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 ۹۱۹۱ شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،

 

 خندیدن شِکَر زِ را جهان کرد جَنََّتی( ۹

 خندیدن شََرر هَمچو مرا آموخت کِه آن    

 

 زادم خَندان و دِلْخوش عَدَمْ زِ خود من گرچه( ۲

 خندیدن دِگَر شکلِ مرا، آموخت عشقْ     

 

 خورشیدی چون دلِ شَهْ مرا داد جِگَربی( ۳

 خندیدن جِگَر زِبی را همه ِنماَیم تا     

 

 .  دَرشِکَنند مرا چو خَندم مانَم، صَدَف به( ۴

 خندیدن ظَفَر و فَتْح از بُوَد خامان کار     

 

 مرا آموخت و من ُوثاقِ به آمد شب یک( ۵

 خندیدن سَحَر هَمچو سَحَر، و صُبح هر جانِ      

 

 خَندانم درونْ زِ اَبرم، چو رویْ  ُترُش گَر( ۶

 خندیدن مَطَر وَقتِ بُوَد بَرق عادتِ      

 

 نِگَر سُرخ زَرِ به خوش گُذری، کوره به چون( ۷

 خندیدن حَجَر زِ بِبینی تو آتش در تا     

 

 گویدمی را تو بِخندید، چو آتش در زَر( ۹

 خندیدن ضَرَر وَقتِ بِنِما قَلْبی گَرنه      

 

 کُنو آموز اَجَل از اَجَلی، میرِ تو گَر( ۱

 خندیدن کََمر و تاج و عاریَت شَهِ بَر      
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 ازو دَرآموز خواجه صِفَتی عیسی تو وَرْ( ۹۱

 خندیدن َنر و ماده بر و شَهوت غَمِ بر       

 

 دیدی اُمَّی اَحْمدِ مدرسۀ دَمی وَرْ( ۹۹

 خندیدن هُنر و فَضْل بَرِ حَاللَسْتَت رو،      

 

 شُد باور قَمَر شَقَِّ اَگرَت مُنَِجَّم ای( ۹۲

 خندیدن قَمَر و َشمس بر و خود بر بایَدَت        

 

 نَبات هَمچو مَکُن و خَند نَهانْ تو غُنچه هَمچو( ۹۳

 خندیدن شََجر باالیِ به اِشْکوفه وقتِ       

 

 

 

 

 

 

 پرسیاحوال و سالم با

 . کنممی شروع موالنا شمسدیوان از ۹۱۹۱ شماره غزل با را امروز حضورگنج برنامه

 

 

 ل:غزل اصلی ـ بیت اوّ

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 خندیدن شِکَر ز را جهان کرد جَنتَّی

 خندیدن شَرَر همچو مرا آموخت آنکه

 

 

 شِکَرخنده طورچه داد یاد من به آتش، یعنی شَرَر بخندم، آتش مثل طورچه داد یاد من به کهآن: که گویدمی ما به امروز موالنا پس

 .شد بهشت من برای جهان من، خندیدن شِکَر این از و بکنم
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 شاخنده صدای جَرَقّه،. است آتش خنده شبیه آتش شعله و َجرَقّه صدای سوزاند،می را هایشهیزم وقتی آتش دانیدمی که طورهمین

 . هستند ما هایشدگیهویتهم ما، هایهیزم. سوزاندمی هم را هاهیزم خندد،می که حالعیندر و است، اشخنده هم شعله و است

 .کندمی اشاره پایین در کهکمااین اند،داده یاد ما به: که گویدمی موالنا

 

 

 :پنجماصلی ـ بیت غزل 

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 مرا  آموخت و من ثاقِوُ  به آمد شب کی

  خندیدن َسحَر همچو سَحَر و بحصُ هر جانِ

 

 

 .داد یاد من به و اُتاق، یعنی وِثاق من، اتاق به آمد شب یک یعنی

 

 

 آفتاب شودمی زنده وقتی سحری و صبح هر جان و. هستم سحر و صبح هر جان شبیه من که کرد یادآوری یا داد یاد من به یعنی 

 شودمی نمایان خورشیدمان دَمیدن این از و بدَمیم صبحی هر جان مثل که مان،تکامل طول در ایمگرفته یاد هم ما پس. کندمی طلوع

 است دلیل همینبه و شودمی پخش هم جهان در و شودمی َدمیده ما ذهن و تَن در خِرَد و شادی و کندمی درخشیدن به شروع و

 :گویدمی موالنا که

 

 

 بیت دوّم: _غزل اصلی 

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی، 

 زادم خندان و دلخوش عدم ز خود من چه گر

 خندیدن دگر شکلِ مرا، آموخت عشق

 

 

 .است آرامش است، زیبایی است، عشق است، شادی من ذات پس 

 

 « زادمخندان و خوشدل عدم ز خود من گرچه» 
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 من جاآن از لحظه هر که شدم، زاده المکان از حضور، فضای از امکانات، همه فضای آن از نیستی، از شدم، زاده مَعد از وقتی یعنی

 .است شادی آیدمی جاآن از که جوهری آن خیزم،برمی

 و است شادی من ذات که؛ کنیممی یادآوری خودمان به ما اوّل پس. بخندم دیگری شکل یک که داد یاد من به عشق: گویدمی ولی

 .گفت شودنمی ترروشن و ترساده این از دیگر زادم،خندان و خوشدل. هستم خوشدل اصالً من است، شادی من ذات کهاین بر عالوه

 اوّلیه شادی آن که حالعیندر شناسنده؛ و بیننده و داننده که آمد وجودبه من در دیگری تبدیل یک. آمد پیش دیگری حالت یک امّا

 ردیگ مانذهن وسیلهبه که ایمشده ایبیننده به تبدیل ما یعنی عشق. است عشق این. بود آگاه هم کردنشادی این از داشت را

 . دارید شما همزمان، طوربه فضا، دوتا به رسیممی هم باز. بینیممی هم را مانذهن بلکه بینیم،نمی

 ما در حالعیندر ولی. خیزیمبرمی عدم از هوشیاری، شناسایی، و بینایی و شعور و" intelligence"این صورتبه ما بنابراین پس

 و است خودش عاشقِ هوشیاری و شعور و شناسنده این حاال. کنیم حس را وحدت و یکتایی که آمده وجودبه تکامل این هاانسان

 آن انسان، ما در بنابراین. ببیند تواندمی کسی هر و چیز هر در را خودش بیننده این و است کسی هر و چیز هر در خودش عاشق

 عنیی ،.خاستیمبرمی فضا آن از نقش و فرم صورتبه ما که بود این غامض مسأله آن. شودمی حل بود آمده وجودبه که غامضی مسأله

 نقش .خیزیمبرمی ذهنی نقشِ یک صورتبه باشیم خبربی عشقی فضای از و باشیم ذهن با هویتهم اگر خیزیم،برمی عدم از وقتی

