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44ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

در دو جهان لطیف و خوش همچو امیرِ ما کجا؟
ابرويِ او گره نشد، گر چه که دید صد خطا

چشم گشا و رو نگَر، جرم بیار و خو نگَر
صفاخويِ چو آبِ جو نگر، جمله طراوت و 

من ز سالمِ گرمِ او، آب شدم ز شرمِ او
وز سخنانِ نرمِ او، آب شوند سنگها

زهر به پیش او بِبر تا کُنَدش به از شکَر
قهر به پیش او بِنه تا کُنَدش همه رضا

آبِ حیات او ببین، هیچ متَرس از اَجل
در دو در رضايِ او، هیچ ملَرز از قَضا

عزّت مسجدت دهدسجده کنی به پیشِ او، 
اي زیرِ قدم چو بوریااي که تو خوار گشته

خواندم امیرِ عشق را، فهم بدین شود تو را
چونکه تو رهنِ صورتی، صورت توست ره نما

جگر کنداز تو دل ار سفر کند با تبشِ
بر سرِ پاست منتظر تا تو بگوییش بیا

بپرد ز بامِ تودل چو کبوتري اگر می
تو قبله جانْش در هواهست خیالِ بامِ

بام و هوا تویی و بس، نیست دویی به جز هوس
آبِ حیات جان تویی، صورتها همه سقا

دور مرو، سفر مجو، پیشِ تُوست ماه تو
شنود ز تو دعانعره مزَن که زیرِ لب می
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دهدت جواب، اوشنود دعايِ تو، میمی
کاي کَرِ من کري بهل، گوش تمام برگشا

نه حدیث او بدي، جانِ تو آه کی زدي؟گر 
آه بزن که آه تو راه کند سويِ خدا

چرخ زنان بدان خوشَم کآب به بوستان کَشَم
میوه رسد ز آبِ جان شوره و سنگ و ریگ را

بخورد ز آبِ جانباغ چو زرد و خشک شد تا
شاخِ شکسته را بگو آب خور و بیازما

ث شَهتا شنوي حدیشب برَود، بیا به گَه
ز پاشب همه شب مثالِ مه تا به سحر مشین
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز44شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

44ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

در دو جهان لطیف و خوش همچو امیرِ ما کجا؟
ابرويِ او گره نشد، گر چه که دید صد خطا

است،خدائیتجنسازدانیممیماکهباشدانسانیهربهتواندمیخطاباین،گویدمیانسانبهخطابموالنا

یعنی،شدههویتهمفکربصورتجهانیاینچیزهايباذهندرآمدهکه،استخداامتدادیا،استهوشیاري

بصورتگفتیمعموماًکه،جهانیاینچیزهايبهکردهتفویض،استبینهایتواستخدائیتکهراخودشهویت

فرمجهانجهان،دوازمنظورو.فیزیکیچیزهايیاهستنددردیاهستندباورجنسازیااینهاو.هستندفکر

ماکههافرمجهاندر:گویدمی.نشدهاظهاروشدهاظهارجهان،المکانومکان.استفرمیبیجهانواست

دیگريچیزهریامقاممانندپولمانند،باشدچیزهاچهباشد،دیگرانسانهايچه،باشدباورچه،ایمکردهامتحان

.خواستیمکمکآنهاازوایم،کردهامتحانراآنهاما،بشودهویتهمآنهاباتواندمیذهنکه

خواهدمی.هستیماوجنسازماوگرفتهآغوشدرراماکه است،زندگییاخدانمادماامیرما،امیرمثلآیا

همباشد،فضاگشاهمباشد،مهربانهم،باشدزیباهمباشد،لطیفهمکهايباشندهیکجهاندودر:کهبگوید

هستیمخداامتدادکهماو.نیستیعنیکجاست؟،باشدداشتههمدیگرخوبخاصیتتاهزارو،باشدبخشنده

نشانمابهذهنکهچیزهاییازخواستنکمکدیگرصحبتاینشنیدنبا،کنیممینگاهبیرونبهوذهندر

و،کنندمیتركرامازوديبه،هستندآفلاینهاکهایمدیده،ایمکردهامتحانراچیزهاماو،شودمیتمامدهدمی

بمیریمبخواهیمحاالودهند،نمیمابهرااینهاعشقآرامش،خوشبختی،هویت،نظیرخواهیممیماکهچیزيآن

.باشدماامیرازبهترکه،کردنخواهیمپیداچیزيماهمآنجا،برویمهمجهانآنبه

کهبطوري.دهدمیمابهواقعی نیازهايوزندگیبرکاتاز،مابراياستالزمکهچیهرلحظه،ایندرماامیر

است،کثرتعالمتصدما،کهگرچه.نشدخشمگیننکرد،اخمموقعهیچیعنینشدگرهاوابروي:گویدمی

هویتهمجهانایندرماخطاهايهستند،شدگیهویتهمبصورتهمهخطاهااینوایم،کردهخطاجورهزارن

بهآنهاعینکازشدنهویتهمآنهاباودادنقرارمرکزراآنهاوگرفتنخدابجايراچیزهاچیزها،باشدن

کهلحظهایناتفاقمقابلدرکردنمقاومت،کردنستیزهو،دانممیمنکهشدنبلندلحظههرونگریستنجهان

.استخطاهمهاینها،استخدامقابلدرمقاومتمعادل
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خواهدمیو.کندنمیاخماوولی،ایمکردهخطاجورهزاران،بودیمذهنخوابدردرحالیکهذهندراینکهوجودبا

کوچکترینباداریمذهنیمنکهانسانهامابگوید،ماباخدایازندگیبرخوردباراذهنیبرخوردتجسمتفاوتما

،نکندتقویتراماذهنیمنآنهافکرآنها،رفتاربطوریکه،نکنندرفتارمامیلبهاگرکنیم،میاخمدیگرانخطاي

.کنیممیاخممانباشدماباورهايمطابقیا

است،بینهایتجنسازخدااینکهبرايچرا؟استپذیرااستفضاگشاهمیشهاو،نیستاینطوريخداگویدمی

کهداريفضابینهایتهمانبدهد؟یادچی،کندزندهمادرراخودشو،هستیمخودشکهمابهخواهدمیخدا

روامحدودیت،مثلصفتهاییصحبتاینبابنابراینو.فراوانیبینهایتیا،کوثرگذاشتیمرااسمشگاهی

اینهاکردنقهرکشیدن،عقبگرفتن،ایراد،کردنقضاوتوکردنستیزهکردن،مقاومتشدن،منقبضنداشتن،

.نیستهمماو.نیستخدافضاگشاییوفراوانیبینهایتمطابقهاصفتاین.استقدغنزندگیلحاظازهمه

بینهایتماندن،آگاهوابديلحظهاینازآگاهییعنیابدیت.ابدیتوبینهایت:داردخاصیتتادوخدااینکهبراي

.کندمیتعیینهمراماجنسکه،استخداخاصیتتادو،داشتنریشهبینهایتیاوسعتبینهایتیعنی

جنسازرفتهرفتهباید،باشدموقتبودقرارکه،ذهنیمننهبشویمخودماناصلشبیهخواهیمباگربایدهمما

وبینهایتبهنزدیکترچههر.بشویمابديلحظهاینبهزندهو،رواداشتبینهایتوفراوانیبینهایتبینهایت،

جنسبهکهیواشیواش:کهگویدمیغزلایندرموالناو. شویممیترنزدیکماناصلیجنسبه،شویممیابدیت

ادعانقدرایهمماو،زندنمیحرفنقدریادیگرماذهن،شویممیترساکت،شویممیترنزدیکماناصلی

لحظهایندرکهزندگیخردازراخودمانو،دانممیبگوییمبشویمبلندلحظههرو،دانیممیکهکنیمنمی

:گویدمی1620غزلازموالنا. بکنیممحروم،بشودجاريماعملوفکربهتواندمی

1620مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

فروشدشکرمنبهکهدارمفروششکرچه

ندارمشکربروکهروزيعذرنگفتکه

فروشد،میداريفضاو،فروشدمیزیباییولطفومهرفقطفروشد،میشیرینیفقطکهاستخدافروششکر

خوشم،کرديخطازیادبروکهنگفتهمابهلحظهیکحتیکهبله؟ما،هايشدگیهویتهمدادنمقابلدر

بدهم،سبببیشاديتوبهتوانمنمیبدهم،شیرینیتوانمنمی،بدهمشکرتوانمنمییعنی،ندارمشکر! آیدنمی
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مقاومتکرديستیزهکنمراهنماییراتوآمدمدیروزچونکنم،راهنماییراتوتوانمنمیبدهم،آرامشتوانمنمی

زمانمشمولخداو،استذهنیمنصفاتهمهاینها.بیایدخوشمتابروفعالًحاالدیگر،نیامدخوشمکردي

.بکندکمکمابهاستآمادهلحظههرشودنمی

زندگی به بهذهنیمنصفاتانعکاسهمهاینهاداردکینهوگیردمیانتقامواستانتقامجوخداکهتصوراتیاین

وگستاخیبهما،آیدمیسرمانکهبالهااین.کندکمکمابهاستحاضرلحظههراوو،استکلخردخداست به

خودشامتدادآوردنازرازندگیمنظورمااینکهو.آیدمی،مااززندگیخردعبورمقابلدرمقاومتوستیزهبه

بعد،چیزهاباکندمیهویتهم،جهانفرستدمی،هستیمماکهراخودشامتدادخدا. فهمیمنمیجهاناینبه

زندهخودشبهلحظهایندروعقبکشدمیکند،میجمعراخودشهوشیارانه،بشویمبیداربایدمایواشیواش

جمعآمدهکهکندفکرو،بگیردراکاراینجلويکسیهرکند،میزندهخودشبهمادرراخودشیعنیکند،می

هاشدگیهویتهمازراشکرو،کندزیادراهاشدگیهویتهمو،بشودهویتهمآنهاباو،راچیزهاکند

.زندمیضررخودشبهخودش،نیستمتوجهچونآدماین.بخواهد

اینچراآمدیم؟چیبرايماچیست؟جریاناصالًکهبگیریدیادموالناازشما،باشداینطوريخواهیمنمیما

نقدرایچراهستم؟خشننقدرایچراکنم؟میمقاومتنقدرایچراهستم؟ناراحتنقدرایمنچراافتد؟میاتفاقات

قانونایندارم؟توقعاینقدرچرادارم،توقعانسانهاازمنهستم؟متوقعهستم؟طلبکاراینقدرچرادارم؟رنجش

چیزندگیودنیااینمقابلدررفتارمدهم،میخدابهودهممیدنیابهبازخورديچهمنشود؟میچیجبران

.نیستکردنزندگیقابل،باشدنشدهبازبینیکهزندگیو،کنمبینیبازراخودمو،بینیممیمنرااینهاهست؟

44ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چشم گشا و رو نگَر، جرم بیار و خو نگَر
خويِ چو آبِ جو نگر، جمله طراوت و صفا

همعینکاینیعنیکنبازراچشمهایت،خوب.ببینراخدارويوکنبازراهایتچشم:گویدمیانسانبه

اینبرايراهیاحالتبهترینشایدوترینابتداییدانیدمیشماوببین،زندگیچشمباوبردارراهاشدگیهویت

یا.شرطوقیدبدون،ذهنبهرفتنیعنی،قضاوتازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیماست،تسلیمکار

،کندمیارزیابیبدایخوبرااینماذهناینکهبهتوجهبدونلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییدیگربعبارت

شماعینکشودمیشدهبازفضاي،کنیبازرافضااینکهمحضبه،کنیمبازرافضاباید،ذهنبهرفتنازقبلیعنی
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شماو،شودمیبرداشتههوشیاريچشمیعنی،شمازندگیچشمرويازلحظهایندرشدگیهویتهمعینکو

.استناظرحضوردیدهماناینو.بینیدمیراخداروي

اداريضفو،کندمیآرامشاحساسیکدفعههست؟رویشچجوريببینیرارویشخوبنگر،رووگشاچشم

ها،کن،نگاهرااوخويو،بیاورراجرمگویدمیبعد.شويمیآگاه.رودمیبینازجهانازهاتوقعنآوکنیمی

بگویدنبایدهیچکساست،شدگیهویتهمهمانجرمببینی،راجرمبایدذهنیمنبعنوانشمابیاورراجرم

ازیا،گیردمیماازراهاشدگیهویتهمآیدمیوکندمینگاه،استکریمخودشخدا،اینجانشینممیمن:که

چیزيهمچون،شوممیایزديخردازبرخوردارشوم،میشنگولوشادمنکند،میآزادرامن،گیردمیمن

.نیستدیگريچیز،چیزهاباشدگیهویتهمازغیرجرمببینید،خودتانراخودتانجرمبایدشما.نیست

زندگیبجايشدمامرکزوقتیمامرکزبشودآنوچیزيبهبچسبیمهوشیاريبعنوانماکهاستاینجرم

پیشببريهوشیارانهبایدراجرمحاال.شدگیهویتهمجرم. استجرماین،ماعینکبشودآنوآنجابنشیند

کاملصداقتبادلشتهازخواهدمیو،استمعتاداستهوشیارو،هستممعتادمنگویدمی، معتادیکمثل.او

چیزيهربههستیم،جهاناینچیزهايبهمعتادما.کندتركهمخواهدمیو،کندتركبایدداندمیو،کندترك

خواهدمیباشد،دیگرانسانیکخواهدمیآن،بههستیممعتاد،هستیمهویتهمآنهاباما،استمامرکزکه

تأییدباشد،مردماحترامباشد،مادانشخواهدمیباشد،مقامخواهدمیباشد،خانهچیزهايخواهدمیباشد،پول

.اینهابههستیممعتادما،دشبامردمتوجهو

اینکهمثلدرست.استماجرمشناسایی،هستندمنمرکزدراینهاواینهابههستممعتادمناینکهشناسایی

چیجرمتانندانیدشمااگرولی.بشومبخشودهخواهممی، ولیاستاینگناهمگناهکارم،منگویدمینفریک

تشخیصآیدمیدیگر،استخوبیدکترخوببیایدیکیکنیدفکرو،استچیتانشدگیهویتهماست

وفعاالنهبایدما.نیستچیزيهمچونشوم،میآزادشوممیپامن،رودمیهمبعدکند،میجورخودشدهدمی

.باشیمداشتهمشارکتکارایندرهوشیارانه

کند،نمیرهارامناست،منمرکزپولهستم،هویتهمپولبامنخدایاگوییممی،بکنیمراکارایناگر

هر.دشبامندیدعینکاینخواهمنمیمنشما،پیشرااینآوردممنوبشوم،احترشرشازمنخواهممی

کمکدارد؟ايفایدهچهخوباست،مندوستایندهد،میمنبهپولچقدراینگویممیبینیممیراکسی

دورعشقازمنپسنیست،دوستمپسکندنمیکمکاگرپس،استدوستمآرهبشود؟زیادپولممنبهکندمی
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عینکاینشرازخواهممیمن.کندمیارائهمنمرکزعینکمن،عینکبعنوانراخودشاینروممیجاهر.شدم

.امشناخته،بشومراحت

کمککند،کمکشمابهکهنخواهیدزندگیازدلتانتهازصمیمانهو،نشناسیدراشدگیهویتهمتاشمایعنی

شمافضاگشاییاینرا،فضاکندمیبازببینید،راخویشحاال،آگاهانهشاپیششمابیاوریداگرولی. کندنمی

خوياین،کنمتركرااینخواهممیمن،استمنخوياین:دیگویمیشمافضاگشاییهست،هماوفضاگشایی

استفادهفضاآنخردازو،کنماستفادهزندگییاخدافضاگشاییبینهایتوخوبخويازخواهممی،استبد

؟استدرست. بیندازمراشدگیهویتهمجرماین،کنماستفادهفضاآنشادياز،کنم

ازیاو،کندمیبرخوردمانعیبهآیدمیکند؟میچکارجوآباست،جوآبمثلاوخويِنگر،جوآبچوخويِ

منبگویدمانعبهبرسددیدیدجوآبنرود،دیگر،بزندهیستدیانمیوا رود،میشودمیردپهلویشازیاسرش

ماروانیپس.استروانکند،نمیستیزهآب.بشودبرداشتهمانعاینباید،اینجاوایستادم،برومتوانمنمیدیگر

کاراینو.استجوآبمثل،بودیماولازکهشویممیهوشیاريهمان،شویممییکیاوباچونتسلیمموقع

راخودمانداریمهوشیارانهمایعنیکنیم،پیدادستخودماناولیهپاکیوصفاطراوت،بهماکه شودمیسبب

بازرامانهوشیاريیاوزندگیچشمکهوقتی.زندگینابیوپاکیوشادابیبهذهنیمنازکنیم،میتبدیل

مثنويازخواندخواهیمبیتچند.استپذیرامکاندرستتسلیمبااینهاهمه،بینیممیرااورويوکنیممی

.شوممیردسریعاید،خواندهقبالًشماراهمهکهبیتاینفهمیدنبهکندکمک

921مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دروستدیده ما چون بسی علّت
دوسترو فنا کن دید خود در دید 

مرضش.داردزیاديمرض،زدهچشمشبهشدگیهویتهمعینکفعالًکهماهوشیاريچشمکه،ماچشماین

درستهستیم،جهاناینباهویتهموقتی.استغلطمادیدکهکنیدمیتوجهپس.استشدگیهویتهم

فکراستماننفعبهچیزهاخیلیاست،ماننفعبهکنیممیفکر،استضررمانبهچیزهاخیلی.بینمنمی

.بکنخدادیدفنايراخودتذهنیمندیدبرو:کهگویدمی.استضررمانبهکنیممی

است،بدیااستخوباتفاقایناینکهقضاوتازقبللحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییباگفتمکهنطوریهم

شماافتدمیوقتیپس.راموضوعاینخواندخواهیمدوبارههمامروز.کندمیدرستقضاگفتیمبارهارااتفاق
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بوسیلهتسلیماستغلطاینشوید،میتسلیمبعد،کنیدمیبدوخوباولو،استبداست،خوباینگوییدنمی

جنسبهرا ماکهاستعملیو،گیردمیصورتذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونتسلیم.نیستتسلیمذهن

.بلهحضور،هوشیاريبهذهنیمنازیعنی،کندمیتبدیلماناولیه

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

راهاشدگیهویتهمشدم،هویتهمجهانبهرفتم،هستمهوشیاريمناگراست،هوشیاريدیدفقطآدمی

دیدبایعنی،بینممیدوستدیدباو،شدماظر نحضورجنسازتماماًولحظهایندرآمدم،کردمرهاهوشیارانه

هاشدگیهویتهمیعنی،بینممیپوستدیدبااگر.استدرستیدیدواست،خوبیدیداین،بینیممیخدا

رادوستدیدبایدشماپس.بودمرضمعنیبهعلتقبلیبیتدر.استمرضازپردیداین،استبداین،بینممی

. کنیدپیدا

آنانسانو،دهدمیقرارشمااختیاردررادوستدیدفوراًلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییکردمعرض

خردتسلیمحالتدریعنیزند،میدستبیداریاهوشیارکردنفکربهزند،میدستهوشیاريعملبهموقع

بیداردردخواباز،شودمیبیدارذهنخوابازکهلحظاتآناستلحظاتیوعملشوفکربهریزدمیزندگی

لطمهخودشبهدائماً،داردذهنیمنعینکآدموقتیبدانیدکهخوانممیبرایتاندوبارهرابیتاینشود،می

.زندمی

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
قرآنآیهیکهمپشتشوبفهمید،خوب،کنیدیاداشتکنممیخواهشمن،استمهمبسیاربسیاربیتاین

جاودانهزندهماهستیم،زندهماهستیم،خداامتداد،هستیمهوشیارياصلدرما.بگیریدیاد همآنوآورده

راخداتوانیمنمیمانذهنباما،میردنمیموقعهیچخداهستیم،اوامتدادچون،نیستیممردنیماهستیم،

کارفکربراساسذهن،گردیدمیجوابدنبالوکنیدمیمطرحسؤالهیذهنتويرویدمیشمااالن.بشناسیم

منیک.کندمیکاردوییبراساس.استجهانایندرماامورکردنادارهبراي.داردمحدوديدیدفکرکند،می

تصویرباتصویریک،هستیدتصویرتادواین،کندمیدرستدیگرانازهمذهنیمنیک،کندمیدرستذهنی
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سطحیاینهاو،شدهدرستدیگرانذهنیتصاویربامارابطهبراساسفکرهاوهاصحبتتمامو،کندمیگفتگو

فرمیبیجنسازکه،کندحلزندگیوخدابارامامشکلتواندنمیو،استدنیااینچیزهايبراساس،است

کارتواندنمیاستفرمچونفکر.نداردفرم،استفرمیبیواستهوشیاريجنسازواستنامیرامااصلاست،

،هستیماوامتدادماهستزندهخداهستیم،زندهماپسبله؟بزند،حدثیاکند،حلیا،بدهدانجامرافرمیبی

.کندبیرونرامردگی،استخودشکهزندهاینازخواهدمیلحظههرخدا

همازذهنیمنگفتیمزنده،ذهنیمنزندهنفساست،مردهزندهنفساما، کندمیبیرونمردهزندهزچون

زندگیجدایی،براساسجدایی،براساس،آیدمیبوجودفکربصورتجهانیاینچیزهايباهوشیاريشدنهویت

انسانهاتمامدررازندگییکاینشویممیزندهاوبهوقتیماونیست،بیشتردانهیکخدااست،وحدتبراساس

درشماکه،دیگراستاینتعریفشیک،دیگرانسانهايدربودنشناسایییعنیعشق اصالًکنیم،میشناسایی

خودتاندررازندگیچون،کنیدمیحسآنهادررازندگی،شودمیردخیابانتويکهآدمیتان،بچههمسرتان،

اینپس.استخودشزندگیوزندهازمردگیاینکردننبیرومشغولدائماًخداایزندگیاما.کنیدمیحس

ایناشمعنی،تندمیمرگحوشوحول،رودمیمرگبسويدائماً،استفعالکهزندهذهنیمنیعنیزندهنفس

.استخودشضرربه،کندمیذهنیمنکاريهرکهاست

مرگحوشوحولاست،ضررتانبه،کنیدمیذهنیمنباکاريهرکهبدانید،شمااستمهمخیلیمطلبینا

قهرآید،میدرمرضتویشاز،بورزیممحبتومهریکیبهرویدمیشماکهبینیدمیاینکهبراي.تندمی

شد،عاشقشودنمیذهنیمنباکنم،نمیدیگريکارتوبهخوبیازغیربهکهمنباباآید،درمیرنجشآید،درمی

ذهنیمنیعنیاست،مخربذاتشدررابطهایناصالً،کندمیاشتباهکجاآدمنیستمعلومکرد،لطفشودنمی

مانبچهکنیم،میازدواجکنیم،میبیزنسما.کنیممیکارذهنیمنبادائماًماو،استضررشبهکندمیکاريهر

مابراينهذهنی،منباهمه،کنیممینصیحتزنیم،میحرفکنیم،میتربیتراشاگردانمانکنیم،میتربیترا

چرا؟دارد،همضررنداردفایدهتنهانهدیگران،براينه،داردفایده

منجزئیعقلکهمانعقلیبیعقلآنبا،ذهنیمنبا،ایمگرفتهلحظهایندررازندگیخردعبورجلويما

نفسخدا،استجرمجزواینها،کنیدتوجهفهمیدیم؟همرااین؟استدرست. کنیممیکارداریم،استذهنی

،نرسدنتیجههبکنیدکاريهرکهکنیدعمرخواهیدمیسالچندشما.فهمیمنمیما،تندمیمرگبسويرازنده

، نیستیمراضیرسیم،نمیثمربهماکهکنیدمیتوجهاست،چیاشتباهتانبفهمیدباالخره،نباشدثمربهمثمرو



# Programگنج حضور759برنامه شماره 759

11: صفحه

مانبچهازناراضی،همسرمانازهستیم،حرکتحالدرچیزهمهازنارضایتییکاصالًما.قهرگویدمیهمپایین

راحالتاینبایدچقدرماچی؟یعنیقهرحالتاینناراضی،خدااز،ناراضیهمهازناراضی،اوضاعازناراضی،

توکه،آوردمیبوجودخداراوضعیتاینگویدمیآورد؟میبوجودکیراوضعیتاینبفهمیمکه،کنیمتحمل

.کردزندگینبایدکرد،زندگیشودنمیاینطوريبفهمی

شما.تندمیزیانوضررومرگحوشوحولزندهنفسکه،فهمیدیمنمیمانبودندموالنامثلآدمهاییاگر

وخودم،جیبتويگذارممیکنممیجمعراپولهامنعاقلم،منزرنگم،منچی؟گوییدمیذهنیمنبوسیله

اینباشما.استزندگیخوداینو،زندمیرااینهاپیزیرآندارددیگریکینیستیدمتوجه،دیگرزرنگیتاهزار

بعد،دیدخواهیرااشنتیجهبعداً،کاريمیپوكباداملحظههرکنی،میدرستپوشالیساختمانیکداريکارت

تقصیراست،همسرمتقصیر،استاوتقصیر،استاینتقصیرشد؟اینطوريچراگوییمیسالسیسالبیستاز

.تندمیمرگیسويزندهنفسکهنیستیمتوجهکهاستخودتتقصیر.نیستهیچکستقصیراست،امبچه

گویدمیموالناوقتیبشودمشخصفقطخواهممی،بیفتدجاامیدوارممن،دادتوضیحشودنمیاینازبیشتررگدی

