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1227مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جَعدینَشرویش خوش و مویش خوش، وان طُرِّه
صد رمحت هر ساعت بر جانش و بر دینش

نو آردهر حلظه و هر ساعت یک شیوه
شیرین تر و نادرتر زان شیوه پیشینش

پرچین را چون باد بشوراندآن طُرِّه 
گم گردد در چینشصد چین و دو صد ماچین

بر روی و قفای مه سیلی زده حُسنِ او
مسکینشبر دَبدَبه قارون تَسخَر زده

گنجدخندد، در شرح منیآن ماه که می
بینشای چشم و چراغِ من، دم درکش و می

گردد بر آبِ حیاتِ اوصد چرخ مهی 
خدمتِ متکینشصد کوه کمر بندد در 

مولی؟ اینجا به چه میمگر ای لولیگولی
رو صید و متاشا کن در شاهی شاهینش

گر اسب ندارد جان، پیشش برود لنگان
جان را سپسِ زینشبنشاند آن فارِس

ور پای ندارد هم، سر بندد و سر بنهد
مانندِ طبیب آید آن شاه به بالینش
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عشقست یکی جانی، دررفته به صد صورت

دیوانه شدم باری، من در فن و آیینش
حُسن و منکِ نادر در صورتِ عشق آمد

تا حُسن و سکون یابد جان از پی تسکینش
بر طالعِ ماهِ خود تقویمِ عجب بست او

کن در سوره وَالتّینشتقویم طلب می
خورشید به تیغِ خود آن را که کُشَد ای جان

و تَکفینشاز تابشِ خود سازد تَجهیزش
دِ هوای او رفتست به کُه کندنفرها

تا لَعل شود مرمر از ضربتِ میتینش
من بس کنم ای مطرب، بر پرده بگو این را

حتسینشبشنو ز پسِ پرده کَرّ و فَرِ
و لوزینهخامش که به پیش آمد جوزینه

لوزینه دعا گوید، حلوا کند آمینش
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز1227غزلباراامروزحضورگنجبرنامۀاحوالپرسیوباسالم

1227مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جَعدینَشرویش خوش و مویش خوش، وان طُرِّه

صد رمحت هر ساعت بر جانش و بر دینش

همکهکندمیتشبیهزیباروییبهرازندگیو.هستیماوامتدادماکهکندمیصحبتخدایازندگیبهراجع

رامعشوقیاخدازیبايروي،انسانمورددر،هستپیشانیشرويکهموهاییاینو.مویشهم،زیباسترویش

صحبتموالناکهطوريپس.هستندماهاي شدگیهویتهمهمانموهااینکهدانیدمیشماو.استپوشانده

هستۀیکبهکلیبطورراخلقتواقعدر،دیدخواهیمکههمینطورو.نداردوجودنازیباییچیزاینجا،کندمی

:کهگویدمیهمینبراي.پوشاندهفرمراآناطرافولی،استفرمیبیهمینمرکزشکه،کندمیتشبیهمرکزي

.زیباستمویشهم،زیباسترویشهم

اوموي،خودشاطرافساختهبعدچهارازهمچیهرو.زیباستپساستآندانیممیمااصلانسانمورددر

.زیباستهمآن،بیندنمیدرستاالنوریختهخودشصورتیا،ریختهماصورترويموهایشاینکهو،زیباست

دینوجاندر؟چیدر.استبخششجورصد،ساعتهراستبیتدرکه،لحظههریالحظهاین:کهگویدمیاما

وفکرهماناینو،دهدمیآیین،دهدمیدینهم،دهدمیجانمابهاوهملحظهاینشودمیمعلومپس.او

ازقبللحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم.هستیمکاملتسلیملحظهایندرماکهحالتیدر.هستبیدارعمل

و،زندمیکنارماچشمانجلويازراچتريموهاياینلحظهیککه،شرطوقید،بدونذهنبهرفتنوقضاوت

.کنیممیپیداجانهم،گیریممیعملروش،گیریممیکارروشوفکرروشاوازهمما

کهچیزهاباوایم،هرفتجهانبهوایم،هآمداوامتدادبصورتماکهاالنبیایدپیشسوالاینکهاستممکن

همماقلمتاسهاینبادردهاوباورهایعنیفکريچیزهاي،فیزیکیچیزهايیکی:هستچیزجورسهگفتیم

اندشدهآنهاایم هدادهویتحسآنهابهیاایم هچسبیدآنهابهوقتیو.آنهابهایم هچسبیدیعنیایم،هشدهویت

،باشدزندگییا،باشدبایدخدایعنید،باشبایداوکهمرکزيبجايایم هکردپیداماديمرکزمانتیجهدر.مامرکز

.دینهم،گیریممیشدههویتهممرکزآنازجانهممابنابراین.استماديهاي شدگیهویتهماالن
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بهشوندمیزیادآنهاوقتیوکنفکرجوريچه،کنکارچه:گویدمیمابهکههاستشدگیهویتهمآنیعنی

وگرفتنجاننتیجۀولی،شودمیکمتر،رسدمیضررآنهابهوقتید،شومیزیادترمامصنوعیجانآیدمینظر

باشیدوضعیتیهردرشماولی.هستدردانباشتگیآخرشکه،ایددیدهشماراشدگیهاهویتهمازگرفتندین

همینخوب.هستایزديبخششجورصد،دهدمیشمابهاوکهدینیوجاندرلحظههمین:کهگویدمیموالنا

:کهگویدمیکندمیکاملراهمینبعديبیت.هستکنندهبیدارخیلیبیتیک

شیرین تر و نادرتر زان شیوه پیشینشنو آردهر حلظه و هر ساعت یک شیوه

کنیدپیداايلحظهشماکهنیستزمانیمدتهیچیعنی،ساعتهر،باشدلحظاتتمامتواندمیو،لحظههرپس

چنداگراینکهبراي،شدهطرحانسانپس.ندهدجدیدراهکاریانوحلّراهیکونوفکریکشمابهخداکه

میراهاانباشتگیاینو،کندمیپیداشدههویتهممرکزوهوشیاريبصورتذهنبهرودمیآیدمیروزي

بطوري،باشدبودنیافرمیبیهمانمرکزشو،کندرهابایدراماديمرکزاین.داردماديمرکز،مرکزشگذارد

ازترشیرینهمنوشیوةاینو.نوعملراهوراهکاریکو،آیدمینوفکریکلحظههرخداگونهمرکزاینازکه

.بزندحدستواندنمیذهناینکهبراي؟نادرترگویدمیچرا.ترکمیابهمواستقبلراه

.آیدمیذهنیمنازبلکه،آیدنمیزندگیازماتکراريراهکارهايوماتکراريفکرهاياینشودمیمعلومپس

شدخواهیدمتوجهشمااالنو،دادخواهیمتوضیحبیشترکمییکرابیتاینماحاالو.نیستندحلّراهاینهاو

اینبایدانسان:کهگویدمیدارد،قرآنهاي آیهازاستفادهباهمخودشبینشیعنی،خودشازهمموالناکه

اینطوريهمدین،گویندمیاینطوريبزرگاناگرکهبپرسیدخودتانازشما.بکندجدیدفکرلحظههرولحظه

؟کنندمیتکرارمادرراخودشانچیبراينخوردردبهوپوسیدهوکهنهفکرهاياینپس،گویدمی

ایم هگرفتخدابجايرافکريالگوهايوراباورهاو،هستیمهویتهمباورهاوفکرهااینباماکهستااینعلّتش

همینطوروموالناکهببینیمو،بشویمبیدارموضوعاینبهبایدما.هستندمامرکزآنها.پرستیممیراآنهاماو

هاشدگیهویتهمانباشتگیاینکردنبیرونبراي،کنندمیپیشنهادحلّیراهچهمهمشدةنوشتههاي کتاب

.استغلطقبلیراه.استدرستیراهکهمرکزماندرزندگییاخداگذاشتنومرکزماناز

ونبودهقبالهم،آن استتویبرکتهم،آن استتویشاديهمکه،بیاوریدجدیدفکریکبایدشمالحظهاینپس

مطابقشمااگر؟استدرست.استبهترپیشینشیوةازلحظهاینیعنیجدیدشیوةاینونداردخبرز آناذهن
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چیتانماديمرکزدرکهببینیدو،کنیدروشنشخصاًخودتانرويرانورافکنباید،کنیدنمیعملبیتاین

خواهدروزيیک،کنیدعملوبخوانیدهمراموالناوبکنیدراکارایناگر.شماستمسئولیتکاراینودارید

مرتّبو،ایدشدهآزادآنهادستازو،ایدشناختهراهاشدگیهویتهماینیکییکیکهدیدخواهید،رسید

؟استدرست.شویدمیخداجنسازو،شودمیترگستردهداردمرکزتان

مثنويازابیاتیغزلابیاتبینامروزکهکنیدتوجه.بیتهمینتوضیحبرايخوانممیمثنويازمطلبچند

:گویدمی.بفهمیمدرستبتوانیمکهآوردخواهم

1638مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گر خدا خواهد به پیمان بر زنیداستثنا کنید: زین سبب فرمود

.بشویدتسلیمیعنی.بخواهدخدااگریاشاءاهللانبگوییدشمالحظههر:کهاستفرمودهخداگویدمیهمینبراي

.خواهدخدایعنیتسلیماثردرکه،بسپاریدایزديخردبدستراکارونکنیدلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت

ازبخواهداویعنیخواهدمیخدا،خواهدمیخدا،ذهنیمنبعنوانخواهمنمیمنیعنی؟چییعنیخواهدخدا

،استکردناستثناءاسمش.کنممیاستثناء،عملموفکرمبهبریزداالنمنذهنیمنعقلبجاياوعقل،اوخرد

.کنیمعملخودمانتعهدبهبخواهدخدااگرو.ندارداستثناءباکاري

نمیشمااگر،هستیمایزديهوشیاريجنسازدانیممیماکهگفتمهماالنهمین.استالستپیمانهمانتعهد

شدهذهنیمنیانازندگیجنسازایدرفته،هستیدزندگیجنساز،هستیدزندگیامتدادشما،بدانید،دانید

آنبهوکنیداعترافهوشیارانهیعنی.الستتعهدوپیمانبهدوبارهبرگردیدیواشیواشبشویدبیدارباید،اید

.خواهدخدااگر؟استدرست،هستیدزندگیجنساز،هستیدخداجنسازکه،بشویدزنده

کهاینستکردخواهیمتاکیدآنرويکهمهمیخیلیهاي نکتهازیکیامروز.داندنمیذهنیمنکهبکنیدتوجه

خالصذهنیمندستازشودنمیذهنیمنبوسیلۀکهبداند،کندمیگوشبرنامهاینبهحداقلّکهکسیهر

شمارااین.کردپیدانجاتباورهایاچیزهایادردهاباشدگیهویتهممثلهاشدگیهویتهمدستازو.شد

کمکشمابهاوتا،بشویدزندگیباموازيبایدپس،توانیدنمیذهنیمنباشمااگر.بدانیدیقینوبطورقطعباید

.شویدمیتسلیمیعنی.گوییدمیبخواهدخدااگر.گوییدمیشاءاهللانلحظههرکاراینبراي.کند
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هر نفس بر دل دگر داغی نهمهر زمان دل را دگر میلی دهم

این،دینشبروجانشبرساعتهررحمتصد:گفتداشتیمغزلدرکه،لحظهایندربشویدتسلیمشمااگر

میل.دهدمیجدیدمیلیکشمابهلحظههر؟کندمیکارچه.آیدمیجانهم،آیدمیدینهمورآنازلحظه

.جهانبهرفتنبجاي،رویدمیورآنبهروهستیدزندگیجنسازشویدمیمتوجه.استزندگیبهمیل،جدید

بلحاظاستداغذهنیمنبلحاظ.گذاردمیجدیدداغیک،کندمیجداشماازراشدگیهویتهمیکلحظههر

حاال.شویدمیآزاددارید،تانبحالخوشازندگی

کُلُّ شَیء عنْ مرادي ال یحیدکُلُّ اَصباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید

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

جدیدکاریک،خدایعنیمن،گویدمیزندگیزبانازلحظههریعنیصبحهر،هاصبحیعنیاصباح،کلّیعنیکلّ

اگر،کندمیارائهشمابهجدیدعملیک،جدیدفکریکخدالحظهاینیعنی.داریمتازهکاريبامدادهردر.دارد

ذهنیمنبعنوانمایعنی.شودنمیخارجمنمشیتحیطۀازکاري:گویدمیدومشمصرع.باشیدتسلیمشما

رهاذهنیمندستازخواهیممیذهنیمنریزيطرحوکوششباو،ماستمرکزهاانباشتگیاینفعالًکه

نشویممریضخواهیممی،بشویمخالصدردهایمانازخواهیممی،شناسیمنمیراذهنیمناصالًیا،بشویم

.من ذهنیدیگرگویدمیاینطوري،مثالً

درماو،شودنمیگشودهخواهیممیکهآنطورمارويزندگی،پایینآمدههوشیاري،داریمزیاددردبینیممیما

نظراز،نیستخوبخانوادهومردمبامانروابطایم،هخوردشکست،هیچیمعنويکهمادیمانزندگیازبعديهر

مابنظر،نیستیمهمموفّقیآدم،نیستیمخوشبختیآدمو.همینطورهممعنوينظرازایم،هنرفتجلوخیلیمادي

آوردهبوجودشمابرايکهرامسائلینتوانستهذهنیمنپس.استاتمامبهروماعمرایم،هنکردزندگیآیدمی

.کنیدحلّراتانمسائلتوانیدمیذهنیمنباکهکنیدمیفکرهنوزشماولیکندحلّ

ايتوو،جدیدعملیکجدیدفکریکیعنی،دارمجدیدکارمنلحظهاینکهگویدمیزندگییاخدازباناز

بایدکارچهپس.بشويتوانینمیخارجمنمشیتحیطۀاز،باشیزرنگهمچقدرهر،باشیکیهرانسان

زندگیجنسازلحظهاینراماکهاستشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرش،تسلیمبشویمتسلیم؟بکنیم

.آگاهانه،آگاهانه،استشدناولیههوشیاريجنسازدوبارهواقعدرفضاگشاییاین.کندمیبازرافضاوکندمی
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وداردنوشیوةلحظههرکهخواندمکهبیتیبهتوجهبا.بدهیدجوابشما،کنممیمطرحراسوالایندوبارهحاال

وماقدیمیفکرهاياین،داردجدیدکاروجدیدفکرخدالحظهاینو،استپیشینششیوةازنادرتروترشیرین

؟اینهادارندفایدهچه؟ایدداشتهنگهرااینهاچراشما؟استآمدهکجاازماجامدالگوهايوماقدیمیعملطرز

ازراسوال؟داردفایدهچهمابرايسالههزاردو،سالههزاریکجمعیوفرديالگوهايتکرار،کهنگیبهمیل

.استقرآنآیههماناینحاال.بدهیدهمراجوابشوبکنیدخودتان

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

َماَواِت َواْألَْرِض ۚ  ُكلَّ َیْوٍم ُھَو فِي َشأْنٍ َیْسأَلُُھ َمْن فِي السَّ

.هر کس که در آسمانها و زمین است سائل درگاه اوست، و او هر لحظه در کارى جدید است

ازخدااینکهبراي.کندنمیتکرارراکهنهچیزهايخدااینکهبراي.خیزدمیبرآیهاینذاتازجدیدکنیدتوجه

شبیهکامالًکهبینیدنمیراچیزدوهیچشما.کندنمیتکراردوبارراجدیديفکرهیچو.استنهایتبیجنس

یکما،استفرمبیمابودن،فرمبی.استفرمبییا،داردفرمکهچیزيهربنابراینو.دیگرایدندیده.باشدهم

جدااین،باشیمجدابعدچهاراینازتوانیممیبودنبصورتمادانیدمیشماولی،ماستبعدچهارکهداریمفرم

امروزو.استبخودقائمزندگیاین،خداستنهایتبیبهشدنزندهواقعدر،بعدچهارازهوشیاريیابودنبودنِ

میتعادلوتوازندارايموقعآنمابعدچهارایناینکهبراي،ماستزندگیحالتبهتریناینکهدیدخواهیم

.شود

همۀدرجدیدکاريدرلحظههرخداو.استزندگیبهمحتاج،باشدداشتهفرمچه،باشدفرمبیچهپس

میجدیدتروجدیدفکرهايمنلحظهبهلحظهآیاخودتانازکنیدسوالحاال.همینطورهممادرو.آنهاست

وفکردرلحظههردرخداگویدمیکهاستقرآنآیۀ،آیهاینکنیدتوجهام؟هچسبیدقدیمیفکرهايبهیا؟کنم

وراقدیمیفکرهايذهنیمنیا؟کنیدمیمقاومتیابشودانجامکاراینگذاریدمی.شماستدرجدیديکار

.کندمیتکرارراقدیمیکارهاي

اینمنکهبپرسیدخودتانازشما.استمهمبسیارپیغامایناینکهبرايمثنويازآورممیمثالشاهددوباره

،پیشسالهزار،پیشسالهزاردو،پیشسالهزارسهناگوارحوادثهاآدمماچرا؟دارمدوستچراراکهنگی

ازبپرسید؟داردفایدهچه؟چیبراي،خوریممیغصهکنیممیتکرارهیراپیشسالدویست،پیشسالپانصد
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آزارذهنیمناینبافقطیا؟خواندمیبزرگانبقیهگفتاربا؟خواندمیموالنابا؟خواندمیدینباآیا.خودتان

.خواندمیدهنده

1819مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کوشش بیهوده به از خفتگیدوست دارد یار، این آشفتگی

تکاپوبهولی،کنیمکارچهدانیمنمیدقیقاینکهوجودباماهمۀاالنکهراماآشفتگیاینخدا،خدایعنییار

وکندمیگوشبرنامهاینبهکسیهر.استذهندرخفتگیازبهتر،کنیممیهمبیهودهکوششاگرایم،هافتاد

آن،کندمیبازکتاباین،رودمیورآن،رودمیوراینحاال،بکنمکاريیکبایدمنگویدمی،افتدمیتکاپوبه

.باشداستممکنبیهودهکوششاین،فهمدنمییافهمدمیحاال،خواندمیرابیتاین،کندمیبازراکتاب

اینهمۀ،استخوبچیهمهکه،استذهندرشدگیهویتهموخفتگیازبهتربیهودهکوششاینحتّی

ذهندرخوابیدن،کنندمیاشتباههمهدیگرانو،کنیممیمقاومتماو،هستماباحقّ،استعالیماباورهاي

.زندگیبلحاظاستدغنق

ناله، از وي طُرفه، کو بیمار نیستآنکه او شاه است، او بی کار نیست

.استشدهزندهاونهایتبیبهکهکسیهمیکی،خداستخودیکی:داریمشاهجوردو.استشاهکیهر

عملوجدیدفکریکدنبالانساندرلحظههراصلیشاه.خواندیماالنهمین.نیستندکاربیاینهاازهیچکدام

جدیدکاریکدرلحظههردرهماو،موالنامثلعارفیشدهزندهاونهایتبیبهکههمکسیآن،استجدید

دردهماینهمه،بیچارهشدههمخسته،کندمیمکرراتتکرارکهذهنیمنفقط.کندمیسازندهکارواست

.استکردهایجاد

شمااگر،هستیممریضدانیمنمیولی،هستیممریضذهنیمندرواقعاًکههستیممتوجهماآیاگویدمیحاال

بینیدمیاالنولی،نیستیدمریضدکردیمیفکرپیشدقیقهیکحالیکهدر،نالیدنبهکنیدشروعاالنهمین

کهکسیازنالهایناستطُرفه،استآورشگفتی،استعجیباین،استدردازپرمرکزتانداریدذهنیمنکه

و،دارماشکالمنکهخودشدرکندپیداذهنیمنیکاگر،سالمندظاهراًذهنیهاي من.نیستبیمارواقعاً

جسمیمریضکهشما،کنیدمیگوشهمینبراي،داریداشکالکهکردیداعترافتانهمۀشماخوشبختانه

.ایمهشدهمجسمیمریضکردنستیزهوکردنمقاومتدرایم هکرداصراراینقدرماازبرخینهیا.کهنیستید
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بلدو،داریمذهنیمنکهکنیماقراردلتهازمااگر،مابالینبهآیدمیطبیببصورتاوکهگویدمیغزلدرو

وماستصداقتمستلزمکاراینالبته.کندمیجورراماکارهايخردشباوبخشششفانیرويبااوو.نیستیم

کهدانیدمیاالنشماو.زیباستخیلینالهاین،کندنالهنیستمریضکهکسیهرپس.ماستدلتهازطلب

بهورآنازکهجدیديدارويباجدیدشفکرهايباجدیدشکارهايباراشمالحظهبهلحظه.نیستبیکارشاه

.دادخواهدشفا،دمدمیشمابعدچهار

کُلُّ یومٍ هو فی شَأن اي پسر:رحمان اي پسربهر این فرمود 

.او در هر روز به کاري است: اي پسر معنوي، براي همین است که حضرت رحمان فرمود

روزهردراو:فرمودخدا،رحمانحضرتکهاستهمینبراي.دهیدمیگوشکهشماايیعنی،معنويپسراي

درراجدیدشکاراوکهبدهیماجازهکه؟چیهماوظیفۀ.استجدیديکاربهیعنی،کاریستبهلحظههردریعنی

راکاراینتوانیدمیشماببینیم.نکنیمدخالتکردنمقاومتبوسیلۀمانذهنیمنباوبدهدانجاملحظهاین

ممکنماهاي کوششاینازبعضی.استخوابیدنازبهتربیهودهکوششحتّیگویدمی،کنیدکوشش.بکنید

.کنیممیپیداراراهباالخرهندارداشکالی،بشودبیهودهاست

تا دم آخر، دمی فارغ مباشخراشتراش و میاندرین ره، می

جدیديکاربهلحظههردرخداکههابودنآگاهوهاشدنتسلیمهمیندر،تکاپوهاوهاکوششهمیندریعنی

آزادخواهیمی.تراشیمیوخراشیمیراذهنیمنداري،بدهدانجامراجدیدکاراینگذارممیمنو،است

نهایتبیبهکهزمانیتاتواندمیخرآدم،آخردمتا.کنینمیهمعجله،کنینمیقضاوتهمذهنتباو،بشوي

نمیمن.نباشفارغکاراینازلحظهیک.میریممیافتیممیدیگرکه،آخرنَفَستا،نشدينهیا،بشويزندهاو

.رسیدمکهنگو؟استدرست.گویدمیموالنا،گویم

،دانممیگویدمی،اندازدمیتلهبهراماذهنیمنمدتییکازپسکهاینستهاانسانمابیشتراشکال

زیاداینقدرشمادرحضورعمقبگذار،بدهادامههمباز،بدهادامههمبازولی،شدمموفق،شدخوبحالم،رسیدم

