترسیدمیبزنیددستخواهیدمیموقعهر،کنیدخرجتوانیدنمیشویدمیخسیس،باشیدهویتهماگرولی

آن.نیستدرستاین،آوردمیترسآنبهزدندست. کنیدنمیاستفادهآنازورویدمیومیریدمینتیجهدر
بخوانیمهمراایناست؟درستهستیدآنقربانی.هستیدآناسیرشماموقع

3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جوهرِ خود گُم مکن، اظهار شومخفیاً شنوکُنت کَنزاً گفت 
پس گوهر درونی خود را مپوشان بلکه آنرا "من گنجی مخفی بودم":این قول را بشنو که حضرت حق فرمود

.آشکار کن
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گنجیمن:فرمودحقحضرتکهبشنوراقولاین،بشومآشکارخواستممیوبودمنهانگنجیمنکهگفتاو
مکنگمخودجوهر،کنآشکارراآنبلکه،مپوشانرادرونیگوهرپس،شومبآشکارخواهممیوبودممخفی
میگمکی،فکرهادرشویممیگموقتی؟کنیممیگمکیراخودمانهشیاريراخودمانجوهرما.شواظهار

زندگیخودمانجوهرهستموقعییک.مادیدعینکشوندمیآنها،شویممیهویتهمآنهاباوقتیشویم؟
،شویممیاظهارما،باشدمامرکززندگی خوداگروهاشدگیهویتهمهستموقعییک،ماستدیدعینک

اي،ستانقوتبدهقوتگفتمیامروزهستیادتان.کنیممیاظهارراخداییخرد،شودمیاظهارماگنجیعنی
قوتاینکنیممیپخشجهانایندروگیریممیزندگیازآنوراز؟آوریممیکجاازراقوتما،بازارگانۀخواج

درچیزهمه،هستآندرامکاناتهمهکهفضایی.ایزديالیتناهیگنج،گیریممیگنجهمانازکنزهمانازرا
.هستآن

مالچیهمهداريتوراامکاناتهمه؟آیینهازغیربیاورمچهتوبرايکادومنگفت،گفتايقصهموالناامروزو
،ببردرااحسانشخواهدمیذهنشدربشرتو؟برايبیاوریمچیگیریممیتوازراچیهمهما،داريتووتوست
پیدادستاوگنجبهاآلنکهاستاینبرايعبادتهااینهمه،ببردراعبادتهایش،ببردراپاداشش،ببردراثوابش

تاآنجابریممیمانجیبگذاریممیچیزياینکهنه،بشویمزندهاوبینهایتبه،بشویممرتعشزندگیبه،کنیم
.بدهندمابهرابهشت

:گویدمی،بله
1430مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

عکسِ خود را پیشِ او آورده روبیند اوطوطیی در آینه می
گفتم.آوردندرویشپیشراعکسشوآیینهجلوياندگذاشتهراطوطیگویدمی،استکوتاهۀقصهماناین

ماستۀآیینمادرمان.استمادرمانمثالًببینیمکهکسیاولین،جهاناینبهآییممیکهماکهاستاینتمثیل
نمیهشیارانه،استخودمانشبیه،استخودمانهمجنس،کندمیتربیتراماداردکه،بینیممیطوطییکما

کسییک،گذاشتندآیینهجلويراطوطییک:گویدمی،زندمیتمثیلو،بپذیریمتلقینخداازآنموقعتوانیم
استذهنیمناولآیینهجلويو.ستازندگی،خداستآیینهپشتهمیشهکنیدتوجه،هستآیینهپشتهم

:گویدمیکههماینجا،خدایعنیاو.سنجدمیراوضعیتهاوکندمینگاهداردکهاوستهمیشه،استشیخبعداً
1430مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

عکسِ خود را پیشِ او آورده روبیند اوطوطیی در آینه می
پشتاواستاصلینیستکهآدمکهمربیآن،کهآدمیآن.استآیینهپشتکهاستکسیآنکاراشهمه

،آیینهجلويهستیمطوطیمثلهمماواستآیینه
1431مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

زبانگوید، ادیبِ خوشحرف میدر پسِ آیینه آن اُستا نهان
خواهدمیموالنا.داردذهنیمنکهمربیبهکندنمیکیدتاخیلیموالناکوتاهقصهایندرکهکنیدمیتوجهالبته

گیرهمهایناینکهعلت،نیستمهمیچیزاصالً،کردیمگیرآندرماهمهاینکهذهنیمناینکهبدهدنشان
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اینکهمثل:گویدمیجوريیکنتیجهدر،چیهجریاندانستیمنمیماو،نبودهکافیآموزشاینکهبراي،هستیم
ازکندمیسعیاول.خودشبهکندزندهراماو،کندتلقینخواهدمیآیینهپشتازخدازودترچههراولاز

درلحظههرخواندیمهمامروز،کندمیسعیداردهی،دیگرشیخیکموالنایکنشد،پدرمان،مادرمانطریق
نمیاینازپس،کنیممیمقاومتکنیممیمخالفتما،بندیممیماالبته،خدااستراهدنباللحظههر،کاریست

.کنیم
1431مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

زبانگوید، ادیبِ خوشحرف میدر پسِ آیینه آن اُستا نهان
اینموالناولی،استذهنیمنیکمانآیینهماابتدا.باشدذهنیمنتواندمیزبانخوشادیباینکنیدتوجه

ازوبدردوبفهمدراموضوعاینکهاستقادرانسانیهراینکهمثل،داندمیرمقبیوکوتاهواثربیاینقدررا
خوشادیب.زندمیحرفداردزبانخوشادیبو،استنهاناستاآیینهپسدرگویدمی.بیرونبرودذهنیمن

کسیکولیاستآیینهپشتخدا،ماکارِابتدايولی،باشدشیخیکهم تواندمی،باشدذهنیمنتواندمیزبان
،مادرمانبگیریم.گذاشتهماجلويرادیگري

1432مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

طوطیک پنداشته کین گفت پست
ستگفتنِ طوطی ست کاندر آینه ا

گفت،کنممیمعنیاینطوريرااینمنابتدا،پستگفتاینکهکندمیفکر،باشیمماکهکوچولوطوطیاین
همینطور،استآیینهدرخودمانگفتنکهکنیممیفکرما.استجهاناینچیزهايبهمربوطگفت،استپست

طوطیازداریمما،زنیممیحرفداریمهمباما،زندمیحرفطوطیآنکنیممیفکر،کنیممینگاهآیینهبهکه
گفتایناوازکه،بینیممیراخودمانمادرماندرما،باشدمادرمانتواندمیماۀآیینحالیکهدر،گیریممییاد

.باشدذهنیمنگفتتواندمیپستگفت،گیریممییادداریمراپست
1433مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

خبر از مکرِ آن گُرگ کَهنبیپس ز جنسِ خویش آموزد سخُن
،استذهنیمنکنممیفکرمنکهراکهنگرگحتی،اندگرفتهخداتلقینرااینهاۀهممثنوياستادانازبعضی
. ازابتدامایعنی، سخنآموزدخویشجنسازپس،اینطوريآیدنمیدرجوراینکهبراي،خداستاندگفته

انرژيجوردوجهانایندر.استبزرگذهنیمنهمآنهاپشتواستپدرماناستمادرمانکهخودمانجنس
همودرداین،شویممیجهاناینواردهشیاريبعنوانماکهاستدردوشدگیهویتهمانرژيیکی:هست
وشدگیهویتهمانرژي.نداریمبیشترانرژيجوردو.کندصحبتتواندمیزنیومردهرذهنازشدگیهویت

وپدرطریقازآیدمیهستاینجاکهانرژيآناولش.گرفتهبردراین را ۀهمکهخداانرژيوجهانایندرد
همقبالکههمینطورکهنگرگ.استکاراینپشتکهنگرگ.کندمیتلقینراما،کندمیصحبتمابامادرمان
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راماکارکهنهگرگاینکهازخبربی،آموزیممیسخناولخودمانجنسازماپس.استبزرگذهنیمندیدید
.دهدمیتلقین

1434مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

ورنه نآموزد جز از جنسِ خودشآموزدشاز پسِ آیینه می
تواندنمیجنسغیرازنباشدخودشجنساگرو،آموزدمیذهنیمناولمابهآیینهپسازکهگویدمی