 .شودمی جذب خودش شبیه و نوعهم به چیزی هر که جاذبه قانون بنابر. است نقش است، فرم ذهنی

 "عاریت شَهِ" را آن اسم جااین در که ذهنیمن صورتبه ما وقتی بنابراین. کند تقویت را فرم و انگیزدبی بر را فرم خواهدمی فرم؛

 جَلاَ پادشاه شناسد،نمی مرگ ما اصل بنابراین مرگ، پادشاه یعنی اَجَل میرِ هستیم؟ که هستی؟ اَجَل میرِ تو اگر: گفت. گذاشت

 یستمس این و عاریت شاه به بنابراین. نیستی مُردنی تو که بگیر یاد اآلن همین اَجَل از اَجَلی، میر تو گر هستی، اَجَل اَمیر هستی،

 .هستند تو هایهیزم هاآن. بخند تو هست مُردنی که چیزی هر به. بخند تو عاریت شاه کَمرِ و تاج به چنینهم و نَری و ماده دویی،

 .بخندی آتش مثل ایگرفته یاد تو

 شانهایزمهی وقتی هستند، راه ابتدای در که برنامه این بینندگان از برخی حتّی یا دنیا مردم از خیلی که شویممی متوجّه ما امروز ولی

 آتش صورتبه اگر ما این از بعد و کندمی باز ما برای را دیگری معنای یک موالنا امروز. شوندمی ناراحت بسیار سوزانند،می را

  بخش و موالنا از غزل یک جلسه هر در من کهاین علت و. شویمنمی ناراحت دیگر سوزانیممی را مانهایهیزم

 در یانحراف و اشتباه هر چون. نرویم راههبی نکنیم، اشتباه که بگیریم یاد بزرگان از ما که؛ است همین خوانممی مثنوی از کوچکی

 هِشَ این که بشویم متوجه زودتر چه هر خواهیممی ما. کندمی تلف را ما زندگی از سالهفتاد اوقات گاهی سالده سال،شش پنج، راه

 . نیست زازندگی این ایم،کرده درست من و ورزیممی حرص و ایمچسبیده مادی جهان به ما که طوریاین عاریت

 رفتاری هر که، آیدمی تشخیص یک ما برای جااین از خُب؛. است اصل و ماست ذات در خندیدن و شادی که گیریممی یاد اول پس

 نیست، ما راه دارد وجود آن در ترس که راهی هر. گردیمبرمی راه آن از ما و نیست ما اصل با هماهنگ ندارد، وجود شادی آن در که

 برای. نیست ما راه دارد وجود آن در جوییانتقام و خشم و رنجش که راهی هر نیست، ما راه دارد، وجود آن در خشم که راهی هر

 شما که، است این آن و شده داده شما به دیگری پاداش یک عالوهبه و است عشق و شادی تو ذات: گویدمی موالنا امروز کهاین

 و ردیدبرگ تانگذشته به اگر هم شما. هستیم بلد را خندیدن ِشکَر ما پس. بدهی انجام عشقی فضای یک در را شادی این توانیدمی

 .بوده دارخنده چقدر کردید، موقعآن که کارهایی تانفعلی دانایی و شعور با که دید خواهید کنید، توجّه تانزندگی وقایع از برخی به
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 ه؛ک آیدمی وجودبه ما در شناسایی این گیرد،می را ما امور از ایعمده قسمت ادارۀ و خیزدبرمی ما در حضور هشیاری وقتی بنابراین

 یا گیریمب انتقام یا بکنیم ثابت کسی به را کوچکی چیز یک تا کردیم تلف وقت ما بسا چه. است دارخنده ذهنیمن کارهای از خیلی

 . گیردمی مانخنده افتدمی یادمان که اآلن و هستم تو از برتر من بگوییم

 یپیروز علتبه ما که آیدنمی این از شِکَرخنده. است شِکَرخنده است، خودمان ذهنیمن حماقت به خندیدن واقع در که خندیدن این

 . بخندیم است، مربوط بیرون جهان به که علتیبه یا چیزی آوردن دستبه کهاین یا مادّی، جهان در

 سدشنامی را خودش شما در شده، زاده عدم از که اصیل شادی این و ایدشده زندگی هوشیاری به زنده شما که، است موقعی شِکَرخنده

 . دهدمی دست شما به شِکَرخنده بنابراین. است خنده و شادی کارش که داندمی و

 ندهخ صورتبه اصالً  هست هم ممکن یا باشد تبسّم صورتبه است ممکن. نیست ما قَهقَهه بلند صدای به مربوط خنده شِکَر پس

 مثل تو: که گویدمی سر آخر کهکمااین نخندید اصالً ظاهر در و بخندید دل در کندمی اشاره غزل در که طوریهمان ولی. نباشد

 . نَخند طوریآن خندد،می درخت باالی دادن شکوفه موقع که درخت شبیه و بخند نهان غنچه

 چیزی چه وسیلۀبه رویش. شده پوشانده رویش که دارد وجود بخششادی و شاد عنصر یک ما در که؛ است این به اشاره هااین همه

 مانهایهیزم روی را نور همان که ایمگرفته یاد چون ما و. ما هایهیزم وسیلۀبه ما، هایشدگیهویتهم وسیلۀبه شده؟ پوشانده

 هیزم، سوختن در جَرَقه صدای مثل هاآن سوختن صدای بسوزانیم، یکییکی را مانهایشدگیهویتهم یعنی هاهیزم و بیاندازیم

  سوزاند؟می را هاشدگیهویتهم و هاهیزم کسی چه پس. شودمی بلند ما در خنده صورتبه

 . سوزانیممی ما

  کیست؟ مسئولیت

 . ماست مسئولیتِ

: گویدمی پایین در که طورهمان است، خامان خنده این و است ظَفَر و فتح به مربوط که ایخنده یکی. داریم خنده جور دو ما پس

  خندیدن؛ ظفر و فتح از بود خامان کار

 و شناسنده این یعنی شناسیم،می را ماناصل وقتی. ماست اصل و ذات و آیدمی ما وجود اعماق از که است ایشِکَرخنده هم یکی

 این کنید سؤال است ممکن شما پس. است شادی و خنده تماماً  که شودمی آگاه هم این از شود،می آگاه ما در خودش از هوشیاری

 ما کهاین از شدگی،هویتهم از ذهنی،من از آمده؟ کجا از کند،می کارچه جهان در depression و غصّه و غم و ناهماهنگی همه

 . زازندگی و بزرگ جوهر آن مقابل در داریم کوچک من یک

 . است نقش تقویت کارش و گرفته دست به را امور اداره کوچک منِ این

 جذب ماماًت و شویدمی هویتهم آن با و گیریدمی جدی را تانفکرهای یعنی خیزید؛برمی اآلن فکری نقش صورتبه شما اگر بنابراین

