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3058مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ز بامداد درآورد دلبرم جامی
به ناشتاب چشانید خام را خامی

اش ز عصیر و نه جامِ او ز زجاجنه باده
نه نُقلِ او چو خسیسان به قند و بادامی

به باد باده مرا داد همچو کَه بر باد
به آبِ گرم مرا کرد یار اکرامی

گفتمرا میبسی نمودم سالوس و او 
مکن مکن، که کم افتد ازین به ایامی

طریقِ ناز گرفتم، که نی برو امروز
ستیزه کرد و مرا داد چند دشنامی

چنین شراب و چو من ساقی و تو گویی نی
که گوید این نه مگر جاهلی و یا عامی

نکند آنچه کرد دشنامشهزار می
خراب گشتم، نی ننگ ماند و نی نامی

ي ز لطف آن شاهیچگونه مست نگرد
که او خراب کند عالمی به پیغامی؟

دلی بباید تا این سخن تمام کنم
خراب کرد دلم را چنان دالرامی

سري نهادم بر پاي او چو مستان من
پدید شد سرِ مست مرا سرانجامی

سر مرا به بر اندر گرفت و خوش بنواخت
غریب دلبریی و بدیع اَنعامی
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گفته حاضران میو آنگه از سرِ رِقَّت ب
نه درخورست چنین مرغ با چنین دامی

به باغ بلبلِ مستم، صفیرِ من بشنو
مباش در قفسی و کناره بامی

فروکشیدم و باقی غزل نخواهم گفت
مگر بیابم چون خویش دوزخ آشامی
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ازقبلبدهیداجازه.کنممیشروعموالناشمسدیواناز3058غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

درکنندنظرتجدیدکهموردایندر،پذیرفتندرابندهتقاضايکهبینندگانیتمامازکنمقدردانیوکنمتشکربرنامهشروع

شدنزندهوذهنیمنهاي گرفتاريازگذشتنبرايجبرانقانونکهاندکردهپیداراشناساییاینو.جبرانقانونرعایت

رعایتعدمبرايعمدتاًتوضیحاتاینکهنوشتندتوضیحاتیکهکسانیو.بشودرعایتکهاستالزم،استالزمورحضبه

و،استپولباشدگیهویتهم،ماشدگیهویتهمبزرگترینچون،کنندنظرتجدیددوبارهبایدآنها،هستجبرانقانون

،برنامهبهتعهدباوحقیقیکردنگوشبهکندشروعکسیهرکه،کندمیپیشرفتوکندمیاستفادهبرنامهاینازکسیهر

.کردخواهدپیشرفتحتماً

رويکافیاندازهبه،نکندکارخودشرويدوم،نکندمالیکمکاینکهیکی،نکندلحاظدوبهراجبرانقانوناگرولی

منیکنفر،کندمیفرقچه،شودمیپخشبرنامهایناالح:گویندمیمثالًکهکسانی.رسیدنخواهدآنجابه،نکندکارخودش

زندگینیرويراخودشان،آورندنمیحساببهراخودشان،کنندنمیمسئولیتحساینها.نکنمیا،کنمنگاهاضافه

خودشانيروخواهندنمی،بگیرندراکارۀگوشخواهندنمی،ندارندرازندگیحقیقینیازهايشناساییقابلیت،دانندنمی

.کنندنظرتجدیدفکرشانروي،کنندنظرتجدیدخودشانرويهمبازکهشدخواهندمجبورآنها،کنندکار

کهدیکنحسابو،برندارددستپولشازکه،خودشبرايمنطقیبطورکردخواهدپیدابهانهحتماًذهنیمناینکهبراي

همراهمسرم،کنمکمکنیستراضیهمسرمولی،دهممیگوشرنامهببهمنکه،کنندفکرذهنیمناینمثلهمهاگر

وخودشکندنمیمسئولیتحسوبزندگولراخودشخواهدمیآدمواقعدرکهاستهاي بهانهاینها.کنممتقاعدتوانمنمی

.کردنخواهدپیشرفت.آوردنمیحساببهرا

اینبهکسیهرکهستااینکالمماحصلولی،کردخواهیمصحبتانجبرقانونبهراجعهمبازبرنامهآخردرامروزو

.بکندمالیکمکبایدخودشحالفراخوره بخودشةباندازهستوضعیهردر،کندمیاستفادهآناز،کندمیتوجهبرنامه

.کردهدنخواپیشرفتمسلّماً،کندنمیمسئولیتحس،رودمیدراینزیرازکسیهر.استقضیهاصلاین

،استالزمشماآگاهیبرايکهراالزمبرنامهاینتعهديچهباودقّتیچهبا،کوششیچهباماکهکنیدتوجهبایدحتماًشما

بهآوریممی،استالزممان بدنحفظبراي،استالزممان خانوادگیروابطحفظبراي،استالزمدردهاازشدنرهابراي

برویدشویدپاشمااینکهبجايو. نباشدفعلیتکنولوژياینمطابقکهباشیمنکردهکهنیستريکادیگروشماهاي خانه

بههمآموزشایناستممکنهمآنجاکهجایییکشینیدنب،بگذاریدراتان پولهم،بگذاریدراتان وقتهم،جایییک

استفادهآموزشاینازوایدهنشستشماامنیايجیکدر،شماهاي خانهبهآوریممیراآموزشاینما،نرسدنتیجه

قدردانینشاناولینو،بدانیدرابرنامهاینقدرشماکهمسئولیتحسووظیفهیکبعنوانکنمیادآوريبایدمنوکنیدمی

.نیستپولبرايبرنامهاینکهگرچه،بکنیدمالیکمککهستااین
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به ناشتاب چشانید خام را خامیبامداد درآورد دلبرم جامیز 

راناشتابکلمهدوبارهو.گرفتدستشدر،آوردبیرونشرابیجام،استزندگیوخدانمادکهمندلبرصبحاز:گویدمی

ذهنیچیزآنو،بخورمچیزيجهاناینازحضورهوشیاريبعنوانمناینکهازقبل،نخوردههیچییعنیناشتاب.آوردمی

رااي هبادیعنیراخامییک،باشدذهنیمنکهخامبهپس.برومصندوقیکداخل،باشمداشتهانتظاراینکهازقبل،باشد

.چشانیدمنبهرارسیدهتازهورآنازورانشدهآلودههنوزکه

تواندمیبامداد،کنیدنگاهذهنیبطورولواستنگاهجوردوولی.دهبولحظهاینهمیشهکهاستلحظهاینواقعدربامداد

انسانوقتیبعد،باشدحیوانبعد،باشدنباتبعد،باشدجمادحالتازماپرشتواندمیبعديبامداد،باشدزندگیاولروز

،داردلحظهاینبهشدندهزنقسمتیک،داردسکونقسمتیک،داردبودنقسمتیکتعریفبهبناانسان.باشدشدیم

،دهیممیانجامکهکارهاییمثالًمثل.استانسانبصورتمامشخصاتاش انسانیقسمتانسانی،قسمتهمییک

،دهیممیانجامکهمختلفکارهاي،مختلفهاي نقش،جوان،پیرمثل،داردانسانبعنوانانسانیککهخصوصیاتی

دررافکرهاکهبصورتی،کنیممیفکرکهبصورتی،شویممیخوشحالیا،شویممیخشمگینکهبصورتی،ماهیجانات

.ماستانسانیقسمتاینها،گذاریممیمرکزمان

درچیزهاباشدههویتهموجهانبهرفتههوشیاريبصورتاگربایدانسانیهرکهستااینمادراستمهمکهچیزيولی

جوروجمعزمانازیعنیلحظهایندربرگرددوبشودبیدارهوشیارانه،داردیذهنمنومرکزشگذاشتهراآنوذهنش

خوابازیعنی.استسکونشاینوبشودزندهخدابینهایتبهلحظهایندر،لحظهاینبهبیایدآیندهوگذشتهازبشود

راناشتابکهشودمیزندهسکونیبهاینصورتدربماندبیداراگر.بماندبیداروبشودبیداردردخوابازو،بشودبیدارذهن

.نخوردهچیزيیعنیناشتاب.فهمدمی

ازاشتباهاین.ندهدانجام،دهدمیانجاملحظهدراینکهرااشتباهیانساناینکهبهکندمیاشارهناشتابۀ کلماینباموالنا

لحظهایندربشودآگاهاینکهبجايلحظهایندرانسانکهستاایناش یکی،شودمیدیدهمختلفبصورتمختلفزوایاي

؟چیهمنبعديکاربگویدشودمیمنجرکه.استاشتباهتریناساسیاین.بیندمیرااتفاقشفقط،شودمیآگاهاتفاقشبه

واستتاتفاقادراش همهکارگشایشکلیدخوشبختی،زندگیکندمیفکر،بیندمیرااتفاقوقتیو؟چیهمنبعديفکر

شماوقتیکهاستعشقی،استبرکتی،استخردي،ستاییمدستکارکلید.استبزرگاشتباهاینواستبیروندست

وجودمنذهندرو.ریزدمیشماعملوفکربهوکندمیعبورشماازوآیدمیورآناز،شویدمیتسلیم،شویدمیموازي

.آنجاستکارکلید.کنیدنمیعملوفکرماديمرکزازشدههویتهممرکزیکازشماوندارد
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مامرکزآنها،هستندمهممابرايآنهاوهستیمجهاناینچیزهايباهویتهمیعنیداریمذهنیمنکهزمانیتاماپس

حضورريهوشیافقط،داردجسمیهوشیاريکهکسییعنیخام.خامیم،کنیممیعمل،کنیممیفکرمرکزآنازو،هستند

.نداردعشق،نداردآرامش،نداردسکونلحظهدراین،نیستاودر

بودنولحظهایناول،ببیناودررازندگیاول،داريآنباکاري،یکیبهرسیمیلحظهاین:گویدمی،گویدمیچیموالنا

اینکهنه؟بکندبایدکاريچه؟کندضعوبایدراچیشخصآن.استالزمچیزيچهبگوبعداً،بشوزندهاوبهکنحسرا

ازتوانستنخواهیدنشویدمتوجه.بفهمیدبایدشماکههستکوچولوچیزیکاینجا.کنیارزیابیوکنیقضاوتنرسیده

ماندهخامانسانپس،بشویدخارجذهنازتوانستنخواهید،بشویدخارجآیندهوگذشتهیعنیزمانزندانازوقفس

ستااینمورددرفکرهاشتماماالصولعلیوآیدمیماديمرکزیکازفقطفکرهاشکهچرا،هستهمبالغناخام.است

حتیچیزهاآنوبهتربیشترچههرکندزیادتر،کندزیادراآنهاشدههویتهمآنباواستمرکزدرکهراچیزهاییآنکه

،کنیدزیادراآنهاخواهیدمیشماکینهمثل،رنجشمثلوشمخمثلهستدردشمامرکزدراگر. باشددرداستممکن

.استخامی،استخامیاین،کنیدایجادهمدیگراندرخواهیدمی

وشناساییقدرتوانسانبهحیوانازپریدهکهبودهموقعیانسانبراي:کنیدفرضبامدادازحاال،بامداداز:گویدمی

،شاديازپرکهاي هکنندمست،انگیزيشگفتشرابجامیکخداموقعآنازو،حیوانبهنسبت،کردهپیداانتخابقدرت

کاربهرفتنبا؟زندمیپسجوريچه.زندمیپسانسانو.بخورکندمیتعارفانسانبهگرفتهدستشدراستخردازپر

یعنیناشتاببه:گویدمیپس.شدههویتهممرکزایناز؟آیدمیکجاازبعديکاروبعديفکرآن.بعديفکربهبعدي

راچیزيچهاوشماذهنمطابقکهببینید،کنیدارزیابیوکنیدنمیقضاوتاولرسیدمییکیبهشماپس.نخوردههیچی

کتمورهچرا،استکثیفلباستچرااي،هنشستآنطوريچراکهبگوییداینکهقبلرسیدمیتان بچهبهشما.کندعوضباید

؟بیداريهنوزاي،هنخوابیدچرااي،هنشسترادندانتچرا،نکردي

بعد،کنیقضاوتبعد،کنیارزیابیبعد،بزنیراحرفتبعد،کنیحسهمخودتدروکنیحساودررازندگیتوانیمیاول

ازیکیاین؟نخوابیديچرا،باشدهمحرفیکاینکهلوو،داشتخواهدفرقخیلیهمباحرفتادواین،بزنیراحرفت

،شویدمیزندهبودنبه،شویدمیزندهعشقبهشمااینکهبمحضاینکهبراي.استگذاراثر،شودمیبلندعشقیۀ زمین

.شودمیپذیرندهآدماوو،آوریدمیدرارتعاشبهاودررابودن

تان،دوستتان،ۀبچحاالکسییکسويکنیدمیپرتراها حرفاینداریدذهنیمنانرژيبامقاومتبااگرولی

درصد50،سکونصددر50ایمنتوانستهماکهزمانیتاپس.آوریدمیدرارتعاشبهرامقاومتاودرکسیهر،کارمندتان

االنشماو.مهستیخامهنوزذهنیمنبهصددر50وباشیزندهخدابهصددر50،لحظهاینزندهزندگیبهشدنزنده

آنبهوکنیدحسرازندگیاینکهازقبللحظهایندروضعیتارزیابیبهکشاندمیراشماکهراکارهاییآنتمام،دانیدمی
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قبل؟چیهمنبعديکاراینکهبهوذهنبهکشدمیراشماچیزيچه.کنیدپرهیزآنهاازوکنیدشناساییباید،بشویدزنده

.ستاناشتابیبعديکاراز

درصبحازهمواقعاً،آوردهدرصبحازاینکهمثل،آورددربامدادز:گویدمیاینکهمثل؟زندمیحرفموالناجوريچهببین

دستشراجامییک،آوردبیرونلحظهایناززندگیاینازبامدادز،بادهاینآیدمیبیرونلحظهاینازیعنی،آوردمی

نبودیممتوجهبودیمخامکهماکشانیدناشتاببهواستلطافتازپر،استعشقازپر،استيشادازپرجاماینوگرفت

بی،استبیگاريعین،استخرديبیعینوگیردمیسرچشمهآنجاازمااعمالوفکرتماموداریمشدههویتمرکزهمکه

شدنیزندهیک،عشقییک،خرديیک،آیدمیورنآازتازهکهشرابییکخامِیک.استبودهماخامیاین،استبرکتی

.دارددیگرخاصیتتاهزار

وقتیکهستاایندیگرکلیدیک.استگشاییفضاازپراینو،داردحلراه،بکنیبایدکارچه؟چیهکارکلیدگویدمیاوو

رافضاتوانیدمی،کنیدارزیابیاینکهازقبل،رسیدمیچالشییکبهکاريیکبهرسیدمیکسیبا،برسیدوضعیتبهشما

موقعآن،بیاندازیدبکارراتان ذهنبعد،بزنیدحرفبعد،بپذیریدرااتفاقاینکاملبطورتوانیدمییافضاکردنباز؟کنیدباز

اساسبرتقضاوراهذهنیمنکهاش یکی.استذهنیمناختیاردرتان ذهننکنیداگر.استزندگیاختیاردرتان ذهن

اینتمامکهخردي،استزندگیخردازدیگریکی.هاشدگیشرطیبراساس،واکنشبراساس،مقاومتبراساس،الگوهاست

؟استدرست.کندمیادارهراکائنات

اینردمنگوییممیاینکهمثلدرست،بیاورددرناشتابیازاینکهبهکشاندمیراماکههاییحالتبهراجعدوبارهامروز

برايندارماي هعجل،مانممیناشتابفعالًوبگیرمقضاوتابزارخواهمنمیذهناز،بخورمغذاخواهمنمیبیرونازلحظه

ارتعاشبه،ببینممقابلطرفدررازندگیخواهممیاول،بشومزندهزندگیبهخواهممیاول؟چیهبعديکاراینکهبهرفتن

کهایمشدهشرطیما،استسختکاراین.بزنمحرفبعد،اولبیاورمدرارتعاشبهخودمدربایدکاراینبراي.بیاورمدر

،کنیمارزیابی،کنیمقضاوت،بپریم،بدهیمنشانواکنشداریمدوستماکنندمیکاريزنندمیحرفتا،نباشیماینطوري

.ذهناز؟آنآیدمیکجااز،بکنیدراکاراینبایدشمابگوییم

اش ز عصیر و نه جامِ او ز زجاجنه باده

نه نُقلِ او چو خسیسان به قند و بادامی

آنیعنینُقلشنه،استشیشهازاوجامنه،استانگورة شیرازنه،دهدمیمابهخدایعنیمعشوقکهاي هبادگویدمی

کهکسانی،نظرانتنگ،ذهنیهاي منیعنیخسیسان،خسیسانمانندخوریممیبادهخوردناینازبعدکهشیرینی

،مرکزشاندراندگذاشتهرااستناقصواستکمونقصحسکهکسانی،مرکزشاناندگذاشتهراکمیابیورامحدودیت
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فکربهکهچیزيهراز،شانهبچاز،همسرشاناز،شاناموالاز،شانپولاز،خواهندمیشراببیرونازکهکسانییعنی

.اندخسیسآنها،خواهندمیشرابآیدمی

مثل،بیرونیخوشیمثل،بیرونیتاییدمثل،بیرونیتوجهمثل،استبیرونچیزهايشیرنیباداموقند،بادامیوقندبه

بیرونیباداموقنداینعجب! بهبهبیایدخوشتهستماینجامناستبیچارهاوببینیکنیمقایسهیکیباراخودتاینکه

تودرديهیچ،استنیکساختارهايایجادبلکه،نیستنظريتنگجنساز،دهدمیمابهکهشرابیاینبااونُقلاما.است

کاراین،بریزدشماعملوفکربهزندگیفضاداري،زندگیعشق،زندگیخردلحظهایندربدهیداجازهاگرشما.نیستآن

بیروندرخیرکاریکشما.آیدمیخودشبااش شاديکهآمدخواهدشاديیکحتماً،نیستمزدبیکار،نیستبیگاري

کاروریزدمیوکندمیتعیینزندگیخردو،بکنیدراکاراینکندمیایجابزندگیخردکه،استجمعنفعبهکهکنیدمی

،گرددبرمیمحبتومهر،زندگیفضاداري،زندگیزیبایی،زندگیشاديآن است،باشاديهمیشه،رساندمیانجامبهرا

دشنامشمابهگردندبرنمیآنها،آوریدمیدرارتعاشبهراعشقدیگراندربشویدزندهعشقبهشماد،گردبرمیعشق

.ایدهغریبشمابهبگویندگردندبرنمی،بدهند

،منشخصبهورزندمیمهرمنبهمختلفادیانازمختلفهاي آدمبینیممییکدفعهموالناۀ زمینهمیندربینممیاالنمن

زنگوقتی،گیردنمیراآنجلوياینهاازهیچکدامنه،زباننه،مذهبنه،دیننههیچ،کنندمیمالیکمک،دارندلطف

باانشزندگیبا،اندغریبهمنباکنندنمیفکروجههیچبه،زنندمیزنگهستماینجاها موقعبعضی،بینیدمیشمازنندمی

بعد،آوردمیدرارتعاشبهرازندگیآن،گیریممییاداینجاکههرچی،موالنااین،برنامهایناینکهبراي،گیرندمیتماسمن

.آیدمیدرتوهمبصورت،اینهاو؟چیهمان زبان؟چیهمان دین؟چیهمان مذهبمثالًاینکهمثلبیرونیتفاوتهاي

انساناتّحاداین؟ایننیستانگیزشگفت.هستیماوجنسازمان ۀهمبینیممی،کنیممیحسنخودمادرراخدارابودنما

درچهدروندرفرديبصورتبگوییمچهنکردنجنگ،نبردنبینازراهمدیگر،نکردنستیزهوبودنیکیحس،ها

و؟باشیمداشتهدوستراهمدیگرماکهنیستخوبینُقل؟نیستخوبینُقلاینکشورهابینچهجامعهدرچهخانواده

دعوابههمباهیچکسبیرونیچیزهايسر؟نکندباورهیچکسوباشدیتوهموباشدسطحیبیرونیو ظاهريهاي تفاوت

.نپردازد

. استاساسیهاتفاوت،ماستمرکزذهنوقتی،شدهکورسکوناینوقتی،آیدنمیبادهآنوقتیشدهعوضاالنولی

وقتی.کنندمیتعیینراماهاي هیجانیعنیرامااحساساتوکنندمیتعیینرامافکرهايوراماباورهايورفتارها تفاوت

یتوهماینهافهمیدمیرنجیدمیوقتی،ترسیدمی،شویدمیخشمگینوقتیشما،آیدمیزندگیازآیدنمیبیرونازباده

،کنیدمیجداییحسوقتی.آییدمیبرشارفعصدددرشماستعیبفهمیدمی.استفایدهبیاستاساسبیاینها،است

ذهنیمنعینکبا،زدهزنگامآینهمن،دارمعیبییکمنپس،استتوهمدیگرهاي آدمازجداییحساینفهمیدمی
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استثروتمندکسییک،داریدینمروابینیدمیشماموقعهر.باشمخسیسخواهمنمی.بینممیجداییعینکبا،بینممی

باداموقندخسیسانمانندتان نُقل.استخودتاناشکالفهمیدمی،شودمیتان حسوديبینیدمیاستزیاددانششیا

کنیدمیحس،زنیدمیراحرفاین،استزیادشپولبخاطرکنندنمیمنبهکنندمیتوجهاوبهچراگوییمی،استبیرونی

.کنکارخودتيرو،حسادتحس 

به آبِ گرم مرا کرد یار اکرامیبه باد باده مرا داد همچو کَه بر باد

.گرماباتوام،عشقباتوام،استزندگیگرمخردگرمآب.استمثبتدوتاهرگرمآبوبادهباداینجادر

771شمارهغزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

بشوييدغبارهازحكمت،بآبهجانودل

مناندخاكدانسویحسرت،چشمدوتاهَله

هویتهمازیعنیغبارهااز،آیدمیورآناززندگیباشدنموازيوتسلیماثردرکهحکمتیآببهراتان وجاندل

کههاییعلتازیکی.ماندندنیاخاکداناینبهماحسرتچشمدوکه،باشیدشادوباشیدآگاهیعنیهله،بشوییدها شدگی

حالهربه.استخاکداناینبهماحسرتچشمومانقصحسهمین،برویمبعديعملوبعديفکربهخواهیممیما

.آمدشرابازطوفانییککندنشتورآنازشرابیعنیبادهاینکهبجايکهزندگیباشدمموازيچنانمنگویدمی

دهدمیبادبرکاهمثلبشویمتسلیمدرستماکهصورتیدرراماذهنیمنبنابراینپس،بادبرهکهمچودادمرابادهبادبه

در،بدهدبایدوبدهدبادبهماستمرکزکهراماذهنیمن،راماموهومیوجودتواندمیزندگیشودمیمعلومپس.زندگی

.زندگیشرابعبوراثر

خیلیازشما،کنیدمیپرهیزشما،کنیدمیکوشششما،کنیدمیعملشما،کنیدمیانتخابشما،کنیدمیشناساییشما

وشجاعتوامنیتحسکافیباندازهبادهآنچون،نداریدکنترلوترسبهمیل،قدرتبهمیلحرصمثلچیزها

وخدا،یار.نخواهیدهستمرکزتاندرکهبیرونیچیزهايازراشاديشماکه،دهدمیشاديوآرامشحس وخوشبختی

.بشویدرامنتواندمیکهگرمیآببهمنبهکردننیکیبهکردشروعزندگی

اینکهبهشویدمیآگاهشماکنیدنگاهخوب.داشتنگرامیواحسانونیکییعنیاکرام، اکرامییارکردمراگرمآببه