ازماو،هستندماجنسآنهااینکهبراي،فوراًگیریممییادمادرمان،پدرمانازراذهنیمنمایعنی،بیاموزد
.هستیمپذیرتلقینمانجنس

1435مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

خبرلیک از معنی و سرَّش بیگفت را آموخت ز آن مرد هنر
حالیکهدر،آموزیممیذهنیمناز،آموزیممیهنرمرداز،استذهنیا،استذهنیمنمالکهراگفتارماپس

سرَّش،چیستسرّّشاصالًذهنیگفتگوياین،دريشکافدیداینکهدانیمنمیما.خبریمبیآنسرّومعنیاز
هویتهمکهاستاینسرّش،کندمیایجاددرداینکهاستاینسرّش،بشودمتالشیاشکلکهاستاین

کنیدنگاهراکنیزكداستاناگرگفتهقبالً.بشویمترازوبهتبدیلمادبشوپاكاینهاهمه.زنندمیحرفشدگیها
.استکردهشروعقبلازاصالً،باشیدداشتهثباتباید،بپوشیمبایدراحضورلباساین:گویدمیکهقرآنآیهدر

:گویدمی،کندمیشروعمناجاتازکهاستپنجمدفتردرموالنا
رااینداریمماآنازپس،خاتونوکنیزكهمینبهرسدمیقصهچندازپس، ثباتوتمکینوقوتدهندهاي
من.اندازیممیکاربهراذهنیمنو،آموزیممیراپستگفتمااولکهگویدمیموالنااآلنپس.خوانیممی

میهشیاريآنشدهمحاصرهبزرگیهشیاريیکۀبوسیلکهاستاینسرش،چیستسرشکهداندنمیذهنی
.کنیممیمقاومتداریمماولی،بکنداوجایگزینراخودشوکندمتالشیوبترکاندرااینخواهد

1436مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

از بشر جز این چه دانَد طوطیک؟از بشر بگْرفت منطق یک به یک
بهرسیدهتازهکهآدمییعنیکوچولوطوطیوگرفتیادرازدنحرف،راگفتگوذهنیهايمنیعنیبشرازپس
بگیرد؟یادتواندمیچیاینازغیربشراز،جهاناین

1437مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

خویش را بیند مرید ممتَلیهمچنان در آینه جسمِ ولی
است،پراست،ممتَلیکهانسانیولی،موالنا،جسمآینهدرهمینطور: گویدمیکند،میشروعاینجادربله،

واست،کُندکهانسانیباشد،داشتهمعنیتادوتواندمیممتلیمرید.ببیندراخودشتواندمیاست،انباشته
فکریکبهفکریکازذهنیفعالیتکهفهمیممیشنیدیم،راچیزهااینماکهاالنهمینکرده،ساکتراذهنش
کُنداینبنابرکند،مینصیببیوحیازراماندارد،اينتیجههیچمانسینهقرآنخواندندرعجلهجز،پریدن

شد،بازکههمینشود،میبازفکرتادوبینخالیفضايباالخرهکنیم،میکُندراذهنکنیم،میکُندکنیم،می
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رازندگیاینخواست،میپسرااینآه،گوید،میچهموالناکهشویممیمتوجه،موالناولی،جسمآئینهدرما
صدیاصفراینهاببینزده،حرفزیاداگرکرد،فرقفکردیدبادید،اینعینک،اینهوشیاري،اینخواست،می

حرفیواشبزنیم،حرفیواشاگربینیم،میرامانذهنیمندوبارهموالنادربزنیم،حرفتندتنداگرنیست،
تندمعنیتواندمیبدهد،یواشبدهد،کُندمعنیتواندمیممتَلی.بینیممیراماناصلیخوددفعهیکبزنیم،

.بدهدزنندهحرفتند
نمیراسرّشماکهدهدمییادرازدنحرفمابههست،ماجلويذهنیمنآینهاولما،فهمیدیماالناما

قرارماجلويراموالناکهولی،یکاست،آینهپشتکهخداباردومینهستند،اینطوريمردمبیشترکهفهمیم،
ازخواهدمیخدااالننیست،قبلیآینهآندیگراینبفهمیم،هوشیارانهبایدماکهاستموقعآندهد،می

درستکند،تلقینخواهدمیکهراهاهمینکند،تلقینمابهجدیديچیزیکموالناست،کهآینهاینطریق
است؟

1438مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

کَی ببیند وقت گفت و ماجرا؟از پسِ آیینه عقلِ کُل را
کهبگویدتواندمیچطوريکند،جدلوبحثدانمنمیوبزندحرفتندتندوبکندماجرابخواهداگرمریداین

پسدیگر،هستمامثلهماینکهگوئیممی،کنیممینگاهموالنابهمااست؟کلعقلموالناظاهريقیافهپشت
وکنیم،ماجراتندتنداگرموقعآنبعدهست،زندهکلعقلبهآنکهدانیمنمیبگیریم،یادچیزتوانیممیاواز

ولی،هستمامثلظاهرشاینکهبفهمیم،نهاگربینیم،میرامانذهنیمندوبارهآن،باکنیمجدلوبحث
میبازرافضاو،کنارگذاریممیرامقاومتو،شویممیکُندو،نشینیممیعقبمااست،بزرگخیلیباطنش

همینبراي.نرسیدیمجائیبهجدلوبحثوماجراباکهخودمانشدیم،زندهبلکهببینیمبگذارگوئیممیوکنیم
نمیآئینهپسازراکلعقلکند،حرکتعجلهباراذهنشوکندگووگفتوکندماجرااگرمریداین: گویدمی

نهایتبینیست،معمولیانسانباطنشولی،استانسانظاهرشانساناینکهشودمیمتوجهنکنداگربیند،
.خداست

1439مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

گوید بشراو گمان دارد که می
خبربیو آن دگر سرّست و، او زآن 

یکوبودهشاعریکهمموالناخوبکهگوئیدمیخوانید،میکهاالنشمااست،همینطوريهماالنهمین
بشراشقیافهبشود،زندهخدانهایتبیبهانسانییککهشودمیگوید،نمیبشراست،بشربوده،دانشمند

زندههمخدانهایتبیبهولیکند،مثلتولیدباشد،داشتهشوهریازنکند،ازدواجبخورد،غذامامثل،باشد
گفتاینکهمحضبه.خبریمبیآنازماو،استدیگريسرّاوولیزند،میحرفبشرکهکنیممیگمانماباشد؟

فورااینکهبراينیست،معمولیبشرِاینکهشویممیمتوجه،کنیمخاموشراذهنمانوبیاوریمپائینراگوو
.اوزندگیارتعاشآنبهکنیممیارتعاش
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1440مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

او نداند، طوطی است او، نی نَدیمحرف آموزد، ولی سرِّ قدیم
یعنیقدیمسرّاست،قدیمسرّآنکهداندنمیو،داردعجلهکهمریديیکیعنیگیرد،مییادراحرفگویدمی

فعالاینکهبراي،داندنمیراقدیمسرّولی،آموزدمیراحرفگویدمیخدا،دانائیهماناَلَست،هوشیاريهمان
آنهمراهنیست،زندگیهمراهونیستزندگیجنسازاینزندگی،همراهیعنیندیم.نیستندیماست،طوطی

نمیحرففقطموالناازشماپس.شودمیزندهفکرتادوبینفاصلهبهوقتیشود؟میکی.نیستموالنایاولی
بهموالناتابشوید،کُندبشوید،کُندبایدشمانیست،اینهاوهاصحبتاینوگفتارهااینکهکنیدتوجهآموزید،

بشوید،موالناهمراهبشوید،زندگیهمراهبشوید،زندگیندیمبشوید،ندیمشماوکندلقینتراقدیمسرَآنشما
اینکهبهتوجهبامثالقرآنآیاتاینوموالناابیاتاینهمواقعاکهببینیدبگیرید،راخرَدشبفهمید،راسرَش
کند؟میاشارهداردچهبهکند،میاشارهموالنا