 خواهیدمی جهان در را همان. ببینید جهان در خواهیدمی را همان خیزید،برمی ذهنی تصویر یا نقش صورتبه هستید فکرها این

 . کندمی فکر ندارد، جان که ذهنی تصویر این. کنید مقایسه

 احساس و شود بزرگ ایذره تا خودش به ذهنش در کند اضافه را این و را مادی چیز یک کند، تجسّم ذهن در را چیزی یک باید

 توانیممی خودمان به چیز قدرچه خیزیم،برمی که نقشی عنوانبه ببینیم ما خواهیممی. ماست ظفر و فتح این. بکند خنده و شادی

 خوانیم،می را شعرها این ما که است همین برای .است زندگی مکانیزم از اطالع عدم این است، غفلت این بشویم، بزرگ تا کنیم اضافه

 .شودمی دیده طورچه جهان و هست چه زندگی بگوید، ما به دیده و رفته را راه این که کسی یک
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 دآیمی جاآن از ما هایگرفتاری بیشتر کند،می غمگین را ما هاهیزم دادن دست از ترس بینیم،می را جهان ذهنیمن عینک با ما اگر

 و بدهند گوش ما حرف به هرچه بدهند، گوش ما حرف به هااین کنیم، کنترل را هستند، ما برِ و دور که هاییانسان گوییممی که

 . هستیم هاآن کنترل در شویم،می ترمهم شویم،می تربزرگ ما باشد، زیادتر افراد این تعداد

 مجسّمه یک بیند،می ذهنی تصویر مثل را هاآدم ذهنی تصویر آن نه؛ ما ما، پس. شویممی ناراحت ما بشود، کم هااین تعداد اگر

 تواندمی یطورچه را ذهنی تصویر تا چند ذهنی، تصویر یک صورت به ایستاده که جااین ببیند خواهدمی کوچولو؛ کاریکاتور بیند،می

 کند؟ کنترل

 نگرانی و یشتشو کند،می غلبه ترس بروند، در کنترل زیر از سِری یک بکند، نتواند یا نکند کنترل اگر است، مهم خیلی برایش این

  صورت به را هاآن و باشند ما کنترل تحت باید مانهایبچه کنیم،می هم مانهایبچه و همسرمان با را رفتار همین کند،می غلبه

 .طورهمان هم را همسرمان و بینیم،می جانبی مجسمه ذهنی، تصویر

 خواهیممی و کردیم تبدیل "عاریت شَهِ" به را خودمان ما که خیزدمیبر جااین از داریم مانروابط در ما که هاییگرفتاری تمام

 .بکنیم کنترل را بَرمان و دور هایانسان

 ند؟ک وصل خودش به و کند پیدا تواندمی میز چیز قدر،چه "عاریت شَهِ" یعنی ذهنی تصویر این که آیدمی این از هم گرفتاری یک 

 تو: که تگف ما به موالنا امروز ولی. بیشتر اشنگرانی شود،می کمتر هااین تعداد هرچه بیشتر، شیطانی خندۀ بیشتر، تعدادش هرچه

 دانی؟می اگر هستی؟ صفتعیسی و هستی؟ مرگ امیرِ که دانیمی هیچ

 مال این و را، هاآدم تعداد این چون. ایدگرفته قرض شما که شاهی آن یعنی هم "عاریت شه" ، "عاریت شَه" این بر صورتاین در

 . گیرممی قرض هویت من ها؛این از کنم،می کنترل من را دنیا

 تو نابراینب پس نیستی، مُردنی تو ولی هستند مُردنی هااین بدان؛ هستی اَجَل میر دانیمی تو اگر گفت و گیرممی عاریه به ؛"عاریت"

 نگه زنده را این لحظه هر و شدی هویتهم آن با که باشد ذهنی تصویر همین که "عاریت شَهِ" به باید پس. هستی هااین وَرای

 ،کنیم محافظتش نکنند توهین او به دیگران که این از و داریم نگه زنده را ذهنی من این که شده این ما زندگی و کار. داری،می

 یا باسوادی ای متموّلی، آدم قدر چه شما بَهبَه بگویند، بکنند، باد دیگران بِکُنیم، باد را[ ذهنی من] این موقعی یک نرسانند، آسیبی

 . هستید مندیقدرت باشعوری،

 . رودمی آب نیستید هااین بگوید کسی اگر شود،می بزرگ ذهنی تصویر این صورتایندر

 .تاس نَر و ماده دویی، سیستم همان این. خوردنمی دردبه گریه این و خنده این. است ما خندۀ بادکردگی است، ما گریۀ رفتگیآب

 بکنی؟ زنده هست، جانبی که را ذهنی تصویر همین را مُرده همین توانیمی تو یعنی صفتی؟عیسی که دانیمی تو گفت

. شویمب خارج گریه و خنده این از  جوراین از توانیممی صورتایندر هستیم، صفتعیسی و هستیم اَجل میر ما که آیدمی یادمان اگر و

 ما و هست ما همۀ درون در کنندگیزنده خاصیت و ایمشده زاده حضور هوشیاری صورت به عدم از ما کهاین برای "صفتعیسی"

 که تو از من. مفهوم یک از ذهنی، یا ذهنی من گیِ هکنندزنده عاریتیِ خاصیت از نه کنیم استفاده گیکنندهزنده خاصیت آن از باید

 .بگیرم توانمنمی زیادی چیز باسوادی آیدمی نظربه

 پس. بکنید توانیدنمی دیگری کار ولی برسم؟ حضور هوشیاری به خودم جوریچه که کنید راهنمایی را من شما هست ممکن

 :دهدمی ادامه موالنا .شد طوریاین
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 بیت سوّم و چهارم: _اصلی غزل 

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 خورشیدی چون دل شَه مرا داد جگربی

 خندیدن جگر ز بی را همه نمایم تا

 

 درشکنند مرا چو خندم مانم، صدف به

 خندیدن ظفر و فتح از بود خامان کار

 

 

 بخواهیم ما بیرون، جهان در چیزی از کهاین بدون. عاریه هویت بدون: گویدمی. ایمچسبیده آن به که است چیزهایی همان جگر؛

 همان دل این. داده خورشید مثل دلِ ما به خدا؛ یعنی شاه. دارند وجود که چیزهایی شدنی، دیده چیزهای از بکشیم، بیرون زندگی

 هک ما هویت باید بلکه. نداریم احتیاج مادی جهان به خرد آفرینشِ و فزاییجان و کردن شادی و خندیدن برای ما. است عشق فضای

 جذب و عاریه بدون که فهمیدیم ما االن هم را این. گرفته را حضور گنجِ این روی اآلن که بشود، کَنده شده گذاریسرمایه هاآن در

