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624مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

نوشد و پا کوبدهر ذرّه که بر باال می
خورشیدِ ازل بیند وز عشقِ خدا کوبد

آن را که خبنداند، خوش دست برافشاند
و آن را که برتساند دندان به دعا کوبد

آن باده، با قامتِ خم دادهمست است از 
کوبداین چرخ برین باال، ناقوسِ صَال

این عشق که مست آمد، در باغِ اَلَست آمد
کوبدکانگورِ وجودم را در جهد و عَنا

گر عشق نه مستستی، یا باده پرستستی
در باغ چرا آید؟ انگور چرا کوبد؟

بینیکوبی، و انگور منیتو پای مهی
کوبدهادر مِعصَرهکاین صوفیِ جانِ تو 

گویی مهه رنج و غم بر من هند آن مهدم
چون باغ تو را باشد، انگور که را کوبد؟

کوبیمهخرقه ایوبی، زان پای مهی
او پای وفا کوبد»اُرکُضْ«هر کو شنود 

از زِمزِمه یوسف یعقوب به رقص آمد
وان یوسفِ شیرین لب پاکوبد، پا کوبد
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حاضرِ آن جوییدای طایفه، پا کوبید، چون 

باشد که سعادت پا در پای مشا کوبد
جانایاین عشق چو بارانست، ما برگ و گیا

باشد که دمی باران بر برگ و گیا کوبد
درآتشِ منرودیپا کوفت خلیل اللـَّه

بر تیغِ بال کوبدتا حلقِ ذبیحُ ا
پا کوفته روح اللـَّه در حبر چو مرغابی

هوا کوبدتا فوقِبا طایرِ معراجی
زنمیلب خوش طالَ بَقاخاموش کن و بی

ترس که چشمِ بد بر طالَ بَقا کوبدمی
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز624شماره غزلباراامروزحضورگنجبرنامۀاحوالپرسیوباسالم

624مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

نوشد و پا کوبدهر ذرّه که بر باال می

خورشیدِ ازل بیند وز عشقِ خدا کوبد

خورشیدحتماً،برقصدیعنی،بکوبدپاوبنوشدمیباالبربتواندکهياذرههر:کهگویدمیاللفظیتحتبطور

میعالمدرکهچیزيهر،مخلوقیهردرهوشیاريیعنیذره،رقصدمیخداعشقآهنگبرو،بیندمیراایزدي

دانیدمیهمانسانمورددرو.هستذرهچیزيهردرخدائیتوجودپس،داردوجودخداامتدادآنتويبینیم

نوشیدنمیوانسانرويجهانیاینچیزهايجاذبۀدسترسیونفوذورايیعنیباالو.ماستهوشیاريذرهکه

.شودمیمابعدچهارواردکهبرکتیآن،انرژيآن.آیدمیورآنازماکاملتسلیمحالتدرکهشرابیآنیعنی

پامااگر.کردخواهیمبررسیراهمهورفتهبکارغزلایندرمختلفمعانیبهکوبیدن،رقصیدنیعنیکوبیدنپا

راجهانیاینمیوآهنگباپاییندرکوبیدنپا،نکردیمتجربهرازندگیآهنگبریاکائناتآهنگبرکوبیدن

.هاشدگیهویتهمدنیايدریعنیپاییندر.یماکردهتجربه

کهدانیدمیشماونداشدههویتهمفکرياقالمبصورتجهانیاینچیزهايباکهحالیدرمردمبیشترامروزهو

هم،مادیدعینکشودمیو،گیردمیقرارمامرکزآن،آنبهبچسبیمیعنیبشویمهویتهمماکهچیزيهربا

دریچۀازکهدیدخواهیمامروزو. شودمیماديعینکو،خدایازندگیبههم،جهاناینبرايمادیدعینک

.شدنخواهددرستماکارو.خداستلعنتواقعدرکردننگاهخداوجهانبهماديعینک

میتعریفمستقیمغیرومستقیمبطوربیتایندرموالناراانسانمسئلۀوانسانوضعیتدوبارهبنابراینپس

يهوشیارو.نرقصدوننوشدمیپاییندرکهاینستاشمعنیکوبدپاونوشدمیباالبرگویدمیوقتی.کند

میوجودحسآنهابهیا،چیزهابهچسبدمییاشودمیهویتهم،انسانبصورتشودمیجهاناینواردوقتی

کهآیدمیبوجودياباشندهیک،کندمیتغییرذهنوانسانمرکزدرشودمیزیادوقتیوجودحسآنودهد

بهماديوشدههویتهممرکزیکازذهنیمناین.استذهنیمنآناسموشدهدرستفکرازاستموهومی

بریعنی.کندمیتغییرجهانیاینچیزهايمطابقوداردجسمیهوشیاريدائماًبنابراینو.کندمینگاهجهان

.رقصدمیجهاناینآهنگ
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.رقصدمیپاییندریا،رقصدمیپایینبر،رقصدنمیباالبراستذهنیمنانساناسمشکهانسانیچنینیک

خدانهایتبیجنساز،باشندلحظهاینجنسازاینکهبجايلحظهایندرهاانسانکهبینیممیاینکهکما

بیرونهايشدگیهویتهمکهمرکزشاساسبرمرتّبجسماینواندشدهجسمیک،باشنداوابدیتو،باشند

کهاستدرستبنابراین،کندمیتغییرهممامرکز،کندمیتغییربیرونهايوضعیتیعنی.کندمیتغییر،است

داشتندوستوعشقازبلکه،رقصیمنمیخداعشقازولی،هاوضعیتتغییرآهنگباکنیممیتغییرما

بسیاريمنفیهیجاناتوداردوجودترس،باشدپاییندرکهترسجورایندرو.رقصیممیجهانیاینچیزهاي

هیجانخیلیواضطرابونظريتنگوحسادتوشدنخشمگینوترسیدنواقعدر،خشممثل.داردوجود

.پاییندراستذهنیمنرقص،دیگرمنفیهاي

درستکهدانیممیهماینو.برقصیمباالدربرویمباید،مابرقصیمنبایدپاییندرکهبینیدمیاالنشماپس

میمثل،بخوریمرابیرونیمیوبرقصیمبیرونجهانتغییراتآهنگباپاییندریماکردهعادتمااالنکهاست

هر،برقصیمکهاستممکن،گیریممیجهانازبیرونیشیرهبعنوانکهچیزيهروقدردانیوتوجهوتأیید

کنیمفضاگشایییاولحظهیکفقط،لحظهایندرکنیمآشتیکامالًلحظهایناتّفاقبااگرولی.داریموضعیتی

ازوخداآهنگبالحظهآندر،بپذیریمذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونرااتفاقاینیااتّفاقاینبراي

.شویممیخداخورشیدجنسازلحظهیکو،رقصیممیخداعشق

اینکهکما.خورشیدمثلکندبیانماطریقازراخودشتواندمیخدااینکهیعنیخداخورشیدیمگویمیوقتی

نهایتبیخورشیداینکه،شدخواهیممبدلخورشیديبهما،کنیمپاكراهاشدگیهویتهمکاملبطورمااگر

یکپس.ایزديبرکاتکنندةساطعحالعیندر،شدخواهیمنهایتبیبشویممتولّدذهنازبنابراینپس.است

درست.بکوبیمپاازلخورشیدبصورتخداعشقازتوانیممی،یمارقصیدهبیرونآهنگباحاالتاهماگرلحظه

؟است

ازغزلدرکهکنیدمیتوجه،اینجاازبشویمردواقعاًآنکهازقبلولیخوانیممیغزلازهمبیتیکحاال

اَلَست،هستیمخداامتدادجنسازما،هستیمزندگیجنسازمایعنیاَلَست،کردهاستفادهاَلَستنظیرکلماتی

اوجنسازماکهشدهپرسیدهمااز،اوامتدادبعنوانشدیمجداخداازکهموقعآندرماکهاینستمعنیبه

لحظهایناتفاقبهلحظهایندر،لحظهایناتفاقبهشودمیگفتههماالنهمینبلهآنو،بلهگفتیمما،هستیم

ماآنهاپذیرشباکهمابرايکندمیتعیینچنانرااتفاقاتزندگیقانون،قدروقضایعنیقضاو،بله:مگوییمی
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پایینبهرامادیگر هیچییعنیباالدر،باالدررویممیودنیاآهنگبهازرقصیدنشویممیخالصیواشیواش

.شدیمیکیکامالًاوباوقتی،خداآهنگ،کائناتآهنگبهبرقصیم،نکشد

طولدرو،هستندهاشدگیهویتهمهمانماهايدانهکهکندمیتشبیهانگورخوشۀیکبهرامانتیجهدر

تويافتادههوشیاريکهاینستاشمعنی.هستیمخداباغما،هستیماَلَستباغهمانما:کهگویدمیغزل

می،دادهترتیبانساندراالنراباغاینخداوانسانبهحیواناز،حیوانبهنباتاز،نباتبهجماداز،جماد

مقاومتباگذاریمنمیودانیممیجسمجنسازراخودمانلحظهایندرماو.بچیندزیباواقعاًراباغخواهد

.اَلَستباغ،بشودتشکیلباغخودمان

ماو.هستیمانگورکشیشیرةدرکارگاهماواقعدروکوبدمیراماانگورهايزندگی:کهگویدمیغزلطولدرو

اگر،کنیمهمکاريزندگیباوبکوبیمهوشیارانهکههستخوبچه.بکوبیمبایدخودمانراخودمانانگورهاي

اتفاقباکهاستبهتر،بکشیمهوشیارانهدردکهاستبهتر،دردیعنیعنا،عناوجهددر،کوبیدخواهدهمنکنیم

.بشودکوبیده،هستندماهايشدگیهویتهمهمانکهانگورهايدانهتا،کنیمآشتیلحظهاین

تمثیل،شدجاريچشمهوزمینبهکوبیدراپایشایوب.بکوبیدپازیرایوبمثلرااینهاهوشیارانهگویدمیو

هوشیاريکهشمایوسفیواشیواشکهگویدمیو.هستیایوبخرقۀهمتوگویدمی.استنَمادالبته،است

آوازبهکندمیشروعلبزیریعنی،آیدمیدرزمزمهبهیواشیواش،استعشقوزیباییهمۀنَمادکه،شماست

میبیداروقتیماهوشیاري،ماجانیعنییوسفآوازاثردرخواندنآوازاینوخواندمیرازندگیآواز،خواندن

.خداستنَمادیعقوب.آیدمیرقصبهیعقوب،ذهنخوابازشود

آهنگباوکوبیدنپاپاییندروجسمیهوشیاريبامانمقاومت،مانستیزةباواقعاًماکهبگویدخواهدمی

بهترینخواهدمی،برقصدماطریقازخواهدمیخدا.ایمکردهبیکارکارازواقعاًراخدا،رقصیدنهاوضعیت

و،بدهدهممابه،کندپخشجهاندرمابوسیلۀکاملبطوررالطفشخواهدمی،کندپخشجهاندررابرکاتش

میزندگیاتفاقازکهلحظهایناتفاقمقابلدرمامقاومتشودمیخالصهمامقاومت.کنیممیمقاومتما

.رقصیممیاتفاقاتآهنگباکهاستهمینبراي.خواهیم

.باددرازعمرشیعنیبقاطال،بزنیبقاطالخوشوبشويخاموشاستبهترگویدمیآخربیتدرهمینطورو

بایعنی.بزنندحرفیاینکهبدون،شوندمیجاودانهابديلحظۀاینبهشدنهوشیاربا،هاانسانیعنی،شمایعنی

حرفبهنهولی،باددرازخداعمربگوییمکهاینستماکار.باددرازعمرشیعنیبقاطال.نزنندبقاطالحرف
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تبدیلخداخورشیدبه،ازلخورشیدبهذهنیمنوجسمیهوشیاريازبایدما.شدنتبدیلوعملبهبلکه

فکرجهانایندرما،شودمیزدهلحظههرورآنازکهآهنگیمطابقیعنی.بکوبیمپايخداعشقازوبشویم

بیماناندازةکهحالیدر،باشیمایزديبرکاتتابندةدائماًوکنیمپخشرازندگیبرکاتیاکنیمعملکنیم

.استآنخودهمیناندازةماناندازة،استنهایت

چیزهايبهایمشدهمشغولماو.کندتجربهراخودشمرگیبی،راخودشجاودانگیمادرخواهدمیخداپس

عشقوهستیباغتوگویدمیو.انگورهايدانهبهکالهاشدگیهویتهمهمانبهیعنیجهانیاینکوچک

جنسازخدایعنی.داردمیبهعالقهاستمستعشق.کوبیدخواهدراشماانگورهايوشماباغبهآمدخواهد

می.استانسانکهبچیندرااشنهائیمحصولخواهدمی.هستیماوجنسازهممااستآرامشواستشادي

راکاراینجلويهاشدگیهویتهمیعنیانگورهااینو.بشودزندهخودشابدیتونهایتبیبهاودرخواهد

.کوبیدخواهدباالخره،گرفته

براي.نیستیمآگاهکه،آیدمیبوجودماانگورهايدانهاینشدنکوبیدهازمادردهايبیشترکهکنیدتوجهولی

ببینیمراانگوربایدکوبیممیپايحالهربهماپس.بینینمیانگوروکوبی،همیپايتو:گویدمیغزلدرهمین

میاذیتراماکهاستذهنیتصویرهمان،استجسمیهمینلحظهایندرانگور،همیشههستمانپايزیرکه

خودکهشاشیرهوبکوبیمبایدراانگورهمانکنیممیستیزهآنبامالحظهایندرکهشدگیهویتهماین.کند

میزیادهاشیرهاین،بیرونبیایدآنجاازاششیره،افتادیمگیر،شدیمگذاريسرمایهاوبهدادیمکههستیمما

انگورهاخوددیگر،دانیممیانگورهاشیرةاینراخودمانماجایییکباالخره،شودمیزیاد،شودمیزیاد،شود

.گیردمیصورتتبدیل،دانیمنمیهاشدگیهویتهمیا

حرفبهنهاوبهشدنزندهباعمالًرااوجاودانگییعنیزنمیبقاطالخوشبیاتوگویدمیآخربیتدرکه

و،شودمیمرکزتهاشدگیهویتهم،بشويهویتهمتوکهشودمیسببزدنحرفکهبترسوبدهنشان

منعمرهمینبهتبدیلراتوجاودانۀعمریعنی،کوبدبقاطالبربدچشمکهترسمی.استبدچشمکه،دیداین

:گویدمیدومبیتتوضیحاتاینازپس؟استدرست.بزندچشمراتوبدچشم.بکندذهنی
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برتساند دندان به دعا کوبدو آن را که آن را که خبنداند، خوش دست برافشاند

هرخوریممیرازندگیمیکهحالیدرزندگیرقصایندریعنی.زندمیدستخوش،بخندانداوراکسیهر

کی.بخندانداوراکههر.کنیممیشاديو،رقصیممی،آنبرکاتوآنشاديازشویممیمستولحظه

دورریختهکردهجاروراهاشدگیهویتهمکهکسی؟خنداندمیراکی،بخنداندزندگی،بخنداندخدا؟بخنداند

یافضاگشاییاینخردباکردهفضاگشاییافتادهاتفاقاتیعنی،مرکزشگذاشتهرااونهایتبی،رازندگیخودو

درودورانداختهوکردهاعتباربیوکشیدهبیرونرااششیرهوکردهشناساییودیدهراشدگیهویتهمفضا

.رقصدمیخوشپس.لحظههرخنداندمیرااوخدانتیجه

درکندمیتجربهلحظهبهلحظهراهاشدگیهویتهمکهکسی؟ترساندمیراکیبترساندکهراکسیاما

قدرتوشناساییقدرتانسانبعنوانبایدماکهاینجاست.ترسدمینتیجهدر،بیندمیآنهادیدبا،مرکزش

میرامااینهاو.نیستیمما،مامرکزدرهاشدگیهویتهمکهبگوییم،ببریمبکاررامانانتخابوگیريتصمیم

میبینازدائماًاینها،هستندگذراوآفلچیزهايهاشدگیهویتهماینکهبراي؟ترسانندمیچرا.ترسانند

،هستیمیکیآنهابا،هویتیمهمآنهابا،ترسیممیوبینیممیراجهانآنهاعینکپشتاز،آنهادیدباماوروند