1441مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

کین سخن کارِ دهان افتاد و حلقهم صفیرِ مرغ آموزند خلق
حلقودهانکاراینکهبیاورد،دررامرغاداينفریکاینکهمثلدرستآموزند،میرامرغآوازمردمگویدمی

مردمپسداند،نمی،نهداند؟میهمرابلبلخوانیآوازسرّآیاآورد،میدربلبلصدايکهکسییکاست،
توجه.زندمیحرفآنهاازکهنیستزندگیایندانند،نمیراسرّشولی،تندتندزنندمیرابزرگانحرفهاي

وبشوند،ترازوبشوند،آئینهکنند،پاكرامرکزشانتوانندمیانسانها: گفتکوتاهقصهایناولقسمتدرکنید
.بشوندوحیمحل

1442مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

نظرسلیمانِ قرانی خوشجز خبرلیک از معنیِّ مرغان بی
دارند،سرّموالنا،مثلخدامرغانیعنیدانند،نمیراسرّشاماآموزندمیرامرغانحرفايعدهیک: گویدمی

دارد،مازندگیدرمصداقیچهاینکهوراشانمعنیاصالاینکهبدون،کنیمحفظراموالنااشعارمااستممکن
رااینهابایدچراچیست؟ماشدگیهویتهمماست،دشمنکیماست،دوستکیکنیم،عوضبایدراچی

راحرفهااینوريطهمینفقطگیریم،نمیرااینهاچه؟یعنیشدنزندهشویم؟میزندهجوريچهبیندازیم؟
.رویممیکنیم،میحفظ

کارنظرباوهستید،جزوشانشماشود،میزندهزندگیبهیواشیواشکهانسانییکنیکبخت،سلیمانیکاما
وکندمیپیدادسترسیفکرتادوبینفاصلهبهکند،میبازرافضامرتبکند،نمیکارعقیدهبادیگرکند،می

شمااست،زندهتوجهنظر،.کندمیخلقکند،میعوضراعینکشبیند،میخدادیدبابیند،میخدانظربادیگر
کند،میفکرداردزندگینظرباکهکسییعنینظرخوشنظر،.کنیدمیخلقجدید،چیزیکرويگذاريمی

امروزشده،ترازوشده،آینهشده،یکیزندگیبااست،قرانزندگیباکهکسییعنیقرانیسلیمان.کندمیعمل
.شودمیجوريچهآدمآینهگفتیمهم
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1443مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

 نبر و محفل بدآن افروختنددرویشان بسی آموختندحرفم
ومنبرهابااليرفتندمنتهارا،سرّشنفهمیدندو،آموختندراموالنامثلانسانهائیحرفکهگویدمیراانسانهائی

فهمیدندخودشاننهنفهمید،هیچیهیچکسکردند،گوشهمهمهکردند،گرمرامجلسو،زدندحرفهامحفل
.فهمیدندمردمنهگویند،میچه

1444مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

یا در آخر رحمت آمد، ره نمودیا به جز آن حرفشان روزي نبود
بایدکهشدندمتوجهاینهابالخرهیابوده،نکردهنصیبشاندیگريچیززدنحرفهمینازغیرروزیشانخدایا

ایزديرحمتآخر،دربالخرهنبوده،گرفتنتوجهوتائیدوکردنگرموزدنحرفایننبوده،اینبشوند،تسلیم
.دادنشانهمآنهابهراراهوآمد

***پایان قسمت سوم ***
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قصهازبعداینهادويهرواست،قبلکوتاهقصهدنبالکهمثنويازخوانممیکوتاهقصهیکقسمتایندر
وکند،میتشبیهچِلّهبهراجهاناینبههوشیاريآمدننظرمبهموالناقصه،ایندر.استآمدهکنیزكوخاتون

پرهیزروزچهلو.رفتندمیچلّهبهباشد،شایدهماالنیاقدیم،درمردمکهدانیدمیکند،میتشبیهچِلّهبه
بهبلکهتاکردند،میزندگیدارندکهياجامعهتحریکاتازمردم،تحریکاتازشدند،میدورمردمازکردند،می

کهروزچهلچلّه،ایندروجهاناینبهآیدمیهوشیاريکهگویدمیموالناآیدمینظربه.بشوندزندهحضور
.برسدهوشیاريبهوکندپرهیزاستقرارباشد،ماعمرواقعدر

میعوعوشکم،درمادهسگیکهايبچهکهبیندمیخوابچلّهدرچلّه،رفتهکهزندمیراشخصیمثالو
رادشمنیاراگرگکههنوزماده،سگشکمدرهابچهاینکهآیدمیپیشسئوالایندفعهیکوکنند،
دانندنمیند،اندیدههمراغذااینبنابررسد،میمادرشانازهمغذایشانهمینطوروکنند،پاسبانیکهنداندیده

مادرشکمدرسگانبچهاینکردنعوعوحکمتپس.بدهندغذابلکهکنند،میعوعوکهاست،خوردنیچی
کند،میخداازراسوالنیست،کسیهمچلّهدرچون،شودمیموضوعاینمتوجهوقتیوباشد؟تواندمیچه

هايمنهمهکهجهانایندرکه،بگویدخواهدمیمننظربهموالنا.نیستکسیچلّهدر:گویدمیاینکهبراي
.کندنمیرهاراشخصاینخواباینوهست؟چهخواباینمعنیاینکه،پرسیدنبایدآنهاازهستند،ذهنی

اینسکوت،وتاملازپسشود،میبیانهاتفوسیلهبهکهخواباینتعبیرکهگیردمینتیجهموالناحالبهرو
بههستبزرگذهنیککهراجهانیاینذهنیعنیرا،جهاناینوبزند،حرفذهنشکمدرانسانکههست

وکنند،میواقواقآنداخلدرند،انشدهمتولدذهنازهنوزکهانسانهائیکه،کندمیتشبیهسگمادهیک
هستپیدرپیفکرهايهمینشبیهواقعدرکهآنهاواقواقپس،نداندیدهراگرگند،اندیدهرادشمنچون
ازهنوزچیست،زندگیخرددانندنمیآنهااینکهبرايندارد،آموزشیاثرندارد،انسانحفاظتيفایدههیچ
چیزيچهاست،بدانسانبرايچیزيچهدانندنمیشناسند،نمیهمراغذاهمینطوروند،انشدهمتولدذهن
رشَدي،هیچذهنیهايمنهدایتاینازمردمکهکنندمیهدایترامردمبستهچشمباهمینطورياست،خوب
:استاینتیترشپسکنند،نمیپیداهدایتیهیچ

1445مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 
کردند، درتعجب ماند که حکمت بانگ سگ صاحبدلی دید سگی حامله، در شکم آن سگ بچگان بانگ می

نیست، و نیز بانگ جهت یاري خواستن و شیر خواستن باشد و پاسبانیپاسبانی است، بانگ در اندرونِ شکمِ مادر 
. ما یعلَم تَأویلَه الَّااهللاناجات کرد و چون به خویش آمد، با حضرت م. ها نیستاینجا هیچ از این فایدهغیره، و

بیرون نیامده و چشم دل باز ناشده، دعوي بصیرت کنند و جواب آمد که آن صورت ِحالِ قومی است از حجاب
.نه ایشان را قوتی و یاري رسد، و نه مستمعان را هدایتی و رشديمقاالت گویند، از آن

کنندمیواقواقکهشکم،داخلسگهايبچهکهحاالکه،کردفکرودشخپیشکه،گفتگفتم،کهراهمین
هنوزکهچرانیست،پاسبانیمادرشکماندروندربانگباشد،تواندنمیپاسبانیخاطربهاینآید،میبیرون
.کنددورماازراگرگکه،ندیدهراگرگ
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وخواستنیاريبرايتواندمیهمسگعوعوگویدمی.باشدخواستنشیروخواستنیاريجهتبانگنیزو
کهکردپیدارابینشاینوقتییعنی.آمدخویشبهچوننیست،هافایدهاینازهیچاینجاو.باشدخواستنشیر
در،زندمیحرفهمهاینذهنششکمدرانساناینکهکه،کنیدمیپیدارابینشهمینشماموالناطریقازاالن

