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. شروع می کنماز دیوان شمس موالنا 1398امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور

1398مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

نشومپریشانهیچاینازپسدیدم،تومجعِ

نشومایشانمهرهِاینازپسدیدم،توراهِ

بطوري که یک تکه و ،به بینهایت تو در این لحظه زنده شدم،دیدم یعنی در خودم یکتایی را تجربه کردمتوجمعِ

تفرقه موقعی است که ما .عنی جمعیت، یک واحد بودن عکس پریشانی یا تفرقه استجمع ی. یکتا به تو زنده شدم

مختلف، در چیزهاي مختلف هوشیاري هستیم، سرمایه گذاري بشویم در جاهاي ،در حالی که امتداد خدا هستیم

معین و هوشیاري که بی فرم است وقتی وارد این جهان می شود خودش را برحسب چیزها تعریف یا این جهان، 

وقتی . تعریف یا معین می کند،برحسب چیزها،وقتی هوشیاري می خواهد خودش را دوباره معین کند. می کند

بنابراین ما . چیزها خوب و بدند، پس ما خوب و بد خواهیم داشت،برحسب چیزها ما خودمان را تعریف می کنیم

انیم که به اصطالح هوشیاري جسمی پیدا می کنیم و همه ما می د. به خوبها می چسبیم و با بدها دشمن می شویم

.و صاحب قضاوت می شویم

من ذهنی یا آن من جدید که اسمش همین من ذهنی ،قضاوت کردن یعنی برحسب چیزهایی که یاد گرفتیم

ست، می تواند قضاوت کند و تشخیص بدهد چه چیزي بد است و چه چیزي خوب است و معناي زندگی را وصل ه

. پراکنده بشود،اي خوب، بنابراین در آن خوبها سرمایه گذاري بشود و تقسیم بشودکند به چیزه

فیل، خدا در خانه تاریک ذهن است و اشخاص می روند توي ذهن بجاهاي مختلف :در داستان فیل می خوانیم که

ناودان فیل شبیه:یعنی دست می زنند به خرطومش می گویند.فیل دست می زنند و برداشت ذهنی می کنند

فرض کنید .دست می زنند می گویند تخت استمی گویند ستون است، پشتشپایش دست می زننداست، به

هستید دست زده باشید و از هر شما به هزاران جاي فیل که خداست کل است، کل زنده هست و شما هم کل زنده

.تماسی یک چیزي برداشت کرده باشید

برداشتهاي ذهنیتان را پهلوي هم قرار بدهید و فیل بسازید، این فیل آن فیل اگر :کهم اینجا این استمطلب مه

ً فرض کن که مفهوم تخت و ستون و ناودان و بقیه ولی شما مثال. براي اینکه آن فیل زنده هست یکتاست. نیست

هلوي قسمتهاي فیل را که برداشت ذهنی است و مربوط به این جهان است، و جسم است، شباهت جسمی است، پ
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و ما هم در شناخت خودمان و هم در شناخت خدا .این فیل نخواهد شد.دفیل درست کنیدبگذاریدهم می خواهی

اما وقتی ما بصورت امتداد .این کار را انجام می دهیم، و این کار غلط است، این کار اسمش تفرقه و پریشانی است

یعنی معین می کنیم، آن چیز که اصطالحاً می گوییم خدا یا هوشیاري خودمان را بر حسب چیزي تعریف می کنیم

. با آن هم هویت می شویم مرکز ما می شود

خود هوشیاري است، خود هوشیاري هوشیار . مرکز ما قبل از ورود به این جهان حتی در ابتداي زندگیمان خداست

ریف کند برحسب یک چیزي یا تعاست، ولی هوشیاري یا امتداد خدا به محض اینکه می خواهد خودش را دوباره 

و بعد از آن بر حسب آن چیز جهان را می می چسبد به آن، آن می شود مرکزش و دید آن چیز را پیدا می کند

و یواش یواش که ما به چیزهاي مختلف می چسبیم یا برحسب .که آن چیزها همان برداشتها از فیل است. بیند

آنها تقسیم می شویم بلکه آنها مرکز ما هم می شوند، ما دید اجسام را آنها خودمان را معین می کنیم نه تنها در

دید اجسام را پیدا کردن همان دید هوشیاري جسمی است، که یک چنین حس وجودي همین من . پیدا می کنیم

. که همیشه در گذشته و آینده است، براي این که در زمان است. ذهنی هست

اما زندگی طرحش این است که اول ما را می آورد به این ،انشناختی داردمن ذهنی زمان ذهنی دارد، زمان رو

می افتیم به تفرقه، و به هر چیزي که می چسبیم آن ما را ،جهان بر حسب جسمها ما خودمان را تعریف می کنیم

را که از اول وقتی عقل آن را پیدا می کنیم عقل زندگی کل . براي اینکه عقل آن را پیدا می کنیم. پریشان می کند

یعنی شعور زندگی به خواب می رود، شعور جسم می شود ،یا آن به خواب می رود. داشتیم از دست می دهیم

. مرکز ما، این کار می تواند موقت باشد

تفرقه یا دویی یا پراکنده شدن در چیزها، سرمایه گذاري شدن در چیزها همیشه در زمان گذشته و آینده بودن و 

پوشاندن، این لحظه در حالی که زندگی است و بی خبر بودن از زندگی و در مقابل زندگی مقاومت این لحظه را 

کردن و برحسب برداشتهاي ذهنی و عقل من ذهنی قضاوت کردن و انتخابهاي بیرونی را کردن، و حالمان را دست 

و نه سالگی آدم بازگوش است که هشت . باید باشد تا هشت نه سالگی باشد. این دید سپردن می تواند موقت باشد

. جمعِ تو دیدم. زندگی در او هست، بعداً به یک چهارم اول بیت اول برگرددهنوز شوخی می کند، هنوز انرژي زنده

پس طرح زندگی این است که با هر هم هویت شدگی یک دردي همراه است، آن درد می آید باال، مثالً دردهاي 

ید، چون به محض این که ما حس جسم بودن می کنیم، کاهش پیدا می کنیم از پریشانی یا تفرقه را شما می شناس

و ما قطع می شویم از زندگی مجبور می شویم براي ارزیابی خودمان، خودمان را با دیگران . بینهایت خدا به جسم
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یک چیزي بی وقتی بهتر می شویم پز می دهیم این. یا خوب در می آییم یا بد، یا خوبتر یا بدترمقایسه کنیم، 

خودي است، و وقتی بدتر می شویم حسادت می کنیم، قضاوت می کنیم یک اسمی رویش می گذاریم، این اسمش 

.حسادت است

بعد آنموقع این چیزهایی که خودمان را بر حسب آنها تعریف یا معین کردیم چون اینها از بین رفتنی هستند ترس 

ا مرکز ما هستند، ما تصور می کنیم که باید اینها را زیاد کنیم، چون از طرف دیگر چون اینه. به ما چیره می شود

فکر می کنیم ما زندگی بیشتري خواهیم داشت و این هم توهم است، توهم من ذهنی ،هرچی اینها زیاد می شوند

این،هر چه بیشتر بهتر است، و دید ما همین است، دید من ذهنیکه شعار من ذهنی یا هوشیاري جسمی . است

آید، مثالً ما آنچیزي را که می خواهیم زیاد بنابراین دردهایی پیش می.اصالً غلط اندر غلط استدید غلط است،

خشمگین می ،وقتی آن چیزي را که ما می خواهیم به ما نمی دهند. کنیم زیاد نمی شود خشمگین می شویم

. شویم

س جمعیت است در دیگران دیده می شود، مثالً عیبهاي این من ذهنی که همان تفرقه است و جمعیت نیست، عک

احترام نمی گذارند ! ما می گوییم که دیگران آن چیزي که ما می خواهیم، به ما نمی دهند، به ما عشق نمی دهند

از ما قدردانی نمی کنند، قدر ما را نمی دانند، توجه نمی دهند، تایید نمی دهند، پول نمی دهند هزارتا چیز هم 

. افل از این که ما در یک محدودیت و تنگ نظري هستیم، در این تفرقه ما آنها را به آنها نمی دهیمغ. نمی دهند

هر چیزي که دیگران به ما بر می گردانند در واقع انعکاس من ذهنی خود ما است، و در آنها خیلی موقع ها نیست 

.منتها نمی فهمیمما به آنها می کنیم، یعنی آن ظلم هایی که دیگران به ما می کنند در واقع . فقط در ما هست

یواش یواش با ایجاد درد ما را آگاه کند به یک همچون وضعیتی که بوسیله هم :ولی طرح زندگی این است که

هویت شدگی و فکر ایجاد شده و هوشیاري در ابتدا این کار را کرده، بنابراین ما بشناسیم وضعیت فعلی مان را و 

م از طریق تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه، زندگی ما را جمع کند دوباره، در آنجاهایی یواش یواش اجازه بدهی

که سرمایه گذاري شدیم و چسبیدیم به آنها دستمان را باز کنیم و آنها را رها کنیم و هوشیاري جمع بشود، وقتی 

شویم و آن بینهایت و ابدیت می تا آنجا پیش می رویم که ما به دو تا خاصیت خدا زنده،جمع می شود هوشیاري

در حالی که تسلیم می شود بدون قید و شرط بینهایت یعنی این سینه باز می شود، هوشیاري هوشیارانه .است

اتفاق این لحظه را می پذیرد، یواش یواش جمع می شود از این تفرقه، بنابراین مجموع می شود، یک تیکه می 

و به این ترتیب جمعیت و وحدت را دوباره هوشیارانه . که خدا هستشود، همان واحد می شود یک تیکه می شود 
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شما یاد گرفتید اجازه بدهید این کار صورت بگیرد، اگر بوسیلۀ من ذهنی این کار را انجام بدهید این . می شناسد

ی روید، جلو مشما در حالی که موازي با او هستید. این کار را زندگی خودش انجام می دهد. کار انجام نمی شود

:بارها خواندیم این را، این بیت را گفتیم که

المکانومکاناندردویممیفَکانکُنحکمچوگاهنایپیش

پس شما می بینید که ما یک قسمت نرم داریم، بی فرم داریم و یک قسمت هم هویت شدگی داریم، وقتی با او 

ها کار می کند او، هم روي قسمت نرم ما و یواش یواش ما موازي می شویم در این لحظه هم روي هم هویت شدگی 

خیلی چیزها ،شدیم االنو حاال در این یکتایی در این بینهایت که مال خداست، ما به آن زنده. را آزاد می کند

مثالً جوشش عشق، جوشش شادي بی سبب، آرامش نامحدود، که آرامش خدایی است، که در آن وجود دارد 

!ام چه می شود؟ از دستم می رود یکدفعهاش این این است که، این که من گرفتهن در تفرقه همهچو. تفرقه نیست

ما نمی توانیم جهان را . آن دید غلط است. ترس آن، نا آرامی آن، اضطراب آینده، خبطهاي گذشته نمی گذارد

. ر به تفرقه نمی رویمپس وقتی جمع او را می بینیم پس از آن دیگ. برحسب چیزها ببینیم و شاد باشیم

بعد آنموقع متوجه می شویم که این یکتایی که ما . چرا که آرامش و شادي بی سبب را در خودمان تجربه می کنیم

زندگی را بطور خوش ،دوباره هوشیارانه در حالی که هر لحظه بدون مقاومت پیش می رویم،شدیمبهش زنده

دید ما عوض می ،جهان بیروننیک می افتد، روابط ما زیبا می شود با، اتفاقاتشگون، پر برکت جلو ما باز می کند

این چیزهایی که من بهش چسبیدم زیاد می شود یا :دید جسمی به من می گفت که. قبال دید جسمی بود. شود

.اضطراب داشتم، خشمگین بودم، توقع داشتم،می ترسیدم،نکند کم بشود؟ نگران بودمنمی شود؟

از بعضی ! در حالت تفرقه ما دچار خرافه هستیم. ما توقع داریم، از آدمها و از زمانها و از مکانهادر حالت تفرقه

می گوییم شما ما را نجات بده، از بعضی زمانها هم . از بعضی آدمها کمک می خواهیم. مکانها نجات می خواهیم

کی . ین زمان دعا کنیم مستجاب می شودمی گوییم در ا،در طول سال یک زمانهایی را انتخاب می کنیم! همینطور

هر لحظه مال خداست، هر لحظه شما می توانید خداگونه بشوید، در هر مکانی هیچ مکانی .همچون چیزي است

براي . ت در یکتایی او وجود نداردااین خراف. اما توقع من ذهنی این خرافات را بوجود می آورد.فرق نمی کند

جمعیت او یعنی شما زمان .رامش او و شادي او می ریزد به کاري که انجام می دهیماینکه لحظه به لحظه برکت و آ

جمعیت . را عوض می کنید از گذشته و آینده جمع می شوید به این لحظه می آیید از این لحظه تکان نمی خورید
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هم هویت بودیم از جنس در آنجا با هر چه که .او یعنی بینهایت او و حس ابدیت او، بی مرگی را ما تجربه می کنیم

آگاهی این لحظه ابدي می رسیم مثل ولی االن حقیقتا وقتی به. آن بودیم، آن چون میرا بود ما هم میرا بودیم

.ایم، ترس از بین می روداینکه دائماً زنده

در حال بنابراین . تو را هم شناختم. شدم یعنی خودم را شناختمو جمع تو دیدم به بینهایت و ابدیت تو زنده

در موقعی که جمع او را می بینیم حقیقتاً هم خدا را می .تفرقه ما خودمان را بر حسب فکرها و باورها می شناسیم

شناخت خدا یا . خدا هر دو یکی است یک چیز استچون شناخت خودمان و شناخت. شناسیم هم خودمان را

به آن درجه می رسید که اوالً قبول می کنید وقتی شما. شناخت خودمان این نیست که ما من ذهنی را بشناسیم

. ایدو اینها را انباشته کردهکه من ذهنی دارید، در من ذهنی مقدار زیادي درد دارید

می گوییم بلی بلی من االن شناختم مقدار زیادي خشم دارم، حسادت دارم، محدودیت دارم، تنگ نظري دارم، 

نآما چیزي را شناختید که آن نیستید، اتفاقاً خوب است، ما با شناخت ش. هزار تا عیب دیگر دارم در من ذهنی ام

یا من االن متوجه می شوم .ولی شما نباید از این بترسید. چیزي که نیستیم به آن چیزي که هستیم پی می بریم

نکن، آن ، شما فرار نه.هستمياینقدر خشمگین هستم، اینقدر می ترسم، اینقدر کارهاي بد می کنم، چه آدم بد

پس با شناخت آن .تو نیستی، تو کی هستی؟ جمع او، مرتب می خواهد ترا بیدار کند به آن چیزي که تو نیستی

شدن به یا زنده. چیزي که نیستیم به آن چیز تبدیل می شویم که حقیقاً هستیم، که این جمع یا جمعیت اوست

. ستاوست، یکتا شدن بطور یقین بدون شک اینها همه عکس تفرقه ه

آقا، خانم شما ما را چه جوري می بینید؟ شما آدم معنوي هستید خداشناس : در تفرقه ما به مردم می گوییم

هستید، اینها همه فکر است، مردم به ما نمی توانند کمک کنند، حداکثر می توانند چند تا فکر را به ما اضافه 

: گویدی بینید که چه بیت زیبایی را موالنا میپس م. فکرها شناخت خود یا شناخت خدا نیستانباشتگی . کنند

. ان نخواهم شدریشمن جمعیت یا جمع تو را دیدم پس از این هیچ موقع دیگر به تفرقه نخواهم رفت، هیچ موقع پ

که دید ما بر در ضمن پی هم می بریم پریشانی ما همه بوسیلۀ آن هم هویت شدگی ها بودند که در مرکز ما بودند 

.د و سازماندهی زندگی ما هم بر حسب آنها بودحسب آنها بو

پس نظم . زندگی ما را اداره کند،نه پارك،ما االن اجازه می دهیم که نظم پنهان که بارها گفتیم نظم جنگل است

راه او نظم اوست و . آید، براي همین می گوید راه تو دیدمبینهایت او بیرون میاینپنهان او از همین یکتایی و

ناقور کل یعنی مثل اینکه هر لحظه یک شیپوري زده می شود، :هفته گذشته بود گفتد،هم خواهیم خوانامروز 
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جهان هستی را با یک نظمی اداره می کند، بدن شما هم جزو آن است، فکرهاي شما هم جزو زندگی یا خدا تمام 

هویت شده تان یا دید جسمها شما اجازه می دهید که بجاي فکرهاي هم،آن است، و آن نظم پنهان جنگل است

. آن نظم زندگیتان را اداره کند

همره ایشان، ایشان همان من هاي ذهنی هستند در من ذهنی ما ، راه تو دیدم، پس از این همره ایشان نشوم

می بینید که یک من ذهنی هزار . ایشان را اگر جمع بگیریم یعنی من هاي ذهنی دیگر. همیشه تقلید می کنیم

چون . آخر سر دنبال جمع می رود،موالنا کند، چیزهاي دینی را به خودش تلقین کندتمرین معنوي کنددفعه هم

این همه که اشتباه نمی کنند : گوید کهمی. از جمع حس دانش می گیرد. می ترسد از جمع حس امنیت می گیرد

م خاطر جمع می شوم احساس امنیت می یا اینطوري فکر می کنند، من هو این همه این کار را انجام می دهند !که

هر کسی راه خدا را دیده باشد که .هر چه سر اینها آمد سر من هم بیاید. کنم که دنبال اینها بروم، مثل اینها باشم

این لحظه راه را باز می کند، دیگر دنبال جمع نمی رود، جمع من هاي ذهنی هستند، دنبال من ذهنی خودش هم 

. راه من هاي ذهنی دیگر هم نمی روم. ی گوید پریشان نمی شوم و راه او را نمی گیرممصرع اول م.نمی رود

،یمکنمیایجادنیازیکافتیممیگیرآندرشویممیهویتهمماکهچیزيهرباکهکنیماضافهراهمایناما

پوشاكبهداریم،احتیاجغذابهداریماحتیاجآببهمثالًماحقیقینیازنیست،حقیقینیازنیازنیاز،یکآن

مردمتاییدوتوجهبهنیازیابهتر،بیشترچههراینکهولیکفایت،اندازهبهداریماحتیاجمسکنبهداریم،احتیاج

آیدمیماخودمرکزازاینهااست،ذهنیمننیازهاياینهاببینند،اینطوريرامناینکهبهنیازقدردانی،بهنیاز

شوندمیزادهذهنیمنازکهنیازهاییذهنی،نیازهايروانشناختی،نیازهايکهشناسیدمیاالنشماوبیرون

.رویدنمیآنهادنبالنیستند،شمااصیلنیازهاي

کهبدانیدوکنیدبا خودتان تکرارراهابیتاینشماکهامیدوارممنکرد،خواهمتکرارامروزهاییبیتخوب

.بخوانمشمابرايراابیاتاینبدهیداجازهدادخواهمتوضیحاالنهمینهمرادیگريبمطال.استکلیدتکرار

بودید،آیندهوگذشتهدرپخشاوللحظه،اینبهآییدمیشماشوید،میزندهاوجمعیتبهشماببینید وقتی

روزنواستزندگیدخولحظهایننیست،ذهنیچیزلحظهایننیستزمانلحظهاین.لحظهاینبهآییدمی

یکیخرطومشبهیکیپشتش،بهیکیزنند،میرادستشانروندمیهمهکهفیلداستاندر.استروزناست،

ستونگویدمیزندمیدستپاشبهاست،تختگویدمییکیآناست،ناودانشبیهکه فیلگویدمیآیدمی

.دیدندمیرافیلبودچراغاگربود،شمعیکاگر.است
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ایندراگرستی،یاه بلحظهدراینبتوانیدبیاییدبایدشمااست،لحظهاینیعنیماست،روزنما و شمع ماچراغ

شود،نمیچیرهدیگرشمابهشمافکروشودمیتعطیلموقتاًآیندهوگذشتهبشوي،ساکنبتوانیلحظه

.برویدصندوقآن هبصندوقاینازبپریدفکرآنبهفکراینازکهنیستاینطوري

وبشویدساکنلحظهایندربیاییدشماکهاستاین،رسیدنوحدتبهدیناصلوجمعیتنیاکهگویدمی

فیلببینیم،رافیلما،تاریکاتاق،مااتاقایندربیفتدنور،شودبازروزنیعنی،شودبازروزنکنید،بازراروزن

دانیدمیشماولی.استشناختههمراخدا،بشناسدراخودشکسیره.خداشناختهم،استخودشناختهم

خشمگینیآدممنگفتم،شناختمراذهنیممنمن،بگوییدشماکهنیستاینمعناایندرخودشناسیکه

کهبه اینشودمیشروعتازهنیستید،شمااینهادارم،راهاشدگیشرطیاین،شودمیحسادتماینجاها،هستم

بشویدزندهاوجمعیتبهاینکهمحضبهکنید،خالصنهاآازراخودتانیکییکی،نیستماینهامنگوییدبشما

این،کندمیینعتآنراشمافکرهاي،شمابعدچهارهبشمازندگیبروشمابرشودمیچیرهزندگینظم

.گیردمیبدستآنراشمافیزیکراشماسالمتی

کنیممیفکرفکرمان،تو،زنیممیرادستمان،بینیمنمیرافیلدیگرهمینمایعنی،استروزنبیکهايخانه

میدوزخمادرونو.کنیممیدرستخدا،چسبانیممیهمبهرااینها،استتختوستونوناودانهمینفکرکه

کردنبدوخوب،لحظههردرداشتنقضاوت،تفرقهدید،ذهنیمندیدیعنی،مندادمامروزکهتوضیحاتی،شود

وگذشتهدرراما،کندمیدرستدوزخاینها،لحظهایناتفاقمقابلدرکردنمقاومت،گذاشتنرویشاسمییک

.داردمینگهآینده

ایندرکهکاريبهتمرکزتتماملحظهایندرنیاییتا،کنیبازراروزنکهاستاینبندهايدیناصلگویدمی

بهبکشدراشماهاشدگیهویتهموبیرونجهانولحظهایندربشوينتوانیساکن،نباشدکنیمیلحظه

بازبندهايدیناصلگویدمیاست،وحدتدیناصلنرسیدي،دیناصلبهشما.استجهنمشمازندگی،جهان

،نرفتنآیندهوذشتهگبهنخوردنتکانولحظهایندرایستادنوآمدنیعنیروزنکردنبازاست،روزنکردن

.شدنساکنفکرتادوصندوقتادوفاصلهدر،نرفتنصندوقیبه

،کندمیبازدیگریکیراروزناماکنید،کارخودتانرويبایدتوانیدنمیاگربکنید؟راکاراینتوانیدمیشما