.ترسیممیماروندمیبینازدارندآنها.هستیمتوما،ایمگفتهوایمدادههویتآنهابه

شانحواساینهاو،دوربریزکنشناساییرااینها،دوربریزرااینهاگویدمیمابهخدا،زندگیطرزاینباپس

کنیدتوجه؟کندمیچیدعاي.کندمیدعاکهحالیدروزندمیهمبهراهایشدندانهیشانترسازنیست

وانددادهقرارمرکزرااینهاواندشدههویتهمدردهایشانباباورهایشانبامتعلّقاتشانبادنیامالباکهکسانی

ازراهاشدگیهویتهماینخدایاکنندمیدعا؟کنندمیدعاجوريچه،بینندمیراجهانآنهاعینکپشتاز

.نگیرما

شما،بدهیقرارنداريحقّمرکزتعینکبعنوانرااینهاولیباشیدداشتهرااینهاتوانیدمیشما:گویدمیخدا

بیخوديهیهمتو،ترسانممیراتومنهستآنجااینهاکهزمانیتابنابراینو،مرکزتدربدهیقراررامنباید

مرحلهایندردعا.نیستدعااینها،نگیرمنازکسفالنخدایا،نگیرمنازرامنپولخدایا.بکوبدعابهدندان

منازراآن،نگیرمنازرااینکهکنیمدعانبایدکهبفهمیمما.باشدهوشیارانه،مافهمیممیکهحاالتواندمی

.استتسلیممندعايبهترین.بپذیریمشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاقبایدمن،بشومتسلیمبایدمن،نگیر
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،نگیرمنازترسانندمیرامنکهرامنغلطهايعینک،رامنهايشدگیهویتهماینخدایابگویمکهنه

،کنندمیغلطیدعايوترسندمیهمه،ترسندمیهمه،شدهکه؟چیشدمستجاباگر؟دعاییچهاینیعنی

.نکندخالیمرکزاینکهخواهندمیخداازلحظههریعنی

درتو.آنجابیایمبایدمن،بزوديکنیخالیبایدتورامرکزاین:گویدمیقدروقضاوخداقانونکهحالیدر

هاشدگیهویتهمجنسازبنابراین،بشويمنجنسازوبرگرديمنبسويبایدهستیتناینتويکهحالی

،دانینمیرااینهاچرا،نیستحواستچراتو.هستندتومرکزدرآنهااینکهبرايهستیآنهاجنسازاالن.نشوي

جوريچه،کنندمیایجاددردتوبراياینها،ترسیمیتو،هستندمرکزتدراینهاکهفهمینمیمگر،فهمینمی

.گویدمیزندگیزبانازرااینها؟بگویمتوبهبایدمن

شمااینازپس.ناهوشیارانهکوبیدمیدعابهدندانکهنیستیدهاهمانازشماکهببینیدبایدشماپس

مرکزازرااینخدایابگو.نگیرمناز،اینجاامگذاشتهکهمنکهاستمنپولایننکنیددعا،کنیددعاهوشیارانه

بهمنرسیدنمانعاین،ترساندمیرامنکاراین،ببینمراجهاناینهاعینکپشتازندارمعالقهمن،بیاردرمن

.بیاییتوتابیرونبرودبایداین،بودنخواهیاینجاتو،رسیدنخواهمتوبهمناینجاستاینکهزمانیتا،توست

.استجالبیخیلیاطالعاتاینهاخوب

راغزلاینکهبرايولیگردیمبرمیغزلبهدوبارهامروزخواندخواهیممثنويازابیاتیمابیتاینازپسحاال

بردوبارهوبشنودباراولینبراي،داندنمیکسیاگریاوکنیممرورهمرادیگرچیزهايخیلیوبفهمیمخوب

:گویدمیببینیدبله،مانغزلبهگشتخواهیم

464مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ناطقان که انّا الَیه راجِعونسکونجمله اجزا، در تحرّك، در 

.ما از خداییم و به سوي او می رویم: همه اجزاء و ذرات این جهان در حرکت و سکون این حقیقت را بیان می کنند

،باشیدعملوفکرحالدریا،نکنیدفکريهیچ،باشیدساکنشماچهاالنیعنی؟چهیعنیانسانمورددراین

کاراینبهیعنی،کنیدمیبیانشماراموضوعایندائماً،خداازقسمتیکلّجزءبعنوان.کندنمیفرقهیچ

هوشیارانهتوباآییممیهوشیارانهداریمواَلَستهمینهستیمتوجنسازماکه.ندانیدچهبدانیدچه،مشغولید

میمایعنی،بکوبدپاعشقآهنگباوقتیعشقاز:گفتاولبیتدرراشدنیکیهوشیارانهو.بشویمیکی

راهاشدگیهویتهماینهوشیارانهبایدماسالهشتادهفتادایندرهستیمتَناینتويکهزمانیتاگوییم
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کاراینو.خودمانمرکزبیاریمراتویعنی.بشویمزندهماتوبهوبیاییتووکنیمخالیرامرکزایندوربریزیم

توتسلیممن،آوريمیبوجوداتفاقیچهتوببینیمبایدلحظهاینیعنی.توقضايبهدادنتنباگیردنمیصورت

میدراتفاقاینسلطۀزیرازرامن،فضاگشایی،فضاکردنبازیعنیکاراینوبکنمبازاتفاقاینبرايجاوبشوم

لحظهبهلحظهمن.کندمیتوجنسازوآوردمیدرجسمجنسازرامنو.دهدمیقرارتوادارةزیروآورد

.شدخواهممشغولهوشیارانهکاراینبهبیتاینطبق

اینناهوشیارانهخوب،نگوییدهوشیارانهرااینشمااگرحاال.بگوییدبایدرااینلحظههر،گوییدمیشمارااین

اینکردممیقبولبایدمنياکهبفهمیدبکشیددرداینقدرشماتا،گرفتاريبادردبامنتها،گیردمیصورتکار

یاداریدقبولراخدا،نداریددین،داریددیناصالً،هستیدهکارهرشماحاال،اوبسويبرومهوشیارانهراموضوع

بهآیدمی،هستهوشیاريیکهستخدایکسلیمعقل،ادیانطبقبروعلماً،استاینطوريقضیه،ندارید

.ذرهیاکلّازجزءگذاشتهرااسمشکهانسانبصورتجهاناین

میدرستذهنیمنیکباذهندرکندمیگیر،جهانیاینچیزهايباشودمیهویتهمآیدمیاولذرهاین

،کندمیایجاددردزیاديمقدار،کندمیعمل،کندمیفکرهاشدگیهویتهممرکزبراساسذهنیمن،کند

،کنیرهارااینهاحاالبایدتو،باشدتومرکزتواندنمیچیزهااین،کنیمیداريکارچهکهگویدمیاوبهدرداین

چیزهااینتمامازراهویتتیعنی،بودياولازکهبشويهوشیاريهمانبهدوبارهبرگرديو،دارددردکردنرها

دستازرافرصتیعنیدیگرشدتماممردي،هستیتناینتويکهزمانیتادارددردکندن.خالصهبکَنیباید

.دادي

میرادومشقسمتهمانمردمبیشترکهاستقرآنآیۀبهمربوطبیتاین،بیتاینگویدمیراایندارد

:کهگویدمیاینکهبراياستمهمخیلیاولشقسمتولی،کنندنمیتوجهرااولشقسمت.خوانند

156، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره 

الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ

.گردیمما از آن خدا هستیم و به او باز مى: کسانى که چون مصیبتى به آنها رسید گفتند

کوبیده،هاستشدگیهویتهمدادندستاز،داریمذهنیمنکهحالیدرماهايمصیبت؟اندچیهامصیبت

گذاریممیراآنها،شویممیهویتهمچیزهايبابزوديجهاناینبهآییممیما.ماستانگورهايشدن

آقاگوییممی،کشیممیمصیبتما.آنجانگذاررااینهابگویدمابهخواهدمی،کوبدمیرااینهازندگی،مرکزمان
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دوستراتوخدااینطورينیست.افتادهلجمنباخدا،گیردمیمناززندگیرامنچیزهاي،استوضعیچهاین

اینطبقهايآدمجنسازشماونگذارمرکزتتويرااینهاگویدمیتوبهدارد.گیردمیتوازرااینهاکه،دارد

باید،بیایدپیشآنهاکوبیدنوشدگیهویتهمدادندستازهايمصیبتاینوقتیکهاستمهمکهقرآنآیۀ

.هایمشدگیهویتهمازکندمیآزادرامنداردزندگیهانبگویی

بایدراچیزيچه،بکوبیبایدچیزيچهرويپايتولحظهایندرکهکندمیتعیینقدروقضایعنی،همقضاو

کارچه،دهدمینشانداردتوبهقضاقانونطبقزندگیلحظهاین،لحظهاین،کنیرهاآنازراخودتوبشناسی

کهببینیفضاآندیدبا،کنیبازرافضا،کنیبازحسابیراهایتچشمو،نکنیستیزهتوکهبشرطی.بکنیباید

یعنی.دوربیندازي،کنیجاروکلیبطوراصالً؟هستچیدهدمیدردوکردهاسیرراتواالنکهچیزياین

رااینتوکهنیستایناشمعنی.استجهاناینبهمربوطکه،هستچههرکنیرهایشوکنیشناسایی

آنجاازمنفکرهايکهمنمرکزاینجابگوو،دوربیندازرااینبیاربرونمرکزتاز،نکناستفاده،باشینداشته

میخدافقط،باشدزندگیتواندمیفقط،آنجاستازمنهدایت،خیزندبرمیآنجاازمنهیجانات،خیزندبرمی

.اینگویدمیراایندارد،باشدتواند

منهايشدگیهویتهماینهاواوبسويبرگردمبایدمنکهگویدمیراچیزيیکشمابهمصیبتیهرپس

همهاین،استکاريچهاین،نگیرمنازرااینهاخدایاکه،کوبینمیدعابهدندان،کنینمینالهوهستند

.آمدهمنسرمصیبت

هویتهمآمدهخدااستعصبانیوکندمیشکایتکسیهر،باشدیادتانزنیدمیزنگشماکههمهمینطور

دعانگوتوکه،تندهمهاموقعبعضی،کنممییادآورياوبهمن،زندمیزنگاینجاوگیردمیاوازراهاشدگی

مثالًدارندانتظارهابعضی،دهدمیآگاهییک،توبهزندگیکندمیکمکدارد،دارنگهاینجارااینهاکهنکن

ازراشدگیهویتهمدارد؟استحقّتچی.استحقّت،بکنگریه،بکننالهیا،کنمپروارراشماذهنیمن،من

شناسایی،بروممسئولیتبارزیر،بدهمدرتنمناستدرستکاراینکهکنیفکراینکهبجايتو،گیردمیتو

درستتوپس.رنجیمی،کنیمیهمشکایت،شويمیهمخشمگین،کنیمیهمنالهحاال،دوربیندازمکنم

.بینینمی

،مامرکزگذاردمیراهاشدگیهویتهماینشیطانگویدمیکه.کردخواهیمصحبتچیزهااینبهراجعاالنو

شدگیهویتهماینکهزمانیتا.خداستلعنتاین،ببینهمراخدا،ببینراجهاناینهاپشتازکهگویدمیو



# Programگنج حضور721برنامه شماره 721

12: صفحه

نخواهددرستماکارو،هستیمخدالعنتزیرما،هستندماعملوفکرمنشاءآنهاو،مرکزماست،اینجاستها

منازراهاشدگیهویتهمگوییدمیخدابهکهشمادعاي،کندعا،کنزاري،کنناله،کنشکایتهی.شد

:گویدمی؟نهیاشدیدمتوجهاالنشما؟چییعنینگیر

466مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

روستایی شهریی را مات کردکردچون قضا آهنگ نارِنجات

.هانیرنگیعنینارنجات،امبرداشتهآنجاازابیاتیمناالح،یماخواندهسومدفتردرراشهريوروستاییقصۀو

درستماکار،آوردندربازيبهکندمیشروعقضا،مرکزمانگذاریممیراهاشدگیهویتهممااینکهبمحض

شهريضمندر،هستیمشهريماکهحالیدر،کنیمنگاهاالنشدگیهویتهمپشتازاگرماپس.شودنمی

در.زدهاینجاموالناکهاستتمثیلی،استذهنیمنکهکسیروستایی،استهوشیاريجنسازکهکسییعنی

جنسازبگوییمبرگردیمیا،جهاندرچیزيیکبهبچسبیمبرویمتوانیممی،هستیمهوشیاريمالحظهاین

ماديمرکزیا،باشیمداشتهزندگیمرکزخواهیممیما،بمانیمزندگیجنسازخواهیممیما،هستیمزندگی

؟باشیمداشته

راماشیطان،کردهماتراماذهنیمنیعنی،کردهماتراماروستایی،باشیمداشتهماديمرکزشدیمکشیدهاگر

ونبلعدراماتوجۀبیرونیچیزیککهبدهیمتشخیصتوانیمنمیداریماختیارماکهلحظهایندرچرا.کردهمات

بسويشویمنمیکشیدهزندگیبسويچرا؟بِکشدراما،مااولیۀهوشیاريهمان،نیستچیزکهخداییچیزیک

،قدروقضا،همقضاو.بینیممیماديعینکبااینکهبراي،استمهمخیلیسوالاین؟شویممیکشیدهدنیا

.بدهیمادامهبدهیداجازهو،بیاوردبوجوددردکهآوردمیپیشمابرايرااتفاقاتیقدروقضا

ز آن سفر در معرضِ آفات شدهزاران حزم، خواجه مات شدبا 

ازفکريالگوهایکسريکنیممیفکرما.هاشدگیهویتهماندیشیدور،اندیشیدوریعنیحزمهزارانبا

وکنیممیفکرآنهابرحسبومرکزمانگذاشتیم،شدیمهویتهم،کردیمورجمعآنازووراینازوهاکتاب

سرپشترااتفاقاتاینهاطبقوبرویمجلواینهابااگر.استدوراندیشیاینها،استحزماینها.بینیممیراجهان

اولکهستااینزندگیطرحتمامکهدانیمنمیولی،شدخواهیمموفّقحتماً،کنیمعمل،کنیمفکر،بچینیمهم

،برویدجلوهاشدگیهویتهمعقلیادوراندیشییاحزمباتوانیمنمی،بیاوریمدرراهاشدگیهویتهماینما
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خودتانشخصبهشما،شدهکه،شدخواهدزیاديآفاتدچارجهانایندرماسفرنتیجهدر.نشویدماتشماو

گذاشتمراباوریکسريمنکهبودهعلّتاینبهاینها،کشیدممسئله،کشیدمدردهمهاینبگویید،کنیدنگاه

،قضاو،ندیدمدرست،شدممحرومزندگیخرداز،بودهجسمیهوشیارياین،دیدمراجهانآنهاپشتاز،مرکزم

.بیفتدشمابراياتفاقیچهکندمیتعیینلحظهایندریعنی،استالهیقانونقضا،قدروقضا

کهگرچه.کنیمتوافقهمباهمراچیزيیکولی،دانیممیمسببرابیرونیهايسبب،رابیرونیعللماگرچه

زرنگماگوییممی، وکنیممیاینهاحسببرکهقضاوتیهزارانوبینیپیشهزارانوحزمهزارانهمین

نه،خوردیمشکستوکردیممیفکرراآنجاکاشاي،نکردیمفکرراآنجایش،نکردیمفکررااینجایش،نبودیم

شماچون،آوردمیدرشمابابازينیرنگآهنگقضااینکهبراي.خورديمیشکستکرديمیهمکاريهر

سببش،بودهچهسببشکهدانیدمیشمااالنو.گرفتیمقرارآفاتمعرضدرنتیجهدر،کنیدمیبازينیرنگ

دیدنبجاي،دیدنجورایناصالًنبودهشمافکرهايبدي، نبودهشمابینیپیشعدم،نبودهبیرونیچیزهاي

کهزمانیتا،زندگیبسويبرگرد،دارندپیغامیکفقطصدماتاینو،استزیادصدماتآورندةبوجودزندگی

آنازپس،کرديخالیراشدههویتهممرکزاینوآمديوقتی،بدهاینبهراحواستهمۀ،هستیتَناینتوي

.بکنخواهیمیکاريهر

گرچه کُه بد، نیم سیلَش در ربوداعتمادش بر ثبات خویش بود

هاشدگیهویتهماینازدانششولی.دانممیمنگویدمی،استخودشثباتوپایداريبراعتمادششخص

دکتر،استبلدچقدراینآي،دانشمندندخیلیکهدیدیدراهاییآدمشما.بودکوهبنظرکهچهگر.آیدمی

استممکن،ندکَمیجاازسیلنیمولیاستشناسجامعه،استروانشناس،استاقتصادداندانمنمی،است

هویتهمحسببرداندمیکوهراخودشاینکهبرايفقط،داردزندگیدرشخصاینصدماتوآفاتقدراین

؟استدرست.بیایدزندگیخردگذاردنمیوهاشدگی

ستیزهودیدندراصرارودیدنجوراینکهکنیدتوجه،زنیممینیرنگماکهزندگینیرنگیکباشیمهمکوه

.شودمیتشکیلمقاومتاساسبرذهنیمناصالًکنیممیمقاومتمادائماًکه،قضاستکهلحظهایناتفاقبا

هرماو.مابرخداستلعنتهاهمینخواندخواهیماالنهمیناالن،ستیزه،مقاومت،مقاومت،مقاومتاشهمه

آدم؟استکوهیچه.ماشاءاهللاست کوهاین،استقويآدمعجبگوییممی،کندمیبیشتريمقاومتراکه

کهکسی،هستندترسواینها،اندقويکجا،اندقويخشمگینهايآدمگوییممیمانیستکوهکنندهمقاومت
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همینطور،مرضیک،ناگواراتفاقیکزندگیسیلنیمو.نیستکوه،نیستقويآدماینداردترس،داردخشم