،ندهیدنشاناوضاعبهواکنشیهیچشما.بیاوردبیرونعمقاینازراشمانتواندبیروندرچیزيهیچکهباشد

.کنیدپخشجهاناینبهوبیاوریدورآنازرازندگیشفابخشدواي،رازندگیخردلحظهبهلحظهبلکه

به،هستیمبیرونیاتفاقاتبهمانذهنیمنواکنشخطرمعرضدرماچون،شندنکراشمافعلیهاي وضعیت
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میرااینها،افتدمیجامعهدرکلّیبطوریا،افتدمیماندوستانبینیا،افتدمیخانوادهدرکهفردياتفاقات

اگرکهبپرسیدخودتانازشماخوانممیمنرااینهاهمۀبخوانمدیگريمثالشاهدیکبدهیداجازهبله.دانید

و؟دهدنمیانجامچراپس،بدهدانجاممنطریقازبایدجدیدعملوجدیدفکریکلحظهایندرخدایازندگی

مقاومتاینقدرمنچرا؟کجاستاز،هستندمضرّبلکه،ندارندکاراییکهکهنهوپوسیدهباورهاياینبهمنعالقۀ

؟ اینهاکردنرهادرکنممی

3069مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زنده گردد از فسونِ آن عزیزچه باشد؟ مرده نیزو اَبرَصاَکمه

بدنشپوستکهکسیابرص،باشدتباهعقلشکهکسینوشتهصفحهرويکههمینطورو،زادمادرکوریعنیاکمه

آنرويشدگیهویتهمهاي لکهکههوشیاري.استذهنیمننماداینهادويهر.باشدداشتهسفیدهاي لکه

تسلیممااگرخداافسونگویدمی.دکنمیزندهرااینگویدمی.نداردعقلوهستکورتعریفبنا بهو.است

.میردمیذهنیمن،ذهنیمنازشویممیرهاما،شویممیزندهما،مابعدچهاربهدمدمیاووقتیبشویم

؟استدرست

بودوقت ایجادش، عدم مضطَرتر بودو آن عدم کز مرده مرده

چوبذهنیمن.گذاردنمیذهنیمناینکهبراي؟بشویمزندهزندگیبه؟بشویمزندهحضوربهتوانیمنمیماچرا

مثبتعدمایناستعدمو.کندمیشکدچارراماو،آیدمیخیالبصورتذهنیمن.گذاردمیماچرخالي

عقلباچیزهاودردهاعقل.چیزهاستو،دردهاستعقلعقلش،استتباهعقلش،استتوهمذهنیمن.نیست

همراما،کندمیادارهراکائناتتمامکلّعقلیاخداعقل.باشدشمامالتواندمیلحظهاینکه،داردفرقخدا

.مانذهنیمنعقلهمینباکنیممیاخاللما.کندادارهباید

منازکندزندهراخودشدوبارهخواهدمیزندگیکهوقتی،استترمردههممردهازکهذهنیمنآن:گویدمی

مدامشمااگریعنی.بکندتواندنمیکاريوشودمیبیچاره،شودمیمضطرّذهنیمناین،بیاوردبیرونذهنی

خواهدمافرمانروايذهنیمننکنیداگر.بشودتواندنمیشمامزاحمذهنیمن،کنیدفضاگشاییوباشیدتسلیم

تاشدهحاصلدردنیروهايوشدههویتهمنیروهايمجموعۀشیطان.کندمیکارشیطانبرايذهنیمن.شد

هویتهموقتیمایعنی.کشدمیخودشبطرفراانسانوکندمیکارانسانرويکه،استجهانایندربحال
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کاملتوجهبیروندرچیزيیکوقتی.بزرگشدگیهویتهمیکبسويشویممیکشیده،چیزهاباشویممی

مرکزشودمیآن،منمالاین،استمهماینگوییممیوگیریممیراآنماکهبطوري،کندجذبتواندمیراما

میکشیدهماو،خودشبهکشدمیراآنآهنرباکوه،بزرگآهنربايیککهاستآهنیمیلهیکمثلاینو.ما

ازراهویت،خواهیممیهاآدمذهنیتصویرازرازندگی.خواهیممیچیزهاازرازندگیو،جهانبسويشویم

اینو،شویممیآنهابهمتّکی،خواهیممیآنهاازراحلّراه،خواهیممیآنهاازراخوشبختی،خواهیممیآنها

زندهراماتواندمیزندگییعنی،کندزندهتواندمیاوفقطگفتیم،کندزندهراماخواهدمیکهدوباره. استعدم

دوباره،بشودمزاحمتواندنمیذهنیمن،بشویمتسلیمهمسرپشتمرتّباگر.کند

فعلی مدانورا بی کار و بیمرکُلَّ یومٍ هو فی شَأنٍ بخوان

.و هرگز او را بیکار مینگار. را بخوان» خدا هر آن به کاري است«

،استخالّقخداکار،کاریستبهلحظههردریاآنهردرخدا؟گویدمیچیبخوانراآیهاینبروتوگویدمی

ایندرراخداو،بخواندوبارهراآیهاینبروتوگویدمی.استمخرّبذهنیمنکار،استسازنده،استمثبت

منتلۀبهراخودمانلحظهبهلحظهما،بکندآزادرامااوکهدهیمنمیاجازهما.مدانفعلبیوکاربیلحظه

.کنیدتوجه.لحظهایناتفاقدرمقابلکردنستیزهوکردنمقاومتبا،اندازیممیذهنی

آن طُرِّه پرچین را چون باد بشوراند

گم گردد در چینشچین و دو صد ماچینصد

یکفعالً،هستیماوما،هستیماوامتدادماگفتیمپس.گرفتهراصورتشکهراچتريموهاياین:کهگویدمی

باد.بینیممیراهاشدگیهویتهمصورتمافعالً.استآنصورتماصورتواقعدر،گرفتهراماصورتايپرده

وريآنبادلحظهیکلحظهایندربشویمتسلیممااگر.بشویمتسلیمماکهصورتیدر،استزندگیبادهمین

راذهنیمنعینکاین،ذهنیمنچشمنه،رامااصلیچشم،گرفتهراماچشمجلويکهايپردهاینوبیاید

یکتاییجنسازموقعآن.بینیممیدرستاینصورتدر.زندگیچشمبا؟بینیممیچیچشمباما،بردارد

.استچیناسمشاین.هستیم

دووکوچولوچین،چینصدپس.استزندگیهاي پیچشاولیههاي چین،چینمملکتاستدورکههمینچین

.یکتاییفضايایندرشودمیگم،ماستشدگیهویتهم،ماستزندگیهاي چالشاینهاکهبزرگچینصد
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طرّةباداین،آیدمیورآنازباديتسلیمبا،داندمیاوامتدادراماموالناکهکنیدمیتوجهپس،شدیدمتوجه

شویممیمتوجهو.بینیممیرادنیازندگیچشمباماو،رودمیکنارذهنیمنعینک،زندمیکنارراپرچین

چیناسمشکهفضاایندرلحظهآندرماهاي چالشومامشکالتآنهمۀدفعهیکو.لحظهآندرهستیمکی

.استدوراینکهبراي؟استچینچرا.است

،مترسید،شودمیبازبحرآنبگنجدچیزهمهبحرایندر،بحرایندر.استبزرگوبودهدورقدیمهمچین

اینقدرطرّهایناینکهعلّتپس.برودکنارتواندمیاوزیبايطُرّةکهشدمشخّصپس.مدرانیدگریبانمترسید

مادروپدرمااگر.دادیممیادامهخیلیراهاشدگیهویتهمدادنقرارمرکزنبایدما،شدهناخوشآیندمابراي

،نه،هشت،سالگینه،هشتدرماهاي بچه،بودمعنويجامعۀ،جامعهو،بودندعشقیماخانوادة،داشتیمعشقی

.نیستندهماالن،نبودند.رسیدندمیحضوربهسالگیده

اینقدرموقعآنبعد.گویندمیرااینهابزرگان،گویندمیچیبزرگانکهببینیمکنیمکوششبایدماهمۀ

شعراصالکه،کردیمآلودهدردبهراچیزهمهاینقدر،نالیدیماینقدر،کردیمدردازپررامانزندگیهاي وضعیت

،سالگینهتاجهاناینبهآیدمیاولکهانسانبله،!چیزيهمچونشودمیمگریمگویمیزیباییاینبهموالنا

کوریواشیواش،بعدشچهاردردمدمیراشاديخدائیتآنهنوزاستخوشحال،استبازيحالدرسالگیده

گذاریمنمیدیگرهاشدگیهویتهمودردهاانباشتناثردر،شودمیکورکامالًچشمهآنیواشیواش،شودمی

کهصورتیدرالبته،استسادهخیلیموضوعایننفهمید.آیدمیذهنیمنسماش همه.بیایدچیزيورآناز

قبالًکهخوانممیشعریکدوباره.بینیممیخدادیدباما،رودمیکنارموهااینکهوقتیپس.کندتوجهیکی

.خواندیم

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

اش بقیه،ببینددرستتواندنمی،گرفتهراهوشیاريهاي چشمجلويذهنیمنکهزمانیتا،استدیدفقطآدمی

،خدایعنیدوست.باشدبایددوستدید،خواهیممیماکهدیدي،حاالتادیدیمپوستدیدباما.استپوست

بهمشغولشمااگر؟ذهنیمندیدبایابینممیدوستدیدبامنآیاخودتانازکنیدسوال.ذهنیمننه،زندگی

از،باورآنبهباوراینازاگر،قدیمیشدةهویتهمباورهايمخصوصاً،هستیدفکرهابهمشغول،هستیدتوصیف
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همینبه،کنیدکارخودتانرويباید.نداریددوستدیدنه،پرّیدمیدردآنبهدرایناز،فکرآنبهفکراین

.شماازبغیر،بکندکمکتواندنمیشمابههمکسی.شمابودنخواهیدموثّردلیل

برايتو،منبرايکندعاآنواینبهنگویید.شودنمیدرستتوکارنکنیپیداحدوديتارادوستدیدشماتا

چطور.نه،استواضح؟بشوددرستشماکارباشیدنداشتهرادوستدیدشمااستممکنچطور.کندعامن

دستساختمانییکبهبروید،باشیدداشتهچشمبهرادردهاوهاشدگیهویتهمعینکشمااستممکن

آن،ببردبشوردرااینهاهمۀکهباشدمباركاینقدرزدندستاین،بزنیددستخانمییاآقایکبهیا،بزنید

.شودنمی؟چیزيهمچونیکشودمی،بکنیدپیدا،باشیدداشتهخدارادیدموقع

شناساییمستلزم،استصبرمستلزم،استخودرويکاراینهاستدیدنمستلزم،استجبرانقانونمستلزم

،ندارمراخدادیدمنکهاسترفتناینبارزیر.دارمشدگیهویتهممنکههستاینپذیرشمستلزم،است

گویدمیاالنو؟مشغولیدشما.خراشمیوتراشمی.مباشفارغآخردمتاگفت.کنمپیداخواهممیولی

؟هستندباقیجنسازماهاي دوست،نیستدوستاصالًنباشدباقیاگردوست

دوست کو باقی نباشد دور بهچونکه دید دوست نبود کور به

.هستیمهوشیاريماحاال.استبهترباشدکور،باشدنداشتهراخدایعنی،باشدنداشتهرادوستدیداگرآدم

.جاودانهیعنیباقی.نیستندباقیکهآنهاکه؟هستدیگرذهنیهاي منیا؟ماستذهنیمناین؟کیهمارفیق

غلطراهاینکهبشودمتوجهیکدفعه،شدههویتهمذهنبهوجهانبهرفتهکهانسانیعنیباقیکنیدتوجه

ابديلحظۀاینبه،لحظهایندروبیایدبرگردد،برگرددو،بشودمرکزتواندنمیهاشدگیهویتهماینواست

هماونهایتبیبههمیعنی.بشودزندههمخدانهایتبیبهحالعیندر،نخوردتکانلحظهاینازوبشودآگاه

نمیناآگاهلحظهیکواستآگاههمیشهابديلحظۀاینازیعنی،شدهزندهاوابدیتبهکهکسی.اوابدیتبه

.استجاودانه،استباقیاوشود

ذهنیهاي من.دیگرانذهنیمنچهخودمذهنیمنچه؟خوردمیمادردچهبه،بهدورنباشدباقیکهدوستی

میپرتمانحواس،چیزآنبهچیزاینبهشودمیتلفماوقتچقدر،کنندمیمنحرفراستراهازفقطراما

تواندمیشدهزندهحضوربهزیاديمقدارکهکسیحیف،کنندمیپرتراماحواسحاالذهنیهاي من.شود

چیزيآنهاازالهامباتواندمی،بزندرابزرگانهاي حرفتواندمی،کندتحقیقتواندمیحتّی،بیاوردپیغام
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خواهندمیمرتّباینهاچون.بدهدنشانآنبهواکنش،بدهدنشاناینبهواکنشبرود،نکندراکاراین،بنویسد

؟چهمابه،باشندداشتهکه،باشندداشتهادعاشانذهنیمنبراساس

داشتهلحظههمینرادوستدیدتوانیممیماآیا.کورهاستمثلاصالً،باشدنداشتهرادوستدیدکهکسیهر

میاتفاقچیزيیکلحظهایندرهمیشه،لحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییبا،کاملتسلیمبا،بله؟باشیم

.کنیدمیپیداراخدادیدفوراً،کنیدبازآنبرايرافضاشما،افتد

بینیمی،بینیمیاودیدباوقتی.دیدنبهکنیممیشروعمازندمیکنارکهراهاچترياین:گفتهمغزلدر

خردکه،استتانپشتخردکوهیکهمانثانیاً،هستیدخودتانشاديمنبعکهاوالً.نداردوجودايمسئله

بددیداینپس.هیچی؟داریدغمچهپس،کندمیهدایتلحظههرراشمااو،هستیداوجنسکه،استخدایی

زندگیبینممیاالنکیهر،چیزاینگفتیممیماکهچرا.دادمیاضطراب،کردمینگرانراماکهبودذهنیمن

کهشکافاین،کنمصبربایدسالسه،کنمصبرماهسهبایدحاالهمچیزآن،باشدچیزآنباید،منبهدهدنمی

.دادمیاسترسمنبه،بدهدزندگیبه من کهنیستاالن

متوجهچرا.خواهممیاالنکه.استدرد،اضطرابشکاف،شکافاین؟آیندهبهبرونددارندعجلهمردمچقدر

خودتجنگیمیآنباکههمراوضعیتیاینو.نیستزندگیآنتويخواهیمیتوکهچیزيآنکهنیستی

زندگیخردبگذار،باشدتودراینبگذار،کنبازرافضاپس.بگیريزندگیتوانینمیوضعیتاز.کرديدرست

.کنددرستو،بدهدتغییرتوبرايراوضعیتاین

مسکینشبر دَبدَبه قارون تَسخَر زدهبر روی و قفای مه سیلی زده حُسنِ او

.کنیدمیزیباییحسوشویدمیزندهخداابدیتونهایتبیبهلحظهایندرشما.استزیباییسمبلماه

.استبیروندرزیباچیزهرنمادماهپس.گیردمیهمینازرااش زیبایی،باشدزیبااگربیروندرهرچیزيزیبایی

مهقفايورويبر.شماستزیباییاالنکه،اوزیبایی،استزدهسیلیصورتشبههمسرشپشتبههمگویدمی

،کنیمیتوهین،زنیمیسیلییکیصورتبههموقتیولی،کردنتوهینیعنیزدنسیلی،اوحسنزدهسیلی

.کنندجذبراماتوجۀنتوانندوقتی؟کنیمکوچکرابیرونهاي زیباییتوانیممیماکی.کنیمیکوچکشیعنی

؟چییعنی.شودنمیبلنددیگریعنی،روبهافتدمیکهزنیمیسیلییکپشتشهمینطورو
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نمی،توبهبدهمراام توجهتمامندارمايعالقهمنگوییدمی آنبهشما،آیدمییکبارکهبیرونیچیزهریعنی

چیزيراشماتوجۀکه؟هستیداینطوريشما.آیدنمیدیگر،رودمیگذاردمیو،کنیجذبرامنتوجۀتوانی

کنیمیفکرتوو،کندمیکنترلراشماآنازبعد،شمامرکزشودمیببلعداگرچون،نبلعدکاملبطوربیروندر

میماهوشیاريوماذاتو،ماستذاتدرکهرازندگیزیباییدهیمیدستازرازندگیزیباییو.زیباست

و.يگیرمیراآنجلوي،بشودقائمخودشرويبهو،بکندآزادهاشدگیهویتهماینازراخودشخواهد

اینمن،هستمخدا،هستمزندگیبیچارةومحتاجمنگوییدمیشماکه.اوبیچارةیعنیاومسکین،اومسکین

.خواهمنمیبیرونازمن،دارمی نطلبمن،خواهممیاوازراآرامشاینوخرد

بزرگخانۀ،داردخوباتومبیل،داردثروتقاروناندازةکههرکسییاقارونشکوهوجالل،قاروندبدبۀپس

.کندمیمسخرهابدیتحسونهایتبیبودنآناینکهبراي.گیردنمی،نه؟گیردمیراشما،داردباالمقام،دارد

.واقعاً،استبدبختاینکه،تاندلتوکنیدنمیشامسخرهشما،بدهدنمایشجهانایندرراخودشکسیاگر

یکشمادلتو،بدهدپز،بنازداش جهانیاینهاي داشتهبهکسیاگرولی.کنیدقضاوتاینطوريگویمنمیحاال

مقامتبهیا،نازيمیاتومبیلتبهمثالًرفتی،ایدگذاشتهراایزديشکوهوجاللشماکه،شودنمیزدهلبخندي

.کنیدنمیتوجهشماقاروندبدبۀبهپس،نازيمی

خودتانازشما.فقطبکنیمادبیمعنیکهخواهیمنمی،گذریممیوخوانیممیرااینهاماکهاستدرستحاال

بیرونیهاي دبدبهوبلعیدندمیرامنتوجۀوکردندمیجذبرامنکهبیرونیهاي زیباییبهمنکهکنیدسوال

کردهمسخره؟ایدزدهسیلیاالنآیا،داشتمراچیزفالن،بودمفالنیبجايکاشاي،کردممیآرزومناینقدرکه

یعنی،بزنیدسیلییاراچیزيکنیدمسخرهآییدنمیکهشما،گویدمیگونهبطورنمادموالنا،نهلزوماًحاال؟اید

.ندارمآنبهاحتیاجی،خواهمنمیگوییدمیدلتانتوي

وترحمرويازآدمهستموقعییک.بودمفالنیبجايمنکاشاي:گویدمیزندمیهلَلَهآدمهستموقعییک

هاخیلی.کنیراحتراخودت،برويکنینمیولچرا،بیچارهاستمقاماسیرچقدراینببین،کندمیدلسوزي

میاحترام،کنندمیتعظیممردمچونمقامش،پزشخاطربهاندچسبیدهولی،دارندنگهرامقامیکتوانندنمی

.منبنظرگیریدمیموالناازرادرسشما.زدمیتسخرمقامآنبهبودخدامسکیناگر.گذارند

پایان قسمت اول 
 &&&
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گنجدخندد، در شرح منیآن ماه که می

بینشای چشم و چراغِ من، دم درکش و می

میاوباهمشمابودیدتسلیمشمااگرو.خنددمیهمیشهکه،خنددمیوقتیخدا،زندگییعنیماهآن

.بدهیشرحبخواهیراخداخندةاگر.آیدنمیشرحبه،شدمیشادشمادل،خندیدمیشمادلیعنی،خندیدید

دستشماسبببیشاديچشمۀبه،شمابخندیدخداباگذاردنمیکهذهنیمن،دارينگهراذهنیمنیعنی

همیشهصورتآندر،افتدنمییاافتدمیاتفاقیچهبیروندراینکهازنظرصرف،باشیدشادهمیشه،کنیدپیدا

درشرحبهخواهندمیايعدهیک.افتدمیخردمندانهاتفاقات،افتدمینیکاتفاقات،افتدمیخوباتفاقات

؟موالناگویدمیچی،زنندمیحرف،نویسندمیکاغذ،بیاورند

لحظهایندررااوشادي،اوشاديبهشوتبدیلبلکهنپردازخداشاديشرحوخداشرحبه:گویدمیموالنا

خاموشراذهنندهشرح،آنبهبشويزنده،زندگیشاديبهبشودمرتعشتووجودذراتتمامبگذار،کنزندگی

،ذهنموحستاپنج؟بودهچیحاالتامنچراغوچشم،منچراغوچشماي:دهدمیتوضیحداردخودش.کن

منهاي حساي.شوخاموشمنذهنايیعنی.باشخاموش،درکشدم،دیگراینستمنچراغوچشم

،بینممیرااوخندةمنبشويخاموشاگر.بشوخاموش،نکنقضاوتمنذهناي،ذهنبهنفرسترامحصولت

.خندممیاوباچون

شماستهاي قضاوتوحستاپنجکهراتانفعلیچراغوچشم،بخنددشماطریقازخداخواهیدمیشما

میزندهخدابهانسانبله.راشرحشودیدخواهیدراذهنفقطنکنیدخاموشاگر.ببینیدرااوتا،کنیدخاموش

زندهباید.دیگراستبستوضیح،استتوضیحاتهمهاینها.شودمیبیشتراش شاديشودمیزندهوقتی،شود

خاموشانساناي،منعزیزاي،هستهممنعزیزايمعنیبهمنچراغوچشماي.بشويتبدیلباید،بشوي

.خنددمیتوبصورتتودراوبشويخاموشکههمینببینی،راخداخندةتاباش

صد کوه کمر بندد در خدمتِ متکینشگردد بر آبِ حیاتِ اوصد چرخ مهی 

هاانسانهمۀ.چرخدمیاوخردباچیزهمه؟چرخدمیاوخردبا؟چرخدمیاوزندگیآببااستانسانفقطآیا

بهدردتا،کنندمیایجاددردکنندمیمقاومتکهآنهایی.چرخندمیاوخردبا،نخواهندچه،بخواهندچههم

.نکنندمقاومت،نکنندراکاراینبگویدآنها
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کمرکوهصد،استجهانایندرکههرچیهامیلیونتاهزارانیعنیصد،اوحیاتآببرگرددهمیچرخصد