به،بعديکاربهبیاورمهجوملحظههرکهنداردلزومیمنپس،نیستجهاناینچیزهايدرزندگی،نیستدنیادرزندگی

بهآنهانتایجوآنهاکردنجمعوها دادنانجاماثربربلکه،بدهمانجامآنرابخواهمو،استلحظهاینمالکه،بعديوضعیت

خوشبختیوآرامشوشاديوشرابچشمهوآوریممیبیرونلحظهاینازشرابمااینکهدركفهمخود.برسمخوشبختی
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بهزندگیخردبدهیاجازهکهستااینازعبارتلحظهایندرموفقیت،استلحظهایندرموفقیتواستلحظهایندر

.استموفقیتتعریفاین.بریزدعملتوفکر

شفاراتان دردهايتواندیم.بله؟کندحلراتان مسایلتواندمی.بله؟باشدداشتهتواندمیبیروندرآمیزموفقیتماديآثار

باراها شدگیهویتهمتواندمی.بله؟بیاوردبیرونروحیفشارازراشما،کندنرم،کندآرامراشمابدنتواندمی.بله؟بدهد

.استگرمآبوزندگیصابوناینو. بله؟بشویدصابونوگرمآباین

ولی،گشتبرخواهممان غزلبهبارهدو،خواندخواهیمهمزیاديابیاتکهبخوانیمابیاتیدیگرجاهايازبدهیداجازهخوب

تاملکنممیخواهشاینهاخواندنباشما.خواندخواهمتان براي،استشمسدیوانومثنويازکهموالنادیگرابیاتاز

وکاربهرفتنبهنکنیدعجلهیا،نیدبماناشتانخوریدچیزيیعنی،بمانیدناشتابتوانیدمیلحظهایندرکهببینید،کنید

اگر.شماازبیتاینطلبدمیچیوکندمیعوضشمادرراچی،کهببینید،کنیدتوجهشماخوبرابیتیهر.بعديفکر

.بدهدنشانشمابهراتغییرتابخوانیددوباره،بخوانیددوباره،بخوانیددوباره،نشویدردنکردیدپیدا

3059شمس، غزل شماره مولوي، دیوان

تو جامِ عشق چه دانی چه شیشه دل باشی؟

تو دامِ عشق چه دانی؟ چو مرغِ این دامی

توانیممیچیزيچهبرايکهببینیمخواهیممیمرتّب،خوریممیوطلبیممیراجهانیاینییممالحظهاینکهگویدمی

حسآنچیزيچه؟کندمیکمخردهیکماستمرکزکهراذهنیمننقصحسچیزيچه،ببالیمخودمانبه،کنیمافتخار

یکآیدمیمانظربه؟کندمیبهترذرهیکراآنچیزيچه،هستیمناراضیمااینکه؟کندمیارضاءمادررابودنناکامل

کهکسی؟کیهدلشیشه؟دلیشیشهچرااینکهیعنیبگوییماگر،باشیدلشیشهچهگویدمیو.استبیروندرچیزي

.داردتوقعکهکسی؟استرنجزودکسیچه.استرنجزود

از،خواهمنمیچیزيبیرونجهانازمنکهکنیمتاملبنشینیملحظهایندرماکهستااینمابرايبزرگدركیک

خیلیکهگوییدمییکدفعهشماو.ندارمزندگیتوقّعهماتفاقیهیچاز،همرویداديهیچازو،ندارمتوقعیهیچهیچکس

رامنایناینکهبراي؟خواهممیچیبراي،خواهممیکسفالنازراچیزفالناینیا،راطالاینیا،راپولاینمنخوب

منخواهممیمنکهمنبهچیزهااینکردناضافهبا،استکاملمنجان،کاملمقبلازمناینخوب.کندمیترکاملکمی

؟عممتوقچیزيیکرویدادهاازومردمازچرامنپس.شدنخواهدکاملاینکه،کنمکاملتر،استنقصحسکهارامذهنی

جهانوها آدمازتوقعمپسبشومدلشیشهخواهمنمیمنکهگوییدمیشما،کهگویدمیداردراهمین.نشوم،نشومپس

خواهیممیرابعديقضاوتچرا،بزنیمرابعديحرفخواهیمیمچرا.استهمیناش یکی؟باشیدتوانیدمی،استصفر
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راچیزيیاکسیازراچیزيتوقعاینکهبراي،ماستوضعیتیا،استرویداديیا،استکسیارزیابیبهمربوطکهبکنیم

،آرامشمثلشاديمثل،هستمدنبالشمنکهزندگیبرکاتآندانممیاینکهبراي،خواهمنمیمن،بیرونازباشیمداشته

.آیدنمیبیرونازاینها،هستمکیمنکههویتحس،امنیتحسمثل،لطافتمثل،عشقمثل،فضاداريمثل

این.اینستمنهویت،بزرگمخیلیمنپس،استفالنیهمسرمچونکهبگویمتوانمنمیمن.بگویدتواندنمیمنبهکسی

دلشیشهمنکهگوییدمیشماپس،بشویدخامنبایدشما،گفتههمولاهمین.استخامیاین،استبدلیهویت

بهخواهممیآدماینازمنگوییمی.آییمیخودتبه،رنجیمیکسیازدیديجاهر،شدهصفرتوقعاتم،باشمخواهمنمی

اینکنممیدارماشتباه،همنخواراپولاستبهتر،برنجمخواهمنمی،برنجمخواهممیمنودهدنمی،بدهدقرضپولمن

.استخامی

کهستااینعشقدام؟چیهعشقدام؟چیهعشقدامکهدانیمیچهتو،هستیذهنداماینمرغکهتوکهگویدمیبعد

موقعآن.استخوبیخیلیدامآنخوب.بیافتیخدادامبهیکتاییفضايدامبهبروي،بیآییبیرونذهنیمندامازتو

تووشناسدنمیراعشقدامکهکسی.شودمینهایتبیعمقتوشويمیبرقرار،شويمیساکنلحظهایندرشماهکاست

هویتهماینبیرونازاینکهبراي،هستهمدلشیشهاینخوب،داندمیزندگیجايتنهاراآنواستاسیرذهندام

.کندمیکنترلآدماین،رنجدمیآدماین،ترسدمیآدماین،خواهدمیراها شدگی

.رفتشدتمام،بدهدتواندنمیمنبهچون،ندارمرابرکاتآنتوقعهمسرمازمنگوییمیهمسربعنوانخانوادهدرشما

بعديکارکهبعديکاربهرفتنوقضاوتبهوارزیابیبهشمامیلکهدیدخواهید،برسانیدصفربهراتان توقعاتشمااگر

یعنی.شودمیکمصندوقتادوبینفاصلهبستنودیگرصندوقبهجوحیصندوقیکازپریدن؟چیهبعديکار؟چیه

شما،شودمیترعمیقشماهاي نفسکهبینیدمییواشیواش،آیدمیپایینداردشمافکرسرعتکهبینیدمییواشیواش

:گویدمیچیبعداًببینیم.دهیممیخودماندرراتغییراینپس؟استدرست،شویدمیترآرامدارید

مثالِ زِیْبَق بر هیچ کف نیارامیز صافِ بَحر نگویم، اگر کَفَش بینی

مندر.نداردآرامشوخوردمیتکاناینبگذاريدستیکفهربهکفیهربگذاريرا،زیبقجیوه،کههمانطورکهگویدمی

مالحظهبهلحظهاینکهبراي،ریزدمیبهمراماآرامشاینبیرونازچیزيیکلحظهبهلحظه.هستیمآنطوريماهمذهنی

یعنیبحر،بحرصافازگویدمی.نداریمسکونما؟چیهبعديکار؟چیهبعديکار؟چیهبعديکارببینیمبرویمداریممیل

شاکف،بینیمیراشاکفتواینکهبراي؟چرا،زنمنمیحرفزندگیصافشرابازیعنی،خداصافاز،یکتاییدریاي،دریا

دریاستها کفزیراینشدچیخوب.نبیندرادریا،کندنگاهها کفبهکسییک،باشددریااین کهمثل.استذهنیمن

رويسطحیاتتغییراستتغییراتشهمهایشکف.بینممیراهایشکففقط،بینمنمیرادریامننه؟بینیمیرادریاشما

.ستارویدادهاماست
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؟هیجاناتتبهیاافتدمیاتفاقکهچیزيآن،کفبهیاآگاهیدزندگیبهشمالحظهایندر: به این سئوالگردیمبرمیدوباره

فکرهايذهنت،استفعالذهنت،دانمنمی،زندمیتلفنیکی،آیدمیبیرونازیکی،کنیدمینگاهتلویزیونشمامرتّب

خوشحالیکدفعهشويمیناراحت،شويمیخشمگین،دهدمیدستشمابههیجانهیفکرهاآنبراساس،کندمیتلفمخ

،استکفاین،رويمیپایینباالهیشما،استمرکزتدراینجاستاینهاکهگذريمیمختلفچیزهايازوقتی،شويمی

.نیستزندگیاصیلشادي

دوبهراکف.یماآرنمیکفیهیچدرجیوهمثلموقعآنکه،ببینیراکففقطاگرراحربصافبفهمیتوانینمیگویدمی

مثل،کنیتوجهفقطذهنیمنتغییراتبهاگر،کنیتوجهفقطکفبهاگردریاکفهمیکیدستکفیکیگیریممیمعنی

دراینبحرایندر،بشويزندهخدانهایتبیبه،بشويزندهدریابه،کنیتوجهدریابهاگر،داشتنخواهیآرامشجیوه

جیوه. نیستیدجیوه،نیستیدزیبقدیگرالبته،هاچالشدرهستیدفضاگشاییيآمادهشمااگر،بگنجدچیزهمهبحر

بزرگوکوچکهی،استهمینطورهمذهنیمن،شودمیعوضشکلش،شودمیبرآنوبراینگویدمیبگذارکفتدررا

.شودمی

نبات را چه جنایت چو سرکه آشامی؟لول و تیره شدی، مر صفاش را چه گنه؟م

فقط،بینیدمیچیراجهانکهچیزهاستاینعینکمادید.هستیمتیرهوملولماستامامرکزذهنیمنوقتیخوب

شودنمیزیادخواهممیکهورآنطیاآیدنمیگیرمچونوبینممیپولفقطاگر با پول هم هویت هستم،بیندمیرااینها

یککهکسیملول؟بینیمنمیحقیقی،بینیمنمیدرست،بینیممیبدوهستیمتیرهوهستیمغمگینچراما.هستمغمگین

شودمیردثابتجریانیککههستثابتالکتریستهاینمثلذهنیمنانسانواقعدر.کندمیحملخودشباراثابتدرد

رویممیمااستخوبافتدمیاتفاقییکهییعنی،شدهلهومد:گویندمیاصطالحاًآنرويهممتغیريیانجریک،سیماز

ذهنیمندررضایتیعدمحس،نقصیحسیکدائماً،هستمادرملولییکدائماًولی،پایینآییممیاستبدیکی،باال

.استبودنیرهتوملولاین،هستمادربودنیکمحس،ناشکريحس،هست

گناهیچهخدا؟داردگناهیچهشراباینصافی،گرفتهبدستشلحظهایندرراشرابآناي هتیروملولتو:گویدمی

بیرونبهروشما.بخوریدبفرمایید:گویدمیگرفتهبدستشراشاديشراباینشديانسانتووقتیازبامدادازآنکه؟دارد

وصافشراب،شديتیرهولملوخوب،استمرکزمپولوآیدمیپولازمنشراب،بشودادزیپولم:گوییدمیهستید

بجایش،بخوريشیرینیوبخورينباتخواهینمیوقتیتو،استشیرینکهشیرینیونبات؟داردگناهیچهخداشادي

بعنواناینکهبراي،گویدمیرااینچرا.گویدمیراهوشیاريتو؟تویاکردندجنایتقندونباتموقعآن،خوريمیسرکه

،خواهدمیزندگیجهانازکندمینگاهجهانبهخداامتداد،هستیمخداامتدادما،داریمتشخیصيقوهماهوشیاري

.شودمیدرستکندمینگاهزندگیبهگرددبرمی، شودمیتیرهشودمیمنحرف
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شراباینوشودمیتسلیملحظهایندر،خوردمیرازندگیشرابخوردنمیجهانازچیزيماندمیناشتابلحظهایندر

ایندرکندمینگاهذهنشبه.خوردمیصافشراببنابراین،خوردمینباتبنابراین،کندمیعبوراواززندگیخردوزندگی

،هستشاديآنتويمانظربهکهدیگراتفاقبهرفتنبرايکندمیپلهرالحظهایناتفاق،بیندمیرالحظهایناتفاقلحظه

آنبینهستشکافی،هستاي هفاصلاینکهبراي؟چرا،دارداسترس،استنگران.خوردمیسرکه،هستخوشبختی

توهمهمهاینها.استزندگیوضعیتآندروآمدخواهدپیشبعدماهسهکنممیفکرکهوضعیتیدارماالنکهوضعیتی

.استتوهمهماین،آیدمیفاصلهاینازآیدمیشکافاینازکههمسترسشااینواست

ذهنیمنرنجش،خوريمیراذهنیمنسم،خوريمیراذهنیمنانرژي،خوريمیغمیعنی،خوريمیسرکهتوگویدمی

یااستگناهکارخدا،بخو.خوريمیراذهنیمنخشم،استسرکههمهاینها،خوريمیراذهنیمنترس،خوريمیرا

تقلیدمردمازباشیدجمعتابعبایدفرداازآیادهیدمیتشخیصاالنشما.کنیمنمیعملدهیممیتشخیصما؟توتشخیص

شماخردکهراچیزيآنباید؟برویدآندنبالدهدمیتشخیصشماخردودهدمیموالناکهراچیزيآنواقعاًیا؟کنید

،خورندمیغصهدارندنفرهزاراننگوییدفردا.برویدآندنبالبشویدمتعهددیگرکنیدمیانتخابودهدمیتشخیص

،نیستدرستایننه،آنهاازیکیهممادارنددعواهمباشوهرهاوزنهمهاین،کنندمیدعواخانه،کشندمیاسترس

.کنممیهممنکندمیراکاراینجمعچون،بکنیمنبایدتقلیداین،نیستدرست

تشخیصنتوانیدخودتانآرامش،خودتانخردروي،خودتانپايرويشماکهزمانیتا؟شودمیچیشمافرديتشخیص

نهایتبیفضايکهرالحظهاین،لحظهایندر،بشومزندهمنلحظهایندرزندگیاینکهاصالً،بکنمبایدکارچهبدهید

شما.اصالًنیستدیگرانبهمربوط،شماستدیدبهمربوط،شماستبهمربوطاین،اقشاتفبجايببینمخداستوسیع

تواندنمیهیچکس،بدهیدتشخیصنخواهیدشماتا.استتقلیداینکه.بکنمهممنتابکنندبیایندهمدیگرانگوییدمی

.دارندراموضوعاینشناساییوتشخیصاستعدادهمه،بدهمتشخیصتوانمنمیمنبگوید

که شهدِ صاف ننوشد ز تیره ایّامیکه خاک بر سرِ سِرکا و مردِ سرکه فروش

هیجاناتوها انرژيتماموحسادت،کینه،رنجش،خشمسربرخاك،ذهنیمنهیجانات،ذهنیمنانرژيسربرخاكکه

آدماینکه،کندمیایجادهمدرد،فروشدمیهمدردحتماًاستدردمرکزشکهکسی.فروشسرکهانسانوذهنیمن

اینکهبراي،خوردنمیباالآیدمیجوشدمیوجودشاعماقازکهرازندگیشادي،رازندگیصافشراب،رازندگیصاف

صافشهداینتواندمیشودمیسالشسهدومبگوییکهزمانیازانسانو.داهخومیراایامیتیرهاینکهبراي،استبدبخت

،بدهندصافشهدجوانانبهمخصوصاً،بیایندخودشانبهبایدشنوندمیراموالناپیغامکههاییانسانو.بدهدشخیصترا

،لحظهایندربشوندعشقوسکونجنساز،بدهندعشقشهد.آیدمیورآنازکهاستشرابیمنظورعسلیعنیشهد

اندشدهپذیرفتهکهبکنندحس،بکنندعشقحسوشدنداشتهستدوحسآنهاکه،کنندشناساییشانبچهدرراهمان
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راتومنتابکنراکاراین،بکنراکاراین،بکنراکارایننگذارندشروطوشرطتاهزارمادروپدر.مادرشانوپدربوسیله

.باشمداشتهدوست

جنسازتواینکهبرايدارمدوستراتومن،هستیريجوچهتو،بیافتداتفاقیچهنیستمهماصالً:گویدمیمادروپدر

دررااینو.ورزیممیعشقهمبهما،هستیمیکیر دوهما.هستمخداجنسازهممن،هستیخداجنساز،هستیزندگی

.بدهیماشاعهجهاندرو،بفروشیمراایامیتیرهنه،بشویمایامتیرهخودماننبایدماد،بدهنشانعمل

شعلهوخودمانرويکاربابشویممتوجهبایدما.کنیمکارخودمانرويماو،باشدخودمانروينورافکنکهستاایندکلی

ایجادبزنیمحرفاینکهبدونومردمدرومانیهابچهدرراانرژيهمان،راحضورهمان،راعشقهمانحضورمانکردنور

ایندیدخواهیمپایین.بزنیمحرفبایدحتماًکهنیستاینطوري،استنامرئیگیزند،کندمیکارارتعاشبازندگی.کنیم

،استذهنیمن،استمقاومتاش زمینهچونها موقعخیلی.نیستکارگرهمها موقعخیلیو،داردرااثرکمترزدنحرف

ممکنپذیرندنمیتنهانه،کنندمیهممقاومت،بپذیرندراماحرفاینکهبجايمردمیعنی.استسرکهاستنداشتندوست

.آنهابهدادیمسرکااینکهبراي.پذیرندنمیاصالًگفتیمماچونبپذیرنداست

ازرازندگیشادي.زندگیشادي؟بفروشیمچیپس،نفروشیمهمسرکه،نشویمسرکهجنسازگیریممیتصمیمماپس

بهمناول،استزندگیلحظهاین کهاینتشخیصبا،لحظهدراینودنبناشتاببا،زندگیباشدنموازيبا؟بیاوریمکجا

.بدهدانجامبایددیگریکیکهراکاريآنورااوضاعکنممیارزیابیبعد،شوممیزندهخداسکونبه،شوممیزندهزندگی

.کارایناستسخت،بله؟توانمنمی

گویمنمی؟شویدمیآرامشوشویدمیسکونجنسازدیگرفرداها حرفاینشنیدنباشمامگر.گوییممیداریمچیپس

،نیستذهنیگرفتنیاداینهاگوییممیهمینبراي.کشدمیطولمدتیولی،فوراًبشودیکیاستممکن،هاشویدنمی

منوکنیدمیتغییرداریددانیدنمیشمایکدفعه،تعهدباددهیمیگوشوشنویممی،شنویممی،شنویممیاینقدر

امکردهعرضشماخدمتمنبارچندین.نگیریداندازهذهنباراتان پیشرفتوراتان تغییراتشما،کنمخواهشخواهممی

بازرافضا،کنیدمیپیشرفتداریدموقعهمان،کنیدنمیپیشرفتکهکنیدمیفکرشماکهموقعیدرستکه،راحقیقتاین

گوییدمیجوريچه.نیستهمتشخیصقابل،نیستهمدیدنقابلونیستذهنبوسیلهگیريازهاندقابلولی،کنیدمی

.ایناستغلط؟کنمنمیپیشرفتمن

پایان قسمت اول

&&&
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ز بیخودی نشناسم ز خاص تا عامیبه من نگر که در این بزم کمرتین عامم

.صفرمیاصفرمنزدیکمن.هستکهالبته؟نیستیاهستخدابزمجهانایندر،خدابزمایندر،کننگاهمنبهگویدمی

بیلحظهایندرریشهنهایتبی،داريریشهنهایتبی.امزندهخدانهایتبیبهلحظهایندریعنی،ندارممنیعنی من،

بنابراینپس،هستمفضانایمنوامانرژياینمنو،بگنجدچیزهمهبحردراینبحرایندر،هستهمفضادارينهایت

ذهنیمنوباشمنداشتهشدههویتهممرکزمنوقتی،نشناسمبیخوديز.مستم،ندارممن،ندارمخود،هستمبیخود

عوامیکیاین،استخاصجنسازدارددانشوداردپولاین،استعاماین،استخاصاینبگوییمآیمنمی،باشمنداشته

بارااینها،استبهتريانسانیکیآن،نیستانساناینپس،نداردزیاديسواد،دانمنمی،استگرکار،استعامیواست

.کنمنمیمقایسههمدیگر

بهراها آدمشمادیدیداگر ،استذهنیمنبنديطبقهیا،استذهنیمندوئیهمینواقعدربودنعاموخاصاینپس

تان ذهنیمنبدانیدآمدترهرجا،استبرتراینازاینیااستمهمترآنازایند،کنیمیبنديتقسیمداریماینهاومهمتر

.کندمیکاردارد

جنسازشانهمه،اندیکیها آدميهمه،بشویدناشتاب،ببینیدرازندگی،بشویدزندهزندگیبهلحظهایندرشمااگر

یاواجتماعیمقامبخاطریکیاگر.نیستمهمشمابرايشانچیهریاشانسیاسی،شاناجتماعیمقامو،هستندزندگی

چیزهااینکهشماستذهنیمناینو.داریدذهنیمنشماپس،کندمیجلوهمهمشمابرايدیگردرجاتیکیاوسیاسی

.کندمیمنعکسرا

،ایدهزندزندگیبهرویدمیجاهرکنیدفرضشما،ببیندرازندگیاول،باشدکردهبازرافضااگرانسان:کهبگویدخواهدمی

هریاباشدوزیر،باشدرئیسظاهردرشخصآنکهکندنمیفرقخوب.زنیدمیراتان حرفبعداً،بینیدمیهمهدررازندگی

دانشتوانیدمیفضاآنازشماو،دنیاییایندانش،باشدداشتهدانشی،باشدداشتهمقامییا،باشدپولداریا،باشدشاهچی

داردتقدمفضاآنو،ریزدمیتان عملوفکربهزندگیخردفضاآنازلحظهدرایناینکهبهگرددبرمیاینهايهمه.بگیرید

یک دفعه می بیایدآنجاازاگر.آیدمیآنجاازشماقضاوتوارزیابیبساچهو،شماذهنیقضاوتوشماذهنیارزیابیبر

.پذیرممیمن.خوبمهمخودم،استخوبخیلیهمینطور،کندپیداتغییرنبایدآدماینآرهکهبینید 

چیبرايها آدم؟چیبراي،باشندچیدیمرامان پاركماکهآنطوريمطابقکهکنندعوضراخودشانبایدچیبرايها آدم

حرفنیستبلدگرنهو؟بزنددارممیلمنکهدبزنراحرفیآنچیبرايبایدماهمسر؟کنندزندگیمامیلمطابقباید

نبایدلحظهایندرمن،بشومفضاداربایدمن.من؟کندعوضراخودشبایدکیکنم؟میراقضاوتاینمنچرا؟رازدنش

ییهاراهنمایییک،باشمزندهزندگیبهاگر،استامبچهاگر،کنتغییرجوريچه،کنکارچه،باشجوريچهتوبگویم
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جهانیا.شودمیبدبخت،خوردبرمیمنبهنباشدآنطوريآنکنمنمیفکر،کنمنمیکنترللزوماًولی،بکنمتوانممی

.نه،ریزدمیبهمچیزهمهنگرددخواهممیمنکهآنطوري

بربیخوديازان معملوفکرو؟استمنمرکزبیخوديیادارممندارمخوداالنمنآیاپرسیدمیخودتانازشماپس

