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626مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هر کآتشِ من دارد، او خرقه ز من دارد
زمخی چو حُسینستش، جامی چو حسن دارد

نفس اَرچه که زاهد شد، او راست خنواهد شد
ور راستیی خواهی آن سروِ چمن دارد

را ساده، نقشِ تو از آن زادهجانیست تو 
در ساده جان بنگر، کان ساده چه تن دارد؟

آیینه جان را بین هم ساده و هم نَقشین
داردهر دم بتِ نو سازد، گویی که شَمَن

گه جانبِ دل باشد، گه در غمِ گِل باشد
ماننده آن مردی کز حرص دو زن دارد

کی شاد شود آن شه کز جان نَبُوَد آگه؟
کفن دارد؟کند مرده کز شَعْرکی ناز 

چون اُشتُر، یعنی که دهامن پُرخایدمی
داردذَقَنلقمه تَصدیعِخاییدنِ بی

مردانه تو جمنون شو و اندر لگنِ خون شو
داردگه ماده و گه نر نی، کان شیوه زَغَن

چون موسیِ رُخ زردش توبه مکن از دردش
داردگوید، گر گفنتِ لَنْتا یار نَعَم

غصْه و غم گشتیگشتی، بیمستِ نِعَمچون
پس مست کجا داند کاین چرخ سخن دارد؟

گر چشمه بُوَد دلکش، دارد دهنت را خوش
لیکن مهه گوهرها دریای عَدَن دارد
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز626شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

626غزل شماره مولوي، دیوان شمس، 

هر کآتشِ من دارد، او خرقه ز من دارد
زمخی چو حُسینستش، جامی چو حسن دارد

داشتهرامنآتشکهانسانیهرکهکسیهرگویدمی،گویدمیاینطوريانسانوزندگیوخدازبانازموالنا

یکیکه:داردجنبهتادوآدمیچنینو،پوشیدهرامنخرقۀ،پوشیدهامدادهاوبهمنکهرالباسیاوپس،باشد

اش،موهومیقسمتبههوشیارانهکهاین است هایشجنبهازیکی.کندمیتشبیهحسنبهرایکیحسینبهرا

مذهبیهايجنبهبهو.خوردمیشاديجامبالفاصلهآندیگرجنبهیک،زندمیزخمهایششدگیهویتهمبه

تا،زندمیدستتمثیلیهربهموالنابینیممیکههمینطوراین است اش معنیفقط،نداریمکاريحسینوحسن

وداردجسمیهوشیاريماديمرکزاینوداریمماديمرکز،داریمماديدیدجهانایندرکهبفهمیمما

آنباو،استجسمیدیداینکهبراي،استغلطدیدآنوبیندمیشدگیهویتهمعینکباجسمیهوشیاري

.رسیدخدابهشودنمیدید

شماکهاین است آنگفتیمبارهاکههمینطورو،کندمیمطرحآمدنبوجودبرايراانساناصلیمنظورهمبازو

هوشیاريجنسازانسانهاماکه.بشویدمتوجهکامالً،دادخواهمتوضیحمفصلمنامروزکهرامطلبتاچند

وشودمیذهنواردشودمیجهاناینواردوقتیو.استفرمیبیجنسازخدایاخدائیتیاهوشیاري.هستیم

بنابراین.فکرهابهبدهدجانکهداردراتواناییاین،داردرااستعداداینخداامتدادیاخدائیتیاهوشیاري

ومی آورددرفکربصورتراآنهاوشنودمییابیندمییاکندمیدركرابیرونیچیزهايحسشتاپنجبوسیلۀ

.دهدمیجانآنهابه

کهمی آیدبنظر،می آیدبوجودمتحركذهنیتصویریکآنهاحرکتازودیدخواهیمهم غزلدرکههمینطور

باورهاوشدهتشکیلباورهاازچونو.استنفسیا،استذهنیمناسمشمتحركذهنیتصویراینوهستیمما

یاماآوردنبوجوداززندگیمنظوراماو.شناسدمیراهاجسمفقطیعنیداردجسمیهوشیارياند، جسم

همامروز.قضاستاسمشیازندگیطرحاین،بشویمذهنواردبرویمماکهاین است جهاناینبهمافرستادن

دادیمجانهستندمهممابرايکهبیرونیچیزهايیکفکرهابهکهمدتییکازپسو.کردخواهیماشارهدوباره
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همانبرگردیمهوشیارانهدوبارهکنیمرهایشونیستیمماذهنیمناینکهبشناسیم،کردیمدرستذهنیمنو

راخداخاصیتتادویعنی.استنهایتبیاش اندازهخداامتدادیاخدائیتاین.بودیماولازکهبشویمخدائیت

.استابدیتیا،استابديلحظۀاینازآگاهیواستنهایتبی،دارد

رودمیانسانوقتیولی.استابديلحظۀاینازهوشیاريوخدانهایتبیبهشدنزندهمانهاییمحصولپس

بیندمیچیزهایاجسمیهوشیاريعینکباچون،برگرددخواهدمیوکندمیتولیدجسمیهوشیاري،جهانبه

میآندنبالذهندروکندمیتجسمجسمبصورترازندگییاراخدااینکهبراي،کندپیداراراهتواندنمی

.زندمیدرجاذهندرعمرشآخرتاو،کندنمیپیداوگرددمیآندنبالجهاندریاگردد

ذهنیمن،داريذهنیمنکهبشناساولکه،کنندحالیمابهراموضوعاینخواهندمیموالنامثلهاییآدم

اصالًکهبگوییدشمااستممکن.بشوياوجنسازبرگرديدوبارهتوانینمیجسمیدیدبا،دهدمیجسمیدید

مجبوریمما،نشدهدادهمابهاختیاراین،بشومزندهخدانهایتبیبههمخواهمنمی،برگردمخواهمنمیمن

همرويدردهاو،کندمیایجاددردجسمیدیدنکنیمراکارایناگرو.ایمآمدهکاراینبراياصالً،برگردیم

حالبهخدایازندگیرامابنابراین.دهندمیتشکیلرامامرکزهاشدگیهویتهمودردهاوشوندمیانباشته

حرکتراماو،بدهدتغییررامادیدبلکه،ماشدگیهویتهممرکزبهزندمیزخممرتّب،کندنمیرهاخودمان

گمجهانایندرنداندراموضوعاینکسیهرو.خودشنهایتیبیمقصدهمانبهخودشبسويجهانازبدهد

.شودمی

ماکهاشکاالتیوزندگیمنظورازايخالصهامخواندهقبالًراآنهاازتعداديکهاشعاريخواندنبامنامروز

روشنراموضوعاینبتوانممنامیدوارم.کردخواهمصحبتزندگیقوانینازبرخیوکنیممیپیدابرگشتموقع

شودمیپاولی،رودمیکجاداندنمیکهاستمسافريشبیه،بکندبایدکارچهنداندکسیاگراینکهبراي.بکنم

پیداهمرامقصدش،کندنمیپیداراراهشورودمیورآنمقداریک،رودمیوراینمقداریک،افتدمیراه

توانیمنمیماهمۀیعنی،برنگردیدتوانیدنمیشماواوبسويگردیمبرمیداریمیکبدانیدبایدشما.کندنمی

.افتدمیکاراینبراياتفاقاتوگرددمیبردارداوبسويدائماًانسان.برنگردیم

ما،شدهمامرکزآنهاوشدیمهویتهمچیزهایییکباوشدیمذهنواردجهانایندرآمدیمماکهاستدرست

مهممابرايچیزهاآنوکنیمزیادخواهیممیراآنهاو،رویممیآنهابسويجهاندرداریموشدیمآنهاجنساز

شخصیباورهاي،همسرمان،مانبچۀنظیرشدیمهویتهمکهچیزهاییبقیهمثل،خانهمثل،پولمثلهستند
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میطرحقدروقضاهمانقضاقانونبوسیلۀاتفاقاتتمام،داردراخودشجايآنولی،ماندینیباورهاي،مان

راشماقضاباالخرهوقضاستهماینگویدمیموالنا.استزندگیطرحجزوهمذهنبهماوروداینحتّیو،شود

؟ استدرست،ذهندیدنه،ذهندیدنه،بخشیدخواهدرهاییذهنیمناینازوکردخواهدراهنمایی

دیدوهاشدگیهویتهم،داریمزیاددردشویممیمتوجهکهموقعیمااینکهبهکندمیشروعاولهمانپس

وداریممرکزماندرزیاديانباشتگیورفتیمبهتربیشترچههربسويمایعنی.گذاشتهرااثرشماديوجسمی

ازهمبینندگانازشماخیلیوبکنیمپیداچارهراهخواهیممیحاال،کردیمانباشتههمراآنهاوشدهایجاددردها

.هستیدنوعاین

براي،بشویدتسلیمشمابایدکاراینبراي،بپوشیدرامنخرقۀشماکهداردامکانکهگویدمیاولبیتدرحاال

و.بشویمیکیاوبا،بشویماوجنسازکهکنیمپیداراهییکلحظهایندرباید،باشیمداشتهرااوآتشمااینکه

عشقآتشاوآتش.کندمیزندهاوآتشبهپسکندمیاوجنسازراماقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرش

اوجنسازوکردیمرهاثانیهیکولوراذهنیمن،شناختیماوبجايراخودمانمااینکهبمحضیعنی،است

.کنیممیحسرااوآتش،شدیم

شویممیمتوجهما.کندمیراهنماییراما،داردهمبینش،داردهمخرددیدخواهیمامروزکههمینطوراوآتش

میخداماکهراچیزيآن.نیستدرست،دهدمینشانذهنعینکدهدمینشانذهنیمنکهچیزيآنکه

بههستساختهپیشازباورهايعموماًکهذهنیمنراهنماییباو.استذهنیتصویربلکه،نیستخداآندانیم

میبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدریاشودمیتسلیملحظهایندرکهکسیهر:گویدمیپس.می آیدنماکار

و.این راگویدمیزندگیگویدمیخدا،پوشیدهرامنلباسشخصآن،دهدمیجاخودشدررااتفاقآنوکند

دیگرشجنبۀدیگرطرفاز. زندمیهایششدگیهویتهمجنبۀبهآگاهانهزخمییکلحظهآندرباشمطمئن

؟استدرست،خوردمیزندگیشادي،شودمیزیاداستحضورکه

ابیاتشبعضیکهکردهشروعاینطوريراغزلتادوموالناکهکنمعرضشماخدمتاوالًایم خواندهرابیتاین

بدهیداجازهبپردازیمغزلبقیۀبهاینکهازقبلاما.خواندخواهمامروزرادوهرکهجداهایشبعضی،مشترکند

ورکدامبهماجهتکهبدهمتوضیح،بدهمتوضیحدوبارهو،بخوانمراشمسدیوانورامثنويابیاتازبرخی

کهراچیزيآنیعنی،بشناسیدراذهنیمنشماکهاین است برايبرنامه؟استچیبرايبرنامهایناصالً،است

لحظهآندرکهحضورعینکبازندگیراهنماییباموقعآندرو.نیستیدآنکهبپذیریدوبشناسیدنیستیدشما
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حاالواستکردنال،استکردنالدیگرشاسمیک.بیندازیدراچیزآن،بیندازیدراچیزآنزنیدمیچشمبه

استعربیآنتويابیاتاینازبرخیکهاین است خدمتتانکنمعرضخواهممیمنکهراچیزيآنخالصه

توجهموالنابیتاینبهکنمخواهششماازکهخواستممی.استحدیثبهواستقرآنآیاتبهاشارههابرخی

اینازدانمنمیوخوانیدمیعربیچیزهايچراشماآقابگوییدبرنگردیدشماهستعربیاگرحاالکهبفرمایید

آوردهگردکهايمجموعهولی.کندمیاشارهحدیثبه،کندمیاشارهقرآنهايآیهبهبلهموالناو،هاحرف

اوابدیتونهایتبیجنسازلحظهایندروزندگیبسويهوشیارانهدوبارهرفتنوذهنیمنشناساییبراي

:کهبخوانیدموالناازرابیتاینشما.استبهترین.استبهترین،شدن

1297مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آشامی استتا جنینی کار خونگیری و تعصّب خامی استسخت

،هستدیگريزبانیاهستعربیولوبخوانیمراآننوشتهموالناکهچههروندهیمخرجبهتعصبوجههیچبه

سختراچی،چسبیدنسختیعنیسختگیري؟کنیمبهتررادیدمانتوانیممیببینیم؟گویدمیچهببینیم

از،می آیدنخوشماینازدانمنمی،می آیدنخوشمعربیازمنگوییدمیچراشما.گرفتیمکهباوري؟چسبیدیم

آنباورآنیعنی.باشیدداشتهاستممکنتعصبوچسبیدیدسختراباوريیکاینکهبرايمی آیدنخوشمآن

.استخامیکاراین،شدهشمامرکزالگو

بشویمزاییدهذهنازمااستقرار.هستیذهنتويپسچسبیديسختتا،هستیجنینتاگویدمیموالناو

داريتعصبوچسبیديسخت،هستیذهنتويکهزمانیتاوخوردمیرامادرشخون؟خوردمیچیجنین

دادنگوشیعنی،انعطافیعنینرمشیعنیلحظهدراینفضاگشاییاصالً.نکنراکاراین،باشدخوندلتباید

استعربی،شودمینوشتهجوريچهیا؟چیهگویندهشخصاینقیافۀاینحاالاینکهنه؟گویدمیچیببینم

؟استدرست،اینکهکندنمیفرقاستچینیاستانگلیسی

،بزندسرمنازکوتاهیاگر،کردماجرابرنامهمنموالنابهراجعبرنامهتا715شودمیبرنامهاینبابعالوه

تقصیر،نه؟خوردنمیدردبهبودهبدموالنابگوییدبایدشما؟موالناستتقصیرشماپیش،بزندسرمنازتقصیري

خالّقفکرازبعد،داردارزشخالقفکردانیدمیشماو،نکردمعملدرستمن،نفهمیدمدرستمن،استمن

.استبودناولپس،باشدبودنعملپشتباید،نیستکافیتنهاعملولی،داردارزشکهاستعمل
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مستقرّلحظهایندربودنبهبرگشتههوشیارانه،جهانبهرفتههوشیاريبصورتانسانیعنی؟بودنچهیعنی

پشتواستفکرشپشتبودن.استبودناسمشاین،داردنهایتیبیعمقیک،نیستجهانبهمتّکیشده

،جودمیرادهانشکهگویدمی،کندمیاشارهغزلایندرموالنانباشدبودنعملپشتاگرو.استعملش

چرخبههایشدندهچرخولی،پراستدهانمکهیعنیزندمیحرفیعنیشتریعنیاُشترمثلدهدمیتکان

دهانشلقمهبجودآدماینکهلقمهبیخائیدنگویدمی.گرددمیهرز،نیستوصلزندگیدندةچرخبهدهندة

آن،نباشدعملشوفکرشپشتبودن،نیاوردرازندگیخرد،نیاوردچیزيورآنازبزندحرفآدماینکهنباشد

.استلقمهبیجویدن

بهراخودشماشدگیهویتهمازقسمتییکلحظههرمی آیدزندگینور؟کندمیکارچهذهنیمناینکهکما

آنرويماوکندمیکنترلرامافکرازبعدفکرازبعدفکراینکه.پردمیماسردرآنفکر،دهدمینشانما

درهمفکرشوکندمیروشنراخودشلحظههرماستهاشدگیهویتهمآنکهاستایننداریمسلطههیچ

فکر،استبودنواقعدربلکه.گویدمیغزلکه،استلقمهبیجویدناین،نیستدرستاین،پردمیماسر

آتش،ریزدمیزندگیخرد،ریزدمیآنبهزندگیبرکتهستبودنپشتشکهعملیآن،استعمل،است

.استدرستآن،ریزدمیآنبهزندگی

دراینیعنی،کنیممیکارچهکه،خالصهبطوربشودمعلومکهخواندخواهمابیاتیمناالنايخالصهپسخوب

خواهمآینده، نیم ساعتدقیقهبیستدرشایدکهابیاتیاینکنممیخواهششماازمن.استصادقهمهمورد

حرکت؟ذهندرایم افتادهماوضعیتیچهدراوالًکهبشودمشخصکهبخوانیداینقدر،بفرماییدیادداشت،خواند

میراماکهخدایعنیکندمیبرخوردماباجوريچهزندگی؟بکنیماستممکنرااشتباهاتیچهکنیممیکه

؟کندمیبرخوردماباصورتیچهبهکندهدایتخواهد

.دهدمیتوضیحموالنارااینها

چیهاشتباه؟شودمیچهنکنیم،شودمیچهبکنیماشتباهاگرو؟بکنیماستممکناشتباهیچهماو

؟اصالً

؟چیهدرستدید؟چیهغلطدید

؟می آیدکجاازغلطدید؟می آیدکجاازدرستدید

.می آیددارد،بلهخوانممیاالنکهبیتیچندایندر

:کهگویدمی
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1638مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گر خدا خواهد به پیمان بر زنیداستثنا کنید: زین سبب فرمود
ازمامرکز،داریمدردچقدر،داریمهاشدگیهویتهمچهنیستمهم،داریمکهوضعیتیهرازکردیمشروعما

فهمیدمزندگیبسويبرومبرگردمخواهممیمن:کهگوییدمی،شنویدمیراصحبتاینشما،شدهتشکیلچی

استثناء.کنیداستثناءگفتهاو:کهگویدمی.دهدمیماديدیدودهدمیغلطدیدمنبههاشدگیهویتهم

ایناتفاقمقابلدرکهپذیریدمیشمایعنیکردناستثناءوبخواهدخدااگریعنیگفتنشاءاهللانیعنیکردن

وتانعملوفکربهبریزدزندگیخردپس.بخواهدزندگییعنی،بخواهداوکهبدهیداجازهوکنیدبازفضالحظه

.خوردمیزخمشماشدگیهویتهمازقسمتییکبساچهلحظهآندرو.بشویدبودنجنسازلحظهآندر

؟پیمانکدامبزنیدپیمانبهبخواهدخدااگر:گویدمی

الستپیمان.نیستهمیادماننبودیمآنجاکهما،فهمیمنمیهمالستپیمانبهمااصالًگویندمیهابعضیحاال

اینکهبراي.هستیدزندگیجنساز،هستیدخداجنسازشمابپذیریدرااصلاینبایدشماکهاین است اش معنی

آنخوب.دارمزندگیمن،دارمزندگیگوییممیمامثالً.داردداشتناصطالحاتواقعدرذهنیعنیذهنیمن

چطور،استخودشزندگیمنآنازیااستذهنیمنمنظورتان،زندگیهمیکی،منیکیگوییدمیشماموقع

شماپس.استممکنغیراین،باشیدداشتهزندگی،استتوهمخودشکهذهنیمنبعنوانشماکهاستممکن

.هستیدزندگیامتدادشما،هستیدزندگیخود

،می آیدنیادماننبودیمآنجاکه ماکهنگوییدشما،حاال،الستپیمانوهستیمزندگیجنسازبپذیریممااینکه

تصویرایننه،هستیمماکهراچیزيآنذاتماندرما،شناسیممیرازندگیذاتماندرماکهبپذیریدرااینخوب

مامگر؟هستیمدردهایمانمامگر.هستیمآنخودمانماکهدیگرهوشیاريیک،جسمیهوشیارينه،ذهنی

یعنی.داردالستپیمانآنجهاناینبهآمدهمابصورتکههوشیاريهمان؟هستیمهاشدگیهویتهماین

شودنمی،شناسیممیزندگیبصورتراخودمانهمیشهما،شناسیممیراآنهمیشهماکهاین است همپیمان

رازندگیوزندگیوشناسممیرازندگیمنبگوییددوئیاینکهبجايشمادیگرصورتیکبهو.نشناسیم

خودشما.شودنمیچیزيهمچنیننه،دارمرازندگیمن،استسیبزندگیاینکهمثلبیاوریددرفرمبصورت

یک،شماستخدايازبهترمنخداي،دارمخدامنگویدمییکی.داشتشودنمیرازندگیهستیدزندگی

.استذهنمالداشتن،هستیداوخودشما،هستیداوامتدادشما،شودنمیچیزيهمچنین
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برايکهمسائلیاینتمام،خواهدمیخدااوالًموقعیخداوبخواهدخدااگرکنیداستثناءشماگویدمیبنابراین

هویتهمهمان.نرویمذهنخوابدیگروبمانیمبیداروذهنخوابازبشویمبیدارمااینکهبرايمی آیدپیشما

همانبشویمبیدارماخواهدمیلحظهبهلحظهزندگی.هستهمرفتنفرودردخواببهوذهنخواببهشدگی

گویدمی.نکنیمنگاهاوبهوجهانبههاشدگیهویتهماینعینکپشتازو،بودیماولازکهبشویمهوشیاري

رامعنیاینبیت،هستیماوکهبشویمزندهلحظهایندرعمالًیعنی.بشویمزندهپیمانبه،بیاوریمیادبهراپیمان

حاال.دهدمی

هر نفس بر دل دگر داغی هنملی دهممیهر زمان دل را دگر

بروداالنداردمیلواستمنکهتودلبهکنممیکوششدارممنلحظههر:گویدمی.گویدمیزندگیزباناز

همبهیعنیتودلبهزمانهرو.بیایدمنبسويهست وکیبشناسدکه.بدهمآنبهدیگريمیل،جهانبسوي

؟دارندکارچهرامنمرکز؟استکاريچهاینآقاکهگوییدمیشما.نهممیجدیديداغتوهايشدگیهویت

جاهیچبهاین،کنیمیایجادبیشتريدردروزبهروزواستخرابتودید،شدگیهویتهماستتومرکزخوب

همدلبرجدیديداغکهمی آوردبوجودشمابراياتفاقاتیکهقضایشقانونبازندگیبنابراین.رسیدنخواهد

برداغاگرپس.نه؟پذیردمیآسیباستآننهایتبیکهاستآنکهمااصلیدلآیا.بگذاردماشدگیهویت

.داریمشدگیهویتهمدل.داریمماديدل،شودمیگذاشتهمادل

،کنیممیکنترلراآنوترسیممیبشویمهویتهمماچیزيیکبااگرکهشماخدمتکنمعرضهمرااینو

همچیزدهباشماکهکنیدنگاهشمااالن.کندمیکنترلراماآن،مامرکزشودمیآنبکنیمکنترلبترسیم

واقعدربشویمهویتهممانبچۀباما.هستیدچیزدهموقوف،کنندمیکنترلراشماچیزدههر، هستیدهویت

ارتباطاینتويحتماً.ترسیممیهم،کنیممیکنترلهمایم،کردهخودمانذهنیتصویرجزورااش ذهنیتصویر

.خداستطرح،خداستقانوناین.کنیممیرشدخودماننه،کندرشداوگذاریممینه،افتادخواهدبداتفاق

.بشناساودررامنوبشوزندهمنبهتو،باشداشتهرامنآتشتوگویدمی؟چیهگویدمی

بعنوانراخودمانکهایم آمدهاینجاماکهاین است بدانیمبایدحتماًخواهیممیکهمهمیمطالبازیکیاصالً

راماچیزآن،بشناسیمراچیزآن،خودمانمرکزبگذاریمرابیرونیچیزنه.بشناسیمخدائیتبراساس،خدائیت

کارچهشما.نکنیدتعجب،گذاردمیزندگیداغییکلحظههرشماشدگیهویتهمدلبراگرپس.کندکنترل
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راقسمتشاین،استماديکهدهدمینشانشمابهرامرکزآنداردکه،کنیدشکربایدآگاهانهشما؟بکنیدباید

رازندگیشراب،بپذیریدراداغاینهوشیارانهاگرو.گذاردمیداغ،دهدمینشانراقسمتشآن،دهدمینشان

بازفضاکهدفعههر،شودمیباز،شودمیبازفضابیندازیدراآناگر.شویدمیمتوجهرااش شادي،خوریدمی

اینها،رااینهامابگیریمیادذهنبانیستکافی،کنیدحسبایدرااینها،کنیدمیحسشمارااش شاديشودمی