.خوردگولشهري،خواندیمقبالًکهراروستاییوشهريداستاندرکه

نمی،نبینیمراجهانهاشدگیهویتهمعینکپشتازخواهیممیحتّیمااالنبینیدمیهمماخوردنگولو

راکارششیطان.توانیمنمی،بدهیمنشانواکنشخواهیمنمی،برنجیمخواهیمنمی،بشویمخشمگینخواهیم

کنیدفکرکهشمابهدادمفکراینقدرشماآقا:گویدمیاستمطمئنخیلی،خواندخواهیماالن،کردهمحکم

در،کهنیستیهمکارایندر.کشدمیطولخیلیبیندازيوبشناسیرااینهاتوتاکهکردمهویتتهماینقدر

منلعنتزیرتو،نفرستلعنتمنبهدیگراینقدر،گویدمیشیطان،نیستیکههاشدگیهویتهمشناختکار

.هستی

عاقالن گردند جمله کور و کرچون قضا بیرون کند از چرخ، سر

هوشیاريآدماین،باشدداشتهشدههویتهممرکز،باشدداشتهذهنیمنکسیهرگویدمیکنیدمیتوجه

لحظهایندرکسهر.قضاستدچار،کندمیحرکتهاشدگیهویتهمهمینعقلاساسبروداردجسمی

.استالهیقضايدچارترتیباینبهو.کندمیستیزهخدابادارد،نیستآشتیلحظهایناتفاقبانیستتسلیم

.شوندمیکروکورکنندمیعملوکنندمیفکروکنندمیحرکتدارندذهنیمنعقلباکهعاقالنموقعآن

.بزنیمحدستوانیمنمیفکرمانباراالهیقضايمایعنی.بشنوندوببینندتوانندنمی

472مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نریختخونِ او را هیچ تَربیعیجز کسی، کاندر قضاي حق گریخت

مقابلدرلحظههر.استکاملتسلیملحظهاینولحظههرشخصاین،بگریزدحقّقضايدرکهکسیازغیربه 

هیچبنابراین.لحظهایندرکندنمیمقاومتوجههیچبه.کندمیبازفضا،کندمیایجادقضاکهلحظهایناتفاق

خونباشدگذشتهادامۀاگرحتّیافتدمیبدياتفاقهر،اتفاقاتآمدنبدهیچ،تربیعیهیچ،نحسیهیچ،شومی

.بشودوجودشواردزندگیخرددهدمیاجازهلحظهایناینکهبراي.بریزدتواندنمیرااو

هیچ حیله نَدهدت از وي رهاغیرِ آنکه در گریزي در قَضا

آوردهبوجودرااتفاقاینکهراالهیقضايوبشویمکاملتسلیملحظهایندرمااینکهازغیر.گویدمیمابهدارد

شدگیهویتهماینازکهعقلیهیچ، ذهنیمنحیلۀهیچ،برسانیمصفربهرامقاومت،کاملبطور،کنیمقبول
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راشمابایدبیتاین؟نهاستروشنکامالً.بگویدخواهدمیرااین.دادنخواهدنجاتگرفتاريازراما،آیدمیها

مقابلدرفضاگشایی،کنیدبازلحظهایناتفاقبرايراجا،برسانیدصفربهرامقاومت،بشویدتسلیمکهکندوادار

آن،کندمیزندگیخورشیدجنساز،کندمیاَلَستجنساز،کندمیلحظهاینجنسازراشمالحظهایناتفاق

.رقصیدمیزندگیخردآهنگبا،رقصیدمیخداآهنگبا،رقصیدمیعشقآهنگبا،رقصیدمیعشقباموقع

935مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سرنگون آید ز خونِ خود خوردبر قضا هر کو شبیخون آورد

بهجوريچهمندیگویمیشما.رساندمیهالکتبهراخودشو.شودمیسرنگونبکندحملهقضابهکسیهر

خودتانبهشما.کنیمیستیزهآنبا،کنیمیحملهآنبهآوردمیبوجودقضاکهاتفاقیبه؟کنممیقضاحمله

کردنحملهلحظهایناتفاقباستیزه؟ستیزیدنمییاستیزیدمیشماهاوضعیتواتفاقاتباببینید،کنیدنگاه

.استاجرایشقدر،استالهیقانونقضا.قضاستبر

موازيشما.شودمیوباشگویدمیاوگفتیمرااینهابارهافَیکونکُنبامامورددرلحظهایندرالهیقانونپس

دهدمیتغییررااین.شودمیوباش:گویدمیشمافرمیبیوشمافرمبهاو.کنیدمیبازجازندگیباشویدمی

میتوجه.خدا،زندگیدهدمیراخودشهویتکَنَدمیهاجسمازراشماهویت.دهدمیتغییرهمرایکیآن

.کنیدآزادآنهاازراخودتانوبکوبیدرااینهاوبشناسیدراتانهايشدگیهویتهمشماشودمیسبب.کنید

اگرولی،آیدمیورآنازکهانرژي،شماازکندمیعبورانرژياین،شودمیشمادردهايدادنشفاءسبب

.نه،بکنیستیزهآنبابیاوريشبیخون

کنیدتوجه،ایدکردهحملهقضابهحاالتاشما،استخراببعدچهاردرتانوضعاگرکنیدنگاهخودتانبهشماو

اینها،کندحفظقدرشوقضاازخدا،گرفتهقدروقضاگویندمیمردماینکهمعنیبهمعنیایندرقدروقضا

مافرمکه،کندمیتعیینالهیقانونکندمیتعیینلحظهاینقضایعنی.هستیمقضاقانونمشمولما.نیست

سببازتوگویدمیمرتّبموالناهمینبراي.باشدچیمابرايلحظهایناتفاقباشدچیمافرمیبی،باشدچی

درکهبگو،شوندمیسبببیرونیچیزهاينگوتوکه،خواندخواهیمبیتتاچندهمامروز،بیرونبیاذهنیهاي

.کنممیستیزهمنقضامقابل
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زندبرمرگیزسرگرددشورهکندخشمیآسمانبازمینچون

وزمینشودمیشورهوآیدنمیبارانآسماناز؟چرا.نه؟کندستیزهتواندمیآسمانبازمیناینزندمیمثال

.شدیمفرمجنساز،شدیمفرمبهتبدیل،شدیمهویتهمماکهچرا.دیگرفرمیم،فرمبعنوانهمما.میردمی

برکتگذاریدنمیشما؟استخوباینخوب،کنیممیستیزهداریمزندگیباخدایعنیآسمانبااستزمیناین

این،بشودتانعملوارد،بشودفکرتانوارد،بشودوجودتانواردزندگیخرد،بشودبعدتانچهارواردزندگی

.دیگرمردیممانهايبعضیکهمیریممینتیجهدر،ایننیستخوب،شویدمیشورهنه؟شمابراياستخوب

خرابمانروابطدانممیچی،شدهمریضمانبدن،بردنمیمانخوابشب،کردهپیداادامهکاراینقدرببنید

خرداینگوییممی.دانیممیکلّعقلراهاشدگیهویتهماینعقلیعنیدانیممیکلّعقلراخودمان،شده

یعنی.دارندراحالتایناستشانسالپنجاههمهاییآدم،حالتآندردانیممینفهمراهمه.استالهی

زمین،شدهخرابشانزمین،اندشدهشوره،اندکردهخرابراچیزهمه؟چرا.انددادهدستازهمراامیدشان

واضطرابوترسوخشمهمهشانهیجانات،شدهخرابفکرشان،شدهخرابشانتنیعنیشدهخرابشان

میقدمچهار،ندارندحال،بخورندتوانندنمیتکانافتادندجایییک،ندارندهمجان،هستندبدچیزهايآن

مالحظهبهلحظهکهحالیدر.باشیماینطوريخواهیمنمیما.شوندمیخستهفکراًهمروحاًهمجسماًهمروند

.کنیدبازراراهشما.بشویمترانرژيپرتوانیممی

و، ریشِ خود بر می کندسبلتاننقش با نقاش پنجه می زند

میچی،گیریممیکشتی،کنیممینرمپنجهودست،خدایعنینقّاشبا،باشیمماکهنقش،سبیلیعنیسبلتان

خوب،گذاشتندمیسبیلوریشمردمخوبقدیمکهمرديیک.خوردمیبهممابعدچهارهمین؟سرآخرشود

.شودمیزشتخیلی،نداردموجاهابعضیداردموجاهابعضی،بِکَنَنَدراشانسبیلجابعضی،بکنندراریشش

تسلیمولی،کندمیستیزهنقاشی،استنقشکنندهستیزه،مانقش،خدانقّاش،کَنَدمینقّاشراسبیلشوریش

حرکتدارمتوخردبامن،دهیمیمنبهراخردت،پذیرممیمن،بِکشکشیدمیجوريهرشماهستیدکامل

.کنممیحرکتدهیمیتنمبهکهسالمتیبا،کنممیحرکتدهیمیتوکهشاديبا،کنممی

راکاراینخواهمنمیدیگررقصیدممیبیرونآهنگباکهفهمممیمناالن،رقصممیتوآهنگبادارمیعنی

هرمردم،خواهدنمیرامردمکردنراضی،خواهدنمیرابیرونتأییددیگر،برسددرجهاینبهکهکسی،بکنم
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براي،خواهدنمیبدهندخواهندمیآنهاکهچیزهایی،خواهدنمیرامردمتوجۀ،کنندفکرخواهندمیچی

:برایتانخوانممیهمرباعییک،بله.گیردمیزندگیازراآرامشوشادياولدستاینکه

307مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

در ظاهر و باطن آنچه خیر است و شر است

از حکمِ حق است و از قضا و قدر است

کهچههر،ماهشدزندهخدابهچقدر،مندرونفضاي،منمعنویتوسعتیعنیباطندر،بعدچهاریعنیظاهردر

اینهامنعملوفکربهزندگیخردوبرکتورودوشدنبازخیر،انقباضوشدگیهویتهمشرّ،استشرّوخیر

باوکنیممیحیلههمینبراي،هستیمکارکنندةماکنیممیفکرما.استقدروقضاازو،استحقّحکماز

.کندنمیکار،همسرپشتچینیممیراکارها،گیریممیهاشدگیهویتهمهمینازکهمانفکرهاي

پایان قسمت اول 

 &&&
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بیرون ز کفایت تو کاري دگر است:من جهد همی کنم قضا می گوید

به،باشدبایدمنعملوفکرکنندةتعیینکهالهیقانون،قضا،کنممیستیزه،کنممیکوششماذهنیمنبامن

ازکهذهنیمنانساناي،توعملیوفکريتواناییازبیرونگویدمی.باشیمناختیاردربایدتو:گویدمیمن

باشماکهنیستکافی.کنتوجهمنبهیعنی.هستدیگريکاروقدرتیک،آوريمیدرشدههویتهممرکز

شدگیهویتهمایناول،توبادارمدیگريکاریکمن،کنیمیجهد،کنیمیکارشدههویتهمعملوفکر

،دوربریزکنجارورااینهاهستیمتّکیآنبهخیلیتوودهدمیعقلو،دهدمیقدرتتوبهکهچیزيآنوها

.توبراينیستکافیاینها،شدنخواهیسعادتمندوشدنخواهیموفّقاینجوريکهبدانتوو

عمالًماکهچیزيآنماهايشدگیهویتهموماذهنیهايتواناییازبیرونکهشویممیمتوجهمااالنپس

رااینهاتمامکههستدیگريقدرتیک،مانذهنیمنبابدهیمانجامتوانیممیفکراً،بدهیمانجامتوانیممی

اینتوقضابهبگوییمتوانیمنمیمایعنی.دیدخواهیممارااودیگرکار،بشویمتسلیممااگرو،کردهمحاصره

.ماوضعیتبهتوجهبا،گذاردمیماجلوياالنرااتفاقبهتریناواینکهبراي،نگذارماجلويرااتفاق

میکسیهریعنی،نکندتجربهراشدگیهویتهماولوجهاناینبهبیایدکهنیستهیچکسکهکنیدتوجه

بهحاالاز،اینجابهرسیدهناآگاهانه.داردذهنیمنکهشودمیمتوجهسالگیپانزده،چهاردهدرجهاناینبهآید

کردمانتخابکهباورهاییبراساسمنشدةهویتهممرکزکهچیزياین،کهبشوداینبههوشیارتواندمیبعد

خیلیکهراهاشدگیهویتهماینبایدمن،کردنخواهندسعادتمندمرااینها.نیستدرستاینهاگویدمیمن

درلحظههرهی.آیدمیتسلیمازکاراینو،بدهمقراررااومرکزمدرو،دوربریزمو،بشناسماستزودهم

هرو.منبهشودمیپیشنهادکاريچه،دستورالعملیچه،خرديچهفضاآنازببینم،کنمبازفضااتفاقاتمقابل

:بخوانمبیتچندششمدفترازگویدمیدارد،بله.داردراکارایناستعدادانسانی

3884مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

طالب العلمِ و تَدبیراتُهاطالب الدّنیا و تَوفیراتُها

.و اندیشه هاي آن) حضور(خواهان دنیا و بینش هاي آن، خواهان علم 

دنیاطالب. مرکزشدرگذاشتهرااینها،چیزهاباشدههویتهمآمدهانسانییک. دادمتوضیحکهچیزيهمین

جهاناینبهآیدمیهرکس. باورهااینهايبینشو،آنهاستطالب. هستندبیرونیچیزهايچیزها،اینیعنی



# Programگنج حضور721برنامه شماره 721

19: صفحه

ودردهاوذهنیالگوهايوباورها. باورهامخصوصا،شدههویتهمآنباگرفتهرادنیااولاست،حالتاینبهاول

چیزهاییاینها. نیستبیشترقسمسهاینازکنینگاهدنیابه. دهندمیتشکیلرادنیااینهافیزیکی،چیزهاي

بدنحتیشخصی،وسایلمثلاتومبیل،مثلخانه،مثلمقام،مثلپول،مثلباشدداشتهتعلقتواندمیکهاست

دینی،باورهايگیریم،میجامعهازگیریم،میمادرمانوپدرازکهباورهاییفکرها،و،هستیمهوشیاريما.ما