 .بیآفرینیم لحظه هر و کنیم حس ماندرون در را خورشید این ما که داده خورشیدی یک ما به زندگی بیرونی، چیزهای از زندگی

  است؟ مدرسه کدام مدرسه این دیدی، لحظه یک را مدرسه این تو اگر که: گفت ما به دوباره موالنا امروز

 مدرسۀ. بگیری یاد نوشتن و خواندن و نوشتن جاآن در و بروی آن به تو که نیست ایمدرسه. است مادرزادی مدرسه مدرسه، این

 بخندی، هنر و فضل به بیایی که است حالل تو بر دیگر برو دیدی، را این لحظه یک اگر: گویدمی. توست درون در بلکه. نیست مفاهیم

 به وقتی ما و زندمی حرف همه درون از استاد این که دارد وجود جهان در استاد یک و .ایکرده پیدا را هنر و فضل منشأ کهاین برای

 یشدگهویتهم و کنیممی حس را آرامش و شادی آن صورتدراین بزند، حرف استاد آن که بدهیم اجازه وقتی شویم،می دانا استاد آن

 زندگی بودن جدّی این و کندمی پیدا را خودش جای کرد،می ناراحت را ما که بیرونی جهان و مادّی جهان و پذیردمی پایان ذهن با

 تربزرگ را خودمان من خواهیممی ما از کدام هر یا ما که آمده وجودبه علت این به جدّی مسائل و بودن جدّی همه این. رودمی بین از

 . بدهیم نشان ترقوی یا

 این اگر. افراد هم و بکنند را کاراین خواهندمی کشورها و هاملیّت هم. جمعی سطح در هم و است درست فردی سطح در هم این

 . ذاریمگنمی خود چرخ ال چوب ما باشیم، داشته را بینش این ما اگر حداقل. کندمی فروکش مسائل شود، درک و بشود فهمیده موضوع

 آن اب داده، ما به شاه که دلی با فقط را کردن زندگی جگربی را، جگریبی را، خندیدن جگربی یا جگربی که داریم وظیفه ما پس

  هستند؟ کسانی چه همه به. بنمایانیم همه به را کردن زندگی

 دیگری هایانسان به دیگر، افراد به. بنمایانیم جانواران به. بنمایانیم نباتات به مثالً هستند ما اطراف در که هاییفرم و هانقش همه به

 پخش جهان در ترتیباینبه حضور هوشیاری کهاین برای. بنمایانیم جگر، بدون را دل این تَپیدن اند،نشده زنده حضورگنج به هنوز که

 .بشوند زنده خودشان هوشیاری به هوشیاری این گرفتن با توانندمی هم هاآن و شودمی
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 بیت سوّم و چهارم: _اصلی غزل 

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 خورشیدی چون دل شَه مرا داد جگربی

 خندیدن جگر ز بی را همه نمایم تا

 

 درشکنند مرا چو خندم مانم، صدف به

 خندیدن ظفر و فتح از بود خامان کار

 

 

 حالت هم مروارید نور آن و است اشخنده صدای هم، شکستن صدای آن و آیدمی بیرون مروارید آن درون از بشکنید، را صدف اگر

 ینا از خندیدیم،نمی حالتابه اگر. خندیممی ما: گویدمی شکنند،می را ما هایفرم که همین. هستیم صدف شبیه ما. است اشخنده

 زا قسمتی یا شودمی شکسته اگر. بیرون در دارد وجود هویت آن در پس کند،می ناراحت و اذیت را ما که چیز هر. خندیممی بعد به

 بروز ما از خِرد شودمی شکسته هااین چه هر. شودنمی شکسته ما اصل وگرنه. هست ما موهومی وجود شود،می شکسته هم ما وجود

 نیدکمی زندگی تانذهن در و دانیدمی اصل را هاآن و ایدشده هویتهم دادند، شما به دیگران که گذشته باورهای با شما اگر. کندمی

 چاره شما که: گویدمی ما به موالنا امروز. بشوید شکسته باید شما شوید،می گینخشم شما است غلط باورها این: گویدمی کسی هر و

 .بشوید رد کوره از کهاین جز ندارید

 

 

 فتم:بیت ه _اصلی غزل 

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 نِگَر سُرخ زَرِ به خوش گُذری، کوره به چون

 خندیدن حََجر زِ بِبینی تو آتش در تا

 

 

 برای. بگذریم باید نگذریم؟ توانیممی گذریم؟می  کوره از چرا. گذریممی داریم کوره از ما همه پس گذری،می کوره از کههمین 

  وجودبه ما برای استرس و غصّه و غم مانذهن این و شدیم مانذهن جذب بنابراین. هستیم مادی جهان و باورها با هویتهم ما کهاین

 ،شدم هویتهم چیزی چه با ببینم بده اجازه بگوییم که باشیم نداشته را خِرد آن است ممکن اآلن ما. هستیم گیج اآلن و آورده

 انسان یک ولی. دارید حتماً  ایدکرده گوش برنامه این به ماه شش سال،یک اگر. باشید داشته هم شاید کنم، ذوب را هااین یکییکی

 . است کوره در اصالً. شود رد کوره از باید است ذهنش جذب که کارتازه
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 ندکنمی رد کوره از است ناخالص است، سنگ قاطی وقتی طال. نگر سرخ زر به خوش شویمی رد که کوره از: که گویدمی ما به حاال

 قاطی سنگ با ما زایِشادی ذات زا،شادی عنصر آن اآلن ما. هستیم طورهمان درست هم ما. بیاورند دستبه خالص را طالیش تا

  تیدهس کوره در اگر دهد؛می شما به  هشدار دارد ولی. بشویم رد کوره از مانفعلی وضعیت با کهاین جز نداریم چاره. ناخالصی با است،

 ،طال کردن خالص موقع که طورهمان. آیدمی وجودبه سوختن این از که سرخی زر خالص، زر به کنید؟ نگاه چی به حاال هستید، که

 شودمی بلند هم ما خنده. هستآن خنده طال این و شودمی جدا آن از طال آتش، در چه؟ یعنی خنددمی سنگ. خنددمی سنگ

 خندیدن به شروع و شودمی جدا ما از وقتی بود، شده پوشیده که زاییشادی عنصر آن شود،می آزاد ما از که عنصری به کهوقتی

 انیزم تا نداریم راهی کشیدن درد و رنج جز زندگی آن آزادی برای ما ولی. افتاده تله به زندگی. شودمی آزاد زندگی واقع در کندمی

 هویتمه فکرهایم و مادی جهان با من دیگر بعد به حاال از خوب خیلی که بگوییم بشینیم ما که برسد ایدرجه به هوشیاری این که

 . هستم فکرهایم منشأ من. هستم باور و خرد منشأ که هستم من این و شد نخواهم

 و اندیشه هر که هستم آزاد بنابراین. هستم آن من خوابیده، هافکر زیر در که حضوری گنجِ آن کهاین خاطربه آزادم و مستقلم من