مرکزمانبیرونازکهچیزهاییآن،هاشدگیهویتهمانداختنیعنیتبدیلچیه؟یعنیتبدیل،استتبدیلهمه

خواهدقدرچ،شودمیتروسیعمامرکزافتندمیآنهاکدامهرو.آنهاانداختنوآنهاشناسایییکییکیکردیم

.نهایتبی؟شد

ریشهنهایتبیاینو،مادروندر،شودمیایجادمامرکزدرفضانهایتبیبرسدصفربههاشدگیهویتهماگر

شماراآنهااستممکنغیر،دهندنمینشانواکنشهستنددارریشهکههاییآدمکهبینیدمی.هستهمداري

چهباشدباورشچه،هایششدگیهویتهمبهموقعهرداردشدگیهویتهمفقطکهکسیولی.بکنیدریشهاز

اینبله.هوابهرودمیدادش،خوردمیزخم،شودمیحمله،باشدهایشدوستدانممیچه،چه،باشدپولش

مییعنی،شماستدرجدیدتغییریکدرخدایازندگیلحظهاینکهگویدمیمابهواستمهمخیلیبیت

.بکندایجادراتغییريیکخواهد

کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادی ال یَحیدکُلُّ اَصْباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید

.در هر بامداد کاري تازه داریم، و هیچ کاري از حیطه مشیت من خارج نمی شود

بهلحظهپس،بخواهدخدااگربگوییدشاءاهللانشماگفت،حاال.داریمتازهکاري،لحظههربامدادهر:کهگویدمی

،کردهفراموشراماخداکهنگوییدشما.بشودشماواردزندگیعشق،زندگیخرددهیدمیاجازهشمالحظه

حیطۀازکاريهیچووداریمتازهکاريیکبامدادهر،دهدمیانجامشمارويجدیدکاریکلحظهبهلحظه

.شودنمیخارجمنمشیت

و،دهدمیانجامشمارويجدیدکارخدایازندگیلحظهاینهستیدکیهرشماکهاین است مطلبیکپس

هیچکهبپذیریمبایدهمینطورو.جدیدکاراینازباشیدآگاه،تسلیمبا؟هستچیجدیدکاراینببینیدبایدشما

چهنپذیریدیعنی،شمابپذیریدبایدراموضوعاین.شودنمیخارجزندگیمشیتحیطۀازماکارجملهازکاري

؟بکنیدخواهیدمیکار
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جنسازلحظهاین؟استدرست.استلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم،تسلیمیکهستیمزندگیجنسازما

ایندرزندگیاستزندگیماللحظهاین،استآیندهوگذشتهدرذهنیمن،استذهنمالزمان،نیستزمان

باايعدهیکاگرحاال.مطلبیکاین.دهدمیانجامجدیدکارشمارويلحظههرزندگیو،استلحظه

، موالناستحرفنهواستقرآنآیۀنهاین،کنندمیتکرارراهاکهنه،هستندکاريکهنهدنبالذهنیانباشتگی

.شدتمامقبلدقیقهپنجفکر؟کنیدمیخلقجدیديفکرلحظهایندرآیاشما.کنیدمیتوجه.استدرستنه

.خواهیممیجدیدفکرمایافتهتغییروضعیتبراي

توانیدمی،نکنیماستفادهراقبلدقیقهپنجفکرکنیدخلقجدیدفکرلحظهاینکهاین است دستورشزندگی

باورهايانباشتگیشدگیهاهویتهمانباشتگیایناینکهبراي؟توانینمیچرا.نه،توانینمی؟بکنیدراکاراین

وکنیممینگاهجهانبهآنهاچشمدریچۀازماوکنندمیتکرارهیراخودشانکه،هستهمپوسیدهوکهنه

رهاراشماواستجدیدکاردنبالاولحظههرفهمیدیمپس.استدرستدیداینکنیممیفکر،آنهاستمادید

جدیديکاردنباللحظههراو.دهممیتوضیحبرایتانیکییکیدارمکهاستهاییخالصهاینها.استنکرده

استقرآنآیۀهماینبدهیمتنبایداست

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ◌ۚ یسأَلُه منْ فی السّماوات والْأَرضِ 

.کند، او هر روز در کاري استمی]حاجت[هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست 

هر،چیزيهریعنی. همین طورماهمینطور.گیردمیاستکاريدراودمهر،لحظههرمعنیبهرااینموالنا

کندمیکاردارداوو.بشویمخارجتوانیمنمیالهیمشیتحیطۀازشماوبندهجملهازاستجهانایندرکسی

کهحاال.گذارممیجدیدداغتودلبهمنلحظههرگفت.زندمیزخملحظههرو.کندآزادذهنیمنازراماکه

میراآنوپذیریدمیشما،بدهدنشانشمابهراشدگیهویتهمبگذاردجدیدداغاگر،فهمیدمیشمارااین

؟گرفتیمنازرامنشدگیهویتهم؟کردياینطوريچراهان:گوییدمی.بکنیدخواهیدمینالهوآهیا،اندازید

آنمانیستیمکهآنچهشناختبا،نیستیدچیدادهنشانشمابهاینکهبرايکنیدشکربایداستاولینه

گفتهستیمکهآنی،هستیمکهبشویمآنیخواهیممی،هستمامرکزایندرکهنیستیمماکهچیزهایی

کهآنی،بشویدبودیدکهآنییعنی؟چهیعنیبزنیدپیمان.بشویدآنبلکه،بزنیدپیمانبهبلکهبگوییدشاءاهللان

.نشویدموهومیچیزاین،بشویدداردوجودکهآنی،بشویداستعینیکهآنی،بشویدشناسیدمی
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362مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا شود بیدار، وا جوید خَوریبینیِ طفلی مبالد مادری

ذهنگهوارةاینمنتها.ایمخوابیدهزندگیبغلهمما،خوابیدهمادرشبغلطفلکهگویدمی.غذاییخوريیعنی

بیدارتامالدمیرااش بچهدماغیواشیواشمادرکههمینطورو.استزندگیآغوشدرهمذهنگهوارةاست

بایدراشیرکندمیحس،می آورددردوشدهجمعهایشپستاندرشیراینکهبراي؟چرا.بخوردغذابشود

اوطریقاز،استانسانکهکردهانتخابرایکیخواهدمی،زیباییوعشقوخردازشدهپرهمخدا،بدوشند

ایم گذاشتههمسرجملهاز،پولجملهاز،کردیمپیداشدگیهویتهمتعدادیکرفتیمهمما.کندبیانرااینها

.دهدمیمابهغلطدیدکهذهنیمنیکباهستیمآنهامشغولواینجا

مالیدنهمانذهندرکشیممیماکهدردهاییاینگویدمی.کندمیعوضدارداینطوريموالنارامادیدببنید

لطفش،بدهدمابهرااش شادي، بدهدمابهراخردش،مابهبدهدشیرکندبیدارراماخواهدمیخدا،ماستبینی

.بدهدمابهرابرکتش،بدهدمابهرااش زیبایی،بدهدمابه

از هبرِ دَرّخَلَدمی وآن دو پستانخربکو گرسنه خفته باشد بی

دهآنهک،شیربسیاريشیر،یعنیررمادرپستاندووخوابیدهگهوارهتويیاخوابیدهمادرشبغلبچازشدهپ

.ایمگرسنهماکهبیندمیایم خوابیدهخداآغوشمایعنی.استگرسنهاش بچهکهبیندمیو،کنندمیدردوشیر

غذاهاییآنمثلخوریممیماکهغذاهاییکهبیندمیاو.شادي،خرد،خوبغذايگرسنۀ؟هستیمچیگرسنۀ

میبعد،نداردانرژيغذاهااین،شویممیخوشحالشودمیزیادمانپول،می آیدیادمان،می آیدمقایسهازکه

من،شوبلندکندمیبیداردارد،هستیمدردخوابدر،هستیمذهنخوابدر،هستیماینهاخوابدرماکهبیند

:بیتاینبعد،خدا،بدهمشیرخواهممیشدهپرپستانم

فَابْتَعَثْتُ اُمَةً مَهدیَّةًکُنتُ کَنزاً رَحْمَةً مَخْفِیَّةً

.گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، پس امتی هدایت شده را برانگیختممن 

رااینبعدوخوابیدهاش بچه،استشیرازپرهایشپستانکهاستمادريمثلگویدمیخداکهبینیدمیپس

،مخفی،مهربانیورحمتازگنجی،دیگراستفارسیاینبودمکنتگنجی،بودمنهانبودمگنجیمن:می آورد

موجوداتییکبرانگیختمپس،برانگیختمفَابتَعثتبنابراین.استمخفیمادرهايپستاندرشیرکههمینطور
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آنگذاریدمیشما.کنممیهدایت،استخودمکهمهدیۀً،هستندهاانسانهمینکهراامتییک،گروهییک

آشتیاتفاقبایا.کنیدبازرافضاافتدمیاتفاقیهرلحظهایندربایدکاراینبراي؟کندهدایتشخصاًراشما

؟استدرست.باشیدتسلیملحظهایندریا.کنید

کندمیکاريداردباشیمداشتهشدگیهویتهممااگر.استکاريدرلحظههردرخداگرفتیمیادحاالتاپس

این ذهنیمنعمدةهايخصوصیتاز.نکنیممقاومتماکهبشرطی،بشناسیمرامانشدگیهویتهمماکه

شدههویتهمآنباگرفتهیاگرفتهقرضدیگرانازکهرااش ذهنیعقل.من:گویدمیشودمیبلندکهاست 

برهایشقضاوت،کندمیقضاوتمرتّب؟استدرست.داردمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرو،داندمیعقل

.کندمیقضاوت،گرفتهیاداش جامعهازگرفتهیاد،گرفتهیادکهاستهاییخوبوبداساس

بایدآفلچیزهاياینبجاي.اندرفتنیبینازهمه،آفلندهمه،دهندمیتشکیلرامرکزشکهچیزهاییآنتمام

مثلکهاین است کارشو،استکاريیکدرلحظههرکهخواندیماالندیگرطرفاز.نیستآفلکهباشدزندگی

ساختهانسانایم،شدهماتصادفاًاش بچه.کندبیدارخواهدمیرااش بچه،استشیرازپرهایشپستانکهمادري

شماوبیفتدچیاتفاقلحظهاینکهقضاقانونبا.کندمیهویتهممی آوردقضاقانونبااوواوستپرداختۀو

میقائماورويآییممی،کنیممیپیداراراه،زندمیماچشمبههوشیاريازخوبیعینکیکباشیدتسلیم

و،اوستنهایتبیگنجش.بدهدنشانآنهابهاودرراگنجشتابرانگیختهراهاانسان،برانگیختهراما.شویم

:گویدمیداریماینهستهمغزلدر.هستآنجادرکهبرکاتیتمامبعالوه،اوستابدیت

میاتفاقیعنیبگوییدبله،بگوییدبله،بگوییدبلهبشويتسلیمگویدمی، داردعدندریايگوهرهاهمهلیکن

زندگیشاديوزندگیخردوشودمیبازفضاگوییمیبلهکهدفعههر،بلهافتدمیاتفاق،بلهگوییمی،افتد

آنراگوهرهاآناینکهبراي،نکنبسندهحالاینبه:گویدمیغزلولی.شودمیخوبحالت،شودمیروان

کشفشماراجدیدچیزهايخواهدمی،راخالّقیتشخواهدمی، راگوهرهایشخواهدمی.داردیکتاییدریاي

.کندفکرشماطریقازجدیدفکرهاي. کنید

میراهذهنتويشوممیپایا.شودنمی؟شودمیخواهمنمیمنبگوییدشمااگرحاال،ساختهاینبرايراما

درست،کهشودنمیکهاینطوري،شودمیچیببینیمحاالروممیورآنروزیکروممیوراینروزیکافتم

؟است

:دوبارهبعد
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1141مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

باز شد که انّا اِلَیهِ راجِعُونصورتی آمد برونصورت از بی

یعنی همه موجودات از حضرت خداوندي و ذات بی . جهان همه از عالم بی صورتی پدید آمده استصورت هاي 

.و دوباره به سوي او باز رونداند چون و نامتعین او سر بر آورده

بیوصورتبیماپس.بیرونمی آیدصورتیبیازمابعدچهار،مافکر،ماجسماینحتّیصورتکهگویدمی

بیدارهوشیارانه،شویممیهافرمباهویتهمرویممی،فرمیمبیجهاناینبهآییممیوقتیما.اصلدرفرمیم

وشویممیفرمبی،شویممیصورتبیگردیممیبردوباره.نیستیمکهراچیزيآناندازیممیوشویممی

.شویمنمیفکرهاماو،شوندمیبلندماازفکرهااینبینیممیمرتّب

اوبسويهمه،کهکندمیاستفاده:گویدمیکههمینبا؟گیردمیصورتجوريچهاین،امروزداردغزلدر

برمیاوبسويهمهجهانایندرایم زندهکهموقعی،گردیمبرمیریممی میاینکهنهاوبسويهمه،گردیمبرمی

بیعالمازهمهاستجهانهايصورتهممابعدچهاراینپسجهانهايصورتاین است اش معنیو.گردیم

سریاآمدهبوجودنامتعینیوچونبیذاتوخداونديحضرتازموجوداتهمۀیعنی،استآمدهپدیدصورتی

اتفاقاً.خوانندنمیرااولشقسمتمردمولیهستآیهیکازقسمتیاین.روندبازاوبسويدوبارهواند برآورده

:گویدمی،جهاناینبهراآیهاینکندمیمربوطکهاستمهمخیلیاولشقسمت

156، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ

.او باز رویمما از خداییم و به سوي : و بگویند) صبر پیشه کنند(کسانى که به حادثه سخت دچار آیند 

ماکهکنیمدركبایدلحظههرماراحقیقتاینیعنی.خوانندمیهامردهبرايفقطراآخرقسمتاینمتاسفانه

هوشیارمااگر،کندمیحملهمرکزآنبهزندگیوکنیممیایجادشدههویتهممرکزیک،جهاناینبهآییممی

بهباالخره.شویمنمیمتوجه،داریمراآنهادیدچونولی.بیاندازیموبشناسیمرااینهاتوانیممیخودمان،باشیم

دچارسختايحادثهبهکهکسانیگذاشتهرااسمشکه،شودمیحملههاشدگیهویتهماینازتادویکی

وشدهمامرکزوچسبیدیمراآنهامااینکهبهتوجهباباشدداشتهوجودشدگیهویتهممامرکزدراگرآیا.آیند

گذراکهچرا.رسیدخواهدبله؟نهیارسیدخواهدآسیبآنهابههستندرفتنیبینازوگذرایعنیآفلندآنها
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پیشهصبربایدشما.خوردضربه،خوردآسیبآنهاازیکیآمدیمحاال.رسدمیآسیبزندگیطرحباو.هستند

جامی،حسینستشچوزخمیگفت. بیاندازممنخواهدمیرااینزندگیبگویید،عقببِکشیدکنیدتاملکنید

.داردحسنچو

پیغاممنبهداردزندگیو.گرفتمناززندگیرااینوبودمهویتهممناینباکنممیتامل،کنممیصبرمن

،انداختمرااینکهحاال.گردمبرمیاوبسوياینانداختنباهوشیارانهاالنو،هستماوجنسازمنکهدهدمی

این،هستهمهارنجشاین،هستهمیکیاین،هستهمیکیاین،هستهمیکیاین،هستهمیکیآن

هممادرمبا،هویتمهمپدرمبا،هویتمهم،همهمسرمبا،هویتمهمامبچهبا،هویتمهمپولمبا،هستهمکینه

.آییمیگرفتارسختايحادثهبهگرنهو!بیاندازخوب.هویتمهمامشخصیباورهايبا،هویتم

کردیمرهاراهافرموچسبیدیم،کردیمدرستفرمرفتیم،بیرونآمدیمفرمیبیازماپسخواندیمهمرااین

.زندمیضربهزندگی،کنیمنمیراکاراینانتخابوقبولوشناساییباچونمتاسفانهوشدیمدریاآنآمدیم

.استبسباردو،استبسیکبار.چسبیمنمیدیگرهیچیبهباشیمخردمنداگرخوب

دنیا ساعتی است: مصطفی فرموداستپس تو را هر حلظه، مرگ و رَجْعَتی

هویتهمکهزمانیتاجدیدشکار.استجدیديکاردرلحظههر.گردیمبرمیوریممی میمالحظههرپس

میلیکگذارممیدلتبهجدیديداغیکلحظههرگفت.ماستازقسمتییکبهزدنضربهداریمشدگی

اتفاقاینکهبگوییدهوشیارانهدردبه.گوییدمیآمدخوشداغبهباشیدهوشیاراگرشما.دهممیتوبهدیگري

همخیلیپولبا؟منبه:گویدمیچی،ناراحتمخیلیاالنندادپسمثالًیکیبهدادمراپولم،افتادهمنبراي

،کنرها.کنرهارااینکهاین است پیغامش،بگذاردمندلبرداغیریختهراطرحاینزندگینکند.بودمهویت

؟گویدمیچی،رفتگذاشتبودمهویتهمامبچهبا

کهنیستیمتوجهچرا؟کرديکنترلچرا:گویدمی؟گویدمیچیداغش،گذاشتهش راداغ؟گویدمیچیزندگی

؟دهینمیقراررامنچراگویدمیخدا؟دهینمیقراررامنچرا،بدهیقرارخودتمرکزتوانینمیراهاآدم

لحظۀاینازآگاهی،استابديلحظۀایندنیاکهگفته.استلحظهیکدنیااستفرمودهرسولحضرتگویدمی

بهباالخرهريمی میگرديبرمی،ريمی میبازگشت،برگشتیعنیرجعت،رجعتومرگ؟کجاتا.استابدي

چیاستلحظههمیندنیاواقعدرهستابديلحظۀاینازآگاهیمعادلاونهایتبی،شويمیزندهاونهایتبی



# Programگنج حضور715برنامه شماره  715

16: صفحه

یدببین؟استدرستهستیمثابتلحظهدراینماکندمیتغییرهاوضعیتمافرم،مافرم،مافرمکندمیتغییر

هايشدگیهویتهمبربزنندآسیب،ماهايشدگیهویتهمبربگذارندداغکههستاینسرهاصحبتهمۀ

خودمانانتخاببا،خودمانمیلبهخودمانماکهاستبهترکهبرسیمخردورزياینبه؟برسیمکجابهماتا.ما

ماديهايانباشتگیاینماکهرسیدیمنتیجهاینبهماهمۀاالن.نیستیمچیکهکنیمشناسایی.کنیمشناسایی

خردزندگیکهایم نگذاشتهما،داریمستیزهزندگیمقابلدرماایم،کردهقهرزندگیباما،نیستیممرکزماندر

باافتدمیمرکزشماازچیزيیکوقتیواقعدر،چیزهاآنبهنسبتریممی میاالن،بشودمابعدچهاروارد

.زندگیبهشویممیزنده،شماهمکاري

پایان قسمت اول

&&&
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:گویدمی

3712مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چنانک از آتشی زاده ست دودهمصورت آید در وجودصورت از بی

ماازآیدمی مابعدچهار،فرمیمبیخودمانما،بیروناستآمدهصورتیبیازمابعدچهار،فرم،صورتپس

چهار.شویممیفرمبیدوباره،کشیممیرامانهویتشویممیبیدارشویممیهویتهمبعدچهارباما،بیرون

،شودمیبلندآتشازدودکههمانطورکهدانیدمیشمااالنولی.شودمیبرخوردارهوشیارانهماخردازمابعد

میخلقفکرمرتّبما.استصورتمافکر،استصورتهممافکر،ماهايصورتایندود،هستیمماآتش

.چسبیمنمیفکريهیچبهولی،کنیم

چنانک از آتشی زاده ست دودهمصورت آید در وجودصورت از بی

آید مَاللاش،چون پیاپی بینیدر خِصالکمرتین عیبِ مُصَوَّر

یکوقتییعنیخصالدرمصورعیبکمترین:کهگویدمی.هاخصلتیعنیخصال،شدهتصویریعنیمصور

جزواینو،بشودمامرکزجزواین،بچسبیماینبهماوبیایددرفکریکبصورتمثالًمثل،بشودمصورچیزي

یعنی،رااینبینیممیپیاپیوقتی،بشودماعملالگوي،بشودماکارطرح،بشودماعادتجزو،بشودماخصلت

؟می آیدماللچرا.می آیدماللکندتکرارمیراخودشهی،باالمی آیدهی،باالمی آیدهیمرتّبفکرهااین

؟می آیدحوصلگیبیچرا؟می آیداندوهچرا

کردیمفراموشرا،قانوناینکردیمفراموش.استجدیديکاردرلحظههردرخداگفتاستیادتاناینکهبراي

فکراینپشتوبکنیمجدیدعملوجدیدفکربایدلحظهاینکهکردیمفراموش،هستیمخالّقباشندةیکماکه

وفکردرماباشیمریشهبیونباشدماعملوفکرپشتماسکون،مابودناگردانیممیماو.استبودنعملو

؟استدرست.شویممیحوصلهبیشویممیگمتنهانه.راایندانیممی،شویممیگمعملمان

اشتباهاگرانسان،شودمیبلندانسانبودناز،شودمیبلندانسانازفکر،شودمیبلندآتشازدود:گفتپس

.می آیدمالل،بشودتکراراینوبچسبدآنبهکند
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آلتیصد گون آلت از بیزاده صورتیحیرتِ حمض آردت بی

رهاراهاانباشتگیاینوشدناوابدیتونهایتبیجنسازولحظهاینبهآمدنیعنیآلتیبیوصورتیبی

یکخواهیممیاالنخوب.استذهنابزار،ابزاریعنیآلت.نداردآلتبودن.شدنآلتبیوصورتبی،کردن

ذهنازکردراکاراینشودمیجوريچه،مبلدیفکرهاییچهگوییممیمانذهنبهرویممیفوراًبکنیمکاري

بشویمابزاربی،داریمراقبلیدانشآناینکهضمنلحظهایندرماکهاین است همحالتشیک.آوریممیمان

بودناینکهبراي،کندحلّراماچالش،کندحلّرامامسئلۀاینکهمی آیدجدیدفکرآیاببنیم،باشیمحاضر

،نیستیموصلاگر،کنیممینقصحساگر،هستیمهوارويابرمثلاگر،نداریمریشهاگر،نیستیماگر.هستیم

یک،ندارمکنترلیهیچماپرندمیماذهندرفکرهابینیممیمرتّباگر،داریممقاومتاگرکنیممیستیزهاگر

آنجابههنوزماپس،زنیممیحرفآنبهراجعلحظهیکورآن،برندمیلحظهیکوراینبرندمیلحظه

؟بکنیمبایدکارچه،نرسیدیم

،داردمنزخرقهاوداردمنآتشکههرگفت.بگشاییمرافضایابپذیریمرالحظهایناتفاقلحظهبهلحظهباید

بیپس.ریزدمیعملتوفکربهاوخرد،بینیمیدرستبپوشیرااوخرقۀ،پوشیمیرااوخرقۀلحظهبهلحظه

حاصللحظهایندرمادارریشهحضوراز،هستماابزاريبی،ماصورتیبیوآلتیبیکه،اوصورتیبیاوآلتی

ابزار،شویدنمیتانذهنبهمتّکیاینقدرشماکه،استابزاريبیهمانلحظهدرایندارریشهحضور.شودمی

.استذهن

جانِ جان سازد مُصَوَّر آدمیها بافد مهیدستبی ز دستی، 

دقیقۀچنددردادخواهمنشانتانبرايفیلمییکامروز.بافدمیراهادستباشدداشتهدستاینکهبدون

هوشیارانههوشیاريهمانهمبعداً،آنتنهانه.سازدمیمادرمانشکمدرراماتنجوريچههوشیاريکهآینده

.بدهدنشانمابهراماعمل،بسازدراماهیجانات،بسازدرامافکرهايتواندمی

جانِ جان سازد مُصَوَّر آدمیها بافد مهیبی ز دستی، دست

بعدتاچهارکهآدمی،آوردهبوجودرااینکهجانییعنیجانجان،حیوانیجان،استهوشیاريهمینجانجان

چیما.ساختههوشیاريراما؟ساختهکیراماپس.داردصورتیعنی،شدهتصویریعنیمصور،سازدمیرادارد
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ریختیمراشدگیهویتهماگر،نهداریمشدگیهویتهماگر؟آگاهیمآنازاالن.هستیمهوشیاريآن؟هستیم