.استپیچیدهخیلیآیدمیبنظرکهدیگريچیزهریا،مثالًبگیریدانسانیبزرگفکرهايتوانیدمیراکوه،بندد

تمام؟ نهیااستپیچیدهزمینکارهايهمین؟نهیااستپیچیدهکنیممیزندگیآنتويماکهکهکشانیاینآیا

،موالنامثلعارفانبزرگترین؟نهیاهستیمپیچیدهماخود؟نهیااندپیچیدههستزمینرويکهمخلوقاتی

،کوهنداینهاخیلی،شناسیدمیشماکهراکسیهریاانیشتنمثلدانممیچیدانشمندان،فردوسی،حافظ

ذهن؟اندنگرفتهیااندگرفتهاوازراخردشانآیا،زندگیخدمتدربودندبستهکمراینها،بزرگندفکريهاي کوه

.بودندکاملتسلیمهمآنها.نه؟کردهتولیدشان

؟چییعنیجزئیات.استجزئیاتبقیه،بشومآگاهخداذهنبهخواهممیمنگفتمی؟گفتمیچیانیشتن

آگاهخواهممیاوذهنبهلحظههرمن،افتدمیاتفاقچینیستمهم.استجزئیاتافتدمیاتفاقچیهریعنی

یعنی،گوییدمیشماهممنچرخ.کاملتسلیم؟گیریممینتیجهچه.کندعبورمنازاوخردیعنی،بشوم

میراام ذهنیمنفکر،اتفاقاتمقابلدرکنممیفضاگشاییمنلحظهبهلحظهیعنی،بچرخدبایداوبوسیلۀ

اگرکهدانممیمنو،دهمنمینشانواکنش،گیرممیلحظهایندرآیدمیورآنازکهفکري،کنارگذارم

،آیندنمیورآنازاینها،باشندمندردهاي،باشندمنهیجاناتمنفکرهايانگیزةوبترسم،بشومخشمگین

درشما،کردناطاعتیعنیتمکین،نیستاوتمکینخدمتدراندبستهکمراینها،خیزدبرمیذهنیمنازاینها

.باشیدتسلیمبایداینصورتدرو،ایزديامرازکنیدمیاطاعتکاملبطورلحظهاین

مولیچه می؟ اینجا به مگر ای لولیگولی

رو صید و متاشا کن در شاهی شاهینش

وشدههویتهمکههوشیاري،داردذهنیمنکهاستانسانیاینجادرکولییعنیلولی.احمق،ابلهیعنیگول

آنتولحظهیک،فکراینتولحظهیک،استبدوشخانهلحظههردر؟چرا.استلولیاینجادرداردماديمرکز

به،گویدمیذهنیمنبه.باشدداشتهدیگرجاهايمثبتمعنیاستممکن،داردمنفیمعنیاینجادرلولی،فکر

یعنیهملولی،لولیمیهستهانسخهبعضییا،نالدمیودادهقرارمرکزدرراچیزهاانباشتگیکهانسانی

،استزیاددردمکنمکارچهآخ،پیچندمیدردازشانذهنیمندراشخاص،پیچیدنیعنیلولیدن.پیچیدن

.کردنزاري،نالیدن،کردننالهیعنیهممولیدن.استمولیدنیااستلولیدناین،استزیادلمئمسا
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اوصیداولبروبیا،کنیمیناله،لولیمیاینجاکهاحمقیمگرلولیاي:گویدمیداردذهنیمنکهانسانیبه

رامابعد،بردمیداردمیبرآوردمیدرذهنیمنازراماآیدمییعنی،کندمیصیدرامازندگیاول.شو

خوبچیزهايصیدماو،تماشاگرشویممیماو.کندمیشاهیماطریقازبعد،کندمیعقاب،کندمیشاهین

جوريچه،عقابیعنیشاهین،اوشاهینشاهیکهببینکنتماشاراصیدبروبیا.کنیممیزندگیخرد،کنیممی

همۀ،ماهمۀخردمندیممابسیارذاتدرنه؟احمقیمماآیا؟احمقیمگراینجاکنیمیزارياینقدرچرا.است

پیداراهخداذهنبهتوانندمیهاانسانهمۀ.هستندایزديهوشیاريامتداداینکهبراي،خردمندندهاانسان

.نیستندخدااینها،هستندباورهااینهاهویتندهمآنباکهمردمجداباورهاياین،کنند

خلقتتمامیعنی. پوشاندهموهاکهماندمیصورتیکمثلخداگفته. بودگفتههمباال،گویدمیپایینامروزو

ايکُرهیکمثلدرستهاانسانمورددرحاال. پوشاندهگوشتیافرمرااطرافشاست،مرکزيهستهیکمثل

یکسرهااینآمده،بیرونسرهاییکرهروياز.هستیمخداجنسازماهمه. خداستمرکزشکهبگیرينظردر

.باورنداینهاشوندمیمتوجهیواشیواشولیدارند،خاصیباورهاياینکهبراي،کنندمیفکرهرکدامدیگرجور

. بله. اندیکیانسانهاهمهمرکزدر. مرکزسويبهروندمیکنند،میرهاراآنهاباشدگیهویتهم

بهبرودخواهدمیسرآخردهد،میتوضیحداردکه،بینیدمییواشیواشو. دیگرگفتهراهمیناولبیتدر

بینیدمیهمانجیرانجیر،یعنیهستتینسورهاسمشکه،دادخواهمتوضیحبرایتانهممنکهقرآنسورهیک

هستهیکزیتون،زیتونبعدو.هستیمانجیرمثلماهمه. هستندشیرهاینتويهمهدانه،دانه،هستشیرهیک

صادقکامالکائنات،خلقت،تمامدرپدیدهاینو. بشویمزیتونبایدکههستیمانجیريماوگوشت،یکدارد،

فقطخالءایندر. استخالیمادرصدنُهنُه،ممیزنُه،ونود. استآنچیزهمهدر،استآنچیزهمههسته.است

:گویدمیاالنخوب. حاالخواندخواهیمپایین،استانجیرتشبیههمونواقعدرکههستذراتییک

جان را سپسِ زینشبنشاند آن فارِسگر اسب ندارد جان، پیشش برود لنگان

ماوما،مرکزشدههاشدگیهویتهماینوچیزها،باشدیمهویتهمآمدیمهوشیاريصورتبهماکهحالتیدر

االن.بودیمخدائیتکهبودیم،چیبودیم،کیکهرفتهیادماناولیههوشیاريآنو،کردیمپیدامصنوعیجان

اسببشویم،توانیمنمیاسبسواراالنمااگرکهگویدمی. استذهنیمنخرهمینمااسبچرانداریم،اسب

میپیدااسبشدیمزندهاوابدیتونهایتبیبهوقتیایم،هنکردپیدااسبهنوز.استزندگیاسبواقعدر
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لنگانندارد،اسباگراالنگویدمی. شویممیهوشیاريسوارهوشیاريصورتبه.شویممیزندگیسوار. کنیم

لحظهاینو.خیزانواُفتان:گذاشتیدرااسمششماکهچیزيهمانلنگانلنگانزندگی،سويبهرودمیلنگان

یادمدوبارهجهان،بهبردمیمرا،زندمیآیدمیذهنبعدلحظهشوم،میتسلیمهمبعدلحظهشوم،میتسلیم

بهدارمولی،جهانبهروممیهی،شوممیتسلیمهی. استلنگانلنگاناین،شوممیتسلیمآیممیافتدمی

. روممیسویش

میانتخابروم،میبارزیرشناسم،میراشدگیهویتهمیک،شوممیزندهاوبهشوممیتسلیمموقعهر

بهبایدخودمدانممی،هستمشدههویتهمدانممیمریضم،دانممیکنم،میمسئولیتحساندازم،میکنم

.مادانیممیرااینهاکهاستمهمخیلیاما،استلنگانلنگانهمهاینها. کنمکمکخودم

االنو. نشاندمیاسبشپشتراشماخدا،یعنیزندگیآنسوار،آنبکنید،راکاراینشمااگرگویدمیخوب،

فارس،آنخدا،آناالن. آمدیدموالناباآمدید،بندهباراهاینتويلنگانلنگان. نداشتیداسباول.نشاندهراشما

دیگراالنو. کندمیهدایتداردراشمااودیگریعنی. رودمیداردسرعتییکوکردهسوارزینشپشتراشما

مطلبهمینکه،گویدمیدیگرچیزیکاالنو.بودسختلنگانلنگاناولش. نداردعذابخیلیاوسويبهرفتن

:گویدمی. بخوانمبیتاینمعنیبیانبرايهمرااینبدهیداجازهبله،. کندکاملرا

979مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که طلب در راه، نیکو رهبر استدایماً تو هر دو دستدر طلب زن 

بخواهلحظههر. باشتسلیمیا،باشگشاییفضادنبالقواوتوجهتمامبایعنیدست،هردوتودائماًزنطَلَبدر

اوخواستن،معادلِاوکردنِطلب.خواهممیراتومنبگو. اینجابهبدهراحواستتماموبشوياوجنسازکه

میلحظههرکهطلب،اینکه.گیریممیآغوشدررااوماکهاستتسلیمموقعفقط. دیگراستتسلیممعادلِ

میچیزيیکمابهآیدمییکیموقعهرآید،میجهانموقعهرخواهم،میراتو،خواهمنمیراجهانمنگوید

:گوییممی،دهیمنشانواکنشخواهیممیگوید،

رازندگیخردکهحالیدرطلباینو.بپردازمتوانمنمیچیزهااینبهمن! خواهممیراآنمنرا،اینکنرها

.کندمیراهنماییراشمادارداوخرداینکهبراي. استخوبیرهبریککند،میشمابعدچهاروارد
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طلبو او را میغیژاو میسوي ادبو بیشکلو خفته لنگ و لوك

نمیواقعاکهکسیآنشَل،یعنیلوكشَلی،اگرلَنگی،اگرلنگان؟لنگگفتمیداشتیمشعردراستیادتان

میکههملَنگ.بودنشلیازبونیوعاجزيسستی،وضعفشدتازبرودراهدستوزانوبهآنچهبرود،راهتواند

خُفته. خُفتهیاخَفته. کنندمیتلفظخَفتههابعضیخمیده،یاخُفتهصورتبهیعنیشکلخُفته. چیستدانید

راست. هستیمخمیدهماخفتیموقتیه، کدهدمینشانهمراذهندرخُفتگیاینکهبراي.استبهترشاید

.شویممیزندهاوسروبهکهاستموقعیماقامتی

استادبانهبیماکارهايهمهذهنیمندرواقعدر، بی ادبادببیادب،بیشَل،لَنگ،خمیده،بنابراینپسو

میمنکهاینکنم،میمقاومتمنکهاینکنم،میشکایتمنکهایندارم،غصهمنکهاین.خدابهنسبت

لوك،لنگ،شکل،خفتهادبانه،بیشماگویدمیهمبازگوییم،میهمراچیزهاایناینکهولو!دانممیگویم

نمیکاراینهاوپاهامثلشانتنهپایینهابعضیکهدیدیدبکش،راخودتیعنیغیژمیبکش،زمینراخودت

.کشندمیزمیندستهاشانباراخودشانکند،

آگاهانهاوسويبهراخودمانهمماکشدمیراماجهانکهحالیدربکشیم،اوسويبهآنطوريراخودمانهمما

درماازخیلی. کشیدنزمیندرراخودخزیدن،یعنیغیژیدنپس،بله. استمهمیبیت.بطلبیمرااووبکشیم

رااووکشیممیراخودمانهرحالبهاینوجودبا. شَلیمولَنگیمخوابیدیم،ذهندرادبیم،بی،هستیمحالتاین

اینمنآقاکهبشودباعثنبایدشمادرخاصیتیهیچوضعیتی،هیچحاالت،اینازهیچکدامپس. طلبیممی

من،بهشدهظلماینقدرنه،یا.قبالام کردهراکارهااینمنبروم،اوسويبهتوانمنمیدیگرمندارم،راوضعیت

:بلهبخوانم،دوباره. ندیدهآسیبهیچکس.امهدیدآسیبروانینظراز. ماشدهشَلدیگرمن

.بیندنمیآسیباست،چیزنهاسمشکههستیمآنجنسازماکهچیزيآن، گُهربرنیضرر،آیدصدفبر

بوي کردن گیر، هر سو بوي شهگه به گفت و گه به خاموشی و گه

آید،میآنوريخردآید،میدرونازانرژيکهدیديوقتیکردن،بوبهگاهیخاموشی،بهگاهیگفتار،بهگاهی

میزندهداريآید،میشدنزندهبويبکش،رامعشوقبويفقطنگو،هیچیبایست،درونازآیدمیشاديبوي

بوصحبتوقتیکنیدتوجه. آیدمیمعشوقبويشودمیبازدارددرونتاگر. شودمیبازدارددرونتهی!شوي

بشنوي،یاببینیباشنداشتهانتظارشماکهکندمیهماینبهاشارهداردو.استحسترینظریفبوکند،می
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هربهسو،هربکشیتوانیمیرابویشولینبینی،جهانایندرهمچیزيونشنويراپیغامشاستممکنحاال

.کشیمیرااوبويداريبینیمیرااوآرامشوقتی. آرامشبابگذارکنی،میفکريهربهکنی،میکاري

دستازراکسییککهایدبودهشماهاازخیلی. کشیمیرااوبوي،آرامیزیردرولیکنیمیفکريیکوقتی

نشانشمابهراخودشداردمرتبرویداداینزیردرآرامشکهشدیدمتوجهولی،بودهعزیزبسیارکهایدداده

مناینجا،هستممنببین: گویدمیهمآرامشآنولیمحزونید،شماواستتلخرویداداینکهگرچه. دهدمی

همشمادانممی. نشوغمگینزیاداینبه،مردخواهیهمتو،استناپایداربدناین،هستیمنتو،هستمزندگی

آدماتفاقاتتمامدرکهاستمعشوقبويهمهاینها.هستیمنجنسازتو،هویتیهممنباتوولیبوديهویت

.بکشدبوتواندمی

مانند طبیب آید آن شاه به بالینشسر بنهدور پاي ندارد هم، سر بندد و 

ماستاعترافهمیناین. شودمیبیماریعنیبنددمیراسرشصورتایندرندارد،کهنداردپاماجانهماگر

میشمااگر. ذهنیمنسریعنیبِنهدسر.دانمنمی: گوییممییعنی،اندازیممیراذهنیمنسرو،بیماریمماکه

اعترافصورتایندرفهمیدید،همراچیزهااینوزندگیسويبهبرویدنداریدپاذهنیمنعنوانبهاالنبینید

.اندازممیراسرمو،هستمدردهاباشدههویتهمهستم،جهاناینباشدههویتهممنکهکن

تقریبامهمتواضعاین. شدممتواضعمنوبرممیپیشازراکارهامن،دانممیوتوانممی: گویمنمییعنی

هست،هنوزولیشدهکوچکام ذهنیمنیعنیمتواضعمگویندمیهابعضی.شدمصفرمنیعنیاستدرست

ودانمنمیگوییممیلحظهبهلحظهو.اندازیممیراسرمان.شودنمیمتواضعنه. کنمحفظخواهممیودارم

. کنممیبازرافضا

آیدمیطبیبمثلاوبیندازید،راسرتانوهستیدمریضکهبکنیداعترافدلتانتهازوبکنیدراکاراینشمااگر

میدواوشماسربااليآمدهطبیبصورتبهاوو.شمابرآفرینشما،ایدکردهراکاراینو. بله. شماسرباالي

بهکهنیستیمهامریضبعضیمثل.دانمنمیگوییدمیچونپذیریدمیشمادهدمیکههمرادواییهرو. دهد

طبیببهاعتراضشکایتی،هر. دیگراستاینطوريذهنیمن.دکتراینفهمدنمیبگوییمبگیریم،ایراددکتر

.استالهیطبیبازشکایترنجشی،هرترسی،هرخشمی،هرشکایتی،هر. استالهی

دیگرنیستیبیمارتواگرخوب. بیمارمگویدنمییعنینبسته،راسرشونداختهانیراسرشکهاستاینشکایت

. هستیممصربسیارهمکارایندرودربیاوریمشرحبهرااوخندهخواهیممیماازخیلیچکار؟خواهیمیدکتر
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دهیممیتوضیحماشااهللاخیلیاینها،و؟کندمیکارجوريچهو؟هستچیو؟هستکیخدااینکهشرحدر

.آمدنخواهدشاهآن. آیدنمیهمطبیبوبندیمنمیهمسرمانونهیمنمیهمسرمانوشویمنمیتبدیلولی

:بخوانمحافظازهمبیتاینبدهیداجازه

187حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟لیکطبیبِ عشق مسیحادم است و مُشفِق

.بله. غزلدراست،چیزهمهجانواقعدرعشقکهگویدمیهمپایینو. استخوبیطبیبخدا

دیوانه شدم باری، من در فن و آیینشعشقست یکی جانی، دررفته به صد صورت

معادلعشقاینجادر.استعشقانسانهاتمامدرپس. صورتهاتمامدراست،جانیکیعشق. داریمغزلدر

بهکندمیارتعاشکه،استعشقلحظهایندراونهایتبیبهماآگاهیعشق،صورتومادرعشقو.خداست

میشناساییهمهدررابودنانسانو. گیرندمیفوراًدیگرهاي انساندیگر،هاي بودنرا،ارتعاشاینوخودش،

معالجهمهربانانهبیمارم،:بگویددلتهازوصادقانهطوربهکهراهرکسیعشقطبیب.کندمیمرتعشرااووکند

.کندمی

این! استفالنیخواهیمیبیمار. ندارماشکالیکهمننیستم،بیمارکهمن:کهگوییممیذهنیهاي منماولی

ودانممیگویدمیکههرکسیاست؟انداختنسرایناست؟صفرذهنیِمنایناست؟تواضعایناست؟خوب

اوسربااليعشقطبیبکند،میزبانیکند،میذهنیجدلوبحثکند،میجدلوبحثوکندمیمقاومت

:گویدمیحافظغزلهماندرهمینطور. رفتنخواهد

تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار

که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند

وبکنیمخوشرادلمانولحظه،ایندرفضاگشاییباتسلیم،بابیندازیم؟خداباراخودمانکارماجوريچه

مناگرکه. کنیممیتجربهرااوشاديکنیممیفضاگشاییاینکهمحضبهاینکهبراي.شودمیخوشدلمان

ذهنیمنچهباشد،خودمانذهنیمنچه.کندنمیرحمذهنیمنکهکند،میخداکندنمیرحمذهنی

! دیگردانممیگویدمیکهکننده،ادعایعنیمدعی. استذهنیمنمدعی،دیگران،
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تالفی صد جفا بکندکه یک کرشمهیارِ پري چهره عاشقانه بکشعتابِ

راهویتمانماوقتی.بکشعاشقانهتودهد،میمابهزندگیکهايانههوشیاردردهمینیعنیپریچهرهیارعتاب

تصاویرازوچیزهاازکرده،مریضراماکاراینکهدانیممیدلتهازکهحالیدردانسته،وعاشقانهوانههوشیار

ي،اغمزهیکابرویی،اشارهیکنازي،یکدهد،مینشانياکرشمهیکمعشوقباالخرهکَنیم،میانسانهاذهنی

معشوقتوجهازکهزیباییحساینکهدهد،میدستمابهزیباییحسیکآرامشی،یکشادي،یکیعنی

یاخشمیاسررنشاینجادرعتاب.باشیدمطمئن. کندمیراانههوشیاردردصدآنتالفیشود،میمابهزندگی

.کشیممیهوشیارانهماکهاستدرديهمین

عشقست یکی جانی، دررفته به صد صورت

دیوانه شدم باری، من در فن و آیینش

یکانسانهابهبیاییمحاال.کندمیکارزندگیخود،کندمیکارزندگینیرويعالمباشندگانتمامدر:گویدمی

،دارندمختلفبدنهاي،دارندمختلفصورتهايانسانهاانسانها،تمامبهاسترفته،استزندگییک،استعشق

قرار.استیکیبودنشانولی،استمختلفجانشانمیزان،دارندمختلفهیجانات،دارندمختلففکرهاي

بینهایتکهبودنآنبهعشقآن بهوکناربگذارندانسانهااینرابعدچهارباشدگیهویتهماستقرارچیست؟

.بشوندزندهاست

اوستولیاستمختلفصورتکهاستدرستیعنی،رفتهآدمهاهمهصورتبهکهاستجانیعشق:گویدمی

ایندرآیدمیزندگیطرفازوبودنازکهآیینیوفنعشق،اینآیینوفنگویدمی.اینهاۀ همجوهراصلدر

کهماذهنبراياستانگیزحیرتیعنی.کندمیدیوانهواقعاًراانسانو،داردفرقذهنیمنآیینوفنبا،لحظه