رامردمجوريچهواقعا؟گویدمیچهاینندارد،خبرزندگیوحیاززندگی،شادياززندگی،خردازکهحالی
مردمخواهندمیجوريچهاند،نشدهمتولدذهنازهنوزکهکنند،میاستاديادعايکهآنهائیکند؟میهدایت

.گویدمیراهمینداردشوند،میهدایتمردمنهگویند،میچهفهمندمیاینهانهکنند؟هدایترا
تَاویلَۀیعلَمماو، بلهکرد،مناجاتخدابایعنیکردمناجاتحضرتبا.کردمناجاتحضرتباآمدخویشبهچون

اینجادروداند،نمیخداجزراقرآنتاویلیعنیخوانیم،میحاالکهاستقرآنیآیهیکازهماینو.اهللااال
راآنتاویلکهنداگفتهکهقرآن،کتابهست،شناسیممیماکهقرآنیهمینیکیهست،قرآنجوردوگفتم
قرآناشسینهدرکسیهردوم.گویدمیچهبفهمیدتابشویدزندهخدابهبایدعبارتیبهیاداند،میخدافقط

گوید،میچهکهبگویدتواندنمیکسیخدا،بهشدنزندهیاخداجزراآنوداردراایزديدانائیدارد،یکتائی
.بزندحرفآنازتواندنمیباشدذهندرآدماینبنابرپس

کهرسید،هاتفطریقازکهبوداینخداجواب.نیامدهبیرونحجابازاست،قومیحالِصورتآنکهآمدجواب
ونیامدهبیرونحجابازو.نیامدندبیرونذهنازیعنینیامدند،بیرونحجابازاینهاکهاستقومیحالتاین

واقسگشکمدرسگهايبچهیعنیاست،مثالاین. گویندمقاالتوکنندبصیرتدعوينشده،بازدلچشم
وزنندمیحرفدارندآنجاوهستندذهنشکمدرهنوزکهاستقومییاکه،استکسانیشبیهکنند،میواق

ونویسندمیمقالهوزنندمیحرفوما،بینیممیداریمخداچشمباگویندمیکنند،میبصیرتدعويحتی
.کنندمیهدایترامردم

نهکنند،میاستاديادعاينیامده،بیرونحجابازکهايعدهیعنی.رسدیاريوقُوتراایشاننهآناز
شنوندگاننهو.رشَديوهدایتیرامستمعاننهو.رسدمییاريآنهابهنهگویند،میچهفهمندمیخودشان

اینبله،.باشدمربوطبشریتفعلیحالبهتواندمیکهاستايقصهاینگیرند،میراهنمائیوشوندمیهدایت
:گویدمیکهاستقرآنآیههم

)7(، آیه )4(قرآن کریم، سوره آل عمران
… إِلَّا اللَّه تَأْوِیلَه لَمعا یمقُولُونَۗ◌ ولْمِ یی الْعخُونَ فالرَّاسبِّنَاور نْدنْ عکُلٌّ م نَّا بِهابِۗ◌ آمذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبا یمو.
تمام آن از نزد پروردگارمان . آوردیمسخان در علم گویند بدان ایمانو را. و نداند تاویل قرآن را مگر خداوند…

.نشوند جز خردمنداناست و بدین حقیقت متذکّر
يسینهایزديِدانائیِیکی: گویدمیمعنیتادودرموالناراقرآنکنیدتوجه،خداوندمگرراقرآنتاویلنداندو

ایمانبدانماگویندعلمدرراسخان،و.شناسیممیهمهماکهاستقرآنهمیکیشویم،میزندهاوبهوقتیما،
همدانششانبادارند،دانشاینهاشدند،زندهحضوربهواقعاکهنیستندکسانیعلمدرراسخاناین.آوردیم
نزدازهمقرآناینضمندر.استپروردگارماننزدازآنتمام.ایمآوردهایمانماگویندمیهستند،هویت

هايصحبتگویدمیاینگیرند،میقرآنراشانذهنیمنگیرند،میاشتباههمراقرآناینبنابرپسخداست،
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کسانیاینجادرخردمندان.خردمندانجزاما.حقیقتاینبهکنیممیاعترافماو.مقرّیمماو. خداستنزدازما
.دانندنمیراموضوعاینخردمندانجز.کردندپیداراایزديدانائیوبینائیشدند،زندهزندگیبهکههستند

اینکهکه،دانندمیاندرسیدهثباتبهاندشدهزندهخدانهایتبیبهذهنازکهکسانیفقطاینبنابرپس
راهنماییرامردمدانند،میاستادراخودشانزنند،میحرفتندوتنددارندهستندذهندرکهانسانهایی

هدایت،دهندمیگوشآنهابهکهمردمینه،اندرسیدهجاییبهخودشاننهبرند،میايبهرهخودشاننه،کنندمی
اینها،همهو،استوحیو،استخداوندازاصطالحبهقرآنگویدمیکهکسیهم،قرآنآیههمینطوروشوندمی
. استشدهزندهخدانهایتبیبهایزدي،خردبهکهفهمد،میهمگویدمیهمیعنیفهمد،میکسیفقطرااین

چون،گویندمیچهفهمندنمیهمآنها،زنندمیراحرفاینودارندذهنیمنودارندذهنتويهنوزکهآنهایی
. بگویدرااینخواهدمیفهمند،نمیراقرآن

1445مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

در رهی ماده سگی بد حاملهدید خواب اندر چِلهآن یکی می
خارجوشویممیواردما،استکاروانسرامثلدنیاایناینکهگفتمکههمانطورياصطالح،بهچِلّهراهدرگویدمی
بایدمااینجا،استچِلّهاینگویدمیسالهشتادهفتادایندر،کنیممیزندگیسالهشتادهفتادشویم،می

دیدهخوابولی.بشویمزندهحضوربهاستچِلّهتابع.کنیمپرهیزماگذاردنمیحرصکهحالیدر،کنیمپرهیز
آنتويهوشیاریهاکه،استجهاناینذهنکلسگمادهگفتماست،حاملهسگیمادهیکراهایندرکهاست
.کندمیتشبیهسگعوعوبهراآنهاحرفو،زنندمیحرفگویدمیآنجاو،اندافتادهگیرسگماده

1446مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

بچه اندر شکم بد ناپدیدسگ شنیدبچگان ناگهان آوازِ سگ 
.بودآنجابود،نیامدهبیرونسگشکمازبچههنوز،بیرونآیدمیسگشکمازسگهايبچهآوازدیدیکدفعه

1447مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

بچه اندر شکم چون زد ندا؟سگ بس عجب آمد ورا آن بانگ ها
،نشدهآشناخداباهنوز،استزندانیذهنشدرانسانکه،کنیمتعجبهمماخواهدمیکرد،تعجببسیاراوپس
درسگبچهکهبانگهاآنوراآمدعجببسکند؟میاستاديادعايوکندمیراهنماییوزندمیحرفاینقدرچرا

کند؟میعوعواینقدرچرا،زندمیحرفداردجوريچهسگشکم
1448مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

بچه اندر شکم ناله کنانسگ
کس دیده ست این اندر جهان؟هیچ

وماکارقدرهمانگویدمی. ایناستعجیبخیلیکند؟واقواقمادرشکمدرسگبچهاستدیدهکسیحاالتا
تجربهراخداهیچکه،داریمجدلوبحثهمهاینوهمدیگربهدهیمنمیمجالکهذهندرماصحبتهاي
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وهستآنطوريواستاینطوريخداوکنیممیبحثو،دهیممینشانهاخداازگویدمیپائیناالنو،ایمنکرده
. کنیممیصحبتداریمراهاایناینها،واستشمامالازبهترمامالواستبدشماخداي

1449مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

بجست از واقعه، آمد به خویشچون 
گشت بیشحیرت او دم به دم می

کماکرد،پیدارابینشاینوقتیاست،کردهتجربهخودشراایناینکهمثلموالنایعنی،واقعهازبِجستچون
ایناین،گویدمیراستگوییدمیشماموالنا،کمکبهبینیممیداریمچیزيهمچنینیکماهماالناینکه