. دادخواهمتوضیحاالنهمیننیستکردنسوالدراین، بدهتوضیحمنبهکنمبازچگونهمننگوییداالنشما

ازمرتب،گیریممییادرا چیزيخوانیممیراابیاتماضمندر، یداشبحفظکهبخوانیدنقدریاشمارابیتاین
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بیتآنبگیرید،یاداساسیبیتتاپنجاهشما، مانشخصیزندگیدرهمبرنامهایندرهمکنیممیاستفادهآنها

: کهگویدمیبیتاینمثلِدرستدهند،مینشانشمابهراراهمانیدمیکهجاهايدرها

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

المکانومکاناندردویممیکانفَنکُحکمچوگاهنایپیش

زندگی،خدابگذاریدرااسمشزندمیکهکسین، آزندمیچوگانشبایکیکه،هستیمگوییمثلِماگویدمی

نظم، ماشدههویتهمکهماذهنیمنفکرهاي،ماذهنیمنفکرونظم،نه،اونظماوحکمبوسیلهکهگوينای

وباشگویدمی، آن کانفَنکُهستاسمشوماست،يفکرهاورايوکندمیادارهراکائناتتمامکهنظمیآن او،

ماستهیجانهاي،ماستفکر،ماستجسم، مکانماستبعدچهاراینمکان.شمامکاندر؟کجادرشودمی

.استمکانآن هستجسماینتويزندگی، ماستجسماینتوياصطالحبهزندگی

میما.هستزندههمهوشیاريهستیم،هوشیاريجداهمیکی،استایندرآن یکیداریمزندگیجوردو

است،آن جمعاست،اوجمعیتکهريدیگهوشیاريیکبه،هستزندهمابعدچهاراینکهحالیدرتوانیم

کهاستروانساکنهماناین.بشویمزنده،استآن نهایتبی،بشویمزنده،استآن سکوناستآن یکتایی

. گفتیمبارها

چهارکهدانیدمیچوناوباشویدمیموازيشویدمیتسلیملحظهایندرشما.شویدنمینگراندیگرشماپس

هوشیاريشماست،هوشیارياصطالحبهقسمت،استهوشیاريکههمشماطرفآن .کندمیهاداراورابعدتان

شماخوانممیرابیتاینپس.نداریدنگرانیلحظهایندرشماپس،شودمیادارهاوبوسیله،شماستفرمبی

سوال،آیدمیشپیسوالجورهزار؟برسماوجمعیتبهجوريه چمن؟ بدهمانجامچجوريمنآقاگوییدمی

.شودحلسوالباکهنیستچیزياین،شوتسلیم،نکنیدسوالنکن،

حکمبوسیلهمانماديغیربعدو در مانماديمان،فیزیکیبعدچهاردرمشویمیادارهکنیممیتکحرماپس

لحظهایندرزندگی.شودمیپسباشگویدمی،استقرآنآیه،گفتیمبارچندینکههمرافکانکنفکان،کن

نمیفکرتانباشمایعنی.شودنمینگویداوشود،میباز،شوباز:گویدمیشماشدگیهویتهمقسمتیکبه

نمیکاريهیچکنم؟چیکارهویتمهمچیزاینچیزاینچیزاینبامنمثالً گویدمیشما.کنیدبازراآن توانید

شدگیهویتهمبیایدکهنیستدیوانهذهنیمن.کندمیذهنیتانمنفکرتانبابکنیدشماچونبکنیدتوانید



Program # 684گنج حضور684برنامه شماره 

11: صفحه

میدرستاوراجمعیت.کندمیاوپساست،دردبهبنیانش،استشدگیهویتهمبهبنیانشبدهد،دستازرا

رشکورضایتبالحظهدراینبیاشماپس.کندمیکارشماروينخواهیبخواهیواستزندگیوخداستاوکند،

.کندکارتوروياوبدهاجازه

نجاآتاکنیدورزشبایدشمابعدچهارهردرنه، خانه؟تويبخوابنکن؟هیچکارشمااصالًکهاستاینمنظورش

،کندفراهمراتیغذاراورزشترافیزیکتایناستمقدورکهآنجاتا،کنیدتقویترافکرکردناستمقدورکه

دوربیندازيراخشمت،زندگیاحساسهايبهکنیتبدیلراهیجاناتتاستمقدورکههکآنجا تا.بدهیدانجام

،رودمیصندوقآنبهصندوقاینازهمسرپشتکهراذهنیمنخالقیتعدم.لطیفاحساسبهکنیتبدیل

اجازهي،بشوزنده،کنیاستفادهحضورزندهجانازبیشتر.استورزشاینهازندگیخالقیتبهکنیدتبدیل

.کندارتعاشوجودتذراتتمامدرزندگیبدهی

چهار،مامکانکهماندمییادتانخالصهوبیفتدجاکهشماکنیدمیتکرارنقدریا،گیریممییادرابیتاینپس

اسمحووکنمآشتیلحظهایناتفاقباکههستاینکارممن،کندمیادارهاورامادیمانغیربعدوماماديبعد

بهرویدمینباشدصفرشتانندااگرچون.باشدصفرهمدانشموباشدصفرلحظهایندرمقاومتکهاینجاستبه

.نیستشماصرفبهآن ها،شدگیهویتهمعقلوهوشیاري

نبایددانممیمنکهنگوییدضمندرنکنیدسوالهمهاینرسید،نمیسوالبامندوستاناوجمعیتبهبله،

بهمنکهگوییدمیمثالًشمایعنی؟چییعنیدانیدمیسوالاست،ذهنسوال.کنممیسوالولیکنمالسو

بگوییدمابهراقطرشراستوناینشما،استستونجنسازفیلکهدانممیمن،زدمدستفیلمختلفجاهاي

تختشاینحاال،استتختبیهشکهدانممیمنیااست؟آهنیاست؟چوبیاستستونیجوره چ؟استچقدر

مربوطسوال.نکنسوالاست؟سوالیچهاینخرآد؟دارمختلفهايتختدارد؟قوسایاستتختتختواقعاً

: کنیدتوجهبیتاینبهببینید، رااینکارنکنمانی،میذهنتتوکنیسوالبیشترچههراستذهنبه

1847مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دوَبُترانپرّمجلهازصربمرغِشودکشفتزودتر،رسینپچون

میدرصدیازدهباالخره،جلوبروطورهمینشوي،میمتوجهرابرنامهایندرصددهشوينمیهممتوجهشما

گفتمبپرسیچون،نپرس،کنصبرکن،رصبطوريهمینشودمیدرصدشانزدهشود،میدرصدچهاردهشود،
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باذهنیتجسمبا،نیستمااصلبهمربوطماهايبرداشتهاست،برداشتآن بهمربوطاینکهبراينپرس،چرا

.خوانممیدیگرچیزیکدوبارهاست؟درست. راشناختمااصلوراخداشودنمیمفهومبافکر

1848مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شودمشگلصربیتبیازسهلشودحاصلدیرتربپرسیور

میپیدازندگشبینش،بشودوجودتانواردزندگیخردبگذارید،بشویدتسلیملحظهایندراینکهبجايشما

اگرگویدمی.بپرسیودارينگهراشدههویتهمفکرهايشده،هویتهماجسامبینشخواهیدمیکنید،

وشودمیحاصلدیرترخداشناختوخودتشناختواویکتاییاو،جمعیتاین، شودمیحاصلدیرتربپرسی

. شودمیلکمشتوصبريبیازسهل سادهکار

ایندانیدمیواستتکرارکلیدبار،چندین،کنیدگوشخوبآخرشتااولازراحضورگنجبیاییدشما

را بخوانید، جسته و همهدارد، مثنوي دارد، غزلدارد،طرح،کنممیاجرااینجاآورممیبندهکهدرسهایی

چندین بار تکرار کنید، اینقدر تکرار کنید که تقریباً بیتها را حفظ بشوید، و کاربردش را با تامل گریخته کار نکنید، 

سئوال نکنید، دیدید ذهن می خواهد سئوال کند . هزار بار هم تکرار کنید بازهم کم است. پیدا کنیدتاندر زندگی

یک زمینی را . مثل آب می ماند، دیدید آبیاري می کنیم. ی جوابش را به من می دهدمی گویید صبر می کنم زندگ

، آن گودیها آب زودي بهش می رسد، ولی آن بلندي ها آب بهش نمی آنجا پستی بلندي هستشما آبیاري کنید

به محض . یک موقعی هست که آن بلندیها هم زیر آب می رود،ولی اگر صبر کنی آب باز هم بیشتر بیاید. رسد

کامالً مشخص است . ه سئوال نکن، چون آب قطع می شودیک دفع،اینکه آن بلندي خودش را نشان می دهد

:دیگر، دوباره این را هم می خوانم

کیمیایی مهچو صرب، آدم ندیدصد هزاران کیمیا، حق آفرید

اي است که اگر به هوشیاري من دار و به تفرقه کیمیا مادهاي است که اگر به مس بزنی طال می شود، کیمیا ماده

در ذهن خودمان را نمی شناسیم، اگر در اثر تسلیم اجازه بدهیم برکت و خرد و که یعنی ما . بزنی جمعیت می شود

مس ما عشق زندگی از آنور بیاید وارد ما بشود، چهار بعد ما را تسخیر کند، نظم زندگی ما را اداره کند، این کیمیا 

چه اندازه تبدیل شدم و با شما نباید بپرسید که من حاال در اینجا . را من ذهنی ما را تبدیل به جمعیت می کند

شما برنامه را گوش می کنید صبر . هیچ کیمیایی به اندازة صبر کارگر نیست.عقلت قضاوت کنی، باید صبر کنی
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می کنی، یک دفعه می بینید که جوابهاي شما خود می کنید، عمل می کنید صبر می کنید، تکرار می کنی صبر

می گفتم آنکه من.. آمی گویید شما آید باال، آب از این پستی ها یواش یواش پر می شود می. بخود داده می شود

آنموقع که نمی دانستم اینطوري بوده، این را با سئوال و جواب نمی شود پیدا کرد، باید جوابش این بوده،

. یاري و جمعیت در مرکز شما بزرگتر بشود تا شما بهتر ببینیدانباشتگی هوش

با ذهن هم فرض کنید یک نفر هزار تا چیز دارد در مرکزش یعنی هزارتا هم هویت شدگی، هزار تا صندوق، از این 

صندوق می رود به آن صندوق از این هم هویت شدگی به آن هم هویت شدگی و دید هم هویت شدگی ها عقلش 

خوب اگر این هزارتا بشود دویست تا یعنی هشتصدتایش فرو بریزد مقدار زیادي . اش استل این دنیاییاست، عق

آید، آن سئواالتی که آن موقع به نظرش می آمد باید جواب داده بشود خود به خود انباشتگی هوشیاري بوجود می

. جواب داده می شود

می کنید من می دانم جوابش بی فایده است، شما هم ممکن صبر بکنید، صبر بکنید از من سئوال نکنید، سئوال 

باالخره من جواب بدهم دیگر، ندهم می رود باید است برنجید، چون یک نفر ایمیل می زند یک سئوالی می کند 

این کیمیا از طریق سئوال بوجود شما وارد نمی شود، نمی شود براي این که . توجه نمی کند به منقهر می کند، 

سریع بلی اجازه بدهید یک بیت از حافظ. دیگر از این ساده تر بگوییم. ا را در ذهن مستحکم می کندسئوال شم

شدن، یکتایی را نه در فکر و جمعیت، یکتایی به بینهایت او زنده: برایتان بخوانم، ما در بیت اول غزل داشتیم

. ذهن بلکه عمالً و یقیناً در این لحظه تجربه کردن، این را داشتیم

175حافظ، غزلیات، غزل شماره 

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی جمموع

به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

یعنی زآي اب. یعنی ما رفتیم پراکنده شدیم، از فیل آنچیزها را برداشت کردیم، و در آنها ما سرمایه گذاري شدیم

اگر . ینی من ذهنی می بینی برگرد به کجا؟ به جمعیتبرگرد، از فکر پراکندگی، از اینکه تو خودت را فکر می ب

باید . خودت را جمع کنی از این چیزها مجموع می شوي، یکتا می شوي، و به این حکم و به این قانون توجه کن

دیو پس من ذهنی است، از مرکز شما برود بیرون تا سروش، خداییت، خدا مرکز شما را ،شیطان، دیو،اهرمن

قانون است، تا اهرمن، دیو که من ذهنی است و االن مرکز ماست، دل ماست بیرون نرود سروش و این هم. بگیرد
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و شما با شناخت هوشیارانه هم هویت شدگیها و ال کردن آنها، گفتم که شما . به این قانون هم توجه کنید. نمی آید

من براي خودم . م، من درد دارمگوید، من هم هویت شدگی داریک دفعه متوجه می شوید که این موالنا درست می

این را اعتراف می کنید به . من فضاي درد حمل می کنم. درد درست می کنم، من براي دیگران درد درست می کنم

.خودتان، کسی هم که نمی شنود، تازه از آنموقع کار شما شروع می شود

ی شما نیست که، تازه ابتداي شناختش این که شما بدانید من ذهنی دارید و زیر بار بروید این که آخر من ذهن

دردت را می شناسی می اندازي، اول می شناسی می گویی .است، یکی یکی می شناسید می پذیرید، آن می افتد

خوب این .چند روز ناراحتم،من می بینم یکی موفق می شود ناراحت می شوم. من حسادت دارم، من تنگ نظرم

تازه من هم خط .جسم من را خراب می کند،ین به جسم هم وارد می شودهم هویت شدگی است، این درد است، ا

می بینید که .که هوشیاري تکامل پیدا می کندبراي چی آمدیم به این جهان؟ براي این. با تکامل هوشیاري نیستم

به درخت نبات همین سبزیجات، درختاز درخت هوشیاري از جماد تبدیل شده به نبات یعنی 

ی خواهم توضیح می دهم خیلی از بینندگان ما در خارج هستند وقتی می گوییم نبات می معذرت م*** 

مان چیزي که می خورند، از توضیحات بیشتر من ناراحت نشوید چون این هم قابل توضیح است، هگوید که 

رد خوب اینها این برنامه تلویزیونی هم بیننده ایرانی هم در ایران دارد، فارسی زبان است مقیم افغانستان دا

فارسی را خوب بلدند، هم بیننده خارج از ایران دارد که فارسی را نه چندان خوب بلدند یک،

هستند که امروز شروع کرده اند به گوش کردن این برنامه و یک کسانی هستند که تمامی یکسانی: دو

یا چهار کالس سواد دارند، یک کسانی هستند که اصالً سواد ندارند مدرسه نرفتند . برنامه ها را دیدند

. یک کسانی هستند که بلی دانشگاه را تمام کردند، دکترا دارند احتماالً خودشان هم درس می دهند

پس در اجراي این برنامه یک کاري باید بکنی که همه سود ببرند همه یک چیزي ببرند، اینطوري نیست 

ه اي است که خیلی از مجریان ممکن است دچارش ً این مسئلکه بگویی من بابا دیگرگفتم همه را، اتفاقا

. بشوند

آیا من صد دفعه توضیح دادم دیگر ؟ما مثالً صحبت یوسف می کنیم، یوسف را باید چقدر توضیح بدهیم

پس .اي بهش بگو، باید بگویینه، آنکسی که امروز یوسف را می شنود یک خرده خالصه! توضیح نمی دهم

. ده دائمی گنج حضور است، نباید ناراحت بشویداي مثل شما که بیننبیننده

&&&
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1398مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

منیچوصدسیرکنِچمنی،شاهتوکهاي

نشومخواناینسخرهکنی،سیردلموچشم

ایناست،کائناتهمهشاهکههستزندگییکهستخدایکهستیکتایییکیعنیچمنی،شاهتوکهاي

بکنیدانباشتهرایکتاییفکرهاينهبشویدزندهیکتاییبهکهکنیدمیتجربهموقعیراشاهاینشماواستچمن

کهراذهنیمنمن،مثلتاهزارانتوانیمیکههستیتوفقطمنی،چوصدکنسیر.بشویدهویتهمباهاشو

هممامرکزدراگرشویم؟میسیرکیماکنی،سیرکندمیاجراهاراشدگیهویتهمتقاضايوداردحرص

تایید،مثالًمقام،مثالًخانه،مثالًپول،مثالً،کنندبیشترراخودشانخواهندمیآنها کهباشدهایمانشدگیهویت

.شویمسیرماکهندارداندازهباشد؟بایدتوجه چقدرمثالً

تجربهاینلحظهایناگرشما.شویممیسیرماذاردگمیمادلبهراپایشزندگییعنیآیدمیاوکهموقعیفقط

بهمربوطکهسبببیآرامشیکوباالآیدمیجوشدمیسبببیشاديشماوجوداعماقازکهباشیدداشتهرا

خوبدهد،مینشانشمابهراخودشداردنیست،بیرونجهانبهمربوطیعنینیست،هاشدگیهویتهمآن

بدهد، خواهدمیپولکهخوشیآن خواهم،نمیبیرونازچیزيدیگرمنشادم،اینقدرالنامن.شویدمیسیر

اینجزواینکهبراي.ندارماحتیاجیآن بهمنبدهد،امبچهبدهد،همسرمحتییک کسی دیگرمی خواهد بدهد،

ما، کجاییباورهايحتیمافامیلما،مادروپدرمادوستماهمسرمابچههویتیمهمآنهاباماکهاجسام

مامرکزشدگیهویتهماینهاهمهنیستیم،یاخوشگلیمجوانیم،زنیم،یامردیم؟هستیمجنسیچهازهستیم؟

.دهندمیتشکیلرا

برایتاندوبارهاالنکهاستدردبهنیازها،نیازترینموذيکند،میایجاددروغیننیازیکشدگیهویتهمهر

درکهکسیآن بشوي؟سیرخواهیمیکیکنی؟ایجاددردخواهیمیچقدراشم:کهیدگومیخوانممی

سیرکیرامادلوچشم.شودنمیسیراستجهنمازايشعبهاینگویدمیموالنا.موقعهیچ،دارددردمرکزش

بدهندمابهراونیبیرچیزهايوداریمنگهمرکزراهاشدگیهویتهمایناگرکهکنیدمیفکرشماکند؟می

خیلیمثالًکهینکساباکنیدمصاحبهبرویدشما.شودنمیکه،شودنمیشود؟میسیرمادلوچشمباالخره

درکهکسیآن!نهگویدمیسیرید؟شماآقابگوییددارند،پولدالرمیلیاردسهمیلیارددودارند،میلیارد
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وجودناراحتی،داردوجودمردمبهزدنضرردارد،وجودنظريگتنداردوجودحسادتدارد،وجوددردمرکزش

کنیایجاددردخواهیمیچقدرشماخانمیاآقابگوبهش.استمرکزشاینواستناراحتومریضاصالًدارد،

میآید،میخوشم،ریزممیبهمراخانوادهاینروممیمن،ندارداندازهگویدمیبشود؟بست،بشويسیرکه

!یکیآن ،ریزممیبهمهمرایکیآنروم

فقطرادلشوچشمندارد،اندازه؟بکنیخواهیمیغیبتچقدر؟بریزيبهمخواهیمیراخانوادهتاچندخوب 

اینرهفس،شدهچیرهمابهکهايسفرهایندرهستیماشسخرهماکهانیوخایندرآیاکند،میسیرخدا

همهشاهتوکهاي! هویتیمهمهم،دردهایشبانههویتیم؟هممانعمتهایشبافقطیدکنمیفکرشما.دنیاست

درتوجمعیتاگرو. کنیسیرتوانیمیتوفقطچشم و دل ما را .کنیسیرتوانیمیتوفقطراهاانسانما،چمنی

.جهاناینهسفردیگر،رومنمیسفرهاینالمقاسلطهزیرمنشودبزندهمن

کنی،حفظراجمعیتاینخواهیمیاولشما،بکشدتواندنمیارشمابیرونازچیزي،شويبزندهاوجمعیتبه

نیستاینطوري،استاندیشهازفارغگفتیمکه.استلحظهایندرخدانهایتبیهمینمامنظورجمعوجمعیت

زندههماوابدیتبهشماکهاستاینشانناینوایمزندهلحظهایندرعمالًبهش،مباشیداشتهرافکرشکه

سفرهاینچیزهیچازروید،نمیسفرهاینالمقاسلطهزیرپس شما. هستیدساکنلحظهایندریعنی،هستید

رسیده،صفربهالمشقاوسفرهاینازانتظاراتتان،شماخواهیدنمیچیزي

1379مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

سوزاینتتابش،اینتآتش،اینتهنوزنهدگویسیر؟گشتیسیر

جهنمبهخداگویدمیکنید،توجهذهنیمنپراکنیدردودردسازيخاصیتبهکنممیخواهششماازمنبله

کندمیایجادذهنیمنکهدرديفضاياینکهبگویدخواهدمیگشتی،سیرسوزانديکهاینهمهکهگویدمی

دردکنیدیمپیداراآن دیدوشودمیشمامرکزاینوچسبیدیمچیزيبهشماوقتیکند؟میایجادجوريه چ

دردهااین.کردیدایجاددردوداریدراآنها دیدشما،شماستمرکزدرچیزتاچندببینیدشماکنید،میایجاد