چه،کندمیعبورماازتسلیماثردرکهلحظهایندرخداة شیووروشهاوراههاوآیینوفنونوتکنیکها

حدسذهنباپس.رسدنمیذهنعقل.رسدنمیعقلمیعنیشدمدیوانه.بیاوردوجودبهتواندمیمادرتغیراتی

کمیتکهرامعنويکمیتآنکشخطاین،نگیریداندازهشماحستاپنجباوذهنبارامعنويپیشرفت.نزنیم

.استماديکشخطاین،استماديکمیتاین.گیردنمیاندازه،نیست
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حُسن و منکِ نادر در صورتِ عشق آمد

تا حُسن و سکون یابد جان از پی تسکینش

عشقصورتدر،نیستآشنابا آنذهن،شودنمیپیداجهانایندرکهکمیابنمکوزیبایییک:گویدمی

زندهاوابدیتبه،شدهزندهاوبینهایتبهکهاستانسانیعشقصورتچیست؟عشقصورت.شودمیظاهر

خودشذاتبهلحظهایندربرگشتههوشیارانهجهانبهبودرفتهکههوشیاريیعنی،شدهزندهبودنبه،شده

انساننهاییمحصولوفرمیکدر،باشندهیکدرزندههستخداو این . صورت عشق استاینوشدهقائم

.استهمین

،نیستآشنابا آنذهنیعنی،داردکمیابیبسیارنمکوزیبایییکشدهزندهاوبینهایتبهکهانسانیگویدمی

یعنیسکونحس.کندمیسکونحسوکندمیزیباییحسانسانکهاستحالتایندرترتیباینبهیعنی

تابحالماجان.دهدمیتسکینراماجاناو،دهدمیتسکینرامااوحالتایندراینکهبرايچرا؟.آرامشحس

میپولاز،خودشانتغیرندحالدرشانهمهاینهاکهخواستهمیبیرونیچیزهايازراآرامشوتسکین

از،خواستهمیمتعلقاتشاز،خواستهمیمقامشاز،خواستهمیاش بچهاز،خواستهمیهمسراز،خواسته

چیزهمه،ندارندسکون،ندارندتسکینخودشاناینها،رندیتغیونابوديحالدرهمهاینهاخواستهمیفکرهایش

.استمردنحالدر

وحسنایننه،؟آنهابهداده،خواستنددردهایشاناز،خواستندفکرشاناز،خواستندجسمشانازبعضیهاحتی

هستیم؟بیروندرزیباچیزهايدنبالاش همهچرا.هستیمزیباییحسدنبالدائماًما.زیباییحسیعنیسکون

وقرارما.بشویمزندهزیباییآنبهتوانیممیماو.گیرندمیزندگیهمانازرازیباییشانآنهااینکهازغافل

نمیاالنکه،خواستیممیشدمیدادهنشانفکربصورتماذهندرکهبیرونچیزهايازراآرامشوسکون

.کردهپیداتسکیناوازاالنماجان.بدهندتسکینراماتوانندنمیآنهادانیممیاالن.دیگرخواهیم

فکرداریدتنهنوزکهحالیدرشویدمیزندهاوبهوقتی،چیستدیگرشناسیدمیراعشقصورتشماو

به آن کهبودناینخردیعنی،کنیدمیبیدارعملوفکروقتی،شودمیناشیبودنآنازفکرتانوقتی،دارید

می،شودمی، فکرتانعملتانواردآنشاديوقتی،شودمیعملتانوارد،شودمیذهنتانواردهستیدزنده

.استهمراهآرامش،استهمراهتسکینعملیهردرفکريهردرکهبینید
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کارسازهمینبراي، فکر و عمل شما،خواستندبرمیچیزهاایناضطرابحالدرومغشوشانباشتگییکازقبالً

ببینیمکنیمگوشرااخبار،بدهمابهچیزيیکآقاگفتمیآمدمیکههر،نداشتیمقرارماهمینبراي. ندنبود

خبرهاۀ هم،نیستیداخباردنبالدیگراالنشما.بیایدخوبیخبریک،کنیمپیداآرامشییکبلکه،گویدمیچه

اتفاقاتقبالً،بگذاریماثراتفاقاترويبایدبودنصورتبهعشقیمصورتما. عشقیدصورتشماوآیدمیآنوراز

وباشیدذهنیمنصورتواقعدرکهنباشیدعشقصورتهايآنازشماامیدوارم،گذاشتندمیاثرماروي

.کنندشمشوراشماوبگذارنداثرشمارويلحظهبهلحظهاتفاقات

سوره وَالتّینشکن در تقویم طلب میبر طالعِ ماهِ خود تقویمِ عجب بست او

بسیارکهراانگیزيشگفتموجودیک،کندطلوعخواستمیزندگی،خدایعنیماهآنوقتی:کهگویدمی

پس.استتقویماسمش،استانسان،کیستدانیدمیموجوداین.آوردبوجود،استموزونبسیار،استمتعادل

کهتقویماین،بشویمذهنواردمااینکهازقبلحتییعنی.استمتعادلوکاملوموزونبسیارآفرینشتقویم

میبیدارهوشیارانه،شودمیهویتهمفرمبهرودمی.استزندگیامتداد،آمدهبوجود،استقرآنیاصطالح

خودشتواندمیزندگیدهندباجازهوضعیتهاووريودورآدمهايوبدهداجازهجامعهراگ،گرددبرمیشود

.کندطلوعماهاینو.کندقائمخودشبهلحظهایندربیاوردوکندبیدارراخودش

ذهنبهرفتیمکهمدتییکازپسکهچرا،خلقتبلحاظهستیمانگیزشگفتکههستیمخداازايجنبهمایعنی

خداماهطلوعواقعاًانسانیهر.کنیممیطلوعو،شویممیبیداراوخردبهواوابدیتوبینهایتبهگردیمبرمی

ایندراینکهوبودنبهشدنزندهوبودناینیعنی.استموزونبسیارواستانگیزيشگفتچیزاینواست

شما.استحالتبهتریناین،شدابخالیذهنماندرمخصوصاً،باشدنداشتهوجودوجوديحسهیچمابعدچهار

وباشدسالمماعملوباشدسازندهوباشدسالمفکرمان،باشدسالمبدنمان توانستمیچقدرببینید،کنیدنگاه

.گرفتمیسرچشمهبودناینازماديمرکزوذهنیمنبجايمافکرهاياگر،باشدسازنده

راتقویم،بفهمراتقویم،کنپیداراتقویموکنمطالعهراتینة سوربروتو:گویدمی.تقویمگذاردمیراایناسم

متعادلبسیار،استموزونبسیارة شدساختهچیزیکگفتیمتقویم،نیستسالنمااینجادرتقویم.کندرك

نمیراآن ،دهدمینشانراسالوماهکههاییدفترچهچیزهاییآنازبهنرویم.گویممیدارمرااش معنی،است

آنیکبهیکوخوانممیشمابرايمنراتینةسورتین،ةسوردرکجا؟در.هستیکیبفهمیعنیپس.گوید
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هربهکندمیدركچیزيهرکسیهرحاال.دهممیتوضیحتینةسوراینازکنممیدركخودممنکهچیزي

.داندمیخودشصورت

وبینندگانشماوجمعیارتباطۀ وسیلیکدرشودمیخواندهداردغزلاینباراولینبرايکهکنیدتوجهولی

یککههستگفتهکهاینکه،دهدمیتوضیحداردراسورههمینغزلجورهایییک.شنویدمیگانشنونده

همسورههمیندهندهتوضیحابیاتبقیهو،استخوشمویشوخوشصورتشو،پوشاندهراآنمووصورت

خوبهمراقرآنهاي آیهمعانیبساچه،جمعیدستهصورتبه،خواندندمیراموالنامردماحتماالًاگرو.هست

.دادندحتوضیخوبیبهایشاناینکهبرايد،فهمیدنمی

کندمیاشارهآشکاراموالناچونولی.بدهمدرسقرآنشمابهکهنیستاینقصدم،خوانممیمنراسورهاینو

بیتاینداریمماکهبفهمیدشماتا،مانوشتیمآیههربااليدررابیتاینبله.خوانیممیاینجاهمما،بخوانیمکه

،هاستآیهاینتوضیحدربیتاینواستبیتاینمخصوصاَتوضیحدرواقعدرهاآیهتمام،دهیممیتوضیحرا

:گویدمیدارد

کن در سوره وَالتّینشتقویم طلب میبر طالعِ ماهِ خود تقویمِ عجب بست او

)95(قرآن کریم، سوره تین

)1(والزَّیتُونِ والتّینِ 

)1(سوگند به انجیر و زیتون

هابعضی.زیتونوانجیر،استمعروفة میوتادوهمانزیتونوانجیرازمنظوراندگفتهقرآنمفسرینازخیلی

ة میوبهچراخدااینکهوآمدهعملبهزیادزیتونوانجیرآنجاهادرکههستجاتادومنظورشکهاندگفتههم

.ندادندتوضیحهمرااین.نیستمعلوم،آوردمیمادیدمعرضبهو،خوردمیقسمزیتونوانجیر

وداریمدانههمما.هادانهوداردشیرهانجیر،هستهممانماد،استخلقتتمامنمادانجیر،کنیدتوجهاگرولی

همینواقعدر،استخالیمابدندرصدنهونهممیزنهنودهمین.هستخالءخود،زندگیخودشیرههماین

ماکهخواستهمی،کندبیانراخودشخواستهمیکهکسیهرمیوهتادوهمینۀ وسیلبهواقعدر،هستشیره

مااگرپس.استگوشتاطرافش،داردهستهیکزیتون.بشویمآگاهانسانخلقتمخصوصاًوخلقتشکلبه

یعنی،استجمعکامالًکهايهستهیکبهبشویمتبدیلتوانیممی،هستیمذراتوشیرهصورتبهذهندراالن
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،هستمابعدچهار،هستمافکرهاي،هستمابدناینیعنی.هستندوضعیتهااطرافشو،خدابهبشویمزنده

دارندخالءیک،دارندوجودجهانایندراالنکهچیزهاتمام.دهدمینشانهمراخلقتهمینطوراست؟درست

.خداستیااستزندگیاینهاۀ هماصلیذات،کنیددقتدرستاگرو.شوندمیخاموشوروشنکهذراتیو

،کندمیادارهراچیزهمهکهمرکزيۀ هستاین،شیرهاینکهاستایناتفاق،افتادهاتفاقیکانسانهامامورددر

،شودمیزندهاوابدیتوبینهایتبهوقتیپس.بشودزندهاوبینهایتبهوبشودجدابعدچهاراینازتواندمی

.کندکنترلتواندمیراماوضعیتهايیعنیراهستهاطرافهستهاینهوشیارانه

ماهوشیارانهاگریعنی،بیایدوجودبهاگراستزیتونواست انجیرکهايباشندهچنینیککهگویدمیموالناو

بهقسمکهگویدمیهمینبراي.راخودشکندبیانتواندمیماطریقازخدا،بشویمزندهمرکزیمانۀ هستبه

ازخداصحبتبعدش.استنماداینها.استخودش؟هچیزیتون.استخودش؟هچیانجیر.زیتونوانجیرحاال

: گویدمیدوبارهبعد. استانسانطریق

)2(وطُورِ سینینَ 

)2(سوگند به طور سینا

،فرمهاازبودنصورتبهماجدایییعنیزیتون،انجیرگونهنمادوکردهصحبتموسیطریقازخداسیناطوردر

کهبزنیدحدستوانیدمیشمااالنحاال.انسانیهر،انسانیهر،ماطریقازخداکردنصحبتوبعدمانچهاراز

کجاشویممیزندهاوبینهایتواوبودنبهوقتیما.یکتاییفضايکجاست؟جاعمدترین.کجاستجاعمدترین

باسرهمپشتهاآیهکهبینیدمیبنابراینپس.همانجاستامنشهر،امنجايتنها.یکتاییفضايدرهستیم؟

پس.بشودزندهاوبهتا.کندطیبایدانسانکهاستفراینديوانسانوضعیتکنندهبیانوخوانندمیهم

.امنجايوانسانطریقازخداکردنصحبتزیتونانجیربنابراین

هینِ والْأَم لَد3(ذَا الْب(

)3(سوگند به این شهر امن

شهربنابراینپس.گرفتیمقرارآندرماوخودشهمبازکجاست؟یکتاییفضايیکتاي،فضاياینبهسوگند

:گویدمیاصطالحبهمختلفجاهايبهرااینهامفسرین،نبودهاینمنظور،نبودهمکهشایدگفتندکهطورآنامن

مکههمیکیآن،استسیناصحراي،استسیناطورکههمیکیآن،استزیتونهماین،استانجیرکهاین

: گویدمیگوید،میدیگرچیزیکاالنهمینو.استانسانبهمربوطاینهاۀ هم،نیستاینطورينه.است
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)4(الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ َقَد خَلَقْنَا 

)4(.که ما آدمى را در نیکوترین اعتدال و ساختار آفریدیم

منازانسانکهوقتی،انسانطریقازراخودشخدابیانیا،خداباانسانکردنصحبتوزیتونوانجیراینکه

کهگویدمیاالنو،استیکتاییفضايکهامنجايبهانسانانتقالو،شودمیزندهاوبهوشودمیرهاذهنی

کندصحبتاوطریقازتواندمیزندگیوبیرونآیدمیوقتیکهچرا.داردراساختارواعتدالبهترینانساناین

ادارهاورااش همهاینکهبراي.استساختاربهترین،استتقویمبهتریناین،شودمیزندهاوبینهایتبهانسانو

درراآدمیماکه،شودمیواردمابعدچهاربهکهاوستخرد،کندمیادارهاوکهرامابودن.هوشیارانهکندمی

.آفریدیمساختارواعتدالنیکوترین

مرتبهفروترینراذهنباشدگیهویتهموکردیماش هویتهمذهنباو،ذهنبهکجا؟بهفرستادیمبعداما

.آمدخواهدچیدنبالشکهدانیدمیشمااما.استبدترآنازحیواناینکهبرايچرا؟. نامدمیمرتبهپایینترین

باکردههویتهمبردهوآفریدهصورتترینموزونبهصورتبهترینبهراانسانیعنی.بزنیدحدستوانیدمی

رودمیشدندرستبرايآیدمیاولانساناینکهکما.استانسانزایشفرایندازیقسمتیکاینوچیزها

ترینپایینشدگیهویتهمذهندر،ذهنرحمبهرودمیبیرونآیدمیمادررحمازاینکهازبعد،مادررحم

ماشدیمکه.زندگیازشودمیقطع،بماندزیادوآنجاکندغلوخیلیاگرانسانچرا؟هستمرتبه

)5(ثُمّ رددنَاه أَسفَلَ سافلینَ 

)5(.آنگاه او را فروتر از همه فروتران گردانیدیم

زندگی می . مرتبه است از نظر ماپایینترینحالتاینودردهاوچیزهاباکردیمهویتهم،ذهنبهبردیمیعنی

از این حالت خود غزل هم گفته، گفته ،گویدمی. واضح است که چه خواهد شددرست است؟ خوب االن . گوید

بگذارید انرژي . هویت شدید، ایمان بیاورید، یعنی تسلیم بشویدانه متوجه شوید که مریضید، همهوشیارشما باید 

شما باید . انه باید به اینکار بپردازیدهوشیارو برکت ناگسسته من از شما عبور کند، شما را زنده کند و شما 

. این هم راهنمایی. خودتان تشخیص دهید که راه اینست

بههویت کردیم،ذهن هم بردیم با وجه شدیم که پس از اینکه به بهترین صورت آفریدیم ما، پس این را مت

اسمش هست . شودکه االن دیگر اینقدر ما پایین رفتیم رفتیم که از این پایینتر نمی،پایینترین مرتبه رساندیم

. اسفل السافلین
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فَلَه اتحّاللُوا الصمعنُوا وینَ آمنُونٍ إِلَّا الَّذمرُ مرٌ غَیأَج 6(م(

)6(.اند که ایشان را پاداشی است ناگسستهکرده) نیک(اند و کارهاى شایسته مگر آنان که ایمان آورده

می آنهایی که این لحظه فضاگشایی. ها ایمان آوردند؟ آنهایی که تسلیم شدندکی. مگر آنان که ایمان آوردندنها

که در اثر عمل بیدار، فکر بیدارکار شایسته و نیک چی هست؟ . و کارهاي شایسته یعنی نیک کردندکنند

و اگر اینها تسلیم بشوند لحظه به لحظه .کندفضاگشایی شما و تسلیم شما زندگی از طریق شما فکر و عمل می

اش ناگسسته است که انسان را بیدار میهمین پاد. کنداز اینها عبور میغَیرُ ممنُونٍیک خرد و برکت ناگسسته

. کنددرست است؟ که شما را بیدار کرده و می. کند

گیرد به ب اگر این پاداش ناگسسته و دائمی که در اثر تسلیم پی در پی شما و لحظه به لحظه شما صورت میوخ

واضح است سوال .نهد کرد؟شک خواهی،اندازه کافی شما را بیدار کند، شما در اینکه این لحظه قیامتتان بشود

که شما انجیرید، .با این همه اطالعاتی که االن به شما داده شد. بعدي چی هست؟ سوال بعدي را شما حدس زدید

و در بهترین حالت موزون شما ،و در فضاي یکتایی امن است،کندشما زیتونید و خدا از طریق شما صحبت می

و شما کار نیک کردید، فکر نیک ،و شما تسلیم شدید،تبه قرار گرفتیدآفریده شدید و رفتید در پایینترین مر

توانید هنوز در مورد قیامت شک دارید که در این لحظه می. کندکردید و این پاداش ناگسسته از شما عبور می

. کندبه بینهایت او زنده شوید؟ نباید شک کنید که، براي همین این سوال را می

 کّبکَذا یّینِ فَمبِالد دع7(ب(

)7(دارد؟قیامت وامى) انکار(پس چیست که با این حال تو را به تکذیب 

یادمان باشد که . اصرار به اینکه خدا در این لحظه شیوه نو ندارد؟چی هست اصرار به چسبیدن به من ذهنی

. غزل توضیح کامل همین آیات است. خوب غزل را بخوانید. چطوري شروع کرد غزل را

به این ناگسسته بودن شما . شیوه نو همین پاداش ناگسسته است. در هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو دارد

تر و بهتر از و هر شیوه نوتر و تازه،شیوه بعد از شیوه، روش بعد از روش می آیدکه خرد پشت خرد،،توجه کنید

. شویدچرا؟ شما عمیقتر می. شیوه قبل است

آیا آن کسانی که باورهاي کهنه را ؟شما حاال از کسانی هستید که شروع کردید به تسلیم شدن، ایمان آوردن

گیرد در اثر هر کسی که شیوه نو را در این لحظه از او می. اوردندنی،گذاشتند مرکزشان واقعاً ایمان آورند؟ نه

کسی که هنوز در مرکزش مقاومت دارد، می. کند، او ایمان آوردهکند و فکر بیدار میتسلیم و عمل بیدار می
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ایمان ها او جنگد بر اساس هم هویت شدگیکند، با دیگران میدانم، ستیزه دارد، دیگران را محکوم میگوید می

هیچ نشتی از طرف . راه را بسته. پاداشی نداردهیچ. پاداش ناگسسته دارد؟ نه. کند؟ نهعمل بیدار می. آورده؟ نه

. زندگی نمی آید

براي اینکه شما لحظه به لحظه دارید . در اثر این پاداش ناگسسته است که شما دیگر به قیامت شک نمی کنید

، و من ذهنی متالشی می رود مرکز شما و شما به خود او بیدار می شویدمیآن بی نهایت دارد . وسیعتر می شوید

کند به قیامت، به زنده شدن به او؟ قیامت دیگر چرا شک کنید؟ کی شک میوسیعتر می شوید، شما شما شود و 

؟ قیامت ما حاال من باور کنم یا نکنم،این نیست که ما بمیریم برویم یک موقعی قیامت بشود؟ این چه فایده دارد

. این لحظه است،همینطور که موالنا گفته، همینطور که قرآن هم می گوید

قیامت یعنی کسی که از هم هویت شدگی با چیزها، از یک مرکز مادي برگردد و در حالی که توي این تن زنده 

ترسند باورهایشان بیشتر مردم می. کسی در این شک دارد؟ بیشترین مردم دارند. شودباست به بینهایت او زنده 

براي همین پرسیدم این کهنگی از کجا آمده؟ هر لحظه و هر ساعت یک . دردهایشان را رها کنند. را رها کنند

هر لحظه در کار جدیدي است، در فکر جدیدي :و آیه قرآن هم گفت که،یعنی خدا شیوه نو دارد،شیوه نو دارد

اینجا هم کارهاي شایسته و نیک باید جدید باشد، جدید ب این کجا رفت پس؟ واست، در عمل جدیدي است، خ

:به قول شعر. جدید باشد،باشد

شیرین تر و نادرتر زان شیوه پیشینشنو آردهر حلظه و هر ساعت یک شیوه

شما خودتان .آیا واقعاً شیوه او در این لحظه در شما نادرتر و شیرین تر از شیوه لحظه قبل است؟ هست؟ نیست

. می دانید

پایان قسمت دوم

&&&
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د عبور کند، آیا شما در قیامت هنوز شک دارید؟ اگر برکت ناگسسته که از شما می توانبه هر حال پس از این

ولی با . کندکسی به زنده شدن به خدا در حالی که در این تن هست شک کند، در واقع قیامت را دارد تکذیب می

چرا شک می . اند، ما نباید شک کنیماین همه شواهد، حتی دیدن آدمهایی مثل موالنا که به بی نهایت او زنده شده

براي اینکه به این شعر . کنیم؟ براي اینکه یک لحظه ما نمی گذاریم این موهاي چتري او از جلوي چشمش برود

. عمل نمی کنیم

بشوراندآن طُرِّه پرچین را چون باد 

گم گردد در چینشصد چین و دو صد ماچین

یک لحظه گذاشتید شما این باد، بادي که در اثر تسلیم به وجود می آید، این موهاي چتري را از جلوي چشمان 