و،زندمیضررشمابهکندمیکارهراینو،استزندهنفستانکهنشویدمتوجهروزيیکشمااگر. بیاورجرمکه

تکراررااشتباهاینمرتب،دوربیندازیدرانفساینو،بشویدخارجبایدذهناینازکهاستایناشمعنی

متوقف کنید ، کنیدشناساییبایدیکدفعهراموضوعاینکرد،خواهیدمالمترادیگرانوخودتانو،کردخواهید

،ها به صورت فعاالنه، همکاري با خداهویت شدگیو شروع کنید به فضاگشایی و کار روي خود، پیدا کردن هم

. خواهم استفاده کنم از دم اومن می. خواهد شما را زنده کندوسیله قانون قضا و کن فیکون و دمش میچون به 

.خواهم استفاده کنمکند یعنی خدا، من میحاال که من فهمیدم او دائماً به سود من عمل می

بلد باشید، چون او رحیم ها را نگه دارید یا به خواب ذهن فرو بروید، فقط یک چیز اگر جرم،شوداینطوري نمی

ها و قبرها و اینها یا به خرافات بروید، بخواهید بروید به سنگ. کند خودشاست و کریم است و فالن، درست می

هویت شدگی را نگه دارید و ورد بخوانید و دعا بخوانید و یا از یکی بخواهید براي شما دعا کند، و هم. دست بزنید

ها را هویت شدگیي خودتان بکنید، زحمت بکشید، درد هشیارانه بکشید، همبدون اینکه کاري روبلکه شما

. باید از خواب بیدار شویم. چیزي نیستنهمچو. بشناسید، آزاد بشوید

: اش استاین هم آیه
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95، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
تُؤْفَکُونَٰ◌ فَأَنَّىۖ◌ لکُم اللَّه ٰ◌ ذَۚ◌ منَ الْحیِّ یِّت ومخْرِج الْمیِّتیخْرِج الْحیّ منَ الْمۖ◌ ٰ◌ إِنَّ اللَّه فَالقُ الْحبِّ والنَّوى

این است . آوردو مرده را از زنده بیرون مىآوردشکافد، و زنده را از مرده بیرون مىخداست که دانه و هسته را مى
کنند؟پس، چگونه از حق منحرفتان مى.خداى یکتا

گوید این را یعنی می. استاي که ما افتادیم ذهنهمین هسته هشیاري ماست و این محفظه،هستهدر اینجا دانه و 

بیت قبلیش را هم . آوردآورد و مرده را از زنده بیرون میو زنده را از مرده بیرون می. خواهد شکافت، مثل دانه

و این زندگی ،آوردز این بیرون مییعنی خودش که زندگی است و ما هم خودشیم، مردگی من ذهنی را ا. خواندیم

که قبالً گفت اگر اینطوري است، شما بهتر است هشیارانه نسبت به من ذهنی بمیرید، . آوردرا از مردگی بیرون می

بر اساس قضاوتها به . دانمشوید هی، هی کوچک شوید، هر لحظه بلند نشوید بگویید من میبیعنی کوچک 

بله؟. کوچک کنید،بزرگ نکنید،را تقویت نکنیدمن ذهنی . دیگران ایراد نگیرید

خواهد او می. شویدباین است خداي یکتا، این است خداي یکتا شاید معنیش این باشد که شما باید به اندازه او 

کاریم، حتماً بادام به وجود پس دانه و هسته این نیست که ما بادام می. اندازه خودش بکند،شما را وسعت ببخشد

. این صحبتها مال انسان است. آیدکاریم، بادام به وجود میب معلوم است بادام میوخ. بیاید

کنند یعنی چگونه هست که ما این لحظه که خرد کنند؟ از حق منحرفتان میپس چگونه از حق منحرفتان می

کنیم و به دم من ذهنی تواند عبور کند، دم او را رها میتواند از ما عبور کند، دم او میزندگی در اثر تسلیم می

یعنی . داریمها را در مرکزمان نگه میشود؟ براي اینکه جرمچگونه می. کنیماز آن استفاده می. کنیمگوش می

بله این را هم ببینید شما. هویت شدگی چیز دیگري نیستگناه غیر از هم. مان راگناهان

3460مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا ببینی ذات پاك صاف خوداوصاف خودخویش را صافی کن از
مثالً . یعنی توصیف کردي،ت را که به اوصاف درآوردياخود اصلی. خویش در اینجا به معنی خود اصلی است

وقتی هشیاري با . دهستییا مادرهستیدید یا پدرهستشما هشیاري هستید یا خداییت. نقشها توصیف هستند

باید . هویت است، صاف نیستکنیم، هممادري، استادي یا هر نقش دیگري که ما بازي مینقشهایی مثل پدر و

. ایمتعریف چسبیدهآن ایم و به ببینیم چطوري هشیاري را بر اساس مکان یا چیزهاي این جهانی تعریف کرده
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ها فکر دید، توصیفشما االن به عنوان هشیاري به توصیف چسبی. یادمان باشد تعریف، اوصاف از جنس فکر است

یعنی در مرکز شما هشیاري هست، . یا نه به خود هشیاري،ها فکر هستند در مرکز مانقش. هستند در مرکز ما

به ،فهمیمیا توصیف هست؟ اگر هشیاري را از توصیفات آزاد کنیم، یعنی این لحظه می، زندگی هستخدا هست

. اوصاف چیز ذهنی است. یمکنیم که ما اوصاف نیستآییم، تامل میخودمان می

یواش یواش . ببینیمتا ما ذات پاك صاف خودمان را که هشیاري است، هشیاري خالص است، از جنس خداست، 

و به حرفها و کارهاي ،شویمبینیم ما عمیقتر مییواش یواش می. شود در مابینیم که گفتگوي ذهنی کم میمی

را با دو سال، سه سال پیش مقایسه کنید، خواهید دید که آن کارها شما خودتان. دهیمدیگران واکنش نشان نمی

این . شویدچرا؟ به ذات پاك صاف خودتان دارید زنده می. کنددیگر نمی،کردو حرفها دیگران شما را ناراحت می

. ما هم از آن جنس هستیم. هویت شدگی با چیزي نداردخدا هم. ذات پاك صاف خود ما جنس خدا هم هست

شویم به ذات پاك صاف خودمان و االن شویم، زنده میاندازیم، از اوصاف جدا میها را میهویت شدگیر چه همه

برید به شناسید و هشیارانه میو شما می. هویت شدن جرم است، گناه استشویم که با هر اوصافی هممتوجه می

،جرم را. به شرطی که جرم را پیدا کنی تو. یعنی اخالق خوب خدا را ببین. گفت جرم بیار و خو نگر. پیش او

موضوع . کندکافی است در این لحظه بکشید عقب و ببینید که چه چیزي شما را ناراحت می. شودخودش پیدا می

پول است، باور است، رفتار است؟ . هویت شدگی شماستآن چیز هم

. کنید، این کفر استآنطوري که عبادت میگوییم شمامی. هویت هستیمیادمان باشد ما با الگوهاي رفتاري هم

آنطوري که شما خدا را . هویت هستمیعنی من به رفتار هم. کنم باید عبادت کنیداینطوري که من عبادت می

توصیف خود . توصیف خود کفر است. اصالً توصیف کفر است. کنید آن درست نیست، این کفر استتوصیف می

دیگر شما . آوریمشویم ذات پاك خودمان را از وصف بیرون میچیزها میحاال وقتی متوجه این . گناه است

. نشینید خودتان را تعریف کنیدنمی

آقا خانم شما کی هستید؟ من مادر سه تا بچه هستم که موفق شدند، یکیش مهندس است، یکیش دکتر است، 

این . اینها را من درست کردم،کنمو به این فرزندانم افتخار می. این توصیف است. یکیش فالن است، مادرم من

اگر قرار باشد که او بیاید به صورت ما به این جهان و . از نظر خدا جرم است. این توصیف است،من ذهنی است



# Programگنج حضور759برنامه شماره 759

14: صفحه

گویید خدا شما می. خودش را بکشد عقب، شما باید اجازه بدهید، از توصیف دربیایید که او بتواند خودش را بکشد

چون . کشیم مابه همین دلیل است که اینقدر عذاب می. کشدکشد؟ دارد میرا نمیبه این قدرت چطور خودش 

مثل ما نیست که، گفت مثل شما نیست، او خیلی فضاگشا است . اش خیلی زیاد استگذاریم، منتها او حوصلهنمی

. کندو صبر می

:گویدمی. اجازه بدهید دو تا آیه هم از قرآن بخوانیم

12، آیه )6(امقرآن کریم، سوره انع
…ۚ◌ نَفْسه الرَّحمۀَ ٰ◌ کَتَب علَى…

...خدابخشایش را بر خود مقرر داشته نه غضب و قهاریت را... 
توجه . کندپس خدا دائماً فضا را براي ما باز می. ها مهم هستند، نه غضب و قهاریت رااین آیه. یعنی واجب دانسته

: این هم هست. دهممیکنید که یک آیه دیگري هم هست آن را نشان 

156، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
… ءکُلَّ شَی تعسی وتمحرو ◌ۚ….
…گیردو رحمت من همه چیز را دربرمى…

کردن موالنا هم هست، خوي زیبا و فضاگشاي خدا نباید ما را به ها هست و اینجور صحبتدرست است که این آیه

که حاال که خدا اینقدر لطف دارد به ما، بهتر است که ما االن سی سالمان است، تا پنجاه سالگی هر ،اشتباه بیندازد

نه این ، بخشد وبخشد و هر کاري را میاو هم که همه چیز را می،کنیمکنیم، بعداً توبه میکاري دلمان بخواهد می

. کار غلط است

گیریم که هدف ما را اي را به کار میما وسیله. کاریمدام پوك میرویم، ما بابراي اینکه به تدریج که ما جلو می

هویت و با پول هم،من حاال پول الزم دارم و باید به هر صورتی این پول را تهیه کنم:گوییدشما می. کندفاسد می

تا آن موقع به وسیله کنم، ولیآیم از همه اینها توبه میم شد میاهستم، این را بخرم، آن را بخرم، حاال پنجاه سال

خورد، نه رابطه با رسی، نه آن خانه به دردت میکه وقتی به آنجا می،کنیها هدف را چنان فاسد میاین وسیله

تمام بدنتان هم فاسد شده، فکرهایت هم فاسد شده، بدنت مریض . هایتان، مردم و نه با خودتانهمسرتان، بچه

. کنیشود بدن مریض را درست شده، دیگر نمی
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و از خرد ،شویمبگیرد و فضاگشاست، ولی ما باید تسلیم هاي ما را در بر میدرست است که رحمت او همه وضعیت

و این کار همانطوري که غزل در آخرین بیت ،مان بریزدباید برکت او، خرد او به فکر و عمل. او استفاده کنیم

. کنیدتوجه می. فتیمالگی، یازده سالگی ما باید به این فکر بییعنی حتی در ده سا. گوید، بِگَه باید صورت بگیردمی

نیست . شودکنیم و حاال ببینیم چه میاستفاده میویید حاال ما از اخالق خوب خدا سوء اینطوري نیست که شما بگ

. همچو چیزي

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

من ز سالمِ گرمِ او، آب شدم ز شرمِ او
او، آب شوند سنگهاوز سخنانِ نرمِ 

گویید که من از جنس زندگی هر موقع شما می. پس ببینید او یعنی زندگی سالم گرم دارد. این بیت مال غزل است

چقدر . خوش آمدي. پذیردو گرم می،پذیردام را بشناسم، او میهویت شدگیهستم، باید از جنس خودم شوم، هم

ولی توجه کنید آن . پرسد چرا قبالً این کارها را کردينمیدیگر . خوب شما متوجه شدي که هشیاري هستی

با گذشت . زنیمما ضررها را خودمان به خودمان می،اثر خودش را گذاشته. کارهاي بد ما اثر خودش را گذاشته

این بدن ما مریض بشود، دیگر این مریضی هم ادامه پیدا کند، کهنه بشود، . کنیم چهار بعدمان رازمان فاسد می

همین طور هیجانات . همین طور فکرهاي ما. کشد که تا درستش کنیولی طول می،مکن است بشود درست کردم

حاال ایشان باید بیاید . ی یک عمر رنجش داشته، توقع داشته، کینه درست کرده، از هزار نفر رنجیدهکسیک. ما

. ها را یکی یکی بیندازد، شناسایی کنداین رنجش

آب شدم ز :گویداینقدر سالم گرم دارد که می. د که چرا این کار را کردي؟ نه، سالم گرم داردگویولی آیا او می

تسلیم یک لحظه گیرد که ما اگر از جنس هشیاري باشیم و پذیراست و این کار اینقدر زیبا صورت می. شرم او

. کشیمشنده است، خجالت میو زندگی چقدر گشاینده و پذیرنده و بخ،گذردیم و ببینیم در ذهن ما چه میوبش

و یک قدم . خورداین من ذهنی به درد نمییمفهممی. کند، دیدن این به عینه انسان را کوچک میمهمین آب شد

و .بینیم که فضا باز شد، از این فضاي صادقانه خرد و شادي آمدبه طرفش به طور صادقانه، یک دفعه مییمرومی

و ما این هم زحمت کشیدیم از بیرون شادي بگیریم، هویت بگیریم، .کردشود پیدااین خرد و شادي را نمی

شود و روان درست مثل اینکه یخ ما آب می،و او هم به این گرمی، خوب.خوشبختی بگیریم، نتوانستیم بگیریم
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د ما نیروي شفابخش اوست که موقع تسلیم وارد چهار بع. سخنان نرم دارد؟ سخنان نرم او برکت اوست. شویممی

. هاهویت شدگیآزادي ماست از این گناهان یا هم. شودمی

هاي گوید این منمی. ها، نماد دلهاي سنگی است، سفت استسنگ. هاوز سخنان گرم او آب شوند سنگ:گویدمی

. کندکند، تسلیم و برکت او و عشق او و لطافت او درست میذهنی پر از درد، مثل سنگ را که هیچ چیز نفوذ نمی

هاي ذهنی سنگ هستند، ما آیا ما هم باید لطیف بشویم، فضاگشا بشویم، در اطراف دلهاي سنگی یا نه؟ اگر من

آنها لطف ما را ببینند و ویا باید لطیف شویم،هم باید سنگ بشویم بزنیم آنها را خرد کنیم که آنها معالجه شوند

. استاگر مثل خدا عمل کنیم بهتر. شرمگین بشوند از این لطف

زنید با یکی ده شنوید، زنگ میکند، شما االن این برنامه را میکسی که درد حمل می. من ذهنی سالم گرم ندارد

چرا اینکار را . کند به دعواشروع می. خواهممن عذر می. گویید که فالنی بیا آشتی کنیمسال است قهرید، می

سالم گرم ؟خواهی با من آشتی کنی، یعنی چیي، میبعد از ده سال زنگ زد. کردي؟ زندگی مرا خراب کردي

ولی اگر بتوانیم طاقت بیاوریم، صبر کنیم، فضا را گشوده نگه داریم و این برکت زندگی و خرد زندگی و . دارد؟ نه

. توانیم نفوذ کنیمنیروي شفابخش زندگی از ما پخش بشود، ما روي دلهاي مثل سنگ می

شود، این فضاي شود، سه بار نمیشود، دو بار نمیکنید در اطراف یک نفر، یکبار نمیباالخره وقتی شما فضا باز می

خدا را حس . فهمند از جنس زندگی هستندمی. شوندکند و آنها هم نرم میاثر می. کندگشوده شده اثر می

شوند در اطراف مییک دفعه متوجه . آوریدشما مرکز آنها را که از جنس زندگی است به ارتعاش در می. کنندمی

شوند از توهم و شان زندگی نداده، بیدار میایاین همه گله و شکایت که داشتند و بیرون به. شوندشما شاد می

در مورد سالم گرم او یعنی پذیرایی گرم خدا از ما، از امتداد خودش . فهمند که از بیرون نباید زندگی بخواهندمی

. بخاطر داشته باشیدو سخنان نرم او، این بیت را همیشه 

1344ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر
ست نه موقوف عللکار او کن فیکون

. شود، شفابخش استشویم، دم او وارد چهار بعد ما میوقتی که تسلیم می. یعنی دم او همیشه شفابخش است

شما . آوردقضا اتفاقات را به وجود می. گیردبه وسیله قضا صورت میو کار او هم . برو از آیه نفخت بپذیر:گویدمی
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و بارها گفتیم . شودبشو و می:گویدیعنی او می. کندکنید، فضاي گشوده شده کار کن فیکون میفضا را باز می

و موقعی .و ما باید هشیارانه در این کار مشارکت کنیم.فرمی ما تحت نفوذ زندگی استقسمت فرم ما و قسمت بی

.کنیم که مقاومت ما صفر است و ذهن ما خاموش استهشیارانه مشارکت می

علل . دگذارید دخالت کنکند دخالت در این موضوع ندارد، یعنی شما هشیارانه نمیعلل بیرونی که ذهن ایجاد می

که در پایین توضیح ،کالً حال ما خراب است. بلکه درونی است،بیرونی ذهنی نیست که حال ما را خراب کرده

به صورت قهر، قهر بودن، از این خاصیت خواستن من ذهنی است که همه چیز را از بیرون ،دهد موالنامی

سبب، آرامش، هویت یعنی من کی مثالً شادي بی. خواهدیعنی چیزي را که بیرون ندارد از آن می. خواهدمی

چون . خواهدبیرون میاز حس عشق با دیگران، اینها را و برکت زندگی، عشق، مهر و محبت، حس یکتایی، ،هستم

.شودکند، تلخ میتواند بگیرد، قهر میخواهد و نمیاز بیرون می

***پایان قسمت اول *** 
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44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زهر به پیش او بِبر تا کُنَدش به از شکَر
قهر به پیش او بِنه تا کُنَدش همه رضا

که تبدیل کند به ،زهرها را ببر پیش خدااین گوید این دردها را، می. هویت شدگی استدردهاي حاصل از همزهر، 

کنید، فضاي باز شده یک وقتی فضا را باز می،با شناسایی. شکر نماد شیرینی است، شادي است. بهتر از شکر

و در اثر توقعات ،هویت شدمبا چی همبیند که منو قشنگ می،که عینک خدا را به چشم زده،حضور ناظر است

و تلخی و رنجش و محرومیت خاصیت داشتن من ،تلخی به وجود آمده،من از جهان بیرون رنجشها به وجود آمده

. کندبینید چه کارهایی میمی،بینیدتان را میشما من ذهنی. ذهنی است

. خواهمهر چه بیشتر بهتر را من کورکورانه نمی. نه:گویید کهشما با دید زندگی می. من ذهنی، هر چه بیشتر بهتر

من هشتاد سالم است، من پول دیگر به ؟ اینخوردخواهم این را؟ به چه درد من میخواهم ببینم براي چی میمی

هنوز هویتم . هویت شدم با آنکنم براي پول؟ براي اینکه همخورد، چرا خودم را اینقدر ناراحت میچه درد من می

. ز آن نکندمرا ا

شود ما بیاییم یعنی نمی. باز هم در اینجا هشیارانه بردن مهم است،زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر

خوب اگر درد نداري چی را . هویت شدگی ندارم، درد ندارمبنشینیم بگوییم که من اصالً زهر ندارم، من اصالً هم

هویت شود آدم هممگر می. کنی و شناسایی کنی که درد داريخواهی پیش او ببري دیگر؟ شما باید اعترافمی

. شدگی داشته باشد و درد نداشته باشد

هزاران نفر از همسرشان توقع . شود که آدم توقع از همسرش داشته باشد ولی رنجش از او نداشته باشدمگر می

براي همین . قهر هستند،ندتلخ هست،رنجش دارند،ولی همسرشان نتوانسته تامین کند،خوشبختی داشتند

خانم از ،آقا. کنیمقهر این حالت نارضایتی عمومی است که ما با خودمان حمل می. گوید قهر به پیش او بنهمی

. از کارت راضی هستی؟ نه. از همسرت راضی هستی؟ نه. زندگی راضی هستی؟ نه

از خودت راضی . از خدا راضی هستی؟ نه.از دولت راضی هستی؟ نه. کنی راضی هستی؟ نهاز جایی که زندگی می

اي یک قهر، درست مثل اینکه ما در هر زمینه. قهر است با همه قهر است. از بدنت راضی هستی؟ نه. هستی؟ نه
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عکسش . کند، قهر استهر کسی زهر حمل می. همان زهر مصرع قبل. کنیممقدار ثابتی درد با خودمان حمل می

.همین رضا است

خیلی . فضا را گشوده، گشوده، گشوده. انسانی که به حضور زنده است. ش و رضایت انسان استرضا حالت گشای

دار کند، ریشهولی فضاي گشوده شده را به صورت ثبات با خودش حمل می. گوییم بینهایتحاال نمی. دیگر گشوده

شما با یکی . شوددها کمتر میشود، میل به دیدن ایرازنده میبیشتر شما نگاه کنید هر چه انسان به حضور . است

روید به رستوران، این چرا اینطوري است، آن چرا آنطوري است و یک کسی که حاضر به خداست اصالً اینها را می

اش را گذارد شادي این لحظهمهم نیست که نمی. برایش مهم نیست،بیندنه که نمی. حالت رضا و پذیرش. بیندنمی

شود آیا آن لکه را از اینجا می. کنموضعیت در این لحظه این است، من فضا را باز میگوید می. آن چیز زائل کند

. شود برداشتبرداشت؟ بله می

شود می. شود اشتباه نکنیم یا کم اشتباه کنیممی. شود بهتر کنیممان را بهتر کنیم؟ بله میتوانیم زندگیما می

توانیم تمیزتر باشیم ولی اینکه من دائماً یک می. بهتر سرویس بدهیمتوانیم می. شود دقیق باشیممی. منظم باشیم

قهر را پیش . به اصطالح سیستم ایرادگیر و ایرادیاب و ایرادگو با خودم دارم، این حالت قهر من ذهنی است

.ش رضا بکنداهقهر را باید به پیش خدا ببري که هم. توانند معالجه کنندآنها نمی. توانی ببريآدمهاي بیرونی نمی

تان کنید، معنیش این است که بیشتر شبیه خود اصلیهر چه که شما در این لحظه راضی هستید و شکر می

. شویدبیشتر شبیه خدا می. شویدمی

هر چقدر ما فضاگشاتر، . فضاگشایی. داندتوجه کنید که امروز در غزل بهترین خاصیت خدا را فضاگشایی می

بیشتر کنیم،شویم و ستیزه میبندیم، منقبض میهر چه فضا را می. مان هستیملیخود اصوبیشتر شبیه خدا 

چطوري ببریم پیش او؟ با گشودن فضا در درست است؟ . کنیمهشیاري جسمی پیدا می،شویمشبیه جسم می

بدبخت وافتند، نه براي خوشبخت کردن اتفاقات براي بیداري ما می. اطراف اتفاق این لحظه، بدون قید و شرط

ترین اتفاق و اتفاق این لحظه بهترین و مناسب. خواهیمبنابراین از اتفاقات ما خوشبختی یا بدبختی نمی. کردن ما

ریز است و خدا بهترین طراح است، بهترین برنامه. فهمدکند حتماً نمیاگر من ذهنی مخالفت می. براي ماست

.فهمیدن این رضاستو دانستن این،. اتفاق این لحظه بهترین اتفاق است
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44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

آبِ حیات او ببین، هیچ متَرس از اَجل
در دو در رضايِ او، هیچ ملَرز از قَضا

کنید، آب حیات، آب زنده کننده، دم او وارد چهار بعد ما خوب وقتی شما در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز می

گذارد روي فکر ما، گذارد روي فیزیک ما، اثر میاثر می. کندرا، المکان ما را باز میفرمی مادم او بی. شودمی

کند به گذارد روي هیجانات ما، هیجانات ما را از خشم و ترس و آنجور هیجانات تبدیل میخالقیت ما، اثر می

را باز کن آب حیات او پس فضا . سببمثل عشق، مثل شادي، مثل آرامش بی،هیجانات یا احساسات زنده زندگی

.را ببین

اجل که . رویم زیر خاكدر اینجا اجل مرگ جسمی نیست که می. یعنی از مردن نترس. هیچ مترس از اجل

کند که اگر خواهد بمیرد و وانمود میمن ذهنی نمی. تواند به ما کمک کند، یعنی مردن نسبت به من ذهنیمی

پس تو بیا . شویممن ذهنی بمیرد، تازه ما زنده می. د، ما مردیم دیگربمیر. شویمکوچک بشود، اصالً ما کوچک می

.خرد او را ببین در این لحظه، از کوچک شدن نترس. سبب او را ببینشادي بی

هر موقع . توجه کنید رضاي ما رضاي او هم هست. یعنی با دو برو به رضاي اودر رضاي او در دو . در دو در رضاي او

شوید از زندگی و از همه چیز و قهر دیگر نیستید، آن حالت قهر از بین رفت، کنید، راضی میمیشما فضا را باز 

. هیچ ملرز از قضا. یعنی در دویدن در رضاي او. توانیم بخوانیم در دو در رضاي اومی. این رضاي زندگی هم هست