گوید،میجهنمبهراجعموالناتهالب،هنوزنهگویدسیر،گشتیسیرکهبگوییدلآن به.شودمیزیادداردهی

استبهشتازايشعبههمیکتایامجموعدلاین.استجهنمازايشعبههمدردازپردلاینگویدمیجهنمبه

گویدمی، سوزاینت،تابشاینتآتش،اینت،هنوزنهگویدمیجهنم؟سیرگشتیسیر:گویدمی.استبهشتیا
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رامنزدنضررببین،رازنیدوبهم،ببینراحسادتببینراهادردگویدمیدردازرپانسانمثالً، ببینراآتش

. کنمزیادخواهممیهمبازکنکیف،ببین

1380مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مَزیدمِنهَل:زناننعرهاشمعدهکشیددروکردلقمهرامیعالَ

ما،کنیممیکاريخرابچقدرببینیدکرده،خرابوکردهلقمهراعالممادردفضاياینوجهنماینکهگویدمی

رامافکرکند،میخرابرامابدناین،دردایجادنیاز، دردایجادنیازبهراجعکنیم؟میصحبتچیبهراجع

ازداریم،ماکهرویممینبارشزیرماکهاستنیازيیک،استروانشاختیوالزمغیرنیازیککند،میخراب

همباززندمینعرهاشمعدهجهنم،اینکشیدهبخودکردهلقمهراعالم:کهگویدمیخیزد،میبرذهنیمن

.کندخرابخواهدمیهمبازکردهخرابراجاهمههست؟بیشتر

فضايخاصیتایندوبارهدباشیادمانگردیم،میبرخودمانبهدیدیمدیگريدراگرکنیممینگاهخودمانبه

شمااگراین را، کنیدتوجهکنیم،میآنها بهماکنندمیماعلیهبردیگرانگوییممیماکهچیزيآن.استتفرقه

ولیرازندگیهمانراجمعیتهمانبینید،میچیدیگرانسانهايدر،باشیدنهایتبیباشید،جمعیتجنساز

ذهنیمنهاموقعخیلیشما،ذهنیمنشما،ذهنیمنبیند؟میکیآنهادرراذهنیمنبینیدمیذهنیمناگر

.داریمماحالیکهدر،دارندراعیباینآنهاکندمیفکروبیندمیدیگراندررااشعکسما

راایشانجمعیتولی،دیدیدمیراذهنیمناینبودیدجمعیتجنسازشمااگر.موضوعاینبهکنیدتوجه

زندگییعنیخودشدرببیندرافیلکسیاگر.دیدیدمیایشاندررافیل،دیدیدمیراایشانبودنزندهییعن

دادنقرارهمپهلويهمینهمدیویاهمشیطان،باشددیدهراشیطانفقطاگر.بینیدمیهمهدر،راخدارا

دیوهمینذهنیخدايذهنیتوذهنیزندگیذهنیفیل.استکردندرستجدیدفیلواستفیلمفاهیم

اینازبیشترمننیستاینازبیشتریعنیمزیدمنهل.استتوهم،نداریمماچیزيهمچون،استشیطان،است

بهوکردلقمهیکراعالمی،مادردازپرذهنیمنیعنیخوارجهاندوزخآن.استایناشترجمه.خواهممی

؟نیستاینازبیشترآیازندمیفریادانهمچناشمعدهوکشیدفروخویشکام

30ۀ آی)50(قافة سورکریم،قرآن

 زِیدن ملْ متَقُولُ هو تَلَأْتلِ امه نَّمهجنَقُولُ ل مو30﴿ی﴾
؟!هستاینازبیشترآیا:گویددوزخ؟شديسیرآیاگوییمدوزخبهکهروزي
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بهراجع،کندمیحملخودشباهرانسانیاً تقریبکهدرديفضايبهراجع؟کنیممیصحبتداریمچیبهراجع

اینشماگفتیمکهاینجابهکنیدتوجهحاال.خودمانبه؟کنیممینگاهکجابه،دردایجادنیاز

المکانومکاناندردویممیفکانکنحکمچوگاهنایپیش

،خدابانشویدموازيشماتاگویدمی؟کنیمچیکاردردفضاياینباحاالماکهبیایدپیشسئوالایناستممکن

قبولذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاق،نکنیدقبولشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاق

میخاموششماجهنم،بگذاردشمازندگیبهراپایشخدااگر.گذاردنمیشمازندگیبهراپایشخدا،نکنید

،شمابعدچهارایندر،شماوجوديسیستممنظورمیعنیبدن،هستشمابدندرپایشکهزمانیتا.شود

حضورآنکه،ماستهوشیاريقسمت،داریمحضوریکما.المکانة بعالوبعدچهار؟چیهماوجوديسیستم

رويکهماستحضوریکی،داریمقسمتدوماپس.بشودقائمخودشرويتواندمیبعدچهاراینبهتوجهبدون

بهقائمحضورآنازماماديبعدچهاراین،داریمماديچهاربعدهمیکی،استذاتبهقائم،شودمیقائمخودش

رويراقدمشخدایاحقتسلیمبابدهیداجازه،داریددردشمااگرکهاستالزمدراینجا.شودمیسیرابذات

.کندادارهاووبگذاردشمامکانبهشماالمکانبه ،شماوجوديسیستمیازندگی

کانفَنکُازشودساکناوآنگهالمکانازهندویبرقدم،حق

ازحقولی.کندمیساکتاوهمراشمادردپس.شودمیوبشوگویدمیاویعنیکانفَنکُ،کنیدمیتوجه

رابیتایناستاینطورياگرپس،کنیممینگاهبیرونبهاشهمهما،آیدنمیبیرونازگذاردمیقدمالمکان

مردگانقبر،مردگانقبرمثلباشیدداشتهمکانهاازراانتظارایننیاییدشماافتادجااگر،کنیدتکراربارچندین

،باشیدنداشتههاآدماز،باشیدنداشتهفکرهااز،باشیدنداشتهزمانهااز.نه؟کندساکتراشمادردتواندمی

.باشیدنداشتهچیزهیچاز،اندجسمآدمها

مکانییکازروندمیبعد،کنیممیعبادتتوبهفقطخواهیممیکمکتوازماخوانندکهمینمازدرمسلمانها

ازالمکانازپس.استذهنمالاینها،خواهندمیکمکزماناز،خواهندمیکمکمکاناز،خواهندمیکمک

او،شودمیساکتشوساکتگویدمیاوماجهنم،ماجهنمبرگذاردمیراپایشخدا،تسلیمبایکتاییضايف

اوخرد،کندمیسیرابرامااوخرد،دهدمیشناساییمابهاوخرددهدمیشناساییمابهاو.کندمیاداره

میاونظمدیدیمپس.ایمفهمیدههمرااینما،هویتیمهمباهاشونکهماستباورهايعقلوهاتصمیموراي
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کارکی؟ببردبایدکی.پسنددنمیماعقلمانظم.آوردمیبوجودرالحظهایناتفاقاتاونظم.پذیریممیماآید

رااتفاقاتاینکهبگوییدذهنیتانبرداشتهايبانبایدشما،لحظهایناتفاقپذیرشبا.اونظم؟ببردپیشبایدرا

بهصدمهحتیشویدمیناراحتشماوخوردمیضررشمابهوافتدمیبداتفاقاگر.استآوردهبوجودنیفال

کردهاینکردهایننگوییددهدمیشمابهپیغامیچهزندگیکهبشویدهوشیاربایدشما،شودمیواردتانجسم

ادارهراکائناتتمامکهبرترنظمیکبرترنیرويیکرااتفاقاتاینکهکنیدنگاهکنیدتاملمرتب.استکردهآن

.شماستشدنبیداربراي،آوردمیپدیدشمابرايکندمی

ماکهوقتیازیعنی.شماستبیداريبراي،نیستشماکردنبدبختیاخوشبختبراياتفاقاتاینایمگفتهبارها

باکنیممیپیداراآنهاعقل،چسبیممیشدگیهاهویتهمبه،کنیممیدرستماديدلوجهاناینبهآییممی

مننظمکهبفهماندمابهخواهدمی،بدهممعموالً،اتفاقاتآوردنپیشبااً دائمزندگی،کنیممیستیزهکلنظم

دوزخبرراقدمشالمکانعالمازتعالیحق.شدمشخصخالصه.بکنمراکارممنبگذار،توعقلبراستچیره

دوزخآناوفرمانبهبنادرنگبیونهدمیمادردفضاي،ماذهنیمنبهمادوزخبه،ماذهنبهعنیینهدمی

گرددمیآراموساکن

بامقاومتباستیزهبا؟دهیمنمیاجازهجوريچه.شدنخواهیدموفق،بنهدراپایشاوندهیداجازهشمااگر

یکدیدیداگر،دردایجاداًمخصوصروانشناختینیازهايتشدیدبا،منبعنوانشدنبلندبا،دانممیمناینکه

میمنفیفکرهايداریدشماوگرفتدستبهراشمافکرهايکنترلوشمارويآمدسیاهابریک،آمدسیاهمود

گرفتهراشمادردفضاي،باشیدمواظببسیار،نیستخوبحالتانوشدیدتحریکوکنیدمیمنفیبسیار،کنید

موقعآن،بخورددردهااینازاوتابزنیدضرر،کنیدمخربفکرهاي،کنیدمنفیفکرهايشماخواهدمی،است

بگذاردراقدمشاوتابشویدموازي،بشویدتسلیمبایدکهاستموقعهمانوبشویدهوشیاربسیاربایدکهاست

.بشودخاموشجهنم،شماجهنماینبه

تنشماکهنیستاینطوري؟افتدمیدارداتفاقیچهکهلحظهایندرشمابودنوشیارهشماهوشیاريباجهنم

دردخواهدمیدردآنکهدانیدمیشمانه،نه،کنممیخرابزنممی،استخرابحالمکهحاالبدهیددر

پاشو،شونحسود،آیدمیحسادت،نشوکندمیعصبانیراشماکسی، دارنگهشگرسنه،کندایجادبیشتري

خودتکنخرج،کنلطف.کنرفتارآنوريازکنیمیحسادتداريدیديموقعهر،باشهمباركبگو،کنبغل

میراهنماییخواهندمیآنواینبهبدهآدرسباشمهرباناستذهنیمناینکنیدمیخساستدیدید،را
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ایندیديهرموقع.کنخرجراپولت،دیگراستمجانیکهاینها،بزنلبخند،بزنندخواهندمیحرف،خواهند

.کنعملرااشعکسشما،شودمیچیرهداردذهنیمنبودنخسیسخاصیت

جزوهامجلهدارندکلطبعِمانفسایناستدوزخجزوچونکه

حملماهماردردفضاي،دردهاستباوچیزهاباشدگیهویتهمشاملکهمانفساینگویدمیکنیدمیتوجه

یعنیداردرادوزخخاصیتوطبیعت،دردشوماذهنیمناین.استجهنمجزواستدوزخجزو،بلهکنیممی

.شودنمیدرستشماکار،شماوجوديسیستمبهتسلیمطریقازنگذاردراپایشخداتایعنی؟چی

نرومکعبهجانبِمن،سويِآمدچوکعبه

نشومکیواندقاصزمین،بهآمدمناهم

.شمامرکزبهآمده،خداستۀ خانکهکعبهپس.خداۀ خانشدشمادلاین،شدیدزندهخدابینهایتبهوقتیخوب

دوبشناساندمابهخواهدمیموالنا؟برویدکعبهآنبسويکنیدتجسمکعبهیکذهنتانباخواهیدمیاً لزومآیا

.اوستۀ خانمادلکهبشودتبدیلاوۀ خانبهوبشودبازمادلاینکهیکی،راپدیدهتا

با،استذهنیتصویریکذهنیمن.باشیمداشتهذهنیمنماکهاستایندیگرة پدید؟چیستدیگرة پدید

یکماذهنیمنیعنی.استگرفتهراستون،فیلازکههماندرست،کندمیکارفکربا،کندمیکارتجسم

میزندهاوبینهایتبهوقتی؟هستیماوکی.هستیماوماچونهستهمخداازواستخودمانازذهنیتعریف

میتجسمهمجسمیۀ کعبیکوهستیمذهنیتصویرهمینماکهزمانیتاو.شویممیاوهوشیارانه،شویم

دوهروکعبهبهرودمیذهنیمنباکهکسیواقعدر،استنمادگونه،استسمبلیکجسمیۀ کعبآن،کنیم

.اندجسم

سويآمدکعبهکهوقتیوبشودخداۀ خانوبشودبینهایت،بشودبازبایدمندلکهبفهماندخودشبهخواهدمی

زمینمابه،آمدمنماه،زمینبهآمدهآسمانازمنماهواقعدر،منمرکزدرشدمستقرخداوشدمندلمن

آمدهوقتی،خداستهمآنداریمماهیکمانهمهما،استدهشزندهمادرخداهستیممکانما،دیگرهستیم

ایناینکهمثلدرست، زمینبهآمدمنماه. بشودزندهشدخوبهانساندرخداشودمیبگویدخواهدمی،زمین

قصدیعنیقاصد، نشومکیوانقاصد، باالبرویمماخواهدنمیدیگر،زمینبهبیایدهستآسماندرکهماهی

واقعدرکیواناینجادرواستنحساستنحسواستسیارهبزرگترینودورترینکهدانیدمیکیوان،کننده
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کهبگویدخواهدمی.استنحسواستشدگیهویتهمپرازواستدردپرازکهاستعیارتمامذهنیمن

،پیچیده،دگمبسیاراست،سنگذهنیمن،استمرکزتانذهنیمنشماکهاستاینازعبارتسعديونحسی

،شدهگمتوشهوشیاريبطوریکه،استبزرگهمخیلیچیهایندردهاباباورهاباچیزهاباشدگیهویتهم

فکردرشدهگم،زندانیصندوقهاتوي،بستهصندوقهاۀ فاصل،صندوقآنبهصندوقاینازاً دائمهی،استگیج

؟استنحسچرا،هستهمنحس،استکیواناین،آنبهپردمیآنبهپردمی،دردباشدهگموعیارتمام

،استبهتربیشترهرچهجزويعقلکهاوعقل،استمخرب،استمسمومکهاوانرژيۀ بوسیللحظهاینبراي

؟ کندمیبازجوريچهاستنحسکهکیواناینرازندگی،شودمیبازمارويبهفکرهاستدرشدگیگمعقل

بااستجوريچهمردمباروابطش،استدردازپراستخشمگیناستحسودکهکسی،راینادیدیدشما،بد

زندگیجوريچه؟استجوريچهخانوادهدرروابط؟استجوريچهمادرشوپدربا؟استجوريچههایشبچه

کهاستدادهننشاتجربهاینکهبراي؟داردامیديچهداردسنگینذهنیمنکهکسیآن؟شودمیبازماروي

میکعبهکهبگویدخواهدمی.استنشدهخداۀ خانشمادلاینکهبراي؟کندنمیکارچرا.کندنمیکارزندگی

.کندمیایجاباًاتفاقگفتیممیداشتیمراهوشیاريتکاملاینکهبراي.بیایدبایدوبیایدمادلبسويتواند

بینهایتوخداجمعیتبهذهنیمنازوذهنیمنوذهنتويحیواناز،حیوانبهنباتاز،نباتبهجمادازگفتیم

درداردخدایعنیهوشیاريتکامل.نه؟بگیردراجلویشتواندمیکسیاستهوشیاريتکاملمراحلاینها،خدا

وشیاريهبرویمتوانیممی؟برویمپایینتوانیممیما.باالرودمیداردمرتب،شودمیزندهخودشبهماده

تکاملجلويتواندنمیکسی.شویممینابود،کشیممیدرد؟شودمیچی،نه؟کنیمحفظراحیوانیودرختی

دیگر،بشودمادلخواهدمیخداۀ خانخواهدمیکعبه.داریمباالبهراهماگفتیمبارهاو،بگیردراهوشیاري

همزیباستهمماه،خدایعنیداشتیمرازویشآرکهماهیآنوبرویمجسمیۀ کعببسويمانداردلزومی

.تابدمیمادلازاوعشقاوروشناییاوخرد؟شودمیچیشویممیزندهاوجمعیتبهوقتی.داردروشنایی

دلزخیزدترجمانصدهزارانسجلوایماغیرونطقغیر

ازانرژيهزارجورصد،سجل،نوشتهازغیرواشارهوایماازغیرگفتنسخن،نطقازغیر،شودمیکعبهدلوقتی

ماه،زندگییعنیخدایعنیدرواقعماه.خیزدبرمیماماهازاینوارتعاشطریقاز،خیزدبرمیانسانمرکزاین

فکرکهچیزيهرشدیدسعدشما.نهبکنید؟بایدکیوانقصددوبارهشماآیاشده،زندهخودشبهمادهدرخدا

بازاوراروابطتاناست،قشنگروابطتان،استنیکشودمیبازشماجلويزندگیلحظهاین،استنیکیدکنمی
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آرامشوسبببیشادي،ریزدمیانرژيشماعملبهنویسد،میشماذهنبهکندمیفکراورافکرتانکند،می

،کنیدصحبتذهنیمنیکباشماندارید،جهاناینانوخبهنیازدیگرشماریزد،میبیرونبهشماازسبببی

.دهندنمیراآندهندنمیرااینگذارند،نمینمیاحترام،دهندنمیتوجهمنبهکهگویدمی

درکههستمچیزهااینمحتاجهکهستمنیازمندتوسرخاكکوچکذهنیمنیکمنگویدمیگوید؟میچی

نمیدنیابهاوکندمیایقهضمدنیاکهچیزيآن کهفهمدنمیرانایولی،دهندنمیمنبههستانوخاین سفره

بهخواهدمیدنیاازکهچیزهاییاینهمهوبخشندگیوتأییدوتوجهامروزازکند؟چیکارامروزازبایداو! دهد

.دبرگردتا،بدهدبیرون

دنیاکهکندمیتأیینشمابخشندگییعنی،ریزدمیبیرونشماازچههرکهگویدمیقانونهستقانونییک

بیرونبهبریزيوقتیداريبدهند،مردمبایدونداريکنیمیفکرکهآن رابایدشما.گرداندمیبرچیشمابه

میفکر،بخشندنمیکنندنمیخرجشولیدارندپولخیلیهاآدمازخیلیداري،فهمیمیتازهببخشیوقتی

ماداریمچیزجورهزارنیست،پولفقط، دارندپولکهشوندمیمتوجهاوالًببخشنداینکهمحضبهندارندکنند

میمارااینها، تأییدمثلِتوجه،مثلِقدرشناسیمثلِاحترام،مثلِکنندمیایقهضمماازمردمکهچیزهاییهمین

.دهندنمیمابهگوییم

رااینکارنکنددرددستتکهگفتییکیبهحاالتاتوبدانتودانی،نمیتواینکهبرايدانند،نمیراماقدرچرا

هویتیمهممابیشترچههراست،طلبکارذهنیمنبودیمطلبکارومتوقعهمیشهاینکهبرايبراي،کردي

بهروانشناختینیازهویتیم،همکمترچیهر. کنیمزیادراچیزتاهزارخواهیممیاست،بیشترماطلبکاري

بخشش،کنیدمراجعهآنجابهشویدگمذهنتاندربشویدکیواندصقااینکهجايبهشماحاالاست،کمتربیرون

بهشدیدزندهکعبهبهشمااگر، کهتابدنمیماهشاستخسیسکهکسیآن بتابد،بایدرآخماهکنیدزیادراتان

بایدشما،شودبینهایتبایدبشودمستقراآنجتواندمیباشدمحدوداگر،شمادلبهآمدخدایعنیشماماه

ازشدهحاالتاببخشید؟حاضرید، هستهمبخشندهنهایتبیبشوید،نهایتبیحاضرید،بشویدبینهایت

بهموالنابارهااست،خائن، استخیانتکارذهنیمناست،جبرانقانوناینکنیدکمکهمشمابگذرید،خودتان

بایدشما. استدیگريجنسازمرکزشچراکند،میدعوادیگردقیقهیکخواهممیصلحمن:گویدمیگفتهما

هستمامرکزدرهستاینجادرهستمادراینموضوعاتازباشیدآگاه

.استآفتیشناسیحقدرآنازکهاستعلتیدلتدرگفتندانبیا
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:گویدمی، دانیدمیتانهمهکهبرایتانبخوانمهمرابیتاین

648مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بیایید،بیایید،جاستمهینمعشوق؟کجایید؟کجایید،رفتهحجبهقومای

استاینبرايآن است،گونهنمادآن بدانندبایدذهنیمکانذهنیجايیکبهروندمیذهنیمنباکهاینهایی

زندهخدابهکهراانسانبرگشتنوجایییکبهرفتنگرنهوبرسنداوجمعیتبهوبشودنهایتبیدلشانکه

.خودتانمرکزبه،اینجابیایید،بشویدنهایتبی،شماستمرکزدرمعشوقکه،کندنمی

برآییدباماینبرخانهاینازباریکبرفتیدخانهبدانراهآنازبارده

اینبااليبهبیاییدبیایید،بیرونذهنیمناینازیکبار،جسمیمکهتارفتیمراراهاینمابارهاذهنیمنبا