دیگررفتاريبهکنممیاالنکهرفتاريایناز،جهیدنخواهمدیگرفکريبهکنممیاالنکهفکرياینازمنوخیزدمی

.کردخواهمتجربهراسکوناول،کردخواهمحسرازندگیاول،زندگیبهاول؟اولبودخواهمکجابلکه،جهیدنخواهم

:،می گوییمکنیمارزیابیوکنیمقضاوتوبزنیمحرفتندتندرسیممیجاهربهایمشدهشرطیمااینکهبراي؟استسخت

.بکنیراکاراینبایدتو

شما.دانمنمی:گوییدمی؟کنیمکارچهپرسندمیشماازوقتی،کنیدمینصیحتهمهبهکهشما،رسدمیروزگاريوروزیک

،بشويتسلیمتوانیمیکنی؟کارچهکهبپرسی،استزندگیکهزندگیاستاداز،نیکبازرافضادرونتدرتوانیدمی

کاردر؟دانمنمیمنپرسیمیمنازچرا،کنیپیدادسترسیاتدرونیخردبهتوانیمی،بگیريیادراپذیرشتوانیمی

عوضراخودمانخواهیماش میهمهنچو،بدانیمدیگرانيبارهدرنداریمهمکنجکاويوکنیمنمیدخالتمردمشخصی

.گذاشتخواهیماثردیگرانرويبتوانیماگرحضورمانکردنورشعلهوخودمانکردنعوضبادانیممیماو.کنیم

توجهذهنیمنخرافاتازبعضیبهشماکهدارمتقاضامنوبخوانیمبیتچندیکقدروقضا،قضابهراجعبدهیداجازهبله

بودهمنتظرهمیشهواستمنتظرصبحازوگرفتهدستشراشاديوراآرامش،راخردشرابزندگیاگراینکهو. دبفرمایی

جايبهلحظهایندرو،نپذیرفتیدرالحظهایناتفاق،نشدیداوباموازي،نشدیدتسلیمشماوبخوریدبگیریدشما،است

فکریاکردیدعملذهنیمنخرافاتوکردیدعملذهنیمنبراساسو،دیدیدرااتفاقفقط،گرفتهراشرابکهمعشوق

.کندمیدرستخودشخداکند،درستتواندمیخدابگوییدنبایداینصورتدرکردید،

بلداید،برنمیدستشازکاريداندمیهشیارانهحالیکهدر،کندتركرااعتبادشبایدکهداندمیاستمعتادآدمیک

میهمبعد،کنندمیپیداهمبچهتادوتازهبعد،نیستبلدکاريهمزنآن،گیردمیهمزنکار ندارد،هحوصلنیست

ۀ همبهبدهیدتعمیمرااینحاال.کندنمیاعتیادشتركبهراجعهماقدامیهیچو.کندمیدرستخودشخدا:کهگوید

شودمیسبباعتیادهاهمینکه.داریمماکهدیگرچیزهايبهاعتیاد،پولبهاعتیادماست،مرکزوداریمماکهاعتیادهایی

برویمیا،کردخواهددرستخودشخدا،قضا،کهبگوییمبعدو؟چیهبعديفکر،چیهبعديکار،چیهبعديکاربگوییمماکه

.کندنمیکند،میدرستراکارها،کندمیدرستخودشاومکانفالنبه

میدرستتحقیقوجهدوجدوعملیکاروعملیکاروعملیکاروتسلیمبازندگیمیبا،شماخردبا،شماعقلباکارها

کشیممیزحمتهمهاین،استمثبتکنیممیکهيکاراین.کندمیدرستخودشخدابگوییدننشینیدبیخودي.شود

بهشما،خانهبهبیاییمتکنولوژيهايیافتهآخرینازاستفادهطریقازماهوارهطریقازاینترنتطریقازرادانشاینکه
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میفکراشتباهتو.دهمنمیمنولیرساندمیخودشبخواهدخدااگرکهبگویدیکیکنید،مالیکمککهبگوییمشما

چیکن،حلراچالشهادهممیخردتوبهلحظههر،بشوموازيمنباگفتهودادهبدنینیروي،دادهعقلمابهخدا،کنی

.بگذاریمخودمانسرنبایدماراکالههااینداند،میخودشاورویممیمقدسجايفالنچیکند،میحلخودشخدا

قانونکهقضاو.کنددرستخداکهگذاردنمیماديمرکز،باشیدداشتهماديمرکزشمااگرکهخوانیممیداریمامروزو

مرکزاینوکندمیدرستخداگوییدمیشمااینکهو.افتدمیبداتفاباتافتد،یماتفاقیچهلحظهاینکهاستالهی

عقلمابهخدااول.کردنخواهددرستخداکنید،میعملنظريتنگوترسوخشمهیجاناتبراساسوداریدرامادي

. بشویمرهاماديمرکزاینازکهداده

داري،نگهتمیزبایدرامرکز،استمنمالتومرکز،بشويزندهباید منبهکهاستایناولیش:هستمنظورتادوگفته

ما.بگوینددیگرچقدر،گفتهقرآن،گفتندبزرگان،گفتهموالنا.دوربریزراشدگیهاهویتهماینرامرکزروزهرکنجارو

کارهاي،کندمیدرستخودشخدابمگویمی،مرکزمانگذاشتیمراپوسیدهباورهايراذهنیدانشراشدگیهاهویتهم

میدرستخداگویممی،کارممیپوكبادامترسم،باخشممباروزهرکنم،میخرابکاريروزهر.کندمیدرسترامن

لحظههرگفته،دادههمتشخیصقدرتداده،همنیروما،بهدادهعقل؟ردیگکندمی درستجوريچهکند،نمی،کند

خداست،تیراندازشوکمانتوبیندازم،تیرتوازمنبگذار،کنمعملکنمفکرمنبگذار،باشمتکینمبهبشو،تسلیم

بیجاحرفاینبشنویمبایدچقدرکند؟میدرستخدااندازي،میتیر،ترست،خشمتباذهنیتمنباخودتتوهرلحظه

خدا؟کنددرستجوريچه.رابیهودهورا

1231ل، بیت مولوي، مثنوي، دفتر او

گر نپوشد چشم عقلم را قضامن ببینم دام را اندر هوا
و.نپوشاندقضاراذهنیمعقلچشماگر.ماستمالدامپس،گویدمیپرنده،ببینمتوانممیهوادرراداممنگویدمی

،قضااینازراماکهچیزيتنها،قضاستاینمامرکزشودمی،چیزهاباشویممیهویتهمماوقتی:کهگویدمیموالنا

می،کنیاستفادهاوخردازکهصورتیدر،بشویدتسلیمشماکهصورتیدرقضاخودوافتیممیماکهاستايتلهیعنی

یعنیقضااتفاقاترا،کارایننکردیمکهزمانیتاو.بدهدنجاتخدا،رامابدمرکزاینازوشدگیهویتهماینازتواند

.استشدههویتهممرکزبامتناسبکهآوردخواهدبوجوداتفاقاتیخدا

آیدمیآنورازدرصدبیستکند،میعملکندمیفکرذهنیمنلحظهایندارید،شدگیهویتهمدرصدهشتاداگرشما

قانون،استزندگیقانوناینو،زدخواهیررضخودتبهدرصدهشتاداندازهبهکرد،خواهیاشتباهدرصدهشتاداندازهبه

توانیمنمیرابداتفاقاتجلوذهنیمنچشمبوسیلهماگیرد،میقضاراذهنیمنعقلیعنیراماعقلچشم.قضاست

.بله.بگیریم
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مَه سیه گردد، بگیرد آفتابشود دانش به خواباید،چون قضا

نمیدیگرهمزندگیآفتابوبیندنمیماذهنیعنی.شودمیسیاهماماهورودمیخواببهذهنیدانشاید،میقضاوقتی

،رودمیخواببههمماذهنیدانش،تابدنمیزندگیآفتابوشودمیسیاهوقتیماذهن،ماماهشودمیمعلومپستابد،

،باشیدلحظهایندراگر،باشیدتسلیمشمااگر،باشیدهوشبهشمااگر:کهگویدمیموالناو.کنندنمیکمکمابهاینهاکه

بهکندمیشروعاتفاقاتیعنی. کندمیهمکاريشماباقضا،نبینیدلحظهاینجايبهرااتفاقیابعدياتفاقبهنپریدو

.افتادناتفاقخوب

.استذهنیمناینبیفتد،بداتفاقیکبایدماحت،باشدشادهمیشهتواندنمیانسانکهکنیدفکرنبایدشماکنیدتوجه

بایدحتماشاديمقداریکباالخرهیا،بیفتدبداتفاقاتبایداش همهکندمیفکروکندعادتتواندنمیشاديبهکسیاگر

شرازش،اذهنیمنشرازخواهدنمیکهبداندبایدو.داردذهنیمنآدماین،باشدهمبداتفاقمقداریکآندر

خداوقضا. بشودرهاشدگیهایششرطی،اشذهنیالگوهاي،شدگیهایشهویتهمشرازهایش،کینهشرازرنجشهایش،

ایننه:گفت.نیستبیرونیهمشرابجاموگرفتهراشرابجامکهبودهاین قضیهطرحاولاز.کندکمکمابهخواهدمی

.استبیرونیباداموقندازخسیسانمثلنقلشنه،استشیشهازامشجنه،استانگورشیره،استعصیرازشرابش

درسته؟

از قضا دان، کو قضا را مُنکر استاز قضا این تَعبیه کی نادر است؟

کمیاب،بیفتدمابرايبداتفاقونبینیمماوبرودخواببهماذهنیدانشاینکهیعنیچیزهاایندادنترتیب:گویدمی

بیایددردمانافتدمیدردآوروبداتفاق.داریمذهنیمنمااینکهبرايدهد؟میچرا.دهدمیقضاراترتیباتاین،نیست

غزلدرو.بشویمبیدار،بکشیمدردنبایدبفهمیمباالخرهبکشیمدرد،بکشیمدرداینقدر؟می آیددردمانچرابپرسیمما

اینقدرچرامنکهبپرسیمماکهآوردمیفشاردردهاودردهاستهمیندشنامهایش،ددادشنامکهگویدمیهستهم

.کنیدمیکارخودتانرويوکنیدمیگوشبرنامهاینبهاآلنوایدپرسیدهشماو؟کشممیدرد

نگرفتهراابشراینهرلحظهمگرشود؟میخالیشاديازخداخزانهمگرنباشد؟شاديشاديشاديشاديهرلحظهچرا

همباشوهرهاوزن،باشدشاديها خانوادههمهنباشند؟مرفههمهنباشند؟شادهمهزمینکرهروياصالچرابخورید؟شما

.باشدخردورزيآنجا،کنندپیداپرورشزندگیزندهانرژي،خوبانرژيوعشقفضايیکدرهاشانبچه،باشندمهربان

شرابهرچقدریعنیبادهطوفانگفتآنکه. استبینهایتکهزندگیخزانهزندگی؟نهخزاازشودمیکمنباشد؟چرا

منکرراقضاکسیهر. می آیدتوذهنازکمیابینیستم،بلدکمیابیمنگویدمیخدا.دهممیمنبخواهیشاديوبخواهی
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هوشیاريبرحسبکندمیتعیینالهی،قانونقضا،لحظهایندرپس.قضاستازایناستمنکرراالهیقانونهرکسی،است

:گویدمیراهمینپائینیبیتدرو.بیفتداتفاقیچهکه،هستیملحظهایندرمانهوشیاریمسئولچقدرمااینکهما،

407مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هین مباش اَعوَر چو ابلیسِ خَلَقبَل قَضا حق است و جهدِ بنده حق

جهدتونممیمناما.نیستبحثاصالایندر،بیفتداتفاقیچهمابرايکندمیتعیینلحظهاینخدایعنی.استحققضا

.؟ بلیبدهمتشخیصتوانممیبعدي؟فکربهبعدياتفاقبهرفتنبراي،کنمپرهیزبایدکهبدهمتشخیصتوانممیمنکنم؟

راایرادهااینشمااآلنبکنم؟نباید.بلهکنم؟همکاريخداباتوانممی.بلیکنم؟یزپرهتوانممی.بلیکنم؟جهدتوانممی

بیندازید؟رارنجشوکنیدهمکاريخداباخواهیدنمیشما،داریدکهنهرنجشیکبینیداگرمثال،بینیدمیخودتاندر

خواهدپیششمابرايبداتفاققضا.افتادخواهدشمابرايبداتفاقدارید،نگهراکینهرارنجشایناگردانیدمیچون

جنسازراشماوشماستمرکزرنجشاینکهبرايگیرد،میقرارشماعملوفکرءمنشارنجشایناینکهبرايآورد،

بیندازي؟خواهینمییابیندازيخواهیمیحاال.خداجنسازتاشویدمیدردجنسازشماوکندمیخودش

باشود،میچیزهمهجایگزینپولچون. هویتیمهمپولباماهمهکنی؟درمانراپولباشدگیهویتهمهیخوامیشما

همسرشودمیدورانایندرشاید،خریدخانه،خریداتوموبیل،خریدچیزهمهشودمیپولباخرید،غذاشودمیپول

تائیدراآدمآنها،کندجمعبرشودوررامردم،بدهدمهمانیپولباتواندمیآدم،خریددوستیشودمیکرد،پیداخاصی

زندگیجايبهاشتباهاهوشیاريوقتییعنیما.هویتیمهمماپس،کندمیکارهاخیلیپولکنند،ءارضاراذهنیمن،کنند

اسمشکهشدههویتهمیزچاینازکنیدکوشششماآیا.بیندمیخوبیچیزراپول،بیندمیرااتفاقلحظهایندرخداو

. کردیدهمکارينکردید؟یاکردیدهمکاريخداباکنید،رهاراخودتان،استپول

مرکزتاندرچیزهاخواهیدنمیشماو.استچیزهمهنمایندهواستمادهپول،استپولجنسازشمامرکزبراي اینکه 

میشماولی.بیفتداتفاقاینخواهدنمیخداو.آوردخواهدیشپشمابرايبداتفاقاتقضاباشد،اگردانیدمیو.باشد

بعدخواهید؟میچرا.بیفتدبداتفاقخواهیدمیباشد،دلمماديچیزایناینکهقبولوانتخابوتشخیصباشما.خواهید

بهمعتادیکیایناینجا،گذاشتهراهروئینعشقمعتادآنگویدمیمرکزتان،گذاشتیدراماديچیزهاياینحالیکهدرهم

میمعلوم،کندمیکنترلرااینهامرکزبیرونیچیزیکندارند،باهمزیاديفرقاینهابوخگذاشته،راپولعشقاستپول

.ایناستحقیقتاست؟خوباین.کندنمیکنترلخداشود

اوستنمایندههمذهنیمنکهشیطانیر،پابلیساینق،لَخَابلیسچونباشچشمیکیعنیاعورمباشهین:گویدمیو

تشخیصخوب،انسانخوب،بندهبنده،ولی.استشدگیهویتهمچشمهمینفقط،داردچشمیکاین،اوستجنساز
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منخرافاتبهخواهیدمییا؟کنیدخالیخواهیدمیشما.کندخالیرامرکزشباید،کندهمکاريبایدخداباکهدهدمی

بیرونیچیزیک.کندمیدرستخداگویدمی،داشتهنگهاینجاراهروئینعشقوپولعشقکسییککهبچسبیدذهنی

میدرستانشااهللا،باشدمانفعبهبایدقضاوکند؟میدرستخداگوییدمیشما،کندمیکنترلخداجايبهراشمامرکز

شود؟میدرستشود،

کهکسیآنآنجاصاحب،برویددارندقبولمردمکهمقدسمذهبی،مکانیکبهپاشویدتان خانهازبخواهیدشمااینکه

؟استخرافاتیچهاینکند؟میدرستراشماکارهايآیدمیاو،استماديشمامرکزحالیکهدر،کردنددفنشآنجامرده

ایندرکنیم،کارخودمانرويیدبا.کنیمخالیرامرکزباید.بدهیمگوشبزرگانحرفبهبایدماپساست؟فکريچهاین

.بیشترخواندخواهیماآلننیهمکار،اینگیردمیصورتبتدریجباشد،تعهدوپیوستگیبایدکار

1255مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

شیر و اژدرها شود زو، مهچو موشپس قضا ابری بود خورشیدپوش

خداباخداداديتشخیصباخودشجهدباکسیاگریعنی.پوشاندمیراخورشیدکهاستابريمثل:گویدمیقضاپس

مانیممیما، پوشاندمیرازندگیخورشیدکهبودخواهدابريقضااینصورتدر،کندنمیخالیرامرکز،کندنمیهمکاري

وکهنهیعنیقلَخَق،لَخَابلیس،لهب.هستندشیطانیهمهمهکهذهنیمنکهنهمندرسة افتادعقبفکرهاياینو

استفادهماستضرربهواستپوسیدهکهابلیسهايتکنیکازبخواهیممااگردیگرهمابلیساستاینمنظورشمندرس،

.کهنیستدرستکهآگاهیهمهازاینپسزمانایندرکه،کنیم

نصیحتوبزرگانگفتارطبقبرقضا،بانکنهمکارياشم.کندمیدرستخدایاقضاکهاستگراییخرافههمینشایکی

خداکهبگوزبانبههمبعد،کنراخرابخودتکارقدمبهقدمشماکند،میدرستخداکهباشداشتهانتظاربزرگان

،هستندماديقدرتمندبسیارانسانهاياژدهاوشیراژدها،وشیرگویدمی؟ایناستخرافاتیچهاینخرآکند،میدرست

بعضی.شدندموشمثلها اژدهاوشیرانکنید،نگاهکمییکاخیرتاریخبههمیناید،دیدهشمابله،شوند،میموشمثل

.شودمیذلیلافتدمیآدمداشتند،سیاسیدانشیاداشتندذهنیدانشیاداشتندقدرت،داشتندپولها اژدها

من نه تنها جاهلم در راه حکممن اگر دامی نبینم گاه حکم

.استحکماجرايهمینقدرقدر،یکیداریمقضایکیحکم،موقعنبینمرادامخالصه،ذهنشدرانساناگر،منگویدمی

است،ماديمامرکزاینکهبخاطر،بیفتدبایدبدياتفاقاگروکنیممیحرکتالهیقانونقضا،بوسیلهماهرصورتبهیعنی

بنابراینپس.زندمیحرفکهگویدمیکسیآنرااین.نیستمجاهلمن:گویدمیفقط.ببینیمتوانیمنمیماوافتدمی

راذهنیمنوخودشحکماینکهبراي،قضاحکمازاندجاهلذهنیهايمنتماموکاراینازنیستیممعافما،ازکدامهیچ
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کهکسانیفکربهبرویدکهاستممکنشماحاالقضیه،کلیدبهگردیممیبررهدوباکهکنیدتوجه.داندمیقضابرمقدم

فاصلهواستچیبعديکار:گویدمیلحظهایندرکهکسیهر. ماستبهراجعها صحبتهمین،نهاند،بودهقدرتمندمثال

،کندمیقضاوت،کندمیارزیابی،زندمیحرف،بشودزندهزندگیبهاینکهازقبللحظهایندروبنددمیرافکردوتابین

.قضاحکممقابلدراستجاهلوحکمش،وقضاستمشمول

شرابمطابققضاصورتایندر،شديزندهزندگیبهرا،وضعیتکنیارزیابیوکنیقضاوتاینکهازقبللحظهایندراگر

،دیدزاویهیکازاصلیاشتباهکنیم،میتباهاشما،استبخشندهاوهمیشه. افتدمیاتفاقخودشبخشندگیخودش،

وکردنقضاوتزمینهآنازوزندگیبهشدنزندهوشدنآگاهوزندگیدیدنجايبهلحظهایندر،کنمتکراردوباره

ذهنکهراچیزيهریعنی،استذهنیعنی،استزماناتفاقشویم،میهویتهماتفاقباشویم،میاتفاق،کردنارزیابی

اتفاق،بعدياتفاق،شویدنمیزندهزندگیبهشما،چسبیدمیآنبهوگیریدمیوبینیدمیراآنشما،دهدمینشان

ازشما،لحظهاینازشما،صبحاز،شویدصبحخودبایدشما،جامیدلبرمآورددربامدادز:گویدمی.بعدياتفاق،بعدي

. آیدمیجوشدمیخودش،آوردنمیدرهمزندگیورد،آمیدرراشرابزندگی،شمازندهزندگی

شادي،خرد،بیرون؟آیدمیچیجاآناز،بشویدزندهزندگیبهذهن،بهرفتنازقبلقضاوتازقبللحظهایندراگرشما

یکازشماکهاینبهداردفرق؟شودنمییاشودمیبرخوردارخرداینازشادياینازآرامشاینازاتفاقحاال.آرامش

.بشویدزندهآنبهبایدعمالرااینولیاست،زندگیکهصندوقدوتابین فاصلهازیکیاتفاق،بهراجعبزنیدحرفصندوق

تشخیصتوانیمنمیمان ذهنباراقضاماالبته.قضابهوحکمبه،صندوقراهازبودخواهیدجاهلباشیدصندوقدراگر

باکنیمجهدتوانیممیما:گفت. گفتباالبیتدرکه،باشیمهمکاريجهتدر،باشیمخوبجهتردتوانیممیولی،دهیم

:گویدمیداردراهمین.کنیمهمکاريخدا

زور را بگذاشت، او زاری گرفتای خُنُک آن کو نکوکاری گرفت

نکواست؟چینیکوکارگرفت،نیکوکاراوکهکسینآکه،کسیحالبهخوشایعنیکنُخُايکه،کسیحالبهخوشا

وریزدمیآنبهراخردشوکندمیتعیینزندگیلحظهایندرکهکاريیعنی.استمعنییکدوهرنکوکاريیاکاري

،دانمیممنکهذهنی،منزوریعنیزور. گذاشتهکناررازورشخصاینو.ریزدمیهمراخالقیتشوریزدمیرااش شادي

ایندرکهکسیحالبهخوشا.دانمنمیگفت،شدتسلیمیعنی،گرفتزارياووبگذاشترازور. منیعنیگویممیمنکه

.دانمنمی:گفت،پذیرفترالحظهایناتفاق،گذاشتکنارزندگیباراستیزهومقاومتبنابراینوکردنیکوکارلحظه

دانش،ذهنیمنزورپس؟هستچیبعديکارکهکنیدتعیینخواهیدمیجوريچهنیدنداتان ذهنیمنبوسیلهشمااگر

،استچیبعديکاربگویید،کندمیتشویقیا،کندمیترغیبیا،کندمیتحریکیا،دهدمیاجازهشمابهذهنیمن

چه،ببینیدراتان شدگیشرطییدباشماوشودمیانجامشدگیشرطیبوسیلهها موقعخیلیکاراینو.دانممیمنیعنی
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اینکهگویممیفورارسممیها آدمبهمنچرا؟استچیبعديکار،استچیبعديکاراینکهبهبردمیرامنچیزي

بهحواسشهمیشهآدمکهاستقطعیعالجیکنگویم؟کهدهممیتشخیصراموضوعاینمنآیا.استغلطچیزت 

آندارد،کهدیدخواهددارد؟هماوببیندخودشبهبرگرده،دارداشکالیکسییکمثالکهیددآدمذهناگر.باشدخودش

.شدتسلیمدانمنمیگفتشدصفریعنیگرفتزاري.کندبرطرفخودشدررااشکال

رست استفاده بکنید، و از قضا و قدر داین ابیات راجع به قضا و قدر خواندیم، امیدوارم این ابیات روي شما اثر گذاشته باشد

دوباره بر می گردیم به ابیاتی که به غزلمان کمک خواهد کرد، . یا درست استفاده بکنیم همه ما بفهمیم