.نهایتبی؟استزندهچقدراو.نهایتبی؟استچقدراش اندازه؟استچقدرعمقشآن،بلهدور

گوناگون خیالشود بافیدهمیآنچنان کاندر دل از هَجر و وصال

.می آیدبوجودماذهندرفکرها،ذهنیمندردوريدریا،زندگیبهشویممیوصلماکههمینطور:گویدمی

شودمیساختهکهچیزيآن:کهبگویدخواهدمیچیزتاچندایندر.شودمیبافیدهماخیاالت،شودمیبافیده

نمیهویتیمهمآنباکهشدهساختهچیزهاياینازیعنی؟چییعنی.استمتفاوت،نیستشبیهسازندهبا

فرمیبیازصورتیبیازیعنی.ایناستاشتباه،کنیممیراکاراینماو،بشناسیمرازندگیبرگردیمتوانیم

.بشناسدرافرمیبیبرگرددتواندنمی،شودمیبلندفرموقتی

رازندگیبعدتانچهارعینک،هاصورتعینکباتوانیدنمیشما،برگردیمخواهیممیجهانازمااگرپس

،شوممیهویتهمنهاایبامرکزمگذارممیراخوبباورهاياینبگوییدتوانیدنمیبروید،سویشبهوبشناسید

آن،کنیدمیبازرافضاشمادهد؟مینشانچی.بدهندنشانتوانندنمیآنها،دهندمینشانمنبهراراهآنها

میرااینهاۀ همامروز.کندمیهدایتراشمااو،هستزندگی،هستخداهم،هستیدشماهمخالیفضاي

.خوانیم

هیچ مانَد بانگ و نوحه با ضرر؟این مؤثر با اثر؟هیچ مانَد

بانگگویدمیآیا.نهند؟ه هستشبهیهمبا، اینهااستاثرفکرواستمؤثرکهفکرآورندهوجودبه:گویدمی

زندمیسرشتوياالن،دادهدستازراپولشکسییک،نهاست؟شبیهضررباضرربرايبیدادودادنوحه

این،مابعدچهاراین.نهاست؟شبیه،شودنمیدیدهکهضرربهدهدمیانجاماینکهکارهاییایناستناراحت

اینهابا.نیست،نهاست؟شبیهمااصلبه.نیستنه،است؟شبیهخدابهماهايعینکاینمادیداینمافکرهاي

.نهکنیم؟پیدارامااصلتوانیممی

دست خایند از ضرر کِش نیست دستصورت استصورت ضرر بینوحه را 

فرمبیضرر،نداردصورتضرراما،خوردهاوبهکهضرريبخاطر،داردصورتکندمینوحهکهکسی:گویدمی

دیدهاش نوحهاماو.شودنمیدیدهاستتوهمیچیزیکضرر،شودنمیدیده،استفکريچیزیکضرر.است

میدیدهاین،شویممیمریضکهوقتی،رسدمیماجسمبهکههاییضرر.همینطورندهممادردهاي،شودمی
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:کهبگویدخواهدمی.شودنمیدیده،کردهاینطوريرااینکهاسترسیآن،کهدرديآنکهچیزيآنولی،شود

کهضررازگیرندمیگازرادستیعنیضررازخاینددست.بردپیمؤثربهشودنمیاثراز،نیستیکیاثربامؤثر

.نیستلمسقابلیعنی،نیستدستدرضررکهحالیدر

و،بشناسدتواندنمیرافرمیبییاراصورتیبیصورت،بیرونمی آیدصورتیبیازصورتکهفهمیدیمماپس

.کنیمپیداراراهتوانیممیمافضاگشاییوتسلیمباو،استجدیديکاردرلحظههردرزندگیکهگفتیمتابحال

در این ماکهنیستچیزهاییآنشبیهزندگیوخدا،مؤثراینکهبراي.توانیمنمی،بزنیمراصورتهاعینکاگراما

میصورتلحظهایندرهمکارهاو،هستلحظهایندرفضاگشاییراهیافتنراهتنهاپس،شناسیممیجهان

زندمیوقتی،زندمیشمابهضرري،شودمیورحملهشماشدگیهویتهممرکزبهزندگیلحظهایندر.گیرد

.کنیدشکایتو،کنیدنالهوآهیا،کنیدبازرافضابایدبکنید؟بایدچیکارشما

باید رارنجیدنوشدنخشمگینوکردننالهوبودنگریانوشکایتکلیبطورشماکهفهمیممیصحبتهاایناز

میوضعیتاز،رنجیممیآدمیکازمارنجیم؟میچیازما.اینکهبرايرنجیم؟میماچیبراي.کناربگذارید

ما،رنجیممیترافیکوضعیتازما،رنجیممیهواوضعیتاز،نیستآفتابیامروزچرارنجیممیماحتی،رنجیم

ماکهچیزياینکهخاطربه،رنجیممیدوستانمانزا،رنجیممیسیاسیاوضاعاز،رنجیممیاقتصادياوضاعاز

مرکزشدرآنوهویتیدهمآنبا،آنهاازخواهیدمیشماکهچیزيآنحاال.دهندنمیمابهخواهیممی

داشتهتوقعچه.نرنجیدبنابراین،مردمازرااینهانخواهیداستبهتر،کندمیحملهزندگیمرکزاینبه،شماست

.بشناسیدباید،استیکیدوهرتوقعیاداریدرنجشیاشمااالن ،برنجیدچهباشید

کهاستاینازعبارتقضاقانون.دهدمینشانراقضاقانوناینوامخواندهبارهاوبارهارابیتسهاین،بله

جسمیعینک،کنیدمیپیداماديمرکز،چیزهابهچسباندمی،ذهنبهبردمیراشماکهاستاینزندگیطرح

نمیدردتانبهعینکآنپس،بیندمیچیزهاحسببربیندمیغلطعینکاین،دیزنمیهوشیاريچشمتو

شدگیهویتهمیعنی،بیفتدبداتفاقاتکهشودمیسببقضا.کنیدتوجهقضابهدوبارهبایدشماپس،خورد

میوزنیدمیچشمتانبهراخدایاقضاعینکآنهاپذیرشبا،پذیردمیشما،بگیردقرارحملهموردشماهاي

:گویدمیپس. برگردید،ببیندتوانید
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1258مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، مهچون شَبَت

راشمادستاینهاکردناعتراض،شدنخشمگین،رنجش،شکایت،گیرندنمیراشمادستماديعینکهايپس

باید،گردیمبرمیجهانرویممی،کنممیتعریفمندوبارهحاال.رسانندنمیزندگیبهراشمایعنی،گیرندنمی

زندگیمنظوربهما،استآفریندردفقطاینکهکنیممیپیداشدههویتهممرکزیکبرنگردیماگر ،برگردیم

بچهبا.نهکنیم؟برقرارهمسرمانباخوبۀ رابطتوانیممیباشیمداشتهشدههویتهممرکزآیا.نکردیمعمل

.نهکنیم؟برقرارخوبۀ رابطتوانیممیبعدمانچهاربا.نهکنیم؟برقرارمان

دررااینهاحرص،اینجاستهاشدگیهویتهماینچون،رویممیدنیابسويدائماً،کنیممیایجاددرددائماً

دیگرانراخوشبختیهمان.بشویمخوشبختماگذارندنمیاینها،داریمبیروندررااینهاتوقعات،داریمبیرون

، خواهیممیهستمامرکزکهچیزهاییهمینازیعنیدیگراناز. خواهیممیدیگرانازراهویت،خواهیممی

نه،دهندنمیخوب،دهندنمیمابهاینهاخواهیم، میحس امنیت را از همین چیزهایی که در مرکز ما است

حالمان،کنیممیکنترلدائماً،ترسیممیدائماً،کنیممیامنیتحسنه،داریمهویتنه،شویممیخوشبخت

زندگی؟شداینآخر،دردیمازپر،استخراب

هویتهم،بردمیقضا.موالنابهبدهیدگوشدرست. نگوییدچیست؟قضابرگردم،خواهمنمیمنبگوییدشما

بلکهبارهزارانخوانیممی.زندمیماچشمبهراخودشعینک،گیردمیرامادستهمقضاتسلیمبا،کندمی

.بشویدمتوجهرازندگیطرح،سرهمپشتبخوانیدبرویدشمااًخواهش

درمان کندهم قضا جانت دهد، گر قضا صد بار، قصد جان کند

جدیدکاردرلحظههر،دهممیتوبهدیگرلیمی ،گذارممیمرکزتبهداغیگفت،لحظهایندرزندگیقانون

هویتهمبهرباهزارانقضاگر. استزندگیزبانازاینها،بینینمیدرستتو،باشیتسلیمبایدتو،هستم

زندهجان،توبهدهدمیجانقضاهمین.نکنشکایت،بکندراشماذهنیجانقصد،کندحملهشماهايشدگی

میماما؟داریمزمینرويدردچقدر؟بدهدشفابایدکیرامادردهاياین،کندمیدرماندهد ومیزندگی

مرکزکهکسییک.رودنمیبینازدرد.بشودراحتماخیال،بکشیمرااینهاهستنددردکشکهآدمهاییگوییم

، رودنمیبینازدردشخوب.ببریدبینازرااینآقاگوییدمی،کشدمی، درددارددرد،داردشدگیهویتهم
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شفا.بدهیمشفاباید،کنیمببایددرمانبکنیم؟بایدچکار.کندمیزندگیآنجا،ماذهنبهدپرمیآنجاازدردش

درسترامردمشودنمیکه کردنایجاددردبا.می آیدآنورازشفابخشنیروي.می آیدآنوراز؟می آیدکجااز

.استشیطانیکارکردنزیاددرد،شودمیزیاددرد،کهکرد

افتدمیچجورياالن،افتدمیاتفاقاینکه،زندگیطرح،باشدیادتانخوبشمامورددربارصدهاقضاپس

چقدر.شماحالفراخوربه؟افتدمیچجوري،استزندگیدست،خداستدستکیست؟دستنیست،مادست

انعطافآیا.کنیدمیفضاگشاییچقدر،یدهستتسلیمچقدر،کنیدمیمقاومتچقدر،داریدشدگیهویتهم

الگوهايات،شدههویتهمباورهايیاکلیطوربهعملهایتوفکرهایتدرشدیدگمآیا؟داریدتأملآیا؟دارید

،خواهندمیچیزيیکآناز،خواهندمیچیزيیکاینازاند، افتادهراههمینطوريهابعضی.شدههویتهم

زیادرااینهاتا،بکنیمآن از،بکنیماینازبیشترچههرآقاگویندمیاند، شدهگمخودشانعملوفکرهادر

.شودنمی،چیزينوهمچشودنمی.برسیمجایییکبهبلکه،کنیم

رادرداینچرا؟دارمراشدگیهویتهمکدام،افتدمیاتفاقیچهاالنآقابگویی،کنیتأملعقببکشیباید

هست؟چیچیزاین.رودمیبینازدارد،هستاینجاکهچیزيایناینکهبرايکشممیرادرداینکشم؟می

بایدبکنم؟بایدچکارپس.بودمهویتهمبا آن اینکهبراي؟کندمیدردچراخوب.استمنمرکزدرچیزاین

میپیداجان،شوممیدرمانشود؟میچکاربکنمراهویتم.بکنمآنازراهویتممنبرودبگذار،برودندازمیاب

،بدهندتنایدبهمینطورندهمه،ماشخصمورددرستاالهیطرحوقانونقضا.کنممیگوشقضاحرفبه،کنم

.چیستنیستهممعلوم.گرفتهم راجلویشهم شودنمی.شودمیاجرا،بدهندگوش

زندبر فراز چرخ، خرگاهتاین قضا صد بار اگر راهت زند

ما.نرسیدیمجاهیچبهبینیممیسرآخررویممی،رویممی،رویممیمایعنی،زندمیراذهنیمنراهقضااین

ذهنیمنباشدگیهویتهمباما.خوریممیشکست،کنیممیایجادردجسمیهوشیاريوشدگیهویتهمبا

راهمانیواشیواش.شداینطوريچراکنمفکربایدبنشینم،کندمیقهررودمیگذاریممی،کنیممیبزرگبچه

ازکنیم،میتوجهاوراهبه،اندازیممیراخودمانهايراهۀ هم،نیستراهماهايراهشویممیمتوجهزنیممیرا

بنویسیدرااینهاشما.خواندمرابیتتاسهاینبارها.شویممیبینهایتتاشویم؟می، تا چیتسلیمطریق

.استتکرارماکار، کلیدتکرار،کنممیخواهش
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،شمالیاقتراشماحالو،کنیدمیبازرافضاشما،شودمیحملهشدگیهویتهمبهافتدمیاتفاققضا، بله

لحظهاینزندگیقلماینکهیعنی،کندمیبیانقَد جفّ الْقَلَماصطالحدررااینو.کندمینعیت،گویدمیموالنا

یعنی،کنیممیمقاومتچقدر،کنیممیبازرافضاچقدرکهدارداینبهبستگیماحال،کندمیتعینراشماحال

:کهگویدمیداردامااست،بدیااستخوبماحالما،حالدرشودمیخالصهمی آیداینهاۀ هم

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَدْ جَفَّ الْقَلَمهای دم به دمفعل توست این غصه

161حافظ، غزلیات، غزل شماره 

انگیزخیالکلکزینفهمینکندکوهر
باشدچینصورتگرخودارحرامبهنقشش

حافظ،شدهحرامنقششفهمدنمیرااینکسیهر.باشدچیماحالکندمیتعینزندگیقلمانگیزخیالکلک

.گویدمی

بوداینازلیحکمگلوگالبدرکار
باشدنشینپردهاینوبازاریشاهدکان

خالقیتهااینحالهااینفکرهااینکندمیبازبیرونکهچیزيآنولیاستنشینپردهبودناینزندگیآباین

پردهنشین،پردهآنۀ بوسیل،هستندزیبابیروندرشوندمیدیدهکهاینهاولی،شوندمیدیدهبازاریندشاهد

زندهبودنبهچقدر.کنیممیصحبتآن بهراجعداریم.استنشینپردهشماازیقسمتیک،هستیدشمانشین

شماازقسمتیچهاید؟زندهذهنیمنبهچقدروایدزندهبودنبهچقدرکندمیتعیناینشماحالشما؟اید

فعلاستخرابحالتاناگرگویدمیپس.کندمیتعیناینراشماحال؟استذهنیمنقسمتیچه،استبودن

خودتکاردمبهدمهايغصهاین،نداردخبربودنازداردذهنیمنکهکسی.دمبهدمهايقصهاینتوست

قلمیعنیقَد جفّ الْقَلَم،قَد جفّ الْقَلَممعنیبوداینبشود،وجودتواردزندگیخرددهینمیاجازهکهاست

.خواندیمبارهاداريرالیاقتشیعنی.بوديسزاوارتوکهچیزيآنبهشدخشکزندگی

حدیث

جفّ الْقَلَم بِما اَنْت القٍ

.بوديخشک شد قلم به آنچه سزاوار 
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کنی؟میستیزهچقدربپرسخودتازاست؟چقدرشمالیاقت،کندمیتعینراشماحالاالنزندگیقلمیعنی

؟داريدردچقدرداري؟اینجاشدگیهویتهمچقدراًوجدانکنی؟میقضاوتچقدرکنیمیمقاومتچقدر

؟نداختیانیهنوزکهداريرنجشچقدر

ات،سیاسیات،مذهبیباورهايبا،کارتبا،مقامتبا،پولتباات،بچهبا،همسرتبا؟هویتیهمچیزهاییچهبا

قدروقضاو،قدروقضاتابع.نویسدمیزندگیقلمراشماحالچقدر؟هویتیهماینهاباات فرديات،اجتماعی

قضا،شویممیردقوانیناینازماۀ همما،همه،یعنیماستلیاقتشماست،لیاقتوسزاواريبهبستگیهم

بديوضعیتهرکندکمکمابهخواهدمیلحظههرزندگی،کندکمکبه ما خواهدمیمنتها،افتدمیاتفاق

لحظهاین،باشیمرفتهبدراهم،باشیداشتهشدگیهویتهمچقدرهرم،باشیکردهگناهچقدرهرم،باشیداشته

:گویدمیراهاهمیناالنببیندبشویم،ناامیدمانداردهمدوستوکندکمکمابهاستآماده

نیک را نیکی بود، بد راست بَدکه نگردد سنت ما از رَشَد

پشتشکهعملیعمل،،ریزدمیزندگیبرکتکهخالقفکر،بودنچیست؟خداسنتشود،نمیعوضخداسنت

بهبریزدزندگیخرداینکهنگذاشتن،زندگیمقابلدرمقاومتذهنیمنبعد.استدرستشکاراین،استبودن

میشما.کندمیایجاددرداینهاخوب،ذهنیمنعقل،منمقاومت،،ستیزهو؟استدرست،شماعملوفکر

زندگیازقطعذهنیمنعمل،،فکر،بودن.شودنمیمن،مورددربرگرددخداکار،کنممیراکارهااینمنگویید

یککنیخلقزندگیبا،شودمیجوريیککنیخلقذهنیمنباشما.بدراستبد،بودنیکیرانیکدردسر،

.نشوداینطوريگوییدمیشما.شودمیجوري

نمی،شودنمی،شوددرستماکارهايولیداریمنگهخواهیممیکمالوتمامراذهنیمنماگویندمیبعضیها

موقعیآرامشحفظوصبرجاهايازیکیاصالً.کندمیمخالفتذهنیمنکنیمبازرافضاخواهیممیوقتی.شود

عملشوفکرواردزندگیخردکه،کندآشتیخواهدمیلحظهایناتفاقبایا،کندمیبازرافضاآدمکهستا

ما،مابهرسدمیآسیبگفتکنید،پیشهصبربایدشماکههستموقعآن.بگذاردخواهدنمیذهنیمن،بشود

هماینجا،گفتمابهراحقیقتاینکردهاستفادهقرآنآیهازموالنا.برگردیماوسويبه،کنیمپیشهصبرباید

:گویدمیراهمین
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تا تو دیوی تیغ او بُرَّنده استکار کن هین که سلیمان زنده است

کیکهگفتکردهتعریفهمخودشلحظههر؟کندمیچکارببین،ستاکاريدرلحظههرنگفتمگر،کنکار

کهزمانیتا.رودمیبینازداغبشويمنجنساگر:کهبگویدخواهدمیاالنخوب.گذارممیتودلبرداغی

بهزندگیکهاستاینکنیمیکاري.کنکارتوولی،نشديمنجنسازهنوز،شودمیگذاشتهدلتبرداغ

کهوقتیتااما.خداسترمزسلیمان،استزندهسلیمان،استزندهخداکهبدانو،کندمیحملهات ماديمراکز

.استبرندهمانیسلتیغ،دیويیعنیتیغ،دردهاستوشدگیهاهویتهمجنسازمرکزت،هستیذهنیمنتو

خاصیتهاياز،کندنمیبازرافضادیو.نیستتسلیملحظهاینکند؟میچکاردیو.دیگرنباشیمدیوگوییممیما

مرکزازقسمتییکبهاینکهولو،داریملحظهایندرراخودمانآرامشماپس.استمقاومتوستیزههمیندیو

جزوآنکهبینیممی،کنیممیبازرافضا،کنیممیتأمل،کنیممیشکر،پذیریممیراآنما،شودمیحملهما

بشودگذاشتهمادلبرداغ،بشویمناراحتتوانیممیماکهزمانیتاو،کنیممیشکر،اندازیممی،بودهمامرکز

.کنیمکاربایدبشویمناامیدنبایدو.داریمشدگیهویتهمماپس

همچون،بریزمراشدگیهاهویتهماینتمامروزدوعرضدرمنکهگوییدمیشنویدمیرابرنامهایناالنشما

همآن،می آوردپیشرااینهاماتواناییومااستعدادفراخوربهقضاقانونبازندگیاینکهبراي.نیستچیزي

.شودنمیچیزيهمچونبیندازراهمهاالنو،بدهدنشانمابهراهمه،استقضاقانون

را خوف نیستاز سلیمان هیچ اوچون فرشته گشت، از تیغ ایمنی ست

،شدیدبودنجنسازوانداختیدراشدگیهاهویتهمشماوقتی،شدیمحضورجنسازیعنیشدیمفرشتهوقتی

نمیخدااز،ترسیدنمیدیگرسلیماناز،هستیدونصمدیگرشدگیهویتهمبهزندگیۀ حملاز،اوغتیازدیگر

مایعنیاستزندگیقانونعکسهماینوکندمیحملههاشدگیهویتهمبهفقطخداچون،دیگرترسید

.بکنیمخودمانمرکزرابیرونیچیزنیستیممجاز

رنج در خاک ست نه فوقِ فلکحکمِ او بر دیو باشد نه مَلَک

،استدیوبراوحکم:گویدمیکند،میبینهایتباالخره،بزندراراهتهمبارصدراشمامی آیدقضاگفتیادتان

ازکهکسینه،داردشدههویتهممرکزوداردذهنیمنلحظهایندرکهاستکسیبراوبدحکم.فرشتهنه

،داریمماديمرکزکهاستموقعیهمکشیدنرنجو.شدهخالیمرکزشوشدهملکجنساز،شدهحضورجنس
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مامرکزدرکهاستموقعیرنجبنابراین.نهداریم؟رنجهمبازآیابشویمبینهایتوقتی.شدیمبینهایتاینکهنه

اینهاباالخره،هستندگذرایعنی،آفلندماديچیزهايکهمی آیداینجاازرنجکلواصالً.هستماديچیزهاي

چهاراینازمابعدچهار،بیرونمی آیدفرمیبیازفرمگفت.ماتنجملهازرفت،خواهندبیناز،ریختخواهند

.هویتیمهمآنهاباماکههستهممادیات،هستهمپولفیزیکیچیزهاياینجزو،استفیزیکیاش یکیبعد

.بیرونکشیممیهمبدنمانازراهویتمان،بیرونکشیممیآنهازاراخودمانهویتتنهانهماپس

بشویمهویتهمکهچیزيهرباچون.بهتربدتر؟یاکندمیکاربهتربدنایننشویمهویتهمبدنمانبااگرحاال

فلجکارشآن،باشدمامرکزجزویعنیباشیمهویتهمبدناینبابیشترچههر،اینطوري.کندکارگذاریمنمی

مناینوداریمذهنیمن،هستیممحدودکهوقتیمارنجیعنیفلک،فوقنهاستخاكدررنج.شدخواهد

شعرهاازیکیباشدیادمانو.نداردوجودرنجدیگر،شدیمبینهایتوقتی،داردوجوداستمرکزمانهمذهنی

: کهگویدمیکههست

604مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

داردچمنسروآنخواهیراستیگرشدخنواهدراستاوشدزاهدکهارچهنفس
.استخالیدهانشولی،جودمیداردشترمثلیکی.کشیدخواهیمرنجولی،بشویمزاهداستممکنماآره،

می،جودمیشتراین.نههست؟چیزيیکدرداینپایانخوب،کشدمیدرد،کشدمیدرد،کشدمیدردآدم

یکپایانش،کشیمیدرد،کشیمیدرد،کشیمیدرد.جومنمینه،نهجوي؟میهمچیزيجودمی،جود

یاچیزيازبکشیمراهویتمانتاکشیممیکههوشیارانهدردهوشیارانه،دردازغیر.نیست،نه؟هستچیزي

.کنیمتركرااعتیادمان

،برويفلکفوقکهاستاینمحصولش.استآزاديمحصولش،داردمحصولیاین،جهانیاینچیزهايبهاعتیاد

برخداحکمباشدشدگیهویتهممرکزشدرکسیهرکیست؟دیو.استدیوبرهمقضاحکمو،بشودتمامرنج

:رااینگوییممیدوبارهوشدهبینهایتجنسازکهکسیبه،نه.افتدمیاوبهبداتفاقیعنی.استآن 

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

هوشیاريعینک،داردماديدید، گرددمیبروقتی،جهانبهرودمیانسان،آدمی.کردمتکراررابیتایندوباره