: گفت. بشویدزندهاووحدتبهیکباربشوید،نهایتبییکباربینهایت

نشومپریشانهیچاینازپسدیدمتومجع

نشومایشانمهرهازاینپسدیدمتوراه

درشود،میجاآندرچیزهمهما،دلِما،کنیممیداپیگسترششودمیکهاياندازهبهنهایتبیبامبام؟کدام

بهمادرخدایاشویممیزندهخدابهیعنیهستیمآن بامبااليدرما، بگنجدچیزهمهبحرایندربحراین

یادشکلمعنوينمامعنويباورتاچندماکهنیستاینوحدتاست،وحدتاسمشاین، شودمیزندهخودش

بگذاریمرااسمشرااینبشویمهویتهمآنهاباماومامرکزبشودآنهابشویمهویتهماشونباهوبگیریم

خورد،نمیبدردوحدتاینذهنی،استممکن، نیستوحدتاین، وحدت

نشومشیطانبندهتوام،آزادِوبندهتوامشادِوخوشومستتوام،پربادِوفربه

،مبگیریسالمتیمعنیبهواستخوبچاقیکردنمیفکرقدیمواقعاًولیهستچاقمعنیبهاینجادرفربه

اینجادربادهستم،توبادپروسالمیعنیفربه.استسالمهموخوشگلهماستخوبالغريگویندمیامروزه

بی،دهیممیدستزاراهاشدگیهویتهممااینکهمحضبهکردهپرخودشدمبارامازندگی،استزندگیدم

وشاديمستینهایتبیدرونوگشاییفضااینخاصیتوشویممیخارجمحدودیتاینازشویم،مینهایت

لحظهایندرکسیهستیم،ایزديشرابآن مستمستیم،خودمانما،استخوشماجسمتنهانهاست،خوشی
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دادنانجامبهداردقصدکاريهردارد،آرامشاستساکنکهاستواضح،داردنهایتبیریشهاستنهایتبی

میوجودشاعماقازراشادياینومستیاینولی،شودمیبیانشاديبصورتکندمیارتعاشآرامشاین

زندهتوبهکردم،بازراروزنیعنی،شدممستقرلحظهایندریعنیشدمتوبندهکهزمانیازگویندمیو.گیرد

رامن،هستنددنیاسفرهیعنیهستنددنیاانوخدرکهچیزهاییرا،دنیانافبندایندمکرقیچیدیگرشدم

اتصالاینباشمتوبهمتصلکهاستاینبهحواسمهمهشدمتصلمتوبهوآنهاازشدمآزادکنندنمیجذب

.کندمیآزادرامنتوبهدائمی

و تمام تمرکزمان به شدگی ها را بیندازیمهویتهمماکهآیدیماینجاازحقیقتاًماآزاديکهکنیدمیتوجهپس

و وقتی که شما بنده و در . این باشد که متصل به او باشیم، این جمعیت را حفظ کنیم، از یکتایی بیرون نیاییم

د، آزاد زنجیر او هستید زنجیر اتصال خدا هستید آزادید، و گر نه اگر هم هویت هستید و ذهناً فکر می کنید آزادی

و این را هم می دانیم که کسانی که هم هویت با چیزهاي این جهان هستند ولو قدرتمند هم باشند آزاد . نیستید

یا سخنرانی . نمی شود که ما با هزار تا چیز هم هویت باشیم ولی در ذهنمان راجع به آزادي صحبت کنیم. نیستند

آزادي بنویسیم ولی در بند هزارتا چیز بیرونی باشیم، آیا ما می توانیم کتاب راجع به. کنیم یا کتاب بنویسیم

. آزادیم؟ نه

می خواهد بگوید که انسانی آزاد است که دائماً موازي با او است، موازي با نظم زندگی است، هر کسی که از عقل 

جهان رویش من ذهنی آزاد شده، هر کسی که هم هویت شدگی ها را از مرکزش کنده انداخته بیرون، هر کسی که 

نه کسی که حرص دنیا را هنوز دارد، هم هویت شدگی با دنیا را دارد ولی فکر می . نفوذ ندارد این آدم آزاد است

تجسم یک من ذهنی آزاد را دارد، تجسم یک من ذهنی آزاد دربند آزادي در فکرش آزاد است،. کند آزاد است

ذهنی، این من ذهنی ما نماینده شیطان است، یعنی بنده شیطان یعنی بنده من.نیست بلکه بنده شیطان است

این ارتباط را شما اینطوري برقرار کنید که یک نیروي مخرب بزرگ در این جهان است که از دردها تشکیل شده و 

.اش در ما من ذهنی ماست و درد ما استاز هم هویت شدگی ها اسمش را بگذار شیطان، نماینده

اش با عدم پذیرشش با کند، مثالً کسی که با خشمش با حسادتش با تنگ نظريهر کسی که درد راهنماییش می

، کسی که جهنم مخصوصاً کسی که بردة درد است. واکنشش حرکت می کند و فکر می کند بنده شیطان است

آید که می شویم در ما بوجود میبعد یک فضاي گشوده شده هم موقعی که ما به جمعیت او زنده.ایجاد می کند

وقتی مرکز ما به بینهایت او باز می شود که . این فضاي گشوده شده گفت بسیار وسیع است، یعنی بینهایت اوست
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ببینید این حالت، حالت اصلی .در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، این مرکز االن با خدا در تماس است

بلی به این بیت . شود ما بنده دردمان باشیمنمی . ماست، آن حالتی که ما بنده شیطان باشیم موقتی باید باشد

: حافظ توجه کنید

316حافظ، غزلیات، غزل شماره 

من از آن روز که دربند توام آزادم حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

معین ایم و جور او جور رها کردن هم هویت شدگی ها است، از این که ما خودمان را بر حسب چیزها تعریف کرده

اول : براي اینکه شما دردتان را بیندازید. درد هوشیارانه دارد،ایم از این خواب بیدار بشویم، این درد داردکرده

باید شناسایی کنید، اول باید اعتراف کنید که این درد را دارید، حسودید، انداختنش سخت است، یا قرار باشد 

این جور اوست، درد هوشیارانه جور . درد هوشیارانه می خواهدیکی را ببخشید یا رنجشتان را بیندازید این کار

براي اینکه می دانید از آن روزي که با انداختن این دردها و هم هویت . خداست، حافظ و شما روي بر نمی گردانید

.من از آن روز که دربند توام آزادم. شدگی ها در بند او یعنی خدا قرار گرفتید آزاد شدید

این آزادي را . بند درد باشد رنجش هاي کهنه باشد این آدم آزاد نیست ولو اینکه قدرتمند باشدپس کسی که در

در خدمت خدا در بیاییم باید جمع بشویم، اگر آزاد نشویم جمع ) توجه کنید(ما الزم داریم، براي اینکه ما بتوانیم

ی تواند استفاده کند براي یک چیزي ما را خلق نماگر یکتا نشویم خدا یا زندگی از ما. و جمعیت را پیدا نمی کنیم

می خواهد . اگر نشویم او نمی تواند از ما استفاده بکند. کرده براي یک مقصود که ما به این حضور زنده بشویم

تا شما به آنجا نرسید آمدن ما بی . در این جهان پخش کند، زندگی» ترجمان خیزد زندگی دل راصد هزاران«

اي جمع کردیم و جان کندیم و ا آمدیم اینجا هشتاد سال نود سال زندگی کردیم یک پول و پلهکه م. فایده بوده

چیزها را جمع کردیم، بچه بزرگ کردیم و دعوا کردیم و خودمان را نشان دادیم و پز دادیم و مقایسه کردیم و درد 

.کشیدیم بعدش هم زوال و مریضی مردیم و رفتیم

براي این که هوشیاري یا خدا می خواهد در ما به خودش زنده . اي این که آزاد بشویمآخر این براي چی بوده؟ بر

پس ما باید آزاد . این منظور زندگی است، کسی جلو این نمی تواند بایستداین تکامل هوشیاري است، . بشود

درد دارد، اشتباه هم ما ولی از بند اقالم این سفره بیرون آمدن . بشویم، ولی اگر در بند دنیا بشویم آزاد نیستیم

ایم، چرا که می دانیم جامعه ما عشقی نبوده ارزشهایش غلط بوده، ما را آمدند گفتند آقا پول خیلی چیز کرده
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، به عنوان ، فقط پول نبود هزار تا چیز، که چیز بودند»هر چه بیشتر بهتر«بعد به ما یاد دادند . خوبی است، بچسب

و به نصیحت و اینها گوش .ذهنی تشکیل دادیم، در این من ذهنی ما حرص داریمارزش به ما تعیین شدند، ما من

.توجه کنید نصیحت پذیر نیست این، باید تبدیل بشود. نمی دهد من ذهنی

ما نباید مالمت کنیم آدمهایی که حرص می ورزند و می گوییم که اینها چرا این کار را کردند؟ خوب براي اینکه 

توجه کنید منشاء !خجالت باید بکشند! طمع نداشته باشند! خوب حرص نداشته باشندمی گوییم. حرص دارند

اینها مادر اینها هم هویت شدگی است، نه عوارض بیرونی، چیزهایی شبیه حرص، میل به قدرت، عشق قدرت، 

د است بخاطر کنترل یا چیزهاي منفی نظیر ترس، میل به ضرر زدن و میل به اندوختن بیشتر، اینها که در ما شدی

. هم هویت شدگی است، به این عالئم بیرونی شما حمله نکنید

چراشماآقا. خیلی موقع ها خود مرض مشخص نیست ولی عالیمش مشخص است، یکیش همین حرص است

کاريیکشویممیعصبانیمایکدفعهاست،همینهمخشمشنمی دانم چرا کردم،کردمخوبرا کردي؟اینکار

بایدماحواسزنیم،میجانیحتیضررزنیم،میکسیبهیازنیممیخودمانبهبزرگضرریکمثالًکنیممی

دعواشوهروزنکنیدمیرانندگیشمااست،مربوطموضوعاینبهحاال.رانندگیموقعمخصوصاًباشد،جمع

یکموقعآن دربشود،نیعصبااستممکنکندمیرانندگیکهها آن کسیموقعخیلیهست،بچهتادونکنید،

:گویدمیبعدکرد،راتصادفداد،انجاماینکهازبعدکند،میچیکارنداندبنشیندرویشدرديشبهیکخشمی

.کسیبااتومبیلماشین،توينکنجدلوبحث.شدچیدانمنمیاصالًمنکردم،منبودکاريچهاینآقا

رااینکارچرانکنمالمتهمنگذار، بعدشسرشسر بهد،دارحساسیتاستعصبانیکسییکدیدیداگر

اینجادرکهعالئمیاینواستبینیپیشقابلغیرچیزیکدردشفضايباذهنیمنایناینکهبرايکردي،

هستشدیددردوهستدردمرکزشدرکهکسی،ستاشدگیهویتهمآنازدهدمینشانکهآثاريوهست

ايگرهکههستمرکزآن درکهبدهیمیادبهشبایدماوبکندخطرناكکارهايتواندمی،داردانفجارقابلیت

چیزیکاینکهشدروشنبرایت،کرديبازراپولباشدگیهویتهماگرشما.کنیبازراآن بایدشما،است

آورد؟میآرامش؟خردمیراحتیشمابراي؟خردمیعشقشمابرايآیاو،دارداعتبارچقدرواستکاغذي

راحرصشنداريراحرصشکهبینیمیموقعآندیدياگردرست؟آوردنمییاآوردمیآورد؟میشادي

پس.نشویمجذبشدنیااینسفرهدرببینیمدرستکهاستممکنزنیممیراحرصشماکهچیزهاخیلینداري،

بهرفتباید،کردمالمتنبایدرااینها.نیسترضمخود،استضمرعالئماینهاقدرتعشقوحرصبنابراین
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کنیممیحملهمااوقاتگاهی.استشدگیهویتهمعلتش. استعلتیدلدرگفتندانبیا: گفت: کجاازمرکزش

هویتهمباورهااینبابرویداستبدباورهااینیا،باورهاستباشدگیهویتهمنیستند،باورهاباورها،به

خواهدمیچیهر،کشدمینابوديبه،کشدمیسیاهیبهراماباورآن ،بشویدهویتهمباوريرهبا،بشوید

.باشد

خیزدمیبرآنجاازاندیشهاینکهبراي،کنیعوضتوانیمیهمیشهراباوربشويزندهاوجمعیتبهاگرولی

فضايآن ببینمخواهممیمن.تایییکفضايآن ازجمعیتفضايآن ازاندیشه؟خیزدمیبرکجاازاندیشه

میشویممیبلندبخارباهااندیشهاینباما؟شوندمیبلنداوازبخاربصورتکههااندیشهیااستمهمیکتایی

میمن،شوندبلندهااندیشهاینباشیددتوانیمیشماهویتیم،همچون،هستیمهااندیشهاینباماما،گوییم

اوبنددرشویدمیرهااندیشهبندازبنابراین.نیستیداندیشهشما،شودمیبلندشماازاستشهاندیاینهافهمم

.بودناویعنیبودناوبنددر،شویدمیاویاشویدمی

&&&

:گویدمیچییعنیببینیدکردنپردمبااینجابزنیممثالیکبدهیداجازه
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765مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دبربّمیشسرچوخنجربهابقصّکهنه

کشاندگاهآنشدکُ؟راخودشتهکُدلَهِنَ

خودشتهکُکندنمیولوکشدمیاصطالحبهبردمیراگوسفندسرقصابوقتیکهنیستاینطوريکهگویدمی

گویدمی.ندکَیمراپوستشتاکندمیپردمشبامعموالًقصابدانیدمی.دکشمیوکشدمی،کندنمیولرا

.کندمیپرراماخودشدمباآن بعد،میریممیزندگیبوسیلهذهنیمنبهیواشیواشهمماکه

رساندکجاهاتبهیزداندمِببینیتورپُکندشخودمِدَز،مناندمیشمِدَچو

نظم،نماندذهنیمنعقل،نماندیذهنمندموقتی،بمیردنماندگوسفنددم،نماندمیشدمکهوقتیکهگویدمی

ودهدمیشکافرانجاآکهبینیدمیقصاب،قصاب،رپکندشخوددمز،نکندکنترلرامازندگیذهنیمن

اجازهبایدشماولیوکندمیراماپوستقسمتاینهمزندگی،کندمیراگوسفندپوستتاکندمیفوت

توامشادوخوشومست/توامبادپروبهفر:گفت.کندپرخودشدمباکهبدهید

اودمکهدیددیخواه،شودردتوازاودمبگذاري،لحظهایندرباشیاوباموازيشمااگر:کهگویدمیحاال

.استواضحببینیکنیصبرباید،رساندخواهدکجاهابهراتو،تووجوديسیستمدردمدمیاوکهزندگی

برهاندشنتکُزوراکسیهیچشدنکُاوکرمِنهاگرورااینگفتملثَمَبه

بااگرشما،رهاندمیکشتنازبلکه،کشدنمیراکسهیچخداوندکرموبخششوگرنهزدممثلرااین:میگوید

مندرمردنازوشدنکشتهازراشما،بشودشماوجودوارد،اوخرد،اودمبدهیداجازه،بشویدموازيزندگی

منرهاند،میمردنازبلکهکشدنمیراکسهیچرا،کسیهیچنکشد،مردیمذهنیمندرما.رهاندمیذهنی

اینکهبرايچرا؟نیست،درستبینشش.استذهنیتصویریکاینکهبراياست؟مردهچرااست،مردهذهنی

هستزندهفیلزنیممیدستفیلهبرویممیما،بیندمیمردهمفهومیکهستزندهزندگییککهرافیل

ایناگرمنگفتم.استمردهستوناینراتختیاستون،کنیممیتجسمذهنماندربیرونآییممیوقتی

همهزارتا،راچیزهااینوتختوناودانوستونمثل،بگذاریمهمپهلويکردیمبرداشتفیلازماکهچیزهایی

هايبرداشتمدیمآما،استجاندارفیلاینکهبراي. کنیمدرستتوانیمنمیفیل،رامفهومبگذاریمچیزهاایناز
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دمگویدمی. نداردجان،استمردهذهنیمن،کردیمدرستذهنیمنهمپهلويگذاشتیمفیلازراخودمان

دیگرباریکیدداننمیاگرحتیدانیدمیشماکهاستمعروفیغزلغزل،اینو.رهاندمیمردنازراشمایزدان

: گویدمیگوید،میچهدببینیبخوانم،برایتانرااولبیتسهاین

765مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

؟خبواندفرداتکهنهبراندامروزگرتبراندیارراتوکهنباشینومید،هله

،استنومیديذهنیمنهايصیتخصوازیکیاینکهبراي،بشوينومیدمبادا،باشآگاه،کنشاديیعنیهله

مفهومهايبرداشتآنازآمدیممرتبما،فیلازذهنیهايبرداشتبادردبااینکهبرايما؟شدیمنومیدچرا

ما.شدیمنومید،نرسیدمدیدیم،رفتیمخدابسويذهنینمراههايبا.هستمردهدیدیم،کردیمدرستفیل

چیزها.کردیممعینیام کردیتعریفراخودمانچیزهابرحسبگفتیمدیم؟کرچیکارافتادیم،تفرقهبهآمدیم

،همسرمثل،بچهمثلرازندگیمعنايبرداشتیم،راهاخوب،گذاشتیمطرفیکرابدهابنابراین،دارندبدوخوب

بزرگمثالًماهايبچهدیدیمیکدفعهوهاخوبآنبهچسباندیمخوبباورهايمثل،جوانیمثل،زیباییمثل

اینتوياصالًگفتیمایم،شدهناامیدماکردندسقوطهاخوبپس.آیندنمیهمماسراغدیگراصالًرفتندشدند

.ندادهمابهخواستیمرازندگیآنازوچسباندیممارازندگیچیزيهربهدارد؟ايفایدهکردنزندگیجهان

امروزگرت: را می راند براي این که درست نمی روي پیشش، می گوید، یار توکردياشتباهمباشنومید:گویدمی

تو امتداد یاري، امتداد خدا هستی، امروز یک کاري می . بخواند؟ یار خودش را دارد می خواندفرداتکهنهبراند

می پس بنابراین متوجه. کند این خوب تو سقوط کند، تو بفهمی که با دید من ذهنی نمی شود بسوي خدا رفت

شوي که باید دردت را بیندازي، هم هویت شدگی را بیندازي تا آنموقع فردا با آن هوشیاري ترا بسوي خودش می 

.کشد

نشاندصدرسربهاوراتوصربپسزجاآنکنصربومروببنددتوبراگردر

نگاه کن ببین که با چه ،می بندداگر در را بست تو مرو آنجا صبر کن، صبر کن، اگر زندگی درها را به روي شما

دیدي بسویش می روي؟ خیلی ها فقط می خواهند، خدایا این را به من بده، آن را به من بده، این چیز خوب را 

باید تسلیم بشوي باید موازي بشوي، باید اجازه بدهی .زیاد کن، اینها شعور من ذهنی است، و با خدا کار نمی کند

، دید من ذهنی را باید بینش او را پیدا کنی، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دت بشوددم او، خرد او وارد وجو
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به شرطی که ستیزه نکنی مقاومت . بگذار کنار دید دوست را بگیر، دید دوست با این دم او وارد وجودت می شود

معنوي و بلحاظ این دنیایی، بلحاظ. صبر کن و در اثر صبر او ترا به صدر مجلس می برد. نکنی، و نگویی می دانم

هم در این دنیا موفق می شوي و هم بلحاظ معنوي، یعنی هر دو قسمت ما دست آن هست باید اجازه بدهیم دم او 

. رد بشود

ما . ما ناامید خواهیم شد. ما دم معنوي را گذاشتیم کنار، با دم من ذهنی می خواهیم فقط این چیزها را زیاد کنیم

فراموش شده ترین بعد ما همین . ب پول در می آوریم باید به فکر معنویت خودمان هم باشیمدر ضمن اینکه خو

پول نمی تواند روابط ما را درست کند، . بعد معنوي ما است، این آموزش غلط بوده که پول همه چیز هست، نیست

. باید بمیري. ي ما جاري کندپول نمی تواند رابطه ما را با خدا درست کند، پول نمی تواند دم خدایی رنجش بسو

بعد گفت نه فکر . آنهم مثل قصاب است. گوسفند اول می میرد وقتی دمش نماند او با دم خودش پر می کند: گفت

صدر هم به .کنی که می کُشد ترا، از کُشتن می رهاند با این دمش، و همه ما مردگی را در من ذهنی تجربه کردیم

راتوصبرپسز. عنی صدر مجلس است، باالي مجلس، هر دو معنی درست در می آیدمعنی سینه است، هم به م

، یعنی هم بلحاظ معنوي تو را به سر صدر می نشاند هم از نطر مادي، و بدن شما را سالم نشاندصدرسربهاو

. نگران نباش. اگر پول می خواهی پول شما را هم زیاد می کند. می کند

اند پولشان زیادتر شده، ولی این معنویت شما به برنامه را نگاه می کنند دیدهبا زندگیموازي شدندآنهایی که

دو سه تا چیز هم هویت شدگی ایجاد .شما باالنس می دهد، توازن می دهد، من ذهنی ما را از توازن در می آورد

یک انسانی باشد دست نکه مثالًاینها را که زیاد می کند مثل ای. گوید که اینها را من زیاد می کنممی کند می

یک دستش بسیار قوي است، یک . راستش پنج متر باشد دست چپش مثالً ده سانتیمتر، آخر این توازن ندارد

و ما . توازن را آن دم ایجاد می کند. دستش بسیار ضعیف، پاهایش نامیزان، من ذهنی اینطوري است، توازن ندارد

شما این بدن ما را نگاه کنید، توازن دارد؟ شعور زندگی آن را ایجاد . توانیمنمی دانیم توازن چیست؟ با ذهن نمی

شعور ما هم با ستیزه و زیر فشار قرار دادن و زیر استرس دادن این بدن نمی گذارد کارکردهایش را .می کند

. درست انجام بدهد

و هزارتا کارکرد این بدن ذاي ما شما می بینید که یک دفعه قلب ما، چه می دانم گردش خون ما، سیستم هضم غ

یا ترس این که این را از مختل می شود، فقط با فشارهاي روانی، فکرهاي غلط، ناراحتید که این به من نرسید،

. دست بدهم
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نداندراهآنکسکهبنمایدپنهانرهگذرهاوهارهمههببنددتوبراگرو

ا را، ولی باالخره یک راهی باز می کند که هیچ کس آن را نمی داند و این و زندگی اینطوري است، می بندد راه ه

صبر می گویم صبر کنید همین است، صبر می کنید،.مطلب هم در زندگی مادي صادق است، هم در زندگی معنوي