. دنیاستجزءاینهاشخصی،باورهاياجتماعی،باورهايسیاسی،باورهاي

میشمابهعقلیوبینشیکاینها،شدیدهویتهمآنهابامرکزتانگذاشتیدرااینهاشماوقتیمعنیایندرو

وکندبازرافضالحظهاینزندگی،باباشدموازيبایدکهشدهمتوجههمیکی. بگیررااینیکیگویدمی.دهند

فهمیدید؟راچیزتادواین. اوتدبیراتواوهاياندیشهولحظهایندرحضور،علمبیاید،خداییعلم

اگر. باشداوعقلودنیاچیزهايآنازخالی. باشدخالیمرکزاینکهآیدمیموقعیخداییدانشیاعلمولی

. اوخرداو،هاياندیشهو،شویممیعلمطالبمالحظهآندرشدن،کاملتسلیمموقعحداقل،نیستخالی

وبکنیدرسترابنديتقسیماینبدهی،تشخیصبتوانیهمازراتادوایناگرگویدمیموالنااست؟درست

.گویدمیداردراهمین. شدخواهیموفقصورتایندرببینیدرست

غیرِ دنیا باشد این علم، اي پدربگماري نظرپس درین قسمت چو 

اینذهنتبهکنینگاهناظرحضورباوتامل،بااالن،عقببکشیبفهمی،درسترابنديتقسیمایناگرگویدمی

دسترسیزندگیعلمآن،استخالیمرکزموقتیآن،اندیشهو،آیدمیآنورازعلمییکببینی. ببینیراتادو

اندیشهوآیدمیعلمآن،استصفرمقاومتموقتی. کنمنمیمقاومتبیایددهممیاجازهمنبه من،کندمیپیدا

موقعهرو.ببینمرااینآن،هايچارهوآنهاياندیشهوآیدمیچیزهااینعقل،باالرودمیمقاومتموقتی. آن

. کنممیاشتباهدارمبفهممباید،کنممیاستفادههاشدگیهویتهمهايبینشیاهاياندیشهازدارمکهدیدم

.افتادهصورتاینبهبداتفاقاتکهبدانیدو. افتادخواهدبدياتفاقیک

اینچیزهايعلماینازغیر،آیدمیآنورازکهعلمیکهدیدخواهی،کنینگاهدرستاگرعلماینکهگویدمی

ازگویدمی. بدهدمابهرادانششخواهدمیآن،گیردمیقرارمامرکزدرچیزيهراینکهبراي. استدنیایی

گویدمی،گیردمیقرارمامرکزدرکههرچیزي. استسادهخیلی. کنزیادمرا،ببینراجهانمنعینکپشت

. کنزیادراپولباشدپولکنم؟زیادهمدرد؟چیباشددرداگرخوب. ايشدهمنجنسازدیگرتوکن،زیادمرا

هویتهم. کتابیدانشجهانی،ایندانشیعنی. کنزیادراعلمباشدعلم. کنبزرگترکن،زیادراخانهباشدخانه
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میتمامکتابیکروزهر. خوانندمیکتابروزوشبهستندايعدهیکدارد،وجودجهانیایندانشباشدن

کردناستفادهعلمازاینکهبراي. خوردنمیهمدردشانبهاصال. ندهستخواندنکتابمعتاداینکهمثل. کنند

اینگویدمی،دهدمیتشخیصقوهشمابهکهاستجهانیآندانشآنکهحضورآن،باید. استحضورمستلزم

بهشمازندگیدرراتوازنآنیعنی. استدرستچقدرچیزيهرازببري،کاربهاینجارااینببري،کاربهاینجارا

.آوردمیوجود

کَنَد زین جا و باشد رهبرتکتغیرِ دنیا پس چه باشد؟ آخرت
پس. آخرتماند؟میچهدربیاوريمرکزتازرااینهابینشوعقلوهاشدگیهویتهمایناگرگویدمیخوب،

قرارمرکزتماديغیرچیزهايوعدمکههمینگویدمی. استآخرتآنجا،بروبمیرگویدنمیببینیدراآخرت

درونتدرفضابشود،نهایتبیشمامرکزیعنیآخرت. اوبهشدنزندهیعنیآخرت. استآخرتاینگیرد،می

ندهکَبایدماپس. کندمیرهبريراتوواینجاازندکَمیراتوکهزینجا،ندکَکت.بشوينهایتبی. بشودباز

ازراشماعقل،آنخرد،آن. شويمیکندهبريمیکاربهراتسلیمکهلحظهبهلحظهشماوجهاناینازبشویم

همینبااینکهبرايچرا؟دانیمی،ببخشیتوانینمیرارنجشیکاگرشماند،کَمیدردهاازند،کَمیجهان

.ببخشیدخواهیدمیجهانیاینعقل

راهارنجشامذهنیمنباخواهممیمن. گفتهموالناببخشید،راهایتانرنجشگفتهحضورگنجآقاگویدمی

زندهآنهااساسبر. کندنمیولرااینهاشماذهنیمن. شماستذهنیمنعمدهقسمترنجشهاخوب،. ببخشم

وعقبکشیمیکهحالعیندروباشیدردتناظرعقب،بکشیکند،رهبريراشماخردایناگرولی. است

شما،درداینکهشويمیمتوجهکنی،میتجربهرااوآرامشوشاديهستی،اوجنسازوهستیذهنتناظر

دیگريچیزبکندبیشتررادردوبکنددردجنسازراشمااینکهجز. دردجزدهدنمیشمابهچیزيشمارنجش

شمابهکهباشدشماهمراهخدا،عقلآنکائنات،عقلآنبایدپس. اندازیدشمیبنابراینپس.دهدنمیشمابه

:کهایمخواندهبارهاکهبخوانیمهماین. آیدمیدستبهکاملتسلیمازاینو،کنچکاربگوید

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

یکآن،بیندمیهاشدگیهویتهمپشتازآیدمییکییعنیدیدن. استدیدنفقطآدمیفهمیدیماالنما

معرضدررامادیدنجورآنکهحالتیدر. بیندمیدرستراهمهکندمیفکرو. استذهنیمنآدماست،آدم
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مایعنی.اندازدمیشمابرايبداتفاقاتقضا. کندمینیرنگیعنی،کندمینارنجاتقضاگفت. دهدمیقرارآفات

نمینتیجهبهکاراینکهگویدمیمابهداردزند،نمیکلکزندگی. زندمیدیگريکلکزندگیزنیممیکلک

. گذاشتندتلهبرایششود،میگرفتهمدتییکازپس،دزديرودمییکیاینکهمثلدرست. رسد

یکآنورترقدمچهارخوب،خیلی: گویدمی. کنیممی: گوییممیما! نکنراکاراین: گویدمیمابهزندگی

. اندگذاشتهدیگراننگو. آنجاامگذاشتهمنو،بیفتداتفاقحادثهآنکه،بکنبروپس،استمنتظرتياحادثه

دیداینخوب،ببیندآنعینکباباشدآدممرکزدرزندگیکههستدیدیکبنابراین.نکنیدیگرراکاراینکه

آخر. هاستشدگیهویتهمدید. استغلطکهاستمنذهنیمندیدهمیکی. خداستدیداست،دوست

. نهاست؟سختخیلیاینفهمیدن

عملشماطریقاززندگیدهیدمیاجازهشما. استمهمدیدفقط، استپوستباقیواستدیدآدمی:گویدمی

گفتموالناامروزو؟شدگیهاهویتهمپشتازیابینیدمیزندگیعینکپشتازشماوببیندوکندفکروکند

کهاستآندیدآن،استآندیدگویدمی. اوعقلماند؟میچهریختیکرديجارورادنیاعقلاینوقتیکه

. باشددوستدیدباشد،خدادید

دوست کو باقی نباشد دور بهچونکه دید دوست نبود کور به

بینممیهایمشدگیهویتهمپشتازمنوقتییعنی. استبهترباشدکورآدمنباشددوستدیدکهوقتی

هممسئلهنکنم،کاريهیچنبینمچون. استبهترنبینمواقعااگر،کنممیدرستمسئلهخودمبرايوراجهان

ایننیستیم،باقیاست،خودمذهنیمنهمینکهمن،دوستچه،نباشدباقیکهدوستیو. کنمنمیدرست

زندهخدابهیعنینباشدباقی. نباشدباقیاگرنیست،مندوستهمبیرونیذهنیمنهرو.نیستمندوست

.نیستمندوست،بیندمیهاشدگیهویتهمپشتازکههرکسییعنی. باشدنشده

دوستمخواهدمیباشد،فامیلمخواهدمی. باشمدوراوازبایدمنو. نشدهزندهاوبه. نیستباقیاستفانیچون

هاشدگیهویتهماساسبرکند،نمیکارخودشرويهرکسی. کندورياوازنیستباقیکههرکسی. باشد

.باشیددوراوازآورد،میفشار،کندتحمیلشمابهخواهدمیراخودشدیدوبیند،می

میاتفاقیچه،ماستدیدعینکهاشدگیهویتهموقتیکهکنیممیکارداریمقضیههمیندردوبارهبله،

:گویدمی. افتد
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2511مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

باد، آتش را به کشت او برانآتشی زد شب به کشت دیگران

کشتبهیاماخرمنبهراآتشآیدمیکهباديکهدانیمنمیولی،دیگریکیمزرعهبهزنیممیآتشرویممیما

بهزنندهضرروزاستدردمعموالکهذهنیمندیدبانقشهکهگویدمیداردگوید؟میچهدارد. آوردخواهدما

اینذهنیمنو.گرددمیبرمابههمانبیرون،اندازیدمیکههرچهشما. نبیناست،خودبهاست،دیگران

داردايباشندهیک. هستقضا،نکردياشتباهتونه،. منکردماشتباهجایییکگویدمی.نداردقبولراموضوع

نمیعملدرستشود،میجوريیککنیمیعملدرستاگربنابراین. کنیمیداريچکاربیندمیدائماًراتو

.شودمیدیگرجوریککنی

رادید آن رِیوتا زیانِ خصم بندي بود لعنت دیو راچشم

بهخواهدمیاینجاازو،بسترادیوچشمبود،بندچشمیکاین،کردلعنتراشیطانخداکهاینکهگویدمی

راشیطانخدا:گویدمی. ماستبندچشمهم،آنبودنعینکوشدگیهویتهماینکهموالناکندحالیما

انسانخصمشکرد،خصمشبهیاکرد،انسانبهکهراشیطانحیلهاینکهبراي،بودبندچشماینوکردلعنت

میرااینهاشیطانکهاستدرستکهبگویدخواهدمی.شدخواهدتمامآدمزیانبهکردفکرراایندیگر،است

دردهابشود،انباشتهاگردردهااینولیآورده،پیشمابرايمسئلهدیگرکهکندمیفکرو،مامرکزگذارد

. برویمراراهاینخواهیمنمیماولی. کردخواهندبیدارراماباالخره

مناینونیستیايکارهتوکهبفهمیزندگیازايمرحلهیکدراستبهترکهگویدمیموالناقسمتایندر

بسبگوجایییکدررادردکشید،خواهیدردموقعآنتاولی. کنیصفررامقاومتتکنی،صفررااتذهنی

اینیاهاپردهایناالنکهبگویدخواهدمیبنابراینپس. شوممیبیداردارممن،نیستالزماینازبیشتراست،

.متاسفانه،هستندخدالعنتاینها،هستندمنمرکزدرکهشدگیهویتهمهايعینک

کینش کندو خودبین و پر حاسدلعنت این باشد که کَژبینش کند

کژبینهمایناست،شیطاننمایندهکههمماذهنیمناین. اوستشدنکژبین،شیطانبرخدالعنتببینید

میکژبینما. افتادخواهدبدخیلیاتفاقاتیعنیهملعنتذهنی،منبهگرددبرمیلعنتآنبنابراینپس. است

رابیتاینیعنیکند،کژبینشکهباشداینلعنتشدگی،هویتهمعینکپشتازدیدنیعنیکژبینپس.شویم
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همکهاستاینهست؟چهمنبرخدالعنتبگویید. کناربگذاریدرااینهاوشیطان. کنیدپیادهخودتانرويشما

فکرصورتبههمآنهاکهفیزیکیچیزهايوباورهابادرد،باشدگیهویتهم. مرکزمبگذارممنراشدگیهویت

.شودمیارائهمنبه. است

خواهدمنحسدسببکژبینیاینواستکژبینیدیدنراجهانچیزتاسهاینپشتاز. استچیزتاسهاین

باراخودمشوم،میقطعزندگیازدارد،جسمیهوشیاريجسم. شوممیجسمبالفاصلهمناینکهبراي،شد

. استمنشدنبزرگراهتنهااین. باشمبرترخواهممیمنقیاسایندربنابراین. کنممیمقایسهدیگران

ماشدیم،قطعچونو. بودخواهیمحسودماناچاربنابراین. برترممنکه،ماستشدنبزرگراهتنهامقایسه،

میهیمن،گوییممی. شویممیخودبین،نیستیمزندهاونهایتبیبهدیگر،بینیمنمیخداعنوانبهراخودمان

. استذهنیمنهمینمنظورشانکهدانندنمی،گویندمیمنوقتیمردم. منگوییم

. خداستلعنتزیریعنیچه؟یعنیجدل،وبحثمقاومت،زیاديمقدارودانم،میمنمن،گویدمیکههرکسی

تصمیمشدگیهویتهمهايبینشاساسبرآدمکندپیداادامهذهنیمندانشوخودبینیاینوقتیخوب

بودنکژبینبودن،کژبیناینخود.شدخواهدکینهازپرشد،خواهدرنجشازپرکندعملوکندفکروبگیرد

ما،ماستمرکزوقتیشدگیهویتهمگفتمخوبدیدن،راجهانلحظههرشدگیهویتهمیکحسببریعنی

راهاهمینآقارا،هاهمانخواهیم؟میچهمردمازخوب. کنیممیزیادراآنداریمدائماًما. هستیمآنجنساز

رنجشچقدرمردم،ازجهان،ازماهايخواستنوماتوقعاتهمینخوب! بدهیدهیبدهید،زیادتربدهید،منبه

کند؟میایجاد

میچرا. خواستیدمیمردمازراچیزهاییشماکهایناز؟آمدهکجاازشماهايرنجشببینیدکنیدفکراگرشما

کن،زیادمرابرودادندمیدستورشمابهاینهاو،بودیدهاشدگیهویتهماینجنسازاینکهبرايخواستید؟

بروکن،عملکن،فکرمنعقلباکن،پیدامراعقلهستی،منتو: گویدمیشدگیهویتهمهر.کنزیادمرابرو

شیطانبهخداکهاستلعنتیهماناین. خداستلعنتاینگویدمیدارد. هستیمکارایندنبالما. کنزیادمرا

میراجهانمرکزدرکهشدگیهویتهمپشتازکهاستکسیکژبین. باشیمکژبینخواهیمنمیپس. کرده

.دهدمیسازمانکند،میادارهوکندمیریزيبرنامهآنحسببررااشزندگیوجهانوبیند

کشندمیرااشیکی. استجهاناینهايدیركروي. هواسترويسطحیچیزیکمثلمازندگیببینیدو

اند،پولشاناند،دوستشاناند،فامیلشاناند،شانبچهاند،همسرشاندیركبراساسآدمها. ریزدمیهمه
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فروچیزهمه. دیگرشدمبدبختریزد،میفروهمهبکشیکهرادوتایشبکشی،کهرااشیکی. اندمقامشان

.بودیمکژبین. توخالیگذرا،چیزهاياساسبرشدهبنااشهمهچون. رفتچیزهمه.ریخت

،بیندمیخشمازپربیند،میرنجشازپربیند،میپرکینبیند،میخودبینبیند،میحسودراخودشکسیاگر

. آنهاستدستورزیرو،بیندمیراجهانهاشدگیهویتهمعینکپشتازکهبداندباید. استکژبینبداندباید

. کردهمحاصرهرااینقضاعالوهبهخداست،لعنتموردسیستماینکال. هستندشیطاننمایندگانهمآنهاو

ازبشوتسلیم. بیرونبیاباشدرست،باشراستآقا: گویدمیخواند،خواهیماالنماکهاستاینکارترینساده