حرفدیگر،عقبکشیدیکدفعهآمد،خویشبهزنند؟میحرفاینقدرچرااینها،هستندزندانیذهنتويانسانها
بیشترحیرتشوتعجبششاههمبیش،گشتمیدمبهدماوحیرتکند،پیدارااینجوابخواستمیو.نزد
همهمدیگربهکنندمیواقواقهمهاینمادرشانشکمهابچهسگاینقدرچرااصال؟چییعنیاینکهشدمی

. بله.دهند؟نمیامان
1450مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

جز که درگاه خدا عزَّ و جلّدر چِله، کَس نی که گردد عقده حل
ایشانازاستنبودکسیاست،نبودهآنجادرگشایندهمشکلیاگشامشکلبنابرایناست،بودههمچِلهدر

کهذهنیهايمناینگفتهمامروز.آوردنمیحساببهراذهنیهايمنهمبازموالناکهکنیدمیتوجه. بپرسد
چوبهاییشبیهذهنیهايمناینگفت.بکنیدستونراآنکهنکنیداعتمادپوسیدهچوببهکهگفتمیوقتی

. ندارنداحساسیهیچ،هستندچوبولیآورد،قرآنآیهاززنند،میحرفخوب،انددادهتکیهدیوارکههستند
. گویندمیچهفهمندنمیاینکهبرايهستند؟چوبچرا

توانمنمیکهاینهاازگفت،بودهحیوانبوده،درختبوده،سنگاستبودهچلهدرکههمشخصآنحالهربه
اینها،بپرسمکیازمناستهااینوحیوانودرختوچوبحددرهمذهنیهايمنبگویدخواهدمیو.بپرسم

اینجواب.بپرسمتوانمنمیدیگريکسازاستعزیزواستبزرگکهخداجزمنپس؟دانندنمیراجوابکه
چِلهتوياینکهمثلظاهراجااین. بگیریدتوانیدمیتسلیموگشاییفضااثردردرونازفقطهمشماهمسوال

بههمذهنجواب،بدهدجوابخواهدمیذهنبابپرسیدهمکسهراز،بپرسیدایشانازنیستکسیوهستید
.خوردنمیدرد

1451مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

ام از ذکرِ تودر چِله وا ماندهیا رب زین شکال و گفت و گو: گفت
هابچهاینسگشکمدرکه،چییعنیایناستپیچیدهسرمدرکهگوییوگفتواشکالاینازخدایاگفت
نیستزبانیذکراینجادرتوذکربشوم،زندههیتوبهتوانمنمییعنیام،ماندهواتوذکرازمن؟کنندمیواقواق

ذکر،استتوذکراین،بشومزندهتوبهبشوم،زندهتوبهبشوم،زندهتوبهکنمبازرافضالحظهبهلحظهمناینکه
ایناست،مهمخیلیجواباینکهکنیدمیتوجهپس. بکنمپیداراجوابشبایدمنرااینزبانی،ذکرنهتوعملی
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داردذهنم،نشدموصلاوبه،ندیدمراخدامنکهحالیدرکهکنیمپیداخودمانبرايمااستمهمخیلیجواب
منو،رسدنمیکسیبهرشَديهدایتی،هیچمنصحبتهاياز.زنممیحرفاینقدرچیبراي،کندمیگویییاوه
چیاشفایدهآخراین،کنممیایجادبیشتردردو،شوممیگمفکرهایمدربیشتر،زنممیحرفتندترچههر

. مابراياستخوبیسوالاینخوبزنم؟میحرفاینقدرمنچرا،هست
1452مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

در حدیقۀذکر و سیبستان شومبگشاي تا پرّان شومپرِّ من 
توذکرزیبايباغواردمنکهخواهد،میدرونازخواهد،میخداازکن؛بازرامنپراستشدهبستهپرهایممن

حرفمنازتولحظههرهم،بگویمتوذکرهمیعنیسیب،باغسیبستان؛شوم،سیبستانوذکرحدیقهدربشوم،
درببینمراهایشمیوهسیبستاناینمنوکنیاظهارمنازراداناییتببینی،مندرراخودتتوبشومآینهبزن،
. جهاناین

1453مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

کآن مثالی دان ز الف جاهالنآمدش آوازِ هاتف در زمان
اینها،ودانمنمیگفتوشدتسلیموکردبازرافضاو،ماندعاجزدیگروقتی،لحظهآنیعنیآمد،هاتفآوازفورا

هماناینو.شودنمیدیدهخودشو،شودمیشنیدهصدایشکهاستايکنندهآوازهاتفبله،بگو،منبهتو
نماداینکهگویدمی. استاینجوابشآهانشوید،میمتوجهراچیزيیکشمایکدفعه،استوحیشبیهچیزي

منکسییککهاستاینشبیهاینگویدمی.هستندذهنیهايمنجاهالن.استجاهالنگوییگزافهوادعا
استادراخودش،داندنمیتنهانهبداند،استادراخودشولی،باشدنداشتهراایزديداناییوباشدداشتهذهنی

.داندمیهم
1454مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

چشم بسته، بیهده گویان شدهکز حجاب و پرده بیرون نآمده
ازاست،چشمشجلويشدگیهاهویتهمعینکشدگیها،هویتهمحجابهنوزنیامدهبیرونذهنحجابازکه

ازهنوزیعنیاستنشدهبازچشمشاست،نشدهبازهمچشمشاستزندانیذهنتويبیند،میآنهاطریق
فشار می گوید، گوید،میگوید،میهزیانامابیند،نمیخداعینکبابیندمیشدگیهویتهمعینکهايآنطریق

. استاینمثالاینگوید،میچیداندنمیزندمیحرفهمینطور
1455مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

بانگ سگ اندر شکم، باشد زیان
نه شکارانگیز و نه شب پاسبان

بیخوداینکهبراي،داردزیاناین،عوعوبهکنندشروعشکمشدرهایشبچهوبشودحاملهسگاگرگویدمیاالن
خرگوشیاخواهد،میاستدیدهراآهومگربگیردشکارخواهدمینه،استشکاردنبالنهکندمیمصرفانرژي

جوريچهآیدمیکیدزدهست،چیدزداصالداندمینهاست،دیدهرادزدنهبگیرد،برودکهاستدیدهرا
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ماذهنیگفتگويیعنی. نیستاینهاازهیچکدامبگیرد،رادزدیا،بدهدفراريرادزدکهکندعوعوبرودو،هست
زندگی،برکتشکارخالقیت،شکارعشق،شکارخرَد،شکارشناسد،نمیکهراشکاراینکهبرايگیرد،میشکارنه

رادشمنکهذهنمانشکمدرماضمندرواستندیدهکهرااینهاآید،میطرفآنازکهچههرزندگی،امکانات
دشمنشبنابراین.هستیمندوستتوگوییممیکردیمبغلشماکهاستذهنیمنهمینمادشمن.شناسیمنمی

. استزیاناینگویدمیکنند؟میواقواقچهبراياینهاپس،داندنمیکههمراشرشوخیرشناسد،نمیهمرا
.بگیریمیادقصهاینازو،باشیمخاموشوکنیمکوتاهرامانذهنیگفتگويماکهاستبهترپس

1456مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

دفعِ او شوددزد نادیده که گرگ نادیده که منعِ او بود
بهشمادرشیاصاحبشخوب،بشود،بزرگبیادبایدسگاست،ندیدهکهراگرگدهد،میتوضیحداردخودش
کنی،عوعوبایدتوآمدشب،استدزدهماینبده،فراریشبروآمدموقعهرکن،نگاههست،گرگاینبابابگوید

همین،استمانذهنیمنهمانگرگمانکیست،گرگماندانیمنمیهمما. راگرگودزدبکندشناساییباید
. هستندبیرونیذهنیهايمنهمینهمدزدهاوهمگرگهاهست،هممادزداست،ماگرگماحالت

1457مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

در نظر کُنْد و به الفیدن جرياز حریصی، وز هوايِ سروري
راحقیقتمناینکهما،دعوايومااصرارومازدنحرفوذهندرراماوضعیتیعنیگوید،میراتمثیلدارد
کنیممینگاهجهانبهباورهاعینکپشتاز،شدیمهویتهمآنهابامرکزمانگذاشتیمراباورهاگویم،می
کسیهرو،کنیممینگاهشدگیهاهویتهمپشتازکهحالیدرکند،مینگاهخدااست،ایزديدیداینگوییممی
منوجوداصالداند،میخواستندررازندگیاست،طلبزیاده،داردحرصکندنگاهشدگیهویتهمدیدباکه