بعد می کنید، برنامه را گوش کنید خواهش می کنم، شعرها را زیاد بخوانید، صبر کنید عمل کنید، این چهار 

ورزش کن، ورزش کن غذاي سال دارد،60گوید که حالم خوب نیست خودتان را بکار بیاندازید، اي کسی که می

ذهنت را بکار بیانداز، کتاب بخوان، از این که شما بیایی به بعضی برنامه هاي تلویزیونی را که انرژي ! درست بخور

منفی می آورند اجتناب کن، اگر وززش هم بلد نیستی پاشو راه برو، روزي سی کیلومتر چهل کیلومتر راه برو، که 

ر شب خوب بخواب، بلی این بدن را بکار بینداز، ذهن را بکار بیانداز، احساساتت را می توانی، یا غذاي خوب بخو

.لطیف کن

وقتی ما هم هویت با دردها و باورها می شویم کارهاي ما جور در نمی . در را بسته که شما در واقعی را پیدا کنید

آید، یک طالعیم، ضرر پشت ضرر میبی اوقتی نظم پارك را می خواهیم اجرا کنیم و از نظم پنهان جنگل . آید

کجا نظم پنهان آید، بگویید که من با چی هم هویت هستم؟ کجا موازي نبودم؟هر موقع ضرر می. پیغامی دارد

شما این لحظه راضی زندگی را وارد وجودم نکردم؟ کجا اعتراض کردم؟ کجا ناشکري کردم؟ کجا رضایت نداشتم؟

زندگی جلوي شما می گذارد که درست است که در بسته است، می گوید نرو باشید، شاکر باشید که یک اتفاقی 

. چه مادي چه معنوي. اینجا، نرو، بستم، صبر کن خوب نگاه کن یک در دیگر باز است، آن را ببین

هنانوفاشخردمهچوزمان،وزمینیشاه

نشوم؟جانچرامجلهجهان،وجانایتوپیش

ان، زمان را بگیر این لحظه، یعنی هم مکان هستی هم زمان، موالنا می دانید که هر می گوید تو شاه مکانی و زم

و مثل خرد نهانی، ما چون نمی .مکان در زمان است، احتماالً آن را نمی گوید، منظورش از زمان این لحظه هست

می شویم با زندگی، خرد بینیم ولی آثارت پیدا است، کما اینکه خرد را ما نمی بینیم، شما می بینید وقتی موازي

آثارش را می بینید یک دفعه می بینید . وارد زندگی شما می شود، کارهاي شما را در بیرون سامان می دهد

راقبلیداروهايآن دیگر.بیزینس تان دارد بهتر می شود، بدنتان سالمتر می شود. روابطتان بهتر شد با مردم

شما!بلهدانم،نمیمنشودمیاینباعثچیزيچهگوییدمیاستنهانخودشپیداستآثارشخورید،نمی
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زندگیپنهاننظمدهیدمیاجازهوگیریدمیرازندگینظموکنارگذاريمیداريیواشیواشراذهنیمننظم

اظهارجهانهمخدایعنی،جهانیهموجانیهمکهزندگیايتوپیش:گویدمی.کندکارشمابعدچهارروي

.استفرمجهانشدهاظهارجهاننشده،اظهارجهانهم،هستشده

جانهمخدا، استنشدهاظهارجهانیکی،استفرمکهاستشدهاظهارجهانیکیداردقسمتتادوکائنات

زندهتوبهشاهمه،بشومجاناشهمهمنکهاستاینمنمأموریتولیاست،اوهمجهاناست،جهانهماست

درفرمانکارفرم،انکارة بعالو،داریمبعدچهارببینیداست،فرمانسانهست،همانسانتعریفواقعردو.بشوم

رافرم،هستیمفرماینکهعیندردائماًولی،ذهنمانبوسیلهشناسیمنمیراخداماکنیدمیتوجهخداست،ما

.کنیممیانکار

میانکاررافرمکنیدمیانکارشمایعنی،شودمیشروعالباشدنمسلمانهستهمشدنمسلمانهمیناین

کهشودمیزندهقسمتییکانکارهمیندرولی.هستیدجسمجنساز،هستیدباورجنسازشماکهکنید

جسمما،داریمبدنما،فرمیممافرمیم،کهحالیدرمافرمانکاربااستاهللاهمینکهیعنی،خداست،اوست

فرمکهچیهرازورافرماینکنیممیالدائماًولی،ندارمجسممنبگویدراجسمتواندمینکسی،داریم

میالهستندخداکهراهایمانشدگیهویتهم،کنیممیالراهایمانشدگیهویتهمکهاولما،هستیم

.کنیممیالراهمه،هستندبتکنیم،

گویدمیموالنابینیدمیگردیم،میبردوبارهجهانبهرویممیقعموهرماندمیالاینهمبازآنازپسولی

فرمکهبینیدمیموالنا.کندمیالداردواقعدرگرددمیبرکجابرگردمکنمخاموشاالنبرگردمکنموشخام

جمله،استروانساکنهمین،ماستبودنذاتبهقائمخداست،،استفرمانکارکهنهاینولی. نهبعالوهاست

ولیجهانیوجانتوتوش،داردرافرمانکاروفرمدوممصرعیعنینشومجانچراجملهبشوند،اوخواهندمی

انسانتعریفایناین،ازبکنیمتوانیمنمیبشویم،جانتوانیمنمیتماماً.بشومجانجهانانکارباخواهممیمن

.استفرمانکاراونهایتبی،اونهایتبیبعالوهداردجسمانسان،دیگراست

رامهمشوپیغامراغزلکنمآوريیاددوبارهبدهیداجازهماند،نصفشکهخواندمبرایتانغزلیگذشتهۀ هفت

شریکهمرااونهانبودندکهنهاییآخوانممیسریعمنکهکردبیانمابرايرابیتتادواین313غزلدرموالنا

آهنگییکموسیقییک:کهاستاینغزلمعنايبخوانماینکهازقبلولیبشودماشبرايهمیادآوريکنیم

رااسمش،کندمیادارهراچیزهمهواستکلنظمنظماین،شودمیجاريزندگیبوسیلهلحظهایننظمییک
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،جنگدمیهانپننظماینباذهنیشمنباانسان،نباشدنظماینباخطهمتواندنمیکسی.خدانظمبگذارید

تاهاانسانازبعضیدرونشدهباشد،موقتقرار بود،استذهنیمننظمآنواستکردهپیداجدیدنظمچون

.نیستشناختقابلپنهاننظموبشناسدراپنهاننظمایننتوانستهبشرنشده،شناختهوماندمیعمرآخر

سازبوسیلهکهموسیقی،استپنهاننظماینازوداردنپنهانظماینبهشباهتییکموسیقیکهگفتموالنا

ذهنیمندرپنهاننظماینکهطورهمینکهگفتخوانممیبرایتانسریعامروزکهمثنويردولی.شودمیزده

کهموسیقیایناین،وصفباولی،شدهآلودهبشريغصهباهمزنیممیسازباکههمینموسیقی،شدهآلوده

آبشبیهگفت،کندمیبیانرادردهابهوشدهآلودهغصهبهکهراموسیقیواستموثرزنندمینهنرمندا

ولی،موقتاًراغصهآتش،کندخاموشتواندمیراآتشهنوزشده،قاطیانسانپیشآبوبولباکهاستزاللی

دیگربعبارت،باشدموسیقیآن بابایدازيمووبشودکائناتنظمباموازيبایدموسیقیاین،بکندجاازتواندنمی

کنیدزندهخودتاندررامعانیشوبخوانیدبرویدخودتانشماراغزلامیدوارمکند،دخالتنبایدذهنیمن

اند رُبابکه ابر را عربان نام کردهرُباب مشربِ عشقست و مونسِ اصحاب

ب قوتِ ضمیرست و ساقیِ اَلبابرُباچنانکه ابر سقایِ گل و گلستانست

عشقیانرژينوشیدنیاشربمحلِ.استموسیقیمنظورشیلواستخاصیسازحاالسازیعنیربابگویدمی

ندگفترباب،باردمیبارانکهراابرنامهاعربکهطوريبهاصحابمونسخداست،یارانهمدموموسیقیست،ا

:دهدمیتوضیحداردخودشوکندمیسیرابرالستانگگل،باردمیبارانکهابرکهچرا

ذهناینجادرضمیرضمیر،غذايهمموسیقیایناستگلستانوگلکنندهسیرابودهندهآبابرکههمانطور

مابعدچهاراینبخواهدچه،بشودنواختهسازازبخواهدچهموسیقیاین،استدرونعشقیفضايیعنی،نیست

،ندهستخرمندانساقیمنظورشوخردهایعنیالباباست،خردمندانساقیواستموثرسیارب،بنوازدرا

زندگیخردازاینها،هستندبازندگیموازيکهینکساوهستندزندگیباموازيکههستندکسانیخرمندان

راسازيوهنرمندهکهسیکآن بعالوه،بنوازدرابعدشانچهارزندگیکهدهندمیاجازهاینها،کنندمیاستفاده

در،دهدمیتکانزندگیرادستشآمدهبیرونهاغصهازنواختنموقعاگرهمآن نوازدمیموسیقی،نوازدمی

فضايمااینکهدرکجا؟دراست،موثربسیارماحالبههمموسیقیآن ن،آطریقازاصالًزندمیزندگیواقع

.موالناگویدمیاینطوريبرسیماوعیتجمبهوکنیمتركراذهنیمنتفرقه
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اینطوريادهمابراهیمگفت.کنمتکرارهمرااینخواندیمهمراايقصهیکبلهبلهبگویم،همراهابیتبقیهاما

اگریعنیدارد،مینگهراهاکامدارد،مینگهرانظمکهپادشاه استعدلکهگفتمیکرد،میورزيخرد

گفتمیوبزنندطبلبامشپشتدرکهبوددادهاجازهولیاست،پادشاهعدلبخاطراینشورکدراستآسایش

ازدارندنگهبانانوپاسبانهاکهبدهدنشانیابدهدنشانرامناهمیتکهنیستعلتاینبهطبلاینکه

میجاريموقعینیددامیشماهمعدلاست،منعدلاینبلکه،کنندمینگهداريمملکتازومنپادشاهی

انسانازکهخردينآهمراهیعنی،بپذیردرالحظهایناتفاق.باشدلحظهاینباموازيانسان،کهدرانسانشود

.هستهمعدلشود،میبیان

داردمینگهجهتطورهمینواستمعتصبذهنیمن،بشودبرقرارتواندنمیذهنیمنبوسیلهعدلوگرنه

.نیستبلدعدلذهنیمنپسکشد،میخودشبسويناخودآگاهرابهتربیشترچههروداردمینگهطرف

همقبلهفتهچونخوانممیسریعکه،گفت.باشیماوباموازيبایدعدلبرايبنابراینپساستبلدعدلزندگی

در،بخوانیدشماوارمامیدهستندمهمبسیاربسیارکنممیتکراردوبارهکههاییقسمتآن کنیدتوجهخواندیم،

.کندمیراکلناقورصحبتموالنا،خوانممیبرایتانکهبیتیچنداین

شیپوراینوشودمیزدهلحظهاین،استاسرافیلشیپوراسمشکهاستشیپوريیکبگویدخواهدمییعنی

،کندمیبیدارذهنیمنخوابازراشماکهپنهانینظمشیپورهمانوکندمیبرقرارراکائناتنظمتماماسرافیل

شوید؟میبلندچجوري.شویدبلندلحظهاینبایداسرافیلشیپوریااوپنهاننظمبا،شماستقیامتلحظهاینو

اندذهنیهايبتهستند،بتاینهاکهنهاآکردنالیاانداختنوآنهاپذیرشوهاشدگیهویتهمشناساییبا

. بپرستمخواهمنمیمن

730ولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت م

بر بام ها زناننه به شب چوبکعدل باشد پاسبانِ کام ها

.استعدلخودمرسیدنکامبهوآنهارسیدنکامبهومردمکهآثاريمن،سرزمینکامهايپاسبانکهگویدمی

گفت،میادهمابراهیم، منبربامزنندمیچوبکزنندمیطبلکهکسانینه

چو مشتاقان خیالِ آن خَطابهملیک بُد مقصودش از بانگِ رُباب

مشتاقاندرالستخطابآنخیال،زدندمیدرشیازنندمیبامشپشتبرکهسازي، سازبانگازمنظورشاما
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پیغامایندوباره، دبشوزندهخدابهبشودزندهاوجمعیتبهخواهدمیکهانسانیهر. هستیدشمامشتاقان. بود

ببینید، دهدمیتناسرافیلشیپورپنهاننظمآنبهیاوآیدمیلحظههرکه،بودهغزلدرکهشنیدهرابرگشتن

بانگ، کنیدتوجهخوبشمارامطلبتادواینکلناقوروالستبانگ، استسمبلیک،هااستسمبلیکاینها

معنیش، ايگفتهاولازو،بلهبگوییبایدتو، وهستیمنجنسازتو:گویدمیتوبهلحظههرخدایعنیالست

بهگفتنبلهبا؟ چیبا، هستمهوشیاريجنساز،نیستممرکزمبتهايجنسازمنگوییمیداريتوکهاستاین

، شماذهنینمنظمبانه،بشودچیدهکلناقورپنهاننظمبالحظهایناتفاقدهیدمیاجازهشما. لحظهایناتفاق

اینجادرخیال، گشاییفضاهمینیعنیهمخیال،خیالبنابراین،برسیداوجمعیتبهکههستیدمشتاقشماپس

. استدرونفضاي، نیستفکر

فضايکهاستاین،بزرگهنرمندموسیقی، موسیقیاینشنیدنازشمامقصودیاادهمابراهیممقصودگویدمی

جنسازبگوتو،هستیمنجنسازبگوتوگویدمیکندمیصداراشمالحظهاینکهاخدبانگ، الستبانگآن

میبازتر،شودمیبازترداردفضااین، بلهگوییمیلحظهبهلحظه، هستممنبلهبلهگوییمیهمتو،هستیمن

اینبهندارندتوجهوددارنذهنیمنکهآنهایینهمشتاقاندلدر، تابینهایت؟کجاتا،شودمیبازتر،شود

داردمرکزشاندیگربزرگانیاموالنامطالبباکهآنهایی، شدندآگاهکهآنهایی، خورندمیغوطهدردتويموضوع

.استاینهادرستدیدانمیوکندمیارتعاشآنباشمامرکزکههستحقیقتییک. کندمیارتعاش

آنخیالتا،سازبوسیلۀ یکولوزندمیکائناتنظمکهاستموسیقی، موسیقیازمنظوربگویدخواهدمیپس

بتهايکنیمالماگفتنبلهباوبیایدبوجودخیالش،بشودبازمادلدرالستخطابیعنیخطابآن، خطاب

:گفته، استموضوعهمینبهمربوطهماینبله. رامرکزمان

172، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

...قَالُوا بَلَىٰۖ◌ كُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّ…

…آرى: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند...

،لحظهایندرگوییممیهماآلنراآرهوآرهایمگفتهما؟ نیستمپروردگارتانمنآیا

چیزَکی مانَد بدان ناقورِ کُلو تهدید دهلنالۀ سرنا

اسرافیللحظهاینکهکلشیپورآنبهداردمختصريشباهتیکدهلبلندصدايوسورنانالۀ یواشگویدمی
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ادارهراکائناتایننظمبوسیلۀ آنلحظهبهلحظه،هستپنهانینظماگریعنیخالصه، زندمیخدایعنیزندمی

.استآیۀ قرآنبهمربوطدوبارههماینوداردآنبهشباهتیموسیقیاینگویدمی، کندمی

8، آیه )74(مدثر، سورهقرآن کریم

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

و آنگاه که در صور دمیده شود

هرچیاینوکائناتاینکهاندشدهمتوجه، شدندمتوجهراموسیقیاولکهآنهاییکهاستاینمفهومشخالصه

آنجاازراموسیقیاینوموسیقییکبانظمییکباکنندمیحرکتآهنگییکباهستجهانایندرکه

:گویدمی، بیروناندکشیده

از دَوارِ چرخ بگرفتیم مااند این حلن هاپس حکیمان گفته

کائناتحرکتیاچرخشازراهالحناینماکهاندگفتهاندکردهاختراعراموسیقیکهآنهاییاندگفتهحکیمان

. ایمگرفته

و به حلقسرایندش به طَنبورمیاینکه خلقبانگِ گردش هایِ چرخ است 

یاکردنداختراعراموسیقیکهآنهاییوشودمیدریافتبوسیلۀ مردمکهاستکائناتحرکتواقعدرگویدمی

. استمشخص، استچرخگردشموسیقیآهنگالقايخوانندمییاحلقبهچهتنبوربهچهسازندمیآهنگ

بوسیلۀ سازاینکهکندمیصحبتاآلنو.استعشقمشربواستیارانمونس، سازتگفترتیباینبهپس

. بشودزدهنظمبوسیلۀ آن،بشودزدهدستبوسیلۀ آن،بشودزدهبایدموسیقی

کهکسانیکهاینجاستدراهمیتش، کنیآلودهغصهبهنبایدراموسیقیاینکهکندبیانخواهدمیاآلنحاال

وبشوندقاطیاوضاعبا،کنندتوجهجامعهموجوددردهايبهنباید،دارندرامسئولیتاینوزنندمیموسیقی

موسیقیاینکهگویدمی. دیگرنیستموسیقیآنموسیقیاین، کنندمنعکسراجامعهدردهايکهبخواهند

.استشدهقاطیانسانادرارباکهاستصافیآبشبیه

نغز گردانید هر آوازِ زشتشتمؤمنان گویند که آثار هب

رة ماجحنبهوخیزدبرمیکلنظمایناز،خیزدبرمییکتاییفضاياینازکهآهنگیهریعنیبهشتآثارببینید

آثاريصورتایندرباشدالهینظمسیستمآنبهوصلدستایناگرخالصه.آیدمیمادستهايبهیا،آیدمی
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ولی،آوریممیبوجودمسائلخیلیذهنیبوسیلۀ منمایعنی،کندمیشیرینراجهاناینهنجاریهايناکهدارد

هماینوهاناهماهنگیاین،بوسیلۀ مابشودجهاناینوارداستیکتاییفضايبهشت، بهشتآنازنظمآناگر

بهبیاییماینکهازقبلهاآهنگاینباهمۀ ماگویدمیهمبعد. شودمیتحملقابلدردهااینوشدگیهاهویت

. ایمبودهآشناجهاناین

ایمدر هبشت، آن حلن ها بشنودهایمما مهه اجزایِ آدم بوده

.استمشخص

یادمان آمد از آهنا چیزکیگرچه بر ما ریخت آب و گِل شکی

بهاآلنوکردیمپیداجسمیهوشیاريبنابراینودردهاباوچیزهاباشدیمهویتهمآمدیمماکهاستدرست

زندهلحظهایندرزندگیبهکهکسی، داردیقینداردجمعیتکهکسی. استیقینعکسشک، افتادیمشک

غزلتوياینها،هستیادتان، زمینبهآمدمنماه، ماهروشناییوخردوماهگفت، فضاگشاییلحاظبههم،است

کسی که من ذهنی شده مرکزش شک دارد، . یقین دارداستزندهاوجمعیتبهاستزندهماهبهکسیهربود

نهیااستستونشبیهفیلوشناختنبوسیلۀ ستونرافیل. داردشک، شناختنراخدافکرباشک داشتن یعنی 

هستمردهاینکهاندساختهذهنیفیلیکواندگذاشتههمپهلويایمگرفتهرافیلازذهنیبرداشتهزارتا

گفت، د اینداربداثرهزارتا، نیستمزندهکهمنباباکهگوییممیهمماخود،هستشکتوشکهاستفیلیاین

. کندمینغزبهشتآثاررابدآثاراین

زدهزندگیبوسیلۀ دستکهاستاینهمخوبموسیقی،خوببگذاررااسمشموسیقیموالناکهکنیدتوجه

ذهنیمنیعنیخواهممیراآنخواهممیرااینمنبگویدکهموسیقی. نشودآلودهجهانیغصۀ اینبهوبشود

آتشتواندمیانسانپیشابکههمینطورگویدمیاینوصفباولی. باشدموثرتواندنمیقدرایندیگراین،بزند

.داردببینید،وردخمیدردبهذرهیکهمبدموسیقیاینهنوزکندخاموشرا

یادمان آمد از آهنا چیزکیگرچه بر ما ریخت آب و گِل شکی

خوبموسیقیپسکنیدمیتوجهآوردمیمایادبهنظمآنازگوییممیماکهبهشتیچیزيیکموسیقیاین

.است
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کی دهند این زیر و آن مب آن طرب؟لیک چون آمیخت با خاکِ کُرَب

ضعیفادبیاتتاناگرریدذبگشماادبیاتمحدودیتاینازبگذارید،بخوانیدزیادرااشعاراینکنممیخواهشنم

دیگرشودمیزدهوقتیاشبموزیردیگربرَکُ، غصهخاكباشدآمیختهوقتیموسیقیاینکهگویدمی، است

.آوردنمیبوجودمادررااصیلشاديآنوطربآن،زندمیذهنیمن

گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیزو کُمیزآب چون آمیخت با بول

چهموالنارساندمیکجابهببینید، شودمیآلودهمدفوعوپیشابباوقتیزاللوگواراوصافآبگویدمی

کهمانهنرمندانبهماهمبارهاهمینبراي.کنیدآلودهنبایدغصهباراموسیقیشماکه،گویدمیجوري

شدظلمايدرآمدپدرماي، نفرستیدغصهازپرموسیقیکنیممیخواهشازشونفرستندمیمابرايموسیقی

آلودهکربوخاكبااینکهبراينیستخوبیموسیقیاینها، نهدرآوردراپدرممعشوق، کنمکاره چوايايمنبه