لحظهاینصورتدرباشیدداشتهراخدادیدودوستدیدبخواهیماگراست،پوستعینکاین گفتم.داردجسمی
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.کنیدمیبازبندید؟مییاکنیدمیبازرافضاشما،گذاردمیمادلبرداغیاگر،کنیدبازبایدرافضالحظهبه

.باشدتواندنمیچیزيمامرکزکهبفهمیماینکهبراي،کنیمبازرافضااینکهبرايگذارد؟میمادلبرچراداغ

تواندنمیشدههویتهمچیزهاياینکهبدهدنشانمابهاینکهبرايافتد؟میهمسرپشتبداتفاقاتچرا

صادقلحظههردرهمیشهاستصادقکهبخوانمرامعروفبیتایندوباره، خواندیمهمرااین.باشدمامرکز

.است

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگاهنای حکم کُنْ فَکان

جسمیهوشیاري،بدهیمقرارمرکزمانراچیزها،کنیممقاومت،کنیمستیزه،باشیمداشتهذهنیمنماچهیعنی

همباز،باشدماعملوفکرپشتبودنو،باشیمشدهزندهخدابینهایتبهچه.استصادقبیتاینباشیمداشته

.استصادق

میبشو:گویدمیزندگیلحظهایندرکهاستاینازعبارتفکانکُنحکم، پیش چوگانهاي حکم کُنْ فَکان

همکهشودمیحملهشماازقسمتییکبهاگر،افتدمیاتفاققضاقانونشماپس.شودنمیدیگرجورو،شود

جوريیککنیدمقاومتببندیداگر،کندمیعملجوريیکفکانکن،کنیدمیبازرافضاشما، شدیدهویت

بازرافضاشماکههستاین،شودمیبشوحالتبهترین،شودمیبشو:گویدمیاوهمیشهولی،کندمیعمل

.ببینیداوعینکبا،ببینیداوعینکباکنید

همبااینها،قضاستبرحسبافتدمیکهاتفاقی،شودمیبشوهمینبرحسبجدیدکاردارد،جدیدکارهرلحظه

اینکاریک،کنیمبازمرکزماندررافضاکهاستاینماکاریکاینکهیعنیالمکانومکاندر.کنندمیکار

اینازهردو.بدهیمانجاماصالحاتیماچهاربعدایندر،مکاندر،کنیماستفادهفضابازشدگیاینازکهاست

.بخوانمدوباره،خواندیمهمرااین.هستزندگیفکانکنشودمیوبشوتابعو،گیرندمیخردخالیفضاي

بازرافضااگرزندگیدم.کندمیکارفکانکن،بله،کنیدمیبازرافضاشماافتدمیاتفاققضااینکهمحضبه

جان،کندمیماچهاربعدواردراخردشهرلحظه،استاوفوتزندگیدمزندگی،دم،بشویدتسلیماگر،کنید

اوبسويباشدقراراگر،بینیممیدرستما،کندمیبازراماچشمهاي،مادردهايبهدهدمیشفا،مابهدهدمی

ماشدگیهویتهمآنازکندمیآگاه.رویممیقدمیکلحظهبهلحظه،داریمبرمیبیشترقدمیک،برگردیم
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وکشیدنعقبیعنیتامل.کنیممیتاملدهیمنمینشانواکنشکنیممیبازرافضا،کنیممیتاملاندازیم،می 

وارداودمآیالحظه؟اینافتدمیاتفاقیچه،کنیممینگاهکشیممی،دهیمنمینشانواکنشهیچ،کردننگاه

انههوشیاردرداین؟استانههوشیاردردایندارم؟دردآیابینم؟میدرستمنآیا؟شودمیمنبعدچهاراین

بهمننیازآیاشود؟میتركداردمناعتیاداینشود؟میخارجداردمندلازاینکند؟میجداچیزيازرامن

یااستجهاندرسواین؟بینممیرااین،بسوییشوممیکشیدهدارمشود؟میبیشتریاشودمیکمترجهان

جانوبدهدشفامابهاودمبگذاریمولحظهایندرباشیمساکتمااگر،شودمیروشناینهاهمهاست؟آنور

.بدهد

وکندمیکارجوريچهفیکونکنبینیدمی،افتدمیاتفاقیچهبینیدمیشماشودمیوارداودم،گشاییفضا

همهاینرآخ.تراشدمیماذهنکهعلتهایی،کندنمیدرستبیرونیعلتهايرا کارهاکهشویدمیمتوجه

نمیمگرشمابوخ،کردهبدبخترامنخانوادهبودمبچهوقتیمنکهگویندمیمرتب،بگذاردیکیراامکانات

راشمازندگیکندکارآنگذاریدنمیچرا،استکاريدرلحظهاینیاهرلحظهاو:کهگویدمیموالناشنوید

بینیدنمیمگرکنید؟نمیبازرافضاچرابشود؟شماچهاربعدوارداوخرداودمگذاریدنمیچرا؟کنددرست

لحظهاینیعنیگرددبرمیگذشتهبهکهکسی؟شمادرکندمیکاردارددیو اینکهبینیدنمیدیداینبا،اآلن

.استدیوکاراین،گیردنمیعهدهبهرازندگیشمسئولیت

شما.پیشسالسیکهنه،کندمیتعیینلحظهاین،کندمیتعیینراشماحاللحظهایندرزندگیقلمکهاین

لحظهاینبخواهیمگذشتهاتفاقبراساسکه،ایناستدیوکار،دهیدمیدخالتآوریدمیراپیشسالسیچرا

خوبدیدعینک،اوستبصیرت،اوستشفابخشدم،اوستدم،استزندگیلحظهاینحالیکهدر.کنیمخرابرا

وقتی،بینیممیاوچشمباکنیممیبازرافضاوقتی،ببینیاوچشمبااوکهاستآندرستعینکگفت،اوست

سرپشترااینهاهمه.بینیممیغلط،بینیممیذهنیمنچشمباکنیممیمقاومت،کنیممیستیزهبندیممی

شمابیدادوداد،نداردفایدهشماکردنمقاومتکهبفهمیدچیه؟جریانبفهمید،بخوانیدهزاربازشدهشماهم

.نداردفایدهشماشکایت،نداردفایدهشماخشم،نداردفایده

توانیم؟نمیچرا.نهکنیم؟درستتوانیممی،کنیمدرستراوضعیتییکدعواوخشمورنجشباخواهیممیما

کنیممیفکرما.کندنمیکمکمابهنفخت،می آیدنزندگیخردآنوراز،حالتهااینازکدامهیچدراینکهبراي

انرژيکهزمانیتاکنیممیتوجه.نه،شودمیدرست،کنیمعوضراوضعیتیاببریمبینازراچیزيیکحاالکه
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راهدفکردنعملخشمبا.کندمیفاسدراماهدفمانعملوفکر،عملمانوفکرمانبهریزدمیذهنیمن

عمل،ذهنیمنبرحسبعمل،ذهنیمنبرحسبعملشودنمی.باشدمقدسشماهدفولو،کندمیفاسد

میفاسدرویممیجلوکههمین،نه،برسیمخوشبختیبهماآخرآنیکدفعه،گرفتاري،شکایت،ستیزهبرحسب

.رسیدخواهیموضعیتهمینبهدرستهمآنجا،آنجاکهنیستاینطوري.کنیم

بیازگفت.باشدزندگیخردجنساز،باشدزندگیجنسازبایدوسیله.کندمیفاسدراهدفوسیلهندگویمی

کهفعلیذهنبااستممکنشمارا؟اینهاگوییممیچیبراي،بگیرابزارراذهننیاشما.بافدمیدستفرمی

،باشدتوشکایت،باشدتوترس،باشدتوخشمعملتپشت،کنیدعملذهنیتمناز.کنیدعمل،شماستابزار

زحمتمامدتها،کنیکارباید،کنیتمرینبایدولیحاال،توانینمی.بدانکندنمیکاراینها،باشدتوتوقع

.کنیمخرابراکارمانکشیدیم

ازولی،بگیردسرطانناکردهخداياآلنمابدناستممکن،شدهشروعاستوقتخیلیماگرفتاریهايازخیلی

کهورشکستگیاینولی،شودمیورشکستاآلنیکیبیزنس.استشدهشروعموضوعاینپیشسالبیست

خرابکارش،شدهشروع،شدهشروعشدهشروعپیشسالسیزدهپیشسالدوازدهشاید،کهنشدهشروعاآلن

.استرسیدهآخربه،شدهتماماآلنشده

.شودمیعوضبیرونتانبله،کنیدعوضراتانزندگیروششماوقتی.استشدهشروعقدیمازچیزهاخیلی

اینکهبراي،شویدمیمریضهمبازولی،کنیدمیعملراچیزهااینشمااینکهوجودبابینیدمیموقعییکولی

لحظههر:گفتخوشبختانه.کنیدکارباید،بلهرا؟بدنتانبدهیدشفاتوانیدمیشماآیا.استشدهشروعقبلاز

ماچهاربعددرمادرهستچیزيچه.شودمیعوضمرتبفکر،شودمیعوضمرتببدناین،داریمجدیدکار

نمیچرا،بخواهیداگرکنیدعوضراخودتان،دهدمیفرصتشمابهخداپسشود؟نمیعوضلحظهبهلحظهکه

.هستهمدهندهشفااودم.بخواهیمباید؟ماخواهیم

2511مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

قدم بر نردبانی نِه، دو چشم اندر عَیانی نِه
بدن را در زیانی نِه، که تا جان را بیفزایی

میشناساییراچیزيیکوقتی،استمعنوينردباناین،نردبانیرويبگذارراقدمتهستیکجاهر:گویدمی

چشمتدوتوانیمیجوريچه.زندگیرويبگذارراچشمتدوموقعآنو،باالرودمیپلهیکاندازيمی،کنی
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میرازندگیفضاآن،کنیپیدافضاآندررازندگیچشمدو،کنیبازرافضابایدبگذاري؟زندگیرويرا

ماذهناین.استعیانشمااصل.استزندگیآنوهستکهچیزيآنعیان.استزندگیجنساز،شناسد

.نیستعیان

ترعمیقبشوتردارریشههرروزگویدمیکهاستاینشبیهدرست، قدم بر نردبانی نه، دو چشم اندر عیانی نه

رابدنتاینگویدمی؟چییعنی،نهزیانیدررابدن.نهزیانیدررابدنکهاستجالبقسمتشاینحاال،بشو

کارهايازیکی،استجدیديکاردرزندگیلحظهبهلحظه،بنهزیانیدرراذهنیتمنیعنی. نه! کنخراب

میدردباموقعهابعضیکنیددقتاگر.شدیدهویتهمچیباکه،شناساندمیشمابهکهاستاینجدیدش

نمیدیگرسوزدمیدستشزندمیدستبخاريبهرودمیبچهمثلگویدمیشمابهمی آیددرداین،شناساند

بارزیریعنی،پذیرممییعنی،کنممیشناسایی،اندازممیمنرااینبوخ،اینجاستاین،می آیدمادرد.زند

.استمقدمهاینجزوهماینها.دارممنراخودمکردنعوضمسئولیت،روممی

مالشماشدگیهايهویتهمشناساییمسئولیت.شماخودگردنبهکیه؟گردنبهشماکردنعوضمسئولیت

اینهیچکس.شماشخصباکیه؟بادارمشدگیهویتهممناینکهورفتنبارزیرمسئولیت.شماخودمالکیه؟

ردیگیکیگوییدمی.شماشخصبنهد؟زیانیازراشمابدنتواندمیکسیچه.کردنخواهدشمابرايراکار

.می آیدنردیگیکی،بکندراکاراینبیاید

میبازترشمامرکز،افتدمیبیندمیزیانشدگیهویتهمکههمین، بدن را در زیانی نه، که تا جان را بیفزایی

جايبهاتفاقیهرچالشیهرمقابلدر،گرفتیدیادشماولی.کنیترگستردهرادرونتیعنیبیفزاییراجان،شود

آنخردۀ بوسیلاتفاق.دهیدمیجاشدهبازفضايدررااتفاقآن،کنیدمیبازرافضا،کنیستیزهآنبااینکه

میگشودهشمااینبرعالوه.افتدمیصورتبهترینبه،افتدمیزندگیخردبا،افتدمیزیباییبهشمابرايفضا

،نشدیدهویتهماتفاقبااینبرعالوه.بشویدهویتهمچیزهابانبایدکهشویدمیمتوجهاینبرعالوه،شوید

.بله،نکردیداضافهرنجشهایتانبه،نرنجیدید

3912مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

و مُغنیستینیستان را مُوِجدکه تو پاکی از خطر وز نیستی
جنسازهمماالبته،نه؟یاهستیمهمما.نیستیازوخطرازهستیپاكتوکه،گوییممیخدابهداریم:گویدمی

واستپاكخدا.هستندذهنیهايمنهمیننیستان.هستینیستانة کنندغنیوآورندهبوجودتو.هستیماو
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می بوجودراماهستیم،نیستانجزوداریمذهنیمنماکهموقعیرانیستانو.استاماندرنیستیوخطراز

.سازدمیدوباره،کندمیداغونبعداولیآورد

زآنکه چون بِدْرید، داند دوخنتآنکه رویانید، داند سوخنت

منبدردکسیاگر.بسوزاندتواندمی،کردهدرستراماچهاربعدوکردهدرستراذهنیمناینآمدهکهکسی

.بدرددهیدمیاجازهشماپس.کندمیآزادرامادوزد؟میجوريچه.بدوزدتواندمیدوباره،راذهنی

راباز رویانَد گلِ صَبّاغبسوزد هر خزان، مر باغ رامی

.رویاندمیدوبارهرارنگارنگگلکند؟میکارچهدوبارهبهارولی،کندمیخشک،سوزاندمیراباغپائیزهر

راهمیندارد.بیاوردبوجودراشمابهارتواندمیو،بدردراشماشدگیهايهویتهم،بدهیداجازهشمااگرپس

کنیدتامل،کنیدبازرافضاشماکهشدهقرار.دردمیراآنها،ماشدگیهايهویتهمبهکندمیحمله.گویدمی

می، شمازندمیشماچشمبهرازندگیعینکگشاییفضا،شمابهبدهدنشانکهبدهیداجازهونکنیدشکایت

،بله.چشیدمیهمرازندگیشراباین،شویدمیآزادوقتیضمندر،هستیدهویتهمها چیبابینید

آوازه شوبارِ دیگر خوب و خوبکای بسوزیده، برون آ، تازه شو

وبشوزیبادیگرباریک.شوتازه،ذهنازبیابیرون،سوختیايشدهگرفتارذهندرکهانسانیاي،بسوزیدهکاي

پخشجهاندرماانرژيوبشویمزندهاوبینهایتبهوبیرونبیائیمذهنازمااگر.کنیپیداخوبیشهرتبگذار

اینکهبرايچرا؟.پیچدمیجهاندرماخوبشهرتو.آنجاشدیمزشترفتیماآلنشویم؟میزیبادوباره،بشود

.دارنداحتیاج،مابینهایتیحالتدر،شودمیصادرماازکهانرژيبهباشندگانتمام

یاهستآوازهخوشآیادارنداحتیاجانرژياینبهفرموفرمیبییعنیکائناتشمس،کائناتشمسشویممیما

،خشم.هستیمدرگیرهیجاناتاینباذهنیمندرماکهاستسختایندركیعنی.هستکهالبتهکهنیست؟

،کنندزندگیدیگراننگذاشتن،گذاشتندیگرانچرخاليچوبنمی دانم،،چشمیهمچشم،حسادت،ترس

رامردمبد،کنیمقایسهدیگرانباراخودت،باشیداشتهاسترس،باشیدردزیردائما،نکنیزندگیهمخودت

چیزشچهذهنیمناینواقعادارد؟خاصیتچیزش؟مابرايزیباستاینقدرسوزیدگیاینیعنیبخواهی

خواهیمنمیما،دهدمیمابهموالناکهآگاهیاینبااآلن،کنیممیماذهنیمندرکهزندگیاین؟داردخاصیت
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ماکهاستجدیديکاردرلحظهبهلحظهزندگیاینکهبهتوجهباوبشویم؟زندهزندگیبهدوبارهبرویمبرگردیم

:گویدمیداردخودشکه،هستهمبودنشیطانسلطهزیرواقعدرسوزیدگیاین.کندآزادسوزیدگیاینازرا

3918مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آهَرمَنیمگر خنواهی، ما مهه زنیممی ما مهه نَفْسی و نَفْسی

یارمنآهبعضینفسیونفسیاین.گذاشتیمخودمانرويراخودمانتمرکزهمهما.شیطانهمینیعنیرمنآه

خودمانفکربههمهماگویندمیآنهاوآنبسويواینبسويروندمیباشدلحظهاینکهقیامتروزدرها

شیطانیعنی،بودخواهیمآهرمندچارهمهماتو،نخواهیاگرو،باشدخودشبهحواسشبایدکسیهر،هستیم

ذهنیتصویریکبا،کندزندگیشدگیهایشهویتهمباکسیاگر.بودخواهیماوسلطهزیریعنی،بودخواهیم

.بله،بلهنه؟یاهستشیطانسلطهزیر،کندزندگی

بودنبهباید،بینهایتبهباید،هستیمتناینتويایم زندهکهحالیدرمایعنی.شناسدنمیرابودنبافتاین

میرادادنانجامفقط،شناسدنمیرابودنذهنیمناینولی.نرسیدیممقصدمانبهنشویماگر.بشویمزنده

شیطان.استبلدشیطانکهاستکارياینو،شناسدمیراشدگیهاهویتهمبراساسکردنفکرفقط،شناسد

یکهمشیطان.داردجسمیيهوشیارفقط.شناسدنمی،شودمیزندهخدابینهایتبهکهراآدمقسمتآنهم

جزوشهمما.شیطانشودمی،کنجمعراجهانتمامشدگیهویتهممرکزشیطان.استشدههویتهممرکز

.هستیماش نمایندههمما،هستیم

زیرازما،بیندازیموبشناسیموکندحملهزندگیبگذاریمو،بیرونبیندازیمبرداریمراشدگیهویتهماگر

ماکهوجوديباولیو،هستخودشبهحواسشکسیهر،بله.بشویمبایدو،شویممیخارجشیطانسلطه

نمی،باشیمنداشتهوريآندیداگرنگیریمکمکآنورازاگرنشویمتسلیماگر،هستخودمانرويحواسمان

.توانیم

پایان قسمت دوم

&&&
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که خریدی جانِ ما را از عَمیز آن ز آهَرمَن رَهیدَستیم ما

یادرا،تسلیمایم گرفتهیادما.ايخریدهکوريازراماجانکه،شدیمرهارستیم،شیطاندستازماعلتاینبه

کوري،خردمیکوريازدیدمانکردنعوضباراماجانلحظههرتسلیمیاگشاییفضا. راگشاییفضاایم گرفته

توکهشدیمرهاشیطاندستازماعلتاینبه. داشتنجسمیيهوشیاریعنیکوري،ذهنیمنکوريیعنی

. کرديرهادیدیممیجسمیيهوشیارباکهداشتیمکهکوريازراماجانآمدي

تو عصاکش، هر که را که زندگیست

کیست؟بی عصا و بی عصاکش کور 

زندگیبه.استزندهزندگیبهردهخُیککههستیکسیهرکشعصاتو:گویدمیزندگیبه،گویدمیخدابه

هدایتگشاییفضااینازوکردهبازمقداریکرافضایعنی،شناسدمیرالحظهاینیعنیچی؟یعنیبودنزنده

زندگیهدایتکیو،کشدمیخشمیاکشدمیحرصکی،رودمیدنیاسويبهکیداندمیشناسد،میراآن

زیرآرامشآنوقتی،می آیدورآنازفکرتانوقتی،داریدآرامشوقتی،کنیدمیبازرافضاشماوقتی.کشدمی

.کشدمیاوراماعصايبوخ،لحظهبهلحظه،کنیدمیحسولیظریفولورافکرهایتان

میردخیاباناز،داشتندعصا،نداشتندچشماصطالحبهکههاییآنقدیم،گوییممیکهکشعصاضمندر

میکشیدمیگرفتمیراهااینعصايداشتچشمکهکسییکجایییکبهجایییکازیا،بشوندخواستند

ماست،دیدذهنیمنوهستیمزندهذهنیمنبهکهحالیدرماکشعصا. کشعصاگویدمیهمینبراي.رفت

نبوديتواگر.نیستکسیذهنیمنیعنی.نیستکسیکور،نباشدکشعصاوعصااگر:گویدمی.استزندگی

اینگرفتیمیادراتسلیمما،ماستتاملهمینعصا،ماستحزمعصا،نبودعصاوکشیدينمیراماعصايتو

.استشرطوقیدبدونقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشتسلیم،استآموزشاینمرکزيهستهدرتسلیم

درماموقعآنبنابراینوایم،کردهگمموقتاو،بودیماولازکهزندگیهمان،کندمیزندگیجنسازراماکه

گشودناثردرکهبینشآناینکهیااندیشیخردیااندیشیدوریمعنبهحزم ،حزم هستیمصاحبتسلیمحالت

وجودمیزان واستصفرمقاومتیالحظهایناتفاقباستیزهموقعآندر،می آیدستیزهعدمومادروندرفضا

می.کشدمیراعصااینخداوعصاستحزم اینوداردوجودحزمیکهاستلحظهآندراستصفرهممامادي

،هستهانسخهبعضی.نیسترقمییعنی؟استکسیچهکورنباشدکشعصاوعصااینوحزمایناگرگوید
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هستکسیکهاستایننشانذهنیمندرهستیمکورمااینکهیعنی،نیستکوراند گفتههابعضیکیست،کور

هریعنی.کندراهنماییوکندزندهراماخواهدمیخداکهاستایننشانذهنیمنخود،بکشدراماعصايکه

.استدارمعنیبخوانیجورسه

،هستهمکشعصاوعصاجاآنحتمابینیمیکورهرجایعنی، نیستکورکشعصابیوعصابی

.ماندنمیزندهکوراینوگرنه

؟نرفتیمبینازچرا؟کردیمپیداراراهچجوريما.داردکشعصایکپس؟ماندهزندهچجوريذهنیمناصال

راخودمان،نکشتیمرادیگرهمچطور،دیگراستکورهمینذهنیمن،مانبودیمرمگکورگویم،میراانسان

.دهیمنمیتشخیصهنوز؟کردیمایجادخودمانشخصبرايدردماچقدرببینیدهماالن،نبردیمبینازنکشتیم

.بدهیدجوابکنید؟میایجاددردخودتانبرايشماچرا

چرازنیدمیساعتهر،زنیدمیضررخودتانبهتانذهنیمنباشماچگونهببینیدبرداریدکاغذوقلمیکشما

کشعصا.هستهمکشعصاهستکورهرجا،کوریمپس،مادانیمنمی،مابینیمنمیبوخکنید؟میراکاراین

کوریعنییستچکوربخوانیماگر.نیستکورکشعصابیوعصابییعنی،حتماهستهمعصا،استزندگیما

.استمعنیباهمهپس،باشدنداشتهکشعصاتابرودراهتواندنمیکهکور،دیگرمرده

است و عینِ آتش استآدمی سوزغیرِ تو هر چه خوش است و ناخوش است

سیاهبردهقضا،جهانبرویممااستالزمپس.شویمبزندهاوبودنبهباید،باشدمابااوباشدقراراگریعنیتوغیر