. ترساندآورد و من ذهنی را میاین قضاست که اتفاقات را به وجود می

آید، از اجل نترس، از کوچک شدن نترس، از کنی و آب حیات او میگوید تو مطمئن باش که فضا را باز مییم

دوي در رضاي او اصالً نگران نباش چه اتفاقی در حالتی که می. و بدو به رضاي او،مردن نسبت به من ذهنی نترس

اتفاقات چه :گوییم کهمی،زنیمه همیشه میاز قضا مترس به یک عبارتی همان حرفی ک. از قضا مترس. افتدمی

براي اینکه من . افتندبراي خوشبختی یا بدبختی ما نمی،شودخوب، چه بد که به وسیله من ذهنی ارزیابی می

.نیست اینطور.یا یکی فوت شد،، پولم را از دستم دادمماین اتفاق آمده، بدبخت شداین قضا : گویدذهنی می

کنیم، خرد این فضاي گشوده شده، شادي بینید که وقتی فضا را باز مییعنی می. بدو به رضاي اوتو در حال دویدن 

ما بگوییم که این فرم که دارد که شود این فضاي گشوده شده که اینکه من این شادي و آرامش هستم، سبب می
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صالح من است براي اینکه قضا این حتماً. این رضایت است،این بیداري است. رود یا رفته من نیستماز بین می

ها شما میدانید که قضا و قدر به اصطالح در اینجا قضا فرمان الهی است که اتفاق این با این صحبت. کنددرست می

کند که کن فیکون با چی کار کند، قضاست که تعیین میکند، قضا همه چیز را تعیین میلحظه را تعیین می

. شودظه اجرا مییعنی فرمان الهی هر لح. کندمی

ما باید . هستیم و غیرفعال هستیم، ما نباید بخواهیم، هشیار باشیم) passive(معنیش این نیست که ما پسیو 

فرمان الهی . نه،من اینطوري باشمکه در این کار جبر نیست که بگویید که فرمان الهی سبب شده . تسلیم باشیم

که زندگی بتواند برکاتش را از ما ،شویمبشویم، ما از ذهن بیدار بزنده آورد که ما به حضور اتفاقات را به وجود می

. به جهان پخش بکند

بوستان . بوستان در این جهان است. چرخم که آب را، آب حیات را به بوستان بکشمگوید براي این میدر غزل می

براي این . رقصماي این میبر. کشماز آن جهان آب را به این جهان می. چهار بعد شماست و این جهان است

یعنی این هم . افتد که شما بتوانید بچرخید و برقصید و آب آنوري را بیاورید به اینوراتفاقاً قضا می. چرخممی

خواهد لطفش را جاري که همه چیز را در برگرفته و به همه چیز می،بخشش خداست. مبنایش کرم زندگی است

. کند

. ها اینها همه مال من ذهنی استها و روا نداشتنها و محدودیتن و گرفتارياین قضیه قهر و این خسیس بود

اصالً هیچ ربطی به خدا ندارد . من ذهنیيهااینها را ما آفریدیم بر اساس بدي. اینها را ما اختراع کردیم اینجا

اینکه ما قهر باشیم، رضا نداشته باشیم، قضا همیشه براي . اینها را ما از خودمان، از من ذهنی درآوردیم. اینها

فرمان الهی در این لحظه بهترین اتفاق را که صالح شماست به وجود .افتد، ما را بدبخت کردهبدبختی ما می

. آوردمی

آیا ما . گفت که او آغوش باز دارد. پذیريدوي، یعنی با آغوش باز اتفاق را مید در حالی که به رضاي او میگویمی

. پس باید خودمان را عوض کنیم. داریم؟ نه. ما هم باید آغوش باز داشته باشیم؟ بله. هم مثل او هستیم یا نه؟ بله

. یشه به نفع ماست، به شرطی که ما تسلیم باشیمهم،فرمان الهی و اجرایش قدر. ترسیمپس ما از قضا نمی

کنم، این با کنم، زهرها را حفظ میدهم، دردم را حفظ میکنم، قهر بودنم را ادامه میگویید من ستیزه میشما می

. آیدیعنی زندگی فعلی ما در من ذهنی با قوانین ایزدي جور در نمی. آیدقاموس زندگی، با قانون خدا جور در نمی
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خواهد مرده را جدا براي اینکه او از زنده می. تنداي همین است که گفت که نفس زنده حول یا سوي مرگی میبر

.کند

شما نگویید که چرا وضع من اینطوري است؟ براي اینکه مقدار زیادي هم هویت شدگی داري، در مرکزت است، 

کنی، مقاومت کنی، ستیزه میخش میکنی، پمقدار زیادي هم درد داري، در مرکزت است، درد را حمل می

می گذاري خرد زندگی وارد چهار بعدت بشود، وارد فکرت بشود، وارد عملت بشود، کارت خرابکنی، نمیمی

. که مشمول لطف ایزدي شوي،فقط بفهم خودت را عوض کن. خودت هم نکن. شما نباید خدا را مالمت کنی. شود

ها را یک کسی که در را ببندد، خوب شما اتاق هستید، پرده. ز شماکه بتواند عبور کند ا،مشمول هم هستی

ها را خوب پرده. هاي ضخیم کشیدي، تو در تاریکی هستیپرده. آیدگویید نور بیاید، خوب نمیکشیدید و می

. بکش نور بیاید

به ما طرح زندگیست، دهدقضا آنطور که موالنا توضیح می. مطلبی بخوانیمدوباره بله اجازه بدهید راجع به قضا 

و قانون خداست و انسان را یعنی هشیاري را ،فکر خداست، ولی حاال خدا فکر ندارد، اینها را ما بگوییم که بفهمیم

هویت شدگی، در رحم ذهن یک چیزهایی را به او یاد و در این هم،کند با چیزهاهویت میبرد به ذهن و هماول می

دانستیم ما قبل از اینکه بیاییم به این جهان نمی. ما جدایی را بلد نیستیم. آموزدمیمثالً جدایی را به او. دهدمی

. ش از جنس خدا بودیم و خدا یکتاستاهچون هم. تو تویی و من منم،که چیزي به نام جدایی وجود دارد

یا جدایی و جدا ماندن و آ. هویت شدگی جدایی را یاد گرفتیمما آمدیم با هم. آیا یکتایی یادمان رفته؟ نه نرفته

. حس نقص نهایت محصول انسان است، یعنی انسان آخر سر باید اینطوري باشد، فقط من ذهنی داشته باشد؟ نه

هویت شدگی؟ لحظه به لحظهکند که ما را رها کند از این حس جدایی و همآیا قضا باز هم کار می. موقت است

.افتداتفاقات بد می. کشیمدرد میشویم ما چون متوجه نمی. کنداش را میسعی

عینک دلت را که هشیاري . یک نگاهی بکن. پیغام درد به ما چی هست؟ بیدار بشو. دهداتفاقات بد به ما درد می

با عینکی که بعداً درست کردي و جدایی است . بینیببین که با عینک من یعنی خدا نمی. به چشمش زده ببین

اینها .خواهم هشیارانه ترا از جنس خودم بکنممن می. جدایی را یاد گرفتیتو دیگر االن . این غلط است. بینیمی

.گویددهد و میرا زندگی به ما می
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918مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کی رود آن خو و طبع مستَطاب؟گر قَضا انداخت ما را در عذاب
آیا آن خو و طبع پاکیزه، نابی، پاکی، حس یکتایی، یک تیکه بودن و از اگر قضا ما را انداخته به ذهن که انداخته، 

جنس خدا بودن و بینهایت بودن و از جنس ابدیت بودن و نامیرا بودن یادمان رفته، آن خو از ما زائل شده؟ نه 

زندگی . کنیمیما مقاومت م. خواهد بشکافد؟ بلهمیمثل دانهآیا زندگی ما را طبق آن آیه قرآن. نشده که با ماست

براي اینکه ،مثل دانه بادام،این دانه جوانه بزند و رشد کند،این پوسته را بشکافد،خواهد این دانه را بشکافدمی

ما این را . خواهد من ذهنی را متالشی کند خدا؟ بلهمی. بادام بتواند درخت بادام بشود، باید در این پوسته بشکند

. رفو نکن؟ بلهبه ما گفت که . دوزیم؟ بلهمی

1407ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

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

شکافم هی من دارم می. اینقدر رفو نکن. دانه کمتر خور. ها نخورهویت شدگییادتان هست؟ گفت دانه نخور از هم

هویت هستی، فوراً یک چیزي سرجایش گیرم که با آن هماز تو میمن دارم یک چیزي را . کنیتو رفو می

خوردن را که بله . خوريهویت شدگی میاین همه هم. ش که نباید بخورياههم. جایگزین نکننکن، گذاري، می

خاصیت . بهر حال آن خو و طبع عالی، مستطاب از ما زائل نشده. خواندي در آیه قرآن، اسراف مکن را هم بخوان

.دگی، خاصیت بینهایتزن

920مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گر گدا گشتم، گدارو کی شوم؟
ور لباسم کهنه گردد، من نُواَم

چرا که از چیزهاي این جهانی و از مردم این جهان زندگی . ایمایم، به عنوان هشیاري در ذهن گدا شدهما گدا شده

گداي همه چیز . کنیمتوجه را گدایی می. کنیمعشق را گدایی می.کنیمهمه چیز را گدایی می. کنیمگدایی می

شود، ولی خود من هم این لباس ذهن من کهنه می. هنوز آن روي خداییت ما هست. رو نشدیماما گدا. هستیم

. ور لباسم کهنه گردد من نوام. شومشوم؟ نه کهنه نمیکهنه می
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اد سالم هست، هشتاد سالم هست، هر چند سالم است، هنوز کند ولو اینکه من هفتاین بیتها به من کمک می

توانم به آن حضور زنده آیا در هر سنی می. ولی لباسم کهنه شدهاستمثل روز اول،زندگی در من جوان است

. توانم زنده شوم؟ بلهبه بینهایت، به فضاگشایی، به ثبات، به تمکین می،بشوم؟ به آن طبع عالی، خوي عالی

.خوانمین را دوباره این بیت را برایتان میخواندیم ا

1259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند
و ما . گیردها را از ما میهویت شدگیهویت شدیم، قضا یعنی قانون الهی همیعنی ما رفتیم به این جهان هم

دانی چرا؟ براي اینکه چنگ میمی. گیردزنم، این را زندگی از من میبه هر چیزي که چنگ می. کنیموحشت می

تو . مال توست، تو بانک هست،پول است؟ بگذار باشد. هویت نشوهم،بگذار کنارت باشد،گذاري مرکزتزنی می

چون اگر بگذاري . کندفرقی نمییا نداري. هویت نشوبا آن هم،چندین خانه داري،بانک میلیونها دالر پول داري

. خواهد مرکز تو را خالی کندچرا؟ می. کندمرکزت زندگی به آنها حمله می

دانید که نفس شما می. تند، بر اساس قانون قضاستنفس زنده سوي مرگی می:گویدآن شعري که خواندم که می

دانید که ما روي انسانهاي دیگر اثر ما میش. دانید کهخواهد بزند؟ نمیزنده شما امروز به شما چه ضرري می

. خواهد مرکز شما را خالی کندبراي اینکه می؟افتدهویت هستیم اتفاقات بد میو وقتی با آنها هم؟گذاریممی

هویت با آنها هم،گذاریم در مرکزمانتوانیم خوبی کنیم و لطف کنیم به دیگران، وقتی آنها را نمیچقدر ما می

شان را فلج زندگی. سلطه روي آنها نداریم. کنیمکنترل نمی. شودزندگی این دنیایی ما هم بهتر می. نیستیم

. کنیمو بعالوه آسیب را از آنها کم می،کنیمنمی

کنیم مرکز زنده آنها را به به فرزندمان نگاه می. یکی نگاه زندگی است، از جنس بودن است: دو جور نگاه هست

یکی دیگر نگاه من . شونداز جنس زندگی می،کنندشوند، پرورش پیدا میآنها بالنده می. مآوریارتعاش در می

بینیم، همان جنس را به وجود ما همان جنس را در آنها می. واي واي واي. ذهنی مخصوصاً نگاه من ذهنی پر از درد

خواهیم به آنها قع مثل اینکه میدر وا. هویتیمبا اینها هم،کنیمآوریم، همان جنس را تشویق و ترغیب میمی
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یعنی اینطوري بگویم ما به هر . خواهد مرکز شما را خالی کندبراي اینکه زندگی می. افتداتفاقات بد بیفتد و می

. البته آن هم عمر طبیعی دارد،ماندمیدچنگ نزنی. اندازیمزنیم به خطر میچیزي که چنگ می

دهدت به تو و ترا هم قضا جان می. شما نترس،ن؟ جان هم هویت شدگیکدام جا. گر قضا صد بار قصد جان کند

:گویدو در بیت بعد می.کندگیرد و فضا را باز میها را از شما میهویت شدگیبراي اینکه این هم. کنددرمان می

رد و راه ما را گیهویت هستیم با چیزها، یکی یکی اینها را از ما میت زند، ما چون همهاین قضا صد بار اگر را

خواهد حالی کند که اینطوري که تو میبه ما می. بینیم شکست خوردیمرویم، میما با من ذهنی داریم می. زندمی

اینقدر . ت را باال نیارااینقدر من. خودت را نشان نده. دانمنگو می. تسلیم بشو. روندبا خرد من می. روندروي نمی

ها یک هویت شدگیدهد به همبینی که انسانی که پز میشما می. هاهویت شدگیهایت و به همپز نده به داشته

بر فراز . خواهد ما را بینهایت کندخواهد چکار کند؟ میمیو . کنداینها را قانون قضا می؟ایددیده. افتددفعه می

. ایداینها را دیگر قبالً خوانده. چرخ خرگاهت زند

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

سجده کنی به پیشِ او، عزّت مسجدت دهد
اي زیرِ قدم چو بوریااي که تو خوار گشته

هویت اصالً توجه کنیم وقتی با چیزي هم. ایمها کردههویت شدگیهمه ما قبالً سجده به هم. بوریا یعنی حصیر

گوید تو سجده به حاال می. شود مرکز ما، سجده ما و تعظیم ما به خدا نیست، به آن استشویم و آن میمی

پرستند، خدا تمام کسانی که باورپرست هستند، باور می. کنیم؟ بلهما سجده به باورها می. چیزهاي بیرونی نکن

پول را گذاشتند مرکزشان، آن را . از بین همه چیزهاي این جهان خیلی انسانها پول پرست هستند. پرستندنمی

. خداپرست نیستند. پرستندمی

سجده کنی به پیش او، :گویدحاال می. انی که این مرکز ما خالی نشده و پر از خدا نشده ما خداپرست نیستیمتا زم

سجده کنی به خدا یعنی فضا را باز کنی، موقع سجده به خدا انسان به . یعنی به چیزهاي بیرونی سجده نکنی

. لحاظ من ذهنی صفر است و مقاومتش هم صفر است

حاال . بدانید سجده کردن به پیش او یعنی چی؟ یعنی مقاومت صفر و دانش صفر، من ذهنی صفرخواهید شما می

اگر تو سجده کنی یعنی تسلیم بشوي، هی لحظه به . مسجد فضاي یکتایی است. دهمبزرگی مسجد را به تو می
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ي مقدسی کنیم که مسجد که همین مسجد معمولی هم جالحظه تسلیم بشوي، او بزرگی مسجد را، فرض می

آن نماد به اصطالح جاي نیایش است، مقدس است، حاال بزرگتر از حاال کنند، آیند آنجا نیایش میاست، مردم می

به ،کنی به اوسجده می. بینهایت؟اش چقدر استفضاي یکتایی اندازه.شودآن مسجد دل ماست، بینهایت می

. شودکنی مرکزت بینهایت میچیزهاي این جهان سجده نمی

اي آن شده مرکزت و کردهاي به چیزهاي این جهانی و به هر چی هم که سجدهاي کسی که این همه سجده کرده

. هایمانهویت شدگیایم زیر پاي همما ذلیل شده. اند؟ بلهاند یا نکردهله کرده. مثل بوریا. اندآنها زیر پا ترا له کرده

هر دفعه که اینها را از ما گرفتند ما . از بین رفتند یا از ما گرفتندایم؟ اوالً که اینها یکی یکیچطوري ذلیل شده

. نازیدم به همسرم، همسرم رفتمی. نازیدم به پولم، پولم رفتمی. کوچک شدیم

به هر . بینماند سالی یکبار دو بار مییا رفته،زنند دیگرهایم که اصالً با من حرف نمیهایم، بچهنازیدم به بچهمی

که بفهمم مرکز من غیر از خدا چیز دیگري ،نازیدم و مرکزم بود، اینها ما را خوار و ذلیل کردندمیچی که 

کنی، چرا سجده به او گوید کسی که در مقابل چیزهاي بیرونی و انسانهاي بیرونی سجده میمی. تواند باشدنمی

. گویدکه ترا زیر پا له کردند و درست میکنی؟ اینهانمی

خوانید که بدانید که تغییري که شما باید در خودتان بدهید چی خوانیم آیا شما اینقدر میبیات را میخوب این ا

شوید تمام غمهاي شما از سجده کردن به چیزهاي بیرونی یا از آدمهاي بیرونی که بههست؟ آیا االن متوجه می

جده ما بخاطر توقعات ما بوده و توقعات شوید که سشان سجده کردید و توقع داشتید به وجود آمده؟ متوجه میای

؟ما مادي بوده

ما از خرد زندگی و از شادي زندگی و از . کنید که این مسجد ما، این فضاي یکتایی ما تبدیل به جهنم شدتوجه می

،عزت مسجد. دهدعزت خودش را می،کند؟ نهآیا خدا هم ما را زیر پایش له می. آرامش زندگی محروم شدیم

. شوندتمام برکات زندگی هم در ما زنده می. شویمشویم اندازه او میوقتی بینهایت می. دش هم هستعزت خو

. مثل عشق، مثل لطافت، بینهایت امکانات
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44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خواندم امیرِ عشق را، فهم بدین شود تو را
چونکه تو رهنِ صورتی، صورت توست ره نما

فهم بدین شود تو را، یعنی تو باید . یعنی لقب عشق به امیر دادم. خواندم امیر، عشق را: توانیم بخوانیماین را می

خوب بیت قبل چی . هر دو صورت هم تقریباً به یک معنی است. تواند درست باشدهر دو صورت می. این را بفهمی

پس امیر من . به پیش اومه نکردسجده کنی به پیش او و معلوم است که من سجد:گفت؟ بیت قبل گفت که

با سجده کردن به خدا با او یکی . خوانممن دارم امیر عشق را می:گویدپس االن می. چیزهاي این جهان بودند

. پس چیزها را نخواندم،پس پادشاه عشق را، امیر عشق را من خواندم. شدهبازشوم در این فضاي می

پس عشق، عشق . خوانمخواندم، االن عشق را امیر میزهاي دیگر را امیر مییا نه خواندم امیرِ عشق را، قبالً چی

من ذهنی . حاال تو باید این موضوع را بفهمی. عشق وحدت ما با خداست. کند که بگوییم خدا یا عشقفرق نمی

ه سبب خوانیم امیدوارم که بفهمیم که فضاي گشوده شدما می. فهم بدین شود ترا. کهفهمدفهمد؟ نه نمیمی

. خواهیم رهن صورت باشیمما نمی. رهنماي ما بشودکلشود که خرد او، عقل می

هویت شدي و یعنی چون تو هشیاري جسمی داري و با چیزها هم. چون که تو رهن صورتی، صورت توست رهنما

، عقل این بینی، پس دید این چیزها راهنماي تو هستندو با عینک چیزها می،این چیزها در مرکز تو هستند

شما نگاه کنید که ما وقتی عقل . عموماً هم عقل این چیزها عقل زیاد کردن آنها استو. چیزها راهنماي تو هستند

خواهد پول باشد، مقام باشد، چیزها را داریم، عقل کل را رها کردیم و چیزها را گذاشتیم در مرکزمان، می

تواند تجسم کند، آن را گذاشتیم در مرکزمان، آن صورتها یو هر چیزي که ذهن م، همسر ما باشدفرزندمان باشد

: کنند و راهنماییش هم خیلی خالصه استمرا راهنمایی می

ها است و هویت شدگیچون زندگی همان هم. شودام بیشتر میهر چه اینها را زیادتر کنم و انباشته کنم، زندگی

. شوند امیر منآن موقع آنها می. این دید غلط است

یک کسی که اینقدر درد . خواهد بفهمدیا می،فهمد این رایا یک نفر می. تو بفهم این را،امیر عشق است:گویدمی

چقدر باید درد بکشیم این موضوع را . آخر سر درد به او بفهماند،فهمدفهمد یا نمیگوییم میکشد به او میمی

:چقدر باید درد بکشیم که یکی بیاید بگوید که؟ونینه چیزهاي بیر،بفهمیم که امیر عشق است، امیر خداست
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هی تکرار کنید، رویش تامل . شما زود بفهمید،شما ساده بگیرید. یا خواندم امیر، عشق را،خواندم امیرِ عشق را

. کندکنید که چرا موالنا اینطوري صحبت می

دانم و گویم مییا هر لحظه من میآیا صورت من، هشیاري جسمی من رهنماست یا خرد این فضاي گشوده شده؟ آ

ذهنم را . کنم به خرد زندگی که به من بگوید چکار کنشوم به عنوان یک باشنده داننده یا راه را باز میبلند می

آید، آن صفر است و آید، از فرمها میکه از صورتها می،هر لحظه دانش من، دانش صورتی من. دارمساده نگه می

. که به من بگوید چکار کنم،ممنتظر خرد زندگی هست

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

جگر کنداز تو دل ار سفر کند با تبشِ
بر سرِ پاست منتظر تا تو بگوییش بیا

یعنی ممکن است . آن هم درست است،ممکن است یکی فکر کند که مخاطبش خداست. مخاطبش انسان است

بله؟ و این. بیا:ش در این جهان منتظر است که خدا بگویداهیکی فکر کند که از خدا اگر هشیاري سفر کند، هم

شود ما فعال شویم و یک کاري بکنیم و بفهمیم که که سبب می،ولی یک معنی بسیار خوب. کار با درد همراه است

کند اشکال چه هست؟ ست که ببینیم وقتی دل ما سفر میااین،آیدکاري هم از ما برمی

چون دل . گذاریم دل برودما نمی. کند؟ نهاز من ذهنی اگر دل سفر کند، آیا واقعاً سفر می. یدحاال تو را انسان بگیر

ا تپش جگر از تو دل ار سفر کند، یعنی اگر دل از تو سفر کند، ب. شودبرود، مرکز ما برود، من ذهنی متالشی می

شما حاضرید این . یعنی این حرارت، حرارت درد است. تپش جگر در اینجا در واقع درد هشیارانه است. کندمی

شما البته ممکن است باشید، شخص شما را .کهحاضر نیستید،مرکزتان را براحتی رها کنید برود به سمت خدا؟ نه

. گویمگویم، عموماً انسانها را مینمی

مثل اینکه یک . کندو این را موالنا به پرواز کبوتر تشبیه می،فرستیم به سوي خداذهنی دلمان را میما به صورت 

. گوید بدو بیا، بدو بیاتواند برود که، بعد مینشیند، بعدش هم کبوتر که خیلی نمیفرستیم لب بام میکبوتري را می

یم، یک خدا هم آسمان داریم، این دلمان را به بام فرضی، بام تصوري، خداي تصوري یعنی ما یک من ذهنی دار

هویت مرکز هم،چون ما این دل را الزم داریم. شودخیلی هم از ما دور نمی،فرستیم پیش ایشانصورت ذهنی می

. راشده
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. کنیدبراي اینکه حقیقتاً ما سفر کنیم، این دل ذهنی باید متالشی شود و در این کار هشیارانه شما نقش بازي می

شود، این با درد همراه است و دردش را بوقتی کوچک . دانید که این دل ذهنی باید کوچک شودهشیارانه می

نه اینکه یک دل فرضی را بفرستید پیش خداي فرضی، بعدش .تا کجا؟ تا زمانی که این صفر شود. کنیدتحمل می

. آوردمیاینها همه بازیهایی است که ذهن به وجود . هم این از ذهن خارج نشود

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

جگر کنداز تو دل ار سفر کند با تبشِ
بر سرِ پاست منتظر تا تو بگوییش بیا

از . آید تورود و از در مییا از پنجره می. گوییم بیا توایستد پشت در، بعد میفرستی، دلت مییعنی تو دلت را می

. شود به خدا رسیداینطوري نمی. آید تورود و از پنجره میدر می

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بپرد ز بامِ تودل چو کبوتري اگر می
هست خیالِ بامِ تو قبله جانْش در هوا

پرد و پرد، چون با دید ذهن میاما این دل وقتی می. پرد، از بام ما یعنیدل مانند کبوتر از بام تو می:گویدمی

هویت شدگی یعنی اینطوري نیست که این دل ما هم هم. پردواقعاً به بام خدا نمی. بام داردبیند، هنوز خیالمی

هویت براي اینکار باید هم. شودنه این نمی. و هم این قدرت پرواز داشته باشد که برود به بینهایت،داشته باشد

و از ،م که از جنس زندگی هستیمها اینقدر کم بشود، کم بشود، کم بشود،کم بشود، باالخره ما حس کنیشدگی

. پریمش میاهیعنی هم. پریممان میهمه. پریمپریم، تماماً میوقتی می. توانیم بپریممیهویت شدگیروي هم