اگر یک دفعه انجام می شد، شما در قیامت ؟شما کنار بزند و شما با چشم خدا ببینید و با چشم من ذهنی نبینید

:پس می گوید. د و انکار نمی کردیدشک نمی کردی

)7(فَما یکَذّبک بعد بِالدّینِ 

)7(دارد؟قیامت وامى) انکار(پس چیست که با این حال تو را به تکذیب 

اید، در این فرآیند تغییر، آیا قضاوت کننده که شما چقدر تغییر کرده. ب سوال بعدي را می توانید حدس بزنیدوخ

نمی دانید؟. خداست،جوابش را می دانید. ی من ذهنی شماست یا خداست؟ جواب بدهیدشما هستید، یعن

)8(أَلَیس اللَّه بِأَحکَمِ الْحاکمینَ 

)8(آیا خدا بهترین داوران نیست؟

یعنی در این لحظه نباید زندگی باشد که تعیین کند شما چقدر پیشرفت معنوي کردید؟ چقدر از حالت پراکندگی، 

تان قضاوت کنید آیا شما باید با من ذهنی؟چقدر وارد فضاي امن شدید؟تفرقه جمع شدید و شبیه زیتون شدید

. چه بسا که شما دارید پیشرفت می کنید و من ذهنی شما می گوید که نمی کنید. پیشرفت می کنید یا نه؟ نه

ست که من مهمتر ایارهاي من ذهنی اینمع. براي اینکه معیارهاي پیشرفت معنوي شما معیارهاي من ذهنی نیست

از دیگران می شوم؟ مردم به من احترام بیشتري می گذارند؟ توجه بیشتري جذب می کنم؟ بهتر از دیگران 

ب پس پیشرفت وخ،ام که حالت معنوي داشته باشد پز بدهم؟ اگر به دست نیامدهام؟ یک چیزي گیر آوردهشده

ام دیگر؟نکرده
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آیا شما به اندازه کافی . کار مادي هم مستلزم قانون جبران است. درست نشدهام د کار ماديگویناي مییک عده

کند ما مثالً شوهر کردیم خدا یک کاري میگویند ما مثالً فکر میاي میکنید؟ یک عدهفکر خالق دارید، کار می

ب معلوم وخ. ز شوهر پیدا نکردمکنم هنوکنیم یا زن پیدا کنیم، االن شش ماه است من دارم گنج حضور گوش می

. است پیشرفت نمی کنم

محال است که شما . ان رامن ذهنی نپرسید شما میزان پیشرفتتمعنوي شدن معنیش شوهر پیدا کردن است؟ از 

پیشرفت در این زمینه . روي خودتان کار کنید و تسلیم بشوید، خرد زندگی جاري بشود و شما پیشرفت نکنید

. هاستاعتراف به هم هویت شدگی. حس مسئولیت است. ها و آزاد شدن از آنها استدگیشناسایی هم هویت ش

.پیشرفت این چیزهاست،نرم شدن است،خم شدن است

ام نمیمن با من ذهنی. چیزهایی که براي من ذهنی اهمیت دارد، دیگر براي من اهمیت ندارد، باز کردن فضاست

اگر می شناخت چرا این قدر . من ذهنی که خدا را نمی شناسد. شدمخواهم قضاوت کنم که چقدر به خدا زنده 

نمی گفت ،غصه می خورد، چرا این قدر مقاومت می کرد در مقابلش؟ چقدر ستیزه می کرد در مقابل خرد زندگی

کدام من ذهنی خدا را می شناسد؟ بهترین قضاوت کننده در مورد پیشرفت تبدیل . پس نمی شناسد. دانممی

شما . ولی مردم خودشان را قاضی می دانند. جوابش را می دانید. ست یا شما هستید؟ جواب بدهیدخدا،شما

.خودتان را قاضی ندانید

کسی نیاید ایراد بگیرد که چرا شما می آیید قرآن . براي اینکه موالنا گفت،علت اینکه تمام این سوره را خواندم

ولی توجه کنید این غزلها اگر زیاد بخوانید، بارها گفتم . ستمبلد هم نی. درس می دهید؟ من قرآن درس نمی دهم

همه . شودشما صد بار بیایید این غزل را خودتان بخوانید، می بینید مثل یک تابلو روشن می. تکرار کلید است

و . دشواولین بار است دارد خوانده می. این غزل به وسیله عموم مردم خوانده نشده تا حاال. چی را نشان می دهد

هیچ کس هم من به شما قول می دهم، ممکن است کسانی بودند نگاه کردند، با عینک این غزل این سوره تین را 

. را می گویمق، من دارم عممقبا ع. زیتون اینطوري شاید نگاه نشدهبهبه این انجیر . انجیر را نخواندند

این . ها استطقی و تبدیل کننده و مفید بین این آیهبا استفاده از این غزل شما می بینید که یک رابطه زیبا و من

آیه ها این طوري نیست که یکی مربوط به آنجا باشد و یکی مربوط به اینجا باشد و اصالً هیچ ربطی به هم نداشته 

جایی است که انسان حس . وضعیت بعدي انسان است. وضعیت انسان است. مربوط به خلقت انسان است. نه،باشد

. خلقت انسان است،صحبت کردن خدا با انسان است. حس امنیت در کجاستدکند و می گویامنیت می 
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اشاره به حس . انه باال آمدن استهوشیاراز پایینترین مرتبه . برگردانده شدن انسان به پایینترین مرتبه است

کند، فکر نیک راجع به عمل نیک صحبت می. کندحس انتخاب می. کندحس شناسایی می. کندمسئولیت می

، اشاره به اینکه شما قاضی می کند، اشاره به قیامت می کند، خرد و برکت ناگسسته صحبت می کندصحبت 

و اتفاقی می کند،، با قانون قضا کار می کندکه با کن فیکون کار ،نشوید و قاضی اصلی در این لحظه زندگی است

. مصلحت شماستبه براي شما به وجود می آورد که 

و این .تواند براي شما بیفتد و به وسیله او می افتدتفاقی که در این لحظه می افتد بهترین اتفاقی است که میآن ا

ما نمی . توانند موثر باشندعلتهاي ذهنی نمی. علتهاي ذهنی امروز هم خواهیم دید، نباید شما را فریب بدهند

. ستاتوانیم حدس بزنیم با ذهنمان که علت این این

د به تیغِ خود آن را که کُشَد ای جانخورشی

و تَکفینشاز تابشِ خود سازد تَجهیزش

می . در واقع تابش خورشید است که به شمشیر هم تشبیه کردهوتیغ خورشید همان تیغی است که باال می آید

این تابش ناگسسته در اثر تسلیم پی در پی ،اي که خواندیماگر شما اجازه بدهید مطابق همین سوره:کهگوید

ي ما از من ذهنی آزاد هوشیاریعنی . می کندیعنی ما را زنده . شما به شما بتابد، ما را نسبت به من ذهنی می کشد

. رده بگیریدرده و تکفین هم به متجهیز را می توانید به م. می شود

یعنی خالصه وقتی لحظه به لحظه ما تسلیم می شویم و . ردها به میا تجهیز را می توانید به زنده بیاورید و تکفین ر

و ما می کندو ما را آگاه ،بخشش می تابد به ماتابش خورشید زندگی، تابش خدا با خردش و با داروي شفا

شما فکر نکنید که دیگر این دردها حاال چطوري . ها را، این دردها می افتندکنیم هم هویت شدگیشناسایی می

و االن با ذهن . ؟ شما نگران آن نباشیداین راما این را چطوري کفن و دفن بکنیم. جا می روند و فکرش را بکنمک

ي و زندگی هوشیارپس او شما را به عنوان . ي شدید چطوري می شویدهوشیارتان هم نگران این نباشید که وقتی 

تان را یا نه تجهیزات و کفن کردن من ذهنی،کندمی تان را هم دفن و کفن و من ذهنی،می کندبه زندگی تجهیز 

. شوید بفرمایید برویدبشما آزاد . شما نگران نباشید. او ترتیب می دهد

آدم زنده شود به زندگی چه می شود؟ من اگر زنده شوم به ؟بیشتر مردم هی سوال می کنند آقا چه می شود

ود به زندگی و بمیرد برود چجوري می شود؟ اینها زندگی اگر همسرم نشود چجوري می شود؟ اگر آدم زنده نش
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وقتی که می میریم این من ذهنی چه می شود؟ من ذهنی . گیر نکنیم در این جاها. همه سواالت ذهنی است

به تدریج که ما به وسیله نیروي . من ذهنی را هر لحظه ما می سازیم. من ذهنی توهم است. شودمتالشی می

کنیم، از توي دردها وقتی می بخشیم زندگی آزاد میانه شناسایی میهوشیاررا شناسایی زندگی دردهایمان 

اگر شما . گره نمی ماند دیگر. ب اگر گره باز بشود توي ریسمان چی می ماند؟ هیچیوخ. شود، گره باز می شود

. ماندشود و آنجا هیچی نمیباز می. مرتب نچرخید تو ذهن، این من ذهنی بافته نشود، چی می شود؟ هیچی

کنند اینجا یک آدم است، بمیریم نسبت به من ذهنی، من ذهنی چی می شود؟ من ذهنی مردم می گویند فکر می

چون تصاویر پشت سر هم تند تند . من ذهنی مثل این فیلم سینمایی می ماند. چی می شود،اصالً وجود ندارد

فیلم . بشود و نچرخد، چه می شود؟ هیچساکت،ب فیلم تمام شودوخ. کنند آدم یک فیلم می بیندرحرکت می

آن موقع این زمینه پیدا می شود که آن . آن موقع با عینک زندگی می بینید. شویدشما آزاد می. دیگر نیست

بعد می بینید که یک چیزي می چرخید و می چرخید از توي آن می آمد باال می. زمینه ما هستیم و زندگی هست

. این من ذهنی ما نبودیم اصالً. بوط به وضعیت و فکرهاستاین مر. گفتیم این ما هستیم

شود و از طریق تند تند فکر کردن و عذاب با تابش او یواش یواش که با عینک او می بینیم و ذهن ساکتتر می

که نباید بکنیم، واقعیت خودش را به ،که االن می خواهیم حل کنیم،کشیدن نمی خواهیم مسائلمان را حل کنیم

یک چیز ساخته شده از . توهم بوده،طبیعت من ذهنی را هم می فهمیم که این چیزي نبوده. دندهان میما نش

. رودکنید میکه شما دفنش می،چرخش فکر است

تا لَعل شود مرمر از ضربتِ میتینشفرهادِ هوای او رفتست به کُه کندن

می گوید فرهاد عشق یعنی انسانی که هوا و . که فرهاد داشت،تیشهمثل تبر، . میتین این ابزار سنگ تراشی است

از کجا بدست می آورد؟ در این . ي، زندگیهوشیاررفته کوه ذهن را می کند با تیشه ،طلب رسیدن به او را دارد

چه بشود؟ که این مرمر و سنگ سفت که. می کند؟ دارد شناسایی می کندچکار . با فضاگشایی،لحظه با تسلیم

. ضربات تیشه دارد. منتها ضربات چکش دارد.دهدمی که نور را از خودش عبور ،من ذهنی تبدیل به لعل بشود

.نیدکَکنید و خودتان را میکه شما شناسایی می،انه استهوشیارضربات تیشه همین درد 

یا فرهاد هوا . هستیدولی شما فرهاد او. دفن بشود، درد دارد،ندن و رها کردن و گذاشتن اینکه برودموقع کَ

که ، بلی،ندمی کَفرهاد کوه .، هیچ فرقی نمی کندیا فرهاد عشق او هستید،هستید یعنی هواي فرهادي دارید
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کوه ،بله. نید که خرد زندگی از شما جاري بشودکَشما هم کوه می. جاري کنداین کانال شیر را، خرد زندگی را در 

. ید که به این برنامه گوش نمی کردیددکناگر نمی؟کنید شمامی

حتسینشبشنو ز پسِ پرده کَرّ و فَرِمن بس کنم ای مطرب، بر پرده بگو این را

حاال بهتر است بس کنیم و خدا و زندگی این را در پرده بودن به . گوید من مطالب به صورت حرف و ذهن گفتممی

ببینید که او در پرده بودن که هسته مرکزي شما را زندگی . شویدبخاموش،حاال شنیدید با گوشتان. شما بگوید

االن . یعنی به اندازه کافی گفتیم با ذهن دیگر. تواند به شما بگویدآورد، خود زندگی میشما را به ارتعاش در می

بگوید، چیزي یکزندگی یا خدا به بودن شما یک وباید بتوانید ارتعاش کنید. به زندگیشما باید زنده شده باشید

آیا شما حس می کنید که هسته مرکزي دیگري پیدا می. کنیدحس آرامش ب. یک حسی بدهد،دهدبآرامشی یک

کنید که غیر از انباشتگی هم هویت است، دارید تبدیل به زیتون می شوید؟ آیا دارید صداي پیغام خدا را می 

شنوید؟ آیا وارد فضاي آرامش می شوید؟ 

تو . می گوید من حرفهایم را ذهناً گفتم. جاللش، شکوه تحسین او را. پرده دومی پرده ذهن است. پردهبشنو ز پس 

باید این . شما االن آماده هستید. االن آماده هستند. اي زندگی بیا در پرده موسیقی خودت به دل انسانها بگو

بگذارید زندگی به دل شما که االن دارد ،نیدفضا را باز ک،پس خودتان را آماده کنید. پیغام را از زندگی بگیرید

چه اشکالی دارید؟ چه شناسایی . پیغام بدهد که چکار باید بکنید. دهدبپیغام آرامش ،دهدبزنده می شود پیغام 

کنید که هم هویت شدگی دارید؟ حاضر هایی دارید؟ آیا دارید اعتراف میبه شما می دهد؟ چه هم هویت شدگی

اید که اید که کار روي خودتان است که ارزش دارد؟ آیا قبول کردهن کار کنید؟ آیا قبول کردهاید روي خودتاشده

ست که خرد او جاري او تنها راه اثرگذاري سازنده این،با کار روي خودتان می توانید روي جهان هم اثر بگذارید

. هر لحظه شما می توانید مثل کوه طور باشید؟شودب

تواند یک چیزي رویش خدا می. شود در اثر تسلیم، در واقع طور سیناستما ساده میهر لحظه که این ذهن

. همه ما در من ذهنی در پراکندگی هستیم، تفرقه هستیم. انسانها با هم هیچ فرقی ندارند. هر انسانی،بنویسد

نیم که باورهایمان داو ما می. جدا کننده هستند،باورها سطحی هستند.گذاري شدیم در باورهایعنی سرمایه

وقتی انسان به آن هسته مرکزي . ما نباید تفاوتهاي سطحی را جدي بگیریم و بر اساس آنها با هم بجنگیم. نیستیم

باورهاي من . که مرکز خودش حق داردمی کندآدم فکر . زنده نشده، این تفاوت دید جدي است، خطرناك است



# Programگنج حضور719برنامه شماره  719

37: صفحه

اي که االن طبق این غزل، طبق همین سوره. ید من ذهنی استفقط این د. بقیه غلطند،بهترین باورها هستند

در مورد انسانها مثل یک کره است، از این کره در سطحش شش هفت میلیارد سر آمده :خواندم می گوید که

. ست که از سطح بروند به مرکزاشان اینمرکز اینها یکی است و این آدمها ماموریت. بیرون

وقتی به سطح می آیند، هر چقدر . عینک خداستمآنه. ن یک عینک می زنندشاوقتی به مرکز بروند همه

وقتی آن . ستیزنداینها با هم در سطح می. دیدها متفاوت می شود. شودتر میتفاوتها جدي،تر می شوندسطحی

می . دکننهمدیگر را به صورت بودن شناسایی می،کنندشان می رود به مرکز کره، آرامش پیدا میجوهر مرکزي

این . تفاوت را جدي می گیرند. کننددوباره می آیند سطح تفاوت را حس می. گویند همه ما از جنس او هستیم

. که امروز به ما گفت که این را به چشم نزن.عینک حس است. عینک، عینک ذهن است

به اندازه کافی آماده اي زندگی، در پرده بودن و موسیقی خودت به قلب انسانها بگو من،اي خدا:پس می گوید

ببین چی آفریدي؟ یعنی خودت بگو و خودت خودت را . از پس پرده ذهن بشنو کر و فر تحسین خودت را. کردم

باید بروي پس پرده . ودنشاگر بیایی اینور یعنی ذهن، ذهن نمی. منتها باید از پس پرده بشنوي. هم تحسین کن

. ببین عجب جالل و شکوهی دارد انسان. تحسین می کندببینی که زندگی خودش را به صورت خدا چطوري

در . کدام انسان؟ انسانی که در سطح کره است یا انسانی که رفته مرکز عمق پیدا کرده؟ انسانی که رفته مرکز

؟توجه فقط به باورها دارم؟که من یک انسان سطحی هستم،شما باید حواستان به خودتان باشد. سطح نایستاده

آیا من باورپرست هستم، فکرپرست هستم یا واقعاً خداپرست هستم؟ اگر تفاوتها براي من جدي هستند، اگر 

شود و غیر ها را گرفتم و می گویم این واژه معنیش این میش به بحث و جدل لفظی مشغولم، اگر فقط واژهاههم

شود و روي این ماباید بحث کنیم، آقا این حرفها چیه؟ این نمی

. دهدیکجا این معنی را می. می کندها چطوري استفاده بینید که موالنا از واژهها، میواژه. ها ابزار هستندژهوا

یا . فرمییا من ذهنی است یا فرم است یا بی. اصل اینست که دو تا چیز است. دهدیکجا یک معنی دیگري می

کدام یکی است؟ . است یا مرکزت زندگی استیا مرکزت جسم . زنده شدن به خداست یا زنده شدن به جسم است

. اینها همه عالئم راهنما هستند. ها نباید ما دعوا بکنیماینقدر روي واژه
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و لوزینهخامش که به پیش آمد جوزینه

لوزینه دعا گوید، حلوا کند آمینش

بنابراین یکی . اندینهایت خدا زنده شدهانسانها به ب. براي اینکه االن انسانها به بودنشان زنده شدند. خاموش باشید

چرا؟ دو تا . اندیعنی هر دو خوشمزه شده. آن یکی حلواي بادام است،جوزینه است یعنی حلواي گردوست

همه انسانها وقتی ،با آرامش خاصی، با زیبایی خاصی. از هر کسی زندگی با شیرینی خاصی بیان می شود. شیرینی

.شودشود و یکی لوزینه میزینه میبه او زنده می شوند، یکی جو

، از آن طرف جوزینه حلوا می کند، یعنی لوزینه، یک بودن دعا می کندخواهد دعا و وقتی یکی یک چیزي را می

، من صحبت میمی کنداي، در بودن او صحبت ام و تو هم به بودن زندهوقتی من به بودن زنده. گوید آمینمی

. نی در من هم با گوش او می شنوياالن تو صحبت میک. تو با گوش او می شنوياالن . می کنداو صحبت ،کنم

حاال تو یک کلمه می گفتی، من تفسیر می م،اما اگر ما می آمدیم سطح من ذهنی بودی. پس هر دو شیرین است

. ر تفاوتها نداریمدعوا بر س،دعوا بر سر کلمات نداریم،وقتی لوزینه شدیم، حلوا شدیم. بیا با هم دعوا کنیم،کردم

. جنگ مذاهب را ببین. شما جنگ ادیان را ببین

جنگ مذاهب کسانی که زیر پرچم یک دین با هم دعوا می کنند، اینها دعوایشان از چی هست؟ از تفاوتهاي 

زنده اینها به خدا . براي اینها تفاوت جدي است. اینها به بودن زنده نیستند. باوري، از تفاوتهاي رفتار بیرونی

اینها درد و هم هویت شدگی با باورها را در واقع . درد دارند. شان در مرکزشان من ذهنی دارنداینها همه. نیستند

. کنندسر بتها دارند دعوا می. اینها بت پرستند. سر آن دعوا دارند. آن را اشاعه می دهند. می پرستند

براي اینکه هر کدام هر . شوند دعوایی با هم ندارندبزنده اگر انسانها به لوزینه و به جوزینه یعنی به بودن خدا

شود، بشود یک نفر به بودن خدا زنده مگر می. به نفع همه آدمهاستمی کندحرفی بزند شیرین است، هر دعایی 

. همچو چیزي نمی شود. یک چیزي بخواهد که این به ضرر عموم باشد

ویت شدگی من ذهنی بسازد، من ذهنی مرکزش باشد، درد هم مگر انسان هم هویت باشد بر اساس جدایی و هم ه

ایجاد کرده باشد، دردهایی نظیر ترس، حسادت و رنجش، خشم، انتقام جویی اینها در مرکزش باشد و اینها 

ها شما می بییند بعضی. آن موقع دعایشان فردي است. آن موقع دعوا هست. بخواهند خودشان را بیان کنند

در حضرت . گردداینها نفرینی است که به خودشان برمی. می گویند دشمنان ما را ذلیل کن. کنندچطوري دعا می
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شما باید لوزینه .کنیدتوجه می. خوردمنعکس می شود به خود آدم می. شود نفرین کردخدا در بارگاه خدا نمی

نه به صورت فردي و نه به . مهیچ چاره نداری. همه باید اینطوري شوند. شیرین شوید. شویدبحلواي بادام . شوید

. صورت جمعی

شود و تیترش دفتر دوم شروع می1633اجازه بدهید یک چند بیت از مثنوي برایتان بخوانم که از بیت خوب 

خواهیم بگوییم که با علتهایی که من به طور خالصه میو .آیه تیتر این قسمت است. مربوط به این آیه است

در این چند بیت که قبالً هم . ما به آب زندگی نخواهیم رسید،رهایی که من ذهنی داردو با ابزامی کندذهنی فکر 

ي به جهان و هم هویت شدگی با چیزها و دردها و اصرار در میهوشیاردر اثر رفتن :کهگویدمی،برایتان خواندم

. ی وارد چهار بعد ما می شودو نشت کوچک.دانم، اصرار در مقاومت و ستیزه، آبی که از آنور می آید قطع می شود