راکاراینداردبشودرئیسبشود،استادبشود،سرورخواهدمیاینکهازوحریصیاز. استاینبرايذهنی
صفراست،کُنْدآندرببیند،ایزديروشناییودیدبایعنینظرگفتیم،االنرانظراست،کُنْدنظردر. کندمی

.استگستاخبسیارگفتندروغوکردنادعاوزدنالفدرامااست،
1458مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

بی بصیرت پا نهاده در فُشارْداراز هواي مشتري و گَرم
ذهنیمنفالن،طرفدارانطرفدار؛گوییممیکهاستچیزيهمانآنگرمدارطرفدار،ومشتريخواستنخاطربه

هویتهمهمینعینکشندارد،خداییبینشیعنی،نداردبصیرتکهحالیدر،استطرفدارومشتريدنبال
هویتهمکهحالیدرماحرفهايکهبگویدخواهدمیگویی،یاوهدرگویی،گزافهدرنهادهپا،استشدگیها
فُشاراست،فُشاراینها،زندمیحرفجسمیهوشیاريفقطداریم،جسمیهوشیاريو،هستندماعینکشدگیها

هویتهماشهمهاست،الفاشهمهعاري،نظرازعاري،ایزديخرداز. مصرفبیحرفهايگزافه،یاوه،یعنی
وآیدنمیچیزهیچجهانآنازگیرند،میسرچشمهجهانایناز،استجهاناینحرفزنند،میحرفشدگیها

اینوگویممیراحقیقتمنو،نداریدحقشماواستبامنحقو،جدلوبحثوجنگوستیزهباهمراه
.استهاایناست،دروغشمامالاست،حقیقتاینهاهستمهویتهمآنهابامنکهباورهایی
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1459مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

نهدروستایی را بدان کَژ میدهدماه نادیده نشان ها می
آدم،ایناستنداشتهراوحدتبهشدنزندهتجربههیچنشده،وصلخدابهنادیده،راخدایعنینادیدهماه

وداردذهنیمنوداندنمیکهکسییعنیروستایی. دهدمیخیلیراخدانشاناما،استبودهذهنتوياشهمه
اززیاديتعدادذهنی،منیعنیروستاییکند،میهدایتکژراهبههمرااو،بشودراهنماییخواهدمیواقعا

چه،استواردکهکسییکگویید،میچهشماببینندخواهندمی،ندارندزیاديخیلیدانشخوب،آدمها،
.برندمیکژراهبههمرااینها،اندنشدهمتولدذهنازهنوزچوناینهاگویدمیگوید،می

1460مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

صد نشان نادیده گوید بهرِ جاهاز برايِ مشتري در وصف ماه
ازنشانیهیچاستندیدهکهحالیدروخدا،یعنیماهخدا،وصفدرمشتريکردنجمعومشتريجلببراي
. هستندذهنیهمهاینهادهد،میراخدانشانجورصدرفتنباالتروشدنبلندومقامبراي،خدا

1461مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

مشتري کو سود دارد، خود یکی ست
لیک ایشان را در او ریب و شکی ست

ذهنازهماشخاصایناشخاص،جوراینطرفدارو،دارندذهنیمنو،هستندمشتريکهمردمیاینگویدمی
توجهپس. یکتاستهماواست،خداهمآنهستمشتريیکتنهانیستند،خوبیمشترياینهااند،نشدهمتولد
راذهنیشمنرا،ذهنیشمنخرد؟میراچیزچه.استخداهماو،داردوجودمشتريیکانسانیهربرايکنید

دهد،میراخودشداناییدهد،میحضوردهد؟میچهجایشبه.خردمیراشدگیهایشهویتهمخرد،می
گویدمی. بله؟دهد،میخرددهد،میترازودهد،میاوبهآینهکند،میمتحدخودشبادهد،میراخودشیکتایی

آندر،استنشدهمتولدذهنازهنوزکهشخصیایناما،استخداهمآنداردسودکههستمشتريیکفقط
استتقلیدوشکدرکهکسیهر،استتقلیدوشکفضايذهنفضايگفتیمچرا؟.داردشکاویکتاییوخدا

. ذهنیاشهمهدهد،میرویشازنشانیجورهزاراما.استنکردهلمسراخداهنوز،
1462مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

مشتري را باد دادند این گروهشُکوهبیاز هواي مشتريِّ 
شکمدرسگهايبچهزدنحرفگفت. بوددیدهخوابچلهدرشخصآنکهگروههمانگوید؟میراگروهکدام
کهاستاینشبیهو،داردضرراین،دانندنمیچیزهیچاند،ندیدهرادزداند،ندیدهراگرگهنوزکهسگ

حرفدارندآنجاو،باشدذهنهمانکهسگمادهیکشکمتويرفتندجهان،اینبهآمدندکههوشیاریهایی
رادوستنهشناسند،میرادشمننهاند،دیدهراخدانهکدامهیچگویند،میچهنیستمعلومزنند،می
راخوبغذايهمماکهبگویدخواهدمیهست،چیخوبغذايدانندمینهشناسند،میراگرگنهشناسند،می

مثال.رسیدیمثباتبهوقتیماتسلیم،اثردرآیدمیطرفآناز،استایزديقوتهمانخوبغذايشناسیم،نمی
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چون،بدهدیادمردمبهراتسلیمتواندنمینیستبلدراگشاییفضاگرددمیمقامگویدمیدنبالکهکسیهمین
.داندنمیخودش

انسانجوردوواقعا.شودمیذهنیمنجلبکهاستذهنیمنشکوهبیمشتريشکوه،بیمشتريهواياز
ازهنوز،نیستاستادخانمیاآقااینکهداندمیهستذهنیمنیکخوبداریم،ذهنیمناینکهولوما،داریم
بفهمیدشماکهذهنی،منعنوانبهحتیبفهمیم،استمامسئولیتاینوفهمدمیراایناست،نشدهمتولدذهن

یکدنبالداریدذهنیمنشمااگرونه؟یااستشدهمتولدذهنازدهدمیدرسداردکهخانمییاآقااینکه
مشتريهستید،شکوهبیمشتريشماکهبدانیدو.استشماتقصیرشدیدطرفدارشو،گشتیدبزرگترذهنیمن

شکوهبامشتريماهمهدارد،ذهنیمنکهاستدرستکهاستآنشکوهبامشتريبله،داریم؟همشکوهبا
برايذهنیهايمناینولی. بشویمزندهاوبهکنیمبازرافضابایدکهدانیممیولیداریمذهنیمنهستیم،

ولیاسترفتهیادشاناصالاند،دادهبادبرراایناست،خداکهرااصلیمشتريشُکوه،بیمشتريآوردنبدست
.دهندمینشانجورهزارانخدااز

1463مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

از غمِ هر مشتري هین برتر آمشتريِّ ماست اهللاُ اشْتَري
.باالتر بیابهوش باش از غم مشتریانِ فاقد اعتبار .، مشتري ماست»خداوند می خرد « : کسی که فرموده است

یکفقطیعنیو،امخریدهراذهنیتانمنمن،استگفتهکهاستکسیمامشترياست،خدامامشتريگویدمی
کسهیچبگویدخواهدمیاینجابیا،باالترذهنیهايمنهايمشترياینغمازبنابراینتوخداست،است،نفر

مباداکندکنترلراهااینو،بشوداستادکند،جمعطرفداروذهنیهايمنبهبفروشدراخودشنداردحق
استادمن،دارندقبولرامناینها،هستندمنطرفدارهاياینهاکهکنداضافهدوبارهیکییکیبشوند،پراکنده

هرغمازهستیاستاداگرباشمواظبکهگویدمیدارد.کنندمیگوشهااینبگویمچههرمن،هستمهااین
. نروآدمیهمچوندنبال،هستیدمشتريخودتانهماگربیا،باالترمشتري

. بیاباالاعتبارفاقدمشتریانغمازباشهوشبهاستمامشتريخَرَد،میخداونداستفرمودهکهکسیبله،
مردمچونمردم،خاطربه،رودمیبزرگترذهنیمنیکدنبالنسنجیدهکهاستذهنیمناعتبارفاقدمشتري