یا من . همچون چیزي نمی شود. اینطوري نیست که یک مقدار نگه داریم در این جهان و یک مقدار بفرستیم برود

. کند با مایا من ذهنی بازي می،پریمشود میذهنی صفر می

من ذهنی را دارم، ،یعنی هنوز من. توانی هواي نفس بگیريدر هوا را می. هست خیال بام تو قبله جانش در هوا

زیاد ،یعنی خیال بام خدا قبله جان من است. خیالش،و خیال بام قبله جان من است،هایش را دارمخواسته

. پرد، این کبوترنمی

:دهدا در غزل دیگر توضیح میو این ر
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770ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چو پرید سوي بامت ز تنم کبوتر دل 

به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد

گوید که کبوتر دل من وقتی به سوي بام تو پرید، بام خدا پرید، من شروع کردم به فغان کردن، ناله کردن، این می

هویت شده را رها گذارد ما این مرکز همآیا ترس می. دل هم هویت شده را الزم دارمکبوترم چی شد؟ من این 

نیاییم ما ادعا . خوانم شما بدانید که با ذهن به طرف خدا نرویداین بیتها را می. گذارد، نمیکهگذاردکنیم؟ نمی

به سوي خدا، نه به سوي خدا کند، کبوتر دل من براي اینکه دلم هی پرواز می،کنیم که من به هشیاري رسیدم

گویی رود، تو میوقتی می. این برد پرشش هم دو سه متر بیشتر نیست. رودبه سوي یک خداي فرضی می. رودنمی

ها تشکیل هویت شدگیترسی، این از همچون می. نگران بودم، ترسیدم؟بدو بیا، بدو بیا، اي دل من کجا رفتی

.شده

. یمکنتوانیم بفرستیم برود، براي اینکه بیرون اینها را کنترل میا به سوي خدا نمیشما نگاه کنید که ما دلمان ر

بعد دوباره کنترل و نگرانی و ترس شروع . یک لحظه، دو لحظه، یک دقیقه ممکن است ساکت باشیم از کنترل

اگر ما این همه . هاي ما هستندهویت شدگیاین کجا رفت، آن کجا رفت، اینم چی شد، اینها همان هم. شودمی

ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو پرید سوي بامت. تواند بپردهویت شدگی در مرکزمان داریم، مرکزمان نمیهم

.چو بلبل، یعنی شروع کردم به ناله من که این کبوتر دل من چی شد

770ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان
و عنقا که برابرم نیامدچه هماي ماند

ها را انداختم، خودم بلند شدم مثل عقاب، این پرواز پروازِ هویت شدگیاما وقتی دنبال کبوتر دل به کلی هم

پس . چرا که بینهایت شدم،از تمام عنقایی و همایی گذشتم. از هما و عنقا هم گذشتممنیعنی دیگر. اي بودعالی

:گویدمی
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770ةغزل شمارمولوي، دیوان شمس،

برو اي تن پریشان تو و آن دل پشیمان
که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد

گوید که این تن پریشان یعنی من ذهنی پریشان، کامالً مشخص است چرا پریشان است؟ براي اینکه از حاال می

ترس . از بین رفتن هستندها دائماً در حالهویت شدگیها تشکیل شده بر اساس جدایی، این همهویت شدگیهم

این تن یعنی من ذهنی ما دائماً پریشان . و پشیمان هم هست. دارد، اضطراب دارد، نگران دارد، پس پریشان است

خرد ،چرا پشیمان است؟ براي اینکه مرکز ما تا حاال عینک جسمی داشته. است و مرکز ما هم دائماً پشیمان است

. ادام پوك کاشتیمب،مان نشدهزندگی وارد فکر و عمل

و ما در هر سمتی رفتیم، با هر کی برخورد کردیم، همسر انتخاب کردیم، ،در نتیجه از توش درد به وجود آمده

اشتباهت . گوییم من اشتباه کردمو می. از توش اوقات تلخی درآمده،بیزینس شروع کردیم، براي یکی کار کردیم

. این دید علت داشته و بنابراین پشیمان است.ت شدگی داشتیهویعینک هم،این بوده که عینک ذهن داشتی

براي اینکه همه . اگر دقت کنید وقتی من ذهنی دل ماست، ما از کارهایی که در گذشته کردیم پشیمان هستیم

. هدرد به وجود آورد

کلی من ذهنی و اینکه که از هر دو تا نرستم یعنی هم از تن پریشان، هم دل پشیمان، یعنی به طور: گویدموالنا می

پس شما باید ببینید که این دل . من ذهنی بشود مرکز ما، آن دل دیگرم که دل خدایی است و بینهایت است نیامد

کند یا مثل عقاب؟ یک عقابی است که از هما و دل ذهنی است، مثل کبوتر پرواز مییک دهید، این را پرواز می

کند، چون نگران و یا نه دو سه متر پرواز می،رسدرود به بینهایت میاي مییا هر پرنده افسانه،گذردعنقا هم می

پشیمان که چرا دلم را .و پریشان هستید،اضطراب و پریشان هستید، نگران و مضطرب و پشیمان هستید

: گویدبله می. آیدگردد میبرمی. کجا فرستادم حاال صبر کن. فرستادم، حیف است این دل
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44دیوان شمس، غزل شمارة مولوي،

بام و هوا تویی و بس، نیست دویی به جز هوس
آبِ حیات جان تویی، صورتها همه سقا

بینهایت هستی و هوا هم . انتهایی هستییعنی تو هم نهایت بی. هم بام تویی و هم هوا تویی. گویدبه انسان می

به عبارت دیگر تو این مغزي که توي ذهن است . هستییعنی همه چیز تو. یعنی، و پرواز کننده هم تویی. تویی

و ذهناً دنبال بام و ،نیا این ذهن را بسته نگه دار و آن جوهر آنجا بماند. این باید از آنجا بیاید بیرون بینهایت شود

.هر دو یکی هست. و هم خداستدما هستیشاین بام و هوا تویی و بس هم . بام و هوا تویی و بس. هوا بگردیم

پس بنابراین این . شودشویم، اوست که دارد بینهایت میوقتی بام و هواي بینهایت او می. چون ما امتداد او هستیم

این دویی که یکی من هستم و یکی خدا و من باید این من را، . توهم است،دویی مال ذهن است و هوس است

شود و این وري به او برسم، این تو ذهن انجام مییکج،منیت را، دانش را نگه دارم، ولی خدا هم که خیلی داناست

. فایده ندارد

. شود بینهایت شود، اینجا دویی نیستبدهیم جوهر ما، اصل ما از ذهن کشیده یک موقع هست که ما اجازه می

،شویمبداري، یکی من و یکی هم خدا، ما باید یکجوري با هم متحد شویم، یکی یک موقع هست ذهن را نگه می

هوس است یعنی ، اینگوید این دویی، این با ذهن فکر کردن و با ذهن به خدا رسیدنمی. شویمکه هیچ موقع نمی

شویم، در واقع شویم و با خدا یکی میوقتی ما بزرگ می. و اي انسان آب حیات جان تویی.فکر من ذهنی است

کنیم که ما درست است که ما هم حس می. ودشامتداد اوست دارد بزرگ می. شود در مااوست که دارد بزرگ می

.ها همراه این موضوع استهویت شدگیولی حس وحدت و ثبات و از بین رفتن هم. هم هنوز زنده هستیم

توانیم به ذهن صورتها آن موقع یعنی اتفاقات، یعنی هر چیزي که می. آب حیات جان تویی، صورتها همه سقا

نه . شوند سقاکنیم، صورتها میکنیم، وقتی اطراف صورتها فضا باز میفضا باز میدربیاوریم، ما در اطراف صورتها 

ما چکار . افتدگفتیم فرمها و اتفاقات به وسیله قانون قضا می. صورتها یعنی فرمها. اینکه صورتها آب دارند تویشان

آب . دهد به ما یا نه؟ بلهآب می. نیمکافتد و ما هم فضا را باز میصورت اتفاق می. کنیمکنیم؟ ما فضا را باز میمی

هاي ما که آب هویت شدگیهم. صورتها خودشان آب ندارند، پول که آب ندارد. آب حیات جان تویی. آیداز ما می

ها و صبر و درد کشیدن در اینکه من هویت شدگیها و شناخت همهویت شدگیولی در مقابل رفتن هم. ندارند
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آب آن شیرینی و شادي و آن . آیدآب بدست می،کنمها جدا میهویت شدگیرا از همکنم و خودمفضا را باز می

. آب، دم اوست. آیداي است که از آنور میآبِ حیات، انرژي زنده کننده

1344ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر
ست نه موقوف عللکار او کن فیکون

وقتی ما علت را . گوییم این جسم، این اتفاق باید مرا خوشحال بکند، این علت استمیوقتی ما علل یعنی

براي اینکه . شود سقاکنیم، آن اتفاق و آن علت میگذاریم کنار و در اطراف علت یا موضوع یا محتوا فضا باز میمی

. رم براي زنده کردن ما الزم استتوجه کنید که ف. کردیماگر آن نبود، اطراف چی فضا باز می. دهدبه ما آب می

. توانیم فضا باز کنیماگر فرم نباشد، ما نمی. یعنی قانون قضا و کن فیکون و اتفاقات براي شناخت خدا الزم هستند

. شناسیمما فرم را می

براي اینکه دید من ذهنی . شودبینید که با دید من ذهنی فضاگشایی سخت میمی، فضا گشودن سخت است اول

چون من . باض است، مقاومت است، جدایی است، دفاع است، دشمن تراشی است، قطب ایجاد کردن استانق

چرا اینقدر ما دشمن . ما باید چیزي پیدا کنیم ستیزه کنیم. کندذهنی پوسته بیرونیش را با ستیزه محکم می

. ، جدایی را مستحکم کنیمخواهیم پوسته بیرونیش را سفت کنیمتراشیم؟ براي اینکه من ذهنی داریم و میمی

یا باورهاي سیاسی چی هست؟ براي محکم کردن پوسته من ؟این همه دشمنی بین ادیان و مذاهب چی هست

زنده شویم، دیگر اوکنند و ما باید به اگر همه به خدا دعوت می. اي با هم ندارندوگرنه که ادیان هیچ ستیزه. ذهنی

. به درد احتیاج دارد،هم احتیاج داردمن ذهنی دعوا دارد و به دعوا. ما دعوا نداریم با هم

پس . سقاس مخفف سقّاست به معنی آب دهنده. شودکنیم، صورت آب دهنده میاما وقتی ما فضا را باز می

شوند که ما فضا باز کنیم، مسئولیت ها سبب میو اتفاقات و وضعیت،صورتها و فرمها براي برگشت ما الزم هستند

مان را بشناسیم، یعنی بدانیم از جنس یعنی انسانیت. کنیمبمان استفاده مان و شناساییاز قدرت انتخاب. بپذیریم

اگر فرم نبود و صورتها . توانیم انتخاب کنیم و شناسایی کنیم و تصمیم بگیریمو می،اراده آزاد داریم. خدا هستیم

. توانستیمودند نمینب
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دانیم که آب حیات جان همینطور، ولی می. شود آب دهندهکنید، اتفاق میافتد، شما فضا را باز میپس اتفاق می

این اشتباه . اتفاق یک چیز بیرونی است. خواهداشتباه من ذهنی این است که از اتفاق آب می. تویی نه اتفاق

کنیم و ببینیم اتفاق، چه اتفاقی افتاده و ت که ما این همه اخبار گوش میو براي همین اس. تقریباً همه گیر است

کند، در حالتی که آب حیات از آن و وضعیت را درست میآورد،دهد، خوشبختی میاین اتفاقات کدام یکی آب می

. شودفضاي گشوده شده جاري می

. پذیرش اتفاقات اولش سخت است. فاقات استبله اجازه بدهید این را بخوانم که مربوط به این صحبت پذیرش ات

اولش باید . آیدضاي زندگی میقکنید، آب حیات و خواهد، ولی به محض اینکه فضا را باز میدرد هشیارانه می

. کتک بخوریم

رود به اي است که یک نفر از بغداد میدهد که مربوط به قصهو چند بیت از دفتر ششم این موضوع را توضیح می

و باالخره ،زندگیرد به عنوان دزد کتکش میو آنجا داروغه می،بیند که گنج است آنجا و اینهادر خواب میمصر و

گنج . و به صورت نمادین یعنی اینکه این صورتها و مکانها گنج ندارند.فهمد که گنج در خانه خودش استاین می

زنند، گرچه که سخت است و صورتها و پذیرش اینها گرچه ما را کتک می،در خانه ماست، گنج در درون ماست

. ابتدا، پذیرش و فضاگشایی، ولی زنده شدن ما موقوف این کتک است

4325مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

منآب حیوان بود در حانوتمنبد موقوف این لَت، لوت: گفت
و نماد این هست که باالخره ما پس از جستجو از بیرون و کتک .کندا، گنج را پیدا مییعنی آن کسی که رفته آنج

وقتی فضا را باز . شویم که گنج در درون ماست و باید فضا را باز کنیمخوردن از چیزهاي بیرونی متوجه می

ردنش سخت بوده، کنیم، در این فضاي گشوده شده که در خانه ما بوده و همیشه میسر بوده، منتها باز کمی

. مستلزم درد کشیدن بوده، گنج بوده

گفت یعنی آن شخصی که گنج را . بینهایت خدا در ما همان گنج است. این فضاي گشوده شده همان گنج است

این لوت من، یعنی غذاي روحی من، موقوف این سیلی بوده، این کتک بوده و آب حیوان هم :پیدا کرده گفت که

. یعنی درون من بوده. انوت، دکان در اینجا به معنی خانه استح. در خانه من بوده
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4326مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کوري آن وهم که مفلس بدمرو، که بر لوت شگرفی بر زدم
ذهنی تا کوري آن وهم یعنی من . گوید برو که من به غذاي معنوي شگفت انگیزي راه پیدا کردمبه داروغه می

در خانه من خدا بود، زندگی . براي همین گدا بودم. کردم هیچی ندارمزمانی که آن در مرکز من بود، من فکر می

کتک که خوردم فهمیدم که این لوت شگرف . خواستمسبب بود، آرامش بود، من این را از بیرون میبود، شادي بی

. گویدمی،کور بشود. دادذهنیم نشان مییعنی غذاي شگرف در درون من است، بر عکس چیزي که من

4327مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خواهی بگوآن من شد، هرچه میدان مرا، خواهی فُرُوخواه احمق
این . یک آدم فرودستی هستم. خواهمچون از چیزهاي بیرونی زندگی نمی. خواهی بگویی من احمقم، احمقممی

. دهیدپس شما به حرف مردم هم گوش نمی. خواهی بگوحاال هر چی می. گنجم را پیدا کردم،گنج مال من شد

خواهید و تا حاال هم اگر خواستید دیدید که دانید گنج در درونتان است و زندگی را از چیزهاي بیرونی نمیمی

. اینها زیر پا ما را له کردند

***پایان قسمت دوم *** 
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4328ر ششم، بیت مولوي، مثنوي، دفت

هرچه خواهی گو مرا، اي بددهانگمانمن مراد خویش دیدم بی
ممکن است که وقتی شما مرکزتان را از . مردمی که من ذهنی دارند، بددهان هستند. بددهان من ذهنی است

بکنند، بگویند شما احمق هاي ذهنی که مرکز جسمی دارند به شما ایراد بگیرند، بددهانی کنید، منجنس خدا می

گمان یعنی با گوید من مراد خودم را که رسیدن به حضور بود، زنده شدن به خدا بود، بیمی. هستید، عقل ندارید

ات دارد من ذهنی. این زبان که مهم نیست. خواهی بگوحاال تو هر چی می. ام به آن پیدا کردمیقین چون زنده

. من ذهنی بددهان استبددهانی کن که اصوالً. زندحرف می

4329مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پیش تو پر درد و پیش خود خوشمتو مرا پر درد گو، اي محتَشَم
. بینیمرا به عینک خودت می. گوید اي بزرگوار تو به من بگو درد داري، پر از درد هستی، چرا که تو پر از درديمی

:گوید کهبعد می. ی تو پردرد هستم، اما چون به زندگی زنده شدم، پیش خودم خوشمدر نظر تو با چشم من ذهن

4330مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

واي اگر بر عکس بودي این مطار
پیش تو گُلزار و پیش خویش زار

در اینجا وضعیت ،مطار یعنی محل پرواز. کنندکه بیشتر مردم برعکس این عمل می. واي از روزي که برعکس بود

که ما به صورت هشیاري ،دهدمحل پرواز هم دوباره، پرواز یا محل پرواز همین وضعیت ما را نشان می. گویدرا می

برعکسش این بوده که من وضعم خراب باشد، پیش خودم زار باشم، اما یک . ها بپریمهویت شدگیباید از روي هم

. نظر تو، در ذهن تو من گلزار باشمتصویر ذهنی درست کنم جلوي چشمان تو، در 

که من اینطوریم، آنطوریم، ،اما یک تصویر ذهنی درست کردند در ذهن مردم،بیشتر مردم واقعاً زیر درد هستند

اگر تو . خواهم واقعاً پیش خودم گلزار باشممن می،خواهمگوید من این را نمیمی.حالم خوب است، وضعیتم خوبه

. کالی نداردبینی، اشمرا زار می

:گویدبله االن می
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44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دور مرو، سفر مجو، پیشِ تُوست ماه تو
شنود ز تو دعانعره مزَن که زیرِ لب می

. همین لحظه خدا با توست. االن فکر نکن باید سفر کنی بروي به خدا برسی. دور مرو یعنی به آینده و گذشته نرو

باید سفرش . باید سفر کنی،چون هشیاري جسمی داریم. االن نیست:گویدسفر مجو، چون من ذهنی میدور مرو، 

وقتی از این وضعیت رسیدم به یک وضعیت دیگر، به خدا هم . هم از یک وضعیت ذهنی به وضعیت دیگري است

ما به یک وضعیت .وضعیت خدا نیست. نیست اینطور،مثل اینکه به خدا رسیدن هم یک وضعیت است. رسممی

. به آنجا هم که برسیم باز هم خواهیم دید که ما زنده نشدیم. رسیممی

خواهد در تو به خودش و االن می. ماه تو یعنی خداي تو پیش توست. گوید که جاي دور مرو و سفر هم مکنمی

راي این کار نعره مزن، یعنی ب. ن دید را رها کنیها را شما رها کنی، آهویت شدگیبه شرطی که این هم. زنده شود

سکوت کامل . یکی سکوت کامل است:دو جور حرف زدن داریم. فعالیت ذهن را صفر کن. با ذهنت صحبت نکن

این موقعی . حداقل براي چند لحظه. موقعی است که هیچ هم هویت شدگی در بیرون انگیزش حرف زدن ما نیست

،زیر لب یعنی زیر گفتار. شودذهن تعطیل می. آیدوجود میموقع تسلیم، سکوت به. شویماست که ما تسلیم می

هویت هستیم، یک پرده گوییم این سخنان ما، گفتار ما که با آن هموقتی می. در زیر گفتار ما از جنس او هستیم

،گوید نعره زدنمیاین راو این فکر کردن را چه بلند حرف بزنیم، چه فقط فکر کنیم در ذهنمان،کنددرست می

.در مقابل سکوت

شویم، یعنی زنیم و ساکت میوقتی نعره نمی. شنودنعره مزن که زیر لب یعنی در حالت سکوت او دعاي شما را می

گذارد کنیم، ما حالت ناظر سکوت را داریم و در غزل دیگري که چند بیت آوردم اسمش را میذهن را ساکت می

،نیستمايکارهمنواقعاو چند لحظه و حیران شدن از اینکه یعنی توقف ذهن ولسکته حیرانی . سکته حیرانی

اینزدم،حرفهمهاینکهکردماشتباهحاالتاکند،میادارهرامنچیزهمهخودشخرَدوقضاقانونبازندگی

.دانمنمیمنو،دانممیمنکردممیفکراینکهاساسبرزدمراحرفها

فَیکونکُنباجوريچهمنالمکانومکانو،افتدمیجوريچهاتفاقاتوقضاقانونایندانمنمیمناینکهو

سکوت،داریمسکون،هستیمساکتماصورتایندر،باشداصیلدانمنمیاگر. واقعادانمنمیمنکند،میتغییر
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درپس. بشودهویتهمهم،حرفهایشبابزندحرفآدمکهنیستایندعابهترین.استآندعابهترینو،داریم

. بشودزندهخدابهتواندمیآدمجاهمینلحظهاین

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دهدت جواب، اوشنود دعايِ تو، میمی
کاي کَرِ من کري بهل، گوش تمام برگشا

راماوجوديذراتتمام،استکردهمحاصرهراما،استمااصلزندگیشنود،میراشمادعاياوگویدمی

،مادردادهنفوذخالءصورتبهراخودشاست،اوخالءاست،خالیمابدندرصدنُهنُه،ممیزنهونودشناسد،می

،استذرههاموقعبعضیاست،موجهاموقعبعضیذرهاینذره،کوچکترینبهکنندتقسیمرامااگرگویندمیو

دادذهنمانباکهنداردلزومیو،استدادهنفوذمادرخالءصورتبهراخودشو،استمااصلخدابنابراین

هايخواستهشنود،میراتودعايگویدمی.شنودمیاوکهکنیمفکرو،کنیمشکایتشدگیهاهویتهمبا،بزنیم

.استنفعتبهباشیساکتواوبهبشويهوشیارچههرشماداند،میراتونیازهايشنود،میراتو

راتودعايهم.دهدمیهمراتوجوابو،بشوياوجنسازکنیبازرافضاکنی،بازرافضابایدهییعنی

حسیگوشبااینکهبرايهستی،کَرتومن،کَراي: استاینهمیشهجوابشو.دهدمیجوابهمشنود،می

بینداز،راشدگیهایتهویتهمکنیبازراهوشیاریتگوشاینکهبرايکن،بازراهوشیاریتگوششنوي،می

تومرکزدرمننده،قرارمنهوشیاريدیدعینکنده،قرارمرکزراشدگیهایتهویتهمکن،عوضرامرکزت

من؛کَرکاي. بشنوممنبگذارببینم،منبگذاراي،زدهمنچشمبهشدگیهویتهمعینکتو،هستم

گوشیرا،هوشیاریتگوشرا؟گوشکدام.کنبازکامالیعنیبرگشا،تمامگوشبگذار،کنارراکريمن،کَرايکه

هویتهمحرفهاياشهمهتورا،شدگیهویتهماینرا،پوستهگوشنه،استمنجنسازتوبهامدادهمنکه

ساکتاگر.نیستمنجنسازاستآنجنسازمرکزتچونکنم؟زیادراپولمجوريچه: شنويمیراشدگیها

شود،میالهاممادلدر،باشدساکتماذهناگرواقعا. گویممیچهمنشنويمی،کنیتعطیلراذهناگرباشی،

زندهشمادلدرجدیديفکرهايبینیدمییکدفعهآید،میماذهنتويشدهنوشتهصورتبهالهاماتاین

حرفو،پردمیماسردرلحظههرکهراذهنیمنصدايمباداکهکنیدتوجهشنوي،میرادلتصدايو،شودمی

ماشدگیهايهویتهمصداياینبشود،خاموشبایدذهنیمنصداياینبگیرید،خداصدايجايبهزندمی

. کندمیکَراوحرفهايبهنسبتکند،میدورخداازراماکند،میناراحتراما،است
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44شمارة مولوي، دیوان شمس، غزل 

گر نه حدیث او بدي، جانِ تو آه کی زدي؟
آه بزن که آه تو راه کند سويِ خدا

داستانیکمثلاشهمهمایعنیبدياوحدیثنهگرنبود،اودوستینبود،اونشینیهمهمدلی،اگرکهگویدمی

مایعنی.کندمیگشودهو،کندمیعوضراتودارداوکند،میبازدارداوکند،میتعریفشدارداوکههستیم

درآه.زندمیآهداردتوجانکهاستهمینبرايو.کندمیاجراداردنوشتهراچیزيیکاو.هستیماوحدیث

آهنتیجهدرو،بشودیکیاوبابرگردددوبارهخواهدمیمااصلیهوشیاريما،اصلیجان. استآرزومنديجااین

بریزد،ماشدگیهايهویتهمکهداشتنرااینآرزويصادقانهیعنی.استآرزومنديهوشیارانهزدنآهزند،می

آهنه،دروغ،صورتبهوذهنبامصنوعیاینکهنه،بشویمیکیاوبادلتهازصمیمانهوواقعاماوبشودشناخته

.نیستآنزدن

باشآرزومند،بزنآهتوکند،میراکارایندارداوهستیواقعیآرزومنداگرزنی،میآهتواگرگویدمی

چیمادردهايپیغامدیگر،استاینپیغامشاست،زدنآهجوریکهممادردهاياینناهوشیارانههوشیارانه،

راذهنمناظرصورتبهعقببیایمیعنی،کنمبازچشممکنم،بازراگوشماگرکن،بازراگوشَتتوکههست؟

اوکند؟میکیراهااین.چیزهاباشدم؟هویتهمچیبا.شدمهویتهممنکهفهمممیخوب،کنمتماشا

. خوانممیهمرااینحاالپرسد،میرامااحوالاوکهایمگفتههمقبالو.کندمی

کسیاگرکاراینبرايکن،آرزوهوشیارانهباش،واقعیآرزومندلحظههرتوخدا؛سويکُنَدراهتوآهکهبزنآه