شما فکر کنید که اگر آب در زیر زمین پنهان شود به وسیله زندگی، این آب را کی می تواند بر روي کهمی گوید

زمین بیاورد؟ 

و آنها مرا ،و من عقل آنها را دارم،ها در مرکز من هستیعنی اینکه این لحظه این انباشتگی هم هویت شدگی

دانم، در نتیجه خرد زندگی وارد گویم میمی،کنمبر اساس آنها مقاومت می کنم و ستیزه میکنند وهدایت می

توانم آب زندگی را باز کنم؟ ها میمن آیا با ابزارهاي همین هم هویت شدگی.چهار بعد من نمی شود

تسلیم و فضاگشایی لحظه به در اثر. پس چکار باید بکنم؟ باید تسلیم شوي. توانینمی. نه:گویدموالنا و قرآن می

کنار بزند، ما را با ،ها را از مرکز ما بپاشاندو این هم هویت شدگی،لحظه او یعنی زندگی بیاید راه آب را باز کند

موفق . می کنداشتباه فکر می کنداگر کسی غیر از این فکر . ي ما را از این تو بیاورد بیرونهوشیارآنها آشنا کند، 

.تیتر است، یه این استآو . نخواهد شد

1633مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

انکار فلسفی بر قرائت إِنْ أَصبح ماؤُکُم غَوراً

30، آیه )67(قرآن کریم، سوره ملک

قُلْ أَرأَیتُم إِنْ أَصبح ماؤُکُم غَورا فَمنْ یأْتیکُم بِماء معینٍ

رود، چه کسى شما را آب روان خواهد داد؟اگر آبتان در زمین فرو : بگو

بگو اگر گردد آبتان در زمین نهان، که رساندتان به آب روان
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اگر آبتان در زمین فرو رود، چه کسی شما را آب روان خواهد داد؟ دوباره به صورت . بگو یعنی به انسانها بگو

براي اینکه این . مین نهان که االن نهان شدهبگو اگر گردد آبتان در ز. ستادیگري اگر بخواهیم ترجمه کنیم این

شود و سلسله فکر به آب در زیر فکرهاي ما پنهان شده و فکرهاي ما هم یکی پس از دیگري در ذهن ما ظاهر می

چرا اینطوري است؟ . از این فکر به آن فکر. دهدما امان نمی

ین جهان و از این فکر و از این صندوق رفتن به راجع به ا،کنیم که اگر تند تند پشت سر هم فکر کنیمما فکر می

توانیم مسائلمان را حل کنیم و مسائل ما موقعی حل خواهد شد که این آب حیات از زیر می،آن صندوق و فکر

ست که اینقدر این فکر را کند کنید، کند ادانید چاره اینکار اینولی االن شما دیگر می. این فکرها بیاید بیرون

. شوند و یک شکافی اینجا بین دو تا فکر ایجاد شودبجایی این دو تا از هم جدا کنید که یک

خواهد با فکر و عمل من ذهنی و واقعاً میمی کنداینکار براي کسی که به طور مسلسل و پشت سر هم فکر 

یواش یواش باور کند که . اول باید اینها را گوش بدهد، بعد جذبش کند. بسیار مشکل است،مسائلش را حل کند

براي . براي همین اینقدر نگران است. براي همین اینقدر مساله داشته. راهش اشتباه بوده تا حاال. اینطوري است

.خواستهچیزهاي بیرونی میبراي همین است که این همه آب را از . توانسته بخوابدهمین در جوانی شبها نمی

االن راجع به . ست که هر لحظه از یک موضوع فکر ما زندگی انتظار داریمااصالً علت تند تند فکر کردن این

االن . ام هستاالن راجع به بچه. االن راجع به پولم است. خیانت کند یک کاري بکندهمسرم فکر می کنم، نکند

االن باید غذا . االن باید غذا بپزم. االن راجع به یک چیزي هست. بدنم استاالن راجع به . راجع به کارم است

هی خودشان را . پشت سر هم می آیداینها است، ش اههم. چکار کنم. بعد از غذا چی بخورم؟ کی بخوابم. بخورم

. کنندتکرار می

ها را تکرار کردن براي چه ن و کهنهاز شما پرسیدم وقتی هر لحظه شیوه نو دارد و این تند تند چیزها را تکرار کرد

. گویدگویید راست میببکشید عقب . تامل کنید فکر نکنید. است؟ شما فکر کنید رویش

پس بگو اگر گردد آبتان در زمین نهان که االن نهان شده تقریباً براي اکثر مردم که رساندتان به آب روان؟ شما 

با اعتقاد به قانون قضا که اتفاقات در این ،با کن فیکون،ه به لحظهدر اثر تسلیم لحظ،زندگی،جوابش را می دانید

کنید و اجازه می دهید که زندگی روي فرم و بی و اینها بهترین اتفاق هستند و شما فضا را باز می،افتندلحظه می

ی داشته باشید دسترسبه آن فضاي خالی که می توانید . ها و میزان معنویت شماروي وضعیت. فرمی شما کار کند

:می گوید. درست است؟ این تیتر بود. کار کند و آن را زیادتر کند



# Programگنج حضور719برنامه شماره  719

41: صفحه

ماؤُکُم غَورا، ز چشمه بندم آبخواند از روي کتابمیمقریی

را میهمین آیه . خواندمی،آوردیک قرآن خوانی یا تعلیم دهنده قرآن یا یک کسی پیغام زندگی را می:می گوید

االن . گفت از چشمه آب را می بندندکه من اگر آب را پنهان کنم چه کسی بیرون می آورد و همینطور می. خواند

. آیداز چشمه آب را بسته یا نه؟ خیلی از ما انسانها گفتم آب از آنور نمی

ها را خشک و خشکستان کنمچشمهپنهان کنمآب را در غَورها

مقاومت کنند در مقابل هر ،چرا؟ مردم یاد گرفتند بگویند می دانیم. کنمگوید آب را در اعماق پنهان میمی

. وضعیت را بگیرند،اتفاقی و زندگی را در آینده بدانند و به جاي این لحظه که من هستم، زندگی یا خداست

خواهند و با این بز آن وضعیت زندگی وضعیت را بخواهند پله کنند براي رسیدن به یک وضعیتی در آینده که ا

کنم و چشمه شما هم خشک اگر شما اینکار را بکنید من آب را در اعماق پنهان می. کنندوضعیت هم ستیزه می

.گذارم چیزي بیاید خالصهیعنی از آنور نمی. شودمی

چشمه شادي و خرد . ستهر انسانی که یک چشمه ا. گویدگوید، زندگی میگوید؟ این را خدا میاین را کی می

هر . تند تند تند تند فکر فکر فکر فکر. بینید که چطوري خشک شدیدو االن شما می. کنماست خشک می

کنید، خشک و خشکستان میهر چه سریعتر و تندتر و با خشم و غضب شما فکر می. فکري راجع به چیز است

مرتب . شویدبهی مضطرب . هی برنجید. شویدبهی خشمگین . هی شما شکایت کنید. شویدمتوجه می. شوید

به من اینکار را ،ام در گذشته مرا بدبخت کردندمرتب بگویید خانواده. ها را حفظ کنیدمرتب رنجش. بترسید

. تان خشک می شودچشمه. خشک و خشکستان می شوید. هی بگویید و بگویید. کردند

جز من بی مثلِ با فضل و خطر؟آب را در چشمه کی آرد دگر

غیر از ،تواند جاري کندمی اگر آبتان خشک شود، آب شما را کی. گویدمی از زبان خدا،گویداز زبان زندگی می

یعنی . اممن پر از خردم، پر از دانشم و پر از بزرگی. مثل یعنی مانند. دمنمانیبگوید، که من می یعنی خدا.من

دانش هم دارم و . بخشمولی من می. ت که خشک کردید، مقاومت کردید، ستیزه کردیدشما درست اس. بخشممی

.می کندسوال . و تو هم از جنس منی.نظیر من هم در این جهان نیست
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گذشت از سوي مکتب آن زمانمیفلسفیِّ منطقیِّ مستَهان

یا ذهن را دارد که علت و معلول ،داردرا ن ذهنی که هم منطق م،فلسفی منطقی مستهان همین من ذهنی است

خاك بر ،بدبخت است. مستهان هم یعنی خوار و ذلیل است. هاي فکري استاش هم بر اساس بافتهفلسفه. است

که خدا هم با علت و می کندیعنی فکر . پر از منطق علت و معلول ذهنی است،سر من ذهنی که پر از درد است

چون فیلسوف واقعی از آنور . اش این نیست که موازي باشد از آنور چیزي بیایدو فلسفه. می کندما کار هاي معلول

خواهم می گفت من از ذهن خدامی ولیاست حاال انیشتین را نمی گوییم فیلسوففیلسوف واقعی . آوردمی

. خبردار شوم

هاي ها و یافتهصل می داند و بافتهو فکر را امی کندکسی که در سیستم بسته من ذهنی هم هویت شدگی کار 

کتابها یاد گرفته باشد با آنها هم هویت است، باورهایی که از آنور این حاال ممکن است از . خودش را اصل می داند

ممکن است دانشمند باشد، ممکن است باورهاي مذهبی باشد، اجتماعی باشد، هر جور . گرفته هم هویت است

. هم هویت شدهباوري گذاشته مرکزش با آن 

آن کار را ،شودمی اینکار را بکنی این طوريدهد،را می این این. قوانین علت و معلول در ذهن خودش ساخته

که اتفاقاً امروز می خوانیم . چیزيننیست همچو. این کار را بکنی، خدا این کار را می کند،بکنی آنطوري می شود

از مکتب . حاال از مکتب می آمد. مرا شما نمی توانید حدس بزنیدعلت کار . خدا می گوید کار من بی علت است

. خودش می آمد و شنید که دارد این را می گوید

آریم آب را ما با کُلَند: گفتچون که بشنید آیت او از ناپسند

ب شما را از اعماق کی می وقتی این پیغام را شنید که خدا می گوید که اگر شما خشک و خشکستان بشوید، این آ

یعنی خالصه شما که این همه مقاومت می کنید، این همه ستیزه دارید، این همه شکایت دارید و . تواند بیاورد باال

نمی توانید فکرتان را کنترل کنید و اتوماتیک شما فکر می کنید و درد به ،خودتان در اختیار خودتان نیستید

ز آنور می بندید، این را کی می تواند باز کند؟ این فلسفی منطقی مستهان، من وجود می آورید و آب حیات را ا

. با فکرهایمان،با کلنگ ذهن. با کلنگ آقا:ذهنی گفت که

ب من این را می خوانم که شما نگویید من با وخ. با ابزارهاي ذهنی،کلند یعنی کلنگ. گفت آریم آب را ما با کلند

و ،شویدببراي اولین و آخرین بار شما بیایید در درون تسلیم . اري می کنم در خودمابزارهاي ذهنی آب حیات را ج
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بگذارید هر چه . ، الگوهاي ذهنی را بگذارید کنارراستیزه درونی را و ایرادگیري را و تمسک به باورهاي ذهنی

را نکنید، شما موفق نخواهید اگر این کار . بیشتر تا آنجایی که می توانید تسلیم شوید، بگذارید خرد آنوري بیاید

:گوید کهمی این فلسفی منطقی مستهان. وقت را زیاد تلف خواهید کرد. شد

آب را آریم از پستی زبرما به زخمِ بیل و تیزيِّ تبر

حیات زندگی را که خدا بسته ما ایم، آب بله ما با بیل و تیزي تبر یعنی با ابزارهاي مختلف ذهنی که قبالً یاد گرفته

مان را ارائه می کنیم به زندگی، به بارگاه ایزدي، یعنی ما هر لحظه بلند می شویم من ذهنی. می توانیم بازش کنیم

ها یعنی و تبرها و تیشه،می گوییم ما می دانیم و همراه این می دانیم مقدار زیادي درد و گرفتاري هم هست

تا . به نظر شما می شود؟ شما می دانید که نمی شود دیگر. آب حیات را باز می کنیم،داریمابزارهاي ذهن را بر می 

آب را در این . دگیردر اختیار ما قرار می ،زمینمی آریم روي اعماق ازآب را از پست یعنی. به حال یاد گرفتیم

.بازي باز می کنیم براي مردم

اینکه تو اشتباه می کنی و باید بیایی با باورهاي ما زندگی ،هاي قومیهاي مذهبی، ستیزهاي با ابزار ستیزهیک عده

آنها باید . می خواهند خشک و خشکستان را بیشتر کنند. که آب را می بندد،کنی، می خواهند آب را باز کنند

د این غزل بای. باید بگویند گناه کردیم. باید معذرت بخواهند. شوندبباید تسلیم . بروند خودشان را عوض کنند

بله. امروز و سوره تین را بخوانند

زد طَبانچه، هر دو چشمش کور کردشب بخفت و دید او یک شیرمرد

یعنی . و دو چشمش را کور کرد،که با سیلی زد به صورتش،می گوید شب خوابید و در خواب یک شیرمرد را دید

و ابزارهاي من ذهنی را به رخ مردم و زندگی بکشیم، ،مچی؟ یعنی اگر ما هر لحظه بلند شویم و بگوییم می دان

دیگر آن رحمت . یعنی دیگر فقط با چشم من ذهنی می بینیم. دیگر نمی بینیم. ي ما کور می شودهوشیارچشم 

.را بگویدمی خواهد این. ایزدي نمی آید

با تبر نوري بر آر، ار صادقیچشم، اي شَقیۀزین دو چشم: گفت

، از این دو تا چشم که از این دو تا چشم،من ذهنیياي بدبخت، ا:می گوید. االن هم همین را می گوید خدا به ما

با ابزارهاي ذهنت هم کار . فقط با عینک من ذهنی و دردها می بیند، نور مرا نور ایزدي را اگر راست می گویی بیاور

تمثیل می . گفت حاال ببین،پس در قصه چشمهایش را کور کرد. دبیاورید؟ نه نتوانستیدبیاوریدشما توانستی. کن
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. در اصل فلسفی منطقی مستهان با استداللهاي خودش، با پستی خودش، با فلسفه ذهنی خودش کور شده. زند

. این تنش هم مریض شود،آب شدن و خشک شدن سبب خواهد شدحاال آن کور شدن را، این بی. گفت حاال ببین

ها و خشکاندن چشمه و مریض شدن حتی جسمی خدا به همه آن کسانی که در اثر اصرار به هم هویت شدگیاالن 

. ات را معالجه کنهاي جسمیآن مریضی،سرطانت را معالجه کن،اگر صادقی مریضیت را خوب کن:دارد می گوید

یک . با چشم خرد ببین. کهتوانینمی . ، بدون قرص بخواببخواب ببینم چطوري. شبها خوابت نمی برد پس بخواب

. کهنمی تواند. حرفی بزن که راهگشا باشد. یک حرف خرد ایزدي بزن. یک حرف خداگونه بزن. حرف حسابی بزن

از دو چشمش ناپدیدنورِ فایِضروز بر جست و دو چشم کور دید

شمش را بعداً باز کرده در اثر تسلیم، کار کرده روي اگر کسی چ. ایممان به این موضوع و به این بال دچار آمدههمه

. روز است؟در حالی که روز است االن، االن روز است یا نه. شد دید دو چشمش کور استگوید روز پامی .خودش

شود و بیاید در این بها جدا هویت شدگیچرا؟ براي اینکه انسان هر لحظه توانایی دارد در اثر تسلیم سریع از هم

روز یعنی با نور خورشید زندگی . با چشم خدا دیدن یعنی روز است. ه به او زنده شود و با چشم خدا ببیندلحظ

. این طوري نیست پس کوريولی. زنده شويبه آن جهان را ببینی و خودت هم از جنس زندگی بدانی و ببینی و 

نور فیض بخش هم که از آن خرد می آید بیرون، عشق می آید بیرون، زیبایی می آید ،پس آن نور فائض هم

. که از دو چشم بیشتر مردم رفته. بیرون، از دو چشمش رفته بود

بلند . راجع به چی صحبت می کنیم االن؟ راجع به اینکه هم ابزارهاي ذهن را به کار نبریم، متکی به آنها نباشیم

به عنوان اینکه من می دانم ایراد بگیرم به این به آن، ایرادهاي . تسلیم یادمان برود. دانمنشویم بگوییم من می 

این . راجع به این چیزها صحبت می کنیم. مردم را بخواهم درست کنم،انتقاد بکنم،غیبت بکنم. خودم را نبینم

؟ با عیب مردم را گفتن مردم چرا ما فکر می کنیم با انتقاد مردم درست می شوند. چیزها ابزارهاي ذهن است

.می شوند؟ نمی شوند. عوض می شوند

نور رفته از کَرَم، ظاهر شديشديگر بنالیدي و مستَغفر

اگر می نالید، اگر از ته دلش می نالید، اگر می ،اگر این فلسفی منطقی مستهان یعنی من ذهنی ذلیل و خاك تو سر

گناه :چه بالیی سرش آمده و استغفار می کرد و طلب بخشش می کرد و می گفت. ی افتادهدانست که چه اتفاق

. نمی خواهم درد ایجاد کنم،کردم این همه هم هویت شدگی دارم، اشتباه کردم و دیگر نمی خواهم اشتباه کنم
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می اگر اینها را . واهمنمی خواهم دیگر با چیزي هم هویت بشوم و دیگر نمی خواهم از چیزها و انسانها زندگی بخ

کدام یکی از ما انجام دادیم این بیت را؟ هر کسی انجام داده . نور رفته از کرم ایزدي دوباره باز می گشت،گفت

. خوشا به حالش

ذوقِ توبه نُقلِ هر سرمست نیستلیک استغفار هم در دست نیست

اینکه ما نمی توانیم خودمان را خم کنیم، ما نمی توانیم خودمان را براي . اما استغفار هم در دسترس ما نیست

آي مردم من تا حاال ،ما نمی توانیم بگوییم من تا حاال اشتباه کردم. ما نمی توانیم بگوییم نمی دانم. بشکنیم

ا از دست می بعضی مواقع ما تایید مردم ر. براي اینکه آبروي مصنوعی و تقلبی من ذهنی نمی گذارد. اشتباه کردم

همین تند تند که این فکرها . از مردم هم نمی توانیم بخواهیم،بنابراین نمی توانیم از خدا معذرت بخواهیم. دهیم

من می خواهم ببینم زنده می توانم بمانم یا نه؟ مورد توجه هستم . در ذهن می پرد، اینها فکرهاي تایید من است

یا نه؟ توجه زیادي می دهند یا نه؟ تایید زیادي به من می دهند یا نه؟ یا نه؟ مردم آبروي زیادي به من می دهند

بگویم ،نمی گذارند من استغفار کنم. اینها همه مصنوعی است. اصالً مرا قبول دارند یا نه؟ باید قبول داشته باشند

.بابا من اشتباه کردم

. اشتباه معنوي،ست کسی که اشتباه نکرده باشدنی.مانهمه،ما از ته دلمان همین االن می گوییم ما اشتباه کردیم

پنجاه ،چهل. به علت عشقی نبودن جامعه و خانواده خیلی افراط کردیم،همه ما آمدیم رفتیم و هم هویت شدیم

ما می گوییم ،هنوزم که هنوز است با وجود سن زیاد. مسابقه دادیم که من بهتر از تو هستماش همهشصت سالگی

. این باورهاي مرکزي من از باورهاي دیگران بهتر است و سر آنها ما ستیزه داریم

می گوید ذوق توبه هم یعنی بازگشت به این لحظه و اینکه زندگی می خواهد . قل هر سرمست نیستذوق توبه نُ

. قل سرمست ذهن نیستاست، نُهر لحظه یک صدایی مرا می طلبد که بیا به سوي من و آن زندگی ،مرا بیدار کند

.نمی رسدبه آن ،سرمست غرور نیست

. حاضریم معذرت بخواهیم،حاضریم برگردیم. ب، نه ما حاضریمومی گوییم خیلی خ،ما االن به خودمان می آییم

.اشتباه کردم،بگویید که من دیروز که خشمگین شدم مثالً؟تان معذرت بخواهیدشما می توانید از بچه ده ساله

م فالن موقع فالن کار را کرده بود هب اووخ. یمهزارجور بهانه می آور. نمی توانید،یا از دوستتان. کار سختی است

!مگر آن نکرده تا حاال. و حقش بود که من این حرف را بزنم
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راه توبه بر دلِ او بسته بودزشتیِ اعمال و شومیِّ جحود

هر . گریش که هر لحظه مقاومت دارد و می خواهد بستیزد با اتفاق این لحظهش و شومی ستیزهیهاعملزشتی

اش همین و اعمالش از من ذهنی سرچشمه می گیرد و انگیزه،لحظه می خواهد با ستیزه جدایی را حفظ کند

ل زشت است و باورهاي زشت متعهد به این اعما. هاست و با آنها هم هویت است و متعهد به آنهاستانباشتگی

.راه توبه را بر این من ذهنی بسته بود. دیگرزشت یعنی از مرکز مادي می آید. است

چون شکافد توبه آن را بهرِ کَشتدل بسختی همچو رويِ سنگ گشت

و می گوید توبه این سنگ را چطوري بشکافد؟ . بیشتر ما،دل ما هم سنگ شده. دل او از سختی مثل سنگ شد

و حاضر به این عمل هم هویت شده، وقتی ما متعهد هستیم به این عمل زشت و به این عمل هم هویت شده

از نگرانی ما، از ترس . نیستیم عقب بنشینیم و حاضر نیستیم اعتراف کنیم که این اعمال از من ذهنی ما می آمده

یعنی دیگر معنوي . ب روي ما سنگ می شودوهیجانات منفی ما می آمده، حاضر نیستیم بپذیریم، خما، از بقیه 

. هر لحظه مقاومت داریم. دیگر فضاگشا نیستیم. نیستیم

می . فضاگشا باشیم که زندگی یک خردي اینجا بکاردهر لحظه چطوري خدا بیاید یک چیزي بکارد اینجا؟ ما باید

آیا ما به هم کمک می کنیم در این . کاشتن چطوري بشکافد؟ یعنی انسان چطوري برگرددتوبه آن را براي:گوید