1740مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

مهیشه دامنِ شادی کشیدمی سوی خویش

کشد کنون کفِ شادی به خویش دامامن

اد، طوفان شراب که از آنور آمد، و می گوید همیشه من می رفتم بیرون دامن و در غزل گفت این هستی مرا چون کاه بر باد د

شادي بیرونی را، چیزهاي بیرونی را که خوشی در واقع، خوشیهاي ذهنی می کشیدم بسوي خودم، اما چه جوري است؟ االن 

ون به شادي زندگی و االن چ. ، من دیگر آن کار را نمی کنمکشد کنون کف شادي به خویش دامانمچه جوري شده؟

جود من می جوشد می آید باال، در آنصورت دامن من را هر جا باشم می کشد بسوي خودش، ام و شادي از اعماق وزنده شده

. یعنی در این لحظه شما شراب را از دست ساقی زندگی می گیرید

دامنِ ببینم می شود . جهان نخوریدکافی است که ناشتاب باشید، یعنی عجله نکنید براي رفتن به کار بعدي یا چیزي از

چی به من هویت می دهد، خوشی بدهد، تایید بدهد، توجه بدهد، همیشه به چیزي نگاه می کردم ببینمشادي کشیدمی

ام به زندگی می بینم که به هر کاري می کنم حتی تایید بیرون، االن که زنده شده. و اینها را من شادي می دانستم، نبوده آنها

دامن ما کشیده می شود آنجا و . بیرونی را رها می کنم، توجه بیرونی را رها می کنم بر می گردم به آن شادي اصیلتایید

.شما خواهید دید

آید مورد و االن هم می بینید خیلی از شما بینندگان که روي خودتان کار کردید، به هر کاري که دست می زنید که به نظر می

دم، تایید مردم جلب توجه شما را نمی کند، فوراً می خواهید برگردید به این لحظه و شادي این توجه مردم است، توجه مر

وا نمی ایستید از جهان . یعنی دامن شم را زندگی می کشد، اینجا شما داوطبانه بر می گردید. لحظه و آرامش این لحظه

چیزها و آدمها شما شادي نخواهید، الجرم به زندگی رو چیزي نمی خواهید، و اگر عمداً و هوشیارانه و قاصدانه و دتنسته از

. این کار به شما کمک خواهد کرد. خواهید آورد
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گزاف نیست که من ناشتاب خندامنز بامداد کسی غِلمِلیج می کندم

. خدا قلقلک می دهدکی قلقلک می دهد؟. می گوید از صبح یکی مرا قلقلک می دهد. باز دوباره ناشتاب را در اینجا آورد

می گوید این بیهوده نیست، این ادعا نیست، دروغ نیست، اگر من بگویم در حالی . چرا قلقلک می دهد؟ براي این که بخندي

اتفاقیچهشدهچیگوییممی،استشادیکیمی آییم می بینیمداریمعادتما. ام، می خندمکه چیزي از بیرون نخورده

چیبعدياتفاقبدانموبعدياتفاقبهبروماینکهبدونمنولحظه،هردهدمیمقلقلکداردخداهیچیشادي؟کهافتاده

فعالاآلن:گویدمیودهدمیشانقلقلکخدااید،میبدشانقلقلکازهمها بعضیما،باشیماینطوريباید.خندانمهست،

.گویدمیراهمینغزلو.ندارموقت

تورا؟کاراینکندمیکسیچهنه؟گوییمیاآلنتوساقی،همچو،جامیهمچو:کهگویدمیمابهخدا،کهگویدمیلزغ

درخواهدمی،بخوردراشرابلحظهایندرکسیاینکهجايبههستیمزماندراینکه،دیگرماکنیممینازکنی؟میناز

به،شدخواهیمکهبشویمموفقاگرماو.کندمینازدمآاین،بخوردشرابآنجاازوضعیتییک،اتفاقییکبهبرسدآینده

البدواممتوجهمنرااینحضور،بهمننیستمزندهلحظهایندرکهگوییدمیشما.استلحظهایندرشدنزندهحضور

چیه؟بعديکارعجلهباوشتابباکنیتعیینخواهیمیدائمااینکهبراينیستی؟زندهچرادانیمی.استآیندهدراین

زندگیلحظهاینبود،حضورلحظهاینکنی،پرهیزتوانستیمییا،کرديمیپرهیزکارایناز،کردينمیراکارایناگر

یاخوري،نمیبیرونازچیزيیابعدي،کاربهبرويکنینمیشتابیا:گفتیمگذشتههفته،ناشتابباشی،بایدناشتاببود،

.برایتانبخوانمهمرااینبلهبگیري،بیرونزاراخوشینداريمیل

1194مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ای که سر بری از تیغِ حقسر به سر راضی نه

کی دهد بو مهچو عنرب چونکه سیری و پیاز؟

باراانخودماینکه براينیستیم؟راضیچرانیستی،راضیزندگیازتوسر،بهسریعنیکاملبطورلحظهایندریعنی

متوجهشودمیآیا.کنیممینقصحساینکهبراي،ایممتوقعآدمهاوچیزهاازاینکهبرايکنیم،میمقایسهدیگران

عمق،استزیبایی،استعشق،استآرامش،استشاديذاتشواستکاملزندگی،استزندگیلحظهاینکهبشویم

؟شماخواهیدمیچیردیگ،استخشنودي،استلطافت،استفضاداري،است

لحظهایندرکاملبطوریعنیبدهد،معنیکاملبطورتواندمیسربهسرباشم؟راضیکاملبطورلحظهایندرشودمی

میزندگیلحاظبهبودنیازاگربعدي،کاربهبرویمعجلهباخواهیمنمی،باشیمراضیکاملبطوراگرخوبنیستی،راضی
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،کنیمبرطرفرامان نقصحسدادنانجامباخواهیممیاینکهبرايبعدي؟فکر،بعديکاربهرویممیعجلهباچراما.رویم

بودنکاملحس.کردخواهدنقصحسهمیشهذهنیمن،شودنمیکاملذهنیمنبانقصحساینکهبراي.شدنخواهدکه

وبشویمزندهزندگیبهلحظههمیندر،برویمبعديکرفبهبرویمبعديکاربهاینکهجايبهکهدهدمیدستمابهموقعی

ذهنیمندیگر،ندگویمیرضاکههمانیعنیزندگی،ازبشویمراضیاگرشویم،میزنده،بشویمراضیاگرو،بشویمراضی

.بعديکاربهبرویم،کندنمیایجاب

اینبخوانیدبایدشوید،نمیمتوجهراچیزهاینابشویدردتنداگرواستظریفخیلیچیزهاياینهاکهکنیدمیتوجه

خواهینمییعنیاينهراضیسربهسرحتی.بگیرندیادوبشوندعوضخواهندمیکهآنهاییکنید،تاملخوبراابیات

میلحظههردراش همهچیه؟بعديکارگفتم،شودمیتعریفاینطوريزاویهیکازذهنیمنکهبدهیراذهنیمنسر

کاملما،هوشیاريیعنیماکاملجان.بشناسیم،خواهیمنمیرامان کاملجانماچیه؟بعديکارچیه،بعديکارگوییم

کرد،نخواهیمکمالحسموقعهیچذهن،باهستیمهویتهموقتیکنیم،میکمالحسشویممیزندهآنبهوقتیاست،

تان یکجاییبینیدمییکدفعه،استخوباولشپردازید،میبدنتاناینبهشما.نداردوجودماديجهاندرکمالحساصال

موهايدانمنمیشوید،میپیرداریدیا،داریددرددلیا،گرفتدردبازوتانیا،گرفتدردکمرتان،کردپیدانقص

،دیگرنداریمراقدرتیمکنمیحسآنوراز،گیردمیدردمان معدهاینورازریزد،مییاشودمیسفیدداردمان خوشگل

.نداردوجودکمالپسنداریم،راسالگیبیستقدرتسالمانشصتشدهاآلن

منسرخواهینمیبنابراینپسمده،استادبهدستايآمدهجانکاملدارد،وجودماجاندربودنکاملحسکمال،اما

اگرحق،تیغازبريسرکه.استیکیمعنیدوهر.کنیممعنیتوانیممیهماینجوريبگیري،رازندگیسر،بدهیراذهنی

سرببرد،راذهنیمنسرکهگذارينمی،ببريبدزديراسرگویدمیبخوانیمريبمیداريبرمیراسرحق،تیغازريب

.بیفتدبداتفاقاتکهشويمیقضامشمولوداريمینگهراذهنیمنیعنیبري،

رامرکزتپیازوسیراینوقتی،دردهابدبويهمسیربدبوي،شدگیهاهویتهمپیازاست،تمرکزپیازوسیروقتی

بسیار،گیرندمیعنبرماهیشکمازکهاستايمادهعنبربدهی؟راعنبرخوشبويخواهیمیتو،دهدمیتشکیل

دروحرفهایشدر،دردهاباوشدباداشتهباورهاباشدگیهویتهممرکزشدرآدماگر،بله،خوببوي،خوشبوست

؟رضایتیاعشق؟یاآیدمینظريتنگیاآیدمیترسیاآیدمیخشمبويورنگاش قیافه

حتمااینهاداریددرديهرشماچیه؟دانیدمیاصالشدگیهاست،هویتهماینتوقعاتبخاطرنیستیمراضیکامالپس

هستندینکسا.کسهیچازرنجش،هیچدرد،هیچ،کندحملخودشباآدمنیستصالحبهدرديهیچاست،مرکزتان

همخیلی،کنندمیحملدارند،استسالشانچهلکنند،میحملرنجشپدرشان،مادرشانازهنوزاستسالشانشصت

راضیکاملبطورآدمگذارندنمیاینهابیندازند،بایدرااینهابپذیرندتوانندنمیباالست،همشانتحصیالتوباهوشند
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میبرشماازدستآنموقعوکندمیزندگیجنسازراشمالحظهاینزندگی،ازبودنراضیکاملبطورولی.زندگیازباشد

،خردمندیمکههستیممامحتاجیم،اتفاقاتبهکههستیممااینواقعدردارید،برمیاتفاقاتازدستشمایااتفاقات،دارد

لحظهایندرمنپسدارند،احتیاجماخردوماانرژيبهاتفاقاتنداریم،احتیاجاتفاقاتبهماکهبدهیمتشخیصتوانیممی

.شودمی برخوردارمنخردازافتدمیاتفاقیهرولحظه،ایندربشومزندگیجنسازتوانممی

باتوقعات،بافکرها،بادردها،باشدگییتهوهمجنسازمامرکزاگرکهدهدمینشانکهخوانممیابیاتیدوبارهبله

ما.بشویمزندگیجنسازچیه،بعدياتفاقبگوییماینکهازقبللحظهایندرتوانیمنمیما،باشدبیرونجهانازانتظارات

حالیدرظه،لحایناتفاقباشدنهویتهمجايبه،باشیمزندگیبهزندهیا،باشیمزندگیمتوجهلحظهایندرتوانیمنمی

حضورعنوانبهوکنیمجدااتفاقازراخودمانوبشویملحظهاینجنسازکهلحظهایندرداریمراکاراینتوانماکه

،ببینیددائمارافکرتانتوانیدمیشما،گویدمیچهمابهماذهنکهببینیم،کنیمنگاهافتدمیذهندرکهاتفاقبهناظر

،بینیدمیراتان حسادتناظرحضورصورتبهکشیدمیعقبشمااید،میباالتان حسادتوقتی،ینیدببرادردتانحتی

ازمرکزماناگرکهببینیمخواهیممیحالهربه. باشمداشتهخواهممیمنکهنیستهیجانیحسادتاین:گوییدمی

.توانیمنمی،نهکهدیدخواهیمگیریم؟بتوانیممیرازندگیشرابجامماآیاباشدها شدگیهویتهمجنس

166مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

در سخن گفنت بیاید چون پیازبوی کرب و بوی حرص و بوی آز

ازمناینکهوبهتربیشترچههربوي،حرصبويومن،خودخواهیبوي:گویدمی.دهدمیپیازبويدهانشبخوردپیازآدم

بويحتییا،بشوددرستزندگیمتابگیرمهویتزیادتريچیزهايازوکنمبزرگرامرکزم،مرکزمبگذارمبیاورمبیرون

کهبعديفکر،استذهنکه،بعديکاربهپرممیفورا،بشومزندهزندگیبهمنگذاردنمیلحظهاینکهدادنانجامحرص

حرفوقتی،کندمیبیانراخودشآدموقتی.طمعیعنیهمآزآز،بويورهمینطو.بعديفکربهرفتنحرص،استذهن

.شودمیمشخص،زندمی

وشودمیظاهرمازدنحرفدرو،شودمیظاهرمارفتاردر،شودمیظاهرماقیافهدر،باشدمامرکزدرکهچیزيهرپس

عشقبهکهکسی،شودمیظاهرهمآن،باشدخداجنسازمامرکز. باشدمامرکزدرکههرچیزي،کردپنهانشودنمی

ایندرساقیکهشرابیآنشده،عدمجنسازمرکزشکهکسی.بگیردتواندنمیرااش خندهجلوي،خنددمی،استزنده

همبیرونازوخوردمیهمبعدلحظه،خوردمیهمبعدلحظه،خوردمیگیردمی،گرفتهدستش،کندمیتعارفلحظه

است؟حرصوکبرشما؟مرکزهستچی،کنیدنگاهبایدمرکزتانبهشماحاالاست؟درستخورد،نمییزيچ
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اماز پیاز و سیر، تقوی کردهام؟من کی خورده: گر خوری سوگند

سیروپیازکینمکهبخوردقسم،بخوردسوگنداگر،استشدگیهویتهمواستدردمرکزشکهکسییک:کهگویدمی

ام،کردهپرهیزپیازوسیرازمنکهبخوردسوگنداگریعنی.آیدمیدهانشازخوردمیسوگندکهموقعیهمین؟خوردم

همچیزهیچبااگراند،هویتهمچیزهزارانباکهحالیدر،نیستمهویتهمچیزهیچبامنگویندمیهستندهاییآدم

صورتتدربایدخندهاینخندي؟نمیچراپس،بدهدقلقلکراتوخداگذاريمیاگرتی،؟نیسشادچرا،نیستیهویت

اینپساست؟چیخشمتاینپسداري؟نمیرواچرانداري؟فراوانیذهنیتچراپس،بشودظاهررفتارتدر،شودظاهر

سیروپیازبويها اینوست؟اچیغیبتایناست؟چیجوییعیبپساست؟چیانتقادتاینپساست؟چیاتکینه

.امکردهتقواوامنخوردهسیروپیازمنکهبخورقسمشما؟نیست

بر دماغِ مهنشینان بر زَنَدآن دمِ سوگند، غَمّازی کند

آدمراز،سوگندآوازینهمصورتایندرخوردهپیازوسیرونخوردمپیازوسیرکهخوردمیسوگندآدموقتی:گویدمی

.زندمینشینمانهمدماغبهسوگندهمانباسیروپیازبويوکنندهآشکاریعنیغماز،کندمیفاشرا

راخشمشموقعهمان،خوردمیخشمگینراسوگند،نیستکهخوردمیسوگند،هستدردمرکزشدرکسییکیعنی

خیلیدیگرانتماشايازما.بگیریدیادخودتاناینکهبراي،راها آدمکنیدتماشاشما. حرفشدررفتارشدر،کندمیبیان

کهحاالکنیماستداللخواهیمنمی.نداریمکاريآنهابا،بدهیمتغییرراخودمانکه،خودمانبراي،گیریممییادچیزها

،نهیادارمهممنراعیباینگوییممی،بینیممیهرکسیدرراعیبییکوقتی. نه،نباشمچرامنانداینطوريهمهمردم

.نخوردمگویمنمیمنحداقلالبته،نخوردم؟گویممیخورممیپیازخورممیسیرهممن،دارمالبته

مناید در زبانآن دلِ کژ میپس دعاها رَد شود از بوی آن

خدارامادعاهاي،هاستشدگیهویتهمودردهاستازمامرکزوقتیقضاست،شبیههماینکنیدتوجهوقتی:گویدمی

مرکزهاست،شدگیهویتهمدلهمینکجدلکج،دل:گویدمیو.بیفتدبداتفاقاتشودمیسببهمقضاو،شنودنمی

درفکرهاودردهاباشدگیهویتهماگربنابراینپس.دهدمینشان،کندمیبیانراخودشزباندرها شدگیهویتهم

.فهمندمیمردم،کندمیظاهرراخودشماکرداروگفتاریعنیمارفتاردرمازدنحرفدرباشدمامرکز

دستازراشرابشماو.خداستفهمدمیکهکسیاولینو،فهمدمیخداکهاستاینموضوع،نیستدمهمکهمردمحاال

نمی. کنیمیبزرگتروکنیمیترسفترادلاینانکارهااینباوادعاهااینباريگینمیراشرابتنهانه،گیریدنمیاو

همخدابهگفتیمردمبهخوب.راکاراینکنمنمیمن،نه:بگوییموبشویمهویتهمبیشترچیزهاباروزهرهیماکهشود

:گویدمیدارداالنراهمینبگویی؟خواهیمیراهمین
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چوبِ رد باشد جزای هر دَغاد جوابِ آن دعااِخْسَؤُا آی

درکهکسیبهخداگویدمی. شمابهدهممینشاناالناستقرآنآیه،شویددوریعنیاخْسؤُااست،ذهنیمنهمیندغا

هستی،آندراالنکهنمیجههمانبهبروکجا؟بهبرو،شودورگویدمی،هستشدگیهویتهموهستدردمرکزش

تالشوزندگیازمادرخواستیعنی،کردندمیدوررامردمقدیمکهبودهچوبیردچوب،زندمیردچوبو، آتشهمین

.گیردنمیصورتلحظهایندرزندگیبهشدنزندهوجهانازبرگشتنووحدتبهوحضوربهرسیدنبرايماهاي

همهکهاستاین،انسانهاستهمهاصلیمنظورکهجهاناینبهآمدنازمااولمنظور،لاومقصودماست،مقصوداینو

همکنندشناساییهشیارانهبایدچیزها،باشوندمیهویتهم،جهانبهروندمیهوشیاريیاخداامتدادصورتبهانسانها

اینبراي،بشوندجمعآیندهوگذشتهزمانازنییعلحظهاینبهعقببیایندکنندبازراهایشاندست،راها شدگیهویت

اولازکهبشوندهوشیاريهمیندوبارهلحظهاین،بیندازندکنندشناساییراها شدگیهویتهم،بیندازندرادردهابایدکار

.بشوندزندهخدابینهایتبهوبشوندخداییتهمان،بودندآمده

بیرونیمنظوربعديمنظور. بکنیمراکاراینبایدانسانهاهمههستیممشتركآندرهمهکهاستزندگیمنظوراولیناین

اینجا،کنیممیبیروندرکهکاريبهبریزدشاديوخردبایدشاديوخردازپرفضاياینازبینهایتاینازحاال،است

میراهرامردمکار،کارتانبهکنیدمیکار،کردنتانبزرگبچهبه،کنیدمیبزرگبچهشماحاالبه،بریزدبایداست چشمه

.کنندمیمراجعهشمابهیا،کنندمیبرخوردشمابهکههاییآدمبهریزدمیشماطریقازاندازید

برگردیدبروید؟کجاشویددور.شویددورگویدمیاوکهگویدمیقرآنآیه،داریدنگهراها شدگیهویتهمایناگرولی

همجهنم،هستهمدردهست،همآتش،مامرکزدرنیستخالیهايشدگیهویتهمولی،هاشدگیهویتمههمینبه

. بله. آتشبهجهنمبهبرگردیمخوب،هست

108، آیه )23(قرآن کریم، سوره مؤمنون

قَالَ اخْسئُوا فیها ولَا تُکَلّمونِ

.در آتش گم شوید و با من سخن مگویید: گوید

گویدمیوکندنمیقبولراشخصآندعاياست،مرکزشدرد،استمرکزششدگیهاهویتهمکهکسی:کهدگویمی

خارجایمنتوانستهبینیدمیشماوشویمخارجتوانیمنمیذهنازمایعنیذهنت،یعنی،جهنمهمانبهبرووشودور

پس.شودمیآیههمینمشمولنباشد،عمل،نباشدعهدتکهصورتیدرابیاتاینبهدادنگوشهماینهاخواندن.شویم

شدگیهاهویتهموذهن اینازرامنخدایا،کندمیدعاهمخدابهوداردمینگهرادردهاباشدگیهویتهمکهانسانی

کهکسییکبیرون،آیدمیسیربويگفتکهزبانبهزندمیراحرفاینکهکسیکند،نمیهمکاريواقعاولیبدهنجات
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دراتفاقییکبهرسیدنبراي،کندمیپلهرااتفاقاینوبیندمیرااتفاقببیندرالحظهایناینکهجايبهلحظهایندر

.جهنمبهرودمیدارد.استآیههمینمشمولهست،زندگیآندرکهآینده

غافلودیگراتفاقیکبهرسیدنبرايکنیممیهپلرالحظهایناتفاقمرتبچونکنیم،میدرستاینطوريراجهنمماو

کهوضعیتییااتفاقیکبهرسیدنبرايکنممیپلهرالحظهایناتفاقچرامناست،زندگیخودشلحظهاینکهشویممی

کنیدمیراکاراینکهلحظههرشما. هستالبتهکهاست؟منذهنتشخیصایننکند؟هستآندرزندگی،کنممیفکر

گفتم.هستزندگیآندرکهوضعیتیآنبهبرسمتا،چیستبعديکارکهاستاینمعادلواقعدر،کنیممیماهمهکه

.بینیممیمانعمارااتفاقاتوبرمانودورآدمهايتماممدتییکازپسبارها

بگیرند،مدركمثالنگذاشتندآنهانندکمیفکرچرا؟دانندمیزندگیبهرسیدنمانعراهمسرشانشوهرها،وزنازخیلی

گویندمیکنندمیمالمتحاال.رامقابلطرفکنندمیمالمتوبودزندگیآندرکهبرسندمقامفالنبهیابشوندپولدار

میتبدیلرازندگیآدمکهوقتیپس.هستیمندشمنتوگذارينمیتوگویندمیهممدتییکازپسبودي،مانعتو

فکرجهانبههنوزحالیکهدرحالتایندرخوباست،جهنمخودشایندشمنها،بهوها مانعبههاوپلهووضعیتهاهبکند

بهبروبابا،بروگفت،بدهنجاترامنخدایا،کنیمیدعاوبدهدخوشبختیتوبهکهکنیمیفکروضعیتیبههنوز،کنیمی

.دهدمیردجوابات،جهنمهمان

دور،شویددوریعنیاخْسؤُاکند،میسالوسدغا،گذاردمیراآدمایناسم، دغاهرجزايباشدردچوب:باالتبیهمان

،گردیمبرنمیتنهانه،بشویمزندهاوبهوخداستلحظهاینکه،لحظهاینبهبرگردیمجهانازاینکهبجايمایعنیشو،

.استدردازپرذهنهمینهمجهنمجهنم،بهرویممیبیشتربلکه

پایان قسمت دوم

&&&
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:گویدمیو،نیستناشتابیعنی،بگیردغذاخواهدمیبیرونازوقتیانساناینکهبهراجعدیگربیتیک

2006مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کو ز خونِ خلق، چون سگ بود مستاِخسَؤُا بر زشت آواز آمده ست

،کندمیدعاومرکزشگذاشتهرادردهاوفکرهاباشدگیهویتهمیعنیپیازوسیرکهآمدهکسیبرگویدمیشویددور

آنکهجايبهکهاستاینآنوزیباستآوازيیکولی.شودمیبلندذهنیمنازآوازاینکهچرا.استزشتآوازشاین