 کستهش وقتی هستیم، صدف شبیه ما: که گفت پس. گذشتن کوره این از جز نداریم راهی و. بیاورم وجودبه و کنم تولید را باوری

 یزندگ اشذهنیمن با که است کسی خام است؟ کسی چه خام. بخندند ظَفر و فتح از که است خامان کار این و خندیممی شویممی

 حضور هوشیاری من بگوید که نیست ایلحظه هیچ بشود، بلند حضور هوشیاری صورتبه که نیست موقعهیچ. است ذهنیمن. کندمی

 .نیست موقع هیچ. هستم خدایی جوهر من. هستم مقدس عنصر آن من. هستم

 پریممی جسّمهم یک از نقش، یک از یعنی دیگر، فکر یک به شود،می تمام فکر آن. پریممی دیگر فکر به فکر یک از ما: کنید نگاه شما

 یزندگبی همه. هستند میرا همه ایمشده ما اآلن که هاییآن. صفتیعیسی تو: گفت امروز. هستیم جانبی پس. دیگر مجسّمه به

 همه در و دارد وجود شدگیهویتهم فکرها این همه در و دیگر فکر یک به بپریم فکر یک از که نداریم ایچاره ظاهراً  ما و هستند

 . است کوره این که نیست مانحواس و هست شدگیهویتهم هافکر

 آگاه خودش از شادی این و است شادی تانذات که بدانید شما .بشود جدا خالص زر این شما از که چیست؟ کوره این فلسفه حاال

 و شودب زیاد تانپول مدام شما که نیست این شما هایاسترس همه فلسفه. است درد فلسفۀ این. است آگاه اشبخشیشادی از. است

 . است بیهوده و است خودبی درد این که بشوید متوجه روزییک شما که است این اشفلسفه. بشود زیاد جهان به تانکنترل

 ردد نیست الزم دیگر ایدشده متوجّه اآلن هم اگر .سادگیهمینبه شوم،می آن به زنده من حاال. است بخششادی عنصر یک ذاتم من

 موالنا زامرو. نکشید درد دیگر بعد، به حاال از توانیدمی دانید،می را این  اگر. بدانیم را این ما که؛ است الزم جاییآن تا درد بکشید،

 لحظه هر توانیمی آفتاب مثل و هستی سحر و صبح هر جان تو که کرده یادآوری من به و من اتاق به آمده شب یک :که گفت

 . دارد زندگی و دارد شادی دارد، نور آفتاب،. بربخیزی

 .تاندرون آفتاب بلکه آفتاب، این نه
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 بیت ششم: _غزل اصلی 

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 خندانم درون زِ ابرم چو روی تُرُش گر

 خندیدن مَطَر وقتِ بود برق عادتِ

 

 

 . کنیممی قاطی شدگیهویتهم با را عشق ما اوقات گاهی

 . کنیممی صحبت عشقی فضای از ما که است درست

 . هستید بخششادی و زاشادی جوهر یک شما اصل، در و عشقی فضای در

 . شویممی هویتهم ما باآلخره مادّی جهان در ولی

 . هست زنده ما در شادی و آرامش این کهحالیدر شویممی هویتهم وقتی

 . دهیممی دست از را یاری یک وقتی شویم،می محزون ما سطح، در

 . بشویم محزون ذره یک است ممکن سطح در بدهیم، دست از است ممکن را دنیا مال یک حتی

 . است سطحی این ولی

 . هستیم برق شبیه ما: گویدمی زیر در

 . است برقورعد همان برق

 . خنددمی آمدن باران موقع برق آید،می باران وقتی

 . باران یعنی "مَطَر"

 گریه سطح در این. داریم را مانآرامش هنوز درون در ولی ایمداده دست از را یاری یک کهاین برای کنیممی گریه ظاهر در اگر پس

 هب خودیبی فقط. بشوید خشک شما و بشود قطع برسد، صفر به آرامش این کهاین با دارد فرق داشتن آرامش درون در و کردن

 . بزنید تانسروصورت

 . است ترس از این ایمداده دست از را یکی زنیم،می مانصورتسرو به خودیبی ذهن جهان در ما وقتی

 خاطربه کنید،می گریه هم بیرون در ولی است زنده خدایی عنصر آن هنوز و دارید شادی و آرامش درون در اگر .نیست عشق از

 . نباشیم محزون توانیمنمی و هستیم انسان ما همه رفته، یاری کهاین

 ترس کار ست،ذهنی من کار کردن، را کارها آن و شدن خودبیخود از و کردن گم را خود و جا از شدن کَنده با بودن محزون ولی

 :گویدمی پس. است منفی هیجانات کار. است
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 بیت هشتم الی دهم:  _غزل اصلی  

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 گویدمی را تو بخندید چو آتش در زَر

 خندیدن ضرر وقتِ بِنُما قلبی نه گر

 

 کنون آموز اَجل از اَجلی، میرِ تو گر

 خندیدن کََمر و تاج و عاریَت شَهِ بر

 

 او از آموزدر خواجه صفتیعیسی تو وَر

 خندیدن نَر و ماده بر و شهوت غمِ  بر

 

 

 چه ماش به خنددمی آتش بینیدمی کنید،می نگاه آتش از سرخ زر کردن جدا یا زر کردن خالص موقع شما وقتی دادم؛ توضیح را این

 . بشوی خالص توانیمی من مثل هم شما گوید؛گوید؟ میمی

 خندیدنمی و کنیدمی مادی ضرر شما اگر .خندیدن بده، نشان ضرر موقع بِنُما، نیستی، تقّلبی یعنی قلبی نه گر نیستی، تقّلبی اآلن اگر

 کدام هر که آیدمی پیش روز در زیادی هایوضعیت بختانهخوش و .شده هویت هم مادی چیز آن با وجودتان از قسمتی صورتاین در

 هست؟ چی آتش .ببینیم آتش در را سرخ زر خندۀ و بِکَنیم مادی هایبخش از را خودمان ما که است فرصت یک ها،وضعیت این از

  .رسدمی ما به که است منفی هیجانات همین آتش

 موقعییک .شود آزاد آن از زندگی بگذار و کن رها را ایچسبیده چهآن به که کندمی یادآوری ما به دردی هر و منفی هیجان هر ولی

. هایمانناخالصی به تابانیم،می مانهایهیزم این روی را حضورمان هوشیاری که داریم حضور هوشیاری قدراین ما که رسدمی

 هب شروع مانهایناخالصی و هاناهماهنگی وقتی کنیممی کیف موقعآن. کند آب را هااین تواندمی زودی موقع آن ما حضور هوشیاری

 . هستند دردسر من برای هااین که گوییممی ایم،شده آگاه کافی اندازه به چون چرا؟. کنندمی سوختن