هویتهمحرفبهآیدنمیواقعیآرزومندکند،میبازرافضالحظههرکند،میبازرافضااینکند،اجراواقعا

گوشورادلشگوشو،شنودمیراشدگیهاهویتهمکهداردنگهراشاحسیگوشبدهد،گوششدگیها

.بکندراکارایندروغینومصنوعیطوربهآدماینکهمگر.ببنددراهوشیاریش

واقعدرخداکه.داردسادهپیغامیکقبلیبیتوبیتچنداینبخوانم،رامثنويبیتچنداینبدهیداجازهبله،

اینازبشویدآگاهاوالبایدشما. استکارایندنباللحظههربکند،زندهخودشبهراماکهگذاشتهراتوانشتمام

صورتایندر.کندزندهرامنبیایداوگفتم،و،بکنمتوانمنمیکاريهیچمن:کهبگوییدنبایدثانیا،موضوع

زندهآرزومند:کهاستاینپیغامش،داردپیغامدرداینکهبدانايافتادهدردبهاگربیفتی،دردبهاستممکن

اینمعنیشدرداست،غلطکارایندهی،میقرارمرکزتدرراشدگیهاهویتهمداريفعالتو،باشمنبهشدن
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درشویممیهویتهمچیزيیکباکهاستاینهمیشههماشتباهوکنیمیاشتباهداريتویعنیدرداست،

بله؟است،ماجرماینگفتهماولازاست،مااشتباهاینمرکزمان،گذاریممیراآنبیرون

تغییرآرزومند،گویندمیچهکنند،میکارچهدیگرانکهمردمحرفبهتوجهبدوندانسته،هوشیارانه،شماپس

لحظههراگرذهنی،منبهنسبتبشویدکوچکترلحظههرکنیدکوششبایدکاراینبراي. شویدمیمرکزتان

.شویدمیآرزومندترشما،شویدمیترتفاوتبیآنهايخواستهبهنسبت،شویدمیکوچکترذهنیمنبهنسبت

آرزومندممنگوییدمیوکنیدمیبزرگترکنید،میبزرگترهیراذهنیمنشمااگرولی. استاینواقعیآرزومند

:گویدمیراهمینهمایناست،دروغیناستمعلومکهاین،نهبشوم،زندهخدابهخواهممیواقعا

1768مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لیک از تلخیِّ بعد حق بِه استده استال شَک، این تَرك هوا تلخی 
هماشهمهو،استزندهخواستنبهذهنیمنگفتیمکهذهنیمنهايخواستهکردنتركشکبدون:گویدمی

،گیردمیقرارمامرکزدرکهچیزيهرخواستن،چیزهاباشدگیهویتهماساسبریعنیهوااست،هوااساسبر

بهطبیعیخیلی؟کنیمیزیادچراپرسیمنمیمادیگرکند،زیادراخودشخواهدمیو،ماعقلشودمیعقلش

راذهنیمنخواستاینکهاما. رادردهاحتیکند،زیادخواهدمیخواهد،میرااینمامرکزگوییممی،آیدمینظر

تسلیم،ازاستآمدهبدستشدهگشودهفضاياینازکهرازندگیخواستو،استمامرکزفعالکهکناربگذاریم

.کندمیخرابراحالشدهد،میتلخیذهنیمنبهاین،بگیریمرا

چیزهااینازخواستممیمنکندمیاعتراضحاال.هستکهخراببشود،خرابحالشذهنیمن،بشودخوب

؟داريتواستدیديچهاینندارم،زندگیهمینبراي،کردمجمعکممنکن،رهارااینهاگویدمی،بگیرمزندگی

. کندمیتلقینمابهرااینهاکنی؟نمیاشتباهتوکنند،میجمعدارندهمهکننگاههمرامردمدید

تلخیآنگویدمیاست،بِهحقبعدتلخیِازلیک: کنیدتوجهامااست،دهتلخیهواتَركاینشکال: گویدمی

راذهنیمنایناگریعنی.استکمترخیلیآنازذهنیمنشدنناراحتاین،دهدمیمابهخداازدوريکه

تركهوشیارانهبیاتو. استبدهماالنو،توبرايشدخواهدبدخیلیاین،خداازباشیدورو،بدهیادامه

.خواندیمرااینکن،ذهنیمنهايخواسته

دائماپرسد،میراتواحوالهمیشهزندگییاخدااینگویدمیپایینکهدیدخواهیخوانیممیکهراهااینحاال،

هوا،همینگذارد؟نمیکسیچه.کندخوبراتوحالخواهدمی.پرسدمیراتوحالکهاستاینذکرشوفکر
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نگهزندهرااینخواهیممیهستیم،اوماکهناآگاهانهایمکردهفکرمااینکهبرايگذارد؟نمیچرا.ذهنیمنهمین

گفتهطبقنیستیم،نفسانیهواهاياینماونیستیم،ذهنیمنماکهکنیممیشناساییاالنآگاهانهماو.داریم

واصیلشاديازراماچرا؟.استدهتلخیبسیاراینودوريیعنیبعداست،خدابعدکاراینو.بله؟موالنا،

نهایتبیکهپروازمحلو،استمادرونواستمادرکهحیاتآباست،ماذاتاست،ماحقکهاصیلآرامش

. کندمیزندانیزندانیکدرحفره،یکدرراهوشیاري.کندمیمحروماستمادرون

1769مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لیک این بهتر ز بعد ممتَحنسخت است و خشنگر جِهاد و صوم
جهاد؛بیفتیم،دردبهبکشیمزحمتکهاین:گویدمی. اینجااستمفیدبسیارتکرارشوخواندمقبالراابیاتاین

روزهیعنیصومو.نگوییمبلهنفسمانهايخواستهبهفتیم،ابیزحمتبهاینکهاست،درستدوهرجهادیاجِهاد

وبکشیمراسختیو،بشناسیمراشدگیهویتهمکهداریمتواندرچههروتالشپسکنیم،پرهیزیابگیریم

امتحانیعنیممتحنایندوريازاما.استوخشنسختایناست،سخت:گویدمیکنیمپرهیزو،دنبالشنرویم

فهمیدیم؟ماببیندکندمیامتحانلحظههرکهکننده

دردچقدرمنتو،بهدهممیپیغامدارممنآخر،کنبازخوبراگوشهایتمن،کَرايگویدمیخداکهگفتامروز

گفتاراینبامافهمیم؟میشویم؟میداریمزندهماکهببیند،کندمیامتحانرامالحظههربنابراینتو؟بهبدهم

همایم؟کردهگیرکجاماببرد؟کجابهخواهدمیرامازندگیهستیم،وضعیچهدرکهبفهمیمبایداالنموالنا

ذهنچراچی؟یعنیذهنبودنموقتیچی؟یعنیشدنمتولدچی؟یعنیبودنذهندرچی؟یعنیشدگیهویت

چهبرايموالناراممتحنکلمهاینماند؟بایدبمان،توایندرکوتاهیمدتاندگفتهچرااند،کردهتشبیهرحمبهرا

اینجا؟بردمیکاربه

ازخودکندنبرايتالشمسئولیت،قبولیعنینیست،جنگمعنیبهکهجهاداینجاجهاد؟وروزهگویدمیچرا

مناصالکهمن:گویدمیذهنیمنکههمانرفتن،بارزیروشدگیهاهویتهمشناساییشدگیها،هویتهم

اینرفت،انداختیمزوديهمرااینها،داشتمکوچلوتاچندیکندارم،شدگیهویتهمهیچوندارمذهنی

اي،جبهههیچصورتی،هیچندارد،مردمبهکاريکهاستاینخوشبختانسانولی. کندمیذهنیمنراادعاها

نهایتبیجنسازرامرکزشخواهدمیو،کندمیکارخودشرويفقط،بدهدنشانمردمبهخواهدنمینقابیهیچ

رواکهکندمیسعیروزهر.نیستنظرتنگنیست،حسوددارد،خداییخاصیتاست،گشافضابکند،خدا
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اینها،نگویدراعیبها،نرودمحدودیتبهنگیردایرادوعیب،دیگرانبهرد داروارازندگیکند،بیشترراداشت

ونییبعیبوکردنغیبتبهکهکسی.استعجیبیتالشذهنیمنبراياینهاولی،استخداییخاصیتهاي

وسختگویدمی،کاراینازکندپرهیزتواندنمیاینکندبزرگراخودشکهکردهعادتمردمکردنکوچک

لحظههرکهآرامشیوشاديآن،داردممتحنبعدکهدردهاییباکنمقایسهرااینشماولی.استخشن

،بله.بدهدمابهخواهدمی،کنندهامتحانیعنیممتَحن،ممتَحن

1770مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چونی؟ تو اي رنجورِ من: گویدترنج کی مانَد دمی که ذُوالـْمنَن
احوالداردذوالمنَن،نعمتهاصاحبکهشویممیمتوجهاوازنعمتهاگرفتنوفضاگشاییمدتیازپسماباالخره

میزیبایی،بینیممیراخوبیهااستخوبماحاللحظههر،دهدمیمابهبرکتییکلحظههر،پرسدمیراما

کاراینخدالحظههرکهگویدمیموالنا؟استچطورحالت؟که توییمنبیماراي:کهگویدمیباالخره.آفرینیم

فکراینفقطاگر،کشیمیآهنکهیا،دهدمیتوبهاوراذوقاین:کهگفتمیراهمینهمغزلدر.کندمیرا

بایدزندگییک،آرزومند؟چیستآرزومندي؟چیستآهدانیمیکجاازتوبوديسنگ،بوديجماد،بودي

،بله.آوردمیبوجودشمادریکیرااین،باشدداشتهومنديزآر

1771مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

مرکزشدردردزیاديمقدارکهکسیاز،نداريرافنوفهمآنتواینکهخاطربهگویدمیکهنگویداگرو

بنابراین،شنودمیرادردهایشحرفمی شنود، راشدگیهایشهویتهمدائماًحرف،استهویتهموگذاشته

میراستايگویدمیکهآیدمیذوقهرموقعولی،بفهمدراخدااحوالپرسیلحظهاینکهنداردرافنوفهمآن

این،گویدمیراستاینکهمثلبگویدوبدهگوشبرنامهاینبهکسیهر.استدرستحرفهاایناینکهمثلگوید

.پرسدمیراشمااحوالخدادارد،گویدمیراحقیقتموالنا،گویدمیراحقیقت

خواهدمیو،شنودمیرااینهادرونازکهاستزندگیاین،کارایندنبالبروممنها،آیدمیوقتیذوقت،ذوق

اینباکنیمیارتعاشداريتو،پرسدمیرااحوالتکهحاال.پرسدمیرااحوال توداردیعنی،بکندکاريیک

.بزنآهگویدمیهی.نکنرهایش،صحبتها
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1772مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

به پرسش مایل اندسوي رنجورانکه طبیبانِ دل اندآن ملیحان
رامریضهایعنیرنجورانحالخواهندمیهماینها،هستنددلطبیبکهموالنامثلانسانهایی،نمکانباآن

بهکههمکسیپس.گذاشتنمیمابرايرامیراثاین،موالنابپرسدراماحالخواستنمیاگرالبتهکه،بپرسند

آنیمابستهاینکهعلتبهماازخیلیگفتمهمقبالًرااین.بپرسدراشماحالخواهدمیحتماً،شدهزندهزندگی

مااحوالگذاریمنمیدربیآوریمسلطهوکنترلزیرراعارفیکخواهیممیحتی،نداریمرافهمآن،نداریمرافن

.کنیمتصرفخواهیممیراخداکنیممیراکارهمینهمخدامورددر.بپرسندرا

تويبگذارم،بگیرمراچیزيیکذهنیتصویریککهاستاینمامنظور،منخدايگوییممیداریمذهنیمن

بفهمدتواندنمیذهنیمندیگر .گویدمیاینطوريذهنیمن،شماستخدايازبهترمنخداي.منخداي،جیبم

.استروزنبهبستهکهآفتابمثلمنتهی،استآنهمهدرکههشیاریستیکروشناییستیکنوریستیک

یک،استانسانیکاتاقهر،استانسانیکاتاقاین،استروشنشويمیوارداتاقیهرتابدمیباالازآفتاب

.هستهشیاريیکماهمهدر،استنوریکشاهمه،استنوریکاشهمهولی،استروشنجوري

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خوشَم کآب به بوستان کَشَمچرخ زنان بدان 
میوه رسد ز آبِ جان شوره و سنگ و ریگ را

ومکاناگر.داشتیمهمگذشتههفته،رقصدمیمافرمیبیهم،مافرمهمیعنیرقصان،رقصانیعنیزنانچرخ

میدوهرقضاقانونوفیکونکنبوسیلهو،هستیدتسلیمحالدرشمایعنی،استزندگیاختیاردرشماالمکان

بوستانبهاول،جهاناینبوستانبهآوریدمیآنورازرازندگیآبداریدشماصورتایندر،رقصدمیوچرخد

میبگیردمحکمرامیلهچندتاآدمایناگر،اتاقتويرقصدمییکیکنفرضپس.خودتانبعدچهاربه،خودتان

راذهنیچیزچندتاکهباشیدهشیاريشمااگر.استهمینطورهمبیروندر.برقصدتواندنمی،نهبرقصد؟تواند

.برقصیدتوانیدنمیپس،گرفتیدهستندرفتنبینازحالدرکه

اتفاقاتدهیدمیاجازهشماکهاستاینفرمعالمدر ،گوییممیداریمراجهاناینیعنیفرمعالمدررقصیدن

هویتهم،رودمیآیدمیشمادستپول،رودمیآیدمیبوجودچیزيیککنیدمیبازرافضا،افتندمی

بزرگهایتانبچه،رودمیآنبعددهیدمیراتانسرویسآنجا،کنیدمیاشغالرامقامییکرویدمی،نیستید
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یکاینکهنه،شودمیسفیدهمموهایتان،نچسبیدیدتانتنبه،،نچسبیدیدهیچکدامبهروندمیشوندمی

شمافرمیبی،شودمیعوضهی،رقصدمیداردفرم،نه،کننگاهراصورتم،شدسفیديوادیدیدسفیدموي

:داریمشعريیککهبعديبیتاین،بله.رقصدمی

2466مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

المکانومکاناندردویممیفَکانکُنحکمِچوگانهايپیش
کهگذاریدمیو،فکانکن،کندمیکارشودمیوبشوباخداکهدانیدمیشمایعنی،شودمیوبشوچوگانِ

ماهايداشته،ماجسمیبعد،ماداریمبعدچهار،کندتغییرفرم،کندتغییرهیزندگیخردباشماالمکانومکان

یکی.رقصندمی،کنندمیبازيهیاینها،نچسبیدیماینهابه،ماباورهايمافکرهاي،مامتعلقاتومابدنیعنی

.اوستدستهمماالمکان،نچسبیدیمهیچکدامبهرودمییکیآیدمی

و،کندمیکارفکانکندانیممیو،لحظهبهلحظههستیمپذیرندهوهستیمتسلیمماکهاستموقعیاین

بهکشدمیراآب،رقصدمیزندمیچرخماالمکانومکاننتیجهدر،راماالمکانومکان،زندمیاوچوگان

میاآلن.دیگرانسانهايبهکائناتبهجهانبهرودمیشمااز،شودمیآبیاريشمابعدچهاراین،دنیابوستان

.استذهنیمنمختلفهايخاصیتریگوسنگوشورهآیدمیآنورازکهآبیاینباگوید

،استسفتکههمسنگو،آیدنمیعملبههیچیآنجاهاباالآمدهنمکجاهابعضیکهدیدیداستنمک،شوره

قبالًریگ،استذهنیمنخاصیتاینهاسههرو.کاشتشودنمیچیزي،دهدنمیمحصولیهمبازکههمریگ

آیدمینظربهکندمیرانندگیآدموقتیریگزارهادردیدیدسراب.باشدسرابمعادلتواندمیگفتهمابههم

برخیکهدیدید،استذهنیمنسفتیسنگ،استنور،استانعکاسنداردوجوددریاییاما،جلوآنهستدریا

ستاذهنیمنانرژياینهمشوره،شانشدههویتهمباورهايازغیر،پذیرندنمیراچیزهیچذهنیهايمن

.نداردايفایدههیچ،آیدنمیبارآندرچیزيهیچکه

آنکنیممیبزرگبچه،آیدنمیعملبه،تندمیمرگسويذهنیمن:گویدمیکهخواندیمرابیتآنامروز

نمیدردرستبینیممی،کنیممیخدمتمانبدنبه.کشیممیهمزحمت،خواهیممیماکهآیدنمیدرچیزي

،کندمیپیداریگوسنگوشورهحالت،گیردمیصورتمقاومتوستیزهباکهکنیممیکاريهریعنی،آید

همهذهنیبینشیعنیدرشکافاز.بوددرشکافازنگاهقبلهفته،فهمیدیمکنیممیفکرمازنندمیراحرفها

بینیممیبعدفهمیدیمکنیممیفکرهمما.ببیندتواندنمیراکلوبیندمیراقسمتییکفقط،بیندنمیرا
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جنسازاینکهولو،بوستانشبهکشدمیراآب،بزندچرخکسیهراما.کنیمنمیعملاینکهبراي.نفهمیدیم

.نیستیمناامیدپس.دهدمیمیوههمباز،باشدریگسنگشوره

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بخورد ز آبِ جانباغ چو زرد و خشک شد تا
شاخِ شکسته را بگو آب خور و بیازما

ماوقتی،نیامدهآب؟چرا،شدهخشکمانباغهمجمعیهمینطوروماستچهاربعدباغ،باغ:کهگویدمی

شودمیسفتسنگمثلو،شویممیمنقبض،بندیممیرافضاولحظهایناتفاقمقابلدرکنیممیمقاومت

در،آیدمیعشقنه،آیدمیزندگیبرکتنه،آیدمیشادينه،آیدمیخردنه،بندیممیرازندگیآب،دلمان

.شودمیخشکخودمانباغنتیجه

خودشان،گیرندمیایرادوگویندمیبدوکنندمینصیحتدائماًبینیممیآدمهابرخی،بکنمخواهمنمیانتقاد

همینباچرا؟شدندخشکوزرد.کنندسالمرامردمخواهندمیولی ،رودمیبینازداردبدنشان،دخشکیدن

بیشترکهشدهخشکوشدهزردباغ:گویدمیوقتی.بستندرازندگیآبوزندگیراهانتقادهمینباایرادگیري

من،دانمنمیبگو،شوتسلیم،کنرهاراستیزهیعنی،بخوردجانآبازبگواوبهیاکهاستاینبراي،شدهما

میدارمخودممن،کنمتمرکزخودمرويخواهممیمن،کارتاندنبالبرویدکنمعوضراشمازندگیتوانمنمی

بدهم؟نجاتراشماجوريچهمن،میرم

شکستهشاخ،بگوراشکستهشاخ،شدهخشکباغتوقتی،جانآببخوردکهاستاینبردلیلیعنی،بخوردتا

بشویمجداخداازتوانیمنمیما،شدهجدازندگییاخداازتوهمیبطورکهاستکسیآنشکستهشاخ؟کیه

فعالًوشدیمخشکوزردنتیجهدر،افتادیمجداییبهذهنماندرتوهمیبطورولی،هستیماوامتداداینکهبراي

.ایمشکستهتوهمیبطور

و،هستندیکتاییدرعالمموجوداتهمهکهاستایننمادانارو،بودیلداشبنمادداشتیمانارهستیادتان

خوب.باشدانارازبیرونذهنشيتوولی،باشداناريتوتوهمیبطوراناردانهیککنفرض،همینطورهمانسانها

یکوخورآبکهبگواوبهاستزندگیازجداتوهمیبطورکهکسیآنبه.بیندمیرانتایجششودمیخشک

.شديخشک،شديزرد،کنامتحانبار

:می گویدکهبخوانیمدوبارهرابیتهمانماکهزیباستچقدر
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3196ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سنیتا کنی مر غیر را حبر
زرد،هستیمتوهمیبطورشکستهشاخماببینیم،باشدخودمانبهحواسمانبرداریمدیگرانسرازدستما،بله

رااودم،بکنیمفیکونکنوقضاقانونبهتوجه،دربیاوریمرقصبهراالمکانمانومکانبیاییمو،شدیمخشکو

علتهايمنتظربعد،ستیزهباکنیمقطعرااودمماتوانیمنمی،برداریمدستذهنیبیرونیعللاز،کنیمجاري

اینجابهخوردمیهمبیتاین،بله.رسممیزندگیبه،شودمیخوبحالممنبیفتداتفاقاینکه،باشیمبیرونی

3199مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یعنی که آبت را به الغاَنْصتوا
خُشک است باغهین تَلَف کَم کُن که لب

فرمان،کردیدصحبتآمدیدشماورااینخواندیمبارها،باشیدخاموش:گویدمی،استفرمانیککهانصتوا

فضا،ببینراخودتوضعییت،نکندیگرانرويتمرکزوکنخاموشراذهنیعنی،استباشیدخاموشکهانصتوا

خشکیدهباغتکهنکنتلفبنابراینو.کنیمیتلفداريبیهودهرازندگیآب،راآبکهشومتوجهو،کنبازرا

آبکهبدانید،استخرابحالتاننداریدجان،یدهسترمقبی،شدیدپژمرده،خشکیدهشماباغاگر.هست

.استشدهقطعزندگی

44مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تا شنوي حدیث شَهشب برَود، بیا به گَه
ز پاشب همه شب مثالِ مه تا به سحر مشین

اشتباه،شودنمیتماموماندمیذهنشبکهکنیدمیفکرشمااگر،شدخواهدتمامشبکهگویدمیمابهاآلن

یکآدماین،کندکارفیکونکنگذاردمی،کندمیباز،کندمیباز،کندمیبازرافضاکهکسیهر.کنیدمی

تماماششبپس،ذهنیمنپوستهتاستازندگیجنسازکهکردخواهدحس،شدهگشودهفضاياثردرروزي

موقعبهبیاتو،بیاموقعبه،گهبهبیااما.شودمیبیداردردخواباز.شودمیبیدارذهنخوابازیعنیشودمی

به،زودصبح،پگاهمعنیبه،گهبه،خودرويکردنکار،کردنتمرکزخودرويبهکنشروعموقعبه،کناقدام

توازخواهدمیچیگوید؟میچیخداکهبیاییتوتا.خوردمیموقعبهبیشتراینجادر.هستموقعبه،وقت

.کردنکارخودترويکنشروعموقعبهتو،شودمیتمامذهنشباینپسآفریده؟راتوچیبرايکند؟بیان
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بیرونذهنشبازکهزمانیتا،ذهنشبدیگرعبارتبهدنیاشبایندرايلحظههیچیعنیشبهمهشب

آننظرمبهدیديکهماه.کنکارخودترويتو،رودمیراهدائماًکهماهمثل،نشديبیدارذهنخواباز،نیامدي

لحظهیک،چهاردهشبتاشودمیبزرگمرتباین،دیديراهاللازکندمیشروع،شودنمیدیدهکهشبی

.نشیندنمی

خردکنیمیبازرافضاکهلحظههر،بیندازدنورکهکنبزرگهیرابودنماهاینیعنی،مهمثالشبهمهشب

خداجنساز،هستیزندگیجنسازکهشويمیمتوجهبیشتر،دهدمینشانشمابهراخودشبیشترزندگی

،سحرتا،ماهمثال،نیستیدنیااینجنساز،نیستیتوهمجنساز،نیستیذهنیمن،پوستهجنساز،هستی

ماشدصبحموقعهر،شدنبینهایت،شدنبزرگبهکنشروعدفعهیکتاکندطلوعحضورتآفتابکهصبح

.فهمدمیخودشکسیهر،فهمیممی

یکبهذهناًکهاستاینآدمهاازبرخیاشکال.کنکارخودترويلحظهبهلحظهیعنی،نشینپاازسحربهتااما

یکدهندمیگوشحضورگنجبهياعدهیک.نکنیدمتوقفراکارشما،کنندمیمتوقفورسندمیجایی

هایمشدگیهویتهممن.نیست،شماخداحافظشدتمامرسیدیممی گویندبعد، شودمیبهترحالشانخورده

.خواندمکهغزلیباداردخویشیکهبخوانمغزلاینازبیتچندبدهیداجازه،بله.نیست.انداختمرا

631ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي شب به سحر برده در یارب و یارب تو
آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد

خداجنسازلحظهبهلحظهیعنیربیارب،یاگفتیلحظهبهلحظهو،هستیذهنشبدرفهمیديکهکسیاي

گفتیزبانبهاینکهنه،شديتبدیلاوبهعمالًوکرديگشاییفضالحظهبهلحظهتسلیم،باشديتربزرگ،شدي

.استایزديرحمتاینجادررحمت،آمدوشنیدخداراتوربیاربیاآن.ربیاوربیا

631ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

که شفا آمداي درد کُهن گشته بخ بخ
وي قفلِ فروبسته بگشا که کلید آمد

درداینجزوآمدیمهمما،استکهنهخیلیذهنیمندرداین،چییعنیگشتهکهندردفهمیممیماهمه

بهکههمقسمتی،داریدسالهچهلدرد،استتانسالچهلاگر،همداریدکهنهدردبینیدمیکهشما،شدیم
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بخ. گشتهکهندرداي.شماستدرمقدارشیککهاستبشريدردسالهزاران،گذشتهدردهايازدبردیارث