است،خوبآوازاینآیدمیزندگیخودازکهآوازيآن،شودزندهزندگیبه،ببیندرااتفاقاینکهازقبلببیندرااتفاقآدم

واستمستسگچونخلق،خونازآدماینکه،اخسؤُا بر زشت آواز آمده ستدیگر،شویددورگویدنمیموقعآن

کنیم،میتلفراوقتشان،یمدهمیایشانبهدردبلکه،خوریممیرامردماموالوکردیمظلمتنهانهحاالراخلقخونما

.بریممیخرافهبسويرامردم

ها مردهازوآدمهاازومکانهاازتوانیدمیشماکهکنیممعتقدرامردممااینکهکند،میبیدارراماداردببینیدراموالنا

وقت،استریختنراخلقخون،استخوردنراخلقخونجوريیکواستخرافهاین،بگیریدراکارتانگشایشکلید

دردبهاگرراخامشرابشماما،بهدهدمیخامشرابلحظهایندرزندگیاینکهاعتباربهو،استکردنتلفرامردم

البته،استذهنیمنهمینسگاینپس.خوردمیسگدهیدمیرازندگیخونکهاستاینمثلواقعدر،کنیدتبدیل

مازندگی،خوردمیراماخون،ماستضرربهخوردمیچقدرهرذهنیمنولی،استتمثیلاینها،استخوبیحیوانسگ

چرااست؟زیادچقدرکشیدن،عذابدرر،قهدر،درحسادت،کشیدندرددرکنیممیتلفماکهزندگیاینخورد،میرا

را؟کاراینکنیممی

مییادداریمماو.کندمیکمکمابهزندگییاوخداو،کنیمبیرونمرکزمانازراپیازوسیرکهگیریممییادداریمپس

بازرافضاشمالحظهاین.استدانممیمنزور،بگذاشترازورکن،زاريکند؟کمکتوبهقضاخواهیمیگفتکهگیریم

کنترل،ترسیممی،بشویمویتههماتفاقبااگرکنید،نمیعملاتفاقعقلبرحسبشوید،نمیتیهوهماتفاقباکنیدمی

.بله.ندارندردباینهاوکنیممیفکروکنیممیعملذهنشدههویتهمالگوهايبا،کنیممی

آن کژیِّ لفظ، مقبولِ خداستگر حدیثت کژ بُوَد معنیت راست

بهرسیمیوقتی،کنیارزیابیوکنیضاوتقاینکهازقبللحظهاین،نباشدپیازوسیر،باشدخالیمرکزتاگرگویدمی

بهاول،استزندگیحرفتپشتاینکهبراي،استراستمعنیتاین،بشويزندگیزندگیبهداري،ايمسئلهیک،یکی

نیست،مهماصاللفظکژياین.ندارداشکالی، خوبکنیمیپتهتته،نیستیبلدرازدنتحرفحاال،شديزندهزندگی

راکژلفظخداذهنی،مننه،لحظهایندرحقیقیزندگیبهبودنزندهیعنیمعنیبودنراستاست،معنیودنبراستاصل
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ولی،زندمیحرفخوبکهکسیولی.استمشخص،کنیدصحبتسلیسفارسیزبانبهخیلینداردلزومی،پذیردمی

وزندگیخرداینکهشامل،استبداتفاقاتشاملقضاست،شاملو،نیستخدامقبولآدماین،استپیازوسیرمرکزش

.بله،خوردنمیدردبهباشدداشتهدانشهم چقدرهرشود،نمیبعدشچهاروارد،شدهبلوکهزندگی،کنندهزندهانرژي

40مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع شماره 

رُخَت از ضمیر و فکرت به یقین اثر بیابد

د از برون تَالبَدچو درونِ کوزه چیزی بُوَ
خوانیممیراها اینهمه.کندمیپیدااثرتوفکرودرونازتورخ:گویدمی.کندمیکمکبهکهاستشعريیکهماین

مرکزاگر. آیدمیبیرونکوزهازحتمااینباشدچیزيکوزهدرون:گویدمی.شماستمرکزتظاهرشمابیرونکهبدانیدشما

خودشجوريیکجایییککرد،پنهانشودنمیراتنفرباشدتنفراگر،کنیمپنهانتوانیمنمی،باشدشدگیهویتهمما

کوششوجودباماکارهايیعنی،بشویمزندهاوبهاینکهجزنداریمايچاره،کردعشقبهتظاهرشودنمی،دهدمینشانرا

میاتفاقاینحسببردائماقدروقضایعنی.ماستعلیهبرهمقدروقضایعنیهمقضاو.آیدنمیدرجوربیروندرزیاد

.نداردفایدهاستپیازوسیرازمامرکزکهکنیمانکارمااینکه.هستچیمامرکزکهافتد

اگر،رویممیخرابیسويبهرویم،میاوسويبههستیمجنسآنازماجذبقانونطبقباشدهرچهجنسازمامرکز

پخشجهاندررادردکند،میپخشجهاندررادرد،کندمیبیشتررادرد،رودمیدردسويبهباشددردنسجازکسی

پس.گویدمیالهیقانونرااین.گرفتراکاراینجلويشودنمی،شودمیپوكبادامبریزيدردعملیوفکريهربهکنی

.بخوانیمهمرارباعیاینبله.کنیمعوضراانمرکزمیعنی،کنیمعوضراخودماننداریمايچارهما

1547مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

هر نور مشوۀپروانه صفت کُشتای دل تو به هر خیال مغرور مشو

داریمشعورما. مرکزتنگذارراآن،نشوذهنخیالمغروربشودزندهزندگیبهاینکهجايبهتوگوییممیخودماندلبهما

نورياینکهبراي.هر نور مشوکُشتۀ.استمشخص،نروبیرونینورهايطرفبهپروانهمثلو،دهیممیتشخیصرااین

میآنبهچسبیممیماوقتیاید،میدهدمینشانذهنکههرچیزيازکهنورياید،میمقامازکهنورياید،میپولازکه

.هستیماريهوشیاولکهحالیدر،میریم

نزدیکرت آی و از خدا دور مشوتا خود بینی تو از خدا مانی دور

درافتیممیخوب،باشدمامرکزنآ،باشیمداشتهمنباال،بیایدمنودانممیبگوییم،ببینیمراخودماناگرخوبخیلی

خداازوبخورراشراباینبیالحظه،اینبهبیایعنیآينزدیکتر.شویممیدورخداازو،شویممیدورلحظهاینازوزمان
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همذهنتازه،بیندازکاربهراذهنبعد،شوزندهبودنبهاول،ببینرالحظهاوللحظهایندریعنی،آينزدیکتر.نشودور

چیزیکهمهها این،ذیریمپمیرااتفاق،شویممیتسلیمماکهلحظههر. بیندازکاربهخرداینوبودنزندهاینبراساس

.است

چیبعديفکروبعديکارکهدهیممیتشخیصبعد،شویممیزندهزندگیبهاول،بعديکاربهرفتنجايبهکهلحظههر

گوییممیلحظههر،شویمنمیدورخدااز،خوریممیرالحظهاینشرابآییم،مینزدیکتر،شویممیخداجنساز،است

ترواضحاینازدیگر،شویممیدورخداازدیگرصندوقیکبهرویممیصندوقیکاز،شودمیمامرکزمامن،دانممی

:بخوانمبرایتانکوتاهغزلیکبدهیداجازه.گویدمیموالناکهشودنمی

2921مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ا را بر آن باال؟ بلیره دهد مساقی این جا هست ای موال؟ بلی

میمایعنی،مندوستايهستجاایناالنهمینخداساقی،:گویدمیموالنا.آزادبندهبنده،دوست،،سروریعنیموال

تسلیماگر،کندزندهخودشبه،باالببردتواندمیذهنیمنهوشیارياینازراما.بلهگوید؟می،شویمزندهآنبهتوانیم

میراما.بلههست؟چیجواببیفتد،مادراتفاقموضوعاینبخواهیمواقعااگر،کنیمآشتیلحظهایناتفاقبااگر،شویم

نهایتبیبهحضورهوشیاريبه،استذهنیهوشیاريکه،حیوانیهوشیاريازدورچنداننههوشیاريایناز،باالبرد

.بله؟خودش

بنده گردد شِکّر و حلوا؟ بلیپیشِ آن لبهای آری گویِ او

شبیه،بشویماوشبیهمااگر.مابهگویدمیبلههمیشهخداهايلبشودمیمعلومپساو،گويبلههايلبپیشگویدمی

.استالستبلیهماناین،لحظهایناتفاقبهچی؟به،بگوییمبلهلحظههربایدهممابگوییم؟چهبایدمابشویمخداییت

لحظههر،بگوییمبزرگبلهیکلحظهایناتفاقبهاگر،بگیریمیاداواز،بگوییمبلههممااگر، پیشِ آن لبهاي آري گويِ او

آییم؟میبیرونذهنیمنتلخیاز،شویممیزندگیجنساز،شویممیشیرینیعنیحلوا؟وشکرشویممیما،بگوییم

خواهیدمیشماو،گویدمیخداچون،بگوییدبلهلحظههراتفاقبهخواهیدمیشماحاال. بله:گویدمیجوابخودش

.استزندگیشیرینینمادحلواوشکر.بشویمحلواوشکرخواهیممیماهمه.بله؟بودیداولازکهبشویدخداییتهمان

لیهست جَعدَش مایه سودا؟ بهست چشمش قُلزُمِ مستی؟ نَعَم

شودمی.بلهکند؟نگاهجهانبهماچشمازاو؟بدهدمابهراچشماینتواندمیاو. بلههست؟مستیدریايخداچشمآیا

ماآیا. شویممیاو،شویممیلحظهاینوسیعیاعمیقنهایتبیفضايماوقتی. بلهنعم،باشد؟مستاومثلهمماچشمان
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حاالاما. بله؟استخردازپروشاديوبیخودي،مستیدریايیکاو.بلهبشویم؟زندهاوهب،بشویمتبدیلاوبهتوانیممی

مایهتواندمیاین،استذهندرماهايتوهمهمینزلفشهايپیچیدگیزلفش،هايپیچیدگی،کنیممعنیاینطوري

سودا.بلههستجوابش؟بشودفکرهاباگیشدهویتهممایه،بشوددردهامایه،بشودمنفیهیجاناتمایه،بشودهیجانات

سوداولی.استباطلخیالمعنیبهکه،دهدمیرامعنیآن،بگیریدراذهنبهافتادنمعنیاگر،استمختلفمعناهايبه

.یمهست،بله؟ بشویماومجعدهايزلفعاشقماشودمیگویدمی.هستهمعشقمعنیبه

هویتهمآمدیمما،روزيچندصباحیچندخدائیت،بودیم؟چیماکردیمگمرااهمانرماکهاینکهگویدمیداردپس

دوران،استمنفیهیجاناتدوران،سوداستدورانکهموقتوکوتاهدوراناینما،مرکزشدهفکرهاییبا،چیزهاباشدیم

آمدههوشیاري.یمگیرمیمعناآنبهکهریدبگیمعناآنبهراسودااگر.شودبرطرفتواندمیفوراواستموقتدردهاست،

باورهاباهویتهمچونروزيچندولی،داریمرااستعداداینمایعنی،شودتبدیلمستیدریايبهکه،داردراایناستعداد

رنجشوکینهاست؟خوبچیزشچهدردرآخ،دهیدمیتشخیصرااینهابودنتوهمیاآلنشماو،اشتباهاًشدیمدردهاو

خوبیهیجاناتچهاینهاخدا،از،مردمازجداییحسوتنهاییحسونقصحسونداشتنرواومحدودیتوجوییانتقامو

است؟خوباینهاداشتنچرااینها؟است

یکیحساینازووحدتاینازکه؟استبهتر،بکنندوحدتحسزندگیبهشدنزندهطریقازشوهروزنخانوادهدر

،شودمیتولیدخالقیت،شودمیتولیدخرد،شودمیتولیدشادي،شودمیتولیدزیباانرژيوشودمیتولیدعشقن،بود

تشخیصمایعنی،بیایدقهربوي،بیایدرنجشبوي،بیایدخشمبوياینکهیااستبهتراینبله،،شودمیعطرازپرفضاآن

اگرهرلحظه،گرفتهدستشراشرابجاماواینکهبهتوجهباتواندمیاینتهسهماگرواست؟بهتریکیکدامدهیمنمی

.کنارگذارندمیراشانمنوکنندمیشناساییراموضوعاینزودي،بخورندنفردواین

کهمنهمسراینکهگوییممیداریممنوقتیمافهمد،نمیاوکهگویدنمی،کناربگذاردرااش منآدمدانیدمیشما

،دارنددردکهآنهاییمخصوصا،هستنداینطوريدارندذهنیمنکههمسرانیهمهکه،نیستمندرحدفهمد،نمیچیزي

پیشراآدمآبرويکنم،یادآوريهی بایدمن:، پیش خودش می گویداستبلدرارفتارشنه،استبلدرازدنشحرفنه

منمن،ازآید؟میکجاازاینباش،ساکتمگویمیهینگو،راحرفینا،بگوراحرفاینمگویمیهی، وبردمیمردم

.بشویمرهاآنازتوانیممیمااستموقتیگرفتارياین.بلدم

حرفمسئولمناصال؟ماچهبه،استبلدرازدنشحرفخودشهرکسیخانم،آقاگوییممیبشویمصفراگربشویم،رها

ايهستاینجاخدا:گویدمیبود،اولبیتموال،اي:گفتهاولهماناست،دیگريدآزاانسانیکاو،هستمخودمزدن

؟نیستاینجاپس،ساقیکردهاشغالرامنبدندرصد99/99ساقی.بلهاینجاست؟ساقیهست؟جاهمهخداآزاد؟بنده
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خوش برآید مهچو گل با ما؟ بلیاین مهه بگذشت آن سروِ سَهی

آنشود،میعوضهمزودوبشودعوضبایدکه،بشودعوضمامرکز،بگذردشدگیهویتهماین،بگذردسوداایناگر

مییکیماباشویم؟میزندهآنبهمازیبا،گلیکمثل،گلمثلخدا،بینهایتیعنیبلندوراستسرو،بلندوراستسرو

میشما.بلهنیست،همسروکهذهنیمناینکژسرومقابلرد،قامتراستسروشویم؟میسرواوبصورتماشود؟

قرارمامرکزاینهاودادندمابهکهپوسیدهباورهايوفکرهاودردهاباشدگیهویتهماین،بگذردموقتچیزاینخواهید

بهشدندهویتهمکههرچهو.هستندزندگیجنسازهمهانسانهانیست،انسانهابینتفاوتیهیچحالیکهدر،گرفته

،کنیممیزندگیتفاوتهاباماودهدمینشانجدي،دهدمینشاندرشتراتفاوتهااینومرکزشانگذاشتندوباورعنوان

بله،؟استغلطاینببریمپیتوانیممیکنیم،میزندگیجداییبا

داردراخودشمسئولیتکسیهر.کنیممیارکخودمانرويشخصاما،اوقامتبلندسروبهگلمثلشدنزندهایندرو

دیگرانکهشدخواهدسببعشق،اینداشتننگهورشعلههمینما،شویممیزندهاوبینهایتسروبهاینکهمحضبهولی

.کنیمکارخودمانرويهمیشهاستکافی،بگوییمچیزينیستالزم،کنندارتعاشعشقآنبههم

من شوم شیرین تر از خرما، بلیاوچون خبسبم زیرِ سایه خنلِ

توکلاگر.بشومتسلیملحظهبهلحظهکهوقتیخوابم؟میکیاو،برکتدرختاو،خرمايدرختسایهزیربخوابممناگر

نکند،دخالتمنذهنیمنکند،تعیینرامنعملوفکراولحظهایندر،اوبهبسپارمراخودم،بشومتسلیم،باشمداشته

ذاتمشوم،میزندهذاتمبهمندهد،مینشانمنبهراخودشمنذاتاینکهبراي،بلهشوم؟میخرماازترشیرینمن

شیرینواوخرمايدرختسایهزیرخوابیممیماپس.استآرامش،استشادي،استشیرینیاوذات، هستهماوذات

.نداریماحتیاجبیرونیحلواهاي،بیرونیخرماهايبهردیگ،بچشیمراخودمانذاتشیرینیوقتیو.شویممیخرماازتر

سیم دزدد زان قمرسیما، بلیهم عَسَس، هم دزد ای جان هر شبی

.ماستهوشیاريداروغهکیه؟داروغه.استداروغهعسس،استذهنیمندزدپس،دزدیعنیدزدداروغه،یعنیعسس

مابهاینکه،داریمهوشیاري،داریمبودنبعدیکمالحظهاین.ماستهوشیاري،ماستآگاهیما،کنندهحفظومانگهبان

هردوي:گویدمی.استدزدذهنیمنداریم،همذهنیمن.بدهدخردمابهتواندمیواقعا،استخوبچیزيچهگویدمی

میزندگی،دزدندمیزندگیاوازخدا،یعنیسیماقمرچهارده،شبماهیعنیقمر،سیماقمرآنازدنیاشبدراینها

.گیرندمیزندگیازرازندگیشان،اندزندهزندگیبهدوهرمابودنوذهنیمنیعنیبله،گیرند؟

بدزددکمترذهنیمنکهباشیدهشیارنگهبان،بعنوانشما،شمانگهبانایناگردانیدمیرااینحاالکهشما،خوبخیلی

گوییممیسادگیبهداریمماواقعدر.شویدمیزندهاوبینهایتبهموقعآنشما،خودبهرسد،میکیبهزندگیندزدد،یا
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خشمگینشماکههردفعه.بدزدندرامازندگیوکنندتحمیلراماخودشانبهدردها،شدگیها،هویتهمایننگذاریدکه

هر.کنیدمیلهپازیرو،کنیدمیخشمدردبهتبدیل،گیریدمیخداازرازندگیداریدکنید؟میداریدچکار،شویدمی

بهدردحالتهماندوباره،شویدمیرنجیده،شویدمیناراحتاالن شماوآیدمییادتان،گذشتهدردآوراتفاقاتکهدفعه

. زندگیشما؟بهدهدمیکیرازندگیکنیدمیزندگیداریدياینطورکهاآلنکنید؟میچکارداریدشما،دهدمیرخشما

:گویدمیراهمینبعديبیتاالن. دیگرنیستیدآگاهالبدکنید؟میفلتچرا. شماخودمالکیست؟مالزندگیاین

دزد گردد عاجز و رسوا، بلیچون برآید آفتابِ رویِ او

بهنورافکنیالحظهاینباآشتییاوزندگیبهرفتنازقبلهچیبعديکاراینکهازاجتنابباسلیم،تبایواشیواشوقتی

آمد؟خواهدپیشچیزيچهباالخرهدردها،انداختنودردهاازپرهیزورفتنجلوآگاهانههمینطوريوانداختنخودروي

باالاید،برچون.کردخواهدطلوعشمادرزندگیوخدارويابآفتیعنی. شدخواهیدزندهخودتاناصلیمنظورآنبهشما

. دزدیدهمیذهنیمناینفهمیدمیشما. شودمیعاجزهمشودمیرسواهمذهنی،مناینزندگی،رويآفتاببیاید

.ایدشدههمیدفمیراچیزهاایناگر. شدیدچرانشدید؟االن،اورويآفتاببهشدیدهشیارکافیاندازهبهشماخوب

ببینیدتوانیدمیشمادزدد؟میجوريچهو،شماازدزددمیچهاینکهبگیریدزیرنظردائماًرادزداینخواهیدمیشما

کهدارداینبهمیل،دارددیگرانکردنعوضبهمیل،داردتوقعبهمیل. داردنگهرادردهایشداردمیلذهنیمناینکه

دزدشماکهاوسترويآفتاببافقطاو،کارازباشیدآگاهلحظهاینشماکهندارددوستیعنی.کندقطعخداباراشارابطه

وجدلوبحثبهکشدمیراشمابنابراین. کندکمراهوشیاريخواهدمی. ببینیدشماندارددوست.ببینیدتوانیدمیرا

چیزایننکن،ولرابیرونیتاییدوتوجهاینتو. دانممیمنبگوتو،کندمیالقاشمابهودارمنذهنیهايفعالیتتمام

واقعاگویدمیکههرچهاست،شیطاننمایندهاینکهدانیدمی. زندگیبهشدیدزندهکافیاندازهبهشماولی. استخوبی

.استشیطانهمین

شماودزدیدهمیشماازاولازذهنیمناینهمیدبفشمااگرشود؟میرسواوعاجزاین،کنیدتماشایشدائماًاگرشما

میمالیهايموفقیتحتیگرفته،شمادستازراها فرصتخیلیوبزندلطمهشمابهکردهکوششو،نبودیدمتوجه

گراوشود؟نمیرسوارا،اوضاعریختههمبهوکردهمطرحباالآوردهراخودشذهنیمناینبیاورید،دستبهتوانستید

بدزددتواندنمی. شودمیعاجزچراشود؟نمیعاجزکنیدشناساییاگرشود؟نمیعاجزاینباشیدذهنیمناینناظرشما

خوب. استذهنیمندانیدمیچرا؟نشینید،میفوراًشوید،میبلنددانممیمنگوییدمیجمعدروقتیاالنشما. دیگر

میشود؟میعاجزآیا. شدهعاجزشمادستازدیگر،شدهعاجز. رویدنمیشماشدبکراشماکندمیهرکاراالنذهنیمن

. شودمیهمرسوا. شودمیعاجزگوید
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کنید،اجراخودتانخانوادهدربفهمید،خوبرابرنامهاینشماکنیم،پخشايبرنامههمچینکنیم،کمکهمدیگربهماآیا

نمیهمخانوادهاز، کنیدمیبله. بلهکنید؟میرسواوعاجزخانوادهآندرراذهنینمبدهید،یادهمسرتان،هایتانبچهبه

وزنبینرابطهایندرخواهدمیذهنیمن. بیندازدراهدعواخواهدمیکند،ایجادتلخیاوقاتخواهدمی.بدزددتواند

طوربه. کنندمیقهرهمبامردم! هستقهرچقدرببین.کندایجادقهرخانوادهاعضايیابرادرهابرادر،،خواهربینیاشوهر

میدردآنجابههسترابطههرجا. کندنمیفرقدیگر،استرابطه،کنندمیقهروکنندمیآشتیهیوکنندمیقهرکلی

همدیگر؟ازخواهیممیچهبرنجیم؟همازبایدماچهبرايآخر.ریزد

پیزندگیاصیلشاديبهشماوبیایدباالاورويآفتاببایدولی. شودمیرسواوزعاجدزداینبشودآشکاراینهاخوب

ازخوشبختیحسبگیرید،زندگیازامنیتحسبگیرید،زندگیازهویتحس. ببریدپیزندگیاصیلآرامشبه. ببرید

میعاجزدزداینباشید،نداشتهعیتوقهیچکسیازنخواهید،بیرونازوقتی.رااینهانخواهیدکسیازبگیرید،زندگی

،بربیایدتواندنمیشماپسازکهبفهمدشماذهنیمناگر.رودمیکندمیولدیگربعد،کندمیاذیتمدتییک. شود

بیاگویدمیشمابههرچهکه. استتمامکارشدیگرخورید،میگیریدمیراجامشواید،شناختهراخداشمااینکهبراي

بیرونازگویدمی. استبیرونجهاناست،جهانبهآوردنرواش فنایندیگر .خواهمنمیگوییدمیجهانبهوربیارو

چکارنیستم،هویتهمپولبامنگوییمیشما. ذهنیمناینشودمیعاجزنخواهیزندگیبیرونازشما. بخواهزندگی

همآنهابانخواهید،زندگیهمسرتانتان بچهازنباشید،هویتهممقامبانباشید،هویتهمپولبااگرشمابکند؟تواندمی