 خوب خانه ای نشویم سوار خوب ماشین یا باشیم، نداشته زیاد پول مثالً. نکنیم پیشرفت مادی جهان در ما که نیست این اشمعنی این

 تو نامیرا عنصر که بدانید و .نشوید هویتهم کدام هیچ با و باشید داشته را هااین همه توانیدمی شما .گویدنمی را این. باشیم نداشته

 آن به هک چیزهایی آن که ایدکرده تجربه تانزندگی در شما کهکمااین. هستند رفتنی بین از هااین همه. هستی تو اجل میر هستی،

 بدن از یهایقسمت یک است ممکن ما، تنِ  حتی. روندمی بین از دارند هم بعضی و اندرفته بین از هاآن ازبعضی بودید بستهدل خیلی

 در زنده و کننده زنده و بخشزندگی عنصر آن هنوز ما دانیممی ما چون. است خوب هم آن. باشد نداشته کارایی قدرآن دیگر ما،

 را اُمّی احمد مدرسه لحظه یک اگر: گویدمی که شدیم حضورگنج به هوشیار قدراین ما اگر و . نیستیم مُردنی ما و هست ما درون

  یک بلکه نیست، معمولی مدرسه آن دیدی، را مدرسه آن لحظه یک اگر و هست، اسالم پیغمبر مدرسه اُمّی احمد مدرسه دیدی،

  هر به که است حالل تو بر صورتایندر دیدی را مدرسه آن لحظه یک اگر .آیدمی جاآن از خِرد و امکانات تمام که است ایمدرسه
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 ای،ندیده را مدرسه آن اگر ولی ای،شده هنر و فضل منشأ به تبدیل دیگر کهاین برای. بخندی آن به است، دنیا در هنر و فضل چه

 . ایمنشسته مدرسه آن کالس سر در که دانیمنمی فقط ایمنشسته مدرسه آن کالس سر در ما همه حاال

 گوییممی ما کند، بیان را خِرَدش و کند صحبت ما طریق از خواهدمی بزرگ استاد استاد؛ که هستیم وضعیتی در هاانسان ما همه

 نکارا وجودش صرفِ ذهنیمن این کهاین برای .زندگی انکار چی؟ انکارِ . گیردمی صورت لحظه این در که ،ستیزه با و انکار با. نکن

 بکشم ردد و مبکش رنج من بگذار استاد. نکن صحبت من طریق از استاد. ندارم قبول را تو من استاد؛ که هست این انکار. است زندگی

 استاد گذاریمنمی که هست این کشیممی درد که این علت .گذارمنمی من و کنی صحبت من طریق از خواهیمی تو که نفهمم و

 . بزند را حرفش ما از نیست بیشتر دانه یک جهان در که بزرگ

 :گویدمی پس

 

 

 بیت یازدهم الی سیزدهم: _غزل اصلی 

 ۹۱۹۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 دیدی اُمَّی اَحْمدِ مدرسۀ دَمی وَرْ

 خندیدن هُنر و َفضْل بَرِ حَاللَسْتَت رو،

 

 شُد باور قََمر شَقَِّ اگَرَت مُنَجَِّم، ای

 خندیدن قََمر و َشمس بر و خود بر بایَدَت

 

 نَبات هَمچو مَُکن و خَند نَهانْ تو غُنچه هَمچو

 خندیدن شَجَر باالیِ به اِشْکوفه وَقتِ

 

 

 را وا وارمفهوم تفسیر و را ذهنیمن تفسیر و دهدمی توضیح را دانیممی ما از خیلی که را سمبولیک و مهّم نکات اوقات گاهی موالنا

 جگر این. شودمی ساطع تو از نور ِبدَرانی را سطحی قشر این تو اگر: که گفت ما به امروز .گویدمی ما به را درست معنای و کندمی رد

 .ماست به تحمیلی

 

 « خورشیدی چون دل شَه مرا داد جگربی» 

 

 .ندارد وجود انحصار ها،انسان همۀ درون در تپد،می ما درون در لحظه هر خورشید پس چسبیدیم، جگر به ما ولی
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 را گیبست این توانیممی قدرچه کنیم؟ ذوب را مانترس توانیممی قدرچه بتاباند؟ را خودش نور این بدهیم اجازه توانیممی ما قدرچه

 هست؟کی منجم مُنَجّم؛ ای: گویدمی دارد ولی .دارد ما به بستگی بکنیم؟ درمان را خودمان جانیِبی این توانیممی قدرچه کنیم؟ باز

 نیم دو را ماه کرهّ یک و زده و گرفته متریسه دو شمشیر یک گرفته، شمشیر یک رسول حضرت که کنیمی فکر اگر .هستیم ما

 .نبوده چیزی چنینهم. بخندی تو خورشید و ماه یعنی تو، قمر شمس به و تو به باید صورتایندر کرده،

 یمترس آن روی ما زندگی هایوضعیت که ایپرده آن که بوده این است کرده بزرگ آن که کاری. هست ذهنی تفسیر این بنابراین

 .دارد نور خورشید ندارد، نور خودش از است، تاریک ماه دانیدمی[ شما] .شکافته را آن و زده اشدرون نور با آن شده،

 ماه به ما ذهنی،من و اُفتد،می ذهن ماهِ به ما درون خورشید نور وقتی. آیدمی نظربه زیبا ماه اُفتد،می ماه به خورشید نور وقتی

  نیست، آن در زندگی هیچ نیست آن در هویتی هیچ است، تقلبی ماه این که کنیم پیدا را شعور آن ما اگر ولی. چسبیممی

. ودبش پخش ماندرون نور این بدهیم اجازه و بدهیم، چاک را ماه این و بزنیم لحظه این شمشیر با اگر نیست، نور ماه در کهاینکَما

 یکی و بوده شمشیری یک واقعاً که کنیممی فکر اگر وگرنه. ایمفهمیده رسول حضرت وسیلۀبه را ماه دادن چاک معنیِ صورتایندر

 هک ایپرده این که، گلیمی این باشد یادمان توانیممی هم ما پس. نبوده آن معنی این کرده، نصف دو را بزرگی آن به ماه آن زده،

 مهه ما ذهن این و دیگر، فکر به فکر این از. پَریممی وضعیت آن به وضعیت این از ما و شده تصویر آن روی ما زندگی هایوضعیت

 به ام روز در ایلحظه چند یا ای،لحظه یک که است موقعی این و بِدَریم را این باید ما است، ماه این و داشته نگه روشن را گلیم این

 نقش صورت به فقط هاانسان بیشتر متأسفانه امروزه. خیزیممیبر حضور هوشیاریِ و زندگی عنوانبه. شویممی آگاه مانخدایی جوهر

 برای ت،اس نامقدّس بلکه. نیست آن در تقدّسی فعلی؛ تمدّن این حتّی .ندارد وجود هاآن در تقّدسی گونههیچ بنابراین خیزند،میبر