.شدنخواهدحل. کنیحلتوانینمیتوراگرفتارياینگرفتاري،این

عاقبت باز آید و بر وي زندتا نداند که هر آنکه کرد بد

باش،اخودبینیبافرستدمیدردکند،میبدکهکسیهرکهداندنمیکهاستکژبینآنقدرانسانگویدمی

خواهدبازخودشبهعاقبتکهداندنمی. زندمیضرردیگرانبهکندمیفکراش،شدگیهویتهمهايبینش

چیزهايهاشدگیهویتهمباذهنی،منباخوب. شمابهگرددبرمیبیروناندازیدمیکهراهرچهشماگشت،

حتیهستیم،هرچههرحالبه. هستیمخشمپرهستیم،رنجشپرهستیم،کینپرچون.فرستیممیبیرونرابد

سريیکبهاستممکنآدم.نیستخداییکهمرکزتنیست،بدياینبهکهامذهنیمنمن،آقاگوییدمیشما

ذهنیمنهمبازولیخورمنمیرامردممالکنم،نمیدزديگویم،نمیدروغگویدمیمثالً.باشدمعتقداصول

.کردنخواهدکمکاوبهقضاهمباز. باشدداشته

مات بر وي گردد و نقصان و وکسبیند به عکسبندهاجمله فَرزین

ماضرربهکنیممیهرکاريیعنی. بیندمیعکسبهراهمهزند،میکهرازندگیموفقیتشگردهايهمهیعنی

طرفداردخودشنظربهولی،باشدضررشبهبازيهرکند،بازيشطرنجکسیاینکهمثلدرست. شودمیتمام

کیفیتاش،زندگییعنیآید،میاوبههمکاهشوآیدمیاوبهنقصانآید،میاوبهماتییعنی. کندمیماترا

. کندمینگاهجهانبههاشدگیهویتهمچشمدریچهازاینکهبرايچرا؟. آیدمیپاییناشهمهاشزندگی

:استاشسلیسترجمههماین. بله

.در نتیجه، دچار ماتی و ناکامی و زیان می شود. بیندهمه شگردهاي مات کننده را برعکس می 
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وماتیدچارنتیجهدر.خوریممیزمینخودمانبرعکسگیریممیکشتیداریماینکهمثلزنیممیفنما

.ببیندراجهانهاشدگیهویتهمپشتازانساناگرشود،میزیانوناکامی

کهبفهمدونکندمقاومتببیند،صفرببیند،هیچانسانجایییکراخودشاگرگویدمیموالنابعدبهاینجااز

یکصورتایندرشد،نخواهدخوبکهشدهچرکینکهنهزخمیکمثل،شدهکشندهواقعااشذهنیمناین

.افتدمیاتفاقی

بیند ریش رارو ناسومهلکزانکه او گر هیچ بیند خویش را

منیعنی. شودنمیخوبوداردورموچركکشیده،آبشده،کهنهکهزخمییعنیناسور. زخمیعنیریش

کهیواشیواشدیدن،هاشدگیهویتهمپشتازکژبینیبهکردشروعوقتیکهانسانی. استکشندهو،ذهنی

ازجزئیچونهاخشمها،رنجشها،کینهوهاشدگیهویتهممجموعهیعنیزخماین،رودمیباالسنش

خوب. کنیممیحفظراآنهالحظههرماچون.افتادنخواهدماازماست،دیدعینکوهویتیم،همآنباماست،

. شدنخواهد

این. کشدمیمرادارداینبینم،میدارمراامذهنیمناالنمنگویدمیبکندگوشبرنامهاینبهکهکسیاگر

اینازمناطرافتمامدیگران،بهریزدمیدردش. ریزدمیبیرونداردچرکش. کردهچرك،استقدیمیزخمِ

روابطمدرلحظههررامقاومتاینآثاروکنممیمقاومتدارممن. دهممیآنهابهمنبرند،مینصیبییکدرد

:استایناشترجمهپسببیند،اگربعدي،بیتو. بینممی

به حساب آورد و درد و زخم گاه وجود موهوم و هویت صوري خود را هیچاز آن رو که آن شخص مطرود، هر 

.روحی خود را کُشنده و وخیم ببیند

وموهوموجودهرگاهمردم،وزندگیازوخداازجداشدهوذهنیمنتويیعنیمطرود،شخصآنکهرويآناز

میاتفاقییکصورتایندردید،کشندهراخودروحیزخمودردوآوردحساببههیچراخودظاهريهویت

اینمنواستسطحیچیزیکمن،ذهنیمنیعنیمن،مصنوعیهویتاینکهبشویدمتوجهشمااگر.افتد

هویتموکنم،صفررامقاومتمحاضرممنهویتم،همآنبامنکه،شدنخواهدخوبکهاستزخمیاینونیستم

میهویتاینهابهوامچسبیدهاینهابهمنکهزمانیتاکهحقیقتاینبهشوممیآگاهاولوبکَنماینهاازرا

اتفاقاینحاالهرکسی،یکی،فهمیدراحقیقتاین،حاال.افتادنخواهدایناست،منذهنیمنجزءاینودهم

.افتدمی
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حجاب آرد بروندرد او را از درد خیزد زین چنین دیدن درون

او را از حجاب نفسانی بیرون بر اثر دیدن، دردي در درون خود احساس می کند، و همینکه دردمند می شود درد،

.می آورد و به وصال حق می رساند

حقوصالبهوآوردمیبیروننفسانیحجابازرااوم،اآمدهچهبرايمنکهاستانسانمنظورهماندرداین

بوده،کژبینیبوده،دیدنبداثردردرداست،بیهودهدرداینکهشدیممتوجهمااینکهمحضبهیعنی. رساندمی

قضا،چیدمنقشهمناصطالح،بهآمدههمقضاودیدمراجهانآنهاپشتازوبودهشدههویتهممنمرکزاینکه

شدمناراحتمنوگرفتهرااینهاقضا،شدمهویتهمچیزيیکبامن. کشیدمدردمنکرده،خنثیرااینها

ایناز.استتحملقابلغیرمنوضع. استمنوضعاینحاال. روزگارازهممردم،ازهمخدا،ازهمرنجیدم،

هممدتیهاکژبینیاینبامنکهبودهقرارکهشودمیمتوجه. شودمیپیداراهشود،میامیدوارآدمدیدن

.کنمرهابعدبشومهویت

میصورتبیداريیکقصدي،یکمنظوري،یکانسانمرکزانسان،دروندر، دروندیدنچنینزینخیزددرد

من. امآمدهعشقبرايمنبشوم،یکیاوبابرگردمهوشیارانهامآمدهمن. امنیامدهکاراینبرايمنکه،گیرد

زخماشهمه،بینممیاالنکهچیزياین. ببینمخواهممیراازلخورشیدمن. برقصمبکوبم،عشقباامآمده

.استمنظوردومیدرداینپس. نیستممنایناست،درداشهمه،است

ازخیلی. برخاستهدرداین،کنیدمیکارخودتانرويروزوشبکهشماهمهاالنبرون،آردحجابازرااودرد

همشناختدر. کنندمیکارخودشانرويفرصتیهردر. کنندمیکارخودشانرويروزوشبواقعابینندگان

کنند،تلفنبایدراوقتشانکهبینندمیحتیروابطشان،تنظیمدرحتیآنها،انداختندرها،شدگیهویت

درداینچرا؟. بینممیمنرااینکنند،آمدورفتهاییآدمیکبایا،کنندتماشاراچیزهایییکمثالبیهوده

منحجاباینازخواهندمیکهزندگی،سويبهخدا،سويبهدهدمیحرکتراآنهاداردمنظور،ایندرون،

.بیایندبیرونذهنی

طفل در زادن نیابد هیچ رهتا نگیرد مادران را درد زه

در،نگیردرامادرزایماندردتا:گویدمی. کندمیتشبیهحاملهمادربهرا،انسانیهررا،انساندوبارهاینجادر

راانسان،باشیم،ماکهخصمواقعاکردهفکرکهشیطانهمانپس. کندنمیپیدابیرونبهراراهطفلصورتاین
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بهچون،رسدنمیجاهیچبهایندید،خواهداینهابااینکهبرايرفتدیگراینگفتهمرکزش،گذاردمیرااینها

بهموالنامثلآدمیکهکردنمیفکرشیطان. داندمیاصلرادیدشنبیند،اینهاطریقازکهرسدنمیعقلش

بههرحالبهولیموالناسطحدرنهحاالبیایندوجودبهانسانهایییابیایند،وجودبهپیغمبرانمثالیا،بیایدوجود

موقعآن،کشیممیدردچرادیدیمکهجایییکوهستیمحاملههمۀ ماکهبگویدخواهدمی. بشوندزندهعمقی

زاییدنموقعوبشویمزادهخواهیممیذهنرحماز،بشویمزادهخواهیممییعنی،استآخرهایشدیگردرد

است؟درست.ماست

ستااین نصیحت ها مثالِ قابلهستاین امانت در دل و دل حامله ا

یکیخداباو،بشویمزائیدهذهنیمنمرکزازهوشیاريبعنوانما،هوشیاريیعنیامانتاین.مامایعنیقابله

اوابدیتبهوشدیمزندهاوبینهایتبه،شدیمزادهذهنازکهوقتیاینکهبرايبشود،تجربهمادرعشقوبشویم

شروعخداعشقباماو،تابیدنبهکندمیشروعازلخورشیدهمینآنموقعو.شدیممتولدذهناز،شدیمزنده

زندهاوبینهایتبهمامرکزو این،رودمیبینازدیدنهاآنوکهنه،ناسوردردهايآندیگر،رقصیدنبهکنیممی

حاملهدلو،ماستمرکزدر،استدلدرخدابهشدنزندهاین،امانتاین،عشقاینبنابراینپس. شودمی

مردمخواهیممیهممایعنی.استمامابعنوانگوییممیاینجاماکهچههروموالنانصیحتهاياینو.است

:استهمینببینیدموالنا،گفتهمابهقبالًو.راخودشانبینهایتبزایند؟راچیزن،ومرد،دیگربزایند

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان

میگوششماکهموالناصحبتهاياینبایکدفعه،شدیمجاذهننامبهکوچکجايیکدر،هستیمآفتابییکما

جایکراهمهموقعهابعضی،شناسدمیراشدگیهاهویتهمآن یعنیبیرون،پردمیذهناینازذرهاین،کنید

شودمیچیکند،میبازرادهانشذرهاینناگهان. کندمیخالیرامرکزشیعنی،دورریزدمی،کندمیجارو

آنموقع؟

پیش آن خورشید چون جست از کَمینذره ذره گردد افالك و زمین

هممشغول،نهانیماالنذهندر.نهانگاهاز،کمینگاهاز،بیرونجستیمذهنتويازخورشیدبعنوانماوقتییعنی

باگفتهدادهمابهالگوسريیکشیطاناین،آمدیمخداامتداد،خدائیتبعنوانمایعنی.هستیمشدگیهاهویت
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این،مابهکردهایجاددردکژبینیاین.ببینراجهاناینهاعینکپشتاز،اینهاطریقاز،بشوهویتهماینها

موالنایکدفعه.هستیمهویتهمدردهااینباماچون. نیستشدنیخوبوداردچركشدهکهنهوناسوردردها

راازلخورشیدبایدتو،بکوبیخداعشقبابایدتو،هستیالستباغ،هستیالستجنسازتو:کهگویدمیمابه

. بشويبینهایتبایدتو،ببینی

میخودشیا،کندمیگوشبرنامهاینبههمجلسهبهجلسهودهدمیگوشخوبحرفهااینبهیکییکدفعه

وقتی می پرد با ،بیرونپردمینهانگاهازذرهایننتیجهدر.هستقابلهمثلموالناصحبتهايو،خواندمیرود

بینهایتاز ذهن و ماشدنزاییده،امشدنبینهایتیعنیعشقپس. بینهایت می شودشودمیخدااندازهخدا، 

کهکشانهااینافالكاینکهشودمیبزرگنقدرای،تابدمیدائماًکههستهمخورشیديبینهایتاینوماشدن

.کمینازجستچونخورشیدآنپیش. هستیموسیعمانقدریایعنی،شودمیذرهمقابلشدرزمینو

هین بشو اي تن از این جان هر دو دستاین چنین جانی چه درخورد تن است؟

غزل،ذرهیک.بکنیدتأملییعنی،حضورچشمباکنیدنگاهکناربکشیدشما،استحقیقتییک کنیدمیتوجه

میبینهایت،بیرونبپرد،کندرهارااینهااگر،شدههویتهمچیزهاباذهنتويرفتهذره،شدهشروعذرهباهم

چیست؟ذهنیمن.ذهنیمنیعنیتن.نیستتناینشایستهیاخورددربینهایتخورشیداینگویدمی.شود

،بدهمپزبروم،کنممقایسهراخودم،بشومهویتهمدردهابام،بشوهویتهمچیباکندمینگاهبیروننها

رادردهااین،کنمانباشتهدردزیاديمقدارمابینیکجاینباهمبعدش،بدهمنشانمردمبهبخرمبزرگخانه

. دارممنکههاییرابطهبهبریزم

رخبهکهداریمشدگیهویتهمچقدرما،شدندزیادچقدرماهايانباشتگیاینکهاستاینماذکروفکرتمام

اینخورددرچهخورشیداینکهگویدمیخوب.آییممیدرچقدرمقایسهدر،بدهیمپز،بکشیممردم

چیست؟بیهودهحرفهاياینهاست؟چیز

بینید؟میچیشما.برودجاناینکنول،ذهنیمننای،تنايبشوهین، استتنخورددرچهجانیچنیناین

پشت، براي اینکنممیمقایسهاینباراخودمهی،زندگیدرآورمدرمیمناستچیاطواروادا،بینیدمیشما

منکهببینراهاغصهتمام،شوممیهویتهماینباهیبعد،کنممیبزرگراخودم،زنممیحرفاینسر

هنوز،کنمپیداجدیدچیزهايخواهممیکهببینرامنکوشش،شدگیهاهویتهمدادندستاز،کردمایجاد

اینازرادستشمنذهنیمناینکهکنمکاريیکبایدمن؟کنممیمنچیستکارهااین،بشومهویتهم
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میپیدارابینشاینیکدفعه.گیردمیصورتتسلیمبا،گیردمیصورتایزديخردباکاراینو.بشوردمنجان

ازلخورشیدماوکردهتلفراماعمر،رامادادهفریباستبازيذهنیمنکارهاي،استبازياینهاکهکنیم

استاینمنبراياشفایدهاولینو،بفرستدجهانبهرانورشماطریقازخواهدمیکهمدتهاستخداو.بودیم

میفکرموارد،شودمیمنتنوارد،شودمیمنبعدچهارواردایزديبرکتوایزديشاديوایزديخرداینکه

توانممیوجودمذراتتمامدررازندگیارتعاشمن،شودمیبودنمزندهوارد،شودمیهیجاناتموارد،شود

،بیحالم،مامردهتابدنمیوقتی،تابدمیاووقتیندازندگیارتعاشدرذراتاینشدیداًهمیشه، کنمحسشدید

.کنممیاثربیراتقاضایشوذهنیمنشوممیمتوجه، االنشوممیمتوجهمنرااینها

بحر در مشکی نشست؟چند تانَدجان، بس استاي تنِ گشته وِثاقِ

یکدررابزرگدریايیکتوانیممیماچقدر.دیگراستبسجان،برايشدياتاقیاوثاقکهذهنیمناي

جايیکدرچقدر.بینهایتیمماتواندنمینشست،مشکیدربحرتاندچند؟بدهیمجاآبکیسهیکدر،شکم

مینارنجاتآهنگهمقضااینبینیممیهستیمآنجاوقتیکهحالیدر،ذهننامبهبشویمجاتوانیممیکوچک

درستذهندر اقامت،نیستدرستذهندرنشستناینبفهمیمماکهآوردمیبوجودحوادثیمرتبیعنی،کند

من،نداردخوشبختیذهن،هستمکیبگومنبهبگوییمتوانیمنمیذهناز،نیستزندگیجايذهن،نیست

ترسهاخشمها،رنجشها،وهاکینههمهاین،شدخواهدخرابروابطم،شدنخواهمموفقکنمعملذهنبا.ذهنی

.دیگربفهمیمبایدرااینها.بودهدیدنبداز

موفقکیکنممیتماشادارماشههم.نشوندموفقدیگرانکهاستاینمنذکروفکرتماممن را محدود کرده،

موفقبروندهمه.شدمبینهایتنشوم؟بینهایتمنچرا.شوممیناراحتمنشودمیموفقوقتی،شودمی

جنسازوقتی،بگویدرااینبایدکسیهر،بشوندموفقبروندهمه،کنممیخرجرااستعدادمتماممن.بشوند

رويخساستومحدودیتبهنقدریامنچطورشود؟میکمبینهایتمگردارد؟کمزندگیمگر.شدزندگی

ببینم؟توانمنمیچراشدم؟خسیسنقدریاچرا؟آوردم

راخودمکوچکجايیکبینهایتمچونآید؟میفشارنقدریاچرا. بشودجانوثاقتواندنمیتناینکهبراي

قضا،بیرونیمانیامدهکهزمانیتا،ماستسرنوشتاینو.شوبینهایتبیرونبیاخوب.بیرونآیمنمیچپاندم