. راکاراینبکنید. شودمیرسواوعاجزپس. شودمیعاجزکند؟میچکارذهنیمناین،نشویدهویت

در دماغِ او کند صَفرا، بلیناشتاب آنکس که او حلوا خورَد
در،اومغزدربخورد،رابیرونحلواياگربکند،قضاوتبعداول،بخوردغذازندگیازآدمهاینکجايبهلحظهاینیعنی

کهراسکونمانبعداینماکهشودمیمعلومپس. بلهجوابش. دردمنفی،هیجانیعنیصفراشود؟میایجادصفرااودماغ

بیبعدسکون،بعدلحظه،اینبعدتامل،بعدناشتاب،بعد. مایدادهدستازبرود،جاییبهنداردعجلهاست،ناشتابمانبعد

تشخیصمااگرحاال.داردعجلهذهنیمنبرود،جایینداردعجلهخدا. برودجایینداردعجلهلحظه،ایندرخدانهایت

صورتایندرما،بهدهدمیدردیعنی،دهدمیصفرابیرونیحلواياینکهبراي،خواهیمنمیرابیرونحلوايماکهبدهیم

.خوریممیرازندگیحلوايومانیممیناشتابوناشتاب،،خوریمنمیرابیرونحلواي

رویَد از سر گلشنِ اَخفی بلیبس کن، آنکس کو سِری پنهان کند

فکربهبرویماینکهجايبهوبزنیمحرفاینکهجايبهمایعنیکند،پنهانراسريکههرکسی. نزنحرفدیگرگویدمی

بهنرفتنآیا این. جهانبهبرودنگذاردیعنیکندپنهانراسرّ. ماستسرّاین. داریمنگهراانرژياینبعدي،کاروبعدي
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زیادحضورهوشیاريانباشتگیاینکهشدخواهدسببها شدگیهویتهموجدلوبحثازبرداشتندستوجهان

گلشنوترمخفییعنیاخفی. بلهشود؟میزندهاخفاستگلشنهمانکهخدانهایتبیبهانسانبشوددزیااگر.بلهبشود؟

واقعدروآخرمرحلهوبردمیکاربهکلمهعنوانبهداردفقطندارد،توجهاصطالحاتاینبهموالناالبته،ًاصطالحااخفی،

یکیونخواهیمچیزيجهانازمااگریعنی.شدنزندهخدانهایتبیبهیعنیشدن،زندهخدابهیعنی،استعرفاننهایی

. بله،هستجوابششویم؟میزندهخدابهباالخرهکنیمالراچیزهایکی

کمکعالقمندانشمابراياستممکنبیتآنکههستبیتییکآنجاوبخوانم،دومدفترمثنويازبیتچندبدهیداجازه

بهذهنیمنانسانیک:کهگویدمیکه،استاینزندمیکهتمثیلیموالناخالصهطوربهوبت،صحهمهاینازپسکند

.خوردمیشرابتوشیخِکه،زندمیطعنهداردشیخیکمرید

اورسیده،حضوربهکهانسانیبه،کندمینگاهراعینکشکهذهنیمنمرکزازکهکسیکهبدهدنشانخواهدمیموالناو

موالناآنهم،پیرآن،خوردمیرادنیااینشراباوچونکندمیفکرو،خوردمیایزديشرابازکهبفهمدتواندنمیرا

داردخبیث،اینجاگذاشتهرااسمشکهشخصاینبنابراین،و.نیستاینطورکهحالیدر. خوردمیرادنیااینشرابهم،

.برسیمبیتآنبهکهوانیمخمیسریع. کندمیرامریداینشیخغیبت

3398مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

قصۀ طعنه زدنِ آن مرد بیگانه، در شیخبقیۀ

کَژنگر باشد مهیشه عقل کاژالیید ژاژآن خَبیث از شیخ می

منمرکزوسیلهبهکهاستکسینگرکژنگر،کژوگفتمیبیهودهسخنانوکردمیغیبتشیخازخبیثآن:گویدمی

پسبیند،میذهنیمنوسیلهبهیعنی،استدوبینیعنیکاژعقلاست،کژعقلششخصیچنینهمیشهوبیندمیذهنی

اگرکهگیریممینتیجهاینجاازو.کردنخواهدکاربیروندرماعقل،باشدپیازوسیرازدوبارهمامرکزاگرشودمیمعلوم

هیچیعنیاید،میپوست،وگوشتباقیواستدیدآدمیکژبینی،یکازماعقلپس،کندنمیکاربیروندرماعقل

.بودنخواهیمکارگشامابیروندرذهنی،مندیدبایعنیبددیدباکژبین. کندنمیکارهمموقع

او ز تقوی عاریست و مُفلسیکه مَنَش دیدم میانِ جملسی

.معنويلحاظبهاستمفلسوتقواستازعاريو،نداردتقوااینکهمجلسیمیاندردیدمرااومنکه

تا ببینی فَسقِ شیخت را عیانور که باور نیستت خیز امشبان

.ببینیخودتچشمباکهراشیختزشتکارهايایناصطالحبهبدهمنشانمن،امشببرویمپا شوکنینمیباوراگر
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بنگر فَسق و عشرت کردنی: گفتبِبُردش بر سرِ یک روزنیشب 

پایینظاهرا. کندمیچکارشیخببینند،بکنندنگاهسوراخآنازاصطالحبهکهسوراخییکسربررفتندشب:گویدمی

دراندآمدهاینها:کهاستاینناموالتمثیلحاالروزناینولی. داشتهروزنییکبودههرچهیااتاقاینوشیخبودهنشسته

یکوخداستنهایتبیبهزندهکهاستشیخیکبیند،میذهنیمنباکهاستخبیثآدمیکبنابراینپس. لحظهاین

ذهنیمنکهاوکهاستواضحلحظه،اینبهاندآمدهسههرولی.گویدمیراستکیداندنمیوسطاینکههستهممرید

شرابیدارداواو،دیدگاهازولیخورد،میایزديشرابهستزندهلحظهاینبهکهشیخ. بیندمیذهنیمنعینکبادارد

.کندباورراکیداندنمیماندهمریداینهموسطاین. اوستشبیهشرابشکندمیفکرکهخوردمی

هَبروز، مهچون مصطفی شب بُولَبنگر آن سالوسِ روز و فَسقِ شب

) ص(رسولحضرتیعنی،استمصطفیحضرتمثلروزکه،ببینرافریبشببین،راپیرتزشتکارهاي:کهگفتمریدبه

.رسولبرعکسداشت،ذهنیمنخیلیکهدانیدمیرابولهب. استبولهبیعنیمصطفیعمويمثلشباست،

ذُ بِالَله و در دست، جامشب نَعُوروز، عبدا او را گشته نام

گیردمیشرابجامدستشدر! خدابرپناهشبولی،نامدمیخدابندهراخودشروزگویدمی. خدابندهیعنیعبداهللا

.خوردمیشرابجهاناینازیعنی

شیخا، مر تو را هم هست غُر؟: گفتدید شیشه در کفِ آن پیر، پُر

بههستعیبمعنیبهاینجادرکه،هستمردانفتقاشکالیاهمینعیبمعنیبهالبتهرغُست،هعیبهمینمعنیبهرغُ

مامثلهمتوشیخگفت. استپرکهدیدراشیشهپیر،کفبر:کهگویدمی. خوردمیهمنیرنگوفریببهاینجاو. طورکلی

معیوبی؟

میزد شتابان ناشتاب؟دیو میگفتی که در جامِ شرابتو منی

شیطان،برویمذهنبهشتابانناشتاب،مااگرشرابجامدرکهگفتینمیتومگر:گویدمیپیربه. بودبیتاینمنمنظور

بهاینکهجايبهلحظه،ایندرهرکسیاینکهیعنی. گفتیمامروزکهچیزهاییهمیناینکهیعنیچه؟یعنیکند؟میادرار

برسدتا،هچیبعديفکر،هچیبعديکاربهبرود.استذهنکارشتابانوشتابانبشود،زندهزندگیبهود،بشزندهلحظهاین

کردنادرارشبیهبعديچیزبهرفتنهمانصورتایندربدهد،زندگیاوبهاینکهیاکندبرطرفرانقصشکهچیزيبه

زندگیطرفازلحظهاین.استصادقمابرايهرلحظه. ستاصادقهمیشهموالناحرفاینو.ماستشرابجامدرشیطان

تعیینرابعديکارذهنبهرویممی،بشویمزندهزندگیبهلحظهایناینکهجايبهرویممیچونماواید،میخالصشراب
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منآلودگیواقعدرماپس.استشیطانادراربعديکارهمینوکنیمتعیینرابعديکاروکنیمتعیینرابعديکاروکنیم

. استحقیقتییکاینیعنیرا؟اینگفتینمیتو:گویدمیشیخبه. لحظههرخوریممیراذهنی

وبشویدعدمجنسازکه. بشویدتوانیدمیشیخمثلهمشماکههستشیخییکنه،کهکندبیانخواهدمیموالنااالنو

ذهنیمنکهخبیثآنوبخورید،زندگیآرامشیعنیبخورید،شاديیعنیبخورید،خردیعنیبخورید،عسلیاانگبین

. شدیممتوجهدیگرخوانیممیتند. بخوردراشیطانادراراست

کاندر او اندر نگنجد یک سِپَنداندجامم را چنان پر کرده: گفت
جايارزنیکاندازهبهوامزندهاونهایتبیبهمناینکهبراي. استپرزندگیشرابازاالنمنجامکهگویدمیشیخ

ومنداريفضااینومننهایتبیایناالن.نیستمهویتهمهیچیبامنیعنی. نیستدیوادرارجاينیست،بیرونیچیز

او. هیچیکهنشوداگر. بشودبایداگربشود،انجامبایدکاريچهکهمنذهنبهدهدمیدستورمنزندگیبهشدنزندهاین

.داندمی

کاندر او اندر نگنجد یک سِپَنداندجامم را چنان پر کرده: گفت
.نیستجاماینتويشدگیهویتهمیابیرونیچیزکوچولو،ارزنیکیاسپندیکیااسفندیکاندازهبهیعنی

ایاین سخن را کَژ شنیده غِرّهای؟بنگر اینجا هیچ گنجد ذره
دارداصرارکهکسیآنواستپیرمریدوسطاینهمیکیآدم،دوتابهکنیدمیهمنگاهشماحاال. منبهکننگاهگویدمی

بهکههستندکسانیزمانهمیندر.نیستاینطوريهمه،بهرادیدجورایندهدمیتعمیموکندنگاهپیازوسیرمرکزبا

بنابراینشود؟میجابیرونیچیزايذرهاینجاآیا. گویدمیمریدشبه،کننگاهخوبتودگویمی. اندزندهخدانهایتبی

منباسنجیده،خودشعقلباشنیده،خودشذهنبایعنیشنیدهکژ. شنیدهکژراسخناینايخوردهفریبآدمیک

.دیدهاستعینکشکهذهنی

بیندور دار این را ز شیخِ غیبجامِ ظاهر، خَمرِ ظاهر نیست این
ظاهرخمروظاهرجاماینزجاج،زاوجامنهویرعصزاش بادهنهکهگفتداشتیم،همغزلدراینکهکماجام،اینگویدمی

ابشراید،میبیرونازکهراهویتوراخوشیشرابورابیرونیقالبرا،بیرونیالگوياینشما.شرابیعنیخَمر. نیست

داردورتو. خوردنمیدیگرشرابآنازشده،بینغیبکهانسانیشده،بینغیبکهشیخی.نیستجنسآنازاینهارا،پز

است؟درست. رااو

کاندر او اندر نگنجد بولِ دیوجامِ می هستیِّ شیخ است ای فَلیو
.فایدهبیسود،بییعنیفَلیو. شماستدروننهایتبیفضايهمینمیجامپس. استشیخزندگینهایتبیمیجامپس
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پسندارد،شدگیهویتهمدیگرآدمایناینکهبراي.نیستشیطانبولبرايجایی. کندادرارتواندنمیشیطاناودرکه

هویتهمآنجادرارزنیکاندازهبهسپند،یکاندازهبهحتیکهکنیدنگاهمرکزتانبهبایدشماکهاینبهگردیمبرمی

انرژيدیوبول. توآنافتدمیدیوبولوگرنه. گفتنمیرا،اینکردنمیتجربهاگرموالنا.داردامکاناینونباشدشدگی

رسواوعاجزشماذهنیمنشماهايکوششاثردرباالخره. خواندیمهمغزلدرامروزکه. آیدمیذهنیمنازکهاست

.گذاریدنمیشمایعنی. لحظههرماشرابتويکندنمیادرارذهنی،منشودبعاجزاگر. شدخواهد

جامِ تن بشکست، نورِ مطلق استپُرّ و ماالمال از نورِ حق است

بیبشود،بازمامرکزکهداردامکانپس. خداستنوراز. ریزدمیدیگرسرشازاست،ماالمالاست،پرکامالپر،یعنی

همدردهااین. کندزندهخودشبهرامابیاوردخواهدمیقضاقانونباقضاباهمزندگیوبشویمخدانورازپربشود،یتنها

.استشیطانیرابطه،بهدردورابطهریختنودردو. بکشیمدردنبایدماو. کشیممیدردچرابفهمیمماکهاستاینبراي

.باشدشودمیوباشدحقنوربایدآنجا. آنجاکندادرارهینبایدشیطانشوهر،وزنبینداریمرابطهیک

پس.استهوشیارينابوخالصنورخداست،نورمطلقنوراست،مطلقنوربشکست،تنجامشکست،ذهنیمنجامو

افتد،میمسیرایندرافتدمیاتفاقیهروقدر،وقضاگیرد،میصورتقضاقانونمطابقگردیمبرمیجهانازمابنابراین

قدر،وقضاافتد،میقضاوسیلهبهافتدمیلحظهایندرکهاتفاقیهرشدهگفتهبارها. ماستکردنبیداربراياتفاقیهر

کاملتبدیلآنازمنظور. استلحظهاینبهبرگشتنآنازمنظور. استذهنخوابازبیداريآنازمنظوروخداوسیلهبه

وحلواوخوشیگرفتنمیلماو. شودمیتبدیلنهایتبیبهاینشویممیتبدیلدیگروقتیکهاستحضورخالصنوربه

. شیطانادراربولبهکندمیتشبیهرااینموالنافهمیدیماالنو.نداریمرابیرونازشیرینی

رَد خَبَثاو مهان نورست نَپْذینورِ خورشید ار بیفتد بر حَدَث

نمیکثیفخورشیدنورمدفوع،یانجاستیعنیحدثحدث،بیفتد،بیرونکثافاتبرخورشیدنورکهطورهمانگویدمی

ولی.شودنمیکثیفهماوشود،نمیکثیفاونوربیرون،بهتاباندمینوروشدهزندهخدانهایتبیبهکهانسانیپس. شود

مریدکهبینیممیمااالنو. کندمیپاكرااوو. ذهنیمنکثافاتوذهنیمنیعنیحدثاینجادر،تابدمینورکههرچهبه

.پذیردنمیناپاکیواستنورهماناوو.شودمیپاكدارد

دردوداریمشدگیهویتهممامرکزماندرداندمیحالیکهدرذهنیمن. ذهنیمنکارهايبهدوبارهبکنیمبایدتوجهاما

اینو. دانممیمن:گویدمیکند،میعلمودانشادعاي. کندمیرادیگرانتغییرادعاي. کندمیحضورادعايداریم،

هست،همبلندخیلیکهداریممنماکند،میبلنددانندهآدمیکعنوانبهراماوکندمیتحمیلمابهراباورهاوروش

. نیستبلندقامت،راستامروز،سهیسروداشتیمکه،خداستسروهمانمناینکهکنیممیفکر
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جدلوبحثرنجد،می. شودمیترمقاومشود،میبزرگتر. شودمیبدتراش منگیردمیقرارکهچالشهامعرضدربنابراین

خیلیاحتمالشچونبشویممشکلایندچارخواهیمنمیام.شودمیترتلخورنجدمیهمبازپذیرند،نمیمردمکند،می

ادعامرغکهدیدیمهمصیادومرغداستاندرو. نکنیمادعانکنیم،معلمینکنیم،استاديادعاياصالاستبهتر. استزیاد

زوراگر:کهگفتمیاوبهصیادوبشودقويتابدهدقرارشیطانیهايوسوسهمعرضدرراخودشبایدانسانکهکردمی

من،بگویماینطوريیعنی.نهباشیضعیفخودتاگرولی. بلهباشیداشتهعمراگرباشی،زندهحقنوربهاگرباشی،داشته

وحدثیمجنسازخودمانونداریمرازورآنهنوزخودمانماکهصورتیدر،باشیمداشتهرادیگرانتغییرقصدنبایدماکه

.دانیممیهمخودمانوخَبثیم

نگوییدنگویید،استادمنبه. فهمیممیچهببینیمبخوانیمراموالنابرویم. دیگربخوانیمبرویم. دانمنمی،شمامثلهممن

سهیسروبهنبایدراذهنیمنبلندقداینپسکنم؟راهنماییبتوانمکجاازمن. کنیدراهنماییراماشمادانی،میشما

:بخوانمهمبیتاین. بله. کنیمتشبیهمعشوق

881ي، مثنوي، دفتر اول، بیت مولو

اندک اندک دزدد از حبسِ جهانوین نَفَس، جان های ما را مهچنان

رابیتتغییرآیاکهببینید،رسیممیکهبیتهربهکنممیخواهشمن. خواندخواهمبرایتانکهاستهاییبیتتکاینها

اوباموازيماکهحالیدرخدایعنیاوراماهوشیاريیعنیماجانهايظهلحاین:گویدمیکنید؟میکشفخودتانروي

اینکنیمنگاهخودمانبهاینکهیکیپس.بردمیدزدد،میها شدگیهویتهمازیعنیجهانازهستیمتسلیمیاهستیم،

موقوفنهاستفیکونکناوکارکهما،رويکندکاربتوانداواینکهبراي. توانیمنمیذهنیمنبا. دزددمیاوراهوشیاري

علل،

1344شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

عللموقوفِنهست،فَیَکُونکُنْاوکارِبپذیرنَفَخْتُزرودهدتجاناودمِ

چهارهردرکندیمزندهرامافرستدمیاوکهانرژيیعنیاودم. اوستشراباودماید،میاودمِشویممیموازيوقتی

توجه. دزددمیراماهايجانشود،میبشواینو.شودمیبشو،گویدمیزندگیکارو. بپذیربرونَفَخْتآیهاینازتو. بعد

منحاالکهبگونیاشما. فهمیدنمیشماکندزندهخودشبهخواهدمیاوبردمیکشدمیراشماجانهايوقتیوکنید

مثلکنند،میتکرارمردمانقدررااشتباهاینمن،رااینگفتیمببینی؟توانینمی. بینمنمیمنکنم،مینپیشرفتدارم

.کنمنمیپیشرفتکهبگویداتمناینکه
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زندهخودشنهایتبیبهبردمیجهانحبسازکشدمیوجهانیاینهايشدگیهویتهمازکندمیجمعاوراشماجان

میصورتاندكاندكکاراینولی،کردیدها شناساییخیلی. شدیددارریشهکردید،پیداعمقاالنماشهمهو،کندمی

همانطورپس.شودنمیايدقیقهیکشود،میبخاریواشیواشافتدمیآفتابهستجایییکدرآبکههمینطورگیرد،

میبوجودکهاتفاقاتیباخودش،قدروقضاخودش،ايقضباخودش،روشباهماورا،آبدزددمیگرمادزدد،میهواکه

ما،هايگیريتصمیمما،هايشناساییما،تشخیصهايگیرد،میصورتمادرکهبیداريدهد،میمابهکهبینشیآورد،

:خوانیمبهماینبله. رودمیشودمیجمعجهانحبسازماجانکهشودمیجمعهمرويها اینهمهما،هايکردنعمل

918مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آشام بودآنکه جان پنداشت، خونش دام بودحیله کرد انسان و حیله

گذاشتراآنودردها،فکرفکرها،فکرچیزها،فکربهچسبیدجهانبههوشیاريعنوانبهآمدانسانانسان،کردحیله

.استحیلهاین. کردنعملوکردنفکربهکردشروعلحظهایندرزندگیجايبهشدههویتهممرکزیکاز،مرکزش

. بدهیتشخیصذهنیمنبا،بدهیتشخیصکنیقضاوتبعدبشوي،زندهزندگیبهاولاینکهجايبهاینکهیعنیحیله

یکازوقتیدارد،وجودوسواسوقتی.استحیلهاین.بعديکاربهبعدي،کاربهبعدي،کاربه. بعديکاربهبرويشتابان

ومانیستیمزندهاالنزندگیسکونبهوقتییعنی. استحیلهایندیگر،صندوقبهپریممیجوحیصندوقیکازوفکر

.بدهنشانرادامیینیاشمااست،دامکردنفکراینجوراصال. استدامحیلهاینگویدمی.استحیلهکنیممیهمفکر

کسییکحاال. استدامذهنشاست،ذهناینودیگر،صندوقبهدیگر،صندوقبهبرودصندوقیکازاینکهیعنیدام

حقیقیتسلیمباکاراینوشود،میزندهزندگیبهاول.زندگیسکونکند،فکرسکوناساسبرلحظهاینگیردمیتصمیم

کهطوريبهوردآدرمیناظرحضورصورتبهدکنمیجدااتفاقازراشمالحظهایناتفاقکاملپذیرش. گیردمیصورت

تشخیصخواهدمیحاالخوب. خداستجنسازناظرحضورناظر،حضورکند؟مینگاهداردکیخوب. بینیدمیرااتفاق

میشانحیلهدامبهو،کنندمیحیلههمهتقریباکنیددقتاگرولی. نیستحیلهفکراین. استدرستشاتشخیصبدهد،

. نداردوجوددامی. تنیممیمالحظههررادام. افتند

،چیستبعديکارچیست،بعديکارچیست،بعديکارکهندهیددرتنفرديواجتماعیشدگیشرطیاینبهاگرشما

؟ ماستجانمثلچرا.استذهنیمنپنداریممیجانماکهچیزيآنو. نداردوجوداصالدامی. شودنمیتنیدهدامدیگر

اینما.خوردنمیدردبهشماباورهاياینآقا. شویممیآشفتهچقدرفهمی،نمیسوادي،بیبگویدمابهکسیاگربینب

میراماخوناینپنداریممیجانکهاین.کنیممیدفاعراذهنیمن. داریمدوستجانمانمثلراشدههویتهمباورهاي

اینآشامخونهمیندانیم،میرااینما. استذهنیمنمادشمنبدترین.ماستدشمناین. استآشامخوناینخورد،
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قهروواکنشبهمیلچقدر.استآشامخون. استوجودشازقسمتیوکردهاضافهخودشبهوکردهدرستدردهمه

خودتانجانراذهنینماینشماشوید؟نمیشماشویم؟میآشفتهچقدردانینمیتوکهبگویندمابهمردماگرما؟داریم

بهلحظهکهکردممیشناساییقشنگبودمشماجايمن. کردمنمیبودمشماجايمنکنید؟نمیدفاعآنازدانید؟نمی

دیگرفکربهفکریکازجوريچه. کنممیحیلهجوريچهمن. ندارمدیگرانبهکارياصال.کنممیحیلهجوريچهلحظه

.شوممیدشمنشنکنراکاراینبگویدکسیاگرو. دارمدوستراکاراینوبندممیراهافکربینفاصلهوپرممی

بدترینرا،ها لطمهبدترینو،خوردمیمراخوندارداینکهفهمممیولی،کردهتحمیلمنبهرادیدشذهنیمناینپس

. ریختههمبههایمبچهباهمسرمباراامرابطهکهبودهخودمذهنیمناین.کردهمنبهخودمذهنیمناین،راها دشمنی