:استاشآیههماینبله،.روممیهممنروندمیهمه
)111(، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

.…منَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَٰ◌ إِنَّ اللَّه اشْتَرَى
.…خداوند، جان و مال مومنان را به بهاي بهشت خریده است

،ببردخدابدهیمراشدگیهایمانهویتهمکههمینکهبگویدخواهدمیکند،میتکرارمرتبموالناراآیهاینو
خدابهدهیمیراشدگیهاهویتهمپسشویم،میزندهاوبهوشویممیوارداویکتاییفضايبهاو،بهشتبهما
بهشتهمانآن،شودمیآینهماسینهکههمین:کهبگویدخواهدمی. شويمیبهشتواردشوي،میزندهتوو

بهشتهمیناین،کنیممیپیداترازوکنیم،میپیداایزديداناییکنیم،میپیداایزديبیناییکههمین. است
در،داشتیمنگهگرفتیمرااینهاماو،استمامرکزدردهااست،مامرکزتويشدگیهاهویتهمکهزمانیتا. است
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پولشیعنیاستخریدهاست،خریدهگویدمیکنیدتوجه. دهیمنمیانجامماخدا،باکردیمکهراايمعاملهواقع
:گویدمی. خداباکردیمرامعاملهاینمارا،شدگیهاهویتهماینکنیمنمیرهادهیم،نمیماولیدادهرا

1464مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

عالمِ آغاز و پایانِ تو استتو استمشتریی جو که جویانِ
خدا،خودزندگی،خودکند؟میجسجوراماکیکند،میجستجوراتوکهکنجستجورامشتريآنگویدمی

بیرونبیاوردذهناینازراما،کنددرستآینهماازکهاستایندنباللحظههر. کندمیجستجوراماهوشیاري
کهماآغازاینکهبرايچرا؟شناسد،میخوبراماپایانوآغازکهاستاوو،کندجداشدگیهاهویتهمازو

ماپایاناست،بودهچهماآغازکهداندمیاوپسبشویم،زندهاوبهخواهیممیکههمماپایاناست،بودهخودش
.  مانرسیدیمپایانبههنوز،نشدیمزندهاوبهکاملطوربهونشدیمخالصهوشیاريکهزمانیتا. استچههم

پسکهنگوییدشما،داریددیگرپانصدتايحاالو،اندازیدمیشدگیهویتهمتاسهدوتایک،شمابنابراینپس
خودتانالبتههمشماو.شناسدمیراخودشاو،شويمیزندهکیکهداندمیاو؟نشدمزندهاوبهچرامنکوحاال

یعنیبلهبله،بله،بله،جلو،برویمبگوییمبایدرابلههمانو،گفتیدبلهاَلَستروزچون،شناسیدمیاوعنوانبهرا
بهبدهیدبزرگبلییکشماافتدمیاتفاقیهرلحظه،ایناتفاقمقابلدرنکنیممقاومتهیچ. کنیمبازرافضا

. ایشان
1465مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

هین مکَش هر مشتري را تو به دست
بازي با دو معشوقه بد استعشقْ

مشتريآنمن،مالهممشترياینمن،مالاینمکش،خودتطرفبهرامشتريهرکهباشمواظبکهگویدمی
همآنبشناسی،بایدوداريمشتريیکفقطتو،هستندذهنیمنبیشترشانهامشتريایناینکهبرايهم،
بایدراهااینمنگویدمی.ذهنیهايمنباخردهیک،کنیبازيعشقخداباخردهیکشماشودنمی. استخدا

تادوبابازيعشقپس. شودنمیاینباشم،داشتهبایدرادوهرباشم،داشتهبایدهمراطرفآنباشم،داشته
. جهانآنوجهاناینشودمیمعشوقهتادونکن،معشوقه

دردهایمدارمدردمنکنار،بگذارمراهایمشدگیهویتهمتوانمنمی،هستمهویتهمجهاناینبامنگوییممی
کنی،بازيعشقمعشوقهتادوباخواهیمیتوبیندازم،توانمنمیراهمهدیگر،انداختمدیگرمقداریکدیگر،را

.استخدادانید،میهمآنبگویدخواهدمیکنید،بازيعشقمعشوقهیکبافقطبایدشما
1466مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

نبودش خود قیمت عقل و خرَدزو نیابی سود و مایه گر خَرَد
اگربنابرایناست،نیامدهبیرونهنوزذهنیمنباشدیادمانبگیري،توانینمیچیزيذهنیمنازکهگویدمی

براي،بخرندراشماحضوردانشاینتوانندنمیذهنیهايمن،شدیدزندهزندگیبهحدوديتاکنیدمیفکرشما
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که،کنیدبیدارزوربهنیاییدرامردمشماگوییممیهمینبراي،بدهندندارندهمچیزيوشناسندنمیاینکه
: باشدخودتبهحواست،تونکندرسترامردمکهگویدمی،آیدمیبیتهمان

3196ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سنیتا کنی مر غیر را حبر
شماموالنايیاشماحضوردانشاینحتما،کندمیستیزهوداردذهنیمنکهراآدمییککنمجبورنیاشماپس

. شمابهدهدنمیموردایندرهمچیزيوخردنمیاوبخرد،را
1467مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

تو برو عرضه کنی یاقوت و لَعل؟نیست او را خود بهاي نیم نَعل
شدگیهایشهویتهمودردهایشبهاستچسبیدهبیندازد،راشدگیهویتهمخواهدنمیآدماینگویدمی

توبهنداردچیزهیچیعنیارزشبیبسیارچیزیهیعنیموالنادرنعلیانعلنیمندارد،همنعلنیمبهايبنابراین
داريتواما،شديدیوانهتوکنی،میتلفراوقتشتوکندمیفکرو،بیندازدخواهدنمیراچیزيآدماین. بدهد

بخوانیدرااینحتماکه،کنیمنمیتعارفکسیبهزوربهراموالنامابنابراینپس. کنیمیعرضهاوبهولعلیاقوت
. استالطائالتکهاینهاچیهاینکهبگویدبرگرددهماو،استخوب

1468مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

حرص، کورت کرد و محرومت کند
دیو، همچون خویش مرجومت کند

خواهزیادهداردحرصکهکسیهرکند،میکورراانسانحرصگویدمیاست،مشخصدیگربعدبهجاایناز
هویتهمواستجهاناینباهویتهمچونآدماینداردکنترلدارد،قدرتبهعالقهوداردخشماست،

همانرژيایننظرزیراست،شیطاننظرزیراست،زندگیازمحرومو.استکوراست،چشمشجلويشدگیها
شیطانهمیشهمامعلمکهبدهیماجازهنبایدما،شودمیاومامعلماولکهاست،جهانایندردوشدگیهویت
باران زیربایدماهمیشهباشدمامعلماواگر. کنیمعوضرامعلممانبایدبعدا،بودهخردهیکاولهمان. باشد

ضربه هاي این جهانی باشیم، مرجوم بشویم، یعنی محروم بشویم، سنگسار بشویم، زخمی بشویم، به زبان دیگر 
کبود هم خواهی شد، ضربه خواهی ،تا زمانی که هم هویت شدگی داري، حرص داري، کوري:می گوید کهدارد

.خورد
و ما االن به خودمان می آییم، می بینیم، من که در شکم ذهنم هستم چرا باید اینقدر حرف بزنم، این حرفها که 

کسی نمی توانم بگیرم، من باید آرام بشوم که حرف می زنم من هیچ هدایتی ازیاوه هست، فایده ندارد، اینقدر
من به فرمان خدا گوش می کنم، و صبر می کنم، و تن می زنم و خاموش می :همانطوري که غزل داشت، گفت که

بله، دیو ما .تا او با رسنش من را بگیرد، من رسن بازي می کنم که باالخره رسن او به من بخورد، من را ببرد،شوم
کند، شیطان ما را مثل خودش مرجوم می کند، مرجوم یعنی رجم شده یا بهر حال رانده شده یا را مثل خودش می 

.سنگسار شده
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1469مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