.استشدهآلودهغصهباشده

باولیمردمگوشبه،مردمبهبفرستیزاللآبتوانستیمیشماکهاستزاللیآبشبیهاینهکگویدمیموالنا

، استشدهتیزوتلخیعنی،داردزاللآبکهنداردراگواراییآنطبیعتشمزاجشوشدهآلودهمدفوعوبول

.استشدهبداثرشاستشدهتلخ

کُشدش، آتشی را میبول گیرچیزکی از آب هستش در جسد

تغییردیگرآبآن،داردوجودمادرآبشبیه،خوریممیماراآبوقتی:کهگویدمی،کندمیتشبیه،گویدمی

میماهايغصهروياثرذرهکیهنوزیعنی،کندمیخاموشراآتشولی،بولبگذاررااسمش،دهدمیشکل

میگوشموسیقیبهمردمهمینبراي، پایینآوردمیذرهکیرادردها، راذهنیمنآتش؟ راکیآتشگذارد

بوسیلۀ موسیقیاینکهبایستیمی. بکندرااینتواندکامالً نمی،استآلودهغصهبهکهموسیقیولی. کنند

بزنداوراوجودتکلاصالًبگذاريتسلیمطریقازشمایا،بشودزدهکلنظمآهنگ

که آتشِ غم را به طبعِ خود نشانداندگر جنس شد آب، این طبعش مب

آتشتواندمیهنوزکنندگیشخاموشطبعباکهاستماندهکنندگیشخاموشطبعایناماشدنجسآباگر

. بلهبیاوردپایینکندکامالً خاموشنهبنشاندذرهکیراغم
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گویدمی. خوانممیبرایتانهفتۀ قبلغزلازسریعرابیتهاایندوباره

به جز غبار خنیزد چو در دمی به تُرابها برافزوددر آتشی بدمی، شعله

صاحبکهکسیبهدمدمیخداوقتی،بدمیشدهبازکهايسینهدر، بدمیعشقآتشبهبدمیآتشبهگویدمی

استلگجنسازمرکزشکهکسیولی.شودمیبرافروختهعشقهايشعله، استوحدتصاحب،استجمعیت

. غبار؟ خیزدبرمیچیزچهآنازدمدمیخدایعنیدمدمیوقتیاینصورتدر، استدرد،استشدگیهویتهم

بهوزندگیبهمهرتانشما؟ آتشهايشعلهیاخیزدبرمیدردوفکرشماازلحظهاینحاال،دردوفکریعنیغبار

برخوردهمنبهرنجاندهمرا،بگیرمانتقامبرومکردهراکارآنچراآنفکرنهیااآلنشودمیورشعلهانسانها

؟ چیهاینها،دارمانتقامجوییحسمن،رنجاندهمراکسفالنموقعفالنچرا، خیزدبرمیچیزهاجوراین،است

.شدگیهویتهم، گلیعنیرابتُ، کنیدلگنبایدرامرکزتانشماپس. استغبار

به طبل باز نیاید به سوی شاه غُرابتِ بازست، سویِ شه بازآرُباب دعو

شاهساعدرويازهستیمهوشیاريما. شکاريباز، بازاستبازدعوتسازاینشودمیزدهکهسازگویدمی

سويبهبرگردیموبارهدمازنندمیطبلیکجهاناینبهایمآمده، هوشیاريیعنیایمبرخواستهخدایعنیجهان

جورطوريرااتفاقات،زندگیکلنظملحظههراینکهبراي،استارجعیطبلاینخواندیمهفتۀ گذشتهکه، او

اوسويبهبرگردید،بگذاریدکردیدکهشکارهاییاینوبرگردیدبایدشماکهبگیریدراپیغاماینشماکهکندمی

،باشیزاغباشیغراباگراما، شهبسويبیا، آبازشهسوياستبازدعوترباب، بنشینیدشهساعدرويدوباره

منیکباودنیاستاینخوانبهحواست، درازعمروداردکثافاتخوردنبهمیلسیاهکالغکه، باشیسیاهکالغ

طبلباشناسینمیرابازاصالً طبلهمتو، زاغیپسخوريمیرامفاهیمشدهساختهفکرازکهمفهومیذهنی

پیغام؟ منبسويبرگردکهرسدمیشمابهاوپیغاملحظهاینکنیدامتحانحاال. گشتبرنخواهیشاهبسويباز

فهمیدمیشودمیایجادکهدرد؟ شناسیدمیراشدگیهویتهم؟ گیریدمیپذیرشباافتدمیکهرااتفاقاین

درذهنیهايمنبوسیلهمردمکههاییواکنش؟ کندیجاداشخصآناینکهجايبه؟ کنیدمیایجادشماکه

راگشما؟ گردانندبرمیراانرژيهمانهستندآینۀ شماآنهاکهشویدمیاشمتوجهکنندمیایجادشمامقابل

شدگیهاهویتهمایناگرکهبدانید، بشویدبازبهتبدیلدادیدکهتشخیص، بدهیدتشخیصراتانزاغیتزاغید

.استشدهبلندجهانشاهساعدازکههستیداولیهبازآنندازیدبیرا
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گشایشِ گرهِ مشکالتِ عُشّاقست

چو مشکلیش نباشد چه درخورست جواب؟

مسائلیاگشایندة گره، بیرونآیدمیسازاینازکهآهنگیاین،شودمیواردکهنظمیایننیرواینکهگویدمی

تشخیصشما. دارندذهنیمندانندمیهمرامشکلشان، دارندمشکلقانعاش. استعاشقان،استعشاق

واوجمعیتبهخواهیدمیشماولی،کندمیایجاداورامسائل،داردوجودذهنیمنیکمرکزتاندرکهایدداده

.شودنمیذهنیبوسیلۀ منهمدانیدمیو.بشویدزندهاوبینهایت

تقصیرکهبگویدکسیاگر. بشودوجودتانواردلحظهایناتفاقپذیرشبانپنهانظمکهدهیدمیاجازهپس

کهبگویمبایدمنهستندآینۀ منمردمدرواقعوآیدمیمردمبدواکنشفرستممیبدانرژيمناگر،استمردم

بایداستلۀ منمسئاین،استمنمشکلاینببینمرازاغیتمرابدواکنشاینگردانندبرمیآنهاکهاستمندر

نوهمچاگر. کنمپیدااوبهتسلیمبالحظهایندررازندگیبینشبایدکنمحلتوانمنمیهمخودم، کنمحلش

.نداريکائناتیموسیقیبههمايعالقه.خوردنمیاوبدردهمجواباین،باشمنداشتهمشکلی

&&&
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313ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

که ختمِ شهوتِ او شد مخیرمایه خوابجوابِ مشکلِ حیوان گیاه آمد و کاه

درکههمذهنیمن،استکاهوگیاهپیشحیوانذکروفکرکههمینطور، ذهنیمنمشکلیعنیحیوانمشکل

فیزیکیچیزهايچه،باشندباورهاچهبیرونیچیزهايآن،داردرابیرونیچیزهايباشدگیهویتهممرکز

میداردموالنا.استحیوانیهوشیاريهمجسمیهوشیاريوهستنداوکاهوگیاهاینها، باشنددردهاچهباشند

بمانیمذهندراگریعنی. استحیوانیريهوشیاجسمیهوشیاريوبرویمفراترذهنازبایدماهنوزکهگوید

هویتهماشهمهاگر. نکردیمحلهنوزراخودمانشناختیاراوحدتیارااوبهشدنزندهیاجمعیتمشکل

هویتکنندة همتهدیدترسهايوفکرهابهدهیممینشانواکنش،کنندمیتحریکراماآنهاتهدیدوشدگیها

.اصالً نشناختیمرامشکلمااینصورتدر، شدگیها

ازشماقصد؟ داریدمنظور؟داریددرد؟ داریدمسئلهیعنیمشکل؟ داریداصالً مشکلشماقبالً گفتباشدیادمان

خوبگویممیمنکهراچیزهاییایناینکهبرايگویدمیبپرسیدذهنیمنازاگر؟بودهچیجهاناینبهآمدن

ریختناینکهگویدمی،خمیرمایۀ خوابشداوشهوتتخمکهگویدمیداردرااتفاقاً همین، کنمزیادتراست

یاریختنتخمشبیهاینگیردمیراتائیدوقتی، تائیدآنبهرسدمیذهنخوابدرذهنیمنوقتی، شهوتتخم

یکخوابببینمبخوابمبگذارکهبگویدبخوابدجوانیپسریکاینکهمثلدرست. استجوانپسرهاياحتالم

تائیدکههمین. بشودارضاعبتواندکه،دهدمیادامهذهنخواببهمرتبهمذهنیمنانسانو، بینممیچیزي

.دهدمیدستبهشحالتاین،شودمیبرآوردهکهمجازيوذهنینیازهروگیردمیراتوجهگیردمیرا

اینکهبشودمتوجهذهنیمنانساناگریعنی. استخمیرمایۀ خوابش، ریختنشهوتریختنتخماینگویدمی

مثالً چهماکهایندیگرانبهدادندردشدگیارضاعاین، نیستحقیقیزندگیاین، نیستحقیقیچیزیک

، دیگرشویممیارضاعشویممیخوشحالخیلی، شدهورشکستفالنیشنویممیما؟ ماشویممیارضاعجوري

براي؟ دهیممیادامهرادردخوابماچیبراي.دهیممیادامهراذهنوابخ، دهیممیادامهراخوابخوب

درداینازبایدچیزيیک؟ دهیممیدردخودمانبهچیبراي. آیدمیخوشماندیگرانبهدادندردازاینکه

نسجازاستآرامشوشاديجنسازمااصیلزندگی. نیستمااصیلزندگیآنکهدانیممی. بیایدخوشش

. کاهوگیاه؟ چیهمشکلش. ذهنیمن؟ آیدمیخوششدیدنخواباینازمادرچیزيچهپس. خداست
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؟ کندمیزندگیاینطوريهماوشدهزندهخداجمعیتبهکهکسیآیاولی. حیوانیهوشیاري؟ چیهاشهوشیاري

یکشایدبخوابمبگویدانسانکهیخواب؟ خوابیچهاز. بلهبخوانیمخوباگر؟ کندمیبیداررامابیتاین. نه

. بخوابمگویندمی، حقیقیموجودآنبه،رسدنمیجاییبهدستشانخوب، جوانهايپسربچهمثل،شدچیزي

رااینو.بدهیمادامهنبایدراخواب. استدسترسدر،داردوجودآنبهشدنهوشیاروحضوردانیممیماولی

ادارهراماداردپنهانینظمیکبزرگترينیرويیکواستآنجهاناینبهمادنآمازمقصودکهدانیممیماهم

:گویدمیکندمیتاکیدراموضوعبعديبیتهايیابعديبیتاتفاقاً در. کندمی

که این گشاد ندادش مُفَتِّحُ االَبوابخر از کجا و دمِ عشقِ عیسوی ز کجا؟

کاهوگیاه:گفتفکردائماً به. استذهنیمنهمینخرازمنظور. خداستکههاگشایندة دریعنیااللبابمفتح

عشقدماینکه؟ کجااستشدهزندهاوبینهایتواوجمعیتبهکهانسانیدموکجاازجسمیهوشیاري. است

میزندهآیدیمآنورازشودمیصادرخدابینهایتبهزندهحضوربهزندهانسانیکازکهانرژي. استعیسوي

کهدلتدردارينگهراذهنیمناگرگویدمی. کندمیکهالبته؟ نهیاکندمیزندهراماموالناابیاتاین.کند

ندادهرانعمتاینراگشایشاینخدا، توهمآنبه،شدگیهاستهویتهمآنکردنزیادبهذکرشهمۀ فکر

نظمبالحظههردرکهزندگیتکاملیضربانبرعکس،داریممیهنگراذهنیمنیاداریمحالتدوماپس.است

.شناسیمنمیرامشکل، شناسیمنمیرازندگیازمقصود، کنیممیمقاومت،ایستیممیافتدمیاتفاقکائنات

بهرانعمتاینگویدمیخدا،باشیمایناگر، جنبۀ ماستاینیکی، حیوانیهوشیاريگذاشترااسمشموالناو

عیسويهوشیاريکهدیگريهوشیاريبهوبرودکنیمرهاراهوشیارياینراخرایناگرولی.استندادهاین

عشقدماین.کنیممیپیداکنندهزندهعشقدمآنموقع،بشویمزندهاستبیکرانفضاي،خداستعشق،است

. موقعآنمنداریمندیگرخوب، شودمیبیانماازکهخداستدمهمینکنندهزنده

اگر.بیرونفرستدمیسمودردبهدهدمیتغییر، دهدمیتغییررااینذهنیمنمنتهاشودمیبیانهماآلن

زندهعشقبصورتشما،خواندیماشدربارهامروزکهراایزديدماینکهباشدداشتهوجودامکاناینشمابراي

بدنتاناینکهمسمومانرژيبهکنیدتبدیلشیاپسندیدمیشمارااین، کنیدبیانکنندة بدنتانسالمت، کننده

دردبهتبدیلرازندة زندگیانرژيخواهیدمیشما؟کندخرابراتاناحساساتراتانهیجاناترافکرهایتانرا

ازکنیدانبیخداییدمصورتهمینبهراخداییدمآن،دوربیندازیدخواهیدمیراماديمرکزاین، نهیابکنید
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.شماپسندیدمیراخداییدمکهالبته؟رایکیکدام؟خودتان

برای ملکِ وصال و برای رفعِ حجابکه عشق خلعتِ جانست و طوقِ کَرَّمنا

میصادرهنرمندنفریکسازازاینکهولوشودمیزدهزندگیبوسیلۀ نظمکهموسیقیگفتهامروزباشدیادتان

رهاراجسمییاحیوانیهوشیاريمااینکه، عشقگویدمیهرحالبه. استعشقشرابشربمحلنای،شود

گردنبندشبیهودهدمیمابهخداکهاستفاخريلباساین،شویممیوقتیبشویمزندهاوبینهایتبهوکنیم

دوبارههماآلنکهاستمهمیبسیاررآیۀ بسیا، راآیهاینخواندیمبارهاوداشتیمگرامییعنیکرمنا. استکرمنا

میزندهاوجمعیتیااوجمعبهوقتی،اوبینهایتبهشدنزندهپس، کرمناگردنبندیعنیکرمناطوق. خوانیممی

،استداشتیمگرامیگردنبندهماناینوپوشاندمیمابهخدااستعشقلباساینشویم

ملکبرايگویدمیعشقاینو. کندمیزندهراماخودشینهایتببهخدایعنیداشتهگرامیراماخداپس

همینهمحجاب. حجابکردنرفعبرايواوباماشدنیکیبینهایت، اوبینهایتیعنیوصالملک. استوصال

منعقلیبیاینوماوجوديسیستمبهشودمیواردزندگیپنهاننظم، مابدهیماجازهاگرپس. استذهنیمن

مقاومت،استذهنیمنکهراحجاباینو،کندمیکارمارويوزندمیکنار،استپاركنظمکهرامایذهن

داشتیمگرامیگردنبندوکندمیزندهخودشبهراما. کندمیرفع، استشدگیهویتهمواستستیزهواست

.استعشقایناندازدمیماگردنبهرا

بلدماکهخودشخاصنظمبا،افتیممیتفرقهبهمااینکهازپس، خدا، زندگیگفتیمامروزاینکهیعنیعشق

بینهایتبهآوردمیوتفرقهازیاشدگیهاهویتهمایناز،کندمیبیداررامایواشیواشهستچینیستیم

یکیاوبا، ینهایتببهشدیمتبدیلعمالً ماوقتیو.کندمیاندازة خودشبه،کندمیزندهلحظهایندرخودش

. استداشتیمگرامیگردنبندهمیناینگویدمیو. بشویمتبدیلباید. شدیم

:گویدمیببینیدکهدلیلاینبهاستمهماشآیهو، استاشآیههماینبله

70، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًاكَثِريٍالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ

در برّ و بحر سوار کردیم و از غذاهاي پاکیزه ) بر مرکب(و محققاً ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را 

.ز مخلوقات خود برتري بخشیدیمآنها را روزي دادیم و آنها را بر بسیاري ا
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بهمادراویااوبهماشدنزندهبهکندمیترجمهموالناراداشتیمگرامیما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم

شویممیزندهخودمانبهاودرمایعنیداشتیمگرامیپس. ماستدرونشدنبینهایتمعادلاینوخودش

هماینجا، گويبصورتالمکانومکاندرمازدناسمشخواندیمکهبیتیآنشبیهدوبارهو، انساندریعنی

کههمبحر، استذهنکهخشکییعنیبر. کردیمسواربحروبردرمرکببرراآنها: گویدمیپس، استهمین

سوار، ذهنردیعنیخشکیدرراشما، باشیداوباموازيشمااگرکهشودمیمعلومپس، استیکتاییدریاي

راشعرآندوبارهامروز. استهوشیاريهمینمرکببلکهنیستچیزهااینواسب، مرکب. کندمیمرکب

:گفتکهخواندیم

المکانومکاناندردویممیفکانکنحکمچوگاهنایپیش

توي،دارمذهنیمنفهمیدممنخوبخیلیکهگوییدمیاآلنشما، استخشکییعنیاستبرهمانمکانپس

هوشیاريشماتسلیمبامقداریکاو.بردمیاو؟ داشتهگرامیرامااوکهاوبسويبرومجوريچههستمهمذهن

بحر، بحربهکجابهبرسدتابردمیبردمیبردمیهمینطوريکندمیهوشیاريسوارراهوشیاريکندمیایجاد

تسلیمجاشبه. نکنیدتجسمرااینهاذهنباشماحاال. کندمیمرکبسوارهمبحردر. استیکتاییفضايهمین

،بشوید

بلکه،نیستچیزهااینوپنیرونانشبیهغذاهاییپاکیزهغذاهاياین، دادیمروزيآنهاراپاکیزهغذاهايازو

ازبسیاريبهراآنهاکهبتهالورساندیمخردوهوشیاريونوربهشانمرتبمایعنی. استنورغذاي، استنور

خودشبهاوماستبهباشندهتریننزدیککهحیواندراینکهبراي،دیگراستواضح، بخشیدیمبرتريمخلوقات

،تاچهار، اینجادرهستچیزتاسهاآلنو.کندمیاستفادهآیهاینازمرتبموالناحاال. شودنمیزنده

عیناینشدخواهدزندهخودشبینهایتبهشمادراویعنی، ایدشدهداشتهگرامیبوسیلۀ خداشمااینکه: )1(

:)3(، بلهنباشیدنگرانکندمیهوشیاريسوارراشمایکتاییفضايدرذهنیعنیخشکیدر: )2(.استوحدت

موجوداتباارخودتان، کنیدمیراکاراینتنهاییبهکهشماودهدمیشمابهزیبایی، عشق، خرد، نورغذاهاي

پیدرگفتگفتامروز، برویدراراهاینگرفتیدتصمیمهوشیاريبعنوانشمااگرحتی. نکنیدمقایسهدیگر

کنیدنمیپیرويجمعازداریداعتقادآیهاینبهشمااگر، نشومایشانهمرهاینازپسدیدمتوراه، نرومایشان
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بکندمرکببرسوارراشماخداکهباشدقراراگر، استآیۀ قرآندیگراین، اوکهباشدقراراگر. کنیدنمیتقلید

شماکارهاي. رسانندنمیوحدتبهعشقبهحضوربهراشمامکانها. برایتانبکنندکاريتوانندنمیآدمهاپس

اینکهيبرا. بکندکاريتواندنمی، شمااعمال، شماوردهاي، شمادعاهايحتی. بکندتواندنمیکاريهیچهم

کلیدصبروتسلیمکنیدمیتوجه. تسلیمطریقاز،شمازندگیبگذاردراقدمشبایداووکندمیتهیهاومرکب

خواهممیمن؟ مرکبیااسبآنکوحاالنپرسید.نیندازیددورراکلیداینشما. استکلیدصبروتسلیم،است

میقدماوگفت، ذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونیریدرابپذلحظهایناتفاقبشویدتسلیمفقطشما. ببینم

. شودمیخاموششماجهنمگذارد

ندایِ رَب برهاند ز تفرقه اربابها به یک مهمّ آیندبه بانگِ او مهه دل

، ناقور. گفتکلناقور، خواندماهمیتشخاطربهدوبارهامروز، کلنظمبارااوبانگببینید، اوبانگبهکهگویدمی

سمبلیک، لحظهبهلحظهشوندمیمنظمهمهاوشیپوربازندمیشبپورنفرمثالً یکانگار، استسمبلیکاینها

تو، بلهگوییمیتو؟ منیجنسازتوگویدمیانسانبهکهگفتهملحظههروشودمیصادراوازکلنظم. است

هوشیاريپسنیستمذهنیمنجنسازخوب،نیستمذهنینمجنسازمنیعنی؟ چییعنی. بله؟ منیجنساز

بصورتشومنمیبلندپس، دانمنمیگویمواقعاً میمنپس. خواهمنمیهمراعقلشپس،خواهمنمیهمرااش

گویمنمیدیگر،کنممیزندگیاوعقلباواونظمباوکنارگذاشتمراعقلممناگر. کنمنمیستیزهمنپس، من

.افتاداتفاقاینچراگویمنمی، ببرمبکارراامذهنیمننظمبایدمن

خداکهمن. بگویماتفاقبهبایدبگویمبله،دارمجسمیهوشیاريکهمن؟ گویممیبلهچیبهگویممیبلهاینکه

اتفاقاینکهباشمداشتهاعتقادفکرسطحدرحداقلباید. بگویماتفاقشبهباید، کهبلهبگویمبهشبینمنمیرا

علتیاوسیلهیااسبابیکبوسیلۀ ذهنمانوبینیممیجسمرااتفاقهمیشهما. آوردمیبوجودکلنظمرا

بچه،کنمزندگیمنگذاردنمیهمسرمانگوییممی. داریمهممانروابطدررادیدنغلطاینوکنیممیدرست

من، دوستانموهایمبچههمسرمکهحالتیدر. گذارندنمیلهایمفامی،گذارندنمیدوستانم،گذارندنمیهایم