،یمآیمیواوستدیدآنکهاستآندیدگفت.رازندگیعینک،کنیممیپیداعینکگشاییفضاطریقاز،کرده

.اندازیممیکنیممیشناسایی،دهیممیقرارحملهموردحتیخودمانراماديمرکزمرتبماخداعینکاینبا

شناساییوکردننگاهبامااستاینحالتبهترین،ماماديمرکزبهکندحملهقضاکهنیستاینحالتبهترین

میراضررکمترینخودمان،بیندازیموکنیمقبولوبشناسیمچیزهاودردهابارانامیهاشدگیهویتهم

میراماانسانیتآتشذهنیمنتنهانه،استآتشاین،مامرکزشدشدیم،هویتهمچیزيبااگرولی.بینیم

.کندمیفاسدهمرامابعدچهار،کندمیمعطلشها،،رودنمیبینازبودنبرد،میبینازرابودن،سوزاند

این،می آیدخوشمینااز،می آیدبدماینازگویممیمناینکهبنابراینپس، استآتشعینواستسوزآدمی

همباورهایییکباحتما،هستمقضاوتدر،هستمخوبوبددر،هستمناخوشوخوشدر،استذهنیمنکار

خوبه،بدهخوبهبده،خوبه.استخوباینگویممیباورهمانمطابق،استبدآنگویممیباورآنمطابق،هویتم
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تنهاپس،استسوزآدمیمی آوردمنسررابالاینمنمرکزآمدهکهچیزياین. کنممیقضاوتمرتببده،

.شوندمیجاهمهآنگشاییفضادر. بشومزندهتوبهمنکهاستاینمنچاره

چه،مابرايداردضررچیزيچهکهدهیمنمیتشخیصماموقعآنآیا، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر

موقعآن کنیمنمیدعوامردمباموقعآن.نیستیمهویتهمبا آن ولی.دهیممیتشخیصچرا،داردسودچیزي

مردمبهگشاییفضا.کنیممیبازرافضا.کنیممیکمکمردمبهآنهانداشتنوامقاومتبهونکردنستیزهبا

.ندهندنشانواکنشآنهاشودمیسبب،کندمیکمک

است و عینِ آتش استآدمی سوزغیرِ تو هر چه خوش است و ناخوش است

مهبدتوضیحخواستممیرامقدمهآنهنوزهااینکهگویدمی.بخوانمبرایتانهمبیتچندبدهیداجازهبله

کسیهر،داردرامنآتشکهکسیهرگفتکهآنجابهرسیدیموشودمیتمامیواشیواشداردمقدمهآندیگر

حتماًوپوشیدهرامنخرقهاو،کندزندهراآن منبینشومنخردگذاردمیو،استیکیمنبالحظهایندرکه

شدیمزندهاونهایتبیبهکهوقتیآیا.کندمیتجربهرازندگیشاديدیگرطرفازوزندمیجایشیکبهزخم

آنبارود،میکنیدمیرهایشوسازیدمیفکريیکشماموقعآناینکهبراي.بلهافتد؟میاتفاقاینهمباز

.استفکربهتریناینگوییدنمی،شویدنمیهویتهم

322مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

و پیش رو، چون سپرِ شجاعتیزخم پذیر 

گوش به غیرِ زه مده تا چو کمان خَمانَمَت

رافضاکهحالیدرجلوبرود،برسزخمتیهاشدگیهویتهمبهبگذاریعنیروپیشوپذیرزخم.استمشخص

درییبیاکهزندگیسويبهجهانازگرديمیبرداري،کنیمیپیداراراهتبینیمیخداچشمباوکنیمیباز

يهوشیارجنساز،هستیحضورجنساز،هستیاوجنسازاینکهبراي.بشويزندهاوبینهایتبهلحظهاین

.رسدنمیتوخودبهزخمیعنی،شجاعتیسپربنابراینهستی

بهبدهراحواست،کنتوجهمنکشیدنبهفقطتو،کشممیراتوکمانمثلدارممنیعنی،مدهزهغیربهگوش

،کنتوجهمنخمیدنبهفقطتو،بپذیريتویعنی،کنمپذیرانعطافراتویعنی.کنمخمروتوکمانمثلتا،من

میزخمکهنشوناراحت،کنتوجهمنبه،اندازممیتوطریقازرافکرهاکشممیدارمکهراکماناینمن
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همبازایم خواندهبارهاهمبیتاین.نداردکاريتوبهخوردمیتیهاشدگیهویتهمبههازخماینو.پذیري

.بگیریدیادخوبشما

3496مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بر صدف آید ضرر، نی بر گُهَرکس نیابد بر دلِ ایشان ظَفَر

ارمنامخانوادهپیشسالسیبگویدآیدنمی،بفهمدخوبرابیتاینکسییکاگر،رااینیماخواندهبارها

بهرسیدهضرراگرو.رسدنمیضرريهیچ،هستاوکهنچیزيآنبهاوگوهربهکهفهمدمی،کردندبدبخت

برودبرستوانستهنمیضرراصلشبهو،رسیدهبدنشبهاحتماال،رسیدهاش ذهنیالگوهايبه،رسیدهفکرهایش

پیروزتوانندنمیبیرونیخطراتبیرونیچیزهايمااصلیدلآنهب.شودپیروزتواندنمیبیرونیچیزمادل

:گویدمیکهشودمیدارمعنیاینپس.شوند

گوش به غیرِ زه مده تا چو کمان خَمانَمَتزخم پذیر و پیش رو، چون سپرِ شجاعت

شهر به شهر بردمت، بر سرِ ره نَمانَمَتاز حدِ خاک تا بشر چند هزار منزلست

رايهوشیاراینجماداز. بودیمجمادجنساز،بودیمخاكجنسازآمدیمکهاول.بودیمخاكبودیم؟چیما

،شدگیهویتهم،کردهگیریمدتیکانسانذهن،انسانذهنبهحیواناز،حیوانبهنباتاز،نباتبهدادهترقی

،بودهمنزلهزارچند،هستزندهاوبینهایتبهکهبشريتاآمدهراماکردهرهاهمآنجاازفالن،درد،ذهندید

،شویممیتسلیمماهماآلن،بردهجلورامامرحلهبهمرحله،بودهزیادمرحلهیعنیبودهمرحلههزارچند

،راماگذاردنمیراهسر،استجدیديکاردرلحظههردرگفت،ببردبدهدتغییررامابازهم،کنیمنمیمقاومت

.نباشنگرانبمانی،راهسربرگذارمنمییعنیتنمانمرهسربر

هیچ مگو و کف مکن، سر مگشای دیگ را

پزامنتنیک جبوش و صرب کن زانکه مهی

،نکنبیدادوداد،نکنشکایت،ندهنشانواکنش،مکنکف،روپیشوپذیرزخم،نکنشکایت،نکنفعالراذهن

.پزممیراتودارممن،بیرونرودمیبخارایندهیمینشانواکنشکهدفعههرچون،نکنبازرادیگدرو

میصبرماوشودمیحملهماهايشدگیهویتهمبهکهوقتیکهشودمیمعلومپس.کنصبروبجوشنیک
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گذاریمنمیما،شودبستهخواهدمیهیفضاوکنیممیبازرافضا،کنیممیبازرافضاوکنیممیتاملوکنیم

داریممامرتبجوشیممیخوب.جوشیممیخوب،کنیمنمیبازرادیگدر،کنیممیصبراینجاو،بشودبسته

چه،اندازممیرادردمکدام، اندازممیرارنجشمکدام،دهممیدستازدارمراچیاالنکهکنیممیشناسایی

اینکهبراي،کنممیصبر،جوشممیدارم؟ستهقرارچهازیمهوشیارکیفیتاالن،کنممیشناساییرادردي

:گفت.خامیمذهنیمندراالن،شویممیپختهجوريچهماکهشدمعلومپس.کندمیپختهراماداردخدا

خامیاین،دارينگهرااینومرکزتبگذاريوبگیريراباوریکاینکه، استخامیتعصبوگیريسخت

.نیستاینپختگی،استتعصب،است

حضوريهوشیاردرصدپنجاه،جسمیيهوشیاردرصدپنجاهکهشویممیمتوجهیکدفعه؟راماپزدمیچجوري

پزیدمیداریدمرتبشما.حضوريهوشیارجنسازاصالشویممیک دفعهی،شویممیتبدیلداریم،هستیم

چهخوباتفاقاتبا؟کنیدمیبرخوردجوريچهبداتفاقاتباشمااالن،راخودتانپختگیدهیدنمیگزارشمگر

خیلیبداتفاقاتبانه،شویدمیخوشحالخیلیخوباتفاقاتبانه،تاملبادوهرباکنید؟میبرخوردجوري

،دهدمیحزم،دهدمیخرد،دهدمیآرامششمابهبازفضايآن،کنیدمیبازرافضااالن.شویدمیغمگین

،بشومخشمگینوايبیفتداتفاقیککهنیستآنطوري.کنیدمیخردمندانهفکرداریددیگر،دهدمیتامل

.نه،عملمدرومیفکرهادر،کنممیگمراخودم

شماوقتیکنصبر،کرديبازرادیگسربدهینشانواکنشکههمین، رادیگمگشايسرمکنکفومگوهیچ

بدهینشانراخودتوبشويبلنددوبارهوببنديکهمی آوردفشارذهنولی،کنیمیبازرافضالحظهبهلحظه

،پزدمیرامنداردخداگوییدمیداریدشما،بکنصبر.کنیمیبازرادیگسرموقعآن،نه،بشويخشمگینو

بازرافضاتاکهبینممیمنمرتب. رسممیبلوغبهدارممن،کندمیبالغداردکندمیپختهداردیعنیپزدمی

.شودمیکمجهانبهنیازم.نبودمطورياینقبال،کنممیعملخردمندانه،زنممیحرفخردمندانهکنممی

برايچرا؟؟نشدهبهترتانبچههمسرتانباتانرابطه؟نشدهکمترشماتوقع،نشدهکمترمردمبهشمانیازآیا

چرا،بدهیددستازراآنهاترسیدنمیاینکهبراي،کنیدنمیکنترلراآنهااینکهبراي،خواهیدنمیچیزياینکه

میشناساییآنهادررازندگییواشیواش،شودمیزندگیداردشمامرکز،نیستندشمامرکزدردیگرآنهاکه

بچهکهچیزيهمان،کنیدمیبیدار،آوریدمیدرارتعاشبهآنهادررازندگیآنها،درزندگیشناساییبا،کنید

مینهانبودمگنجیمن:گفت،دیگرخواندیمقبالکهمی آیدماسالهیکبچه.استداشتهراآرزویشتان
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هروکنیمشناساییآنهادررازندگیوعشقماکهاستمنتظرمی آیدمابچهبله، . بشومشناساییخواستم

بهزندگیبهاو،استزندگیجنسازاوکهکنیشناسایی،اوبهدهیمیشیراینکهبرعالوهاستمنتظرلحظه

بهبچسبدشل،بشودهویتهمکمترو،بودنآنبهبشودبیدارتواندمیبچگیهمانازیعنی،کندارتعاش

. چیزها

اوهستموقعییک.بشوذهنیتصویریک،بچسبمنذهنیتصویربهگوییممیدهیممییادهستموقعیک

آنفرعیشقسمت،زندگیشارتعاشآن،اصلیشقسمتاوکهددانمیاووآوریممیدرارتعاشزندگیبهرا

شیرفقط،کندمیارتعاشزندگیآندوبارهبیندمیکههممادرشتازه،استمادرشقیافهوشیر،استبدنش

مثل.شودمیانباشتهبچهدرآگاهانهنارنجشمرتب،مانکنیمراشناساییآناگرولی،مادرشازخواهدنمی

منکهگوییممیکهاولقضیهآنگردیمبرمیدوباره؟کنیدنمیشناساییمرا چرا:گویدمیلحظههراینکه

مااگراینکهبرايکنید؟میتکراراینقدرچرابگوییداستممکن.بشومشناختهخواستممی،نهانبودمگنجی

شماشدگیهايهویتهمازیکیبه،گفتگوهااینازپسشاید.کنیممیگمراخودمان،رویممیوريکدامندانیم

.استزندگیطرحاین:گوییدمی.نشویدناراحتدیگرشما،بخوردزخم

3456مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چون زبانِ حق نگشتی، گوش باشباشرا گوش کن، خاموش اَنْصِتُوا

مخصوصاًوکنگوشرااینگویدمیپس،استقرآنآیهباشخاموشیعنیاَنْصتُوا،شدهخواندهبیتاینبارها

نورافکنزیرخودتانامروزازاگرکهدیدخواهیدشما.شودمیحملهماشدگیهايهویتهمبهکهزمانهایی

شدگیهايهویتهمدارند،شمااطرافحتیايعدهیککهدیدخواهیدو،باشیدداشتهآرامشوباشیدخودتان

بهکهدیدخواهید،کنیدتوجهخوبگیرندمیایرادوقتی.گیرندمیایرادمثال،کنندمییادآوريشمابهراشما

خاموشو.باشیدداشتهاستممکنراعیبآنواقعاو.گیرندمیایراددارند،استعیبشمادرکهچیزيیک

حرفماازکندشروعزندگیتازنیمنمیحرفمانیممیخاموشاینقدرما.استمهمخیلیآنموقعدرماندن

اوقاتگاهی. مابهگویدمیچیزندگیکهببینیمباشیمگوش.باشیمگوشکهاستبهترموقعآنتاوزدن

اگر،بگیریمهمراپیغامهاآن،فرستدمیمابهپیغامهایییکماناطرافآدمهايبوسیلهقضاطریقاززندگی

.رابیتاینایم خواندهکهدوبارهغزلمانبهرسیدیم،بله.گیریممیراپیغامها،ندهیمنشانواکنش
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نفس اَرچه که زاهد شد، او راست خنواهد شد

ور راستیی خواهی آن سروِ چمن دارد

بهکامالوکندعملالگويراآنهاومرکزشبگذاردرابیرونیباورهايکهاستممکنماذهنیمنیعنیمانفس

بهومرکزشبگذاردرامذهبیباورهايیکیمثال، حاالکهاستکسیزاهد.زاهدگوییممیرااین،بکندعملآنها

استممکنکسییک.نه؟رسیدهحضوربهآدماینآیا،کندعملموبهموهمکامالوباشدمعتقدآنهاهمه

وبشودهویتهمآنهابا،آنجابگذاردبسازدباورخودشیا،بگذاردراعلمیباورهاي،باشدعلمینباشدمذهبی

مالنه،گویدمیدروغنه،استخوبیآدمولیرسیده؟حضوربهآدماینآیا،فکردروعملدرکندرعایتدقیقا

.استنرسیدهحضوربه،نه،کندنمیهمبديکارهیچ،کندمیغیبتنه،دزددمیرامردم

از،کندنمیحضورجنسازراماشدیمهویتهمآنباکهباورهاییبهکردنعملپس،شدزاهدکهارچهنفس

بودنسفت،هستجایشسرماگیريسخت، شودنمیکممادردهايمخصوصاًمخصوصاً،کندنمیراستیجنس

می نزندگیخردآنوراز،ماستة شدهویتهمحرفهايزنیممیکهحرفی،هستجایشسرمابودنسنگو

براي،ماکنیمنمیرعایتراآن،استنويکاردرهرلحظهزندگیگویدمیاینکه.نداریمآفرینشیهیچ،آید

.اینجاگذاشتیمراهاکهنهاینکه

که،بودخواهیمذهنیمنهمباز.بودخواهیمگوکهنهوپرستکهنههم،داشتخواهیمدردهمبنابراینپس

رازاهدنفسشما:گویدمی.باشیماینطوريخواهیمنمیماپس،کندمیعملراباورسريیکفقط،نداردریشه

نخواهدخداییاو،شدنخواهدراستاوشدزاهدکهارچهنفس.نگیریداشتباه،اوستبینهایتکهچمنسروبا

نخواهدرازندگیپیغامهاي،گرفتنخواهدراآنها،کردنخواهدعملمی آیدخداطرفازکهخرديبهاوشد

. گرفتنخواهدرازندگیشادي،گرفت

سروکدام.داردچمنسروآن،باشیدارریشه،باشیراست،باشیراستینخواهیمیتو،خواهیراستییور

اندازدمیرافکرهاتمام،بودشدههویتهمآنهاباکهراباورهاتمام،گرددبرمیجهانازانسانکهوقتی؟چمن

در،استبلندهمینطورواستدارریشهخیلیکهاوبینهایت.شودمیزندهاوبینهایتولحظهایندرمی آید

؟خواهیدمیراکدامشماحاال.دنیاستچمندرخداسرویعنی.اوستچمنسرو،داردآثاريهمجهاناین
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ذهنیمن،ظریفذهنیمنپس.باشیمراستینخواهیممی،خواهیممیرااوچمنسروما کهاستمشخص

.زندگیخردازخبربیوهستندذهنیمناینها،معتقدذهنیمن،دقیق

جانیست تو را ساده، نقشِ تو از آن زاده

در ساده جان بنگر، کان ساده چه تن دارد؟

براي،داريايسادهجانتوگویدمی،نخوانیمسئوالیتوانیممی.بنگر، کان ساده چه تن دارددر ساده جانیا 

آنها،چسبیدهچیزهابهآمدهفرمبیسادهيهوشیار.نیستنقشین،استفرمبیاستسادهيهوشیاراینکه

ازماچهاربعد،زادهآنازمافکرهاي،زادهآنازهممابدن،مانقش،زادهآنازتونقشگویدمی،مرکزشرفته

؟داردتنچهسادهآنکنینگاهخوباگر.بنگرسادهجانآنبه،جانة سادبهبنگرتوگویدمی؟درسته،زادهآن

بعد،ماچهاربعدو،استبودن،خداستبینهایتکههستیمسادهجانیکدرواقعماپس.نداردتنسادهآن

همه،ماسادهجانآن،داردبودناینهمجانیک،ماجسماینجانو،ماهیجانیبعد،مافکريبعد،مافیزیکی

.کردهدرسترااینها

اینشماکنیدلطف.بافدمیراماتن،يهوشیار،مادررحمدرکهدهممینشانبرایتانايدقیقهسهفیلمیکو

.افتدمیبسیار ساده است کامالً مشخص است، چه اتفاقتوضیحش.بدهیمادامهرابرنامهآنازبعدوکنیدنگاهرا

ماتنيهوشیارهمسرعتیچهبهبببنید.استمشخصکامالفیلمایندر،بافدمیراماتنيهوشیارجوريچه

:گویدمیکهاستهمینبراي،بافدمیرا

جانیست تو را ساده، نقشِ تو از آن زاده
تن دارد؟در ساده جان بنگر، کان ساده چه 

آیینه جان را بین هم ساده و هم نَقشین
.داردهر دم بتِ نو سازد، گویی که شَمَن

کهدیدیدخوب.کندمیدرستراماتنکهاستهوشیارياینپسزاده،آنازتونقشسادهراتوجانیست

میلگنصحبتامروزغزلدرموالنادرهوشیاريوبیرونبیایدتاکردآمادهوبافتراماتنجوريچههوشیاري

.شودمیزندهاونهایتبیبههوشیاريبعدچهارایندروهوشیاريبراياستلگنیمابعدچهاراینکهکند،

:گویدمیدارد
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داردهر دم بتِ نو سازد، گویی که شَمَنآیینه جان را بین هم ساده و هم نَقشین

شویممیهویتهمماهستیم،سادههمیشهمنتهانقشین،همهستیم،سادههموهستیمآیینهیکما:گویدمی

شویم،مینقشینوچسبیممیفکربهماشود،میبلندماسادةآیینهازفکرپسیعنیسازیم،میکههاییبتبا

باذهنرفتهوشیاريوجهاناینبهرسیدیم،جهاناینبهرفتیمماشد،زادهکهجسمیهمینتاماکهحالیدر

برقرارسازد،مینقشهیسازد،مینقشآیینهاینحاالشد،آیینهآمدکرد،رهاراچیزهاشد،هویتهمچیزها

بهبچسبیدنبایدکهشویدمیمتوجهشمااالنچسبیده،،نبودهمتوجهولینچسبد،هانقشاینبهکهاین است 

.کندمیتعریفداردراهستیمهویتهمکهحالیدرولیهستید،سادهآیینهشماها،نقشاین

سادهفکرهابهکنیدمینگاهعقبکشیدمیشماوقتی.نقشینهموسادههمبینراجانآیینه:گویدمی

کهحالیدر.شمابهچسبدمیهانقش،نقشینشویدمی،شویدمیذهنجذبوقتیناظر،حضوربعنوانهستید،

پرستبتمااینکهمثل،جدیدفکریک،پردمیماسردرنوبتلحظههرببینیدشماسازید،مینوبتدمهر

میمانبتبهسازیممیبتکههستیمايآیینهماپس.استبتهم،استپرستبتمعنیبههمشَمن.داریم

بتهممافکرهايباشیمنداشتهشمناگر،باشیمنداشتهشَمنتوانیممی،داریمشَمنصورتایندر،چسبیم

.دهدمیتوضیحخودشاالن.شودنمی

ماننده آن مردی کز حرص دو زن داردگه جانبِ دل باشد، گه در غمِ گِل باشد

رویممیاوقاتگاهی،ذهنباهستیمهویتهمکهحالیدریعنی،نشدهبیداروقتیهوشیارياین:گویدمی

رویممیکهگاهی،هستیمهویتهمکهحالیدر،حاال.باشیمدلبسويبایدهمیشهکهحالیدرودلبسوي

خوب.داردزنتادوحرصازکهمرديمثل،هاشدگیهویتهمیعنی،گلبسويرویممیگاهی،دلبسوي

کردایجادراتنهوشیاريکهدیدید،چسبیممیکردیمخلقماخودکهبتیبهیعنیگلبسويرویممیوقتی

بصورتکهکردهایجادخودشکهتنیبهبایدآیا.کندمیایجادهمرافکر،کندمیایجادتنهمینکه

.بچسبدنباید،نه؟بچسبدبایدکردهایجادخودشکهفکريبه،االناستتصویرذهنی

هویتهموگلدرغمبرودگاهی،بشودآیینههمینبشوددلگاهییعنیبشوددلبسويگاهیاگربنابراینو

ازداردزنتادوکههمکسی،حرصشازداردزنتادوکهشودمیمرديشبیه،بشودآنهاجذب،هاشدگی

وکنیدمیخلقرافکر،هستیدآیینهشماوقتیکهاین است منظورش.استکافیزنیکگرنهواستحرصش
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میرویممیوقتی.شودمیجاريآیینهایناززندگیخرداین،دهندمینشانراعملفکرهاو،چسبیدنمی

اینهااساسبر.شودمیشمامرکزمی آیدآنموقعآن،کرديخلقخودتکهچیزيیکبهبتیکبهچسبیم

.کندمیگمراراهوبیندمیماديخدايیکمادهاینموقعآنبعد،کندمیخلقخدانامبهدیگريچیزیک

،دهدمیتوضیحخودشبعداً.بچسبیم،باشدفکرهمانکهبتکردیمخلقخودمانکهراچیزيبهنبایدماپس

.بله

کی شاد شود آن شه کز جان نَبُوَد آگه؟
کفن دارد؟کی ناز کند مرده کز شَعْر

رامانبدنمادرمانشکمتويکهدیدیدکردیمکارچه،هستیمخداامتدادماهستیمماشاه:کهگویدمی

ذهنبعد،دهدمیرشدداردهنوزرابدناینهوشیاري،بیرونآمدیمساختیمرامانبدناینکهازبعد،ساختیم

میآگاه،شودمیپرستبتو،گفتمیباالاالندیگرگفت،چسبدمیبیرونیچیزهايبهو،دهدمیرشدرا

آنیعنی،شاهآنگویدمیاالن؟استدرست.شودمیآیینهدوباره،کندمیرهاراهابت،پرستیبتازشود

اگر،نباشدآگاههوشیاريازهوشیارياگر،نباشدآگاهازجانشوبرنگردداگر،ساختراچیزهمهوآمدکهشاهی

.بشودتواندنمی؟بشودشادتواندمیجوريچه،نباشددلغمدرهمیشهاگر،نشودآیینهآن

احتماالًولی؟نهیابشودشادتواندمیواقعاًداردزنتادوکهکسیحاالدانمنمیمنزندمیهمینطوررامثالاین

کهاستواضحو،گذارندنمیوکنندمیدعواهمباهازن،بشودشادتواندنمیهمآنزندوحرصازکهکسی

،رازندگیآرامشورازندگیخردآمدنآنبستیممادیگرباشددوئیاگراینجااستواضح.استحرصازاین

بیبهبرنگرددجهاناینبهآمدهکهشاهیاین،نباشدزندهنهایتبیآیینهبهآدموقتی،گویدمیراهمیندارد