 زیکفی در هست قانونی یک .کنند زیاد جهان در را مُردگی خواهندمی و مُرده، فرم خیزند،برمی فرم صورتبه هاانسان بیشتر کهاین

 . کندمی تعیین را نظارت مورد چیزآن ناظر :گویدمی که جدید؛

 قانون ون،قان این .باشی چه که کنممی تعیین را تو کنم،می نگاه تو به انگیزم،میبر نقش خیزم،میبر فرم صورت به من اگر یعنی

 نم،کمی نگاه تو به خیزممی بر نقش و درد صورتبه من اگر بنابراین. نیست ساده چنین هم آن فهمیدن ولی هست مهّمی بسیار

 زندگی تصور به اگر !را فرمیبی نه بیانگیزانم، را فرم تو در خواهممی من. شویمی تبدیل هم تو و بکنم، آن به تبدیل را تو خواهممی

 ای که، داد یاد من به شاه: گفت .دیدممی تو در من را همین شدمی بیدار من در صفتیعیسی و خدایی، جوهر این و شدممی بلند

 را تو م،بینمی را امبخشیشادی این و بینم،می را امخنده این تنهانه من بخندم؛ دگر شکل بخندم، دگر شکل که داد یاد من به عشق

 وت شوم،می بلند زندگی صورتبه من اگر کهاین برای. آورممی وجودبه را این هم تو در. بینممی زاشادی و بخششادی صورت به هم

  لحظه این زندگی صورت به نفر میلیاردیک دفعهیک که کنید حساب شما. انگیزانممیبر را این هم تو در. بینممی زندگی صورتبه را

 د،داری غم شما وقتی .کنیدمی زیاد جهان در را شادی کنید،می شادی شما وقتی. کنند زیاد جهان در را زندگی این و بشوند بلند

 ددر اگر. کنیدمی زیاد جهان در را درد انگیزید،برمی جهان در را درد انگیزید،برمی جهان در را فرم و غم هستید، بسته دارید، غصّه

 .بیاورید وجودبه جهان در آبادانی توانیدنمی شما. رسدنمی رستگاری به جهان کنید، زیاد را

 این و بربخیزیم عدم این از زندگی صورتبه اوقات بیشتر حداقل یا توانیممی اگر ما، لحظه هر که دهدمی یاد ما به موالنا امروز پس

 نسج ناظر، قانون این طبق و کنیم، تجربه است آگاه خودش از و خیزدبرمی زندگی این کهحالیدر عشقی فضایِ یک در را زندگی

  زیاد را یشاد کنیم، زیاد را زندگی و کنیم بیدار را زندگی هم دیگران در تا کنیم نگاه طورآن جهان به کند،می تعیین را نظارت مورد
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. کنندمی زیاد جهان در را همان هم هاآن و کنند نگاه جهان به شانشادی با هم هاآن شوندمی زنده شادی به هاآن وقتی. کنیم

 "ماکیاولی قانون" همان کندمی توجیه را وسیله هدف گویندمی که هم قانون این و شودمی کوچک دردها که شودمی طوریاین

 دردیبی هب سَر آخر تا بیاورید وجودبه درد و بریزید هاآن سَر بمب بکنید، شکنجه را هاآدم و بکشید آدم توانیدمی شما: گویدمی. است

 کنید ادزی را درد و بکُشید آدم مرتب توانیدنمی شما. است وسیله از قسمتی هدف که فهمیممی ما هاصحبت این طبق امروزه .برسید

 ثلم خندیم،می نهان ما: گویدمی پس .است وسیله از قسمتی هدف. شودنمی چیزی چونهم. دردیبی یک به برسید دفعهیک ولی

 نهان خندیم،می ما وقتی. بینندمی همه و خنددمی درخت باالی شکوفه موقع که درخت مثل نه خندد،می درونش در غنچه غنچه؛

 برای ای فرم وسیلهبه حتماً کهاین احتمال زنیم،می قَهقَهه زیاد و زنیممی حرف زیاد وقتی .خنددمی ما نهان قسمت آن یعنی خنددمی

. داردن اشکالی هم این. باشد ذهنیمن خنده است ممکن بنابراین. است زیاد خیلی خندیممی بیرون از چیزی برای و خندیممی فرم

 . بدانیم کردند، ما به غزل این در موالنا که هایراهنمایی آن تمام که شرطی به

  .خوانممی شما برای مثنوی از خط چند قسمت این در

 .شودمی شروع ۹۹۱۹ سطر دوم دفتر از قسمت این

 

 ۹۹۱۱الی  ۹۹۱۹ بیت دوّم، دفتر مثنوی، مولوی،

 اتَّفاق ز آید فعل اندر قُوَّت

 نِفاق اَهلِ با دیو قِران چون

 

           نُهم چرخِ از راست معانی این

 طُرُم و طاق طُرُم و طاق همهبی

 

              عاریتیست طُرُم و طاق را خلق

 ماهیتست طُرم و طاق را اَمر

 

        کِشند خواری طُرُم و طاق پِی از

 خوشند خواری در عِزَّ  امید بر

 

            خُدوک روزهده عِز   امید بر

 دوک چو غم از اندکرده خود گردن

 

                         منم که جااین آیندنمی چون

 روشنم آفتابِ عِزَّ  کاندرین
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 که ماش اگر بنابراین. آیددرمی عمل به اتفاق از پتانسیل یا قوّه: که گویدمی .دهممی توضیح قدری من ولی است واضح معنا گرچه

 شدن راظها به شروع یعنی. آیدمی فعل به قوّه از قوّه این شوید، نزدیک دارد تریبزرگ زندگی که دیگری انسان با هستید زندگی

 زندمی را حرفی یک که کسی. دورویی یعنی نِفاق؛. نِفاق اهل با دیو نزدیکی مثل زند؛می دیگری مثال موالنا البتّه جااین در. کندمی

 گیزند زمین کره روی که منی شود،می نزدیک جهان بزرگ من با ذهنیمن وقتی بنابراین پس. ذهنیمن کند،می دیگری عمل ولی

 بهدَبدَ یعنی طُرُم و طاق را، خودش شکوه و جالل معانی این گویدمی دارد. آیددرمی فعل به دیویّت شود،می نزدیک کل منِ کند،می

 همان از. نُهم چرخ از گیرد؟می کجا از را جاللش و شکوه معانی این گوید،می هم موالنا و دارد وجود شما در که معانی این شکوه، و

 . عدم گفت غزل در امروز که امکانات ۀهم فضای المکان، یعنی جااین در کاربرد برای کنید فرض شما حاال نُهم، چرخ حاال عدم،

 از کجا؟ از. دارد شکوه و دَبدَبه دارد، طُرُم و طاق خودش دارد توجه آن به ذهنیمن که زمینی، طُُرم و طاق به توجّه بدون: گویدمی