او . ما او را تحقیر نمی کنیم،من اشتباه کرده بودم:راه؟ اگر کسی بیاید واقعاً بخواهد توبه کند، استغفار کند، بگوید

.زرگان آشنا شویمبهاي پس ببین چقدر سازنده است که همه ما به آموزش. می ترسد از تحقیر

بهر کشتن خاك سازد کوه را؟کو، که تا او از دعاچون شُعیبی

یعنی . یعنی از کوه خاك درست کند؟انسانی مثل شعیب کو که از طریق دعا خاك را درست کند از کوه:می گوید

این کوه سنگی ما را ،استن خیرخواهانهچی؟ یعنی یک انسانی مثل موالنا می خواهیم که در اثر آموزش به ما و خو

ما اینقدر این ابیات را بخوانیم تا بگوییم که باید این کوه سنگی خودمان را، سفت . ما را فضاگشا کند،بیدار کند

تا خدا ،شودبتا این سنگها برود کنار و این خاك نرم ،خودمان را در اثر فضاگشایی و شناخت این سنگها بیندازیم

. جا چیزي بکاردبتواند این

اگر قرار باشد که خشک شدیم، خشکستان شدیم، باز هم با بیل و کلنگ ذهن کار کنیم دوباره خشکتر خواهیم 

پس ما . استغفار ما غیر ممکن خواهد شد. تر خواهد شدتر خواهد شد و توبه ما مشکلسنگ ما سفت. شد



# Programگنج حضور719برنامه شماره  719

47: صفحه

خودمان را . شروع می کنیم به فضاگشاییو.می دهیمخودمان را زیر نورافکن قرار . مان را خوب می بینیموضعیت

تا آنجا که مقدور است مقاومت را کم می کنیم و کم می . از بیرون چیزي نمی خواهیم. با دیگران مقایسه نمی کنیم

. یک سنگی،یک چیزي شناخته می شود. انه فضا باز می شودهوشیارهر دفعه که مقاومت را کم می کنیم ،کنیم

ما خودمان را می کشیم بیرون و آن چیزي ي آنسنگ را می اندازیم یعنی چی؟ یعنی از تو.اندازیمسنگ را می 

. که کشیده شده خاك قابل کشت است

پایان قسمت سوم 

&&&
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،اوابدیتوزندگیبینهایتبهشدنزندهولحظهاینبهشدگیهاهویتهمازبرگشتدرانساناینکهۀ ادامدر

درفضاگشایییاتسلیمازهمینطورو،کارشبهبدهددخالت،کندمیایجادذهنکهرامعلولهاییوعلتنباید

.بخوانیم،خواهیممیزمینههمیندرهمدیگربیتچندیک.بماندبازلحظهاین

1607مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

حس، دشمنِ عقل است و کیشةدیدبینِ خویشحسةخاك زن در دید
شدگیهاهویتهمبراساسکردنفکروحستاپنجازذهنیمنچشماینکهبراي،ببندراذهنیمنچشمیعنی

آیینیآن،دینگفتامروزکه.دینهمو،استزندگیخرددشمنهم،حسیة دیداینیادیداینو،شدهدرست

بینحسة دیداگرکهدانیدمیرادلیلشاآلنو.آیدمیآنورازلحظهاینکهاستايشیوهوروشیااست

خداییعینکتنها.نیستخداییعینک،عینکاینو،بینیدمیشدگیهاهویتهمبرحسبیعنی،باشیدداشته

،استزندگیجنسازفضاآنو،بشودگشودهدروندرفضاشودمیسببکه،استتسلیمعینکلحظهایندر

.شمابینیدمیآنبا

پرستش گفت و ضدّ ماش خواندبتخواندحس، را خدا اَعماشةدید
بیشترکه.بیندمیآنباذهنیمنوهستشدههویتهمباورهايوحسهابراساسکهرادیدههمین:گویدمی

اینکهگفتو.نابیناکوریعنیاعما،استکوردیدهاینگفتهخدا.بینندمیآنباودارندذهنیمناآلنمردم

خوانداش ماضدیعنیماشضد.استانسانضدوپرستدمیرامرکزشبتهايهمینیا،استپرستبتدیده

چهدیدنجوراینکهانددیدهاندکردهزندگیکافیاندازهبهکهکسانی ؟چرادانیدمیشماو.استانسانضد

بوجودرنجشچقدرتوقعاتاینوداشتهانسانهاازمخصوصا،داشتهبیرونازتوقعاتیچهکردهایجاددردهایی

.دانیدمیشماراهمهو،کردهخرابرامابدنچقدرهاانتقامجوییوخشمهاورنجشهااینوآورده

کهاستايآیههماینبله.استانسانمعنویتضدهم،استچهاربعدشضدهم.استانسانضداینپس

:گویدمیبینندمیاینطوريمردمبیشترکهدیدنجوراینمورددر.استموضوعاینبهمربوط

179، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

ئِ…  …َكاْألَْنَعاِم َبلْ ُھْم أََضلُّ َك لَُھْم قُلُوٌب َال َیْفَقُھوَن بَِھا َوَلُھْم أَْعُیٌن َال ُیْبِصُروَن بَِھا َولَُھْم آَذاٌن َال َیْسَمُعوَن بَِھا ۚ أُولَٰ

ایشان را دل هایی است که بدان حق را در نیابند، و ایشان را دیدگانی است که بدان حق را نبینند، و ایشان را …

…گوش هایی است که بدان حق را نشنوند و ایشانند ستوران، بل گمراه تر
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آیاببینیم،هاآیهاینبهکندمیاشارهموالناکهخوانممیرااینها، درنیابندراحقبدانکهاستدلهاییراایشان

استگوشهاییراایشانونبینندراحقبدانکهاستدیدگانیراایشانو، داریميادیدهنوهمچیکهمما

یعنی.ترگمراهیعنی بلکه بل،ستورانایشانندو،نشنوندراحقبدانکه،استگوشهاییراذهنیهاي منیعنی

.دادیمزمینهایندرکافیتوضیحامروزکهاستترپایینحیوانازذهنیمن

زانکه حالی دید و فردا را ندیدزانکه او کف دید و دریا را ندید

.بیندنمیرادریاوبیندمیراهاکفبیندمیراوضعیتهافقط،بینحسیابینوضعیتة دیدایناینکهبراي

دائماراآنهاهم،ماستمرکزدرهاکفاینو،هستاش کفشدههویتهمفکرهاياینوهستیمدریامادرواقع

فکرمان،دهیممیانجامآنهابراساسرامانیکارهاو.کنیممیسازماندهیراجهانآنهابرحسبهم،بینیممی

کفآنو.نامدمیکفراآنها،هستندمامرکزواندمهممابرايکهراشدگیهاهویتهمآن.آنهاستبراساسهم

.هستیمخداویکتاییدریايآنماحالیکهدر.بشوددیده،خداستیکتاییدریايکهدریاگذارندنمیها

دیدچنیناینو.هستندآنهاازدردهاوشدگیهاهویتهمو.دانیممیکفراخودمان،بینیممیراکف هافقطما

فردا،فردا.فقطبیندمیرالحظهایناتفاق.رالحظهایننه،بیندمیراحالوضعیت،بیندمیراحالوضعیتفقط

اینیادریاجايبهکهاستاینذهندیدو،بیندنمیرازندگیبهشدنزندهو،نشستهقیامتجايبهاینجادر

.بیندمیراوضعیت،لحظه

وضعیت.بیندمیرافرداوضعیتهمین،بشودزندهزندگیبهبایدلحظهاینکهکندفکردائمااینکهجايبهو

یعنی.بیندنمیراقیامتفرداي،بیندمیراوضعیتفردايباصطالحآدمچنیناین.دادخواهدزندگیاوبهفردا

دانیدمیشمارااینهاردیگ.بیندمیراآیندهوضعیت.بشودزندهبایدزندگیبهکنینمیفکر

بیند ز گنجی یک تَسواو نمیفردا و حالی پیشِ اوۀخواج

استپیششحسیحالووضعیتیکوبرسدزندگیبهفرداخواهدمیخانمیاآقااینو.حقیرچیزیعنیتسو

آن،بیندمیراوضعیتیکبشودزندهزندگیبهاینکهجايبه،زندگیعمقجايبه،زندگیخوبحالجايبه

خواهدزندگیبه،شدخواهداربابواقعاًبرسدآنبهاگرکهببرددیگريوضعیتیکبهرااوخواهدمیوضعیت

لحظهایندرکهاستآنگنج. بیندنمیهیچی،بیندنمیهیچی،استکفاینزیرکهگنجیاینازاآلنورسید

خیلیرسیدهخبريیکمثالذهنیحال.ببینیراحسیوذهنیحالفقطباشیسطحینه، بشويزندهزندگیبه
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هی.گیردمیصورتذهندراینها،غمگینیممااستبدخیلیرسیدهخبريیک.خوشحالیممااستخوب

لحظهایندرکهکسیآنبرعکس.استحالاینوشویممیخوشحالذهندر،مارسدمیبدوخوبخبرهاي

.بله.کندمیفوراناوازهرلحظهجوشانشاديۀ چشمواستزندهزندگیبینهایتبه

آفتاب آن ذره را گردد غالماي ز آن آفتاب آرد پیامذره

آنبهلحظهایندریعنی،بیاوردپیغام،بیاوردپیامزندگیآفتابآنازايذرهیکانسانییکاگر:کهگویدمی

آنورازمابایدراپیامیعنی.شودمیاوغالم،انگیزدبرمیراحسهاکهجهاناینآفتاباین،باشدزندهعمق

توانیمنمیما،نباشدآفتاباگراینکهبراي،شودمیروشنآفتابۀ بوسیلکهذهنیپیغامهايتمامو.بیاوریم

.شودمیاونوکرماماديامکاناتتمام.ببینیم

هفت بحر آن قطره را باشد اسیربحرِ وحدت شد سفیراي کز قطره

بحرتنها،گفتیمامروزکهیکتاییبحرآناز،لحظهایندرذهنیحالجايبهیکتاییبحرآنازانسانیدوبارهاگر

دریاهفتکردندمیفکرقدیمبحر،هفت،بیاوردعشقآنجاازو،بیاوردپیغامآنجاازیعنیباشدسفیر،استامن

اینکهپیغامیآن.شودمیآناسیر،عالمایناطالعاتتمام،عالماینفکرهايتمامیعنی.هستجهانایندر

اینهادويهر؟بیاوردتواندمیايذرههر؟بیاوردتواندمیايقطرههرراپیغاماینآیا.آیدمیزندگیازلحظه

.بله،استانساننماد

زمانازبیایدبیرونزماناز.نباشدوضعیتهافردايیعنیفردانوکر،نباشدبینحالیاینکهشرطبه،بله

ذهنیعلتهايکهبرسیماینجابهخواهیممیسرآخرگفتم.هرکسیبشودزندهابديۀ لحظاینبهروانشناختی

میتوجه.استمعلولوعلتازپر،ذهنیانباشتگیآنوکندمنصرفلحظهایندرشدنتسلیمازرامانباید

.کنیممیاستفادهاینهاازدائماًوشدیمهویتهممامعلولهاوعلتاینبا،کنید

پیشِ خاکش سر نهد اَفالك اوگر کف خاکی شود چاالك او

او،بشودزندهاوبهانساناگریعنی.استانسانخاكمشتیکاین،بشودچاالكاوۀ بوسیلخاكمشتیکاگر

کهدهدمینشانهمباز.افالكتمام،آورندمیفرودتعظیمسراوپیشآسمانهاتمام،کندکارخاكمشتیکدر

چیحالتایناز.دارنداحتیاجاوبینهایتبهانسانشدنزندهحالتاینبههستکائناتایندرکههرچی،چقدر

شدیمبینواماچقدروآمدیمچیبرايماکهدهدمینشاناینو.دنداراحتیاجآنبهچیهمه؟شودمیساطع
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بشودصادراوازبرکاتاینوانرژیهااینوبشودزندهاوابدیتوبینهایتبهتواندمیکهايباشنده.جهانایندر

ازقرضیارزشگرفتنمحتاجخودش.استمردمتوجهبینوايومسکینخودش،دارداحتیاجآنبهچیزهمهکه

.کنیدمیتوجه،دهدمیپزدیگرانبهکندمیآویزانخودشبهراآنها.هستمتعلقاتشاز،هستپولش

پیشِ خاکش سر نهند امالك حقخاك آدم چونکه شد چاالك حق

،چیگفت.شدزندهخدابهیعنی،خداچاالكشدوقتیآدمحضرتخاكگویدمی.فرشتگانیعنی،حقامالك

اوجلويهستهرچی،چیهمه،همآورپیغام،هميافرشتهة باشندهریعنی.کنندتعظیماوبهفرشتگانۀ هم

.شیطانغیرازدانیدمیکههمینطور،کندمیسجده،کندمیتعظیم

گشوداز یکی چشمی که خاکیی اَلسّماء انْشَقَّت آخر از چه بود؟

.شکافته شدن آسمان براي چه بود؟ بدان جهت که انسانی خاکی چشم گشود

خدایازندگیکهزندگیدهیپیغامیعنیآسمانشدنشکافتهبود؟چهبرايآسمانشدنشکافتهگویدمی

ازالبتهو. کندپیداراخداچشمتوانستخاکیانسانیکاینکهبراي؟بودچهبرايگویدمی.بدهدپیغامبتواند

.نبریدبکارمعلولوعلت،نکنیدقضاوتذهنتانباو،بشویدتسلیمبیاییدشما:کهگویدمیموالنابعدبهاینجا

ازانسانو.رودمیپایینولی،برودباالبایداالصولعلی،استآتشجنسازشیطانکهبگویدخواهدمیمثال

.باالرودمیولی،برودپایینبایداصوالًاستماده،استخاكجنس

گویدمیراعادتاین،کردیمعادتهماینهابه،کردیمجورذهنماندرماکهمعلولهاییوعلتاین،بنابراین

،شودنمینخواهدخداو.شودنمینخواهدخدااگرو،راهاخاصیتاین،دهدمیاجساماینبهاصطالحبهزندگی

رويداردتصرف،استقدرتدر،استحاکملحظهایندرزندگییعنیایشانکهرساندمیاینجابهراماسرآخر

مناینکهبراياستسختیکاررسیدنوضعیتاینبهولحظهاینبه.کندکارماروياوبدهیماجازهبایدماوما

.موالناکردهلفظیاقتباساینکهبرايخوانمنمیکهقرآنازايآیهبهاستمربوطاولمصرع.گذاردنمیذهنی

خاك بین کز عرش بگذشت از شتابنشیند زیرِ آبخاك از دردي

.گذشتسرعتباعرشازوشدبلندکهببینراخاکیتوبیاو،آبزیرنشیندمی،استسنگینخاكگویدمی

مینبایدانسانیعنی.بشودنشینتهبایداالصولعلیخاكگویدمی.گویدمیرامعلولوعلتهمیندارد

حسة دیداینکهبهگردیمبرمیبنابراین.گذشتعرشازکهببینراخاکیشماولی.برودباال،کندپروازتوانست
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گویدمیکندمیکهفکرهاییباو،داندمیمادهجنسازراما،ماذهنوماحساینکهبراي،باشیدنداشتهبین

باوحیوانباما.باشدمادهنبایدمامرکزدر.نیستیممادهجنسازمادانیممیماولی.کندنمیپروازاینبوخکه

خاكازماجسمکهاستدرستما.بشویمنشینته،بمانیمخاكکهنیستیمخاکیما.داریمفرقجمادباونبات

وشدنشنشینتهواش درديخاصیتازکلیبطورو،گرددبرمی،جهانرودمیمابودنولی،استشدهساخته

.دهدمیدستازراماندنشپائین

نیستوهابجز عطايِ مبدعِآن لطافت پس بدان کز آب نیست

می.باشدلطیفو،کندرفعراتشنگیآببایدهمیشهکهکنیممیفکرما.نیستآبازکهبدان،آبلطافت

فکرذهنمانباماکهاینطوريیعنی.بگیردآنازتواندمیودهدمیآنبهراخاصیتاینزندگیلحظههرگوید

می،آمدنخواهددرجورقضاویکونفَنکُقانونبا،کتابهاحساباین،چینیممیهمسرپشتراکارهاوکنیممی

پدیدمخصوصا،آورندهپدیدوآفریدگاریعنیمبدع،بخشندهبسیار،بخشندهیعنیوهاب.دبگوییراایندخواه

.نیستازهستة آورند

ور ز گُل او بگذراند خار راهوا و نار راگر کند سفلی

یعنی،بدهدعبورهمگلازراخاراگرو،بیاوردپائینراآناگر،برودباالبایدآتشوهوا،ناروهوابنابراینپس

جنسازکههمشیطان.آیدمیپایینشدگیهاهویتهمودردکههستایننماداینهاۀ هم،بکندگلازبهتر

بایدهمیشههمگلو،ماذهنیفکرهايطبق،برودباالبایدهواوآتشحالیکهدر،آیدمیپاییناستآتشهمین

.شویممیبهترگلازآییممیو،ذهندرهستیمخارمایعنی.باشدبهترخاراز

او ز عین درد انگیزد دوااست و یفْعلُ اهللا ما یشاحاکم

چنانکه از ذات درد و مرض، دوا و .زیرا حق تعالی، حاکم و فرمانرواي جهان است و او هر چه خواهد همان کند

.درمان می آفریند

درافتادهتلهبهيهوشیاراینو،کندمیآزادراخودششدگیهاهویتهمهمینتويازیعنیمرضودردذاتاز

خواهدآنچهخدااینکهبهکندمیاشارهیفْعلُ اهللا ما یشااین.دواستخودیاعین،شدگیهاهویتهمودردها

.شودمیآنبخواهدهرچیخداپس.اینچنینکند
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کندثقلیتیرگی و دردي و گر هوا و نار را سفلی کند

، باالیعنیعلوي،استعلويعکس،پایینپستیعنیسفالیاسفلی،کندسفالیاکندفلیسراناروهواگر

بایدناروهوادرحالیکه،بشودسنگینودرديوتیرهوپایینبیایدناروهوااگریعنی.کندثقلیودرديوتیرگی

.باالبرود

کندراه گردون را به پا مطويکندور زمین و آب را علوي

،کندمدفیپابهراگردونراه،بشودزندهاوبهبشودبینهایتباالبرود،استخاکیانسان،آبوزمینازمنظور

بهانسانیعنی،نوردددرراهاآسمانراهوباالبیایدپایینبایدکهآبوزمیناگرو.شدهدرنوردیدهیعنیمدفی

.کندپروازونماندجسمانسانشودزندهخدا

پرها بر گشا: خاکیی را گفتپس یقین شد که تُعزُّ من تَشا

بهروایناز،سازدارجمندراپستیموجودهرتواندمیتعالیحقکهشدمسلمپسیا،کهشودمیمعلومپس

او،ردیگاالنشدیقینمابرايپس.کنپروازمعناآسماناوجبهوبگشاراعقلتپرهاي:گفتخاکیبشریک

می،بیایدپاییناینکهجايبه،آبوخاكگفتکهآدمتويازو،آوردمیپایینراشیطان،آوردمیپایینرادرد

پرهايکهگفت،مایعنی،خاکیبهآنمصادیقازیکیبنابراین.کندمیعزیزرااوبخواهدراهرکی،باالرود

:گویدمیاستقرآنآیههماین،بله. کنبازبرگشا،راخودت

26، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

ْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء  َشاُء ۖ ِبَیِدَك َوُتِذلُّ َمْن تَ قُِل اللَُّھمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤتِي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

اْلَخْیُر ۖ إِنََّك َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

و ارجمند کنی . و ستانی ملک را از هر که خواهی. دهی ملک را به هر که خواهی. بگو خداوندا، تویی دارنده ملک

.چیز توانابه دست تو است همه نیکی ها و تویی بر هر. هر که را که خواهی و خوار کنی هر که را که خواهی

وحسپنجوسیلهبهمابگیریمنتیجهخواهیممیواقعابگیریم؟نتیجهچیخواهیممیماهاصحبتایناز

هر.بشویمتسلیمفقط.ندهیمتشخیص.نگیریمتصمیم،آیدمیمرکزمانهاي انباشتگیازکهذهنیهاي قضاوت

شدچیحاالببینمکه،نکنیدقضاوتذهنباوکنیدگشاییفضا،کنیدگشاییفضاکنید،گشاییفضاشمالحظه

؟شدچینتیجه
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شوزیرِ هفتم خاك، با تَلبیسرو ابلیس شو: آتشی را گفت