.ردمی میذهنتويرودمیبلکه.تواندنمی،بشودشادتواندمیکی،بشودزندهخدانهایت

میدارداستعدادهمهاینوساختراجسمکبکبهودبدبهاینباآمدکههوشیاريیعنیمرده،مردهکندنازکی

همیعنینازكپارچۀایناز،نازكپارچۀیعنیشَعر،کفنومردهذهنتويرفته،بشودزندهاونهایتبیبهتواند

آنکهباداردفرقاین،بپوشدرامردهلباساینوذهنتويبمیردبرودهوشیارياگر.داردکفنهاشدگیهویت

جانشازوقتیبلکه،نیستآنخرقۀذهنیمن.داردمنزخرقهآنداردمنآتشکههر،بودگفتهاولبیتگفت

برهوشیاري،شدهبناخودشرويهوشیاريآمدیدشمالحظهایندریعنی.گیردمیراآنخرقۀاستآگاه

.بودندهابتاینهاکهاستجهانازمستقلّهوشیاري،استآگاههوشیاريازهوشیاري،استمنطبقهوشیاري
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تواندمیجوريچه؟بکندنازتواندمیجوريچهمردهذهنتويکههوشیاري؟مردهکندنازکی؟استدرست

درکهوقتی؟کنددركرازندگیهايزیبایی؟باشدداشتهرازندگیهايعشوه؟برقصدزندگیبا؟بکنددلبري

.نمی تواند. استفکرهایشهمینکفنشومردهذهن

داردذَقَنلقمه تَصدیعِخاییدنِ بیچون اُشتُر، یعنی که دهامن پُرخایدمی

کند میجود و وانمودمی مثل شتر:گویدمی.ذقن یعنی قسمت چانه. تصدیع یعنی دردسر دادن، به رنج انداختن

زندگی نیستیم، این چرخدنده ما به یعنی چی؟ یعنی وقتی ما در ذهن هستیم، وصل به . که دهانش پر است

میچرخاند، هرز با تکرار فکرها که همه از بیرون آمده ما هرزچرخدنده زندگی وصل نیست و زندگی ما را نمی

از این صندوق به آن ،پرد، یکی پس از دیگريمیهمینطور که فکرها در ذهن ما. گردیممیگردیم، بیخود

پس وقتی در سلطه ذهن . کنیممیکنیم که داریم واقعاً کارمیو فکراز این صندوق به آن صندوق، صندوق

گوید یک موقعی هست که شما میدارد. جویمولی غذا نمی،جویممیداریم،هستیم از این فکر به آن فکر

تان صفر است، بنابراین وصل تان صفر است، مقاومتاین لحظه من ذهنیوتسلیم هستید، فضاگشا هستید، 

چون بودن .تان استبودن پشت عمل. بودن پشت فکر است،دیکنمیب فکرهاي خالقوخ. به زندگیهستید 

.شویدتان گم نمیبه بودن زنده هستید در فکر و عملوهست

دهیم میوقتی همینطوري دهانمان را تکان. شویممیمان گمدر بودن، در فکر و عملمدار نیستیولی وقتی ریشه

خسته . فقط خسته کردن ذقن است،لقمه، فکر کردن بدون خالقیتما پر است، فکر کردن بیمثل شتر که دهان 

ولی فکرهاي کهنه را تکرار،کنیممیاین چهار بعدمان را خسته. کنیممییعنی ما انرژي را تلف. کردن چانه است

. کنیممیگوییم یک کاري داریممیو اینکه بجویم و وانمود کنیم دهانمان پر است ولی پر نباشد، یعنی.کنیممی

کنیم ما وقتی وصل نیستیم؟ میچه کار

کنید بخاطر میریزد، اگر عملگوید وقتی خرد زندگی به فکر و عملتان نمیمی.گویدمیکنید چهمیتوجه

یک موقعی است آدم .استو درد کشیدن هم همینطور. منظورهاي من ذهنی این به نتیجه نخواهد رسید

،کندمیرود صحبتمیاینور آنور. کندمیشکایت. کندمیناله. کشدمیشدگی را از دست داده و دردهویتهم

این . ولی دهانمان پر نیست،دهیممیاینها شبیه شتر ما دهانمان را تکان. رنجیده است،دهدمیواکنش نشان

. چیزي را بیندازیمیک براي اینکه ،مکشیمیانههوشیاریک موقعی هم هست که داریم درد . دردها فایده ندارد
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شما باید تشخیص بدهید . کنیممیداریم کارکند ما راخسته نمی. جوییممیاین دیگر دهانمان پر است و داریم

کنید ولی میفکرهاي بیخودي،کنیدمیکه چه کاري کار است و چه کاري کار نیست؟ فقط حرکتهاي بیخودي

. نتیجه ندارد

استفاده نمیمن ذهنیکه شما از عقل . خواهید دید که هر موقع ما وصل نیستیم، وصل بودن هم عالمت دارد

کنید حرف طرف میشما سعی. شما فضاگشا هستید. شما مقاومت ندارید. کنیدتان صحبت نمیشما با من. کنید

تامل،کنیدمیرامشی حرفتان را ادابا یک آ،آرامش دارید،کنید حرف شما را طرف بفهمدمیسعی. را بفهمید

من همینکه قطع شد و . باید آدم وصل باشد زندگی بتواند آدم را اداره بکند. شود تقلید کرداینها را نمی. کنیدمی

.نتیجهکشیم ولی بیمیشویم و دردمیکنیم و خستهمیباال آمد شروع کرد به کنترل کردن، هی کارذهنی

اندر لگنِ خون شومردانه تو جمنون شو و
داردگه ماده و گه نر نی، کان شیوه زَغَن

دیوانه شو یعنی به حرف من ذهنی که بر حسب . مردانه در اینجا واقعاً مثل یک انسان واقعی تو دیوانه شو

در لگن خون شو یعنی یکی . هاشدگیهویتزند، گوش نده و شروع کن به حمله به هممیها حرفشدگیهویتهم

اینطوري نباشد که بعضی مواقع حمله کنی، . گه ماده و گه نر نی.انههوشیار،ها را بریزشدگیهویتون همیکی خ

بس ،توانم اینکار را بکنمبگویی که دیگر نه نمی،شدگیها و بعضی مواقع هم آه و ناله کنیهویتزخم بزنی به هم

. خسته شدم،است دیگر

یعنی دو تا راه .هاشدگیهویتدهد به شناسایی و زخم زدن به هممیادامهدر اینجا نر نماد کسی است که مرتب 

گیرید و میها را و مسئولیت به گردنشدگیهویتکنید هممیل خودتان شناساییمییا شما به،بیشتر ندارد

یا .کنیدمی و اینطوري روي خودتان کار،کنید بیندازیدمی وقتی شناسایی کردید، انتخاب. رویدمی زیربار

تر دومی سخت. شودمی هر دو راه. شویدمی وقتی حمله کرد شما تسلیم. کندمی زندگی باالخره به اینها حمله

،بهتر است به انتخاب خودمان. مان را از چیزي بکشیم بیرون با زور و با دردیعنی ما منتظر نباشیم که هویت. است

پردازد و ضعیف است در اینکار ویعنی کسی که واقعاً به اینکار نمیاین هم نر و ماده، حاال ماده . و این نري است

اینجا صحبت نر و مادگی آنطوري ،کنیممی یعنی چه زن و چه مرد، داریم راجع به انسان صحبتبلی، . ترسدمی 

. فقط نمادگونه است،نیست
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اي که بعضی مواقع نر است و رندهها ذلن یعنی پذقن یا بعضی نسخه. گوید آن شیوه را ذقن داردمی براي اینکه

گوید که اینطوري نباشد که بعضی مواقع می خالصه.استیعنی هم نر است و هم ماده. بعضی مواقع ماده است

یک مدتی دیگر دوباره ،ها را بیندازيشدگیهویتیک مدتی کار کنی هم. بپردازي و بعضی مواقع نپردازي

روي زیر سلطه من می بعداً،کنیمی ک مدتی زیر سلطه زندگی کاری،هویت بشوي و سرجاي آنها بگذاريهم

.زندمی یک مثال دیگر. گردي به جاي اولت یا بدترذهنی و برمی

داردگوید، گر گفنتِ لَنْتا یار نَعَمچون موسیِ رُخ زردش توبه مکن از دردش

یعنی مانند . اش هست، که تا آنجا پیش رفت که تمام کوه ذهنش متالشی شدکه مانند موسی که االن آیهمی گوید

. گفتن نه هرگز داردمیلاگر.نعم یعنی بلی.تا باالخره یار بله بگوید. انه توبه نکنهوشیارتو از درد ،موساي عاشق

خواهد با پنج تا حس و می موضوع است، موسییعنی چی؟ یعنی همینطوري که در مورد آن آیه مربوط به این 

می پس خدا االن به ما. لن ترانی یعنی هرگز، نه، هرگز مرا نخواهی دید:گویدمی و خدا به او،ذهنش خدا را ببیند

؟درست است. گوید که با این پنج تا حس و فکر مرا نخواهی دید

گویی به اتفاق این می گویی و بلهمی گویی، بلهمیو اشاره به این موضوع هم است که تو وقتی هر لحظه بله

هاي فکرکنی، این بله گفتن شما شناسایی این موضوع است که خدا بوسیله پنج تا حس و می لحظه و فضا را باز

ي حضور تو به اندازه کافی نبود، هوشیاردر حالیکه تابحال چون . گویدمی باالخره او هم بله. نمی شودشما دیده 

بگذار . هویت شدگی را انداختمگویید این هممی شما. دیدن او زنده شدن به آنست. تی او را ببینیتوانسنمی

دوباره یکی دیگر را انداختم و یکی دیگر را . یعنی هرگز. گوید لنمی هنوز. ببینم به خدا زنده شدم یا نه؟ نه

.شوي که عمیق شدي، فضاداري شديمی یک روزي متوجهدیگر،انداختم 

فضا . چرا؟ بله گفتنها ترا از جنس او کرد. از بس که تو بله گفتی یک روزي او هم گفت بله. پس او هم گفت بله

. انه توبه نکرديهوشیارچرا اینطوري شد؟ براي اینکه مثل موساي عاشق تو از درد . گشودنها ترا از جنس او کرد

بس است ،دیگر به اندازه کافی حالمان خوب شدهویت شدگی انداختیم بابا چهار تا هم،نگفتی دیگر بس است

االن. گوید تو باید ادامه بدهی و ادامه بدهی و به بینهایت او زنده شويمی همینطور که در آخر غزل هم،نه. دیگر

.رسیممی 

. بله این همان آیه هست
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143، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

کنِ انْظُرْ إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَرَّ ٰ◌ قَالَ لَنْ تَرَانی ولَ◌ۚ لَّمه ربّه قَالَ ربِّ أَرِنی أَنْظُرْ إِلَیک لمیقَاتنَا وکَٰ◌ ولَمّا جاء موسى

قَالَ سبحانَک تُبت إِلَیک فَلَمّا أَفَاقَ ◌ۚ صعقًا ٰ◌ ربّه للْجبلِ جعلَه دکًّا وخَرَّ موسىٰ◌ فَلَمّا تَجلَّىۚ◌ مکَانَه فَسوف تَرَانی 

وأَنَا أَوّلُ الْمؤْمنینَ

. اى پروردگار من، بنماى، تا در تو نظر کنم: چون موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت

چون پروردگارش .به آن کوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار یافت، تو نیز مرا خواهى دید. هرگز مرا نخواهى دید: گفت

تو منزهى، به تو بازگشتم و من : چون به هوش آمد گفت. بر کوه تجلى کرد، کوه را خرد کرد و موسى بیهوش بیفتاد

.نخستین مؤمنانم

ظه کجاست؟ همین لحمیعادگاه.ما آمد، موسی کی است؟ در این تشبیه شما هستیدمیعادگاهچون موسی به

ییم به این لحظه، یعنی فضا را باز بکنیم زندگی با ما آمی به محض اینکه ما. پروردگارش با او سخن گفت. است

خواهم با می .گوییم خودت را به ما نشان بدهمی ما. گفت اي پروردگار من بنماي تا در تو نظر کنم. گویدمی سخن

گفت اگر . گفت هرگز مرا نخواهی دید. ي جسمی دارمهوشیارچون . بصورت فرم،ذهنم و با حسهایم ببینم

به آن کوه بنگر . چکار باید بکنی؟ باید تبدیل شوي. توانی ببینیمرا نمی،گویدمی االن دارد به ما،اینطوري ببینی

کوه او چی هست؟ همین انباشتگی ذهنش . پس به کوه او تابید. اگر بر جاي خود قرار یافت تو نیز مرا خواهی دید

.یعنی به کوه موسی بتابد. ودش بتابدپس موسی اجازه داد که او به کوه خ. است

کند؟ آنجا را می چکار. که امروز خواندیم بتابد به انباشتگی مرکز شمادهید از طریق نفختمی شما هم اجازه

. شویدمی دهید و به یک هوش دیگر زندهمی متالشی بکند شما هوش جسمی را از دستخوب .کندمی متالشی

یعنی چی؟ پروردگار بیاید .چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد. یز مرا خواهی دیدتو ن. گویدمی دارد همین را

شدگی که مرکز ما بود هویتپس این هم. هست یا خدامن ذهنییا . دیگر من ذهنی نیست. دیگر کوه نیست

یدار شدگی ساخته بود بهویتآمده بود در ذهن یک مرکز هم،ي که جسم را ساخته بودهوشیارآن . متالشی شد

. شد از خواب ذهن

ي جسمی پایان هوشیار. پس موسی یا شما از هوش ذهنی رفتید بیرون. رد کرد و موسی بیهوش بیفتادکوه را خُ

آیا ذهنش ساده شد؟ االن هم. به بودن آمد،به هوش زندگی آمدبه کدام هوش آمد؟. چون به هوش آمد. پذیرفت

. شودمی ذهن شما ساده،شويمی به هوش زندگی زنده،را از دست بدهیمن ذهنیتواند ببیند؟ وقتی هوش می 
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گفت . االن دیگر به بینهایت او شما زنده شدي شبیه موسی. توانی حسش کنیمی توانی حرف بزنی و هممی هم

ن به تو اال،چون از تو رفته بودم به جهان. به تو بازگشتم. یمهچرا که ما منز،واضح است که منزه هست. تو منزهی

.شودمی مومن اینطوري،ما شدیم مومن. و من نخستین مومنانم،انههوشیاربازگشتم 

را نگه دارید و دردهایش را نگه دارید و با باورها عمل کنید و زاهد من ذهنیشما نمی شوددر غزل هم گفت که 

. استر داشتهبه این آیه قرآن هم نظ. ایننمی شودنه . باشید و بگویید که من راستین هستم

غصْه و غم گشتیگشتی، بیچون مستِ نِعَم
پس مست کجا داند کاین چرخ سخن دارد؟

گویی چکارمی وقتی بله. بله به چی بگویید؟ به اتفاق این لحظه،بله بگویید،بله بگویید،ب شما اگر بله بگوییدوخ

یکجایی دیگر این ذهن شما متالشی شد و .اینکار سبب شد شما از جنس او بشوید. کنیمی کنی؟ فضا را بازمی 

شما توجه خواهید کرد که . نعمتها آمد. نعم یعنی نعمتها. مست چی شدید؟ نعم. مست شدید،شما به او زنده شدي

تان با مثالً یکی از نعمتها رابطه. شودمی گویید بله بله بله، نعمتهاي زندگی شما زیادمی همینطوري که شما

کند قسمت مادي می خرد زندگی شکوفا. رابطه، با مردم خوب می شود،شودمی خوبتانیهاو بچهتانهمسر

. شویدمی خودتان سالمتر،شویدمی خودتان زیبا،شودمی تان زیبادانم خانهنمی،شودمی پولتان زیاد. شما را

گی را در آنها به ارتعاش براي اینکه زند،گذاریدمی شما روي مردم اثر خوب. گذاردمی روي چهار بعد شما اثر

. کنیدمی فضا را باز،داریدآنها را به واکنش وانمی،اوریددرمی

داند می مست از کجامست شدید شما، در اینصورت وقتی . شویدمی غصه و غمبی،شویدمی ب مست نعمتهاوخ

اگر مست زندگی . ذهن،تغییرات چرخ بیرونی،تا حاال کی از ما حرف زده؟ اتفاقات؟که این چرخ بیرونی حرف دارد

تواند حرف بزند؟ زندگیمی کی. از طریق ما حرف بزند؟ نهبیرونتواندمی بشویم، چون مرکز ما خالی است، آیا 

ما االن در تسخیر زند،می این جهان حرف. این جهان،زده؟ بیرونمی تا به حال کی حرف. تواند حرف بزندمی 

. چون این جهان در مرکز ماست،این جهان هستیم

. ببینید مربوط به چی هست؟ تماماً مربوط به این جهان است،جهد، این فکرهامی این حرفهایی که االن در سر ما

در واقع . پس این چرخ سخن دارد. یا اتفاقات گذشته است یا حرص یک چیزي است،یا اتفاقات روزمره است

سخن را زندگی دارد که از . این چرخ چه سخنی دارد؟ سخن را شما داریدگوید کهمی خواهد به مامی موالنا

. شويبو ادامه بده تا واقعاً به بینهایت او زنده تیسانگوید که اگر نعمتهایت زیاد شد وامی اما. زندمی طریق شما
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گر چشمه بُوَد دلکش، دارد دهنت را خوش
لیکن مهه گوهرها دریای عَدَن دارد

چشمه تو باز می . شودمی گوید اگر تو بله بگویی، تسلیم بشوي، چشمه بازمی .عدن فضاي یکتایی استدریاي 

دارد، شیرین نگهمی دهنت را خوش نگه. شودمی چشمه آرامش باز. شودمی چشمه شادي از درونت بازشود، 

کند، می بعد شما را سیرابجوشد، چهار می ، از این لحظهمی آیدب وقتی این چشمه آب باریکهوخ. داردمی 

. آیا باید بسنده کنیم به این؟ نه. یعنی خوش،گر چشمه بود دلکش، دارد دهنت را خوش. شما حالتان خوب است

ادامه بدهید و باز هم شناسایی کنید ،شما باید ادامه بدهید. لیکن همه گوهرها دریاي عدن دارد

براي اینکه همه گوهرها ،به دریاي یکتایی، فضاي یکتایی راه پیدا کنیدتا ،ها را و همه را بیندازیدشدگیهویتهم

. باید بروید گوهر بیآوریدآنجاست

ولی به حال خوب شما بسنده ،شودمی خرده به این برنامه گوش بدهید حالتان خوبک که یاین است منظورش

خواستیم؟ می دیگر چه،مان و همکارانماننه دعوا داریم با همسرمان، بچه. بگویید حال ما دیگر خوب شد. نکنید

گوهرها را مسئولیت ایناز فضاي یکتایی،ها را بینداز تا از دریاي عدنشدگیهویتهم. ادامه بده،کافی نیست،نه

. بیاوریم بریزیم به این جهان،ما هم برویم برداریم. ماست برویم برداریم، همانطور که موالنا برداشته آورده

مت سومپایان قس

&&&
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.شودمی با همان معنا موالنا دو تا غزل دارد که با همان بیت اول شروعمهمانطور که خدمتتان عرض کرد

هر کآتشِ من دارد، او خرقه ز من دارد
زمخی چو حُسینستش، جامی چو حسن دارد

در .خوانممی غزل را برایتانبعدش هم قسمتی از یک . خوانممی آمده که آنها را برایتان604چند تا بیت در غزل 

اگرچه زاهد بشود، یعنی من ذهنیاز جمله تاکید کرده که نفس یا . تکرار شده626یکی دو تا بیت غزل 604غزل 

به ،معتقد باشد، باز هم راست نخواهد شدودهد و به آنها عمل کند و دقیق هم عمل کندبباورها را در مرکزش قرار 

ودهیممی براي اینکه خیلی از ما انسانها باورها را مرکزمان قرار،ن معنا مهم استای. زندگی زنده نخواهد شد

و . کنیم عمل کردن به یکسري باورها و الگوهاي ذهنی همان حضور استمی فکروکنیممی باورهاي خوب عمل

گوید می ولی.رسد هم خیلی کم استمی رسد یاآزارشان به کسی نمی. این آدمها، آدمهاي درستکاري هستند

ي و از هوشیاراینکار امکان ندارد و تبدیل . را نگه داریم و در واقع حضور را تقلید کنیممن ذهنیتوانیم ما نمی

.بین رفتن من ذهنی و آمدن بینهایت زندگی به مرکز ما به اصطالح الزم است

که هر انسانی از هر وضعیتی شروعاین است،مطلب دیگر که بیت را تکرار کرده. این یک مطلب بود که مهم بودو

کند و هر قسمتش که بهایش بزند و فضا را باز کند و قبول شدگیهویتکند باید لحظه به لحظه زخم به هممی 

بله . شود و اینکار بدون درد نیستبرا بیندازد و صبر کند و برگردد با اینکار از جنس زندگی خورد آنمی زخم

:دهدمی ادامه

604ن شمس، غزل شماره مولوي، دیوا

زلفش در دست رَسَن داردزیرا رَسَنِغم نیست اگر ماهش افتاد در آن چاهش

براي اینکه . غمی نیستمن ذهنیبهیعنی،چه ماه انسان افتاد به چاه او،اگر ماه او، چه ماه زندگی:کهمی گوید

یعنی ما را به ماه . دهدمی هماآن ست که آویزان است و زلف معشوق این طناب را به دست ازلف معشوق طنابی

و معشوق زلفش را رسن کرده و با فضاگشایی این رسن را، این طناب را به ،چاه ذهندرتشبیه کرده که ما افتادیم 

جاي دیگر . د که این طناب چی استدانیمی ییم باال و شما االنآمی گیریم ومی ما نشان داده و ما این طناب را

هویت شدگی با گشودن فضا در اطراف اتفاق این لحظه همه آنها در ته چاه هم. هم اسمش را گذاشت عصا یا حزم

. شودمی دیده
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مقاومت کردن در . در مقابلش مقاومت نکنیم. یعنی کافیست که از جنس آن فضا شویم و با اتفاق درگیر نشویم

شویم تا ما را از چاه بکند و از جنس اتفاق نشویم، از جنس فضاي اطراف اتفاق می را از جنس اتفاقمقابل اتفاق ما 

پس وقتی . هویت شدگی استآن یکی ضربه خوردن به هم. استاین زیباترین کار و آسانترین کار. بکشد بیرون

صویر ذهنی او مرکز شما شده و به هویت هستید، تهویت شدگی، مثالً شما با یک انسانی همخورد به هممی ضربه

خواهد دوست شما و نمیمی آیدرود و دیگر سراغ شما نمی کندمی این آدم شما را رها. این شخص معتاد شدید

درسته؟.دیکشمی بشود و شما درد

را از دست شما گرفته و با گشودن فضا زندگی این،هویت شویدگوید که نباید هممی ب این درد به شماوخ

و بعد .شودمی شدگی را تبدیل به شاديهویتکنید هممی و این درد شما که رها. بینیدمی بالفاصله طناب او را

با فضاگشایی طناب راواز جنس یوسف هستید. ولی شما ماه هستید. شوید که در چاه او هستیدمی از آن متوجه

گیرید؟ می چطوري محکم. گیریدمی و شما محکمدهدمی یعنی او طناب را به دست شما. گیریدمی بینید ومی 

.داردمی دهد و محکم نگهمی باز کردن فضا زلف او را در دست شما،کنیدمی لحظه به لحظه فضا را باز

با تنگیِ چشمِ او کان خوبِ خُتَن داردصد مه اگر افزاید در چشمِ خوشش ناید

یعنی ما بتهایی خلق کنیم که اینها شبیه ماه باشند، اینها به چشم ،شودباگر صدها ماه در بیرون افزوده :می گوید

چرا که آن زیباروي . شویممی در واقع به ماه او داریم زنده. چرا که خودمان ماه خودمان را داریم. دنایما نمی

اصله ما یعنی بالف. گذارد که این صد ماه به چشم ما بیایدختنی یعنی خود زندگی با چشم تنگی که دارد نمی

می آیدشویم که این زیبایی، این حس خرد، این حس آرامش و این حس شادي که از این فضاگشاییمی متوجه