. بیندمیغلط، کنندمیمنعکسراآنتشعشعاتوذهنی

یکبهآیندمیهمۀ انسانهادلهاي، همۀ دلها، رباببانگبهکلنظمبانگبهخدابانگبه،اوبانگبهحالهربه

بزرگترین، همۀ انسانهامقصودشودمیمعلومپس. شوندمینهایتبیلحظهایندرولحظهاینبه؟ کجابه. جا
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ربنداي.بشوندزندهاوجمعیتبه. بشوندبینهایتلحظهایندر، لحظهاینبهبیایندکه،استیکیمقصود

سورة یوسف39آیۀ بهکندمیاشارهدوبارهواستذهنیتفرقۀ مندوبارهتفرقۀ ارباب، تفرقۀ اربابزبرهاند

.دهممینشانبهتاناآلنکه

39، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

چیره؟ۀ اى دو دوست من در زندان، آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداي یگان

کردنمعنیوالستندايچه،برگردمنبسويارجعیندايبگوییمچهخدانداي، بپردازیممعنیشبههرحالبه

شودمیشماوجودواردکهخرديندايآنوآنپیغامگرفتنوآوردمیبوجودلحظهایندرزندگیکهاتفاقیهر

.رهاندمیذهنیمنازیعنیرهاندمیبوسیلۀ قضاوتهاکردیمایجادکهتفرقۀ دوییازراشما، تسلیماثردر

سالپانزدهچهارده:هابعضیبرايباشدمفیدشایدکهبگویمهمرااین، آیهاینبهکندمیاشارهتفرقۀ ارباباما

سورة بهبودعالقمندبسیارکهزدمیزنگاصفهانازآقایییک،بودمکردهشروعرابرنامهاینمنکهپیش

هستیادمو.رسدمیحضوربهکندمعنیبخواندخوبراسورهاینیهرکسکهگفتندمیمندائماً بهویوسف

نفریک، فرستادیمنمیديسیایرانبهماخوبآنموقعوخریدندراماهايديسیکهبودندکسیاولینایشان

تحویلیکسخانۀ یکدربردممنوگرفتندماازراهاديسیآمدندایشانبهبوددادهپول،بودآمدهمهمانکه

بفرستکردمخواهشازشمن، سورة یوسفازايخالصه،نوشتمچیزيیکمنکهگفتندمیایشانحاال،دادم

کهشنیدمبعدونشنیدمایشانازخبريبعداً دیگر،نفرستادندیا،نرسیدمندستفرستادندیامنتهی، منبه

. شدندفوتوکندشانرحمتخدا

فقطوکردکمکخیلیمنبهوخواندمخیلیراسورهاینمنکهگفتند. گفتندمیاینطوريایشانهرصورتبه

یابهترندپراکندهخدایانآیا، منزندانییاردواي،زنداندرمندوستدواي:کهگویدمی، کنممیقولنقل

خدایان.شناسیمیمتفرقهدرقضاوتاثردرماکهاستدوییهمینزنداندرمندوستدو؟ یگانۀ چیرهخداي

رازندگیارزشهايورازندگیوآنهادرشدیمگذاريسرمایهوشدیمتقسیمماکهاستخوبهاییهمینپراکنده

میفروهستندآفلچیزهايآنهاچونکهاستاینزندگیطرحگفتیموآنهارويگذاشتیمرازندگیمقصود

مثل. استهمینهمقسمتایندریوسفداستان.خواستیممیدگیزننبایدآنهاازکهفهمانندمیمابهوریزند

زندگیآنازماواستخوبیکیآنومیردمیکهشودمیبدیکیشوزندانبهافتدمیمابادوییایناینکه
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اینجادردرواقعکهزندگیبزرگنظموریختفرویا،رفتیادشآنکهشویممیمتوجهباالخرهو.خواهیممی

مافکربهاستچیرهنظمشکهیکتاییخدايیعنییگانۀ چیرهخدايو.شودمیچیره،استیوسفخوابتعبیر

کلناقورآننظملحظهایندرکهکنیممیصحبتاینبهراجعمرتباینجادرقهار، چیره.ماذهنیمننظمو

؟ ماپارکیفکرهايیاهستچیره

ستیزهکه،هستیمزندگیازشدهدور،محدودعقلبادردپرازتوهمیکريباشندة فیکما. استواضحجوابش

یوسفوهوشیاريبعنوانشماکهاستاینمثلدرستونیستاصالً عقلاینعقل، کنیممیمقاومتکنیممی

بهماینکهامحضبه. هستندزندانتويشمابالحظهاینهماینهاچونگوییدمییارتاندوتااینبهلحظهایندر

راقسمتاینقصهاین. کارشدنبالرودمیذهنیمنیعنی.شوندمیآزادهمیاردوتا،بشویمزندهانمیوسفیت

وقت، چیهجریانکهبدانیدشمابخوانمراآیهتاچهاریاتاسهکنممیفکربدهیداجازه، مابرايکندمیبیان

تابخوانید30آیۀ ازاگرشمایعنی. خواندیممیقسمتایندرراآیهتادوازدهدهکهبودمیبهترشایدنداریم

کنندة خوابتعبیربرویدکهگویدمیوبیندمیخوابمصرعزیزکهآنجاییتااین ، ششپنجومثالً چهل

.بلهاستجالبقسمتهایشاین، بیاورید

ویوسفبهداردنظرمصرعزیززن. دیگرتدافمیاتفاقچهکهدانیدمی، بلهخوانمنمیاینجامنخوبولی

یااشبردهبهمصرعزیززنکهافتدمیشایعهودهممیتوضیحذرهیکراقصهمنحاال. پذیردنمییوسف

، تکیه می دهند، زنان مصر را دعوت می کند و خالصه پشتشان متکا می گذارد و اینهاهماووداردنظرغالمش

، یوسف وقتی می آید، می دانید اینها دستشان را می برند، به هر حال خوششان می ترنج می دهد به دستشان

آید، و می دانید که دستشان را می برند این دوباره سمبل این است که به محض اینکه از آنور یوسفیت می.آید

ن عزیز مصر می گوید که زبه هر حال . آید، ما می توانیم هم هویت شدگیمان را ببریم از خودمان بیندازیمخرد می

برایتان،خوانممیراآیهتاسهتادواینحاالافتاد،خواهدزندانبهاینهاونشونداگر ایشان تسلیم 

35، آیه )12(ن کریم، سوره یوسفقرآ

حِنيٍثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ

.پس با آن نشانها که دیده بودند، تصمیم کردند که چندى به زندانش بیفکنند

بله؟بیفکنند،زندانبهرایوسفیعنی

36، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف
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خُبْزًا حْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيوَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَۖ◌ خَمْرًا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُۖ◌ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ 

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِنيَۖ◌ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ◌ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ 

: دیگرى گفت. فشارمدر خواب، خود را دیدم که انگور مى: یکى از آن دو گفت. دو جوان نیز با او به زندان افتادند

ما را از تعبیر آن آگاه کن، که از نیکوکارانت . خورندبرم و پرندگان از آن مىمىخود را دیدم که نان بر سر نهاده

.بینیممى

زندگیرويازراتمرکزماناینکهمحضبهیوسفبعنوانمایایوسفضمندروافتادندزندانبهاوبانیزجواندو

درولیبودیافتهنجاتچاهازخدایادبافیوسکهدانیدمیگذاریم،میجهانایندرچیزيیکرويداریمبرمی

میوشودمیآزادکهزندانیدواینازیکیازاینکهبراي! بخواهدکمکخداازهمبازکهرودمییادشاینجا

میتنبیههمهمانخاطربه.نکنفراموشهمرامنگویدمیخواهدمیکمکشاهبرايبریزدشرابکهخواهد

خواهید،میشماکهبگویدگفتمابهکهبیتیآندرخواهدمیموالناوماندمیزنداندرريبیشتسالهايشود،

اینهادويهریابخواهید؟زندگیخوبایناز،کنیدمیبدوخوب،کنیدمیکهقصاوتیاین،داریدکهدوییاین

.بخواهیدزندگیاوازوخدابسويبرگردیدکنیدرهارا

زندانبهاوبانیزجواندوماند،خواهیدبیشتریاماندخواهیدزنداندرسالهابخواهیدوبخچیزآنازاگر

برنانکهدیدمراخودگفتدیگريفشارم،میانگورخوابدرکهدیدمراخودکهگفتدوآنازیکی،افتادند

قصهجزوبله،.بینممینیکوکارانتازهککنآگاهآنتعبیرازراما،خوردندمیآنازوپرندگانبرممینهادهسر

خدايیابهتراندپراکندهخدایانآیا،زنداندرمندوستدوايکهافتدمیفکراینبهیکدفعهیوسفکهاست

.کنیممیخودمانازمااالنهمینراسوالاینکه،چیرهۀیگان

میزندگیازشکهآفلخوباینبهردیمکوصلرازندگیکردیم،بدوخوبکردیم،قضاوتذهنبامااینکه

وندشدندپراکندهاینهااین،ریختخواهدفرواینکهخوبچیزاینبهایمچسباندهرازندگیمنظوروخواهیم

همهوماذهننظمبهکلناقورۀ بوسیلراکلشنظمکهچیرهۀ یگانخدايیابهترند؟اینهاپرستیم،میرااینها

کردهاشتباهحاالتاهمما،رودمییادشیکدفعهوکندمیاشتباهیوسفخوبیکی؟کدامده،کرمسلطماچیز

شویممیبیداراالنماماند،میزنداندربیشتريسالهايهاخوباینگویدمیوقتیخوبها،اینگوییممی،ایم

:استاینهمبعد، متفرقهداهايختفرقهازیعنی، اربابتفرقهزِبرهاندربنداي:کهموالنابیتآن با
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41، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

الْأَمْرُ قُضِيَۚ◌ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۖ◌ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا 

الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

. بخورندانى، اما یکى از شما براى موالى خویش شراب ریزد، اما دیگرى را بر دار کنند و پرندگان سر اواى دو زند

خواستید به پایان آمده استکارى که در باره آن نظر مى

ریزدمیشراببرایشورودمیشاهپیششودمیآزادکههمینیباشدیادتاناگرکهبودخوابشانتعبیرهماین

کهشودمیسببشیطانولیاسیریم،اینجاماباشداشتهبخاطرهمراماکهگویدمیبهشیوسفرفتنموقعو

چی؟برود،یعنییادشیوسفبرود،یادشاو

نیست،مهمبرایش،هستیدکیشماکهرفتهیادشآن ،االنریزدمیشرابشمابهکهخوبیچیزآن یعنی

نمیبزرگانوماجرابقیهوخورندمیرافربهگاوتاهفتالغرگاوتاهفتهک،بله،بیندمیخوابپادشاهباالخره

.کندتعبیرراخوابتواندمیکهشناسدمیزنداندرراکسییککهآیدمییادشیکدفعهکنند،تعبیرتوانند

.بخوانیدمنبعشازبرویدکنممیخواهشاستجالبخیلیکهعالقمندیداگر

جسمیان که ایشان راز عشق کم گو با

و عِقابآمد و ثَوابو رَجاوظیفه خوف

جسمیهوشیاريکهکسانیبهگوییمیعشقازوزنیمیکههاییحرفاینکهگویدمی، نگویعنیگوکمبله،

کلنظمیکبههستند،متفرقهخدایاندرهستنداربابدوییدرآنهااینکهبرايچرا؟را،اینکارنکنهستند

غذاي،حقوقمستمريیعنیوظیفهوظیفه،اینکهبراياندکردهحاکمزندگیشاندررادویینظمندارند،توجهی

دوییاستدوییدراستذهندرکهکسییعنیمجازاتوپاداشو.استامیدوترساست،امیدوترسناایش

تواندمیرجاوخوفبیاورم،بدستاینکهامید،بدهمدستازیانیاورمبدستراایناینکهترس، ترسوامید

.پرهیزبهشودمیتبدیلترسوباغبانامیدشودمی،باشداگراینصورتدر،باشداصیل

بیشترکهاست،رفتهبکارذهنیمندوییبصورتاینجادربرود،بکارمعنیایندراستممکنکنید،میتوجه

یکی،ترسندمیاالن،کنندمیزندگیامیدوترسبایعنیامیدوترسهستند،امیدوترسدوییدرهاانسان

یکیکدفعهشود،میخوشحالیکدفعهشودمیفردا،کهبینیمی،آیدمیدارداینبابانترس:گویدمیآیدمی
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امشآربهوباشدزندهزندگیسبببیلاصیشاديبهکهکسی.شودمیناراحتدوباره،شودنمینهآیدمیخبر

خبرباناخوشبعدلحظهشود،نمیخوشلحظهیکاینوريلحظهیک.شودنمیزبروزیرخبرهاباباشدزندهاو

خدانهایتبیازداريتوکهگویدمی.استذهندوییاینشودمیناخوشبدخبرباشودمیخوش،خوش

بیبهراتولحظههرکه،زنیمیحرفعشقبهشدنزنده،زنیمیحرفداشتیمگرامینبنددگرزنی،میحرف

نمیرااتفاقاتبد،وخوباتفاقاتبهذهندوییبهنداردکاري،هستزندهاوآرامشبهاوعشقبهاونهایت

جهاناینواردورآن ازنیکبرکتآن بنابراینپذیردمیرااتفاقلحظهایناست،بدایناستخوباین،گوید

.شودمی

وغزلتادوباهمراه،خوانممیبرایتانکهابیاتیاینکهامیدوارممن،بخوانممثنويازبیتچندبدهیداجازه

تکرارکهدانیدمی.کنیدتکرارهیبخوانیدهمبارااینهاوشمابخوانیدخودتانبرايمثنويدیگرهايقسمت

،استخودمانرويماتمرکزکهمیکنیادآوريمهرااین.بشویدحفظتقریباًکهکنیدتکرارنقدریاواستکلید

بچهراهمسرشانخواهندمیمابینندگانازبرخیاستهنوزکههنوز،استروشنخودمانرويمانورافکن

عوض شدن جهتدربگذاریمدیگرانروياثريبتوانیممااگرکهکنمآوريیادکنند،عوضدیگرکسیرایشان

.خودمان است

608نوي، دفتر ششم، بیت مولوي، مث

آزمودم، چند خواهم آزمود؟هجران شنودۀمن خنواهم عشو

پس از این همه صحبت نظم پنهان، ناقور کل بانگ الست، این که این نظم کل  ما را می خواهد به جمعیت 

بهش بجاي خودش، به یکتایی خودش زنده  کند، و این قانون قانون تکاملی هوشیاري است، ما باید تن بدهیم

ستیزه و بگوییم که نمی دانم، تا آن نظمی که می داند چه جوري موزونی را در ما بوجود بیاورد، کار کند، حاال دیگر 

درست شده نخواهم شنود، هر چه که می گوییم که من فریب من ذهنی را که براساس جدایی و هم هویت شدگی 

.از مرکز ذهنی من می آید  من نمی خواهم گوش بدهم

ام دیده. امچقدر من دیگر باید آزمایش کنم؟ امتحان کنم؟ به اندازة کافی چهل سال، پنجاه سال گذشته آزموده

که اگر عشوه من ذهنی را فریب من ذهنی را بخورم و از نظم او پیروي بکنم و تسلیم بشوم و ستیزه کنم درد 

. و این راه هم به یکتایی نمی رسد. ایجاد می کنم
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اندرین ره دوری و بیگانگی ستشورش و دیوانگی ستهرچه غیر

و دیوانه بشوم به من ذهنی، من اجازه بدهم این فضاي درون من غلیان کند به عشق من باید از طریق تسلیم 

من می خواهم هم هویت شدگی هایم را بیندازم، من نمی خواهم دیگر چرا؟. ايذهنی باید به من بگوید تو دیوانه

من از بیرون زندگی نمی خواهم، فریب . شدگی ها را اضافه کنم، و از اضافه بودن آن زندگی بگیرمآن هم هویت 

گوید که در پول زندگی است، در اتومبیل زندگی است در چیزهاي تعلق داشتنی زندگی است در من ذهنی که می

. اتفاقات زندگی است

. هیچ اتفاقی زندگی ندارد. ست و مردم دنبال اتفاق استاین فریب ا. اتفاقات باید بیفتند تا من زندگی پیدا کنم

غیر از این شورش و  . اتفاقات براي بیداري ما هستند، از نظر من ذهنی این دیوانگی است می خواهم دیوانه بشوم

دوري هم اصطالحی است که موالنا به کار می برد .، بیگانگی از خداستدیوانگی در این راه دوري و بیگانگی است

دوري در . دور بینی، وقتی که ما خیلی هم هویت می شویم، فکرها ما را زیر سلطه می گیرند، این دوري استیا

یک نفر برداشتهاي ذهنیش را از فیل بیاید پهلوي هم بگذارد یک فیل درست کند، داستان فیل هم مثل اینکه

.ایمست واقعاً و ما همین کار را کردهبگوید این فیل است دیگر کامال معتقد باشد این فیل است، این دوري ا

&&&
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610مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

راتدبیر ۀکه دریدم سلسلهین بنه بر پایم آن زجنیر را

می گوید بیا این زنجیر یکتایی را وصل را بر پایم بنه، یعنی بیار مرا به این لحظه، روزن را باز کن، در این لحظه نگه 

براي این که من . یت او زنده  کن و من از این لحظه تکان نخورم، این زنجیري است که مرا به او بستهدار به بینها

سلسله یعنی زنجیر تدبیر را دریدم، اما سلسله من ذهنی همین فکر هایی است که یکی پس از یکی در ذهن ما 

عقل ماست، سلسله تدبیر است فعال کردن صندوقها، از این صندوق به آن صندوق عقل صندوق. ظاهر می شود

چه جوري پاره می شود با سکوت و سکون در این لحظه وقتی به فاصله دو تا صندوق شما . که شما پاره می کنید

. زنده  می شوید، سلسله تدبیر، یعنی تدبیر من ذهنی دریده می شود، پاره می شود



Program # 684گنج حضور684برنامه شماره 

54: صفحه

گر دو صد زجنیر آری، بگسلمغیر آن جَعدِ نگارِ مُقبِلم

جعد یعنی موي سیاه پیچیده، نگار مقبل یعنی خدا، مقبل یعنی نیک بخت، پس چرا موي پیچیده سیاه براي اینکه 

براي همین است که می گوییم این نظم پنهان را قبل از اینکه ذهن بشناسد و اعتراض کند وارد . ذهن نمی شناسد

یاه است؟ این دلبر نیکبخت چه جوري است؟ زندگیت کن، این همه سئوال نکن،  چه جوري است؟ راستی موي س

تشبیه است شما در این لحظه وصلید به آن نیک بختید، مقبل هستید، چون آن . یعنی با ذهن به ما توضیح بدهید

پس قبل از این که بشناسم، الزم نیست .گفت مثل کیوان است. من ذهنی مقبل نیست، نحس است. مقبل است

ندگیم راه می دهم و می گذارم آن جعد نگار مقبل که من نمی شناسم، مرا زنجیر بشناسم، من این خرد را به ز

. غیر از آن اگر دو صدتا زنجیر هم هویت شدگی هم باشد من پاره می کنم. کند

بر درِ ناموس ای عاشق مایستعشق و ناموس، ای برادر راست نیست

جوري به نظر می آیم، باید خوب بنظر بیایم، یک گوید من چهحیثیت بدلی من ذهنی است، من ذهنی میناموس

ناموس واقعی، آبروي واقعی این است که آدم به جمعیت او به تصویر ذهنی استو آبرویش آبروي بدلی است، اما 

ولی . اگر شما خودتان را به موي زنجیر وار سیاه او بستید، نیک بختید، ناموس واقعی دارید. بینهایت او زنده بشود

این می گوید عشق و . هر کسی می خواهیم یک جور خوبی به نظر بیاییم همه اش هم دروغین استما پیش

کار ید آیکه چه جوري به نظر میرها کن شما اصالً پس . سازگار نیستندحیثیت بدلی باهم جمع نمی شوند، باهم 

.خودت را بکن

بپذیریم، دردهایمان را . یدگی ها را بشناسیمتمام هم وغم ما این است که این هم هویت شدگی ها را این همان

گفت عشق طوق کرمنا است، عشق گردنبند طالیی خداست گردن . بشناسیم اینها را بیاندازیم، تا به عشق برسیم

. اي عاشق  که همه ما عاشقیم، منتها بعضی از ما بالقوه عاشقیم، بعضی از ما عمالً از قوه به فعل رسیدیم.ما، بلی

در خانواده و واقعاً باید تمرین کنیم این را. ان بر در ناموس یعنی حیثیت  بدلی من ذهنی نه ایستاما اي انس

بعضی ها می روند فرش از این قرض می .ن، من همینم که هستم، گلیم دارمخودمان هم، مردم بیایند خانه م

وت می کنند، بگویند ما مرسدس بنز کنند، مبل از آن قرض می کنند، مرسدس بنز این را می گیرند، تا مهمان دع

چهارتا کتاب می .داریم، فرش داریم، مبل عالی داریم، فالن داریم، در نظر مردم ما ثروتمند به نظر می آییم

یا پیش مردم با همسرمان مهربان صحبت . خوانیم، حرفهاي قلنبه سلنبه که ما هم دانشمندیم، اینها ناموس است
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زمانی که می روند دیگر الزم نیست که، پیش مردم باید نشان بدهیم که ما عاشق هم می کنیم احترام می گذاریم،

.می توانیم تمرین کنیم ناموس حقیقی داشته باشیم.اینها ناموس است. هستیم

نقش بگذارم، سراسر جان شوموقت آن آمد که من عریان شوم

اوریم و نقش ها را بیاندازیم، نقش پدري، نقش وقت آن آمده براي همه ما که ما این لباس من ذهنی را در بی

سالگی 18می بینید که ما بعد از . مادري، هم هویت شدگی با آنها، ما با نقشهایمان هم هویتیم آنها جزو ما هستند

. هم ما نقش پدري و مادري را امتداد می دهیم، بچه ما پنجاه سالش است هنوز ما دخالت در زندگیش می کنیم