همزیرشومدفونوشوشیطانبروگفت،استشیطانمنظورش،بودآتشجنسازکهکسییعنیراآتشی

جنسازابلیساینکهصرفبهبنابراینپس.شدهکه.شونیرنگوگريحیلهازپرآنجاودردهاوهاشدگیهویت

حاال.کردپروازو،ننشستپایین،بودخاكجنسازانساناما.باالنیامداستآتش

اي بِلیسِ آتشی، رو تا ثَريآدمِ خاکی برو تو بر سها

بهو،بشوزندهمنبینهایتبهیعنی، معنویتدرجهمنتهايبهبروخاکیآدمپس.آسماندرکوچکستارهسهی

وباشدآتشجنسازابلیسکهنبودطورياینپس.هاشدگیهویتهمزیر،زمینزیربرو،گفتآتشیابلیس

.پایینودبرباشدمادهباشدخاكجنسازانسانو،باالبیایدباشدهوا

در تصرّف دایماً من باقیمعلّت اُولی نیمچار طبع و 

هیجانجنساز،هستیمفکرجنسازماکنیممیفکرمااینکه،داریمبعدتاچهارمایعنی.گویدمیمابهدارد

ایندر،باشدعلتبهترینتواندمیاولیعلتمانظرازو،هستیمجانجنسازوهستیمتنجنساز،هستیم

. نیستهااینازکدامهیچ؟خواهدمیچیمناز،آفریدهرامنخداکهعلتبهترین،مقوله

ازنه،استخشمجنسازنه،ماهیجاناتنه،استدرستاومورددرمافکرهاينه،استفکرجنسازنهخدا

علتیآننه،ماستتنجنسازنه،ماستجانجنسازنه،ترسدمینه،شودمیخشمگیننه،استترسجنس

بهگردیممیبردوباره.هستیماواختیاردرماهمیشه.ماستتصرفدرهمیشهاما،هستکنیممیفکرماکه

حسپنجایناساسبرکهذهنازحاصلدیدازو،شودمیناشیمابعدچهاراینازکهعللیبهمااینکه

.نخوریمفریب،ماستهاي قضاوت

هست تقدیرم نه علّت، اي سقیمکارِ من بی علّت است و مستقیم

چهمنبزنیحدسیتوانینمیتویعنی.استعلتبیمنکار،خدازباناز،زندگیزباناز،گویدمیمابهدارد

پس،کنممیکارتورويمنمستقیم.نیستکسیتوومنبین،هستهممستقیمحاال،کنممیکارجوري

بامنتقدیر.بگیریدبایدرامنتقدیرشمایعنی.نداردعلتهممنتقدیرحتی،نکنتراشیعلت،شوتسلیم

هاي علتیعنی.ندارندخوانیهمباهمدوتااین.خواندنمی،سنجدنمیاصال،استعلتبراساسکهتوتدبیر

.نگیرکاربه،نیستوارد،نیستدخیلتوذهنی



# Programگنج حضور719برنامه شماره  719

55: صفحه

برو،کنممیکارتورويفیکونکنوسیلهبهو،کنممیبازتوجلويرازندگیتسلیماثردرکهرامنتقدیر

فضااتفاقاتاینبرايتو،آورممیبوجودرااتفاقات،کنیمیفکرتوکههاییعلتاساسبرنهقضاقانوناساس

اي،مریضاي،سقیماي. کنندنمیرهاراخودشانتدبیرمردم.توتدبیرنهود،بشجاريمنتقدیربگذار،کنباز

بشويتسلیمتایعنی.استمستقیممنکار،نکنتراشیعلتاینقدر.کنمدرستتمنبگذاربیماراي،نادرست

،استتوبیشتردردهاياش نتیجه.کنمکارمنگذارينمیکنیستیزهتا،بکنمکارتورويتوانممیمن

.نپردازتراشیعلتوعلتوتدبیربهاینقدر،رسدنمیتوبهمنخرداست،حیاتآبشدنخشکاش نتیجه

.گویدمیراایندارد

این غبار از پیش، بنشانم به وقتعادت خود را بگردانم به وقت

درعادتشکنیدتوجه. کنممیعوضراخودمعادتموقعبهوکنممیکارتورويمن،بشوتسلیمتو،نکنعجله

ببینیرامنهاقضاوتوحستاپنجبااگرببینگفت.دادتوضیحراهمهخودشداریمذهنیمنکهاالنمامورد

هیتو.شويمیدردازپر،شويمیکورتوباشیطوريایناگرکهاستاینمنهاي عادتازیکی،شويمیکور

،کنیمیتولیددردتولحظههراینکهمنوشودبجاريمنتقدیربگذاربیاتوولی.تراشیدخواهیبیشتريعلت

بههمآن،استمنهاي عادتازیکیهماین،بینیمیچیزهاعینکپشتازوچیزهاباشويمیهویتهمو

.کردخواهمعوضرااینموقعبه.استمنتدبیروتقدیر

اینراذهنیمناین.کنیدکار.شودمیدرستموقعبه،شوممیخالصذهنیمنازکیمنکهنکنیدعجلهشما

ایجاددردکنیمیفکرتندتندکهراخاكوگرداین،راغباراین،موقعبهدارممیبرچشماتپیشازراغبار

.شودنمیدرستتوعجلهبا،وقتبهنشانممیرااینمنشوتسلیمتو،گرفتهراچشماتجلوي،کنیمی

ازعیسیکهبگویمخوانم،نمیراهمهمعنی،پرقصهاینازهمايخالصهیکدهیداجازهحاالخواندیمراهااین

میاحساس،شودمیزندهحضوربهمقداريواقعاکسیاگرکهخوانممیهمقسمتاینوگریختهمیاحمقان

.دندهقرارذهنیهاي منمعرضدرراخودش،شودمیبازداردمرکزشکهکند

زندگیقهربهآدماینو.کندمیمقاومتلحظهایندرزندگیخردمقابلدرکهاستکسیاحمقموالنانظرازو

خودشفقطوزندمیزندگیکهاستهريمیکشودمیقطعآبشکهخداقهراینو.شودمیدچارخداقهربه

براي،بکنمتوانمنمیکاريمنهمعیسیگویدمی. بکنندکاريتوانندنمیدکترهابنابراین.کندبازتواندمی

بارااعظماسمآنحتی،بکنمکاريتوانمنمیهمعیسیمن،ستیزدمیخدامقابلدرلحظهاینکهکسیاینکه
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کار،گیردمیراخودشمقاومت،گیردمیراخودشفکرهیولی،احمقاینبهخواندمدوستیباونیتحسن

میمقاومتو،داردشدگیهویتهمکهبداندوبشودبیدارکمییکبشودبیداردروندربایدآدماینپس.نکرد

گرفتگییادبا،دهدمیقرارمالكراخودشعقلکسیکهزمانیتا.دهدمیقرارمالكراخودشعقلوکند

. کشیدخواهدسختیآدمآن،کندمیمقاومتوستیزهو،استباورهایشازمرکزش،استهویتهمهایش

.کنممیآوريیادفقطراقصهاینخواندمهمقبالچونخوانممیسریع

2570مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گریختن عیسی، فراز کوه از احمقان

خواست ریختشیر گویی خونِ او میگریختعیسیِ مریم به کوهی می

.بریزدرااوخونخواستمیشیراینکهمثل،کوهسويبهکردمیفرارداشتعیسییامسیححضرت:گویدمی

خیر: آن یکی در پی دوید و گفت

در پی ات کس نیست، چه گریزي چو طَیر؟

؟کنیمیفرارداريپرندهمثلچرا،کندنمیدنبالتکهکسی،باشدخیر:گفت،دویددنبالشیکی

کز شتابِ خود، جوابِ او نگفتتاخت جفتبا شتاب او آنچنان می

وضوحاینباابیاتاین.ندادراشخصاینجوابکه،دویدمیسریعیعنی،تاختمیتندچنانعجلهباگویدمی

بازلحظهایناتفاقمقابلدرفضا،ستیزدمیخدابا،ستیزدمیلحظهاینباکهکسیازما:کهگویدمیمابهدارد

میمنبگوییمنباید.کنیمدوريبایداستردیگدردهايازپر،استخشمازپر،استشکایتازپر،کندنمی

.بگذاردتواندنمیاثرمنرويکسی،کندنمیاثرمنرويچیزي،توانم

پس به جِدّ جِد عیسی را بخواندیک دو میدان در پی عیسی براند

می.جدجدبه،زدصدارااوجديخیلیآنازپسودویدعیسیپیمیدانتادومقداريیکبنابراینپس

آدمازچرا،شدهزندههمزندگیبهکهخردمندآدمیکپس.کندمیفرارچیبرايعیسیکهبداندخواست

اینازبایداروزهاینمخصوصا.باشدشخصآنمنفیاثرزیرخواهدنمیاینکهبرايکند؟میفرارگرستیزه

مدیاسوشال. داریمنگهراخودمان،فرستندمیراهاپیغاماینمرتبکهمدیاسوشالمعروفقولبهمنفیاثرات
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ولی،کندپخشرابزرگانخردمندانههاي حرف.کندپخشراموالناآموزشبتواندانساناگر،استخوبخیلی

.کنیممیاستفادهآنازجوريچهببینیمبایدما.استمضرخیلی،کندپخشمنفیمطالباگر

رضاتکه مرا اندر گریزت مشکلی ستحق یک لحظه بیستکز پی م
کردمپیدامشکلمنکه.بایستلحظهیکیعنیبیستلحظهیکبایست،لحظهیکخدارضايبخاطرگویدمی

.دهدمیآموزشمابهداردکند؟میفرارچراکنی؟میفرارچراقدرتاینبامسیحتوکه

نه پی ات شیر و نه خَصم و خوف و بیمگریزي اي کریم؟از که این سو می
بیمیوترسنه،هستدشمننه،هستشیرنهاتپیدرگریزي،میسواینچیبرايبزرگوارايگویدمی

.کندنمیتهدیدراتوچیزي،هست

رهانم خویش را، بندم مشومیاز احمق گریزانم، برو: گفت
احمقگفتم.نگیرراجلویم،نشومزاحممبرو،برهانمراخودمخواهممیو،گریزممیهااحمقدستازگفت

میآمدورفتهاآدمجوراینبامااگرو.داردمقاومتلحظهاینمقابلدرستیزدمیلحظهاینباکهاستکسی

.گذاشتخواهندمنفیاثراتمارويکهبدانیمبایدکنیم

که شود کور و کر از تو مستَوي؟آخر آن مسیحا نه توي: گفت
گویندمیکهمسیحاییآنمگرگفت.یافتنبهبود،شدنخوبمعنیبهاینجادر،همواروبرابریعنیمستوي

.خوانمنمیراهمه. هستمچرا:گویدمیعیسیونیستی؟تو،کندمیمعالجهراکروکور،کندمیزندهرامرده

خواهدمی،کنممیمعالجهراکروکور،کنممیزندهرامردهمن،دارممنراقدرتآنهمه،هستمبلهگویدمی

.بکنممتواننمیکارينم،لحظهایناتفاقباکندمقاومت،دارداصرارلحظهایندرکهراکسیکهبرسداینجابه

نمیمن،کندبازراهرماینزندگیوبشودزندگیباموازيبایداوو،کردهمومومهرزندگیرااودلاینکهبراي

:گویدمیهمینبرايتوانم

2585مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خواندم، شد حسنبر کر و بر کور کآن فُسون و اسمِ اَعظَم را که من

بعدو.شدندخوبوخواندمکوروکربرايمن،رااعظماسموداشتممنکهرازندگیوسیلهبهدمیدنآنگفت

:گویدمی
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خرقه را بدرید بر خود تا به نافبر کُه سنگین بخواندم، شد شکاف

میهمبازسنگینکوه.رفتوشدتماموکردپارهراخرقهوبرداشتشکافکوهوخواندمهمکوهبرگویدمی

،استهویتهمعلمشبا،استعلمازپر،استعاقلبسیاربسیارکهباشدانسانیتواندمی.باشدسمبلیکتواند

هایشیادگیريبهنازدمیو،استشدهبستهدرونازدلشکهفهمدمی،شنودمیراموالناپیغامدفعهیکولی

.استمرکبجهلدر

کهمنهاي یادگیرياینکهگویدمی،هاشدگیهویتهمبهکندمیاعتراف،لحظهاینباشودمیموازيبنابراین

زندگیو،داردمیبرشکافسنگینکوهاینموقعآن،باشندمنبخشنجاتتوانندنمی،هستندمنمرکزدر

.بکنمکاريتوانمنمیگویدمی،بکندستیزه،ندهدگوشکسیاگرولی. تاباندمیرانورش

یبر سرِ الشَی بخواندم، گشت شَیبر تنِ مرده بخواندم، گشت ح
همینبهبرگرددتواندمیدوباره.شدشیخواندمنبودچیزيکهالشیبه،شدزندهخواندممردهتنبرگویدمی

.شدزندهمرده،شدچیزينبودچیزي،بشودزندهکهخواست،مردهذهندرکهانسانی

دصد هزاران بار و درمانی نشدخواندم آن را بر دلِ احمق به و
میاصلراهاشدگیهویتهماینو،زندگیباکندمیستیزهمصرانهانههوشیار،لحظهایندرعمداًکهکسی

دهدمینشانببینید. نکرداثرولیخواندمبه آن محبتوعشقود،دوستیومهرکمالبابارهاگویدمی.گیرد

وپدریااجتماعیباورهايیامانکتابیدانشبا،باشیمذهنیهاي معلولوعلتبهمعتقدمااگراینکهکه

،بپرستیمراهاآن،بدانیماصلراهاآن،باشیمهویتهم،گرفتیمدیگرانازتقلیدیا،رسیدهمابهکهمادرهایمان

.شدنخواهیمدرمان،بدانیمدانشمند،بدانیمعاقلراخودمانو،بگیریمیادنخواهیموکنیمستیزه

ستیزهمرتباینکهبراي،گذاردنمیهمبرخیروي،گذاردمیاثربینندگانازخیلیرويحضورگنجبرنامهاین

خواهددردآدماین،شودبمتوجهخودشکهزمانیتاگذاشتهراهرشمخدا:کهگویدمیدارداالنو.کنندمی

. بکشددردنبایدبفهمدکهزمانیتاکشید

ریگ شد، کز وي نروید هیچ کشتسنگ خارا گشت و زان خو بر نگشت

آندرشودنمیهیچی،ریگشدبنابراین،برنگشتستیزهخويآنازو،شدسفتدلش،شدسفتآدماینپس

ابیاتاینباراخودتانشما.آمدهبوجوددردهايجز،رویدنمیآندرکشتیهیچکهداشتیمامروزکه،کاشت

. بسنجید
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سود کرد، اینجا نبود آن را سبق؟حکمت چیست کآنجا اسمِ حق: گفت

؟نکرداثرياینجاوداشتفایدهحقناماعظم،اسمآنجاکهچیهحکمت:پرسدمیشخصآن

او نشد این را و آن را شد دوا؟رنج است و این رنجی، چراآن همان

دیگر،هسترنجدوهرهست،رنجهماحمقیاینوهسترنجبیماري،وکوريوکرانسانها،گرفتاري:گویدمی

. پرسدمیمسیحاز؟کندنمیاثراینجاکند،میاثرآنجاچرا

رنج و کوري نیست قهر، آن ابتالستقهرِ خداسترنجِ احمقی : گفت

شدههویتهممنکهکندمیاعترافکهکسیوقتیحتیوجسمیکوريوجسمیدردهايمثالکهگویدمی

.داردمیبرراقهرخداکهاینبراي.شودمیعوضدردشنوعکنم،کارخودمرويخواهممیمنو،هستم

چیزیمیکبشوم،تسلیمبایدواقعاکهاینبهبشویمبیدارواقعاخودماندرونازبایدماکههستاینمعنیش

زیربردارم،دستمالمتازموقعآنکردم،ایجادخودمرادردهایمتمامدارم،شدگیهویتهممریضم،هست،

تا.دهدمیشناساییهمخداو،کنمشناساییو،کنمکارخودمرويخودمبایدمنبگویمبشوم،مسئولبروم،بار

منرويخدا،قهربعنواناحمقیرنجایننرسیدم،شناساییاینبهونکردماعترافمنراچیزهااینکهزمانی

.هستندبیماريآنهایعنیهستند،ابتالآنهانیست،قهریعنینیست،قهردیگردردهايپس.ماندخواهدباقی

.بکنمکاريتوانممیمنرابیماري

چرا؟گردد،میبرآنرند،بمیراقسمتآنآیندمیدکترهادارد،جسمیدردآدمییککهبینیممیهمواقعا

چیدکترشده،خشکستانوخشکگذارد،نمیدارد،جنگ،داردستیزهزندگیشفابخشنیرويبامرکزشدر

آنورازبخششفانیرويکنی؟تولیدراهمانخواهیمیدوبارهرم،بمیراقسمتآنمنگویدمی.دیگرکندکار

میستیزهکهکسیازشماکهستااینبرايصحبتهااینهمهوعیسیفراردانم،نمیوعیسیصحبت.آیدمی

قهردچارو.بشویدتسلیمونگیریدیاداوازکنید،دوريگرستیزهذهنیمنازهمخودتانوکنیددوريکند،

.نشویدخدا

اینست،امستقیممنکارگفت،نکندبازراراهونشودبیدارشخصاشخص،خودتاکههستاینمعنیشخداقهر

بازراراهاینبکند،کاريیکبیایدیکیگوییممیما.کنیبازبایدتوکند،بازرااینبیایدیکیکهنیستطوري

مرکزجزوهمخرافاتآنکهدانیمنمی.بزنمدستجایییکبرومکن،دعاگوییممیهمینبراي.منبرايکند
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جایییکبرویمشدیمامیدوارماچقدرانداخته،عقبراماچقدرنه،کنند؟میکمکمابهخرافاتاست،مادي

تامردمبهدهندمیپولکههستنفرچنداالنکند،دعامابهیکییا،کنیمبغلیا،کنیمطوافیا،بزنیمدست

.بخوانیدراشعراینشماآخررا؟پولتاندهیدمیچراآخرکنند؟دعا

اي بر وي نیارد برد دستچارهآنچه داغِ اوست، مهر او کرده است

راهرماینشماحاال.بشودتسلیموبشودبیدارخودششخصاینتا،کردههرمگذاشته،عالمتخداکهگویدمی

میبرداشتهداغاینبگیرد،پولشمااز،بکنددعاشمابرايکسییکیا،بزنیددستجایییکبرویدنگهدارید،

چارهدست،بردنیاردويبرايچاره.بکندکاريتواندنمیکسییعنیکرده،هرمگوید،میگذاشتهعالمت؟شود

دروندرمگر.تواندنمیکسهیچتواند،میپیغمبرنهتواند،میعیسینه،می کنددکترنهبکند،تواندنمیاي

:قرآنآیهیکبهکندمیوصلهمرااینبله.کندبازراراهوبشودبیدار

7، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

ُ َعلَٰى ُقلُوبِِھْم َوَعلَٰى َسْمِعِھْم ۖ َوَعلَٰى أَْبَصاِرِھْم ِغَشاَوةٌ ۖ َوَلُھْم َعَذاٌب َعِظیمٌ  َخَتَم هللاَّ

.اى است، و برایشان عذابى است بزرگخدا بر دلهایشان و بر گوششان مهر نهاده و بر روى چشمانشان پرده

.استچیدانیدمیدیگر،ستاهمدرست

ز احمقان بگریز، چون عیسی گریخت

صحبت احمق بسی خون ها که ریخت

.ریختههاخونخیلیاحمقهابامصاحبت.گریختعیسیکهاینبراي،کنفراراحمقانازکامال،ستامشخص

میلحظهاینبااینهاورفیقیدانبا آنکهآیدمیکسانیازدردهایتانبینندگانشماازخیلیکهباشیدمطمئن

ضرردایماآدمهااینازند،هستزندگیخردازعاريند،هستلحظهایناتفاقپذیرشازعارياینهاستیزند،

.رسیدخواهد

دین چنین دزدد هم احمق از شمااندك آب را دزدد هوااندك 

آبدیگردفعهیکدزدد،میدزدد،میدزدد،میرااینگرمایواشیواشبریزي،جایییکراآبکهطورهمین

میکارخودشرويمرتبکهکسی.دزددمیشماازرادینچنیناینکه،گویدمیاحمقهابامصاحبتو.نیست

رويفقطگذاشته،نورافکنزیرراخودشروزهرخواند،میموالناروزهرکند،میتمرینراتسلیمروزهرکند،
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شروعکند،نمیکارخودشرويخواند،نمیموالنادیگرکهبیندمییواشیواشیواشیواشکند،میکارخودش

ازشماآید،نمیآنورازخرديهیچدیگرکردن،مقاومتکردن،انتقادگرفتن،ایرادکردن،کاردیگرانرويکرده

.باشیدنبایداینها

همچو آن کو زیرِ کون، سنگی نهدگرمیت را دزدد و سردي دهد
میمریضماوکندمینفوذمابدنبهسردیشباالخره،بگذاريراسردسنگیکنشیمنگاهزیرکهطورهمین

راماهیدارد،توقعاست،جوعیب،استگرستیزهکهآدمییکهمرامامعنويگرمیزند،میمثالداردشویم،

ندارید،آرامشندارید،شاديدیگرشمابینیدمیدفعهیک.دزددمیراماگرمی.کندمیسردکند،میتحریک

بود،شدهکمبیرونجهانازتوقعاتممنگشودم،میرافضاهمهاینداشتم،فضاهمهاینمنشد؟چیبود؟چی

پیغامهااینروزهرکن،نگاهگیريمیکهپیغامهاییبهکن،نگاهبرتودورآدمهايبه؟شدماینطوريدوبارهچرا

وراههیچالبتهمنببینی،استممکنراتلویزیونآنتلویزیوناینروزهرگذارند،میاثراینهاتو،خوانیمیرا

.کنممیمنتقلشمابهراموالناحرففقطدارمکنم،نمیپیشنهادکسهیچبهراروشی

ایمن ست او، آن پی تعلیم بودآن گریزِ عیسی نه از بیم بود
اینتعلیمبرايفقطاوبود،شدهزندهخدابینهایتبهاوکهاینبراينبود،ترسشازعیسیکردنفرارگویدمی

.زندمیمایادگیريبرايموالناهمراتمثیلاینبگیریم،یادماکهکردمیراکار

را؟چه غم آن خورشید با اشراقار پر کند آفاق رازمهریر
میگرماست،تابشخاصیتشدایما،کندمیگرماتابشکهخورشیدکند،پرراجهانتمامسختسرماياگر

مطرحباکه امیدوارممنو.کندمیمایادگیريبرايراصحبتاینهمموالناپس.نداردنه.نهدارد؟غمترسد؟

ید؟ستهمشغولچیبهمائداخوانید؟میچیکهدر این بکنیدنظريتجدیدیکهمشماکوتاهقصهاینکردن

اضافهیاشماازدزددمینید،کمیکهچیزهاییآنکنید،میکهکارهاییآنرازندگیگرمايایناندكاندكآیا

کنید؟می

کنید،مینگاهبیشترخودتانبهشماکند،میترمسئولراشماکند،میزیادترراگرماابیاتاینوغزلهااین

و.بدهیدتغییررادیگرانخواهیدنمیخواهید،نمیزندگیبیرونجهانازکنید،میکارترشبیخودتانروي

رااش نتیجهوکنندغارترازحمتایندیگراننگذاریدکشید،میزحمتهمهاینشماکهاستاینصحبت

.کنندخراب
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