این دیدي که همین چشم تنگ او، این زیبابینی که چشم تنگ او به مادرست؟.تواند از ماههاي بیرونی بیایدنمی

هایی است که ما اینها همه تجربه.، نداردما دید بدهد ندارددهد، هیچکدام از آن ماهها که بیاید به مرکز ما، به می 

. توانیم بکنیممی همین لحظه

دارداز عکسِ وِیَست ای جان گر چرخ ضِیا
داردیا باغ گلِ خندان یا سرو و سَمَن

،وشن استکنیم و درنتیجه گذشته و اینده رمی ما فکر،اینکه ذهن ما روشن است،حاال بیاییم به چرخ خودمان

بینیم و می چرخد و تغییراتش را مامی این چرخ ذهن که. عکس یعنی انعکاس. این عکس این لحظه است

توانستیم گذشته و می اگر انعکاس نور این لحظه نبود، آیا ما. روشنایی دارد، انعکاس نور او در این لحظه است
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چرخ را بگیرید چرخ . ست اي جان گر چرخ ضیا داردپس از عکس وي ا. بینیم؟ نه،آینده را به یاد داشته باشیم

می هیجاناتمان را،بینیممی فکرها را،این فکر به آن فکر فرق دارد. کنندمی فهمیم فکرها تغییرمی از کجا،ذهن

چرا ما خودش نشویم؟ چرا خود نور نشویم؟ یا نه عکس . از عکس نور اوست. بینیممی گذشته و آینده را،بینیم

یا سرو و سمن داشته ،توانیم باغ گل خندان داشته باشیممی ر است یا از خالقیت این نور است که مااین نو

کنیم به عالوه این سرو ما عمق بینهایت ما و زیبایی گل وجود ما از می پس هر زیبایی که ما در بیرون خلق. باشیم

؟درست است. عکس نور اوست

کند و زخممی هاي ما حملهشدگیهویتآنجا که زندگی با قضا و قدر به همحاال از کجا شروع شده این قضیه؟ از 

،دهد به مامی آتش او هم بینش. ایم و آتش او را داریمکنیم، خرقه او را پوشیدهمی و ما چون فضا را باز،زندمی 

. ت آرامش داردخاصیو هم . خاصیت راهنمایی داردهم و هم خاصیت شفابخشی دارد، ،کندمی عینک ما را عوض

هاي بیرونی که خودمان خلق بطوري که شادي این را وقتی حس کنی، از ماه. بخشی داردهم خاصیت شادي

. ایم دیگر شادي نخواهیم خواستکرده

بر سقف زند نورش، گر مشع لگن داردگر صورتِ مشعِ او اندر لگنِ غیرست

،بصورت صورت درآمده. ي یک شمع استهوشیارخوب .ت شدیمهویي آمدیم با ذهن همهوشیاراالن ما بصورت 

در شمع او . هویت شدیمیعنی ما در ذهن زندانی شدیم یا با ذهن هم. دان غیر قرار گرفتهدر شمع،در لگن غیر

یعنی در غزل ،اگر شمع لگن درستی پیدا کند. یعنی لگن ذهن شده،یعنی االن صورت شده و در لگن غیر شده

می شود، شمعدان درستیمی این شمعدان خوبی،ما در ذهن حس وجود نداشته باشیم،اهیم خواندبعدي هم خو

. شمع زندگی همان بینهایت ماست. شود براي شمع زندگی

این چهار بعد ما را ایجاد . ي مغز را ایجاد کردههوشیار. االن خواهیم خواند که همین چهار بعد ما لگن او هستو 

و بصورت ،کندمی ي وقتی این چهار بعد سالم را درست کرد، این را لگنهوشیار. ا بیان کندکرده بتواند خودش ر

بیاییم ما از ذهن ،یعنی در ذهن نباشد،اگر شمع لگن غیر نداشته باشد. اندازدمی شمع نورش را به این جهان

هویت شویم، به جاي لگن استفاده کنیم در اینصورت نورش به فقط از این جسم به جاي اینکه با آن هم،بیرون

کند نورش را می این شمع شروع. کندمی زندگی ما روشن. کندمی یعنی آسمانها را روشن. زندمی سقف

. خواهد بگویدمی رااین. انداختن به تمام کائنات
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می پس وقتی لطمه به مرکز ما. شودمی هاي ما شروعهویت شدگیطمه زدن به همیادمان باشد این اولش از ل

باید ،باید پذیرا باشیم،باید خوشحال باشیم،نباید واکنش نشان بدهیم،خوردمی هاي ماشدگیهویتخورد، به هم

. هویت شدگی استهمکه مرکز ما پر از این است خورد به علتمی اي که به مرکز مابیدار باشیم که این صدمه

. کشیم که بتوانیم اینها را یکی یکی بیندازیممی انههوشیارهن خالی بجویم مثل شتر، درد دبجاي اینکه با 

شمع . که خودمان هستیم،کنیممی لگن درستی براي شمع زندگی درست،وقتی اینها را یکی یکی انداختیم

کنی گذشته و آینده چطوري می گفت که تو فکرمی قبالً. ماالن رفتیم فقط ذهن را روشن کردی. زندگی ما هستیم

اید؟ من ذهنی را چی روشن کرده؟ عکس بینید و روشن کردهمی رامن ذهنیشما چطوري حتی . روشن شده

. کنیدچرا لگن درستی براي بینهایت خدا درست نمی. دانید که این غلط استمی بنابراین. وجود او

ما روحِ صفا داریم گر غیر بدن داردنگرانی توگر با دگرانی تو، در ما 

می ي حواست به بیرون است، چون ذهن چیزهاي بیرونی را نشانهوشیاراي انسانی که بصورت ،يهوشیاراي 

از . کنی به مامی نگرانی یعنی داري نگاه. کنیمی ي به ما داري نگاههوشیارولی یادت باشد که تو به عنوان . دهد

گرچه که . کنیممی به خدا و زندگی نگاه،کنیممی ي دائماً به آن طرف نگاههوشیاریعنی ما به عنوان . یستننگر

ما هم از آن جنس . از جنس بی فرمی است. چرا؟ خدا یا زندگی روح صفا دارد،درگیر بیرون هستیم با ذهن

غیر بدن دارد، اگر من ذهنی بدن دارد، اگر . ي جسمی داريهوشیاربراي اینکه ،شما به بدن توجه داري. هستیم

این،کنیمی چسبیدي، حواست است که تو دائماً به من نگاه،شناسیمی اگر من ذهنی فرم دارد و تو هم فرم را

.گویدمی را از زبان زندگی

دار آهن ما یک مق. آن تمثیل هفته گذشته جالب است. کنیممی یعنی ما چون از جنس او هستیم، دائماً به او نگاه

خواهیم به آنور برویم یکدفعه می .ولی ما رویمان به آنور است. کشدمی ما را،دنیا هم یک کوه آهنرباست،بستیم

هر . چاره چی است؟ این آهنها را یکی یکی شناسایی کنیم، باز کنیم بیندازیم. شویممی کشیده،رویممی اینور

.سوي دنیاشویم به می ندازیم کمتر کشیدهمی چی آهنها را

تان به کدام ور است؟ نگاه اصلی ما به نگاه اصلی،کنیدمی دانید که به چه طرف نگاهمی بینید ومی و شما االن

موالنا گفت این شبیه شتري است که دارد با دهان . دانیم چرانمی. ولی بیهوده با دنیا درگیر هستیم،دنیا نیست

شویم که می ما بیدار. کنیم اینکار نتیجه داردمی د بعد از درد و فکرهی فکر بعد از فکر، در.جودمی بدون غذا



# Programگنج حضور715برنامه شماره  715

53: صفحه

پس ما حاال که نگران یعنی در حال نگریستن به . مزد استکار بی،این بیگار است،این حالت زندگی نتیجه ندارد

بگذار فکر ،م شودر این لحظه تسلی،چطوري؟ فضا را باز کن. انه و دانسته با او نباشیمهوشیاراو هستیم، پس چرا 

. از آنجا هم به عمل شما،به فکر شما،او و خرد او بیاید به سر شما

بس مست شدست این دل، وز دست شدست این دل
گر خُرد شدست این دل، زان زلف شکن دارد

تواند دنیا نمیبه چرا ،دیگر از دست رفته،چرا بینهایت شده،حاال این دل ما خیلی مست شده:می گوید

چرا؟ از بس فضا را . به ماتواند گیر بدهددهد به دنیا و دنیا هم نمیدیگر واکنش نمی. دسترسی داشته باشد

من عقل ،از دست شدست این دل. بس مست شدست این دل، وز دست شدست این دل. مست شده،گشوده

رد کرد؟ آنکسی که زلفش که دل مادي ما بود، چی خُمن ذهنیاگر خرد شد این . تواند کنترلش کندنمیذهنی

. رد کرد و ریختآنکه آن زیبازلف و زیباروي آمد دل مادي ما را خُ. شکن شکن است

می شناسایی. اییممی به خودمان، ماماديگیریم که پس از مدتی حمله قضا و قدر به مرکز مامی پس نتیجه

مست به . شویممی تررده مستخُک انداختنی یبا هر ،اندازیممی یکی یکی،ایمهویت شدهها همکنیم که با چی

. چی؟ به آرامش و شادي زندگی

در بیشه جانِ ما آن شیر وطن داردمشس احلقِ تربیزی شاهِ مهه شیرانست
شویم، این محصول نهایی انسان است که اسمش شمس می ها را بیندازیم و بینهایتهویت شدگیوقتی همه هم

. و در ضمن شاه تمام شیران مادي است. فرم و جهان فرم استشمس جهان بی. کائنات استشمس . تبریزي است

آن نچیزي را . در بیشه جان ما آن شیر وطن دارد. وطن دارد، مسکن دارد؟ در مرکز انسان؟آن شیر کجا النه دارد

و داستانش را گفتیم خواهد بتابد خدا، در مرکز ما گذاشتهمی که بوسیله آنرا آن شمسی را، آن خورشیدي 

:گویدمی .خوانم برایتان که با همین معناستمی حاال چند بیت از یک غزل. دیگرامروز

1433مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

باشممن آمن کز خیاالتش تراشنده وَثَن
چو هنگامِ وصال آمد، بتان را بت شکن باشم

من ،از خیاالت خدا، از خیاالت زندگی. ن را درست کردي چطوري تهوشیاردیدید که ؟پس من انسان کی هستم

مرکز مادي . چسبدمی تراشد و به بتهایشمی ي بتهوشیارمان این در قسمت اول زندگیخوب .تراشممی بت
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ولی وقتی موقعی وصال آمد، پس از مدتی، پس از شش هفت سالگی . کندمی کند، مرکز اصلیش را رهامی درست

یعنی یکی ،هنگام وصال یعنی چی؟ یعنی زاییده شدن از ذهن. شود که هنگام وصال استمی هو ده سالگی متوج

. ها و انداختن آنها و دوباره مرکز زنده زندگی پیدا کردنشدگیهویتیعنی شناسایی هم،شدن با زندگی

می آمده من چکارموقعی که وصال خوب .بودههشت سالگی ده سالگی موقعی وصال ،براي ما بگوییم پس از هفت

و بتهایی را که ،وصال استهنگامچون همین لحظه . شکنیدمی هایتان راپس شما بت. شکنممی هایم راکنم؟ بت

،اید یعنی فکرها از شما برخاسته، فکرها مربوط به چیزهاي بیرونی بوده، شما اینها را گرفتیدشما چسبیده

،اندازید دورمی کنید ومی اینها را شناسایی. اینها بت هستند،پرستیدمی بجاي خدا اینها را. ایدمرکزتان کرده

؟درست است. شکنیدمی 

مرا چون او ولی باشد، چه سُخره بوعلی باشم؟
خویش بنماید چه بندِ بُواحلَسَن باشم؟چو حُسنِ

رون و بوالحسن نماد هر بوعلی نماد هر انسان خردمند در بی. دتوانند همین اسم عادي باشمی بوعلی و بوالحسن

شوم آنکه ولی من است و می کنم و تسلیممی من وقتی فضا باز:گویدمی .بیرونی،انسان یا چیز زیبا در بیرون

چرا زیر سلطه مرا چون او ولی باشد، چه سخره بوعلی باشم؟.کند کیه؟ خود زندگی، خرد کلمی مرا راهنمایی

تواند تمام می بوالحسن. تواند عقل این جهان هم باشدمی بروم؟ بوعلییک خرد بیرونی بروم، یک عقل بیرونی 

. هاي این جهان باشدزیبایی

وقتی به من . چرا بروم زیر سلطه عقل این جهانی،کندمی مرا هدایت،بینم خرد کل، خرد خدامی وقتی

؟چرا به جهان نگاه کنم،کنمی مفضاگشایی و تسلیم را یاد دادند و با اینکار من خرد زندگی را راهنماي خودم

نظیر است، چون دهد و این زیبایی بیمی به من نشاناو دهد؟ وقتی زیبایی خودش را می ببینم چه عقلی به من

می کنم، حس آرامشمی کنم، حس شاديمی حس لطافتمن کنم، می کنم، من حس عشقمی من حس زیبایی

کنم، من چرا بند زیبایی چیز بیرونی باشم؟ 

توانیم به می از آنور بیاوریم، هر دو اینها راهمتوجه خواهیم کرد که وقتی ما خرد را از آنور بیاوریم و زیبایی را

آن کار را که . ، آیا آن کار ما آن خوشی را دارد؟ نهمی آیدوقتی از کارمان خوشمان. چیزهاي این جهانی بدهیم

کنید، برخوردش براي شما مطبوع است، می با یکی برخورد. کارریزد به آنمی دهید، شادي از شمامی شما انجام

دارد . ریزدمی شادي از شما به آن رابطه و آن برخورد. ؟ نهمی آوردآیا آن شخص آن شادي را. آور استشادي
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لحظه هر دو اینها با فضاگشایی در مقابل اتفاق این . پس ولی ما و دهنده زیبایی ما زندگی است. گویدمی اینها را

.مهم است این بیت. می آیدبدست

دو صورت پیش می آرد، گهی مشع است و گه شاهد
باشمدوم را من چو آیینه، خنستین را لَگَن

یکی ، یکی شاهد،یکی شمع است. می آورددو صورت زندگی یا خدا برایم پیش. بینممی من دو صورتمی گوید

یعنی ناظر این جهان به . حس بینهایت هم هست،که حس زیبایی هم است،ناظر و شاهد هر دو یکی است. ناظر

. بینیمما نمی. گوید اینها رامی موالنا. بینم منمی دو تا صورت:گویدمی .ش این استااندازه بینهایت عمق یکی

رزي است، شمع روشن کننده است، خردو. که یکی شمع است و یکی شاهد. توانیم ببینیممی بیند ما هممی یکی

ن یهم،همان ولی است؟توان شناسایی است، قابلیت شناسایی است، استعداد شناسایی است و اینکه چکار کنم

این شمع را . را اسمش را گذاشته شمعاین؟درست است،چه فکري بکنم چه عملی بکنم. حالت راهنمایی ماست

. ما در این جهان نداریم

یکی هم ناظر، ،یکی شمع است. زندگیمی گوید می آوردمن پیشدو صورت برايدو صورت پیش می آورد، 

اما . مثل آینه هستم،جهان را مثل آینه جهان نما. یعنی من آینه زندگی هستم. دومی را من چو آینه هستم. شاهد

.براي این شمع مثل لگن هستم

هویت نشوم و همنبشوم؟ که با آچی که ي آمد تن مرا ساخت، چهار بعد مرا ساخت، مغز مرا ساخت، هوشیارپس 

بصورت آینه جهان را به ،پس ما ناظر بر جهان هستیم؟درست است،یعنی شمعدان شمع زندگی،این بشود لگن

دهد می بینیم، یعنی نورمی جهد و آن شمع روشنی که روشن کرده مامی فکرها از این آینه. دهدمی ما نشان

آن هم نویسد چه فکري بکنیم چه عملی بکنیم، می ذهن مابهکند، می وشندهد به ما، ذهن ما را رمی يهوشیار

. عقل زندگی است،مان استآن شمع زندگی. براي آن چی هستیم ما؟ شمعدان هستیم،آن هم شمع استچیه؟ 

.ن هستمایکنم و هم بصورت آینه تماشاگر می من هم عقل خرد کل را حسمی گوید

انسانی ،کجاست من ذهنی؟ من ذهنی همه این وضعیت نهایی ما را. من ذهنی وجود نداردبینید که اینجا اصالً می 

من ذهنی یک تعداد باورهاي از پیش پرداخته و تقلیدي است که من چسبیدم به آنها، براي من . ما را تعطیل کرده

و این . ترین باورها هستندکنم اینها بهمی گیرم فکرمی عقل،گیرممی من از آنجا خرد. شده مرکز ما،مهم بوده

می هر لحظه من با تو یک کار جدید:گفت،چون موالنا از آیه قرآن استفاده کرد. هم با قانون زندگی مخالف است
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تا من ذهنی . شما آینه بشوید، براي شمع او هم لگن بشوید، دیگر بگذارید او کار کند. کندمی اینطوري،کنم

من . کنممی با اینکار مقاومت،دانممی ،من بلدم. شودمی بلند،من:گویدمی .داشته باشید مزاحم این کار است

.هاي معمولی استکند همین آینهمی گوید کدام شمع؟ کدام لگن، کدام آینه؟ فکرمی ذهنی

شما به اندازه کافی . فهمیمگویند آقا ما نمیمی ايیک عده. فهمیدنمی شودکنید که اینها را می توجه

پشتازومرکزتانبگذاریمراپرداختهپیشازوتقلیديباورهايکهباشدقراراگر. شویدبباید تبدیل . ایدفهمیده

.متاسفانههستاینشماکاراشکال.شودنمی،بفهمیدراموالنامطالباینو،ببینیدرازندگیهافهمآنعینک

ذهناینندارد،وجودفهمیدنیچیزبفهمیم؟بایدراچیآخرفهمیم،نمیماگویندمیبرخیگویم،نمیراهمه

یک،بخریمقیمتییکبهچیزيیککنیمبازرامانمغازهبرویمکههستهمینبرايذهن.بفهمدتواندنمی

هرشب،بگذاریمبانکبرویمیاجیبمانتوبگذاریمراپولش،بکنیمراحسابش،بفروشیم،بکشیمروشدرصدي

.داردراخودشجايهماین،شدکم،شدزیاد،شدچقدر،ببینیمبشماریم

هستممکنشماندارد،امکانبشویمزندهاوبینهایتوزندگیبسويجهانازبرگردیممادیدآنباکهاینولی

دردزاکارآنکهکنیدتوجهولیبشمارم،کنمبازرااممغازهخواهممیمنبکنم،خواهممیراکارهمینبگویید

.باشیدداشتهخوشبختیباتوامزندگیشماکهشدنخواهدسببکارآنهست،

همهما باشید،زاهدتوانیدنمیشمازندگی،درباشندشماراهنمايتوانندنمیباورهاکهکردهتاکیدهمامروزو

زاهدجورهمهداریم،سیاسیزاهدداریم،اجتماعیزاهدداریم،علمیزاهدداریم،مذهبیزاهدداریم،زاهدجور

بازيدر.کندمیعملهمخوبکند،میعملهمآنهابهومرکزشگذاشتهراباورکهکسییعنیزاهدداریم،

.هستیمزاهدماهمهانقشکردن

چیزيتاپنجاهاینپدروظیفههست؟چیپدروظیفهگوییممیکنیممیبازراکتابهستم،پدرمن:گوییممی

فقط،در آننیستبودنولیدهم،میانجاممنصورتبهترینبهموبهمومنراهمهنوشته،اینجاکههست

انجامصورتبهترینبهکهاینولونیستکافیکافیه؟دهم،میانجامراهاهمیندهم،میانجامراپدرينقش

بودنمگر.هستهمینسرویسیهرنقشهست،همینهممعلمینقشهست،همینهممادرينقش.بدهی

داردراخودشجايدهیمیانجامراآنکهحالعیندرباشد،بودنهادادنانجامونقشآنپشتمگرباشد،

شودنمی.کندمیکارهمبااینهاشناسد،میرامانبچهبودنکهاست همبودنیکدهی،میانجامراتاهوظیف
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همصورتبهترینبهوباشدشماومرکزباشیهویتهمهمهمهباو،بدهیانجامرااینفقطکنیتعطیلرااین

.ستاپوكبادامد،نرسینتیجهبهببینیسرآخروبدهیانجام

مرا وامی است در گردن که بسپارم به عشقش جان
باشمولی نگزارمش تا از تقاضا مُمتَحَن

بهکه.برودبدهیمراذهنیمناینچیه؟بدهیآن.خدابهی،گزندبهکی؟بهداریم،بدهیداریم،واممابله

به،کنیمشناساییبودنعنوانبهراخودمانوبشویمزندهاوبهکه،اوباوحدتبهرسیدنازايدریعنیعشقش

ظورنمکهکنیمشناساییچیزيهردر،کنیمشناساییهمدیگراندرراهمینوکنیمشناساییتخداییعنوان

کششبدهم،شاهادامقدرایننبایدامابدهم،استمنبدهیواستمنوامکهذهنیمناینبایدبوده،زندگی

منبده،راواماین:گویدمیزندگیسالگینههشتازیعنی.بیفتمحالیپریشانبهکهکنممقاومتوبدهم

.دهیممیحاالماکنصبر:گوییممیماحاال.توبهبدهمرابینهایتممنکهبدهراذهنی

میبموقعرابدهیبگوییم،بدهیمراپولمانببریمبموقعکهاینجايبهبدهکاریم،یکیبهکهاینمثلدرست

استرسمابههمهاینکرده،محکومدادگاهبردهراما،کردهشکایترفتهبعدنه،گفتیم،بدهگفتههزاردفعهدهم،

نمییعنیر،دیگبدهاولرااینخوب.ت راپولبفرمامی کشیم حاال می گوییم تازحمهمهاینکهاینازبعدداده،

محنتکند،میحالپریشانرامن،کنمنمیقبولمنکهتقاضاییهرتا،کندتقاضامناززندگینقدریاتاگذارم

بعدبهسنییکازکهبینیدمیشما.نگذاریدشما،استحالپریشانزده،محنتیعنیممتحنکند،میزده

.شودمیشروعماپریشانیدیگر

ازترخوشحالسالگیدوازدهدرماکهبینیدمی،دیگرکنیدحسابدهند،میادامهراذهنیمنکهکسانی

رسیممیچهلبه،هستیمسالگیسیازترخوشحالخیلیسالگیبیستدربینیممیبعد،بودیمسالگیبیست

رفتهبود،خوبیسنخیلیسالگیچهلاینباباگوییممیشودمیکهپنجاه،بودیمسالهسیکاشايگوییممی

مادیدابیاتجورهمینبگیر،رابهشتبدهراتابدهیاول،بدهاولرااینخوبشویم،میممتحنتقاضاازرفته

.کندمیدرسترا
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چاهی که در قعرش بُوَد یوسفچو زندامن بُوَد

خُنُک جانِ من آن روزی که در زندان شدن باشم

کهبگویدخواهدمییوسف،چاهقعرشدهمازندانکههستیمهوشیاريیک،هستیمياباشندهیکماخوب

همطنابحتماافتادهتهشیوسفواست چاهجاییاگر.هستهمعصااست کورجاییاگر:کهگفتاست یادتان

بهباالبکشدراماخواهدمیزندگیست،اخوبیجايذهندرافتادیممااالنکهجاییاینیعنیدرسته؟هست،

، چو زندانم بود چاهی که در قعرش بود یوسف:گویدمی.نهاینجاست؟درهمحیوانیکآیاکند،زندهزندگی