بامنبگویدمنبهراذهنیمناینعیبکسیاگرو. کنممیدفاعآنازمنو. ریختههمبهمردمباریخته،همبهرئیسمبا

دیگرچیزمنجان. استدیگرجايیکاصالمنجان. نیستمنجاناینکنیممیشناساییامروزما.شوممیدشمناو

اینتويمنهستزندهاینکهزمانیتاو. استمنذهنیتنجانِاین. داردهوشیاريکهاستجانیهمانمنجان. است

.بله.امزندانی

پایان قسمت سوم

&&&
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منبهباشددقیقینگاهیکابیاتاینازهرکدامامیدوارمخوانم،میبرایتانمثنويمختلفقسمتهايازهاییبیتیتک

زندهجايبهذهنوسیلهبهبعديعملوبعديفکربهبرویمکندمیوادارراماچیزيچهکهاینوآنشناساییوذهنی

.فکرتادوبینفاصلهبهشدن

1333مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

حَزَنتا شود نارِ تو نور، ای بُوالْاندک اندک آب، بر آتش بزن

میآنجنسازماباشدچیهرجنسازمامرکزشده،دردجنسازوداردوجوددردمرکزشدرکههستانسانیبوالحزن

ناآگاهانهلوومابرابدردوکشیممیدردهمخودمانودردیمکنندهپخشبنابراینبینیم،میرادنیاآنعینکباوشویم

تودردهايایناززندگیوهوشیاريتا،بزنذهنیمندردیاآتشبهرازندگیآبوتیواشیواش:گویدمی.داردارزش

هررادردهااینخواهندمیدارند،عجلهها خیلی،توجهقابلاندكاندكاینجادر.بشودحضورنوربهتبدیلوبشودآزاد

منباحتمابگیرد،صورتعجلهبااگرکاراینگفتیمبارهابرسند،حضوربهزودترهرچهخواهندمیبیندازند،زودترچه

.گرفتنخواهدصورتوگیردمیصورتذهنی

کارایندرراماسعیحداکثریعنیکنم؟میرعایتدارمرامزرعهقانونمنآیا.بدهیدجوابوبپرسیدخودتانازشماپس

بهدهممیانجامراجبرانقانونآیاکنم؟میراکاراینپیوستهوراهاینبهمتعهدممنآیادارم؟صبرودهممیانجام

ابیات؟رويکنممیتاملدهم،میگوشحضورگنجبرنامهبهکافیاندازهبهگذارم،میانرژي،گذارممیوقتکافیاندازه

.گیردمیصورتاندكاندكکارو،نیستکافیدارمعجلهمنکهاین

1352مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تو به قعرِ این چَهِ چون و چرافسِ خرگوشت به صحرا، در چَران

میفکرصورتبهراهرچیزيذهنهست،مشغولذهنیچراهايوچونبهانسانکه،هستذهنچاهچرا،وچونچاهقعر

جنسازچونشناسدمیراخداماهوشیاريولی،بشناسدراخداکههستعاجزبیند،میجسمصورتبهبنابراینبیند،

باشیمداشتهفکريمرکزیکباشیم،ذهنتوماشودنمیهست،آنبهشدنزندهمعادلزندگییاخداشناساییهست،آن

نهکردنبحثرود،میاوسويبههوشیاريچجوريهست،جنسیچهازخدا،کنیمچراوچونوکنیماستداللآنجادرو

وچونیعنیشدگیهویتهمچاهتهاینهاهست،غلطباورهاآنهستغلطآنشود،میطورياینشودنمیطوريآن

صحرايدرخرگوششنفسکندمیچراوچونهرکسی. صحراستدرخرگوشنفسچریدنمعادلهمینو.هستچرا

.نیستمتوجهانسانوچردمیذهن
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؟کنممیذهنیاستدالل؟هستمچراوچونچاهتهدرمناآیکههستاینکنیدمیخودتاندرکهشناسایییکپس

زندگیبهخواهممیفکربوسیله؟کنممیخودمباکنم،میجدلوبحثکسیبا؟کنممیمقایسهبادیگرانراباورهایم

نمیکاروستهغلطها اینشناسم؟میدارمفکربارالحظهاین؟لحظهاینبهبرسمدنیاازخواهممیفکربوسیله؟برسم

.آوردهنخجیرانوشیرداستانازراخرگوشنفساینکند،

1389مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

شیر آن است آن که خود را بشکندبشکندها سهل شیری دان که صف

کاريکهایند،بشکنرادشمنصفهايوباشدقويذهنیوفیزیکیوجسمیلحاظبهآدمیکهستآسانخیلی:گویدمی

منلحظهایندرتوانیممی؟باشیممتواضعتوانیممیماآیا.بشکندراخودشکههستآنپهلوانهست،آنشیراما!ندارد

توانیممی؟بخواهیممعذرتسالماندهبچهازمثالکنیممیاشتباهوقتیتوانیممی؟دانمنمیبگوییموبرسانیمصفربهرا

برایماناینوکنیماقرارماناشتباهبهاصالًتوانیممی؟بخواهیممعذرتیکیازتوانیممی؟بخواهیممعذرتهمسرماناز

رودنمیبارزیرذهنیمنمعموالکه،هستدوتوانبهاشتباهذهنیمنکردنانکارخطاست،یککردناشتباهنباشد؟مهم

.شکندنمیراخودشو

میکنیم،میاشتباهمابارهاوبارهاها؟وضعیتدرشکنممیراخودممنکهودمانخبههستدقیقینگاهیکهماین

می؟کنمجبرانتوانممی؟کنماصالحرااشتباهمتوانممی؟کردماشتباهمنبگویمبزرگکوچک،خانواده،مردم،بینتوانم

خداپیشدرراخودم؟کنماستفادهاوخردازودانمنمیبگویمتوانممیزندگیوخدامقابلدرروم؟میبروم،بارزیرتوانم

نمیراخودتانشماماندمیباقیذهنیمناگرهست،ذهنبااگرهست؟ذهنبافقطشکستناینیابشکنمتوانممی

کههستمشکلیهست،حضورصورتبهماکردنبزرگمعادلکه،خودبرايخودکردنکوچکتواناییعدمپس.شکنید

.بپوشاندرالحظهاینوببرددیگرصندوقیکبهصندوقیکازراماتواندمیکنیمدقتاگر

1396مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زود بیند حضرت و ایوانِ پاکجانِ پاکها هر که را هست از هوس

اینکهبیندمیراخدابینهایتباشد،شستهراشدگیهاهویتهمیعنی،باشدکردهپاكها هوسازرامرکزشکسیهر

ولی.مابینیممیراجاهمهذهنباچونکه،ماستوجودحسبدونذهنماست،پاكذهنهمپاكایوانهست،حضرت

راهوسهامنآیاکنیممیسوال.ببیندتواندنمینهباشد،فکرودردباشدگیهویتهمیعنی،نشودپاكهوسهاازجانش

م؟اشسته
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1398مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کی بدانی ثَمَّ وَجْهُ ا را؟بدخواه راۀچون رفیقی وسوس

اي کسی که چشم دلت از موهاي زائد هوي و هوس پاك نشده است، چون همراه وسوسه هاي شیطان بدخواه هستی، کی بدین حقیقت 

روي آورد، ذات حضرت حق در آن جا متجلی است؟واقف خواهی شد که آدمی به هر جا

هست،آنبامارفاقتهم،هستمهموسوسههمبیتایندرببینیدهستی،بدخواهوسوسهرفیقتوچونکهگویدمی

میموالناو.دیگرصندوقیکبهپردمی،نشدهتمامصندوقیکنشدهتمامفکریککه،هستذهنیمنهمینوسوسه

کنیم،میحمایتشماگذاریم،میدمشبهدمهستیم،رفیقشماوماستبدخواهذهنیمنیعنیماستدخواهباین:گوید

یعنیبدانی؟بشناسیتوانیممیکجاازثَمّ وجه اهللا رابنابراین،آنازکنیممیدفاعبکند،بهشحملهکسیگذاریمنمی

.بشناسی

وجهچیزي،هردریا،انسانهاستدرقضاوتازقبلزندگیشناساییهمینهست،قرآنیهآبهمربوطکهثَمّ وجه اهللا رااما

اینبرايحاال.بله؟هستسنگدربله،؟هستشمادربله،؟هستمندر،خداجنسیعنی،خداذاتیعنی،خدایعنیخدا

درکهاینوناشتاباینبهآییممیبازهمم،نروذهنبهباید،کنمشناساییبشناسم،دیگریکیدرراوجهاینبتوانممنکه

وجهخواهممیلحظهایناتفاقدیدنجايبهلحظهایندروخواهمنمیشیرینیخواهم،نمیحلوابیرونازمنلحظهاین

چیدیمبعکار،کنمتعیینوبرومبعديصندوقبهنبایدکاراینبرايخودم،درلحظهایندرخداستجنسکهببینمراخدا

هموضعیتهادرو،کنمشناساییتوانمنمیخودمدرراخداجنسبنابراینبعديکار،بعديکار،بعديکارشاههمهست،

.کندمیکنترلرامنوسوسهپس،کنمشناساییتوانمنمیراخداجنس

ماراکارایناینبراي.دیگروقصندیکبهصندوقییکازرفتنماشدگیشرطییامااصراربلکهومامیلیعنیوسوسه

نمیرازندگیبدخواهوسوسه.برسیمجایییکبهدادنهاانجامانباشتنودادنانجامتعیینبوسیلهبتوانیمماکهکنیممی

فکرکهاینبرايهست،عالقمنددادنهاانجامنتیجهبهشناسدمیهمراشاهنتیجو،شناسدمیرادادنمانجااما،شناسد

هستدردکنندهایجادکهذهنیمنخواهدمیبرسد،آرامشبهبرسدشاديبهخواهدمی.کردخواهدپیدانجاتکندمی

اینبله. ببیندتواندنمیکهراخداوجهولیبشود،آزاددردازروشهاآنباخواهدمی،هستدردآورندهبوجوددیدش

استقرآنآیهانهم

115، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

 غْرِبالْمشْرِقُ والْم لَّهلو ◌ۚ اللَّه هجو ّلُّوا فَثَما تُونَمفَأَی ◌ۚیملع عاسو إِنَّ اللَّه

.رحمت و داناستخدا فراخ . پس به هر جاى که رو کنید، همان جا رو به خداست. مشرق و مغرب از آن خداست
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خداخداست،بهروجاهمانکنیدرويهرجايبهپس،هستخداجاهمهعنیی،خداستآنازمغربومشرق:گویدمی

ازدستوسوسهکنیدحساگرکنید،حسبتوانید بایدرادرونتانخدايشمالحظهایندرپسحاال. داناستورحمتفراخ

کمکوسوسهبهاینکندنمیکمکمنبهبعديفکربهرفتنکهنکنیدراها شناساییایناگر،نکنیداگر.داردمیبرماسر

یکبهصندوقیکازمارفتنبخاطرذهنیمنپیوستهآمدنوجودبهاصال. هستذهنیمنهمینوسوسهکند،می

.دهیممیانجامراکاراینداریمسرعتبه،هستفکریکبهفکریکاز،هستصندوق

میارزیابیراوضعیتهاوکنممیقضاوتنقدریامنچراوم،رمیمنچرارا می خوانم، ها تک بیتیکهکاراینشناسایی

وسوسهکارایننخواهم،کنمشناساییوبگیرمتصمیمتوانممیخواهم،میچیزيآدمهاووضعیتهاازکهاینبخاطرکنم؟

.خوانممیراابیاتاینهمینبرايایستد،میوشودمیپارهجایکوسوسهوکندمیکمرا

1401ثنوي، دفتر اول، بیت مولوي، م

هیچ بینی از جهان؟ انصاف دهدو سرِ انگشت بر دو چشم، نِه
میاالنزند،میتمثیلدارد.بینیمنمی،نهبینی؟میچیزيجهاناز،چشمتدورويبگذارراانگشتتتادوگویدمی

ذهنیمناینببینی،توانینمیتوفقط،رودنمیبینازجهاناینوبنديمیراایتهچشمکهطورهمانکهبگویدخواهد

منانگشتدوبینی،میراجهانبرداريچشمرويازراانگشتدوکهطورهمانبنابراینبندد،میراحضورچشمهم

منانگشتدوامولی.بگویدرااینخواهدمی.بینیمیراحضورجهانآن،برداريحضورنیمااهچشمرويازراذهنی

میراحضورهايچشمهمیشهاینو،کنیمنمیمتوقفراذهنیمنمایعنی،داریمنمیبرحضورچشمرويازراذهنی

.بندد

عیب جز ز انگشتِ نفسِ شوم نیستگر نبینی، این جهان مَعدوم نیست
اگرهمحاالشود،نمی.نهنبینی؟توشودمینابودجهاناین، مگرنبینیراجهانوببنديراچشمانتتادواگر:گویدمی

میبینازحضورجهانمگرلحظه،ایندرنکنیدحسشونبینیدراحضورشماوبگیردراحضورچشمجلوهمذهنیمن

چشمانانگشتتادومثلشومنفسیعنینیست،شومنفسانگشتجزعیب.کنیدمیتوجهبینی،نمیتوفقطنهرود؟

.بیرونچیزهايکشششود؟میوسوسهسببچیزيچه. کنیدپارهراوسوسهبایدشماپسبندد،میراحضور

آدمهابهماچراهست،امنیتحسهست،زندگیآنهاتويکنیممیفکرکهاینبرايکشد؟میرامابیرونیچیزهايچرا

میفکرکهاینبرايخواهیم؟میچرا،خواهیممیچیزيآدمهاازولی،نهباشیمنداشتهدوستیکهنه؟شویممیکشیده

نیستهست،دیگراندستمازندگیماخوشبختیکند،خوشبختراماتواندمیخواهیممیآدمهاازماکهچیزيکنیم

،بدهدزندگیشمابهآیدنمیبیرونازچیزيکنیدشناساییشمااگرجهان،بهکشدمیراماشناساییهاوقضاوتهاهمین
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بهشاههمولیباشیدنداشتهشماکهنیستاینشامعنیکشند،نمیدیگرراشماچیزهابعضی.شودمیکندتروسوسه

.نیستشمامرکزدرآننیستیدآنفکر

خواهی ببینوآنگهانی هرچه میتو ز چشم، انگشت را بر دار هین

کاهمثلراماذهنیمنآمدبادهطوفان:گفتمیبودهمغزلدر.ببربینازراذهنیمننییعرانفسانگشتتو:گویدمی

کنید،بازلحظهایناتفاقبرايرافضاکنید،آشتیلحظهاینبالحظههروبشویدتسلیمشمااگرشودمیمعلومپسبرد،

چشمرويازانگشت:گویدمی.ریزدمیهمبهبرد،میدداربرمیراذهنیمنکاهاید،میآنورازکهايبادهیواشیواش

میدیدهچجوريببینببین،راآدمهاموقعآنببین،رااتفاقموقعآنببین،خواهیمیچیهرموقعآنبردار،حضورت

؟آدمهاشوند

آنهاوکندمیارتعاشدرآدمهازندگیشود،میدیدهآدمهادرزندگی،برداريحضورچشمانرويازراذهنیمنانگشت

ارتعاشزندگیبهرسد،میحضوربهلحظهآندرمریدپیر،ومریدوخبیثبدگويآنداستاندرشوند،میزندهزندگیبه

کند،میتعیینرامشاهدهموردجنسناظر.گذاریدمیاثرها آنرويرا،آدمهابینیدمیزندگیچشمباشماوقتیکند،می

بهاو،ببینیدآندرراجنسهمانباشیدجنسیهراز،باشیدنفریکناظر،کنیدنگاهکسیبه،باشیدگیزندجنسازشما

:گویدمیستابیتییکهماین. ستاطورياینشود،میزندهجنسآن

1407مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

قی نباشد، دور بِهدوست، که او باچونکه دیدِ دوست نَبوَد، کور بِه

هست،بهترباشددورماازنیست،باقیباشدذهنیمناگرمادوستوستابهترباشیمکورنداریم،راخدادیدماوقتی

هنوزاگر.گذاردمیاثردیگرانروينورمانارتعاشاینباشیمشدهزندهخدابینهایتبهمااگرهم،دیگرآدمهايهمانطور

زندگیجنسازکهکنیممیلانسانهاییسويبهبایدحقیقتاباشیم،خودمانمواظببایدماباشیمذهنیمنجنساز

،گذاشتخواهندبداثرماروي،نیستندزندهحضوربه،نیستندزندهباقینوربه،نیستندزندهباقیبهکهدوستانیهستند،

میوسوسهوکندمیتهدیدرامالحظههر،نیستباقیسجنازکههمخودمانذهنیمندوستاینحاالبیرونی،دوستان

.هستبهترباشددورماازاین،کند

ذهنیهايمنمواظبوناظرهستید؟ذهنیتانمنناظرشماآیاهستاینسوالحاال.باشیناظرشبایددایمابنابراین

دیدندارندراخدادیدآدمهاگذارند؟میاثرشماروياطرافتانذهنیهايمنوخودتانذهنیمنیاهستید؟هماطرافتان

دارد،شکایتدارد،گله، بیندمیرادنیادرددیدباکهکسیدارند،رادرددید،دارندراذهنیمندیدندارند،رادوست

ودوستامکهستادرستجهانایندریعنی.دانیدمیخودتان،گذاردمیشمارويبداثرکند،نمیشکرنیست،راضی
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کسیهربشوید؟دوستجنسازبشوید،خداجنسازخواهیدمیشماکهستامطرحشماجنسولیاینها،وداریمفامیل

بهباقیچشمباودیدبا،باشدداشتهباقیدیدباشد،باقیجنسازهرکسیکند،میکمکشمابه،باشددوستجنساز

.ستاطورياین.کندنمیکمکشمابهکندنگاهشمابهذهنیمنسمیدیدباهرکسیکند،میکمکشمابهکندنگاهشما

ايبرنامههررویدمیشماشود،میشدیدشماوسوسهکهستاواضح،گیریدمیقرارشمادارمنآدمهايسممعرضدر

آدمآناگردارد،درددمآآناگر،گذاردمیمنفیاثرشمارويکههستمعلومخوبتلویزیونی،هرکنیدمینگاهرا

اگر،ستانظرتنگآدمآناگرست،اخشمگینآدمآنکند،میشکایتکندمیگلهآدمآناگرکند،میپخشرانگرانیها

.گذاردمیبداثرشمارويستامعلوم،کندمیرایکیغیبتآدمآن

ازاست،ارتعاش.نیستچیزينوهمچپهلوانم،من،کندنمیکهبگوییدتوانیدنمیشماکند،میتحریکراشماذهنیمن

رادوستدیدکهاینبرايگذارد،میبداثرشمارويکههستايبرنامههرازپرهیزکاربهترینگذارد،میاثرپنهانراه

شماسلمام،باشنداطرافتانودبکنیبرخاستونشستآدمهااینجوربااگرپسنیست،باقیجنسازکهاینبرايندارد

زندهآنبهو،ببینیدرافکردوتابینفاصلهتوانیدنمیو،استچیبعديکارواست چیبعديفکرکهگفتخواهیددایما

.بشوید

1424مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نیستهیبتِ این مردِ صاحب دَلقهیبتِ حق است این، از خلق نیست

است بدنشاز؟استخودشاز،اینشکوهاینهیبتشده،زندهخدابینهایتبهکهبینیدمیراوالناممثلانسانییکشما

آیدمیزندگیازاید،نمیخلقازانسانیکبزرگیوشکوهخداست،هیبتنههست؟ذهنیشمنازپوشیدهرادلقاینکه

.آیدنمیدنیااین ازاید،نمیجسمشازاید،میخدااز

1501مثنوي، دفتر اول، بیت مولوي،

آن دگر باشد که حبثِ جان بودحبثِ عقلی، گر دُر و مَرجان بُوَد

بازرافضالحظهایندرببینیدبایدشما.کنندچراوچون،کنندجدلوبحثعالقمندندايعدهیکگفتم،میراهمینبله

منباذهنیمنبحث،عقلیبحثدارید؟رالحظهایناتفاقپذیرش؟کندمیبورعزندکیخرد؟شویدمیتسلیم؟کنیدمی

فیلسوففالن،باشدها نوشتهبراساس،باشدمستدل،باشدهممرجانورد،باشدهمبحثبهتریناگر،خودشای،ذهنی

چهارواردزندگیمیوندگیزخردکهایندادناجازهبحث،فضاگشاییبحثجانبحث.کندنمیکمکشمابهاین،باشد

میسوالیکیوقتی،نپردازیدبحثبه،نکنیدسوالپساست،دیگريموضوعاین،استدیگريموضوعآن،بشودشمابعد
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یک،دهیممیجوابکههمبعدشنیست،سوالدرنکنیدسوالهممنازشمانیست،سوالدربگوییداوبهشما،کند

.شودنمیطوريهیچشود،میچیطورياینباشدطوريآناگرحاالکنید،میدیگرسوال

شودمیطورياینآدمحضورحالتدردانمنمیاست،طورياینحضور،استطورياینخداکندمیتجسمذهنیمن

پیرم،جوانمکهاینماست،انسانیقسمتاینهاتمام.استوسوسههمهاینها،استفکرهمهاینها،استذهنهمهاینها

مختصاینهاترسوخشممثل،ماهیجانات،مادردهايماست،فرمقسمتاینها،استخوباست بد،استچی،هامنقشه

چیزها،همینیکی،بودنقسمت،داریمبعدتادو،داریمقسمتدوتاما.نیستبودنبهمربوطاینهاماست،انسانیقسمت

بودنبحثجانبحثباشید،زندهبودنبهبایدشماوکندمیادارهراینهااکهاست بودنشدن،باشدهبافتهبودنولی

اینوظیفشخوبپدرکند،میچیکارپدرخوباست،انسانیچیزهابهمربوطباشدهممستدلخیلیاگرعقلبحثاست،

استداللهاياینهادیگر،بودهبخواینخوبپدر،بعنوانکردیمراکارهااینماببین،دادمانجامخوبراماهوظیفمناست،

.هستخشکاینهاگذارد،میکنارراعشق،رابودناینهااست،ذهنی

1535مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پاینده شددر وجودِ زندهای خُنُک آن مرد کز خود رَسته شد

ذهنبوسیلهنیست،وسوسهدرپسرسید،ابدیتبهزندگیوخداودوجدروشدآزادذهنیمنازکهانسانیحالبهخوشا

وجود در،خداوجوددریعنیزندهوجوددرو.نیستبعديفکر،بعديکار،بعدياتفاقتعیینعقلی،بحثچرا،وچونو

.ماندزندهوشدزندهلحظهاینبهیعنیجاودانه،یعنیپایندهزندگی

آگاهورسیدابديلحظهاینآگاهیبهلحظهایندر.باشدشدهآزادبایدآیندهوگذشته، یعنینزماازبایدکاراینبراي

ماکهاینبرايشدکمیگذشتهشد،کنمیرااوآیندهوگذشتهدرچیزيدیگرزمان،بهرودنمیدیگرماند،ماند،ماند،ماند

نجاتراتوافتادخواهدآیندهدرکهاتفاقیآنگویدمیذهنکهاینبرايکشدمیآیندهگذشته،اتفاقاتدرافتادیمتلهبه

.کنداستداللوکندفکرراچیزهااینکهجسمیهوشیاريباباشدذهنیمنجنسازبایدآدمیاو. دادخواهد

ازماپس.نیستیباقاست،فانیذهنیوجودکلچرا؟.ترسدمیآدمایننیست،پایندهآدماین،نیستزندهآدماینو