کشدمینقشهخدا،نکندکاريخدایعنی،کندکارينتواندقضابلکهکشیممینقشهماهی،کشدمینقشهدارد
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شویمنمیموفق،ریزیممیطرحبارهسههی،ریزیممیطرحدوبارههمما،کندخنثیرامادروغینطرحهايکه

است؟درست.کنیمرهاراسیستمایناصالًکهبشویممتوجهباید،ریزیممیبازهم،ریزیممیبازهم

باید درد کودك را رهی استدرد قابله گوید که زن را درد نیست

باید،نیستیآمادة زاییدنپس،نگرفتههنوززایماندردیعنینداري؟درد،زنبهگویدمیماما،کهگویدمیقابله

دردکهکردیمحسماوقتیکهبگویدخواهدمی.کندمیبازکودكبرايراراهکهاستدرد،باشیداشتهدرد

موقع،گذشتههمۀ مازایمانموقعالبتهکه.استزایمانموقع،هستیمزایبدنحالدریعنی،شدهزیادذهنیمن

دیرخیلیسالگیپنجاه،سالگیچهل. استسالگیدوازده،دهحوالیهمینذهنازخورشیدبعنوانانسانزایمان

مابهخدامابیداريعدم، وماتوجهعدمومامقاومتعلتبهرادردباشدیادمان.ماکشیدیمدردخیلی،است

.دهدمی

همهاینهاخشممثل،ترسمثل،اضطرابمثل،حسادتمثل،کشیممیماکهدردهایییعنیاستچیزیکدرد

غصهوغمبهعالقهکسیهر.استذهنیمنمالاینهاغصه،غم،مابراينکردهطرحخدارااینها، دیگردردند

فقطخدا.کردهاختراعذهنیمنرااینها،کندمینالهوکندمیشکایتوسرشتويزندمی،داردعزا،دارد

یککهبشویممتوجهماکهاستاینخاطربهغمهاهمۀ اینو،استبخششواستخردواستآرامشوشادي

خداکهراارادة خداییهمانما،داریمارادة آزادچونماوشدهمحبوسماذهندرآنومادرهستخورشیدي

توجهخلقتماناصلیمنظوربهبیرونبیایداگرنگذاریمولی،بیرونبیایدنگذاریمتوانیممیما،داریمهمماددار

.نکردیم

ما.بگیریمادیراجداییما،بکندهویتهم،ذهنبهبردمیراماکوتاهیمدتوقتچندکهاستاینخداطرحو

بعداًبعداً،نمیریمگرسنگیاز،بمانیمباقیجسمیلحاظبهچجوريکهبشناسیمراجهانیاینچیزهاياصطالحبه

وقتی،روندنمیبینازآنهاوهستندآنهادیدیموقتی،کنیممیزیادراآنهاشویممیهویتهمآنهابااولیعنی

،جهانایندربمانیمباقیوکنیمسیرراخودمانشکموبیاوریمدرپولتوانیممیکهگرفتیمیادمهارتییک

پیداعقلدیگرماکهبفهمیم.راشدگیهویتهمدوربیندازیمباید،بدهیمدستازراشدگیهاهویتهماینباید

توانیممیهمباز،کنیمزیادتوانیممیهمباز،نکنیمزیاداتوماتیکراآنهاونباشیمهویتهماگرحتی،کردیم

.باشیمداشته
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میدیگريدردیکسببجسمانیدردبرد،میبکارمعنیدوهردررادرد.نداريدردهنوزگویدمیماماخالصه

دنیابهرابچهخواهدمی،استهدفشاستزاییدنکهدیگردردیک،آیدمیدردشحاملهزنوقتی.شود

ذهنیمنمالاینکهفهمیدیمراجسمیوروحیوذهنیدردهايکردیمحسرادردوقتیهمما.دیگربیاورد

البد.ماستمنظوریعنی،ماستدردخورشیدزاییدندیگر،بشودزاییدهماازبایدخورشیدکهفهمیدیمواست

میهمما.استچجوريببیندرابچهخواهدمی،ببیندرابچهاینخواهدمیهیحاملهزنگرفتندردازپس

.استچجوريببینیمبیرونبیایدخورشیدمانخواهیم

دردي اَنَا الحق گفتنی استز آنکه بیدرد باشد رهزنی استآنکه او بی

درکسیاگر،بودنمنظوربییعنی بودندردبیاینکهبراي،استراهزنآدماینباشددردبیکسیهرگویدمی

ذهناینازراخورشیدماینوبشناسمراشدگیهایمهویتهممنکهنباشداندیشهایندر،نباشدفکراین

کهگویدمیشخصایناینصورتدر،نباشداینکارایندنبالروزوشب،نباشدایندردشاینوبیرونبیاورم

بمانیمباقیذهندرتوانیمنمیمابگویدخواهدمیتوانیمنمیمااما.هستمخدامنیعنیاناالحقهستم،خدامن

.هستمخدامنگویدمیذهنیمنموقعآن،هستمخدامنبگوییمو

راآنهاو،بشناسدراشدگیهایشهویتهم،ذهنیمنازبشودآزادکهنیستکارایندنبالذهنیمندرکسیهر

ولیگرفتهدردشکهحاملهزنبهکندمیتشبیهاین را دارد درست،نشناختهرامنظورایناینصورتدر،بیندازد

درد.بکشددردخواهدمیاش ههم،بیاورددنیابهرابچهخواهدنمی،زاییدنبهدهدنمیراحواسشتمامهنوز

.نیستیممتوجهما.استزایماندردمادردهايتمامبگویدخواهدمی. باشدموقتیباید

نهروزدویکیساعتدویکیشودمیزایماندردخوب،زایماندرد،کشدمیدرداستسالبیستکسییک

زندهاوبینهایتبهجهاناینبهآمدیمکهبشناسمرااصلیمانمنظوربایدهمۀ ماپس.سالچهل،سالبیست

بیواستفرعونجنساز،داردذهنیمنآدماین،شودبلند،دانممیبگویدونشناسدرااینکسیهر،بشویم

گوییم؟میچجوري. اناالحقگوییممیهمۀ مانما،گوییممیمامستقیمغیر،هستمخدامنکهگویدمیموقع

شدگیهویتهمدیدشماوقتی.ستیزیممیزندگیباستیزیممیقضاباستیزیممیلحظهایناتفاقباوقتی

چرا؟.دیگرهستمخدامن:دگوییمیدداری،لحظهایندرداریدبرنمیرازندگیخرددید،داریدمیبرراخودتان

پس.داشتیدبرمیرااوخردخوب،دانستیدنمیخداازبهتراگر،دانستیدنمیاگر،نبودیدخدااگراینکهبراي

.بودیدتسلیم
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همان،موضوعبهبدهداهمیتاینکهبدونوهظمالحبیوتوجهبیراذهنیمنکسیهر،نیستتسلیمکسیهر

دردوکندمیجدل،گویدمیمنهی،شودمیبلندودانممی:گویدمیهی،دهدمیادامهرازندگیطوري

،زندمیرامردمراه،دزددمیرازندگیکهچرا.استراهزنآدماین،کندمیپخشرادردها،کندمیایجاد

.رادیگرانمالهم،دزددمیراخودشمالهم،دزددمیرامردممعنویت

چوم،بکنمخشمگینرایکیآن،وادارمواکنشبهرایکیآن،بدهمدردبرسماینبهدائماًمبشوپاصبحمناگر

راهبهتریناینودانممیوکنممیپخشدردمنگویممیدارمکنم؟میدارمچکار،هستمجنسآنازخودم

اینکهبدون،کشدمیدردولی،استحاملهکهاستدرستآدماین.خواهدنمیرااینخداکهحالیدر. است

.بزائیمباید،بکشیمنبایددردبفهمیماینکهبرايماکشیممیدرد.کشدمیدردچرابداند

آن اَنا در وقت گفتن رحمت استآن اَنا بی وقت گفتن لعنت است

داشتهذهنیمنیعنیگفتنوقتبی،هستمخداجنسازمن،هستمخدامنبگوییماینکه.اناالحقیعنیانا

ببینیدراجهانشدگیهایشهویتهمپشتازکسیهر. استلعنت،هستمخدامنیعنیاناالحق،بگوییباشی

وهستمخدامنگویدمیدارداین،استدرستاینطوريبگویدوببیندرامردم،ببیندرازندگی،ببیندراخدا

قرارراخدامرکزشدر،بیرونبریزدکندجاروراشدگیهاهویتهمکسیهر.استلعنتاینواستوقتبی

.استوقتشدراین،استدرستایناناالحقبگویداگر،بشودزندهاوبینهایتبهوبشودزندهخدابهو،بدهد

هستید؟يامرحلهچهدرشماحاال

آن اَنا فرعون، لعنت شد ببینآن اَنا منصور، رحمت شد یقین

رحمتآن،هستمخداجنساز،هستمخدامنگفت،بودشدهزندهخدابینهایتبهحضوربهکهمنصور:گویدمی

. بفرستدجهانبهاوازراخودشچیزتاهزار،راخودشعشق،راخودشخردکهتوانستمیخدااینکهبراي.شد

منگفتمی،داشتذهنیمنفرعوناما.بودشدهزندهخداابدیتوبینهایتبهواقعاً،بودشدهازلخورشید

آنهاپشتازو،داشتشدگیهویتهمکهحالیدر،داشتذهنیمنکهحالیدربله؟. هستمشمااعاليخداي

بینکَژکهاستاینلعنتگفت. شدلعنتبهتبدیلدیدهاهمۀ اینبنابراین،هستمخدامنگفت،دیدمیراخدا

.بشوددرستکارماناستمحالببینیمکَژ،بکند
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سر بریدن واجب است اعالم راهنگام راالجرم هر مرغِ بی

منرفتهاگرهوشیاريیعنی،باشدمحلبیکهخروسیهریعنی،محلبیخروسیعنیهنگامبیمرغ،ناچاربه

هنگامبیمرغپس،هستمخداگوییممیماذهنیمنصورتبهذهنیمنباذهنیمندروکردهدرستذهنی

میبگوییمنبایدما،داریمذهنیمنکهحالیدریعنی. خواندمیآوازداردموقعبی،استمحلبیخروس،است

مردموداریمذهنیمنحالیدرکنیمپخشدانش،دانممیچهشویمبلندنباید،کنیمبیانراخودماننباید،دانم

.نه،حرفهاایناز،هستممعنويمن،شدمزندهخدابهمنبگوییموکنیمعوضرا

رامحلبیخروسباید،برسدمنظورشبهزندگیاینکهبراي،بگیردصورتدرستاعالماینکهبرايکهگویدمی

باکهگوییممی،زنیممیراحرفهااینکهاستهمینبراي.کشتراذهنیمنیعنیکشترانَفْسیعنی.کشت

اینمجموعدانیممیو،شناسیممیراشدگیهاهویتهمما،شناسیممیراذهنیمنماکردنهاصحبتاینجور

میشروعداریممنکهحالیدرآوردمیبوجودذهنیمناینهامجموع.استمحلبیخروسشدگیهاهویتهم

و،کنیممیرهارااینهاماکهاستموقعیدرستبیانخود،بیانیعنیاعالم.استغلطاعالماین،اعالمبهکند

بیانماازرازیباییشراخردش،راعشقشتواندمیاووشویممیزندهاوبهلحظهاین، درلحظهاینبهآییممی

.بکشیمرانفسمابایددرستاعالمبراي.استدرستاعالماین،نداریمشدگیهویتهمماکهحالیدر،بکند

جهاد و ترك گفتن، نفس رادرسر بریدن چیست؟ کشتن، نفس را

نه،.بکشیمبزنیمداریمبرنمیچوبیکهمرانفسمان. بکشیمرانفسمانیعنیچیست؟بریدنسرگویدمی

غزلدرکه.بشناسیم،آیدمیباالشدگیهویتهمیکلحظههرکهراآناجزايکهکشیممیاینطوريرانفس

راهویتتان،کنیداثربیراهمانستیزید؟میچیزيچهباکهببینیدشمالحظهاین.بکوبیبایدراانگورت:گفته

وبشناسیمراشدگیهایمانهویتهم،کنیممیکوششروزوشبنفسکردنتركوکوششدر.بکنیداواز

.بشویمآزاد،کنیمترکشان

تا که یابد او ز کُشتن ایمنیآنچنانکه نیشِ کژدم بر کَنی

همماذهنیمناین. بزندتواندنمینیشچون،شدشنکُنمیمردمدیگر،بکنیراکژدمنیشکهگویدمی

رارما.کژدمیکی،ماریکی،زندمیمثالدو تا. ماندمیکژدممثل،کندمیپخشکهدردهاییبامخصوصاً

نمینیشدیگراینکهدنگویمی،بکنیرامادندانولی،گیرندمیدستبهسنگنفرپنجاه،کنندمیسنگسار
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بوسیلۀ دیدنطریقازکژبینیطریقازومرکزگذاشتهراشدگیهاهویتهمکهانسانیشودمیمعلومپس.زند

شفامادردهاياگر. هستندکژدمنیشهماندردهااین،کردهخودشجزوهمرادردهاوکردهایجاددردآنها

رانیشایناگر.هستندماحسادتهاي،ماهايجوییانتقام،ماهايکینه،مارنجشهايهمیندردها،کنندپیدا

.بیندازیمرادردهایمانبایدیعنی. کشتخواهدراماقضاوگرنه،کنیممیپیدانجاتمرگازمابکنند

تا که یابد او ز کُشتن ایمنیآنچنانکه نیشِ کژدم بر کَنی

.هستیمکژدممثلذهنیمنباماپسدیگر،استواضح

تا رهد مار از باليِ سنگساربر کَنی دندانِ پر زهري ز مار

سنگبارانسنگ بردارند،نفرپنجاهآیندنمیروستاییهادیگر،کنیمیرامارزهرپردندان.گفتمکهراهمین

همیعنیزهرماندنداناینمااگرپس.برودکمولش،بزندنیشتواندنمیدیگرکهاینآقاگویندمی،رامارکنند

درست.نداردکارماباهمقضاندارد،کارماباهمخدا،ندارندکارمابامردم،بیندازیمرادردهاباشدگیهویت

آنهاجنسازدیگرشمااالن،کنندنمیبديشمابهدیگرکردندمیبديشمابهکهآدمهاییآنببینیدشما؟است

شماهمبیاورند،آورندنمیشمابسويرادردشانآنها،آیندنمیشمابسويآنها،رویدنمیآنهابسوي. نیستید

.گیریدنمی

پایان قسمت دوم 

&&&
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کُش را سخت گیردامنِ آن نفسپیرهیچ نکشد نفس را جز ظلِّ

سختماراموالنامثلانسانیدامنکهاستهمینبراي. کشدنمیسایۀ پیرمثلچیزيهیچراماذهنیمن

رادامنشکنیدپیداراآدمییککهنداردلزومیشما. بگیرسختراپیریعنیراکشنفسآندامنیم،اگرفته

تکرارخوانممیبرنامهایندرمنکهراابیاتیهمانروزهر،بخوانیدرااوشعرهايروزهر. هستموالنابگیرید،

شودمیاعمالوشودمیبازشمارويچجوريبیتاینببینیدوبنویسیدرابیتوروزهرکنیدتکراراگر،کنید

رادیگرکسدامناصالً. ایدگرفتهراموالنادامن،کنیدعملوکنیدشناساییخوددرراچیزيچهبیتاینطبق

واستخوبیپیر،پیراینولی.نباشندخوبیپیراستممکنکهداریمبیرونیپیرهايمابساچه.نگیریدهم

. نکنیدرهارااودامنشما،دریاست

نه،،بیاهمشما،بیاهمشماآقانکشیددیگرانیعنی،باشیدنداشتهدیگرانباهمکاري،کنیدگوشموالناروزهر