ست،امنجانهستم،منهست؟کییوسفهست،یوسفآنتهآن،قعردرکهاست چاهیهمانمنزندان

.ستامنهوشیاري

بهچراکهنکنیدشکایتشمایعنی.میافتادکه،بیفتمزنداناینبهروزيکهمنیعنیهوشیاريآنحالبهخوشا

سفترااینگفته،گرفتهراتودستوکردهطنابرازلفشگفتقبلیغزلدر. بگیرراطنابافتادم،چاهقعر

میهوشیارتر،گیريمیکههمین،بگیريبایدتوچونکشیدنایندرولیباال،کشممیراتودارممنبگیر

آنباگیريمیرااینکههمین.رادنیاطنابکنی،میرهاراطنابآنگیريمیراطناباینکههمین.شوي

خوباالنماپسکنی،میرهاراآنهاپسنیستی،توچیزهاآننیستی،توآنهاکهکنیمیشناساییهوشیاري

:گویدمیروهمینباال،بکشدراماخواهدمیخودشدانیممیکهافتادیمچاهیهستیم،جایی

چو دستِ او رَسَن باشد که دستِ چاهِیان گیرد

رَسَن باشمآن دم که پابستِها زمنچه دستک

کهموقعآنبگیرد،،افتادیمذهنچاهدرکهرامایعنیچاهیاندستکهباشدخدادستطنابوقتیگویدمی

چطوريگرفتیدیادشمااالن.زدنبشکنورقصیدنبهکنمشروعبایدموقعآنطناب،اینبهببنددراپایممن

میبازرافضاشماافتدمیاتفاقیهر.گشاییفضاوتسلیمباچجوري؟اه،چتهدرطناباینبهببندیدراپایتان

چیزيیکگشاییفضاهرباباال،مآییمیردهخُیکگشاییفضاهرباو،خدادستهست؟کیدستطناب.کنید

همینکه،است اینشدگیهویتهمبرايچاهتمثیل.باالآییدمیو،اندازیدمیکشدمیچاهتهبهراشماکهرا

کههمشدگیهاهویتهمدستازشدنرهابرايباال،بیاییمکنیمصرفنیروبایدافتیممیکه چاهتوکهطور
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راجنسشجهانکشد،میراجنسجنس. هستیماوجنسازکهاینبرايرویممیچراجهان،داردجاذبهنیروي

.کندمیجذبراجنسجنسبنابراینپسکرده،تثبیتمادر

چونزمین،مرکزطرفبهمی آیدکنیمرهاراچیزيیکمتري،چهلارتفاعازباصطالحازکهطورهمیندرست

یکبایدپسجهان،سويبهرویممیکنندولهمراماهستیمجهانجنسازچونهمما.داردجاذبهنیروي

لحظهایندرهوشیارانهتاملوفضاگشاییوصبرنیرواینبگیرد،راسمتآنبهرفتنجلويکهکنیمصرفنیرو

طناببهبستمراپایممن.رومنمیهمجهانسويبهوخورمنمیهمغصهواندازممیراچیزاینمنکهست،ا

چونمخوشحالیرقصیدن،زدن،بشکنیعنیزدندستکرقصم،میدارمهمخودمباال،کشدمیداردوخدا

.باالکشدمیراماداردخودش

مادرگفتزد،تمثیلبودمرحمتازپرکهنهانبودمگنجیکنم،میهدایتشخودموبرانگیختمراامتیگفت

میهاسینهشو،بلندگویدمی،مالدمیرادماغشهست،گرسنهخوابیدهشاهبچهست،شیرازپرهایشپستان

می بیرونکههمین،بیرونکشدمیچاهازرااش بچهشده،پرخدامحبتومهروبخورراشیرکنند،میاذیت

،بله.خوردنرااوشیربهکنیممیشروعذهن،خوابازبشویمبیدارخوردن،رااوشیربهکنیممیشروعمایمآی

.هستسادهخیلی

چه می نالی ز عشقی تا که راهت زد؟: مرا گوید

خُنُک آن کاروان کِش من درین ره راه زن باشم

امروززند،میراتوراهمن،سويبهشدنجذبیعنیعشقوقتی؟نالیمیچرا:گویدمیمنبهزندگی،گویدمی

میمنبهخداگویدمی.شويمیزندهاوبینهایتبهباالخرهبزندراتوراهبارصد.زندمیراتوراهقضاگفت

حالبهخوشایعنی.باشمراهشراهزنمنکهکاروانیحالبهخوشازدم؟راراهتمنکهنالیمیچهبرايگوید

بتواندکهکنیدتوجهاوبهشمازند؟میچرا.زندگیخودزند؟میراماراهکی.زنممیراراهتانمنانسانها،

بدهدشفارامادمشبکند،شماچهاربعدواردرامشد.

بیرونیآدمهاي،بیرونیعلتهايکهشویدمیمتوجهشمااالنعلل،موقوفنهاستفیکونکناوکارگفتبله

میبادامذهنیمنباشمارویدمیزند،میراماراهکهاوستمکن،نالهبیرون،بیاوردتواندنمیچاهازراشما

امیدناراتومنزنم،میراتوراهدارممنخوبکند،نمیکارراهاین:گویدمیداردشمابهشود،میپوكکارید،
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میکشیدهچراهستی؟جهاندرگیرچراکنی؟نمینگاهمنبههمیشهاصالکنی،نمینگاهمنبهچراتوکنم،می

من،بهکنتوکلو،بشوکشیدهمنبسويهمکن،نگاهمنبههمشوي؟نمیکشیدهمنبسويچراآنور؟بهشوي

زدخواهمانقدرراراهتمن.گویدمیشمابهزندگیهستم،کلخردمنزنم،میراراهتمنکهحالتبهخوشا

.بشويموفقگذارمنمیگرنهو،کنیشناساییمنصورتبهراخودتکه،بشويیکیمنبابیاییکه

کهاینولوشد،نخواهیدراستینشد،نخواهیدشکوفاذهنیمنباشماکهشویدمیمتوجهابیاتاینباشماپس

گویم،نمیدروغمنگوییدمیشما.کنیدرعایتهست،خوبیچیزهمخیلیکهراچیزهاسريیکنعلبهنعل

ولی،دارمجسمیهوشیاريولیکرد،خواهمعملباورهااینمطابقمنکنم،نمیدیگريکارراستیازغیرمن

.دادنخواهدنتیجهشمافکروشماکاریعنی،زدخواهدهمیشهراشماراهنیستم،وصل

چو چنگم لیک اگر خواهی که دانی وقتِ سازِ من

باشمتَن تَنَنغنیمت دار آن دم را که در تَن 

همههست؟کیبدانیرامنسازموقعخواهیمیولی،چنگیممثلماما،زبانازچهزندگی،زبانازچه:می گوید

اینآیاولی.لحظههمینهست؟کیپرسیدیدحاالتاهست؟کیمانواختنوقت.تاریمچنگیم،هستیم؟چیما

لحظههرهستیم،زندهماکهسالهشتادایندردارید؟میغنیمتشماماست،زدنموقعکهرادماینورالحظه

رادمایندانستیممیراقدرشاگرچون.دانیمنمیراقدرشما،دانیمنمیغنیمتماولیماست،ساززدنموقع

شاديبیانزندگی،موسیقیبیانیعنیتننتنتنتنن،تنتنبهافتیممیمابیفتد،منداشتیم،نمینگه

میغنیمت.لحظههمینهست؟کیزندگیچنگبعنوانشماشدننواختهموقعبدانیدخواهیدمیشمازندگی،

.رادردهایتبیندازرا،ذهنیتمنبیندازپسبله،:گوییدمیشمادانید؟میراقدرشدانید؟

من، زند پرده جنونِ منچو یارِ ذوفنونِ

باشمخدا داند، دگر کس نی، که آن دم در چه فن

ماافتد،میذهنیمنیعنیرا،مادیوانگیپردهزدنکندمیشروعوقتی.استخدا،زندگی،مافنصاحبیار

من.داندمیجنونرابودنذهنیمنکهاینبراي؟مجنونگویدمیچرا.شویممیمجنونشویم،میدیوانه

کسیهرباشد،نداشتهغمکسیهر.هستمجنوننباشد،بهتربیشترهرچهشعارشکسیهرگویدمیذهنی
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نکند،تلخیاوقاتنکند،حملدردکسیهرباشد،نداشتهتوقعکسیهرنخواهد،کسیهرباشد،نداشتهرنجش

ایننشود،خرافاتدچاروباشداولشاگردتادیگرانباراشخودنکندمقایسهکسیهرنباشد،حسودهرکسی

پردهبزند،رامنجنونپردهآنمن،فنازپریاروقتی.باشیمدیوانهخواهیممیماخوبخیلی.ستادیوانهآدم

فنیچهدربکنم،توانممیکارهاچهمندمآنکه داند،نمیدیگرکسوداندمیخدافقطبزند،رامنبودن

دردیگران،دربودنشناختدردیگران،کردنزندهدرخودم،زندگیکردنزندهدرهستم؟فنیچهدرهستم،

.کایناتتمامکردنزندهطورهمینودیگراندرزندگیارتعاش

مینگاهذهنیمنبادیگرکساینکهبراي. داندنمیکسدیگر، خدا داند، دگر کس نی، که آن دم در چه فن باشم

پولچقدر. هیچیگویدمیذهنیمناست؟فنیچهدرشدهزندهخداابدیتونهایتبیبهکهکسییک. کند

چقدردهد؟مینشانواکنشچقدرکند؟میتلخیاوقاتچقدردارد؟دردچقدردارد؟خانهچندتاآورد؟میدر

نمیرااینهااگرخوبکند؟میزرنگیچقدراندازد؟میراهجنگچقدرکند؟میدعواچقدرکند؟میستیزه

است؟جنسیچهازمرکزششده؟هویتهمباورهاییچهبادارد؟باورهاییچهدارد؟فایدهچهدیگرپسکند

میدارد.کهنیستفنکهاینها. کندمیراسواالتاینرااینهااست؟بزرگیچهبهاش خانهاند؟کیدوستانش

:گوید

غم چه غم دارم که با او پای می کومب؟ز کوبِ

باشم؟چه تلخی آیدم، چون من برِ شیرین ذَقَن

رااینگوییممییمانیاوردهدستبهیا. بگیردقرارتهدیدموردماهايشدگیهویتهملحظههریعنیغمِ کوب

همراچیزهااینآورم؟نمییارا؟اینآورممیدستبهخدایاچیز،آنبهورزممیحرصمنآوریم،میدستبه

غمکوبآیدمیفکرهااینهرموقع.برونددستمازنکند. افتندمیخطربهدارندهماینها،مرکزمتويدارمکه

االنفروختمنمیاگر. دادمدستازچیزچندتاوايدادم؟دستازراچیزآنچرا.کوبدمیلگدمرتب.است

.غمکوباز. بله. بودشدهبرابرپنجقیمتش

بایعنی،رقصممیاوبادارمکه. نیستشدگیهویتهممرکزمدراینکهبرايدارم؟غمچهغمکوبِزگویدمی

بهشاديدمیدندردائما. استتن تنن نتدردائما. استرقصحالدردائمازندگیاینکهبراي. رقصممیخدا

دائماچونبشوم؟تلخچرامنمن؟بهآیدمیتلخیکجاازآیدم؟تلخیچه.استکائناتبهماطریقازوماست
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زیبابگوییچهسخن،شیرینبگوییچهچانه،قسمتاینیعنیذَقَنذَقَن،شیرین.سخنمشیرینایننزدیک

دربشومنگرانمنگذاردنمی. زندمیراخردحرف. زندمیمنبهخوبیحرفهاي.هستمیاراینبادائمامن. روي

،شانبچهباهمسرشان،با. هویتندهمآدمهاباايعدهیک. نیستمهویتهمچیزيبامن. بیرونیچیزهايمورد

چنگمازرود؟میداردایننکندگویدمی،زنندمیحرفیک. لرزدمیمرکزشانکنندمیسرفهآنهاتاخوب

.استغمکوبدفعه؟یکنرود

میماماست؟دستمردمرفتارآخرمادرت؟پدرتبادوستت،باات،بچهباهمسرت،باشويمیهویتهمچرا

کلیبطورراغمکوبتوانیدمیشما.باشیمداشتههمقويخیلیذهنیمنولوکنیم؟کنترلرامردمرفتارتوانیم

.بکوبیدپايزندگیبادائمافضاگشاییباشمااگرنیایدشمابرايهمتلخیهیچببرید،بیناز

:گویدمی،بخوانمرا1462غزلاینازهمبیتدوبدهیداجازهخواندم،غزلآنازبیتچندبله،

1462مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ها را در پیشِ تو بگدازموانگه مهه بتصورتگر نقّاشم، هر حلظه بتی سازم

ايآئینهاینازاست؟درست.اندذهنیهايصورتهاصورت. تراشممیصورتمن. میهستآئینهامگفتامروز

موالناآینهازموالنا،ازهاغزلایناینکهمثل.شودمیزائیدهفکرمرتبهستیم،همجهانناظرهستیم،ماکه

کهاستممکنماولی! نهم؟اگفتهغزلیعجبمنحاالتاگفتهسازد؟میبتموالنا. بیرونزندمیهمینطوري

بتاینکهبرايچرا؟کنند؟نمیتعریفنویسند،نمیماحرفاینازمردمچراکهبگوییم،بزنیمحسابیحرفیک

بتگوییمنمی. استخوبیبتاینگوییممی،دهیممینشانهممردمبهوپرستیممیرابتویماساختهرا

پیشدرراهابتهمهاما،سازیممیبتیلحظههرنقاشیم،صورتگرماپس.استحقیقتاینگوییممیاست

. گدازیممیسوزانیم،میخداوزندگی

چون نقشِ تو را بینم، در آتشش اندازمروح درآمیزمصد نقش برانگیزم، با

تندتندساخت،راموجوداینهمهمادرشکمدرکرد؟چکارشیاريوهکهدیدي. انگیزیممیبرنقشمرتبما

توانستیممیهمیشهماهویتید؟همفکرهاباچرابافید،میفکرشما. بافدمیرافکرهاآیدمیبعد. بافت

هماندوبارهباشیم،آینهدوبارهتوانیممیهمسنیهردر. یماکردهاشتباه. باشیمآینه. بمانیمشیاريوه

ماکهموقعیمابهکمکیاماهايشدگیهویتهمبهحملهطریقازراپیغامهایشزندگیو. باشیمشیاريوه
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هویتهماینهابا. انگیزممینقشهزاران.دهدمینشانراخودشکنیم،خالیرامرکزمانخواهیممیداوطلبانه

یک. بینممیراتونقشگردممیبردفعهیکولی. رقصانممیرااینهاودهممیروحدهم،میدم. شوممی

نتیجهدر،امساختهخودمرااینها. اند بتبینممیشوممیمتوجهشوم،میمتوجهراتونهایتبیوقتیدفعه

.استدرستکاراین.سوزانممیراهمه

چیزیکبهبدهدروحتواندمیيهوشیارپس. روحبشويیعنیآمیزيدرروحباانگیزي،بررانقشاینکهنه

یواشیواشآدماین. ایناستقشنگیچیزعجبببیند،کندنگاههیآدموبرقصداینوبرقصاندرااینفکري،

بینم،میراتوگردممیبردفعهیکشوممیهویتهمآنباوسازممیرابتوقتیولی.اصلشازشودمیدور

بنابراین.نشیندمیتوجايبهدارداین. کندمیدورتوازرامنداردبتاین. نداردچیزيبتاین،نه،بینممی

هویتهمهیچکدامبانه،سوزانده؟راهایشغزلنوشتهغزلموالناآیاو.کنممیرهاباشدزیباهمهرچقدر

.باشیمهمینطوربایدهمما. نیست

:گویدمی. شدهمشخصدیگرسریع،خیلیبخوانمبرایتانمثنويازبیتچندبدهیداجازه

1905مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا بیابی در تَنِ کهنه نُویبشنو این پند از حکیمِ غَزنوی

رانُويببینی،رانُوي،شدهکهنهذهنیمنایندرشده،کهنهتنِایندرتا،بشنوسناییحکیمازراپنداین

میهمازهاشدگیهویتهماینوقتی.شودمیزاییدهکهنهاینازکهاستيهوشیارنويچیست؟نُوي. بیابی

. بشنوسناییحکیمازگویدمیراپند. بیرونآییممینوزندگیعنوانبهماریزند،میهمهپاشند

چون نداری، گِردِ بدخویی مگردناز را رویی بباید مهچو وَرد

. باشیداشتهگلمثلزیبارويباید،هستمزندگیجنسازمناینکهگفتنوکردنخودنماییکردن،نازگویدمی

منپسنشديزندههنوزاگر. استخوبآن. باشیشدهزندهزندگیبهباید. باشیداشتهرازندگیرويیعنی

پسندارياگر. استغلطاین،امرسیدهحضوربهمنکهگویدمیکندمینازواستزاهدکسیاگر.داريذهنی

شادخودتملولی،خودتشده،توخصالجزءشدگیهویتهماینکهبرايچرا؟.گرديمیبدخوییدنبالتو

آنبعدباشی،ناشادهم،باشیجاهلهمگوید،می،شماکهشودنمی. استبدخوییاین. داريماديمرکز.نیستی

:گویدمی. دهدمیتوضیحداردخودشبله،. شادمخیلیمنبگوییموقع
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سخت باشد چشم نابینا و دردزشت باشد روی نازیبا و ناز

نباشد،زندگیجنسازکهکسی. استزشتخیلیاین،بکندهمنازوباشدزشتباشد،نازیباکهکسیگویدمی

باالخره،بیاورددررازندگینازادايبخواهدو،هستمزیباوامزندگیجنسازمنبگویدوباشددردجنساز

درد،ببیندچشمشآدماگرو،بکندهمدردحالعیندرنبیندچشمشکسییککهگویدمیو.شودمیزشت

این،نبیندآدمهم،بکنددردهمولیدکتر،روممی،کندمیهمدردحاالبینممیخوبگویدمی،بکندهم

منهايدردهمباشد،نداشتهراشمعآننبیندباشد،جاهلباشدداشتهماديمرکزهمیعنی.استبدخیلی

.استبدخیلیاین. باشدداشتهراذهنی

وداشتنگهراهاشدگیهویتهمشودنمیاینکهبهراجعکنیم؟میصحبتدوبارهچیبهراجعداریمپس

همهاینهاوکنممیعملباورهااینبهمنکهکردافتخارجوريیکوکردعملآنهابهودادقرارمرکزراباورها

:گویدمی. نه. استحضور

نیاز و آهِ یعقوبی مکنجز و خوبی مکنپیشِ یوسف، نازِش

یعنی. بکنیمآهونیازاحساسیعقوبمثلبکنیم؟بایدچکاروبگیریم،راخودماننبایدمازندگیپیشیعنی

داریمذهنیمنوهستیمذهندرماکهلحظهاین.برسیمیوسفبهکهباشیمداشتهطلب،بخواهیمبایدمرتب

بکنیم،راموالناتقلیدبیاوریم،درراحضوراداهايآنوامرسیدهحضوربهمندانم،میبگوییم،شویمبلندباید

پیشما.کنیمنمیراکارهااینما. نهزد؟میحرفاینطوري،رفتمیراهاینطوري،نشستمیاینطوريموالنا

تواضعاحساس،داریمبودنصفراحساسوشویممیصفر،گیریمنمیراخودمانهیچلحظهایندرزندگی

.بله. بشویمزندهیوسفبهکههستیماینآرزومندوکنیممیفقراحساسکنیم،مینیازاحساس،داریم

در نیاز و فقر، خود را مُرده سازمعنی مُردن ز طوطی، بُد نیاز

بهزدراخودشمرد،قفستويگویم،نمیراداستانشحاالطوطیکهدانیدمی.بینیممیراطوطیداستان

دیگرمنصاحبايکهگفتکرد؟چکارطوطیو.بیرونانداخترااینبرداشتطوطیصاحببنابراینومردگی،

دیگرشماازجهاناینمردموجهاناینذهنی،منبهنسبتبمیریدوقتیهمشما.کنیاستفادهمنازتوانینمی

وکنندمیرهاراشمابنابراین. شدمصرفبیخورد،نمیدردبهاینگویندمی. بکنندتوانندنمیاستفادهسوء
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پسداریم،ذهنیمنبهمردنبهنیازما. بمیریمبایدطوطیمثل.طوطیآنمثلرویدمیکنیدمیپروازشما

:گویدمیدیگرمطلبیکاالنو. معنااستمشخص. میرانیممیراخودمانفقرونیازدربنابراین

مهچو خویشت خوب و فرخنده کندتا دَمِ عیسی تو را زنده کند

این. کندمیصفرراتومقاومت. کندمیصفرراتواینکن،بازرافضالحظههرکن،کوچکیاحساسلحظههرتو

نیازخودشاینو. ندارمهیچییعنیفقر،یعنیشویم،میصفر،کنیممیبازرافضاماکهلحظههر. استفقر

تسلیماسمشکه. استچیزهمهگشاییفضااینیعنی.هستهممادعاي. هستهممانیازورازاین. است

وخوبراتوخودشمثلو. کندمیزندهراتو،شودمیواردزندگیدم،کنیمیبازرافضااینکهمحضبه. است

.بله. کندمیمبارك

خاک شو، تا گل برویی رنگ رنگاز هباران کی شود سرسبز سنگ؟

. استزندگیبهاراست،بهاراالن.آوردمیگلوشودمیسبزخاكولی،شودنمیسبزسنگبهارازگویدمی

شود؟میسبزماسنگدلاین،داریمنگهسنگرادلماناگرولی.استزندگیبهارلحظهاینماازهرکدامبراي

. رویندمیماازبهاردرخاكمثلرنگارنگگلهاي،بشویمخاكاگراما. شودنمیسبزبهاردرسنگاینکهکما. نه

است؟جوريچهشدنخاك. شویممیخاكماپس

،شویدنمیبلندهرموقع. شویدمیخاكشمارسانیدمیصفربهرامقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرموقعهر

اینازبودن،خاكاینازنتیجهدرو. بله. شویدمیخاك،کنچکاربگویدشمابهزندگیتادانم،میمنبگویید

رویاند،میتودرراگلهااینوآیدمیزندگیِ دمش. آیدمیزندگیخردگشایی،فضااینازفقر،اینازنیاز،

مثلقبلیبدهیجاناتشود،میخالقداردفکرتانشود،میسالمداردبدنتانبینیدمیموقعآن. زندگیگلهاي

.دهدمیدستشمابهزیباییحس. شودمیعشقیلطیفاحساساتداردترسوخشم

شمعزندگی،خردهمبینیدمیراجهانهم. دهدمینشانراخودشداردشمعوآینهآنیواشیواشبینیدمی

وارد. شودمیشمابعدچهارواردزندگیبخششاديجریاناینهمینطورو. کندمیروشنراشماجلويزندگی

بودنآینهبهرادیگرانشمابودنآینهاینکهدیدخواهیدیواشیواش.بیرونبهشماازشود،میشمازندگی

.کنیدمیروشنراهاشمعشما. بشوندخودشانشمعلگناینکهبهکندمیتشویقرادیگران. کندمیتشویق
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روشنرادیگرشمعیکآن،. کندمیروشنرادیگرشمعیکآن،. کندمیروشنرادیگرشمعیکشمع،یک

ما.بکنراتغییراتاینبیاشماکهبگوییمبرویمزوربهکه. نیستدیگرانتغییرشمع،کردنروشناین. کندمی

اینگفتهکردهمجبوررایکیکرده،حاالتابشریتکهکاريحداکثریعنیبشوند،زاهدرامردمایم کردهمجبور

نعلبهنعل. کنیعملدرستبایدهماینهابه.بشويزاهدمرکزت،بگذاريبگیريبایدرااینهااست،منباورهاي

ایننیست،ایننه. کشممیزنممینکنیاگر،وتبهدهممیبیستکنیرعایتاگر. کنیرعایتبایدراهمه

گلهايشماآینهاینازدیگرحاال. آینهاست،شمعوآینهگفتشمعش.کنیروشنراشمعشبایدشما. نیست

. بلهآمده؟بیرونچی. موالناآینهمثل،آیدمیبیرونرنگرنگ

آزمون را، یک زمانی خاک باشخراشسال ها تو سنگ بودی دل

بهرامردمدلخراشیده،رادلهاکهبودسنگمثلتو،شدگیهویتهمازپرتو،دردازپرذهنیمناینسالها

یک. باشخاكهممدتییک،کنامتحانباریکحاال. خودشبرايودیگرانبرايکردهایجاددردآورده،درد

.شودمیچیببینیماتفاقات،باآدمهابانکنستیزهباش،متواضعدانم،نمیبگومدتی
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