 وهشک که کسانی جااین در خلق خلق، گویدمی بعد. است خِرَد ذاتم. است شادی ذاتم من: گفت امروز کهکمااین. ذاتش در ماهیّتش،

 .گیرندمی عاریّت به را هااین. گیرندمی بیرون جهان از گیرند؟می چه از را شانبزرگی را، شانجالل و

 

 ۹۹۱۱ بیت دوّم، دفتر مثنوی، مولوی،

                ستعاریتی طُرُم و طاق را خلق

 ستماهیتی طُرُم و طاق را اَمر

 

 عنوانبه و هستیم حضور هوشیاری ما وقتی. خیزدبرمی ما وجود اعماق از آید،می خدا طرف از که هوشیاری آن و عنصر آن اَمر؛

 راینبناب پس. بگیرد قرض چیزی نیست الزم. است طبیعتش در است، ماهیتش در طُرُمش و طاق این خیزیم،برمی حضور هوشیاری

 تانبزرگی برای بیرون جهان از چیزی به و است کامل هم تانجالل و شکوه هم شما طُرُم و طاق. دارید طُرُم و طاق اصل در شما

 . ندارید احتیاج

 لاص شکوه و دَبدَبه کهدرحالی شکوه و دُبدَبه خاطربه. کِشند خواری طُرُم و طاق پی از و شوندنمی متوجه را این که گویدمی ولی

 اهنگ خودتان به شما. خوشند خواری همین در برسند، بزرگی به آینده در کهاین امید به. کشندمی خواری بینند،نمی را خودشان

 گفتیم هک[ است]صحبتی همان درست این برسید؟ بزرگی به روزی کهاین برای ایدداده بدبختی و خواری به تن آیا ببینید کنید؛

  .برسید بزرگی به توانیدنمی وسیله این با شما است، وسیله از قسمتی هدف

 

 «خُدوک  روزهده ِعز  امید بر» 

 

 طُرُم و اقط کهاین برای است، پریشانی از پر جهان این در که بزرگی یا دوره به رسیدن خاطربه. غم از پر پریشانی، از پر یعنی خُدوک

 .برسیم آن به ما کهآن امید به. است پریشانی اشهمه دار،من دنیوی

 

 «دوک  چو غم از اندکرده خود گردن »
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  منم؟ کی جااین آیندنمی چون. کنیم نگاه خودمان به. دوک مثل شده نازک غم از ما گردن .است ریسیمیلۀ نخ همان دوک؛

 : گویدمی موالنا

  .هستم من که جایی مَردُم، جااین آیندنمی چرا هستم من که عشق فضای این

 

 « روشنم آفتاب عِزَّ  کاندرین» 

 

 .هستم روشن آفتاب یک مثل بزرگی این در

 .شودمی شروع ۱۱۹۹ سطر اوّل دفتر از بعدی قسمت

 

 ۱۱۱۱الی  ۱۱۹۹ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

                           نقاب سازی چون زرد آبگینه

 آفتاب نور جمله بینی زرد

 

                را زرد و کبود ۀشیش آن بشکن

 را مرد و را گَرد شناسی تا

 

                افراشتهسَر َگرد ،فارِس گِردِ

 پنداشته حق مَردِ تو را گَرد

 

 کبود هشیش این. بینیمی زرد را خورشید نور و زدی چشمت به زرد شیشه یا عینک تو: گویدمی. است گرروشن بسیار هاتمثیل این

  وارس. است دورش گَرد و سوار یعنی فارِس آید،می سواری یک که هست این تمثیل این .بشناسی مَرد از را گَرد تا بِشکن را زرد و

 : که گویدمی و. گرفته را این دور خیزد،برمی شما از که است داریهویت فکرهای این گَرد،. شماست اصل

 

 «افراشته  سر َگرد فارِس، گِرد» 

 

 . نیست مرد گَرد،. است مَرد ایکرده فکر را گَرد و کنیمی نگاه دور از تو .است خاک و گرد او گِرد و آیدمی سوار

 

 «پنداشتی  حق مَردِ تو را گَرد،» 
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 ؟هستکی سوار از، را سوار باید ما بنابراین پس. نیست آن شما اصل یعنی حق مَردِ ولی است او اغتشاشات و ذهنیمن همین گَرد؛

 حق مَرد باید شما. گرفته را دورش فعالً گَرد است، شادی از پر که کردیم را آن صحبت امروز که جوهری همان شماست، اصل سوار

 . کنم تمام شاءهللان دیگر و بخوانم هم را خط چند این. بکنید جدا گرد، از را

 

 ۱۱۱۱الی  ۱۱۱۳ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

   پرستحق حقَّم شیرِ سگ، میَ نِ من

 بِرَست صورت کز آنست حق شیر

 

                برگ و آشکاری جوید دنیا شیر

 مرگ و آزادی جوید ولٰیَم شیرِ

 

               وجود صد بیند مرگ اندر هکچون

 وجود بسوزاند پروانه چوهم

 

 سته،رَ ذهنی هایفرم از رَسته، صورت از که است کسی حق کیست؟شیر حق شیر. هستم حق شیر بلکه نیستم، سگ من: گویدمی

 خودش به و گیردمی را تصویرش را چیزهایی و کرده تبدیل ذهنی تصویر یک به را خودش که حالتی همان است، رَسته حرص از

 .دارد توجه هاصورت به نه و است صورت خودش نه. نیست صورت دیگر. رَسته حالت این از کند،می کم یا اضافه

 

 «برگ  و اِشکاری جوید دنیا شیر» 

 

 :که گویدمی. هستیم دنیا شیر فعالً ما

 کیست؟ خدا شیر. زندگی برگ و هستیم شکار دنبال ما

 

 « مرگ و آزادی جوید خدا شیر» 

 

 که؛ این برای. گذشته به نسبت مرگ ذهنی،من مرگ و آزادی دنبال 

 

 «وجود  صد بیند مرگ اندر کهچون» 

 

 . سوزاندمی را وجودش پروانه مثل بنابراین و بیندمی زندگی صد خودش من از شدن رها این در و آزادی این در

 : سطر آخرین باآلخره .خواندیم امروز که غزلی با است هماهنگ خیلی این
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 ۳۱۱۱ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

 شتاب نه را، آرزو آرَد صبر

 ِبالصَّواب اَعَلم َواهلل کُن، صبر

 

  .است ذهنیمن مربوط زدگیشتاب. زدگیشتاب نه و صبر کند؟می برآورده را ما آرزوی چیزی چه: گویدمی پس

 

 « بِالصَّواب َاعلَم َواهلل کُن، صبر» 

 

 

 

 شما با بعد هفتۀ تا فرمان اتاق کارانهم از تشکر با و فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکر با رسید پایان به امروز برنامه 

 دارنگه خدا .کنممی خداحافظی

 