وبگیردراپیردامناستمسئولتنهاییبهکسیهر،کندمیکارخودشرويفقطکسیهر،استشرطشاین

یادآوري. ایددیدههمرااشنتیجهوایدکردهو،کنیدمیراکاراینداریدبینندگانشماازخیلیو.نکندرها

پشتازآنهادانیدمیاالنشمااینکهبرايآیند؟نمیچراآیند،نمیدیگران،نگوییددیگرانبهدوبارهکنم

ازکهکسی.بینیدمیدیگرجوریکاالنشما،بینندمیدیگرجوریکآنها،بییندمیشدگیهاهویتهمعینک

انتقاد،نددامیطبیعیراکردنپخشدرد،بیندمیخودشجزورادردش،بیندمیراجهاندردشعینکپشت

میمفیدرادردپخش،داندمیمفید،داندمیطبیعیراکردنپیداعیبوگرفتنعیب،نددامیطبیعیراکردن

.استدردجنسازچون،داند

راستنبین،اینطوريگوییمیمنبهچراشمابینم،میطورياینمنگویدمینکن،پخشدردبگواوبهشما

پشتازشماولیبیند،میدردباشدگیهویتهمعینکپشتازکهاینبراي.بیندمیاینطوريگویدمی

منبودسالمسیآیا.بکشددردکسیهیچخواهمنمیزندگیازمرحلهایندراالنمن.ببنیدنمیدردعینک

میخوشحالکردهضرریکیمثالداشتیم،مسابقهنبودم،نبودم،نهزنم،میمثالدارمراخودمبودم؟اینطوري

.نیستاالنخوببود،موقعآندیدایندارد،ماازکمتراودیگرباال،رفتیمماآقاشدیم،

زندگیماناول.بکشدخجالتباید،داردذهنیمندیدوداردمقایسهدیدوداردنظريتنگدیدکههمکسیهر

مالمتراکسیدیگرونشدیمبیداردیگراگرولیهست،بهترخیلیبشویمبیدارزودتراگر.هستیماینطوريما

االنهست،غلطسواالتاین؟ندادنددرسمابهراموالنااولازچرانکرده،بیدارراماجامعهچرامثالکنیمنمی
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نداریم،چراهست،غلطسواالتایننه؟نبودندعشقیمنمادروپدرچرا.کنکارخودتروياالنهست،که

.خوانممیدومدفترازهمبیتچندیک.هستوقتشاالنهمینکن،کاراالنهمین

2656مثنوي، دفتر دوم، بیت مولوي،

اوستاد جمله دزدانت کندلعنت این باشد که سوزانَت کند

توانممیمنکه،کندمیافتخاراینبهوچیدهمرکزشدررازرنگیالگوهايوداندمیزرنگراخودشکهکسی

لعنت.هستلعنتاین:گویدمیشده،الگوهاآنباهویتهمچون،زرنگمخیلیبیزینسدربدهم،فریبراهمه

منازخیلیبرايبودندزداناستاد.راتوبکنددزداناستادو،خدابیاندازد،دردبهبیاوردراتوکههستاین

وداشتنزندگیزندگی،کیفیتحسخوشبختی،حسومعنويلحاظبهولی.هستافتخارباعثذهنیهاي

.ستاغلطبسیاربسیارجهان،اینبهماآوردناززندگیمنظوربلحاظکردن،زندگی

سازمانطوريآنآنهادررازندگیشوستامرکزشدرآنهاعینکوستاهویتهمزرنگیالگوهايباکهکسی

تابشودناسورتابدهد،زیادهمدردبدهد،اوبهدردقضاتا،بیندمیطوريآنوکندمیافتخارآنبه،دهدمی

زندگیچونزندگی،الهامبراساسحاالدفعهیک؟هستطورياینچرابکندسوال.نشودخوب،بشودکهنه

استادنکندداري؟دردنقدریاچراست؟ااینطوريچرا،کننگاهوضعیتتبهتوکهکندمیالهاممابههمیشه

.بلههستی؟دزدان

من چه باشم پیشِ مکرَت اي عدو؟با خدا گفتی، شنیدي رو به رو

مورددراست،صادقشیطانمورددرکههرچیزي،استهمماباصحبتهاولی،استشیطانباصحبتهااینببینید

اوابدیتوبینهایتبهشدهزندهانسانمورددراست،صادقخدامورددرکهیزيچهر،استصادقهمذهنیمن

کنیمحرکتآنهاازشدنزادآوشدگیهاهویتهمشناساییباشدگیهویتهمحالتازبایدما.استصادقهم

بهداردولی،گویدمیشیطانبهدارد.دیدنخواهیمراخوشیرويگرنهو.بگیردصورتمامورددرتبدیلاینو

یعنینکنی؟منباکههستمچیمنکردي،جدلوبحثاوباونشستیخداباروبروتوگویدمی.گویدمیهمما

درسته؟انسان،من

طورهمینهمحضورمورددر.کنیممیاجرامادهدمیدستورقضایشباخداکهاینبراي؟استبداینچرا

اختیاردرشودمیخالیماذهنو،گیریممیقراراوکاملاختیاردرماشدیمزندهحضوربهماوقتی.است



# Programگنج حضور721برنامه شماره 721

37: صفحه

ایناتفاقباستیزهو،توانممیمنکهاینگفتنباآیابپرسیمخودماناز،حاال.استاوفکرهايودستورالعمل

هرکسیوخوردمیغصهکهکسیهر.بلهدیدخواهیدکنیددقتخوباگرکنیم؟میمگوبگوخدابامالحظه،

تودانممیمن،دیگردانممیمن:گویدمیشود،نمیبرخوردارلحظهایندراوشادياو،لطفاو،بخششازکه

. دانینمی

بانگ مرغان است، لیکن مرغ گیرمعرفت هاي تو چون بانگ صفیر

چه.آوردمیدرصیادکهاستمرغبانگ،سفیر،استمرغبانگمثلتو،معرفتتو،معنويدانش:گویدمی

کند،راهنماییکند،عوضرادیگرانبخواهدباشد،معرفتازپرذهنیمنچهباشد،ذهنیمنچهباشد،شیطان

انسانهاهمهکه،دیگرمرغانخواندمیوقتیخدامرغ.نیستمرغواقعاکهاستمرغیبانگهستند؟چیاینها

کند،میبیانراخودشکند،میاعالمخواند،میشدهزندهاوبینهایتبهکهمرغیهستند،دیگرمرغان

میآورد،میدررامرغادايکهکسیولی.سمتشبهآیندمیافتند،میارتعاشبهیواشیواش،هاهوشیاري

.ببنددذهنیمنبه،بگیردرامرغهاخواهد

اختیاربهفکراینپرد،میفکرذهنشدرکهکسیهرگوید،میهمذهنیمنبهداردگوید،میشیطانبهدارد

میدررامرغادايحالهربهآدماین،استبیرونجاذبهو،پردمیشدگیهاهویتهماثردر،نیستخودش

بهراحرفهااینکهاستدرست.شوندمیجذبواستانهمجنسشاینکهکنندمیفکردیگرهايمرغوآورد

.گویدمیهممابهداردزند،میشیطان

باشمارابطهوشمادوستیاثردرکنیم؟آزادخواهیممیرامرغهایابیندازیمتلهبهخواهیممیرامرغهاما

بهبیشتریا،شوندمیترنزدیکحضوربهدارنددیگرهايانساندیگر،هايانسانباشمابرخورددیگر،انسانهاي

همجنساینگویندمیدیگرهايمرغوآوریدمیدررامرغادايکههستیدمرغیشما؟روندمیفروذهنیمن

این.استمنزیرشولیزندمیقشنگیحرفهاياستممکنذهنیمن.گویدمیچیاینببینیمبرویمماست،

حاال،.داردفرقموالنامثلانسانیحرفهايباحرفها

کآشنایی آمده ستمرغِ غرّهصد هزاران مرغ را آن، ره زدست

آشناییکهشدهفریفتههممرغوزدهراراهشذهنیمنیاشیطاندر این مورد مرغ را،صدهزارانگویدمی

منواقعاوذهنیهايمنسويبهرویممیداریم،ذهنیمنوقتیما.آمدهآشناییکردهفکرهممرغآمده،
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خوبیاستادداریدمسئولیتشماهماردموایندروشودمیتردردناكشود،میبدترشود،میترقويذهنیمان

موالنا،مثلآدمهاییهستند،بزرگانپیرهانکنیم،رهاراپیرسایهپیر،ظلکهخواندیماالنهمینکنید،پیدا

.باشندپیرتوانندمیاینهابزرگان،بقیهاینهاعطارفردوسی،سعدي،حافظ،

از هوا آید، شود این جا اسیردر هوا چون بشنود بانگ صفیر

بشناسیم،راشدگیهاهویتهمکنیم،زندهاوبینهایتبهراخودمانهستیممسئولواقعابایدماکه،بکنیدتوجه

.کنیمدرستعشقیخانوادهتله،بهمامثلنیفتنددیگراینجا،رسندمیتازهکههاییمرغکهآنهاییو.بیندازیم

اسیربیایند،استخودشانهمجنسکهکنندفکر،نشنوندرامابانگآیند،میکهجدیدمرغهايبنابراینو

چندکهاینبجاي،آیدمیروحیهرکنیممیفکرزمینرويکردیمایجاداسیرخانهیکاینجامااینجا،بشوند

. کنیممیاسیروقفستويرااینهاکنیممیبرسد،حضوربهروزه

هاخانواده.هاخانوادهوافرادسوي،بشودسرازیردانشایناگرگویممیهمینبراي،بیاییمخودمانبهبایدما

در،استقابلهشبیهصحبتهااینگویدمیموالناکهاینبراي.کردخواهندعوضدانشاینبراساسراشانروابط

بشود،عوضرابطهشود،میعوضرابطهشوند،میزندهحضوربهآنها،دزائونمیراآنهاشوهر،وزندرخانواده،

.کنندنمیاسیرراهایشانبچهشود،میعوضهایشانبچهبادوتااینرابطه

خودشانهمجنسکنندمیفکرپایین،آیندمی.استصیادبانگسفیرشنوند،میراسفیربانگهوادرگویدمی

میتامادارند،اعتمادمادرشانوپدربهآیندمیمرغانکهاول. شوندمیاسیر،استخودشانآشناي،است

اسیروقتی.نشونداسیرمباداکهکنیممیکنترلشانوخودمانباورهايباکنیممیهویتهمرااینهاتوانیم

.کنیدایجاددردبرویدجامعه،درکنیممیرهایشاندیگرشدند،دردایجادبهمجهزوکردندایجاددردوشدند

.استغلطکاراین

خودتانبهتوانیدمیخطابشمامستقیمحتیراابیاتایندوبارهبخوانم،همرگدیمطلبیکبدهیداجازه

معاویه،بنامنفریکوشیطانبیناستبحثیکهاستدرست.گویدمیشماشخصبهموالناکهاینمثل.بگیرید

چراتوکهگیردمیراشیطانیقهاوو.بخوانرانمازتپاشوکهکندمیبیدارخوابازصبحرامعاویهشیطانکه

خواستممیمنودارمدوستمننهگفت.آیدنمیبرخیريتوازبخوان،رانمازتپاشوگفتیکرديبیداررامن

تکراردوبارهراقسمتشیکولیکامل،بطورخواندیمقبالراصحبتهاآن.گیردمیدربحثیخالصه.کنمکمک

.بگیریدخودتانبهخطابمستقیمشمااصالً راابیاتاینکهکنممیعرض.کنممی
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2730مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

باز الحاح کردن معاویه، ابلیس را

خواندتداد، سوي راستی میغیر راستی نَرْهاندت: گفت

بشوم؟رهاچجوريخداییتم،جنسازدانممیکهحالیدرذهنیمنبنامکوچولو،شیطاناینازمن:بگوییدشما

گویدمییعنی.خواندمیراستیسويرامادادعدالت،و،کندنمیآزادراماچیزيراستیازغیر:گویدمی

راستینتاباشیماوجنسازبایدلحظهایندریعنی.استتسلیمطریقازراستیاتفاقاباش،راست.باشراست

چونوگفتراستآنمطابقو،مرکزدردیدذهنیمنعینکپشتازشودنمی.بزنیمحرفهمراستوباشیم

ازقبل،استلحظهایناتفاقشرطوقیدبیپذیرشقدماولینپس.استدروغینهمماحرف،استدروغیناو

.استچهارمدفترازهماینو.قضاوتازقبل،ذهنبهرفتن

1900مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تا تو با من روشنی من روشنمکنماز ترازو کم کنی من کم 

منوکنممیفکرمنکن،عملوکنفکرشو،زندگیجنساز،شوتسلیملحظهاین: گویدمیزندگیگوید،می

عینکدهی،میتشکیلذهنیمنآییمیشماتا.نگهدارراترازواینو.راتوکنممیتنظیممنکنم،میعمل

هممنروشنی،وراستیمنباتوکهزمانیتا.کنممیکمهم منریزي،میهمبهراترازوگذاري،میراها

خودمانبهواقعدرزنیم،میکلکخدابهکههستیممااینزند،میکلکمابهکهنیستخدااینپس.روشنم

خودمانمافقطبکند،خواهدمیکاريهرکسیهرکنار،بگذاریدراجهانبهواکنشاصالشماشودمی.زنیممی

.بگذاریمخودماننورافکنوتمرکززیررا

نمیمن.گیرممیقرارخدالعنتموردکنم،کژبینیاگرمنکشید،نخواهنددیگرانهمرامندردهايکهبگوییم

موازنهخواهممیراترارومنکنم،کمخواهمنمیترازوازمن.بودخواهدمنضدبرقضابیفتد،اتفاقاینخواهم

دیدم،ترسدیدم،خشمطریقازاگرببینم،خواهمنمیشدگیهویتهمنکیعپشتازلحظهاین.نگهدارم

ترازودارمکهدانممیمندانم،میموجهرادیگرانبهدادندرداگردیدم،دیگرانعیبطریقازدیدم،حسادت

منبهراخردشوشادیشیعنی.شدنخواهدمنباروشنهماونیستم،زندگیباروشنو.زنممیهمبهرا

.باشمراستخواهممیمن.دادنخواهد
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مکر نَنشاند غبار جنگ منراست گو، تا وا رهی از چنگ من

بهداردقضاگوید،میشمابهداردخداکنفرض.گویدمیرسیدهحضوربهانسانرااینکهدرستهکنیدفرض

.برويگذارمنمیگرفتم،راتومنگرنهوبرهیمنچنگازتاگوراستوباشراست:گویدمیگوید،میشما

کند،میدزدانرئیسراتوکهاینیعنیلعنت:کهگفت،زرنگیوشدگیهویتهمهايعینکاینبامایعنی

تابگوراست:گویدمیمابهمثال.ایناستخدالعنتمرکزت،گذاردمیرازرنگیالگوهايکند،میدزدهااستاد

هویتهمبا،استدیدنشدگیهویتهمپشتازهممکرتو،مکرومنجنگغباروگرنهبرهی،منچنگاز

مکر،استمکراینبیاید،شدههویتهممرکزازبیاید،زندگیازفکرکهاینبجايیعنی،استکردنفکرشدگی

.نیستفکراین،است

نکنید،فکرگوییممیماکهنیستاینمعنیش،باشیمنداشتهذهنیمنگوییممیوقتیکنمیادآوريهمرااین

شدگیهویتهممرکزشما،فکرۀچشمیعنیکنید،میفکرشدگیهاهویتهمدیدبایا،استکردنفکرجوردو

ازاینشوید،میچجوريکنید،میکاريیاکنیدمیفکرهستید،خشمگینشماوقتیمثال.شماستدردهايو

اینشود،مینوشتهشماذهنرويفکريهستید،زندگیباموازيهستید،تسلیمنههمیکی،استدردمرکز

خشمانعکاسفکریک،استکژفکرشیکی،استخالقاستفکريیککند،فکربایدذهنآید،میآنورازفکر

. استزندگیعشقانعکاسفکریکماست،ترسو

هااي خیال اندیشِ پر اندیشهچون دانی دروغ و راست را؟: گفت

میشدههویتهممرکزازکهاستچیزيآندروغ؟فهمیمیراراستودروغفرقچجوري:گویدمیشیطان

اینشماست،مزاحمشیطانکهکنفرضفهمی؟میچجوري.آیدمیزندگیازکهاستچیزيآنراستو،آید

یعنیها،اندیشهپراندیشخیالايکهگویدمی،استمطمئنشیطانهمنقدریاو،شماازپرسدمیشیطانرا

هویتهمهاياندیشهازیکییعنی.هستیاندیشخیالهملحظههر.هستیشدههویتهمهاياندیشهپرازتو

اتوماتیک،توکهطوريبهگرفتم،سلطهزیرراتومنوبینیمیرادنیاآنحسببرتوست،دیدعینکتو،شدگی

آنجا،گذاشتممنواقعدرراآنهاکههستی،خودتدرپیپیفکرهايسلطهزیردرتوکنی،میفکرگونهبیمار

دروغکهفهمیدخواهیکجاازتوهستی،اندیشهازپرها،اندیشهپراندیشخیالاي. گویدمیشیطانرااینها

؟استچیراستواستچی
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هستیم،مااین،استپرقدرتخیلیزیباست،خیلیهااندیشهپراندیشخیالاینکند،میراهنماییموالناولی