میشفاشدهگشودهفضايایناز،گشاییفضاوتسلیماثردرکهایمفهمیدهماامروز.آمدشفاکهبهبهیعنیبخ

.ریزدمیبرکت،جهاناینبهریزدمیداردهشیاريآنورازیعنی،بیرونآید

شدهگشودهفضايهمینکلید،آمدهکلیداالن،شدهقفلکهقفلییک،یمدبوبستهفروقفلمثلکهحاالتاو

ازودوستازوپولازهمهاینکهبینیمیدفعهیکو،آمداودمکهبینیمیکنیمیبازرافضاوقتی.است

آرامش،آیدمیشاديیواشیواشدرونازاالن،ندادند،خواستیدزندگیشماهمهازوشاهازویسئرازوهمسر

اینکردیممیفکر،آیدمیدرونازکهدانستیمنمی،آیدمیخالقیت،آیدمیامکانات،آیدمیخرد،آیدمی

.نکردندکاربیرونیکلیدهاي.بگیریمبیرونازبایدراکلید

درستهماگرمازندگیهايوضعیت،کننددرسترامازندگیوضعیتدهندمیقولکهکسانیکهکنیدتوجه

زندگیخردکهکنیمبازرامانمرکز،کنیمبازراماندلاینبایدما.شدنخواهیمدرستماکلیطوربه،بشود

شودمیخوبخیلیهایشوضعیتوقتیذهنیمن.استچطوريذهنیمنکهدبینیمی.بکندکمکمابهبتواند

میسرکشچجوريماددیدی،شودمیسرکش،شودمیحرون،بیندمیبد،داردوجودمرضدیدشدرچون

ناشکر،گوییممیبد،کنیممیاسراف.نیستیمبندهدیگرراخداشودمیخوبمانزندگیوضعوقتی،شویم

،داردمیلیونبیستآن چراکنیممیمقایسه،بدهزیاد،هستچیآن ،هستچیاینخواهیممیزیادهستیم

اینطوري؟مناستنطورياآن چرا،باشمداشتهمیلیوندهبایدمن،دالرمیلیونبیست

سببذهنیمنواحواالتهاستیزهبقیهوناشکريکهشودمیسببناشکري،شویممیتنبیه،شویممیسرکش

کاراینکنمنمیدیگرببخشخدایا،کردندعاالتماس،بهکندمیشروع،شودمیکهبیچاره،شودمیسقوطش

،راماکندمیسرکشیا،داشتنگهنبایدرامنایناصالً.کردخواهیهمبازدارينگهرامناگرولیفهمیدم،را

باباکه،بدهدپیغامیکبایدمابیچارگیوماسرکشیولی،بیرونبهکنیممیالتماسدوباره،کندمیبیچارهیا

داریمنگهراکهنهدردتوانیمنمیما.آیدمیدرونازکلید.بگیرراکلید، ایمبستهفروقفل،ماداریماشکالیک 

،بله.باشیمداشتهراخودمانبیرونودرونکردندرستانتظاروکنیمپخشراکهنهدردو
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631ةغزل شمارمولوي، دیوان شمس، 

اي روزه گرفته تو از مایده باال
عید آمدروزه بگشا خوش خوش کان غُرّه

،بوديگرفتهروزهحاالتاعشقزندگی،خردسبب،بیشاديمثل،آسمانیهايبرکتازحاالتاکهکسیاي

چیزهايباکهچرا،کرديمیقضاوتکهچرا،کرديمیمقاومتکهچرا،کرديمیستیزهکهچرا،بوديمحروم

باالعالمازبنابراین.دیديمیآنهادیدازو،مرکزتتويبوديگذاشتهراهااینو،بوديهویتهمگذراوآفل

.بوديثباتبی،نگرفتیچیزي

1197مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

نجاتدهثباتیبیزینراخلقثباتوتمکینوقوتدهندهاي
و،هستیمجسمماکهگفتیمحاالتاماکهاینکهبراي.یماگرفتهروزه،یمابودهمحرومماالهیقوتاینازبله

زندهخودشنهایتبیبهمادرعقببکشدراخودشخواهدمیو،استفرمبیزندگیاینکهازکردیممقاومت

فراوانیوداشتیمنگهرانظريتنگبنابراینوهستیممحدودکردیمفکرما.کردیمانتخابرامحدودیتما.بشود

اینکهبراي،بچشراسبببیشادي،بچشالهیبرکتاز،کنبازراخودتروزه:کهگویدمیاالن.نگرفتیمراخدا

باالهاينعمتازباالمائدهازکندمیستیزهبشرکهزمانیتا.کنبازراروزه،شدهتمامروزهماه،شدهدیدهماه

.شدخواهدمحروم

631ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خامش کن و خامش کن، زیرا که ز امرِ کُن
آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد

این:کهگویدمیمابهباشیعنیکنامراینکهبراي،شوساکت،کنخاموشراذهن،گویدمیدوبارببینید

و،رسدنمیمانعقلگوییممیوکنیممیخاموشرامانذهنوقتی،حیرانیتوقفتوقف،یعنیسکته،توقف

فکر،عقببکشیماینکهمحضبهاینکهبراي.استحیرانیسکته،ذهنتوقف،استاصیلکردنفکرجوراین

منبدناین؟شودمیانجامچجوريکارهااینکه،مانیممیدهنبهانگشتدفعهیکما،ذهندربشودتعطیل

اینکهفهمیممی.مانیممیحیران،هستمجزوشمهمن؟چرخدمیچجوريکائناتاین؟کندمیکارچجوري

منذهناینکهوشدنحیرانیعنیحیرانیسکتهاین.نیستهمشمعیکزندگیآفتابمقابلدرحتیمنعقل
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بهمربوطهايفکربهمربوطفقطمنذهنیفعالیتکهبرسداینجابهبایدشخص.باشداصیلبایداینو،داندنمی

.کندمیادارهرامنوجهاناینکلعقلکهجوريو،کائناترازازبیاورددرسرتواندنمیاینو،چیزهاست

اینو.داردمزیتمنذهنیگفتاربراین،کنمپیدادستزندگیخردبهمنشودمیسببکهحالتاینبنابراین

استایناشترجمه.شودمیایجادمادروندرکهاستآرامشیحالت،حالت

.آن آرامشی که در نتیجه حیرت روي می دهد افزون تر از سخن و حدّ گفتار است
میادارهچجوريمانزندگیکهنیستیمنگرانماکهوقتی. دهدمیدستمابهآرامشحالتایندراینکهبراي

می.هستباشامرکنامر. آیدمیبوجودآرامشکندادارهزندگیخردگذاریممیوشویممیتسلیموشود

صورتبهفقطاستادمنگو،معلممنگو،پدرمنگو،مادرمنگو.هستیکیبگووبزنحرفگویدنمی،باشگوید

مثلباشدکلمهایناگر.استبودنجوریکثباتثبات،وتمکینوقوتدهندهاي،ثباتو.باشهشیاري

اینازکنامر،کنامراما.خداستواقعدربودن.استکردنفکرازقبل،استشدنازقبلبودنباش،،باشیدن

:گویدمی. آیدمیآیه

73، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
ولَه الْملْک یوم ینْفَخُ فی الصّورِ ۚ◌ قَولُه الْحقُّ ۚ◌ ویوم یقُولُ کُنْ فَیکُونُ ۖ◌ وهو الَّذي خَلَقَ السّماوات والْأَرض بِالْحقِّ 

وهو الْحکیم الْخَبِیرُۚ◌ عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ ۚ◌ 
گفتار او حق .شودموجود شو، پس موجود مى:و روزى که بگوید. و اوست آنکه آسمانها و زمین را به حق بیافرید

و او حکیم و آگاه داناى نهان و آشکار است.دمیده شود فرمانروایى از آن اوستصوراست و در آن روز که در 
.است

صحبتامروز.المکانومکان:گویدمیموالامروزکهبگیریدمافرمیبیوفرمرازمینوهاآسمانتوانیدمی

بهراآباینگفتو،آیدمیبوجودزندگیباشدنموازياثردرکه،بودانسانفرمیبیوفرمرقصوچرخش

.شودمیموجودپسشوموجود،لحظههمیناست؟کیبگویدکهروزي،بگویدکهروزيو.آوردمیجهاناین

وشمامقاومتاگر.شودمیاجراشمامورددرشودمیوباشیعنیکنامر،بشویدتسلیمشمااگرلحظهاینپس

.شودمیاجراشمامورددرفیکونکن،شودمیوباشامر،بشودصفرشماذهنییعنیشمادانشوشماقضاوت

.استحقموقعآندرانسانچهبگوییمخداچهگفتاریعنی،استحقاوگفتار

لحظههراسرافیلشیپوربهاسرافیلصوردر،لحظههمینروز؟کدام،شودمیدمیدهصوردرکهروزآندرو

،منکَرِايچی؟که.پرسدمیلحظههرراشمااحوالخدا،پرسدمیراشمااحوالاونگفتمگر. شودمیدمیده
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بهچرادهی؟نمیگوشمنحرفبهچرا،بشومزندهتوبهخواهممی،زنممیحرفتوبادارممنبگذارراکري

. کنبازراهشیاریتگوشیعنی،کنبازپهنراگوشت،کنبازپهنراگوشت.دهیمیگوشذهنیتمنحرف

آشکارونهانداناي.استواضح.خداستآنِ؟استکیآنِفرمانروایی،شودمیدمیدهصوردرکهلحظهاین

استقرآنآیهاین.استوآگاهحکیماویاآگاهوحکیماوستو.ماستالمکانداناي،ماستمکانداناي،است

.ببینیدشماخواستمکه

ادعاو.ادعاستذهنیمنمشخصاتازیکی.کندنمیادعا،باشدداشتهحیرانیسکتهکههرکسیکهکنیدتوجه

گویدمی.زندمیجالبیتمثیلیکموالناو،شدهیا،شودزندهخدابه،شودزندهحضوربهتواندمیکهکندمی

شود،می نهایتبیبشودمتولداگر ،بشودمتولدبایداسترحممثلگفتیم،هستماذهندرکههشیارياین:که

:گویدمیداردادعاذهنیمن،ذهنیمنیعنیفرومایهوپستآدمیعنیکههمخَس

684مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

افکند در پیش او شه، اطلسیخیاطی خَسیچون کند دعويِّ
ما.کندادعا،استفکرفقط،استجهاناینبهمربوطوپایینبسیاردانششکه،داردذهنیمنکهانسانیاگر

منهماگر.ندارمذهنیمن،امزندهخدابه،امزندهحضوربهمنکهاوالًگوییممی؟کنیممیادعاهاییچجور

کهکسیهر،نکنادعانهکهبگویدخواهدمی.ببرمبینازکنممتالشیراذهنیمناینقادرمباشمداشتهذهنی

کهکسیهر.کندنمیادعاآدماین،استحیرانوکردهمتوقفراذهن،توقفیعنیسکته.داردحیرانیسکته

.داردذهنیمنکهبداند،صورتیهربهکندمیادعا

،بکنیدادعاکنیدمیمیلجایییکدیدیداگروکنیدحفظکنمتقاضاشماازخواهممیمنرابیتسهاینو

،افکندهکه.افکندمیاوپیشراقیمتیگرانپارچهیک.افکندمیاوپیشرااطلسییکشاهگویدمی.نکنید

میتسلیم،دانمنمیبگوییمیکی:داریمراهتادو.داریمذهنیمنهمما،ذهندرماستهشیارياطلساین

کههستندکساییاینهاو،دانممیمن،نه:یمگویمیهمیکی.کنممیاستفادهزندگیخردوفیکونکناز،شوم

اینهابهخدا.هستندخسهماناینهاو.کنندمیصحبتذهنیشانمنبراساسو،گیرندمیایرادودارندادعا

بینهایتکهبدوزخودتبرايلباسیکآناز،گذاشتمذهنتدرکهراحریرپارچهاینخوبخیلی:گویدمی

هشیاريفوراًشاه،کندادعاکسیهرپس،اطلسیشهاوپیشدرافکند.بشوبینهایتبیادرآنجاازبلدي؟.باشد

:گویدمی.ذهنشداخلِدردهدمینشانرااو
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685مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ز امتحان پیدا شود او را دو شاخفراخکه بِبر این را بغَلطاق
که،باشدفراخخیلیکهبدوزلباسیک،بدوزقبادانهیکهشیاریتاینازپسداري؟ادعا؟بلديگویدمیخدا

دانستمنمیمن،ا.شوبینهایتپسبلدي؟:گویدمیخدا.خداستبینهایتفراخلباساین،بپوشیراآنبتوانی

شمادانستمنمیمن،تعجبازآوردمیدرشاخدوتاشخصاین،شودپیداامتحانز.کنیامتحانخواهیمیکه

،آمدندحصیربافان،بیایندبافندگانهمهکهبودگفتهشاه.زدیمحرفهمینطوريما،کنیدامتحانخواهیدمی

ي؟ابافندههمشما.مابافندههممن:گویدمیهمذهنیمن.یمابافندههمماگفتندآمدید؟چراشماگفتند

ذهنازراخودتبلدي،هستیدیکیمنباشماچون،بدوزیدبندهبرايبینهایتقبايیکراحریراینبفرمایید

.بفرماییدبیرون؟دربیاوري

686مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رستم بديدر وغاهر مخَنَّثگر نبودي امتحان هر بدي
میرفوزهماوشودمیامتحان،استبديیکشدگیهویتهمهر.شودمیامتحانادعاییهر:گویدمیموالنا

بارزمشخصاتازیکی.نیستمتوقفذهنش.نداردحیرانیسکتهشخصاینبکندادعاکههمکسیو.شویم

درسعی،داندنمیباشدداشتهباوریا،باشدمعتقدواقعاًاصیلطوربهکسیهر.استدانمنمیاین،اصیلانسانِ

راذهنشبلکه،کندنمیمردمکردنراهنمایییا،مردمکردنعوضیا،کندنمیمردمکاردردخالتومردمتغییر

همهریعنیبديهرپس.کندبینهایتراقبایشکه،دکنکار، که کن فیکونشودمیحیرانو،کندمیخاموش

.کندمیامتحانممتَحنکهفهمیدیمهمامروز.شودمیامتحانشدگیهویت

منبگویدکهکسیهر.شدمیرستمجنگدرمخنثهر،ترسوهرصورتایندرنبودامتحاناگرگویدمی

داشتهراادعاایناگرترسوآدمیکخوب.بیاوریدتشریفجنگرویممیفردابفرما:گویندمیهستمجنگجو

کهکنیمانتخابماکهاستممکنادعا.شودمیامتحانادعاییهرپس.شودمیرسوانشیندمیعقب،باشد

.نداردحیرانیسکتهکندمیادعاکهکسیهرنکنیم

***پایان قسمت سوم*** 
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کهدارداولقسمت،ماخواندهقبالًراهایشقسمتبرخیکهبخوانمبرایتانرامثنويازياقصهیکبدهیداجازه

بهاستمربوطقصه.استترتیباینبهتیترشو.خواندخواهمبعداًکهدومقسمتوخوانممیامروزراآن

اسبیکبهچشمشیکدفعه،امیرانبا،رودمیبیرونبههمراهانشباگشتنبرايو،استشاهکهشاهخوارزم

باهمآنکهاستامیريمالاسبو،دددزمیاسبآنراشاتوجهتمامو،شودمیاسبباهویتهمو،افتدمی

مانندداردچیزهمهشایکی:کهدهدمینشاندوباره،راانسانحالتدوداردموالناشایدو.استهویتهماسب

میشروعترتیباینبهتیترو،نیستپادشاهمثلولی،نیستبدوضعشهمآناستامیرهمیکیآن،پادشاه

:شود

3345مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 
آن اسپ، و تعلّق دلِ شاه به حسن و چستیبس نادر،خود اسپیدر موکبسیراندیدن خوارزمشاه رحمه اهللا در 

حکیم رحمۀُاهللاِ و گزیدنِ شاه گفت او را بر دید خویش، چنانکهآن اسپ را در دلِ شاه،و سرد کردن عمادالملک
یوسف ازدلّالی برادرانباسنخّاس یوسفی یابی از گزي کَرچون زبان حسد شود:نامه فرمودعلَیه در الهی

و زشت نمودن گرفت که و کانُو افیه منَ الزّاهدینَدر دلِ مشتریان آن چندان حسن پوشیده شدحسودانه،

ونادربسیاربیندمیاسبی،بودنداوهمراهیعنی،بودندموکبشدرامیرانکهحالیدرگشتندرخوارزمشاهیعنی

مشاوریاپادشاهوزیرعمادالملک،شاهدلدررااسبآنعمادالملککردنسردبعدو.شودمیهویتهمآنبا

سرزمینستونوسرزمینیعنیملک،ستونیعنیعماد.استجالبخیلیهمعمادالملکاسمو،استپادشاه

.نیستدیگريچیزخداوهوشیاريازغیر

مختلفهايوضعیتدررابشريجامعۀیا،دهدمینشانراانسانیکحالتدوموالنانمادگونهشایددوباره

پادشاهگرچه،دارندراجهانیاینچیزهايباشدنهویتهمقوة،هستندذهندرچوناینهاکه،دهدمینشان

شاهگزیدنو.داردراشدهویتهمآنباشودمیکهچیهرمخصوصاًو.استمعنويخیلیکهکندمیفکر

شاهبنابراینو،اسببهنسبتکندمیسردراشاهدلاوو،استپادشاهوزیرظاهراًعمادالملکبنابراینراگفتگو

فضاگشاییبوسیلۀخدابالحظهایندرمااینکهمثلدرستحاال.دهدمیترجیحخودشبهرااوگفتهم

.دهیممیترجیحمانذهنیمنگفتبهرااوگفتوکنیممیمشورت

گزيازیابییوسفی، نخّاسشودحسدزبانچون:رابیتاینکهفرمودنامهالهیدرعلیهاهللارحمۀحکیمچنانکه

رایوسفاینصورتدر،بشودحسودنخّاسیعنیبردهفروشندةباصطالحدالّلکهوقتیکهگویدمیوگرباس
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یوسفبرادراندالّلیاز:گویدمیبعد.خریدشودمیارزانبهايبهرایوسفکهکندمیتوصیفبداینقدر

اینآیۀآنوقرآنآیۀازقسمتیکهگرفتنمودنزشتوشدپوشیدهحسنچنانآنمشتریاندلدرحسودانه

:ستا

20، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف
الزَّاهدینَوشَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ وکَانُوا فیه منَ 

.او را به بهاى اندك، به چند درهم فروختند، که هیچ رغبتى به او نداشتند
توصیفاَثردر،زیباستخیلیکهراخودمانیوسفیتیاخدائیتهاانسانما:کهبگویدخواهدمیبنابراینپس

.یمافروختههیچبهتقریباً،جهانایندرخدائیتیایوسفقیمتآوردنپایینوحسودانهنخّاسی،حسودانههاي

بسیاربسیار،خوردنمیدردبهداردکهچیهرذهنیمناینکهمانخدائیتمقابلدرایمگرفتهذهنیمنیعنی

.استکوچک

کهزمانیتاو.بردمیراپادشاهغیردلکههمینطور،بردمیراپادشاهدلاسببراحتی:کهزندمیتمثیلقصهو

دارمچیزهمهکههایشداشتهبهنبایدشخصوداریمشدگیهویتهمقوةو،شویممیامتحانهستیمذهندر

چندبهاندكبهايبهرااو.بشودنابودوبرسدصفربهکامالًاشذهنیمنتابدهدادامهبایدو،بشودمطمئن

.بودندیوسفبرادرهاياینها،فروختنددرهم

داریدچیهرگفتندواقعدرباصطالحرایوسف،یوسفبرادرهايکهکردیمتعریفبارچندینراهاقصهاینو

کهرایوسفو،دادندداشتندچیهرو،نداشتندبیشتردرهمچندبهگفتهکههمینطورظاهراًهمآنها،بدهید

حاال،جهانیاینچیزهايبهماستخدائیت،ماستحضورفروشنمادگفتم،فروختنددرهمچندبه،بودزیباترین

،اینهاوشدمنهایتبیودارمحضوربسیارو،رسیدممیبایدکهآنجابهرسیدمواقعاًمنکهداردادعاکسیاگر

.شودمیامتحانپادشاهایناینکهکما.شودمیامتحان

3345مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در گَلۀ سلطان نبودش یک قَرینبود امیري را یکی اسپی گُزین
روانبیشتر،بخوانیدشماامیدوارمو،کندمیکمکقصهبههابیتبیشترتقریباًو،استسادهبسیارهابیت

کهداشتياپسندیدهبسیاراسبیک،بودپادشاهرکابدرکهامیريیکحالهربه.بگیریدرامعانیو،بشوید

.نبودسلطانگلّۀدرنظیرش
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3346مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناگهان دید اسپ را خوارزمشاهاو سواره گشت در موکب پگاه
.اسببهافتادزمانآنپادشاهیعنیخوارزمشاهچشمیکدفعه،بودشدهسواررااسبآنپادشاههمراهزودصبح

3347مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چشمِ شَه با اسپ بودتا به رِجعتو رنگ او ربودرا فَرّچشمِ شَه 
کهموقعیازوکردخودشجذبراشاهتوجۀهمۀکهبطوري،ربودراشاهتوجۀاسبرنگوشکوهوجاللپس

آنبایعنی.کردنمیفکردیگرچیزبهیا،بوداسبآنبهنگاهش،چشمش،راذکرشوفکرهمۀبازگشتتادید

،اینهاویماشدهآزادگوییممیماکهحالیدربیروندرهستچیزهاییآیاکهببینیمهمما.شدهویتهمکامالً

باهویتهمداریمادعاکهحالیدر،بشویمآنباکاملهویتهمماو،کندجذبخودشبهراماکاملتوجۀ

.شدنخواهیمچیزي

3348مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بر هر آن عضوش که افگندي نظر
هر یکش خوش تر نمودي زان دگر

چیزهمهیعنی،بوددیگراعضايآنازبهترعضوشآن،کردمینگاهکهعضويهربهکهبودآمدهخوششالنا

.بودگرفتهقرارشاهپسندمورداسب

3349مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

حق بر او افگنده بد نادر صفتو روحنَتو گَشیغیر چستی
یکخدا.بودزندهاسب،بودننشاطازپر،زیباییهمبازوخوبیباصطالحوزیباییوچاالکیوچابکیازغیر

شاهنظردر،کندجذبراپادشاهتوجۀتوانستکهبودصفتیهماننادرصفتآن،بوددادهاوبههمنادريصفت

،بله.آمدخوشایندخیلی

3350مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کین چه باشد که زنَد بر عقل راه؟پس تَجسّس کرد عقلِ پادشاه
وداردراچیزهمهکهکندمیفکرپادشاهچون،دزدیدرامنعقلکهاستچیاینکهرفتفروفکربهشاهپس

کنیممیتصورماازبرخیکههمینطور،استمعنويبسیار
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3351مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چشمِ من پرَّست و سیرَست و غنی
از دو صد خورشید دارد روشنی

و،دارماسباینقدر،دارمبخواهمهرچی،هستمغنیواستسیرمنچشم،ندارماحتیاجیکهمن:گویدمیشاه

حالتچهاین،استروشنمندل،هستممعنويبسیاریعنیروشنیداردخورشیدصددواز،استروشنمندل

.بلعیداسبیکرامنتوجۀیکدفعهبود

3352مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نیم اسپم در رباید بی حقی؟اي رخِ شاهان برِ من بیذَقی
مهرهنظرازرخباپیاده،بیدخکهپیادهیعنیبیدخورخ،شطرنجمهرةتادوهمانیعنیشاهانرخ:کهگویدمی

پیادهمثل،هستندبیدخمثلمنپیششاهانبنابراینپس.استبهترخیلیرخ،نیستمقایسهقابلبودن

منتوجۀ،باشدمنیارحقّیکیا،باشدحقّاینکهبدوناسبنیمموقعآن.هستمبزرگخیلیمنیعنیهستند

.رفتفروفکربهپادشاه؟اینجادررازيچه؟استچیهاین،کندجذبخودشبهکامالًرا

3353مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جذبه باشد آن نه خاصیات اینجادویی کرده ست جادو آفرین
استجذبهاینوکردهجادورامن،بکندخواهدمیکاريیککهآیدمیبنظرخدایعنیآفرینجادوکهگویدمی

نبایدسبااینخاصیتاین،کندمیدرستخدااینکهمثل،استدیگريحالتیکسبابسويمنشدنجذب

باشودمیهویتهمداردآیدمیسرشداردبالییکهذهناًولوداندمیحدوديتاخوارزمشاهکهبینیدمی.باشد

آگاهکامالً،بیندمیدارددرشکافازآیدمیبنظر،دیدیمهمکنیزكداستاندرکههمینطورولی.اسبیک

اینکهفهمدمیولی.ندهدقرارمرکزشراآنو،اسببسوينرودبتواندکهنداردقدرتاینقدریعنی،نیست

یعنی.استجادوآفریناینکهداندمی.کندمیکاريیک،کندمیامتحانداردکسییک،نیستاسبخاصیت

.خداست

،داریمشدگیهویتهمبقایايچون،دانیممیماهاموقعبعضیکهوجوديباگویدمیجزئیاتشقصهاینحاال

وجودبا،شوندمیماعینکچیزهاآنوقتی.بگیریمرامانجلويتوانیمنمیوشویممیجذبچیزهابسويما

میرویممیهمبازولی،نیستدرستکاراینگویدمیمابهداریمهوشیاريیکما،داریمهوشیارينیمهاینکه
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همینطور،کنیممیذهنبااینکهبراي،ندارداثر،نرویمآنسويبهبلکهذهنباکنیممیکههمکارهاییو.کنیم