همچنانک اصحابِ فیل و قومِ لوط
کردشان مرجوم چون خود، آن سخُوط

آیا واقعا ما هم مثل .وط را منحرف کردقوم لوسخوط یعنی، غضب شده، نفرین شده، همینطور که اصحاب فیل را
اصحاب فیل و قوم لوط می خواهیم بشویم، اینها قوم هایی بودند که همانطور که می دانید، قبال هم خیلی توضیح 

می .قرار گرفتند، و آنها را منحرف کردیدا کنند، بنابراین زیر سلطه دیودادیم، اینها نتوانستند رشد یا هدایتی پ
که، حاال که ما حقیقت را فهمیدیم، که حالت ما مثل واق واق کردن بچه سگ شکم مادرش است، خواهد بگوید

بهتر است خاموش باشیم، چون آنجا نه گرگ را می شناسیم، نه شکار را می شناسیم، تا همین سکوت سبب بشود 
.که ما بیاییم بیرون، سکوت سبب می شود که ما هدایت پذیر بشویم

1470فترپنجم، بیت مولوي، مثنوي، د

چون سوي هر مشتري نشتافتندمشتري را صابران دریافتند
این لحظه می گوید مشتري را چه کسانی پیدا کردند؟ آنهایی که صبر کردند، فضا را باز کردند، در مقابل اتفاق

تحریک آنها را تحریک کرد، بیرونهمین که االن گفتم به فرمان خدا گوش دادند، نرفتند در ذهن، دیو هر لحظه 

مشتري نرفتند، کرد، ولی فضا را گشوده شده نگه داشتند، ولو درد هوشیارانه کشیدند، و مخصوصا سوي هر

وسوسه نشوید از کسی یک وقتی کمکی شما: مشتري ما خداست، شما می گویید، امروز در داستان یوسف گفت

آن چند سال بیشتر در زندان ماند، شما نمی خواهید چند سال چون یوسف از یک نفر خواست بخاطر.بخواهید

.بیشتر بمانید

پس مشتري ما، خداست که می خواهد این هم هویت شدگی را بخرد، طرز خریدش هم این است که شما در مقابل 
د که، هم باز می کنید، باالخره یواش یواش شناسایی می کنی،اتفاق این لحظه فضا را باز می کنید باز می کنید

و اینها می گفتند، از طرف دیگر دم او مرتب دارد به .هویت شدگی هایتان چیست؟ شناسایی مساوي آزادي است
شما خرد می دهد، شادي بی سبب می دهد، آرامش می دهد، و یواش یواش می بینید که این شادي اصیل که شما 

و آن خوشی بیرونی در مقابل است، شادي اصیل،را دارد زنده می کند، در مقابل خوشی هاي بیرونی خیلی عمده
.این آرامش این شادي، هیچ نمی سنجد، شما دیگر آن را نمی خواهید

م، شما می گوئید من دنبال رد و قبول خلقامن رد و قبول خلق را کنار گذاشته: کهیدگوبراي همین موالنا می 
هایی بود که از مردم می گرفتم، اعتبارات مصنوعی بود، بودم که مردم من را رد نکنند، قبول کنند، بخاطر خوشی 

و سوي فروش خودمان به .من ناموس را گردن زدم، من ناموس نمی خواهم، یعنی حیثیت بدلی نمی خواهم: گفت
.نمی رویم، وباالخره می فهمیم مشتري اصلی ما همان خداست،که ما را قبول داشته باشندآدمهاي مختلف



# Programگنج حضور758برنامه شماره 758

59: صفحه

1471دفترپنجم، بیت مولوي، مثنوي،

بخت و اقبال و بقا شد زو بريآنکه گردانید رو زآن مشتري
را شانیهمه مردم دنیا تا مدتها روباًیکه تقردیتوجه بکنبرگرداند،يمشترنیرا ازاشیرویهر کسیعنی

نجوریابرنامه،نیشود، اصال خود همیجهان منیادارد واردياریکه هوشمینیبیماالن جدیداً،برگردانده بودند
یشود، وگرنه نمیمينطوریخواهد که ایکه او م،تاسیتحولکینشان ،خانه شمادیآیموالنا مبرنامه ها که

ست،یچهم بخت، امروز بخت را به ما گفتخدا برگرداند،ییعنيمشترکیرا از همان شیرویپس هر کس.آمد
گشوده شده خرد يکه در فضايبه طور،هستزندهیبه عمق زندگ،یلحظه به ثبات زندگنیکه در ایهرکس

بییعنی اتفاقات خوب برایش خواهد افتاد، ر.بخت دارد، اقبال داردنیشود، ایوارد فکر و عملش میزندگ
.نخواهد افتادالمنون اتفاقات بد

ساکن شدن و نرفتن به نجایو در ايشدن و آگاه شده از این لحظه ابداریلحظه و هوشنیآمدن به ایعن، بقا یبقا
، دائماًسست استماو ستونهیچون پایدر من ذهنراست،یکند نا میانسان احساس مگر،یبقاست دنیزمان، ا

که با آنها ما دوست بوده یکسانقهر کرده،یکیرد،یمیدارد میکی.گذرايزهایچزد؟یریچه مزد،یریمدارد
آن زد،یریدارد مشبود، همه انهایبر اساس امانیسرد شدند از ما، قهر کردند از ما، ما بقا،می خواهند بروندمیا

،يتکان نخورنجایو از ا،يلحظه ابدنیاز ایو آگاه باش،يلحظه به او زنده بشونیبقا در اخورد،یبقا به درد نم
.شودیبرگرداند، بخت و اقبال بقا از او دور ميرويمشترکیاز آن یهرکسبقاست،نیا

1472مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

همچو حالِ اهلِ ضَرْوان در حسدمانْد حسرت بر حریصان تا ابد
يرویعنیماند،یاال بد در حسرت میشود، و الیمصیدائما حر،يبر گرداند از مشترياگر آدم رونیبنابرا
:کنم، گفت کهیميادآوریباره ودمن را تیآن بدیتوجه کند،یرا نخواهد دیزندگ

550مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

کندیمرونیزنده مرده بزندگی چون
تندیمیمرگيزنده سونفس

من جهیرا ازما دور کند، و در نتیخواهد آن مردگیداریم، مرتب میمردگکیمیخدا از زنده، ما زنده هستیعنی
مهم است شما یخیل.خودش استينابوديبرا،کندیکه ميهر کاریعنیگردد، یميما حول محور نابودیذهن

:دیگویکه مد،یرا خوب درك کننیا
دخواهیخدا مشده،رهیبر ما چیمردگکیم،یزنده هستياریبعنوان هوشماکند، یمرونیبمردهزندهز چون

یمیهر عملمی کند، يهر فکریکه من ذهنکرده،يکارکینیبنابرا،کندرونیرا از زنده خودش بیمردگنیا
ن؟یخودکار است ااست،یمن ذهنتیخاصنیاچرا؟.خواهد به خودش ضرر بزندیتند، میمرگ ميکند، سو

داستان به سابقه خودتان،دیشما نگاه بکنکند،یکار را منیايچطوردیبه من بگودیایکه خدا بدیینگوشما
گریکه ددیاست که شما بشناسنیايبراد،یشما به خودتان ضرر زددیکرديکه هر کاردینیبیم،خودتانیزندگ
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دیو به شما نشان بدهد که نبازد،یبریخرد زندگییبا فضا گشادیاجازه بده.دیعمل کن،دیفکر نکنیبا من ذهن
نکردم یزندگ،من االن پنجاه سالم هستایشود؟ خدایميچطوریزندگدیبگوئاید،یرا بکشیحسرت زندگ

.رسمیمیبه زندگیمن آخر پس کدم،یهمه اش محروم بودم، همه اش درد کش
به ،يبازنشسته شد،يدیآن خانه را خر،يدینجارسیسالت شد، به ای شصتوقت:دیگویبه شما میمن ذهن

يبرا،ماندیخواهیدر حسرت زندگيریمیکه میتا ابد تا موقعیول.شودیشروع میزندگ،یمسافرت رفت
که بعدا منینیبوده در سرزمییروستاکیضَروان.استضَروانحال اهل هیشبنیو ا،یهستصیحرنکهیا

.خواهم خواندتانیش را برااقصه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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