خودش می داند، باید احترام سالگی تمام شد دیگر پسر من، دختر من 18یا پدري را امتداد دادیم نقش مادري 

نقش همین کارکردهایی است که من ذهنی با آنها هم هویت شده گذاشته مرکزش، یا مادر نباشم من . بگذاریم

ود زندگی مادر بودن پدر صمق. زندگی را نمی دانیام؟ خوب این نشان می دهد که تو مقصود پس من چه کاره

مقصود زندگی به حضور رسیدن بوده، غزل گفت به بانگ او یا به بانگ رب همه دلها به یک مهم آیند، بودن نبوده، 

من باید تماماً جان بشوم، همه انسانها به یک مهم می آیند به یک مقصود می آیند، و آن زنده شدن به اوست،

.جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشومسمش بود جمعیت یا یعنی حضور بشوم، که امروز یک ا

شرم و حیاۀکه دریدم پردای عدوِّ شرم و اندیشه بیا

آید، آید، حس کمیود می، شرم کم رویی و خجالت من ذهنی است، شرم از حس نقص میمی گوید اي دشمن شرم

. ما سیر نمی شویم و نیاز بر آورده می شودتوجه می کنید که حس کمبود مرکز من ذهنی است، این همه که 

تو هستی که به من نشان می دهی که . فقط تو هستی که چشم و دل من را سیر می کنی: یادتان است غزل گفت

.من سیر نمی شومالگوي کمبود در مرکز من هست، مرتب فعال می شود، و مرا به بیشتر خواستن وادار می کند

شما می گویید . ید، فکر می کنید که به خدا زنده  می شوید یا حس خجالت و شرم داریدآیا شما این کمبود را دار

. نه در شما خدا امتدادش را می خواهد بکشد عقب به خودش زنده بشود. من کجا و خدا کجا؟ این من ذهنی است

ید که ناقصم، گومی. شمایی وجود ندارد، آن قسمتی از وجود شما خجالت می کشد، شرم دارد عقب می نشیند

.اي، ما از اول کامل جان بودیمچند بار گفته کامل جان آمده

اگر از جنس منی پس شرم . امروز داشتیم دوباره گفت، بانگ الست می پرسد تو هنوز از جنس منی؟ خوب بلی

و.چیست؟ چرا نمی آیی به طرف من؟ خوب براي این که یک قسمت از مرکزم شرم است، خجالت می کشم از تو
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اي . اي که او در ذهن ما نمی نویسد، بلکه از من ذهنی برمی خیزداندیشه،  اندیشه یک هویت تویش، اندیشه

اش ، شما اجازه می دهید بیاید؟ مایهاي عدوِّ شرم و اندیشه بیا. دشمن شرم و اندیشه، خرد زندگی است دم اوست

بلی من به نظم پنهان تو و این صداي . و هستمکه می گویی که بلی من از جنس ت. یک بلی است، بلی محکم است

ناقور نظم کل تن در می دهم، و این نظم شرم و اندیشه را می گذارم کنار، بلی براي این که من پرده شرم و حیا را 

.امدریده

شرم یک چیز . شرم و حیاي واقعی مال حضور است. توجه کنید که این اصطالحات به اصطالح مسما هم دارد

حیا و شرم حضور است که .ولی من ذهنی بی حیا است بی شرم است. ت حیا هم چیز خوبی استخوبی اس

که از کمبود نمی آید، هزارجور حرص دارد شهوت دارد می خواهد به عقب می کشد، این شرم و حیا . زیباست

بلی این هم . دهیداین بافت را زندگی می پیچد و مچاله می کند و می اندازد دور، اگر شما اجازه ب.نیست که

: حدیث است می گوید

اَلحیاء یمنَع االیمان

.شرم، بازدارنده ایمان است

.همان شرم تقلبی من ذهنی است

دل یارا که در عامل تویسختای ببسته خوابِ جان از جادوی

.اي از جادوییمن تو بستهاي، یعنی خواب من را در ضمی گوید تو جان را یعنی هوشیاري را در ذهن به خواب برده

اش چی هست؟ جادو این است که این هم هویت شدگی ها عینک دید ما شدند، ما بر حسب آنها می جادویی

بینیم، آنها ماده بین هستند حسم بین هستند، خدا را نمی بینیم خدا را بصورت جسم می بینیم، و بسوي جسم 

ما تسلیم را یاد نگرفتیم، اي ببسته خوابِ جان از .می مانیمدر خواب. می رویم در نتیجه در ذهنمان می مانیم

جادوي ، می گوید به خدا می گوید که چقدر سخت دل هستی تو، ما دیگر چه کار کنیم ما می خواهیم بسوي تو 

. بیاییم، این جادوي ما را بشکن

شه یادمان باشد او در فرم و بی جادوي ما را هم می شکند با این مشخصاتی که گفتیم با کن فکان، با تسلیم همی

کی باطل . جادو را باطل می کند. ما را از خواب بیدار می کند. بگذارید کار کند. فرمی هر دو همزمان کار می کند

.می کند من ذهنی که خودش جادو است نه، زندگی
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تا خُنُک گردد دلِ عشق ای سوارفشارهین گلویِ صرب گیر و می

ر، می گوید که اي سوار، رمز عشق یا خداست، این گلوي انتظار مرا بگیر بفشار من دیگر نمی اینجا صبر یعنی انتظا

کامل جان . ً متوجه هستم که از جنس تو هستمخواهم صبر بکنم، من دیگر حس نقص نمی کنم، من االن کامال

آن چیزهایی را که امتهمن شناخ. من می توانم این ذهن را رها کنم. هستم پس من می توانم به تو مبدل بشوم

این صبر و انتظار هم مال من ذهنی ام تو بیا گلوي صبر را، انتظار را،همه را ال کرده. از جنس آنها نیستم. نیستم

ما امروز راجع به صبر صحبت کردیم، صبر موقعی است که شما ! است، صبر و انتظار، این صبر خوب نیست ها

صبر می کنید گوش می کنید، صبر . رید ال می کنید، درد دارد صبر می کنیددارید هم هویت شدگی هایتان را دا

.می کنید، عجله ندارید، عجله مال من ذهنی است

من ذهنی حضور را یک . گوید حضور در آینده استحاال ما می خواهیم االن میل به سنگینی من ذهنی و اینکه می

حضور اتفاق نیست اتفاق یک چیز . یک اتفاق است؟ نهمن از شما سئوال می کنم حضور. اتفاق فرض می کند

چه چیزي نمی گذارد؟ فکر . ، حضور در شما هست شما از جنس خدا هستید، باید به او زنده  بشویدمادي است

فکر می کنید االن نیست، چرا نیست؟ براي اینکه با عینک جادویی . ک اتفاقی در آینده خواهد افتادمی کنید ی

کو حضور؟ خوب حضور را که نمی : گوییدا هوشیاري جسمی می بینید، شما با هوشیاري جسمی میب. می بینید

.خالصه ما االن آن سرمایه را داریم.توانید ببینید

پولش در درست مثل این که کسی فرض کنید یک میلیارد دالر پول دارد و االن توي جیبش پول نیست، ولی این 

االن بصورت قوه است . کدش را اجازه بدهید زندگی به شما می دهد. نداردبانک سویس است فقط آن کدش را 

شما دیگر با دید جادویی با انتظار این که اتفاقی در آینده است نگاه نکنید، بگویید این لحظه . فوراً بالفعل می شود

ولی در . لحظه خواهد بودهر موقع زنده  بشوم این . اتفاق هم نیست من دارم به او زنده می شوم. اتفاق می افتد

. این لحظه می دانم که انداختن هم هویت شدگی ها و دردها به آن کمک می کند

و منزلشای دلِ ما خاندانتا نسوزم، کی خُنُک گردد دلش؟

. براي اینکه دل ما منزل و دودمان او است. می گوید تا نسوزم دل عشق، دل خدا  خنک نمی شود، شاد نمی شود

و این من . ما جزو فامیلهاي خدا هستیم، دل ما مرکز ما منزل اوست: گوید کهگوید، میید موالنا چی میتوجه کن

.پس الزم نیست منتظر باشیم. دودمان خدا دل ما است اینطوري می گوید. ذهنی باید بسوزد تا دل آن شاد بشود
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الیَجوز؟: کیست آن کس کو بگویدسوزی، بسوزخانۀ خود را مهی

گوید تو می خواهی خانه خود را بسوزي، تو باید بسوزي، هم هویت شدگی ها من را بسوز، هیچ کس نخواهد می 

ایم شما تا حاال می گفتیم مجاز نیست، ولی صحبتهایی که امشب کردیم و تا حاال کرده. گفت که این مجاز نیست

، و آن می خواهد این مرکز شما را پاك کند، اید که یک نظم کل است که تمام کائینات را اداره می کندمتوجه شده

شما نمی . و شما تن در می دهید به آن نظم کل، پاك می کند از هم هویت شدگی ها، خودش را مستقر می کند

مجاز است من می دانم که تو در مکان و . االن شما می گویید مجاز است.  گویید الیجوز، الیجوز یعنی مجاز نیست

اي ندارم، مقاومتی ندارم، تو خانه خودت کنی، من با تو در این لحظه موازي هستم، هیچ ستیزهالمکان من کار می

.از نظر من مجز است. است مرکز من، پاکش کن

استخانۀ عاشق چنین اولیرتخوش بسوز این خانه را ای شیرِ مست

نسوزد، تا نیروي تو شفا ندهد دردهاي خوب بسوز این خانه را خوب پاکش کن، تا این چیزها نسوزد تا این دردها 

خانه عاشق بهتر است این . مرا، اي شیر مست، شیر مست رمز خداست، زندگی است، این خانه پاك نخواهد شد

این هم بگوییم شما االن متوجه شدید که مسئولیت پاك نگه داشتن .خانه عاشق باید پاك باشد. طوري باشد

هر لحظه . این تنها مسئولیتی است که نمی توانید به دیگران واگذار کنید.مرکز شما، دل شما به عهده شماست

مسئول هستید که شما دل را پاك کنید، هر لحظه مسئول هستید که موازي بشوید با زندگی، او شفا بدهد 

انتخاب و با میل خودتان با . دردهاي شما را و شما هم هویت شدگی را شناسایی کنید و بپذیرید که این را دارید

این کار را باید بکنید شما مسئول این کار هستید، کسی دیگر . خودتان و تصمیم خودتان با شناسایی بیندازید

. منتظر نباشید، گفت گلوي انتظار را بگیر بفشار. تظرید منتظر اتفاق هستیدبراي شما نخواهد کرد، من

وشنمنکه مشعم من، به سوزش رآزبعد ازین، این سوز را قبله کنم

بعد از این من چه کار می کنم، این سوز دلم را، پاك شدن دلم را شناسایی و هم هویت شدگی هایم را قبله می 

اول تو می آیی پاك می کنی، بعد خودت را مستقر .کنم، عبادت من این است که این دلم را خالی کنم که تو بیایی

من به .که خالی کردي مثل شمع آنجا روشن می شويمی کنی، بعد هم االن که داري پاك می کنی، هم بعداً 

بعد ازین، این سوز را قبله کنم ، زانکه شمعم من، به سوزش روشنم، .روشن شدن و سوزش این شمع روشن هستم

شمع اگر نسوزد به چه درد می خورد، هیچی، دل شما روشن نشود به زندگی و  . شمع حضور ما را روشن می کند
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هم شما نور بگیرید راهنمایی بگیرید هم به صورت ارتعاش بیرون برود هم بیان بشود دیگران از این روشنایی 

بخوانند، یعنی هم خرد را بیاوریم به این جهان، هم شادي را بیاوریم، هم خالقیت را بیاوریم هم زیبایی را بیاوریم، 

همه ما . دارد ولی کدش را نداردروشن نشویم چی؟ روشن نشویم شبیه آن شخصی است که پول. شمع هستیم ما

شما در این لحظه شکر می کنید، . ما هم روشن نمی کنیم خودش روشن می کند. شمع را داریم باید روشن کنیم

. راضی هستید و موازي هستید و مرتب شناسایی می کنید هم هویت شدگی ها را تا او پاك کند

وابان گذرخیک شبی بر کوی بیخواب را بگذار امشب ای پدر

همه ما در خواب درد و خواب هم . کدام خواب را؟ خواب در ذهن را. امشب شب دنیاست، خواب را کنار بگذار

تو بیا یک شب بر کوي موالنا بگذر، عاشقان بگذر، بی .امشب نباید بخوابیم. هویت شدگی هاي ذهن هستیم

بی خوابان .یک دفعه بر کوي بی خوابان بگذر. خوابان بگذر، بی خوابان کسانی هستند که در خواب ذهن نیستند

شما حاضرید در این . آنهایی نیستند که شب خوابشان نبرده، خواب معمولی را نمی گوید خواب ذهن را می گوید

پس تسلیم بشوید بگذارید زندگی شما را از خواب ذهن بیدار کند و بیدار نگه دارد، شمع شما .شب دنیا نخوابید

. روشن کند

اندکُشتهچو پروانه به وُصلَتهماندگر اینها را که جمنون گشتهبن

اند، زندگی اینها را دیوانه کرده، چرا دیوانه؟ براي این که با من ذهنی اینها را نمی پسندیم اینها را که دیوانه شده

ا؟ موالنا بیشتر عقل داشته موالنا عقل نداشته؟ چر.گوییم عقل ندارند اینهاما، اینها هم هویت شدگی ندارند ما می

اینها .با صد تا چیز هم هویت بودند و آنها را زیاد کردند و مردند و رفتند، باقی مانده براي وراث شانیا کسانی که 

مثل پروانه به وصال کشته شدند، یادتان است گفت مثل میش قصاب می کُشندشان،  بعد از باد خودش پر می 

.را روشن می کند، کشته می شوند به من ذهنی بوصل او زنده می شوندکند، بینهایت می کند، شمعش 

اژدهایی گشت گویی حلقِ عشقبنگر این کشتی خَلقان غرقِ عشق

یعنی ما که در من ذهنی هم که . ببینید دارد می گوید کشتی مردم را ببینید که غرق دریاي یکتایی هستند

مثل اینکه یک نفر توي کشتی باشد وسط اقیانوس، کجا می درست. هستیم، در کجا هستیم؟ در فضاي یکتایی

یعنی اگر کسی هم ستیزه کشتی هاي من ذهنی غرق دریاي عشق هستند، .اش کردهتواند برود؟ اقیانوس احاطه

می کند، و این حرفها را نمی پذیرد، و من ذهنی را حفظ می کند، باز هم در جهت هوشیاري است، تکامل 
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به عبارت دیگر قانون این است . کسی که درد ایجاد می کند بازهم به این کار کمک می کندهوشیاري است، حتی 

که هوشیاري در حال تکامل است، کسی می تواند جلویش را بگیرد؟ کسی می تواند جلوي نظم پنهان جنگل را یا 

. ناقور کل را بگیرد؟ نمی تواند بگیرد

ولی درد می آن سمت می روددرماند چی می شود؟ با کشتی اش شما می گویید آن کسی که در من ذهنی باقی ب

به عبارت دیگر  مهم نیست یک نفر ستیزه می کند، .درد می کشد، درد شخص او را وادار می کند به بیداري. کشد

همه ما تسلیم آن نظم هستیم باید تسلیم بشویم و اگر نشویم هم آن نظم پس از یک مقدار درد ما را می شکند از 

به هر صورت یا تسلیم می شویم می روي جلو یا حلق عشق مثل اژدهاست، اژدها را می گوید در .بین می برد

.اینجا براي اینکه اژدها آتش هم دارد

پس این دردهایی که می کشیم ما بخاطر اژدهاي عشق است، عشق می خواهد ما را بکشد با خودش یکی کند، و 

اي داریم جز تسلیم ید توي یک قایق کوچک وسط اقیانوس هستیم چه چارهشما حساب کن. ما مقاومت می کنیم

اینجوري حرف می زند که ما تسلیم بشویم، ما مقاومت نکنیم، . به اقیانوس و دارد همچون چیزي را بیان می کند

ق روي عش. ما مقاومت من ذهنی را در هم بشکنیم، بفهمیم ما عالجی نداریم، کشتی خلقان غرق عشق هستند

به عبارت دیگر این فضاي یکتایی با نظم کل ما و من ما را محاصره کرده و .هستند یعنی در فضاي یکتایی هستند

وي این هم هویت شدگی کار می کند، بهتر نیست شما تسلیم بشوید، تن بدهیم به از هر طرف با نظم خودش ر

ن کوچولو که من این را می خواهم آن را می نظم آن یا بازهم با نظم کوچولوي من ذهنی با توجه به نیازهاي م

چرا توجه نمی دهند به من، چرا مردم تایید نمی کنند، اینها دیگر با شنیدن این سخنها، بی عقلی و خواهم، 

.  انتظار را و صبر را پس ادامه ندهید. بازیچه است

چون کوه را او کَهرُباعقل هماژدهایی ناپدیدِ دلربا

و باالخره عقل مانند کوه را به خود خواهد ها ناپدید است نمی بینمش، ولی بسیار دلرباستمی گوید این اژد

تمام این اشعار ما را تشویق می کنند به تسلیم و یعنی عقل من ذهنی را در هم خواهد شکست این اژدها، کشید، 

تهاي سطحی براساس من ذهنی در هم شکستن نظم من ذهنی و از زیر سلطه، امروز گفت تفرقه ارباب، و این قضاو

گویید یک اژدهاي ناپدید ولی دلربا، بلی شما می.و خوب و بد کردن و پرهیز از آنها و زیر سلطه آنها قرار گرفتن

. دارد مرا به خودش می کشد، من نمی توانم مقاومت کنم
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ها را ریخت اندر آبِ جوطبلهعقلِ هر عطّار کاگه شد از او

از او آگاه شد از عشق آگاه شد، از خدا آگاه شد، از . فروشی که، عطر فروش کیه؟ ما هستیمگوید که هر عطرمی

نظم کل آگاه شد، که تکامل هوشیاري چیه، نظم کل چیه، که ما امتداد او هستیم، هر لحظه می خواهد ما بلی 

این دردها و همینطور هم و هر لحظه می خواهد ما را از ذهن در بیاورد، ذهن یک خانه موقتی است، بگوییم، 

هاي یا بطریهاي عطر هم هویت ها توهم است، وقتی ما آگاه می شویم از او، این عطرهاي یا طبلههویت شدگی

. شدگی ها را می ریزیم در آب جو، که شما دارید می ریزید

لَم یَکُنْ حَقّاً لَهُ کُفْوَاً اَحَدرو کزین جو برنیایی تا ابد

اي سالک عاشق برو که تا ابد از این جوي بیرون . یعنی جوي فنا و بذل موجودیت خود نظیر و مانندي نداردبراستی که این جوي،

.نخواهی آمد

دارد می گوید از جوي یکتایی از این که ما ناظر باشیم و این خرد و این هوشیاري و این زیبایی و این عشق و این 

یعنی ما این حالت یکتایی براي اینکه گفتیم ما درست است که .ا ابد بیرون نخواهیم آمدلطافت از ما رد بشود، ما ت

فرم هستیم، ولی انکار فرم هستیم و انکار فرم بینهایت خدا است یا زنده  شدن ما به خدا است، می گوید ما این 

گوید همین که می. ه ما نیستو شما بدان که حقاً در این جهان چیزي شبی. حالت را هرگز از دست نخواهیم داد

پس وقتی ما به یکتایی او زنده  می شویم، این حالت . شبیه خدا در این جهان نیست، شبیه ما در این جهان نیست

.را رها نمی کنیم

من : براي اینکه رها کنیم چی بشود؟ از جنس چیز دیگر بشویم، برگردیم به تفرقه، غزل یادتان است گفت که

، حتی یک دفعه هم به تفرقه نخواهم جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشومر نمی گردم، دیگر به تفرقه ب

وقتی نظیر خدا در این جهان نیست شما هم می .رفت، حتی یک دفعه من غصه نخواهم خورد، غصه قدغن است

نده  شدید جمع او را توانید به او زنده  بشوید، و شما امتدا خدا هستید و االن زنده  شدید، به بینهایت آن ز

شبیه . یکتایی او را دیدید، دیگر او را ول نمی کنید، می فهمید کی هستید و شبیه او در این جهان نیست. دیدید

چیز دیگر شدیم؟ تو در این جهان نیست پس شما چرا می خواهید از جنس دیگري بشوید، ما چه جوري از جنس 

شوید این موقتی بوده و این یک کاري بوده که زندگی انجام می شما متوجه میبا هم هویت شدن، با همانیدن، 

می بینید که این که این تفرقه این که ما خوب و بد کردیم و خوبها را انتخاب کردیم ً، و بارها هم گفتیم دهد موقتا
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از یک مدتی بارها گفتم این را، حالت موقتی و نسبی دارد، این خوب مطلق نیست براي اینکه بعدخوبها خوبند،

خلیل شناسایی می کنید که من از جنس آفلین نیستم من وقتی فرو می ریزد شما هم مثل ابراهیم . فرو می ریزد

بلی این هم برداشتی است از . آفلین را دوست ندارم

4، آیه )112(قرآن کریم، سوره اخالص

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

.و نه هیچ کس همتاى اوست

کس شبیه یا همتاي خدا نیست، هیچ کس شبیه یا همتاي شما نیست،  و شما با هم هویت شدگی نباید از هیچ 

گفتم اول که می آییم بر حسب جنس دیگري بشوید به تفرقه بیفتید، بر حسب چیزها خودتان را بیان کنید، 

ما االن می . وب و بد می افتیمچیزها خودمان را معین می کنیم و چون چیزها از اول خوب و بد هستند ما به خ

فهمیم که پس از این خودمان را بر حسب چیزهاي این جهانی، چیزهایی را که ذهن نشان می دهد خودمان را 

.براي اینکه شبیه ما در جهان وجود ندارد. تعریف یا معین نخواهیم کرد

&&&
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لگرامگنج حضور در تهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