:گویدمیکه

3354مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

افزود دردمیش در سینه فاتحهکردفاتحه خواند و بسی الحول
والالحولَیعنیدانیدمیکهالحول،خواندنراالحولوخواندنراحمدسورةیعنیخواندنفاتحهبهکردشروع

منمرکز،هستخدابلکه،نیستنیرواینشدهمنمرکزکهاسباینباباکهگفتمیخودشبههی،بِاهللاالّقُوة

حمدسورةدنبالشبعد،شومنمیهویتهماسببا،شومنمیاسبجذبمن؟چیههاحرفاین.باشدخداباید

ازو،بطلبمخداازرایاريبایدمن،استلحظهاینصاحبخداو،استبزرگخداکهچیزهایشبا،خواندمیرا

همیعنی،کردمیزیادرادردبلکه،الحولوفاتحه،کردنمیاَثرتنهانه،کردنمیاَثرهیچکدام.طلبمنمیبیرون

اسباینشودنمیو،کشدمیاسبنهدیدمی،آوردمیفشاربخودشچههر،کردمیزیادراشدگیهویت

.بودوضعیتاینو،شودنمینباشد

3355مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

و دفع آمد وحیدفاتحه در جرّکَشیدزانکه او را فاتحه خود می
جاذبۀخواندمییچهر،اسببسويکشیدمیالحولوحمدسورةخواندنیعنیفاتحهاینکهبراي:گویدمی

هویتهمکسییکچیزيیکبادفعهیکبینیدمیشما،آمدهپیشمابرايهاحالتاینو.شدمیبیشتراسب

راوضعاینها،نیستمنعقلمطابقاینبشوماینطورينباید،منکندمیتلقینخودشبهچیهرآدم،شودمی

دریعنیغیردفعوجذبدرفاتحه:گویدمی.راکاراینکندمیاشذهنیمنبااینکهبراي؟چرا.کندمیبدتر

.بشودخواندهدرستاگر،داردزیادياَثرغیردفعوخداجذب

میداردکهاستاسبذهنیتصویر،داردکهاستاسبواقعدر،اسببوسیلۀشدهاشغالآدممرکزوقتیولی

میالحولیا،خواندمیفاتحهیا،کردمیدعاشدهگشودهفضايازوکردمیبازرافضاآدمایناگر.خواند

خداجنسازبایدمرکزم،هستمخداجنسازمن،هستخدانیرويفقط،کردمیتلقینبخودشیعنی،خواند

ومرکزشازاسبکردنبیرون،اسبدفعدر،غیردفعدرموقعآن:کهگویدمی،کردمیراکاراینعمالً،باشد

.شدمیواقعمفیدمرکزبهخداکشیدن
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3356مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ویهاوستاوستگر نماید غیر، هم تَم د غیر از نظر، تنبیهوور ر
.آنستکاريوارونه،باشدنداشتهنتیجههمباز،بخوانیالحولوبخوانیحمد،بکنیکوششاگر:کهگویدمی

ازغیراگرهمینطورو.کندمیراکاراینداردخدایعنی.ندهد،بدهداَثريیا،کنداَثربایدکهچیزيیکیعنی

بهبستهزندگی:گویدمیپس.بودخدابیدارسازياین،بیرونرفتمیاودلازاسبآنیعنی،برودآدمنظر

میبیدارراماوکندمیکمکیا،کندنمیمابهکمکیهیچعاديابزارهايآنکهکندمیکاريیکماوضعیت

.آوردمیپیشمابرايراکاراینفَیکُونکُنوقضاقانونباکهستااوو.کند

،کندمیاَثربیرونیهايتلقینو،افتندمیاتفاقاتماوضعیتبهتوجهبادهدمینشانقصهاینکهبکنیدتوجه

استعمادالملککهدیدخواهیماالنکه،استفضاگشاییهمینهمبازماکمکبهترینبنابراینو.کندنمییا

خودششخصاًپادشاهو.کندمیکمکواستآگاهکهاوست،استپادشاهمشاوریاووزیر،استملکستون

پادشاهذهنیمنواقعدر،کندکمکبخودشتواندنمیخودشپادشاهاینجادر.کندکمکبخودشتواندنمی

مثلامیرو،بگیرندامیرازرااسبدهدمیدستورپادشاهکهدیدخواهیمبعداًو.کندکمکبخودشتواندنمی

،رفتمرکزممنکه،عمادالملکبه،کندمیالتماساوهمبازکهشودمیضعیفاینقدرو،شودمیپشممثل،کوه

همپادشاهو.میرممیمننباشداسبایناگر،میرممیمن؟کنمکارچه،هستمهویتهماینبامن،رفتاسبم

.چیزيهمچونیک،میرممیمننباشداسبگویدمیهماوداردچیهمهکه

3357مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پس یقین گَشتَش که جذبه زآن سري است
کارِ حق هر لحظه نادر آوري است

این،کندمیداردخدااگرخوبخیلی،کندمیکارهایییکداردخداانگارکهشدیقینخوارزمشاهبرايپس

میمشورتدیدخواهیماالن.کندمشورتدیگرکسیبانباید،کندبازرافضاباید،باشدمواظببایدخیلیآدم

حقّپادشاهی،توستمالآیدمیخوشتخوب،بیاررااسببروگویندمیاوبهآنهاکهخودشنزدیکانباکند

حدستوانیمنمیمانذهنباما،استانگیزيشگفت،استجدیديکاریکبهلحظههرحقّکارپس.توست

.بزنیم
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3358مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از مکرِ خدامسجودشودمیاسپِ سنگین، گاوِ سنگین، ز ابتال
امتحانراماخواهدمیخداکهموقعی،شدهساختهسنگازکهگاويیاشدهساختهسنگازکهاسبیگویدمی

مینقشهوکندمیتدبیرقضاقانونباکهاوست.خداستتدبیرازاینو،گیردمیقرارانسانسجدهمورد،کند

.مورداینمثل،کشد

3359مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نیست بت را فَرّ و نه روحانی ايپیشِ کافر نیست بت را ثانی اي
،کافرپسپوشاندمیرازندگیروياینکهبراياستجهاناینچیزهايباهویتهمکهاستکسیکافَریاکافر

این،دیگرنیستاسباینمثلولی،دارداسبخیلیشاهکهاستدرستموردایندراینکهکما.نداردهمتابت

نه.استبت،خداازغیرانسانمرکزدرآیدمیکهچیهربتولیاستبتشدههویتهمآنبا، باشدباید

.استجسماینکهبراي.داردمعنویتینهداردشکوه

3360مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در جهان تابیده از دیگر جهاننهانچیست آن جاذب نهان اندر 
نمیذهنبا،استسختخیلیفهمش،استنهاناندرنهان،استپیچیدهخیلیکهکنندهجذبآن:گویدمی

میادارهراجهاناینکهاستنیروییچه؟استچیآن،استتابیدهجهاناینبهجهانآنازکه،فهمیدشود

.بله.فهمیدشودنمیذهنباگویدمیاالن؟کندمیادارههمراماو،کند

3361مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تانی ببینبینم، تو میمن نمیعقل، محجوبست و جان هم زین کمین
خوب.ببیندرااینتواندنمیماذهنخالصه،استجانشواستعقلشکهذهنخاصیتتادویعنیآدمیعقل

بنابراینپس.ببیندتواندنمی،کندمینگاهذهنباداردذهنکهکسییعنی.بینمنمیمن،ببینتوانیمیتواگر

ادارهراجهاناینکه،تابیدهجهاناینبهجهانآنازخاصیتییکتابیدهعقلییک،تابیدهنوريیکگویدمی

یکاصلدر،اسبیکباکندمیهویتهمراپادشاهاینکهکمابله.دیدشودنمیذهنباعقلبارااین،کندمی

،بله.کندزندگیتواندنمیآنبدون،آیدمیبنظرشکهبیندمیهاییخاصیت
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3362مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چونکه خوارمشَه ز سیران بازگشت
با خواصِ ملک خود همراز گشت

شدماسباینعاشقمنخوب،کردنمشورتآنهاباکردشروعوکردجمعرانزدیکانشبرگشتگردشازوقتی

همما.کردندتقویتهمآنها.بیاورندرااسببفرستگفتند.دارندذهنیمنآنهااستمعلومخوب،کنمکارچه

.استمشخّصجواب؟بپرسیمعمادالملکازیا،کنیمخلوتخودماننزدیکانباباید

3363مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا بیآرند اسپ را زآن خاندانپس به سرهنگان بفرمود آن زمان
.بیاورند،بگیرندبزوررااسبخانوادهآنازبروندفوراًکهداددستورخودشمأمورانبهبنابراین

3364مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گروههمچو آتش در رسیدند آن 
همچو پشمی گشت امیرِ همچو کوه

،دیدراوضعیتاینوقتیامیرآنوامیرآنخانۀبه،خانوادهاینبهرساندندراخودشانسریعآتشمثلپس

اسبباهماوو،بکندتواندنمیکاري،بگیرندخواهندمیرااسبکه،وارفتپشممثل،بودکوهمثلکهگرچه

.استهویتهمکامالً

3365مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ندیدجز عمادالملک زنهاريتا لب رسیدجانْش از درد و غَبین
عمادالملکازغیرکردفکرو.رسیدلبشبهدیگرکهاینقدر،آمدندردبهکردشروعجانشآندردوضررایناز

.اوپیشبروممنگفت.نیستبرایشپناهیهیچ،استخوبیآدمواستپادشاهوزیرکه

3366مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بهرِ هر مظلوم و هر مقتولِ غمکه عمادالملک بد پايِ علَم
شدهپشممثل،کوهمثلامیراین،استمشخّصاسمشازکردمعرضکههمینطورکهپادشاهوزیرعمادالملککه

ستونیاملکستونبهاحتیاجدوهرو،اندهویتهماسببادوهر،استپادشاهیکیآن،استضعیف،است

،شماستبعهدةتأویلشدیگر،خوانیممیکهراهاقصهاین.باشدتواندمیخدانمادموردایندرکه،دارنددین



# Programگنج حضور759برنامه شماره 759

61: صفحه

احتیاجآنبهاینهادويهرکه،باشدخداتواندمیعمادالملک،باشدنفریکتواندمیهاانسانایندويهرولی

.دیدخواهیماالن،استاعتمادموردبسیارعمادالملکشاهنظرازاینکهبراي.دارند

همآنباچون،بردندراچیزشهمه،بردندرادلش،بردندرامرکزش،گرفتندرااسبشکههمامیرهمیننظراز

بهاگرکهبودرسمیرفتنعلَمپاي.بودعلَمپايعمادالملکاینکهبراي.استعمادالملکهمباز،استهویت

دفاعيازدهغمهرازومظلومیهرازکهاینستمنظورو،رفتندمیپایشکهبودعلَمییک،شدمیظلمکسی

.شاهوزیرهمیناین،کردمی

3367مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پیشِ سلطان بود چون پیغامبرينَبد زو سروريتر خود محترم
مثلسلطانپیشو،پادشاهپیشبوداحترامبسیارموردیعنی،نبوددیگريسرورعمادالملکازترمحترمپس

.کردمیقبولشاهرااوهايپیغاموهانصیحتتمامیعنی،بودپیغمبر

3368مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

و حاتم در سخاْخیزو شبرایِضطمع بود و اصیل و پارسابی 
،باشیمداشتههمماباید،بشویمماناصلیخودجنسازهممااگرو،داردعمادالملککهاستهايخاصیتاینها

هوشیاريجنسازیعنی؟هستیماصیلماآیا،پارساواصیلوبودطمعبی.استحضورمالهاخاصیتاین

استشاهیکیکهبیروندرداریمنفردوفعالً؟خواهیمنمیزندگیبیرونیچیزهاياز،هستیمطمعبی؟هستیم

.خواهندمیزندگیاسبازیعنی،جهاناینازشاندويهر،گداهمیکی

یعنی،استرایضداریمماهمرااینهاببینیم.پارساستواصیلوطمعبیاوکهقصهدرهستاینجانفریکولی

داندمیو،شودمیبلندذهنشبدریعنیاستخیزشب،پرهیزدرخودشبهدهدمیسختی،کشدمیریاضت

یعنیسخاوتمندبسیارو،بروراهماهمثلشبهمهشبگفتداشتیمغزلدرامروز.برودخواببهنبایدکه

تفاوتموالنااینجاخوب؟هستیمهمماببینیمباید،زندهخدافراوانینهایتبییاکوثربهنهنظرتنگ،بخشنده

.گدابگوییمهمراامیروپادشاهکهجهانیاینوضعیتدووعمادالملکبین،دهدمیقرار

3369مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

او در هر مرادآزموده رايِ راي و با تدبیر و رادبس همایونْ 
.افتادمیاتفاقنیکچیزیکاینصورتدر،دادمیانجامکسیهررااوفکریعنی،بودمباركاورايواونظر
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بگوییمتوانیممییا،استزندگیبهماخودشدنزندهیا،بودهوصلزندگیبهعمادالملککهشودمیمعلومپس

بازرافضاوخدابهشدنزندهوسطاینو،فقیرانهنسبتاًوضعیتیک،خوببسیاروضعیِتیک،ماوضعیتدو

کهبینیممی،شودمیترگشودهفضااینبیشترچههر،باشدعمادالملکتواندمیشدهبازفضاياینپس،کردن

برخوردارشدهگشودهفضاياینخردمنديوتدبیرازمابیرونیوضعیت،مافرم،مامکاناینماملکباصطالح

نتیجهايزمینههردریعنی،شدهآزمودهايزمینههردرعمادالملکیاشدهگشودهفضاياینرايو.شودمی

.دهدمیسازنده،دهدمیخوباي

3370مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هم به بذلَ جان سخی و، هم به مال
طالبِ خورشید غیب او چون هالل

و،دادمیرامالشهم،گذاشتمیرااشانرژيهم،گذاشتمیراوقتشهم،بخشیدمیراجانشهمببینید

هماو،بشودچهاردهشببرودکه،داشتیمراتمثیلاینهمامروز،استخورشیددنبالماههاللکههمینطور

مرتببنابراینپس.بگیردخرد،بگیردتدبیراوازخواستمی.بودخدادنبالیعنی،بودخورشیددنبالدائماً

تمامکهاستشاهیکی،افتادهاتفاقتادواالن،کردمیبازرافضا،اوثباتبهبودزنده،زندگیبابودموازي

وزیرایشانو،شودمیحسابظلماینالبتهو،بدهدخواهدنمیرااسبوبردهرااسبوداردرااختیارات

امیراینو.نیستمتوجهراموضوعاینشاهولی،داردشاهبهزیاديضررهاي،داردنگهرااسباگرشاه.هستند

اینهادويهر،استبینروشنفقطاینوسطاین،اینورفتهشازندگیتمامودادهدستازرااسبکههم

هستنداسببتعاشق

3371مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ملتَبِسدر صفات فقر و خُلَّتدر امیري، او غریب و محتَبِس
دائماًوپوشندهیعنیملتبسو،بودغریبنبودمهمامیرياوبرايبودشدهمقاموخاصیتحبساوکهگویدمی

ملتبس،شوندهحبسیعنیمحتبس،عشقودوستییعنیخُلّت.بپوشدراعشقوفقرصفاتکهداشتدوست

میاینها،نباشدهویتهمچیزهیچبایعنیفقر.بپوشدرافقرلباسداشتدوستهمیشهپس،پوشندهیعنی

بنظرمان؟هستیمکیماگوییممیوقتیآیا.بشویمزندهزندگیبهخواهیممیاگر،باشدهمماخصوصیاتتواند

هیچکهکسیهر.نداریمشدگیهویتهمهیچ،مانداریمهیچینهگوییممییاآیدمیماهايشدگیهویتهم
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همینامیرياینکهآیدمیبنظرشبله،استپوشیدهعشق،استپوشیدهفقرلباس،نداردشدگیهویتهم

.استمقامزندانی،استزندانیاینتويکهآیدمیبنظرو،کردنخدمتبراي،استموقّتیچیزیکهممقام

.استاینطوريعمادالملکاین

واستموقّتاین،دارممنکهمقامیاینکه،باشدجهانیاینمقاماتدرماوضعیتدهندةنشانتواندمیاینو

جهاناینبهرازندگیخرد،کنمکمککنمخدمتکهماایستادهاینجافقط.استزندانیمثلاینجادرمنجان

زندهاستانسانیپسعمادالملک:گویدمیراعمادالملکهايخصوصیتدارد،کنمکمکامنوعهمبه،بیاورم

.اندشدهگماسبعشقدرآنهادويهر،استروشنامیروپادشاهباتفاوتشقشنگوحضوربه

3372مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

و دفعِ ضررپیشِ سلطان، شافعبوده هر محتاج را همچون پدر
،کردمیضرردفعمردمازهموسلطانازهمو،کردمیشفاعتسلطانپیشو،بودمحتاجانهمۀپدرمثلپس

استممکن،داردضررچقدراسباینغصباینکهداندنمیوگرفتهرااسبسلطان،حالتاینمثلدرست

حاال،کندرفعتواندمیامیرازهم،کندرفعتواندمیسلطانازراضررهم،بگذاردراهایندررااشپادشاهی

.ببینیم

3373مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خُلقِ او بر عکسِ خَلقان و جداخدامر بدان را ستر، چون حلمِ
،استفضاگشاییحلم،خداحلممانند،هستیمبدانبديپوشندةماآیاکه،دهدمیمابههمپیغامیایندارد

زودراشانهايعیبنهیا،نگوییمرامردمهايعیبوکنیمصبرتوانیممی،داریمحلمهمماو،داردحلمخدا

.ندارممنداردراعیباینفالنیگوییممی،بشودتربزرگمانذهنیمنبلکه،گوییممی

ذهنیهايمنبرعکس،نبودمردمبقیۀمانندخُلقشو.گویدمیراحضوربهزندهانسانوذهنیمنبینفرقپس

،بله.بودهمخوشحالو،نبودناراحتاصالًهمموضوعاینازو،بودآنهاازجدايو،بود

3374مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 
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او را منع کردشاه با صد البهشد به سويِ کوه، فردبارها می
گذاشتنمیوکردمیالتماسشاه،برودکندرهاراوزیري،راامیرياینیعنی،تنهاکوهبرودخواستمیبارها

.برود

3375مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چشمِ سلطان را از او شرم آمديهر دم ار صد جرم را شافع شدي
نداشترارواین،دادمیگوشاوحرفبهسلطانهمباز،کردمیشفاعتسلطانپیشراگناهصداگرلحظههر

کسیپادشاهکهدهدمینشانهاصحبتاینهمۀ.کردمیقبولگفتمیعمادالملکهرچیخالصه.نهبگوید

هویتهمیااسبگرفتنموقعکهاستشدهچطورولی،کندکارچهداندمیحدوديتا،استخوبوضعشکه

؟نکردهمشورتعمادالملکباشدن

رافضاو،افتیمنمیخدایادبهماموقعآن،ببلعدخواهدمیبیروندرچیزيیکراماتوجۀوقتیکهشدهچطور

همخداو،هستمادرهنوززیاديشدگیهویتهمبقایاينکند.گیریمنمیراخودمانجلويو،کنیمنمیباز

.باشدمامشاورتواندمیهمیشهکهداریمعمادالملکییککهحالیدر؟بله.کندامتحانراماخواهدمی

3376مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سر برهنه کرد و بر خاك اوفتادرفت او پیش عمادالملک راد
برايکردبرهنهراسرش،راد،خردمندیاجوانمردعمادالملکپیشرفتباختهاسبیاباختهمالامیراینیعنی

.عمادالملکپاهايبهافتادومظلومیت

3377مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا بگیرد حاصلم را هر مغیربا هر چه دارم، گو بگیرکه حرَم
می.نگیردرااسباینولی،بگیردبیایدغارتگريهربگودارمچیهروخانهوهابچهوعیالواهلوزنیعنی

مرسوماصولازحتّی،شودمیهویتهمشدیداًچیزيیکباانسانوقتی:کهگویدمیداردموالناکهبینید

اینولی،ببریددارمچههر،ببریدراامبچه،ببریدبرداریدرازنمگویدمییکیاینکه.گذردمیهماجتماعی

عقلشچیزيیک،نیستخردمندشدههویتهمانسانکه،استکردنصحبتازخاصیجوریک،نبریدرااسب

مثالً،بزندمردکهاستبعیدراحرفاین.استمهماوبرايکهاوستداشتنواوبهرسیدنواوعقلو،دزدیدهرا

.نبریدرااسبمببریدرازنم



# Programگنج حضور759برنامه شماره 759

65: صفحه

3378مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

این یکی اسب است جانم رهنِ اوست
گر برَد، مردم یقین، اي خیرْدوست

.ردمخواهمحتماًببرداگر،استاسباینبهبستهجانمکه،هویتمهماسباینبااینقدرمنکهگویدمیدارد

***پایان قسمت چهارم *** 
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3379مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

من یقین دانم نخواهم زیستنگر برَد این اسب را از دست ِمن
،استاسباینازبیشترخدائیتم،ارزشماین،ندهمراجانماسبیکبخاطرمنکهبگویدنیستهوشیاراینقدر

اینقدریعنی.ماندنخواهمزندهدیگرکهدانمیقین،مطمئنممن،ببردمنازرااسباینشاهاگر:کهگویدمی

.هستموابسته

3380مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سرَم مال، اي مسیحا زود دستبر چون خدا پیوستگیی داده است
کهداریمهاییشدگیهویتهمهمماآیا.استهویتهمکهداندنمیولیکندمیصحبتقشنگاینقدرببینید

تعریفداردراشدگیهویتهمفقیراینموالناو؟هویتیمهمآنهابادانیمنمیولی،کنیممیصحبتزیباخیلی

هویتهمچیزيبا،باشدگدا،باشدنداشتهچیزيکسییککهنیستاینطوريبگویدخواهدمی،کهکندمی

خواهممنکه،استاسباینومنبینشدنیکی،پیوستگییک،دادهمنبهوابستگییکخداگویدمی.نباشد

،بله.نمیرممنبلکه،بمالدستسرمبرهستیمسیحاکهتو، مرد

3381مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

استنیست، نی تزویرياین تکلّفصبر هستاز زن و زر و عقارم
ظاهرهماینو،نبررااسباینولی،ببردارمخانهدرچیهرببررازنمببر،رازنمخواهیمیمنکهگویدمی

؟استاینطوريداریمکهعشقیهمماآیا.کنامتحانخواهیمیگویدمیپایین،نیستهمتزویر،نیستسازي

کردهرابودنشناسایییک،باشدداشتهعشقییکهمسرشبابایدهوشیاريوخدائیتبعنواناالصولعلی

رااسباین،ببررازنم،ببرراهایمبچهببررازنمبیا:گویدمی؟اینجادراستاینطوري،باشدشدنییکی،باشد

؟هستهممادرخصوصیاتاینجوراز،نبر

3382مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

امتحان کن، امتحان گفت و قدمنداري باورماندرین گر می 
درستمن،کردخواهدثابترااینگفتارموعملیعنی،گفتاروعملدرکنامتحانرامننداريباوراگریعنی

.گویممیراست،گویممی
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3383مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

حالپیشِ سلطان در دوید آشفته ْ مالآن عمادالملک گریان، چشم
ورفتسلطانپیشحالآشفته،کردمیپاكراهایشاشکدستباوگریستمیکهحالیدرعمادالملکپس

.دویدمیراراه

3384مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

راز گویان با خدا ربّ الْعبادو، پیشِ سلطان ایستادلب بِبست 
بندگانپروردگارِیعنیخدا،باکهحالیدر،ایستادسلطانپیشوشدساکتگفتنمیچیزهیچاینبنابرپس

همماآیا. موضوعاینبرايخداازخواستمیکمکوبودمتصلبود،وسیعبسیارحضورش. گفتمیرازداشت

؟بشویمگویانرازو،بخواهیمکمکزندگیازالملکعمادمثلتوانیممیوضعیتدوبین

3385مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تنیداش این میو اندرون اندیشهشنیدایستاده رازِ سلطان می
خودشدرونو،استخبرچهدرونشدرگذرد،میچهسلطانذهنازدانستمیولی،بودایستاده:گویدمیو

.شدمیتنیدههااندیشهاینهم

3386مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که نشاید ساختن جز تو پناهکاي خدا گر آن جوان کَژ رفت راه
توازوبیاوردروتوبهاینکهجايبهاینکهبراي،ببخشراباختهاسباین،راجواناینشماکهگویدمیاولحاال

. ببخشیدراایشانفعال،هستمتوة بندکهمنخواهد،میکمکمناز،بخواهدکمک

که نشاید ساختن جز تو پناهکاي خدا گر آن جوان کَژ رفت راه
. کردپناهنبایدراکسیتوازغیرکه،هستمتوة بندکه،منبهآوردهپناهورفتهکجراراهجوانایناگرکه