چقدرشدماگر؟نشدمیاشدمپایندهايزندهوجوددرآیا؟امرستهخودمازکههستمانسانیمنآیاپرسیم،میخودمان

همرااندكاندكامروزکند،میکار،کندمیکار،کندمیکارخودشرويبنابراینپس.گیردنمیاندازههمذهنباشدم؟

جهاناز،هستیمتسلیموقتیراماهوشیارياندكاندكهوا،دزددراآباندكاندكبزن،برآتشراآبگفت،خواندیم

.زندگیبردمیکشدمیذهن
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مُرده گشت و زندگی از وی جبَستوایِ آن زنده که با مُرده نشست

ومیردمیصورتایندرنشست،بیرونیمردهبایا،نشستذهنیمنیعنیمردهباکهايزندهآنواياست،واضحهماین

یواش یواش دارندمردهباآیا،جوانهامخصوصاما،هايبچهکهباشیمآگاهبایدمرتب،ببینیدپسجهد،میوياززندگی

زندگیگرنهوذهندرنمیراینازبیشتردیگرببین:کهگوییممیشدگیهویتهمکمییکازپسیا؟کنندمیهمنشینی

.نیست،نهکار؟ایناست آسانها،کندبرخاستونشستنبایدمردهبازندهجهدها،میتواز

واست مطالعهبهمربوطکهجبرانقانونقسمتآنرا،جبرانقانونباید،کنیممطالعهبایدکنیمکارخودمانرويباید

جبرانقانونخودشاین،دانستنوقتقدراصالًونکردنتلفراوقتوبزرگانبقیهوموالناندناخوو کشیدنزحمت

برايهمما،کندمطالعه،بخواندکتاب،کندتماشاتلویزیوناینکهبجاي،بخواندکتاب،نکندتلفراوقتشآدمکهاست،

نکند،لفتراوقتمان،جامعهبرايهممان،خانوادهبرايهم،داریمالزمخودمان

1541یت مولوي، مثنوي، دفتر اول، ب

جنوید رَسنت، از نادانی استمیمرغ، کو اندر قفس زندانی است

توي،کنیمینگاهبعديکاربهکنیمینگاهذهنبه.هستیهمبامکنارضمندرقفسیتوي:کهگویدمیداریمغزلدر

همچولحظههرکنی،پروازتوانیمیبامیکنارذهنۀ بوسیل،روينمیبعديکاروفکربهشويمیزندهزندگیبه.قفسی

ازنباشدآزاديدنبالاگر،استذهنقفسدرهوشیاريبصورتکهانسانی،استذهنقفسدرکهمرغی.داردوجودامکانی

.استحماقتشازاستاش نادانیازحتماً،ذهن

اندانبیای رهربِ شایستهاندرَستهها روح هایی کز قفس

زندهخدابینهایتبهلحظهایندرهوشیارانهاندبرگشتهوجهانبهاندرفتهکههوشیاریهاییآن،کهروحهاییآنگویدمی

ییراهنماراماتوانندمیواندشایستهرهبراناینهاو،آنورازآورندمیپیغاماینها،اندرستهذهنقفسازبنابرایناندشده

رااش یکیآوردند،پیغامآنورازکهآنهاییپیغمبران،حافظ،موالنا،،بکندکمکمابهتواندمیبیاوردپیغامکسیهرو،کنند

موالنا،خوانیممیداریمما

که رَهِ رَسنت، تو را اینست، ایناز برون، آوازشان آید ز دین

وجهانبهبرودبایدانسانیعنی،استیکتاییفضايدینهمواقعاًاست،یکتاییفضايدیناینجادر،آنوراز،ذهنبروناز

ادیانۀ هم.خداستبهشدنزندهولحظهاینبهبرگشتنهوشیارانهوذهنازشدنآزادبرايهمدینیهايراهنماییاین

آنجاازو،شویدمییکیاوبا،رسیدمیوحدتهبشماکهشودمیشروعموقعیاصلیدینولیکنند،میراکمکاین
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فقطاست،اینذهنیمنازرستنراهکهاید،میپیغمبراناینآوازیکتاییفضايازو ذهنبرونازبنابراین.آیدمیپیغام

راهگفته،امروزدیگرچیزتاهزار،نخوررابیرونحلواي،باشناشتاب،شوتسلیمگفتهموالناتابحالاست،اینواستاین

درسته؟است،اینفقطواستاینرستن

این قفسۀجز که این ره نیست چارما به دین رَستیم زین تَنگین قفس

بدینیا.رستیمما،بهدادانرژياو،فرستادپیغاماو،شدیمیکیاوبامرتب،رستیمدینبهبگوییمیاحاالماگویدمیپس

ایندرکاملخشنوديازغیربه،تسلیمازغیربه،اینازغیربهوذهنیعنیتنگقفساینازرستیمیلهوسبدینیعنی

ماکهکندمیکمکها آگاهیاین،اینها،ببینیمرااتفاقفقطاینکهوجسمیهوشیاريتركوذهنبهنرفتنوشکرولحظه

.نیستاینجز،ذهنقفساینازشدنآزادیاقفساینچاره.نکنیمگمراراه

وقتی،بشوزندهاوبهدهدمینشانوتبهراخودشاووکنآشتیلحظهایناتفاقبانکنعجلهنکن،چراوچونگفتهامروز

يدیگرراهدیگرکارهااینازبغیرگویدمی.دزددمییواشیواشودزددمیآبمثلیواشیواشراتواوشويمیزنده

کنندمیاستدالل،فکراینبهفکرنآاز،فکرآنبهفکرایناز،فکرآنبهفکرایناز،کردندپیداراهذهنیيهامن.نیست

.رسندنمیهیچوقتکهبرسندحضوربهبلکهسئوال می کنند کنندمیچراوچون

تا تو را بیرون کنند از اِشتِهارخویش را رجنور سازی، زار زار

یعنیاشتهارزنجیرهازراتومردمتا،بشويتسلیمودانمنمیبگوییبزنیضعیفیبه،بزنیریضیمبهراخودتگویدمی

شهرتدنبالماتوانیممی.آوازهوشهرتیعنیراشتها،نگردينامدنبال.نشويمشهوریعنی.کنندبیرونآوازهوشهرت

مشهور،نکنرئیس،نکناستادراخودتوبکنرنجورراخودتگویدمینگردیم؟مردمتأییدنگردیم؟مردمتوجهنگردیم؟

بشود؟چیکهنشو

در ره، این از بندِ آهن کی کم است؟که اشْتِهارِ خلق، بندِ حمکم است

لحاظبهطلبیبرترياینبشویم،برترخواهیممیمارویممیبعديکاربهمااینکهعلتکهکنیدمیتوجهاینکه،براي

کهراهاییانگیزهشما.شودمیبعديکاریینعتبرايذهندرماکنندهتحریکعواملازیکی،هاشدگیهویتهمداشتن

مابعديکارچیست؟مابعديکارچیست؟مابعديکارشدهشرطیواتوماتیکطوربهمی گوییدکندمیتحریکراشما

است،طلبیشهرتینهماش یکی،شويمی ندانیزذهندرپس،جلورويمی همینطوريوچیست؟مابعديفکرچیست؟

ازسوادشاینبگویندبعنوانبشودمشهورهمیننه،بشودبزرگهنرپیشهیکخواهدنمیآدمواقعاًطلبیشهرتحاال

.استاشتهارخودشاین،استبیشتربقیه
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ببنددراماتواندمیکهاستيچیزاینیعنی،استمحکمیقفلیک،استمحکمیبندیکخودشخلقاشتهارگویدمی

ازبرگشتنراهدر. بیرونبیاییمذهنازنگذارد،ماپايبههماش یکی،دیواردرشدهمیخآنجاکهآهنییکبه،ذهندر

نیست،کمترآهنبندازاینحضوربهجهان

1599مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آساستییحگفتِ هر جانی، مسبر خاستیها گر حجاب از جان

زندهراها مردهتواندمیمسیحمثل،شودمیمسیحشبیهجانیهر،راذهنیمناینبرداریمجانهاازراحجاباگرگویدمی

بهنسبتبرداریمهوشیاریماناز،جانمانازراذهنیمنکنیممیسعیداریمماپس.کندمیزندهراخودشمردهاول،کند

.بمیریمذهنیمن

صرب کن از حرص و، این حلوا مَخَورن خواهی که گویی چون شِکَرگر سخ

ایندربزنیحرفشکروبزندحرفتوطریقاززندگیخواهیمیاگر.استبیرونیچیزهمحلواداریم،حلواغزلدر

.حلواآندنبالنرو،نروکن،صبرکشدمیبیرونحلوايبهراشماکهحرصیازصورت

هست حلوا، آرزوی کودکانهای زیرکانصرب، باشد مُشْتَ

بیرونازجستنحلوااما،استخردمندان،استزیرکانخواهشوخواستهواقعدرنرفتنبیرونیحلوايدنبالکردنصبر

ازبیشتر،پولخردهیک،خوشییک،تأییديیک،استشیرینکهچیزيیک،هستندبیرونیحلوايدنبالمردمبیشترکه

.استکودکانآرزويبیرونیچیزیکیعنیحلواو،ماستمرکزکهها شدگیهویتهمهمینازهمبیرون.بیایدبیرون

تر رودهر که حلوا خورد، واپسهرکه صرب آورد، گردون بر رَوَد

هر.هستیبامکنارگفتکهداریمهمغزلدر.کندمیپروازآسمانبهرودمیکندصبرکسهراست،مشخصکههماین

ایناز،میروماالندارمدنیابسويمنبگوییدشما،رویممیدنیابسويماحاال.رودمیترعقب،بخوردرابیرونحلوايکه

حلواهايدنبالاگر؟گرديبرمیداريبیرونحلواهايازکنیمیصبراگر؟گردمبرمیدارمواقعاًیاشوممیدورلحظه

.رويمیواپستراینصورتدر؟یشدگهویتهمطریقازهستیبیشتر

اولشبیتسه،شدهمشخصهمهغزلپیغام،کنیممیتمامدیگردهممیمختصريتوضیحیکغزلمانبهبرگشتیمبله

:بوداینطوري
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3058مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

به ناشتاب چشانید خام را خامیز بامداد درآورد دلربم جامی

نه نُقلِ او چو خسیسان به قند و بادامیجامِ او ز زُجاجاش ز عَصیر و نه نه باده

به آبِ گرم مرا کرد یار اِکرامیبه بادِ باده مرا داد مهچو کَه بر باد
: هستنداینهابعديسطرهاي

مکن مکن، که کم افتد ازین به ایامیگفتبسی منودم سالوس و او مرا می

کردنفکرجسمیهوشیاريۀ بوسیل.استپریدنبعديفکربهفکراینازوماندنذهنتويهمینخدعه،فریب،سالوس

یابعديفکربهپریممی،صندوقووسواسوفکرۀ بوسیلکنیمفکروبشویمزندهزندگیبهلحظهایناینکهبجاي.است

،نکنراکاراین:گفتمیمراخداگویدمیو.استسالوساینو،دهدمینشانرابعديعملقبلیعملاین.بعديعمل

شودمیمعلومپس،یافتنخواهیایامدیگربهترایناز،هستیماینجاماسالهشتادهمینکهزندگیدورهایناینکهبراي

.برسیمحضوربهآمدیممااینجا

:بخوانمدیگرجايازبیتیکبله.آیدنمیبدستدیگرایامیچنینکهمکنمکن

2776اره مولوي، دیوان شمس، غزل شم

چاشنیکیست کَمپیرک؟ یکی سالوسکِ بی

تو به تو مهچون پیاز و گنده مهچون سیرِکی
سالوسکیک،داردعمرسالهزاران،استپیرخیلیکهاستذهنیمنهمین،زنحرفزیادفرتوتپیرزنیعنیکمپیرك

هايشدگیهویتهمتوبهتوو،فریبهایشاستمزهبیهمچقدرواستکوچکبسیارفریبش،اشخُدعهیعنی،است

دردهاي.کردیمبزرگماکهاستکوچکدردهمدردشکوچک،سیرواستگندیدهسیربصورتهمدردشواستفکري

سیرکیکوچک،چیزهايخیلیو،نکردهدعوتاش مهمانیبهراماکسفالن،داردپولماازبیشترماهمسایهگوییممیما

. ماکنیممیسالوسکپساست،تسخیرکافاین کاف، 

ستیزه کرد و مرا داد چند دشنامیطریقِ ناز گرفتم، که نی برو امروز

وباشزندگی، من به تو می دهم،ذهنبهنرولحظهاینگویدمی،گرفتهدستشخداراشرابو کنیم،مینازماکردمناز

،آورمنمیبوجودمنرااتفاق،نیستمقضامنمگرگویدمیدگیزنگیرد،میصورتتسلیمباکاراینگفتیمبارهاو. بخور

.استخُدعههمانچیست؟ماناز.کنیممینازما،بخورراشراباین،کنبازرافضا،باشخشنودلحظهاین،بپذیررااتفاق
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منیعنیکردستیزهرا،رابشخواهمنمیبستم،منرالحظهاین، کهامروزبروکه،دیگرفکریکبهپریممیفکريیکاز

میستیزه،گیریمنمیراشرابورالحظهاینبندیممیوقتیهمین،ستیزه کرد و مرا داد چند دشنامی.کردمستیزه

میمؤدبانهطوربهالبتهوماستمحرومیتهمین.ماستدردهايهمیناوناسزاهايوگفتمنبهناسزاتاچندو،کنیم

:گوید

و چو من ساقی و تو گویی نیچنین شراب 

که گوید این نه مگر جاهلی و یا عامی

می،نه:گوییمیتووهستمخدامن،امزندگیمن،امساقیمنو،االندهممیتوبهمن،کنندهزندهشرابچنینیک

بشوزندهمنبه،هستممنلحظهاین،شوبزندهلحظهاینبهگویممیزمان،بهرويمی،آیندهبهرويمی،آیندهبهگذاري

نظرازودشمیمعلومپس.باشدجاهلبایدحتماً:گویدمیکیرانهاینبگیري؟شراببیرونازدويمی،بگیرشرابمناز

.استجهلذهنیمنعقلزندگی

انتظارتوازگویدمیمابهخدا. باشدعامیآدمیاوکندفکرجسمیهوشیاريبا،نباشدآگاهمنبهکهگویدمیکسیرااین

میمنبهچطورشناسی؟نمیرامنشرابچطورتو،مجهزيمنخردبهتو،هستیمنامتدادتوتو،باشیاینطوريندارم

موالناشویدمیمتوجهشماحاالگویید؟میرانهاینچراخداست،بهگفتننهلحظهایندرمامقاومت،ماستیزهنه؟گویی

.گوییدمیبلهلحظهایناتفاقبهگویید،نمینهدیگرشما،گویدمیچی

خراب گشتم، نی ننگ ماند و نی نامینکند آنچه کرد دشنامشهزار می

شرابازمامحرومیتشودمیمعلومپس.کندنمی،کرداوناسزاي،کرداودشنامکهکاريآنجهانیاینمیتاهزارن

هویتهم،کشیممیهوشیارانهدردبعدو،کشیممیدردچراکهکندمیدآوريیامابهدردهاو،آوردمیدردزندگی

باالخرهدردفشاراثردرولوماازکدامهریعنی.استالیعقلمستهمینخراب.شویممیخرابوبیندازیمراها شدگی

حالتتادواینکه.نامنه،ماندمیننگنه،ذهنیمنعقل،پردمیماعقلبشویماومستاگرکه،شدخواهیمخدامست

دویشانهر.ننگ:گویدمیچیزهابعضیبهحیثیت،آبرو،نام:گویدمیچیزهابعضیبهذهنیمن،استذهنیمن

.اندریختهفروذهنیوضعیتهايیعنیاندذهنیوضعیتهاي

که او خراب کند عاملی به پیغامی؟چگونه مست نگردی ز لطفِ آن شاهی

انسانهاماموقعآنو.شودمیمستکائناتتمام،شودمیمستلحظهایندرجهانتمامودمدمی:گویدیمخداچطور

،کندمیخرابمشدیکباپیغامیکباراعالمی.اوستبهمستیمستیبهترین؟نشویمخرابماچرا؟داریمفرقمگر
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خواهیممیهمما،چرخیممیخودمانعقلباما،چرخندمیاوعقلبا،ندارندعقلخودشانازیعنیالیعقلکائناتتمام

بیدار،کنیمنمینازدیگراالناولطفو،کندلطفمابهاوخواهیممیما،بچرخیماوعقلباخواهیممیهمما،بشویممست

اوپیغامورااولطفورااوشرابواستلحظهایندر،دادمینشانذهنکهنیستآیندهدرکه شدیممتوجهاالنماشدیم

.شویممیزندهزندگیبهپس،پذیرممیاالنهمینرا

خراب کرد دمل را چنان دالرامیدلی بباید تا این سخن متام کنم

باشدگیهویتهمنه،واقعاًخواهممیدل،گردممیدلدنبالولی،کنمتمامتوانممیراکاراینوسخناینمنگویدمی

بینهایتبهشدنزندهیعنیسخنکردنتمام.کنمتمامراسخنکهدارمالزمواقعیدلنیست،دلآن،جهانینایچیزهاي

هویتهمازکنخالیرامرکزت،بیاوررادلتتو؟شودمیچیباالخره،کنممیصحبتچیبهراجعبگویممنکه،او

.کردخرابرادلمزندگییعنی،دالرامچناننآها،شدگی

کارکهمردمآيخواهممیدلمن:گویدمیداردمابه،کردهخرابدالرامآنرادلششدهزندهخدابینهایتبهموالنااگر

رسید،وحدتبهشودمی،شدزندهخدابهشودمییعنیکرد،تمامراکارشودمی،شودمیتمامکارپس.کنمتمامرا

ناشتابراجهانحلواياگرکهدانیمیتوگفت،نخورجهانازلحظهاین:گویدمیکردهشروعناشتابازدوبارهامروز

جهانحلوايرفتم،بخورمنور،بخورمزندگیغذايبایدمنلحظهاینیعنی.فهمیماالن،دانستمنمیکنی،میصفرابخوري

یعنیشودمییدتولصفرااستتمثیلاین.شودمیتولیدصفراوکنمضمهتوانمنمیوآورممیجوشاینخوب،خوردمرا

.شودمیتولیددرد

پدید شد سرِ مستِ مرا سراجنامیسری هنادم بر پای او چو مستان من

بهمنمستسرهباالخرمستان،مثل،بگوییتوچههر:گفتم،اوپاهايبهزمینگذاشتمراسرم،شدمتسلیمکامالًمن

شدههویتهمباورهايآنازبایددیگرکهشدمتوجهمنسر.رسیدمبرسمواستمخمیکهجاییبهیعنیرسید،سرانجام

وشدخالیذهنموسرمستیحالتاینآمدپدیدباشد،وجودحسنبایدذهنمدرکهشدممتوجهباالخرهمن،بشودخالی

چقدرکهکنیدارزیابیبایداشم.برسداینجابهبایدماعاقبتآخریعنیسرانجامشود،میاینپس.شدبینهایتدلم

؟کنیدمیچکارشماجهانازبرگشتبراينرسیدیداگرورسیدید

غریب دلربیی و بَدیع اَنعامیسر مرا به بر اندر گرفت و خوش بنواخت

میجهانازکهقبلینوازشهايبانوازشاین.کردنوازشوپایشرويگذاشتمراسرم،گرفتبرشدررامنسر:گویدمی

بدیع،بودتازهلطفیکونیکییکوانعامیکو.بودانگیزيشگفتدلبريیکاین.کردمیفرق،آمدمیآدمهااز،آمد

وپدرازحتییاگرفتیممیبیرونازکهچیزهاییآنکهشویممیمتوجه،شویممیزندهزندگیبهوقتیمایعنی.بود
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استايتازهچیزیکاینها،نیستمساويآنهاباتازهانعاموغریبدلبرياینوجههیچبه،گرفتیمذهنۀ بوسیلمادرمان

.بله،نوازندمیراماکههستنداینهاوآیدمیزندگیازاینها

نه درخورست چنین مرغ با چنین دامیگفتو آنگه از سرِ رِقَّت به حاضران می
درخدائیت،هوشیاريمرغچنینیک:کهگفتمیاستحاضرودهدمیگوشکهکسیهربهمهربانیسرازموقعآنو

رويازاالنشمابهزندگیشمانظربه،هستیدحاضرشماحاال.استذهندامهمانداماین،نیستدامیچنینخور

میرانهمیهمشدهبینهایتورسیدهحضوربهانسانهر. نیستشماست؟مرغالیقداماینواقعاً:کهگویدمیمهربانی

خوبمابرايداماینوذهناینواقعاًاستاینالشئوس،گویدمیشنویدمیکهشمابهمهربانیسرازموالناخوب. گوید

.کهنیستبمانیم؟دامایندرماکهاستشایستهاست؟

مباش در قفسی و کناره بامیبه باغ بلبلِ مستم، صَفیرِ من بشنو
منجهانباغایندرکهگویدمیست،ازندگیخودزبانازیاواستحاضرکههرکسیازیاتاسموالنازبانازجملهاین

چیستبعديکارکهگوییمیناشتااگر،قفسیدرکنیمینگاهذهنبهاگرکهبدانرااینتو،بشنومنآواز،مستمبلبل

پروازتوانیممیهستیمبامکنارهمماپس.بروي،کنیپروازتوانیمیهستیبامکناردرنگوییاگرولی،قفسدرافتیمی

اینکهازقبلکهکنیممیانتخابماولی.کنیمنگاهاالندیديچهبهکهاینبهبستگی،یمهستقفسدرهم،برویم،کنیم

قفسازبعد،یمکنتأمل،نکنیمعجله،بشویمزندهزندگیبهاول،رسیممیکسیهربهکنیمارزیابیوکنیمقضاوتگفتم

.برویمکنیمپروازوهستیمبامکنارکهبشویممتوجه،بیاییمبیرون

مگر بیامب چون خویش دوزخ آشامیفروکشیدم و باقی غزل خنواهم گفت
سرانجامبهشماصحبتهمهاینازپسکهاستاینانتظارمچرا؟گویم،نمیراغزل،شدتمامغزلدیگریعنی،بله

آنقدریعنی،بشویدآشامدوزخشماکهدارمانتظارودارمدوستدیگراالنمن،شدیدزندهاوبینهایتبهیعنی،رسیدید

میراغزلباقیشمادیگربشود،زندهشمادربایدغزلباقی.فروخوردیدآشامیدید،راخودتاندوزخکهکردیدپیداوسعت

دوزخخودممثلمگر:گویدمیموالنا.شویدمیزندهداریدبهشناالکه،گفتخواهدشمابهزندگیراغزلباقی.دانید

کهاستکسیآشامدوزخولی،بخورندگیرابسیارشرابیکیعنیآشامدوزخکهالبتهکردندفکرها بعضی.کنمپیداآشام

.دهدمیشفافوراًارخودشدردمندذهن،راخودشذهنیعنیراخودشدوزخواستبینهایتفضايکند،میبازرافضا

کنندنفریننهوداننددعانیوحاکمندرستخیزروزخبشجنتآشاماندوزخ
آنهاباوبخشندمیجنتوآشامندمیرامردمدوزخوهستندبخشجنتوهستندآشامدوزخکهکسانیگویدمی

ذهنمالدوهرنفرینودعاچون،کنندمینفرینهمنه،کنندمیدعانه،دانندمیدعانه،ستاتورستخیزروز،بنشینی
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باقیبهبایدتوچون،گویمنمیراغزلباقیدیگراالنمنگویدمیهمرااین. کنندمیزندهخدابهراانسانهابلکه.است

.زنده خواهید شدبخوانیدراامروزابیاتاینبارچندیاوشدیدزندهشماانشااهللاوبشويزندهغزل

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