3387مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گرچه او خواهد خالص از هر اسیرتو از آنِ خود بکن، از وي مگیر
منمثلاسیريهرازتوجايبهاواگرو،ببخشهمرامننگیر،خردهمنبهفعالوببخشرااوتو:کهگویدمی

کهبگویدخواهدمی.داریمبزرگتريمسئلهاینجافعالما.بکنحلشجوريیکتودیگررااین،خواهدمیکمک

راماشدگیهویتهمکهمواردجورایندر.خواندمناتیبراقبالکهآورد،میرایوسفداستاناینهمآنازپس

هویتهماسبقضاهمآالنافتد،میاتفاقفیکونکنوقضاباپدیدهاینکهدادهنشانمابهموالناو،بردهیکی
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هر:کهگویدمیو. بگیردپسرااسبیکجوريو،بکندرفوخواهدمیایشانو،آوردهدرایشانمرکزازراشده

اشتباهاتیعنی،خواهدمیانساناینازهماینحلراهو،هستوابستهاسباینبهجانممنببر،دارمکهچه

ایشان،بله،خواهدمیکمکدیگربشریکازعالجشبرايحاالوشدههویتهمکهکردهاشتباه،کردهدوۀ مرتب

نمیمحتاجراخودشظاهرا،استغنیخیلیشاهکهشودمیمتوجه،استآگاهچیزهمهازوایستادهوسطآن

:گویدمیاینجاوالملکعمادبهآوردهپناهاواستمحتاجکهیکیاینو،بیند

3388مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از گدایی گیر تا سلطان، همهزانکه محتاج اند این خلقان همه
جهاناینگدايبنابراین،دارندشدگیهویتهمشانمرکزدرخلقانهمهاینکهبراياست،مهمخیلیبیتاینو

اسبهمانعاشقآنهمگداستکههمیکیاین،استاسبعاشقواستاینطورياستسلطاناینکه،هستند

. بله.است

15، آیه )35(قرآن کریم، سوره فاطر
 إِلَى اللَّه الْفُقَرَاء أَنْتُم ا النَّاسّها أَیی ◌ۖیدمالْح ّیالْغَن وه اللَّهو

.نیاز و ستودنىاوست بى. اى مردم، همه شما به خدا نیازمندید
.آمدهاینزیرکهاستاییآیههماین

3389مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

رهنمایی جستن از شمع و ذُبالبا حضورِ آفتابِ با کمال
ازیعنی،بگیردروشناییبخواهدشمعازبیایدکسی،درخشیدمیآسماندرآفتابکهوجوديبازندمیمثال

راهااین.کنیکمکآنبهتو،درونازوکندبازرافضاتواندمیکهحالیدر،بگیردراهنماییبخواهدآدمیک

یک،گیرندمیماازراشدگیهویتهموقتیکه.گیریممییادداریمماو،کندمینیازورازخداباالملکعماد

شاهافتادهکهاتفاقیکهبینیممیاینجادر،کنیمجایگزینخواهیمنمی،بکنیمخواهیمنمیرفوو،داردپیغامی

.هستایندرخداییۀ جذبیک،دارداییفلسفهیکاینکهفهمیدهخودش،شدهاسبعاشق

،کندتحملبتواندبایدبیشترگداکهدهدمینشانموالنا،گداهمین. کردهگمراخودشوشدهگیجکهیکیاین

میآفتابحالیکهدرخواهد،میکمکشمعازو.مردخواهمنباشداسبیعنیمرد،خواهمگویدمیاینولی

نورمابهکهاستآمادهمادروندرخداافتابکهحالیدرخواهیممیکمکدیگرهايانسانازهمما.درخشد

.بدهد
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3390مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

روشنایی جستن از شمع و چراغمساغبا حضورِ آفتابِ خوش
بیتة کنندتکمیلبخواهد،روشناییچراغوشمعازانساندرخشد،میباالدرمدارخوشآفتاباینکهوجودبا

.بودقبل

3391مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کفرِ نعمت باشد و فعلِ هواگمان تَرك ادب باشد ز مابی
گرفتهماازشدگیهویتهمیکوقتی. گیریممییادداریماالنماکه،استموالناهايگیرينتیجههااینخوب

از،کنیمبازرافضاوبگیریمراپیغامیا؟نفریکبهبیاوریمپناه،کنیمگمراخودمانبشویمناراحتاید،شودمی

این،نگیریمرازندگیپیغام،بشویمناراحتوبرویددیگرنفریکپیشاگر:گویدمی.مابرايبیایدپیغامفضاآن

درگشاییفضاباتواندمی،کندمیادارهراکائناتکهخرديلحظهاینکهاستایننعمتکفر،استنعمتکفر

زندگیبهاتصالدانیمنمیراقدرشکهمانعمتبزرگترینیعنیاندازیم،میدورراآنماو،بگیردقرارمااختیار

.استآنخردازاستفادهو

بزرگولیاست،کفرهماینمیکننمیراشکرشهستبلههانعمتاین،کنیمنمیهانعمتشکراینکهحاال

ادبتركواست،نفسهوايفعلگویدمیاینندانیم،راآنقدراگرو،استزندگیبهاتصالمانعمتترین

کند،بازرافضاتوانستمیاسب،سويبهشدمیکشیدهداشتوقتیتوانستمیهمپادشاههمانطور. است

مرکزش،بهآیدمیبیرونازداردچیزيیک،شدخواهدهویتهماالنوکشدمیچیزيیککهفهمیدوقتی

آنکهازقبلرادعاهاآن:کهگفتمیصیاد،ومرغداستانآنمثل. بخواندراحولال،نیامدهموقعآنتوانستمی

.افتادياینکهازبعداینکهنه،خوانديمیبایدتلهبهبیافتی

3392مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

همچو خُفّاش اند ظلمت دوستدارها در افتکارلیک اغلب هوش
دوستراظلمتوخفاشندماننداینبنابرهستند؟ذهنفکر هستند یعنی در درهاهوشیاريیعنیها،هوشاما

میمازندگی،خردوروشناییسويبهبرویمکنیمبازرافضااینکهجايبهمایعنی.دارنددوستراتاریکیدارند،

.ذهنتاریکیبهرویممیوکنیمنمیبازرافضا،دهیممیمانشدگیهویتهمنفسمانگفتاربهتنوبندیم
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دیگربخواندعاجورهزار،بخوانحمدشما،شدماعینکآمدبیرونیچیزآنوقتی،شدگیهویتهمتاریکی

. نداردفایده

پرهیزازاینو.نرووکنبازرافضارفتنازقبل،نروکشدمیتوراچیزيیکوقتیبگویدخواهدمیموالناپس

راصحبتشداریمما،شویممیموفقماکهنداریمادعاهیچکدامماشویم،میموفقماگویمنمیمن،هوشیارانه

هشاآهانبگوییم،کشدمیشدید،کشدمیداردچیزيیکمادیدیمروزيیکاگرکه،گیریممییادکنیممی

بهمیلمندارم،شدگیهویتهمبقایايمن. استحالتهماناین،شدهویتهمسباباکهبیفتدیادمان

شدخواهممنحرفمنشوم،میکشیدهدارماینکهمثلمن،بکنمنبایدادعامن.دارمراجهانبهشدنکشیده

پرهیزتوانیممیچقدراینکهبهداردبستگیدیگر،نباشیمیاباشیمتوانیممیاینکه. باشمخودممواظبباید

بله. بیاوریمطرفآنازراقوتتوانیممیچقدرکنیم،تمکینتوانیممیچقدربکنیم،هوشیارانه

3393مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پروردکرم را خورشید جان میخوردخُفّاش کرمی میدر شب ار 
خورد،میشدگیهویتهمیک،خوردمیکرمیاگرذهنبهرفتهکههوشیاري،ذهنی،منیعنیخفاشگویدمی

.دادهپرورشخدایعنیجانخورشیدهمراکرماین

3394مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ست مستدر شب ار خُفّاش از کرمی 
کرم از خورشید جنبنده شده ست

ۀ وسیلبههمکرماین،استمستشدگیهویتهموذهنیتصویرخاطربهذهندرانساناگرحتیگویدمی

روکرمآنبهچرانیاوریم؟روخودشبهچراماپسآورد،میوجودبهراهااینۀ همکهاوستوجنبیدهخدا

بیاوریم؟

3395مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دهدمیدشمنِ خود را نَوالهزِهدزو میآفتابی که ضیا
راما:گویدمی،داردراذهنبهرفتنمیلذهنیمن.استذهنیمنااش خفاش است دیگر، یا دشمن:کهگویدمی

.بشویمبیدارمابلکهتاکندمیحوصلهدهد،میغذامابههمآنجادرحتیکند،نمیرها



# Programگنج حضور759برنامه شماره 759

71: صفحه

3396مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لیک شهبازي که او خُفّاش نیست
بین و روشنی ستچشمِ بازش راست

کنیمتمکینتوانیممی،باشیمخفاشیاباشیمشاهبازتوانیممیلحظهاینماپسنیست،خفاشاوکهشاهبازاما

شهبازاما. بشویمخفاشببندیمراچشممانتوانیممیبشود،بازماچشمباشیم،بازاصطالحبه،کنیمبازرافضا

.استروشنوبینراستاستبازچشمشگوید،می

3397مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گر به شب جوید چو خُفّاش او نُمو
در ادب خورشید مالَد گوشِ او

خفاشیاذهنیمنمثلاگر، استروشنچشمش،شاهبازمثلکهانسانیآنذهنشبدراگر:کهگویدمیبله،

بزرگتررااشذهنیمنتابهتربیشترچههرکندانباشتهبخواهدیعنیباشد،کردنزیاددنبال، باشدحرصدنبال

بیدارزیاديمقدارکهانسانیبینگذاردمیفرقزندگیواقعاکهاینجاستو.کندنمیتحملخدارااینکند،

باشدخفاشنشدهبیدارکهانسانیاینکهنه، نشدهبیداراصالکهانسانیو،کردهبیدارکشیدهزحمتاویاشده

.بیندمیراعواقبشباالخره،کندمیعملدردوشدگیهویتهمرويازکسیهرکشد،نمیدرد

خورشیدادبدربیشتر،حرصاستبیشترچیزيیکیعنینمو،نمواوخفاشچوجویدبهگر:استمهمبیتاین

بازراماچشمخداگویدمیبارچنداگرپس.استبازچشمتکهتو؟چراتوکه.مالدمیرااوگوشخدایعنی

منکردنبزرگذهنیمنطریقازذهندوبارهبرویمو،ببندیمراچشمماننبایدما،استخبرچهدیدیم،کرد

آنازهاشدگیهویتهمانداختنبهکنیمشروعکنیمبازرافضابایدماکنیم،بزرگراخودمانبخواهیمذهنی

.کندمیادبراماگویدمیخدا،نکنیمراکاراینونشویماگرو.بشویمبزرگطریق

3398مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دارد تو را باري چه شد؟علّتیگیرم که آن خُفّاش لُد: گویدش
هم،داردکه،داردمرضییک،کامدشمنگر،ستیزهخفاشتآنکهکنمفرض:گویدمیمابهزندگیگویدمیّ

راچیزهااین،خوانیممیراموالناابیاتکهاالنماۀ همیعنی.داريکمتریا،نداريکهتوچرا؟تو،استهویت

و،کرداینطوريراپادشاهاینکهبودقضا.خبریمبیقضاازماالبته،کنیمسعیتنهانهبایدماهمه.ایمفهمیده
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نمیاستفادهقدرتشاز،کردمیدقتاگر،هستپیغامیجاياینکههستکششیکه،بودشدهآگاههمخودش

بگیررااسببروکهگفتند،بودندذهنیمنرازهمکهرازهایشهمسریعکهبودجهاناینمالقدرتشآن.کرد

،بودالملکعمادرازشهماگریعنی.کردگوشهمآنبله. باشدتومالبایدپادشاهیکهآیدمیخوشتتو،بیار

،بیاوربگیررامردماسببروکه،دادنمیاوبهپیغامیاصطالحبهنوهمچوقتهیچبود،شدهگشودهفضايیعنی

.بله.کنیزندگینتوانیآنبدونکهنقدرایبشوهویتهم

3399مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا نتابی سر دگر از آفتابمالشت بِدهم به زجر، از اکتئاب
برخدا،من،یعنیآفتاب،ازسردیگرتا،کنممیتااندوهگینودهممیمالومشت،کنممیتنبیهراتوپس

. نتابی

***

پریساخانمشناسیدمیکهحضورگنجبینندگانازیکی،خواندمگذشتهۀ هفتکهراقسمتیاینبدهیداجازهبله

ایشان.خوانممیبرایتانسریعراهااین،استبیتیکوبیستکهقصههمینۀ دنبالاز،کردندگیرينتیجهیک

ازدهد،میدستازراشدگیهویتهمیا،شودمیهویتهموقتینفریکاینکهاز،گرفتندزیباییبسیارنتایج

.خوانممیسریعو.کندمیفراموشراخداو،خواهدمیکمکدیگرهايانسان

چقدرکهدهدمینشاناینو،نخوانمبرایتانکهآمدحیفممناند،گرفتهابیاتاینازهاییگیرينتیجهایشان

وایشانازسپاسگزارمبسیارمنو.کنیدمیترجمهعملبهراموالنافرمایشاتو.هستیددقیقبینندگانشما

بهراادبیمشکلچیزیککهنیستاینطوريکنید،میکاربرديو،گیریدمیراهاپیغامکهبینندگانشماۀ هم

وگرفتنددرستاچندکهبینیدمیاالن.عملبهآیدمیماند،نمیذهندرنه،،کنیدمیترجمهذهنیة سادزبان

ازخواهششویوسفمورددرخواندمکهبیتییکوبیستاینازرابرنامهوبرنامهآخر. خوانممیشمابراي

و.کردتنبیهرایوسفخداو،بدهدراپیغاممصرعزیزبهکه،رفتیادشاواینکهیاوبیرونرفتمیوقتیزندانی

.بماندزنداندربیشترسالچند

مربوطابیاتاینشدند،تفسیرمعنويمثنويششمدفتر3420تا3400ابیاتحضورگنج758ۀ برنامدرنوشته

آزادحالدراوزندانیهمو،استاسیرزنداندریوسفآندرکه،استیوسفحضرتداستانازقسمتیبه

بهوشدآزادزندانازکهوقتیکهخواهدمیاوازیوسفحضرت.اندنوشتهسادههمخیلی. استزندانازشدن
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میآزادکهوقتیزندانیاما.بکندرااوآزاديطلبعزیزازو،بیاوردیادبهنیزرایوسف،رفتمصرعزیزپیش

درسالچندینیوسفحضرتو.بگویدچیزيعزیزبهیوسفحضرتمورددرکه،کندمیفراموشکلیبهشود

. ماندمیاسیرزندان

مشکلشحلبرايکسییکاینکهبراي،خواهدمیعذرخداازالملکعمادقبلیۀ قصآخردرکهشدیدمتوجه

هممنحاالخواهد،میکمکمنازوآمدهایشانکهببخشیدشمااولگفت.استکردهمراجعهاوبهخداجايبه

جوريیکشماراموضوعاینمن،بهنهکندمراجعهتوبهمستقیمتوانستمیایشانخواهم،میکمکتواز

مثنويششمدفترازبیتیکوبیستاین. خواندیمگذشتهۀ هفتکهاستهمینۀ دنبالهاصحبتاینو.ببخش

چهوتعبیريچهایشانببینیمآورم،میاینجادرراآنموردچندینۀ خالصکهاستظریفیومهمنکاتحاوي

.اندکردهعملیهايگیرينتیجه

درمامشکالتحلراهکهکنیممیفکرهاوقتخیلیذهنیمندرما:کهاستاینداستاناولۀ نکت:اولۀ نکت

ازومادرونة شدگشودهفضايازمامسائلۀ همحلراهکهکنیممیفراموشو،استدیگرهايانساندست

هايآدمپیشمامشکالتحلراهکهبشویممتوجهماۀ هم:کهاستایناولۀ نکتپس. آیدمیخداوندطرف

تعدادبجزدیگرهايانسان. بیایدفضاآنازوکنیمبازدروندررافضاونبریمپناههاآنبهما،نیستدیگر

نجاتذهنزندانازراماو،بکنندکمکیمابهتوانندنمیو،هستندذهنزندانی،اندشدهزندهخدابهکهاندکی

.مطلبیکاین،کنندحلرامامشکالتومسائلیاودهند،

. آورندمینکتهاینبیاندربیتچندبعد

3403مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مرد زندانیِّ دیگر را خالص؟کی دهد زندانیی در اقتناص
3404مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

انتظارِ مرگ دارِ فانی انداهلِ دنیا جملگان زندانی اند
3405مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تَن به زندان، جان او کیوانی ايجز مگر نادر یکی فردانی اي
دیگرزندانیاست،زنداندرشده،شکارزندانبوسیلهکهکسی: گویدمیپسخواندیم،گذشتهبرنامهدررااینها

.خداستبهمتصلجانشانواستجهانایندرتنشانکهموالنامثلافراديمگربدهد،خالصیتواندنمیرا
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انسانهايازمثالکنیم،میطلبخودبیروندرراخودمشکالتحلراهوقتیماکهاستاینداستان:دومنکته

خرابکاريتاکنیممیبازدیویاشیطانبرراراهکنند،حلرامامسائلکهداریم،انتظاربیرونیچیزهايیادیگر

نمیبازرافضاوبخواهیمحلراهاوازکهدیگرکسیبهدهیممیراحواسمانماوقتیاین،استمهمخیلی.دنکن

خدارحمتولطفازراخوددیگرطرفازوکند،دخالتکندمیپیدافرصتشیطانوذهن،بهرویممیوکنیم

فراموشرایوسفحضرتشدهآزادزندانیکهشدباعثشیطانکهیوسفضرتحداستانمانند.کنیممیمحروم

درزندانسالهارایوسفحضرتگناهایندلیلبهخداوندهمدیگرطرفاز.نگویدشاهبهچیزياومورددروکند،

بهو،ماندخواهیمباقیذهنزنداندررابیشتريزمان،خداجايبهدیگرانازخواستنکمکباهمما.داشتهگن

.استبعدينکتههماین،می اندازیمعقببهراخودرسیدنحضور

3406مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مانْد یوسف حبس در بِضْع سنینپس جزايِ آنکه دید او را معین
3407مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وز دلش، دیو آن سخن از یاد بردیاد یوسف، دیو از عقلش ستُرد
3408مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ماند در زندان ز داور چند سالزین گنه کامد از آن نیکوخصال
منراایشانعملیهايگیرينتیجهفقط،یم،اخواندهتفصیلبه758یعنیگذشتهبرنامهدررااینهاکردمعرض

.خوانممی

میپیشبیشترخدا،بهشدنزندهمسیردرانسانقدرهرچه: کهاستاینداستاناینسومنکته:سومنکته

خداوندگناهصورتدرو،شودمیبیشترنسبتهمانبههماومسئولیتشود،میبیشترحضورشعمقورود،

زندهخدابهيادرجهبهکهانسانیامابرند،میسربهذهنتاریکیدرانسانهاعموم.گیردمیبیشترراانساناین

ازخواستنکمکبجايکهرودنمیانتظاراوازپس،شدهبازچشمشاست،کردهتجربهراحضوروهستشده

.بودبعدينکتههماین.بخواهدکمکبیرونیچیزهايوانسانهاازخدا،

3411مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یوسفا، داري تو آخر چشمِ بازعام اگر خُفّاش طبع اند و مجاز
3412مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بازِ سلطان دیده را باري چه بود؟گر خُفاشی رفت در کور و کبود
.گرفتهنتیجهابیاتایناز



# Programگنج حضور759برنامه شماره 759

75: صفحه

مندرماآنچهکهاستاینکند،آگاهآنبهراماخواهدمیموالناکهداستانایندربعدينکته:چهارمنکته

لحظهایناتفاقاطرافدرگشاییفضاباآنچهمقابلدرآوریم،میبدستدیگران،ازخواستنکمکباخودذهنی

.استناچیزوبسیارکوچکآوریم،میبدستخداازخواستناستعانتو

کمکازکهچیزيآنباگیریم،میخداازگشاییفضاازماکهچیزيآن:کهبگویدخواهدمیبنابراینپس

خالقیتآید،میخردشدهگشودهفضايآنازنیستند،مقایسهقابلهمبااینهاگیریم،میدیگرانازخواستن

خورشیدمثالآورد،میارتباطایندرموالناکهمثالهایی.بگیریمتوانیمنمیمهمیچیزمادیگرانازآید،می

زندمیرامثالهااینسراب،وریگمقابلدرابرودریایاوتاریکیداد،توضیحاالنکهسیاهی،مقابلدراست

.زیباخیلیکند،میتشبیهپوسیدهچوبازستونیبهزدنتکیهبهرادیگرانبهکردنتکیهچنینهماو.موالنا

3409مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

ازراتومگریوسفابودم،کردهکوتاهیچهگوید،میخداهستم،دادخورشیدکهمنیعنیسیاهی،یعنیسواد

.باشآگاه؟سیاهیدرافتاديخفاشمثلچرانرسیدم،دادتبهلحظههرمگرنیاوردم؟بیرونزندان

3410مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

.سرابوریگذهن،توهمبهرفتیکهدیدي؟کوتاهیچهابرودریااز

3413مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اوستادپس ادب کردش بدین جرم 
که مساز از چوبِ پوسیده عماد

.هستپوسیدهچوببهشدنمتکیاینباشد،متکیذهنیهايمنبهانساناگرکهبگویدخواهدمی

خداوندولیهستیم،اسیرذهنزنداندرماکهاستدرست: کهاستاینهمداستاناینپنجمنکته:پنجمنکته

.کنیمتحملبتوانیمراذهنشبتاریکیکهگرفتهانسمابااست،نکردهرهاخودبحالراما

3414مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا نیآید در دلش زآن حبس، دردلیک یوسف را به خود مشغول کرد
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3415مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

یا،کنیممیتحملراذهنآزاروتاریکیماوکند،میدوستیماباخداذهن،دربشویمتسلیماگرکهگویدمی

.فهمیمنمیاصال

.استوحشتناکیوتاریکجايذهنزندانکهاستدرستکهاستاینهمداستاناینآخرنکته:ششمنکته

جنینکههمینطوروبدهیم،رشدراخودمانمعنويحواسکه،آوردمیفراهممابرايرافرصتیخودهمینولی

مادررحمازکهبرسدآنزمانتاکند،میپیدارشدشنیدنودیدنمانند،اشفیزیکیحواسمادررحمدر

.شویمزندهحضوربهتاکنیم،میپیدامعنويرشدذهنرحمدرهمماشود،زائیده

3416مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تر از رحمزندانی، وحشنیست 
ناخوش و تاریک و پرخون و وخم

3417مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

3418مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

کنیمنمیحساصالرارحمگرفتاريوتاریکیماهستیم،وصلخدابهمستقیماماکهحالیدررحم،زندانیعنی

انسودوستیبشویم،تسلیماگرهمذهنرحمدرپسشود،میشکوفاشنیدنودیدنمثلحواسیماجسمازو

.نکنیمحسراجداییماکهشودمیسببخداو

3419مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

ازنهوآیدمیدرونازواقعیشاديولذتکهکندمییادآوريرااساسیمطلباینمابهموالنانهایتدروبله،

.بیرون
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3420مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ابلهی دان جستنِ قصر و حصوندرون دان نه از برونراه لذّت از 
مطالعهکهبینندگانشماهمهوایشان،ازکنمسپاسگزاريبارهودمنکنیم،بسندهجاهمینبهبدهیداجازهبله،

کدامهریاابیاتاینکهشودمیمعلومشمابرايباالخرهکنید،میتکراروخوانیدمیاینقدروکنید،میعمیق

دیگرجوریکخواهممیفرداازمنآورد،میوجودبهمندرتغییريچهدهد،میمعنیچهعملدرها،بیتاز

یکوبیستازکه،شمابینهستندافراديکه،بخوانمرااینخواستموهست؟چهتغییرآنو نه؟یاکنمزندگی

.بکنندعملیهايگیرينتیجهتوانندمیاینقدربیت

میدعوتشماهمهازوشود،میعوضاشزندگینویسد،میاهاینوشود،میمحققخودشنفریکوقتی

بسیارطرحدهید،میپیغامآئیدمیشماکهحضورگنجبرنامهطرحاینو.بخوانیدعمیقاوبشویدمحققکهکنم

وکنید،میعملوارددارید،نمینگهذهندرفقطراموالناابیاتوکنیدمیمطالعهشمااینکهبراياست،خوبی

وبشنوند،همهوکند،میپیشنهادراعملیتغییراتاینبیتاینوکردم،راتغییراتاینمن:کهگوئیدمیمابه

ازشاديواستدرونازلذتراهکهاشآخريهمینطورو ایشان،گیرينتیجهتاششازاینکهکما.بگیرندیاد

چیزهايازدیگرکهگیریممییادما.بیرونازنهآید،میدرونازعشقآید،میدرونازآزاديآید،میدرون

آدمهاازنخواهیم،نیکبختینخواهیم،هویتنخواهیم،آرامشنخواهیم،شادينخواهیم،خوشبختیبیرونی

.نخواهیم

3420مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نه از برونراه لذّت از درون دان 
ابلهی دان جستنِ قصر و حصون
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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