مرکزمان،درگذاشتیمرااینهاو،هستیمپرستباورمادانستیم،اصلراباورهادانستیم،اصلرافکرهامانقدریا

کهاندیشیخیالسلطهزیرازومنسلطهزیرازخواهیمیچجوريتو:کهگویدمیشیطانشده،دیدمانعینک

نقدریابکنی،توانینمیکاري؟بکنیخواهیمیچکار،نداريرویشهمکنترلیاصال،آیدمیسرهمپشت

:می گوییدولی می گوید که این انسان می گوید یا شما. شیطان مطمئن است، استمطمئن

بنهاده استقلب و نیکو را محکپیغمبر نشانی داده است: گفت
یعنی یک . حضرت رسول یک نشانی داده و بین چیز تقلبی و درست و راستین یک معیار گذاشته:گفت که

می فهیم کی . دهیمبمعیاري گذاشته که ما قلب را یعنی تقلبی را، فکر تقلبی را از فکر درست می توانیم تشخیص 

تو معیار . من اصالً به تو امان ندادم و نمی دهم:شیطان می گوید. از آنور می آید و کی از من ذهنی می آید

. تشخیص نداري که

اَلصّدقُ طُمأنینٌ طَروب: گفتاَلْکذْب ریب فی الْقُلُوب: گفته است
.هاست و راستی، مایه آرامش خاطردروغ، مایه تردید قلب : پیامبر فرمود

توجه کنید در اینجا موالنا چه می . می گوید پیامبر فرمود دروغ مایه تردید قلبهاست و راستی مایه آرامش خاطر

پس راستین بودن، . صدق یعنی راستی. آرامشیعنی طروب یعنی بسیار طرب کننده و طمانینه یعنی عمق، . گوید

طروب . اوالً با شادي زیاد همراه است:ها گفتن، راست گفتن می گویدت شدگیراست گفتن، نه بر حسب هم هوی

کذب یعنی دروغ، ریب یعنی شک در ،و در باال می گوید که. طمانینه هم یعنی آرامش. یعنی بسیار شادي کننده

. اگر مرکز انسان شک دارد. استپس بنابراین دروغ همراه با شک است در مرکز انسان. قلبها

کسی که هم هویت شدگی در . شک داشتند؟ها اوایل می پرسیدند ما از کجا بدانیم موالنا درست می گویدخیلی

. مرکزش دارد، چون بر حسب چیزها، عینک چیزها می بیند، نمی داند چه چیزي درست و چه چیزي غلط است

در مرکز ،اینها با هم هستندغم و غصه و شک و دروغ . شما غم را هم به آن اضافه کنید. و غم دارد. شک دارد

:ستاگفت پیغمبر اینطوري گفته و حدیثش هم این. راستی و آرامش و شادي بسیار اینها هم با هم هستند. انسان

حدیث

زیرا در راستی، آرامش رها کن آنچه را که تو را به شک می اندازد و بگیر آنچه را که تو را به شک نمی اندازد،

.وغ، شک و تردیدطرب ناکان است و در در
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و .هارها کن آنچه را که تو را به شک می اندازد، چی ما را به شک می اندازد؟ دیدن از طریق هم هویت شدگی

. بینهایت خداعینک چه چیزي ما را به شک نمی اندازد؟ دیدن از طریق . بگیر آنچه را که تو را به شک نمی اندازد

. حاال توضیح می دهد موالنا. توجه می کنید. ناکان است و در دروغ شک و تردیدزیرا در راستی آرامش طرب

آب و روغن هیچ نفروزد فروغدل نیارامد به گفتارِ دروغ

ها را یعنی اگر ما عینک هم هویت شدگی. با دروغین بودن و گفتار دروغ،دل ما، مرکز ما، آرامش پیدا نخواهد کرد

پر از غم و غصه . ز داریم و از پشت آنها می بینیم و حرف آنها را می زنیم، مرکز ما آرامش پیدا نخواهد کرددر مرک

بطوري که آب و روغن را با هم . چون دروغین است مرکز، حرفهایش هم دروغ است. و شک خواهد شد و دروغ

. قاطی کنی، چراغ روشن نمی شود

دامِ دل استۀراستی ها داندر حدیث راست، آرامِ دل است

اگر کسی با . باز شده، به زندگی زنده شده،باز شده،حدیث راست از انسانی می آید بیرون که مرکزش باز شده

و خورشید ازل را می بیند و با او یکی است، آرامش دل دارد و ،عشق می رقصد، همینطور که در غزل داشتیم

براي اینکه فکرهایش از آن چشمه می آید بیرون و این . ت، فکرهایش هم راستین استحرفهایش هم راستین اس

.راست حرف زدن و راستین بودن می گوید دانه دام دل است

اینها . گروههایی که بر اساس هم هویت شدگی با باورهاي مشترك تشکیل می شوند. پس دو جور گروه داریم

یک گروه دیگري هم . شند و از جنس خودشان می کنندسانها را می کان. مرکزشان دروغین است. دروغین هستند

ممکن . بنابراین به عشق زنده هستند. که اینها به بینهایت خدا زنده می شوند،داریم که به تدریج زیاد خواهد شد

یکی بلکه بر اساس بینهایت خدا با هم،ها با هم یکی نیستندولی بر اساس هم هویت شدگی،است گروه باشند

در خودشان بودن را شناسایی می کنند و در یکی دیگر هم . اینها در همدیگر بودن را شناسایی می کنند. هستند

آنها تله . اینها هم دام دل هستند. این را به ارتعاش در می آورند،بودن و جنسیت خدا را شناسایی می کنند

مشترك هم هویت بشو و با آهنگ این برقصیم، دارد ما را هر کسی به ما می گوید که تو بیا با این باورهاي . هستند

. ي جسمی می کندهوشیاراز 

و اگر در پایین می نوشد و پا ،هر ذره که بر باال می نوشد و پا کوبد:گفت که،یادتان باشد در بیت اول داشتیم

ولی دو جور من . جه استو میی هم که می خورد، می تایید و تو.کوبد، گفتیم با آهنگ من ذهنی دارد می کوبد
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ولی وقتی . یکیش من ذهنی فردي است که بر اساس هم هویت شدگی با چیزهاي فردي درست می شود. داریم

درد این هم هویت شدگی فردي و فردیت خیلی زیاد می شود، انسانها رو می کنند به ذوب شدن و مستهلک 

من . یزي از این بهتر؟ خدمت می کنند به جمعچه چ. شدن در من ذهنی جمعی و خودشان را وقف جمع می کنند

حاال به آهنگ جمع . ي شدهذمن ذهنی از بین نرفته بلکه رقیق کرده خودش را و بسیار هم مو. ذهنی از بین نرفته

. آن هم رقص در پایین. می رقصند

فرق دارد به اینکه من پس بنابراین رقصیدن به بودن و به بینهایت خدا که ما در این لحظه به او زنده می شویم، 

ولی من ذهنی خطرناك و درد را هنوز نگه ،ذهنی را نگه داري و رقیق کنی و خودت را در خدمت جمع در بیاوري

می تواند تعداد زیادي آدم . اینکه من ذهنی در قالب جمع می تواند کارهاي بسیار بسیار دردناکی بکندکما. داري

. شد که در من ذهنی فردي نمی تواندبکُ

ست اراه این. بهر حال طبق صحبتهاي امروزي، من ذهنی فردي و من ذهنی جمعی راهی نیست که ما باید برویم

چون . جنگ درد بوجود خواهد آورد. همیشه حوادث خطرناك مثل جنگ بوجود خواهند آورند. که شناسایی کنیم

و مقاومت .حق با ماست این دفعه. ستمی گوید حق با من ا. من ذهنی جمعی همان خواص من ذهنی فردي را دارد

. دنبال جمع دیگر می گردد. ش را محکم کند با ستیزهامی کند و دنبال ستیزه می گردد که بتواند قشر خارجی

ست که هفتاد و دو ملت بر اساس اجنگ هفتاد و دو ملت براي این. جنگ هفتاد و دو ملت:این همه که حافظ گفت

ملتها چرا به جان هم می افتند؟ براي اینکه به جنگ احتیاج . جنگ احتیاج دارندهم هویت شدگی و من ذهنی به

. دارند تا بتوانند این مرزشان را سفت کنند

دو تا مذهب که از یک دین آمده چرا با هم می ستیزند؟ براي اینکه من ذهنی دارند، می خواهند دو تا من ذهنی 

براي اینکه من ذهنی جمعی همان . امالً مشخص کنندشان را کجمعی است که می خواهند سطح خارجی

من ذهنی پناه می برد به جمع براي اینکه نمی تواند این من ذهنی فردي را . هاي من ذهنی فردي را داردخاصیت

قبول ،تایید مردم را دارم،روم در جمع و با مردم در ارتباطممی گوید می. تحمل کند، اینقدر دردهایش زیاد است

اینها . چون باورهاي اینها را دارم،دانش دارم. من خدمت می کنم به جمع و اینها تسکینش می دهد،د مرامی کنن

گروه ممکن است یک گروه آدمها باشد که . پشتش همین مردم هستند. خدا پشتش نیست. پشت من هستند

ممکن . ت یک باشگاه باشدممکن اس. تشکیل بدهندلها کاپنجاه نفر، صد نفر با هم فرض کن به قول اینجایی
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یا حاال گروههاي . یک کالب باشد، باشگاه باشد. تیم ورزشی باشد. تیم فوتبال باشد. است اعضاي یک تیم باشد

. بزرگ

انسانهاي از نوع جدید که به خدا زنده می شوند، اینها انسان . ها دانه دام دل استست که راستیامنظورم این

هایی هستند که خواهند توانست مرغها را د دارند زنده می شوند و اینها هم گروهي جدیهوشیاربه . جدید هستند

مرغها شاید احتیاج نداشته . شان سفت شونداین دفعه مرغها را نخواهند گذاشت که خیلی من ذهنی. جذب کنند

. باشند که با آهنگ من ذهنی بزرگ برقصند، با آهنگ جنگ برقصند

وجود می آید که انسان چقدر درد می کشد، چقدر درد هست، چرا اینها بوجود می شما می بینید که وقتی جنگ ب

. شان یکجور می بینندهمه. عینکها در مرکز جمع است. براي اینکه آن عینکها در مرکزش است. آید؟ مجبور است

د و ما دیندار شان می گویند آنها کافرنهمه. شان می گویند حق با ماستهمه. شان طرف را مقصر می دانندهمه

در هیچکدام چه در دل من ذهنی جمعی و چه فردي آرام دل . هیچکدام حدیث راست نیست. حقیقی هستیم

. هیچکدام راست نیستند. نیست

این و آنکه نداند چاشنیِّدل مگر رنجور باشد بد دهان

و . شده با چیزها و دردهاي حاصل از آن استدل مریض هم گفتیم هم هویت . می گوید مگر دل مریض باشد

بددهان یعنی حرف هم هویت . ها را می زندهمان حرف هم هویت شدگی. بددهان یعنی ذهنش دروغ می گوید

که نتواند مزه ،دل مگر رنجور باشد بددهان. هر چه که به ذهن ما می آید، به دهان ما می آید. شدگی همراه با درد

گفته هر . و گفت حضرت رسول یک معیار داده.یعنی دروغ را از راست تشخیص بدهد. این و آن را تشخیص بدهد

. کسی آرامش داشته باشد در دلش و شادي بسیار داشته باشد، این آدم راست است

این . مرکزتان مراجعه کنیدپس شما همیشه به . هر کسی غم و غصه داشته باشد، شک داشته باشد، دروغ است

اگر شادي بسیار شدید زندگی است، . این دروغ است،االن شک و غم و غصه و درد است، پس راست نیست

دردي ،استاین راست. ، صیغه مبالغه استطروب یعنی بسیار شادي کننده. گفت طمانینه و طروب. آرامش هست

. و غمی هم در آن نیست

هر جا شما بیچارگی، غم و . درد و غم از دید من ذهنی است. درد و غم نیستشادي بسیار شدید زندگی توش

باورتان می شود؟ عدم آگاهی به اینکه . از بی خدایی است. غصه و ناله و شکایت می بینید، از دیدهاي مادي است

اینها . بکنیمست که ترا رئیس یا فرض کن استاد دزدهااگفت لعنت این. از دروغ است. قضا ما را محاصره کرده
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ها را بگذارد امروز موالنا به ما گفته که هر کسی هم هویت شدگی. حرفهاي حسابی موالناست، شما گوش بدهید

االن دنباله همین . ایم و از پشت عینک آنها ببیند، مورد لعنت خدا قرار می گیردمرکزش که ما گذاشته

.چاشنی این و آن یعنی مزه دروغ و راست. هاستصحبت

و راست را باشد علیمطعمِ کذبن شود از رنج و علّت، دل سلیمچو

می گوید که اگر دل ما، مرکز ما از درد و مرض رها بشود، در این صورت . علیم یعنی با عین یعنی دانا، داننده

ز هم تشخیص بدهد، اتواندپس هر کسی دروغ و راست را نمی . یا تشخیص دهنده دروغ و راست می شویمةدانند

منظور از علت یا مرض هم، مرض هم هویت شدگی با چیزها و . با هم قاطی می کند، مرکزش پر از درد و مرض است

. عینک قرار دادن آنها و دردهاست

از دلِ آدم سلیمی را ربودحرصِ آدم چون سوي گندم فُزود

ي گندم زیاد شد، وقتی یک چیزي در بیرون توجه ما وسوسه می کند و وقتی حرص حضرت آدم می گوید به سو

د و هی ما خودمان را تحریک می کنیم، هی یادمان نمی رود و هی به یادمان می آوریم و حرصمان دباالخره می دز

ید در براي اینکه به تدریج آن می آ. راستین بودن ربوده می شود،اضافه می شود، از دل آدم سلیمی، درست بودن

. همین که توجه ما را جذب کرد می آید مرکز ما. اول وسوسه می شود، بعد می آید مرکز ما. مرکز ما قرار می گیرد

و یک من ذهنی ،و قدرت تشخیص دروغ از بد از بین می رود،سلیمی از بین می رود. ما با آن هم هویت می شوم

. چیزهاستمن ذهنی در واقع دید . بوجود می آید بر اساس آن دید

گشت و زهرِ قاتل نوش کردغرّهات را گوش کردپس دروغ و عشوه

آدم آمد دروغ و فریبت را گوش کرد، فریفته شد، مغرور شد، غره :پس می گوید به شیطان می گوید، می گوید

هویت بشویم با چیزها و آن ست که ما واقعاً بیاییم همازهر کشنده این. گشت و زهر قاتل را زهر کشنده را خورد

. انرژي که آن ایجاد می کند به تدریج ما را خواهد کشت،را بگذاریم مرکزمان

از مست هوسپرد تمییزمیاز گندم ندانست آن نَفَسکژدم

یک چیزي در شما. می گوید آن موقع کژدم را از گندم تشخیص نداد. این مصرع دومش بسیار بسیار مهم است

. بیرون می بینید که این شما را خیلی وسوسه می کند و چنگ می زنید و می گیرید و با آن هم هویت می شوید

آن کژدم . آن می شود عینک دید شما. شما می گویید این گندم، این بهترین چیز است. آن می آید به مرکز شما
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از گندم تشخیص نمی دهیم و از مست هوس قوه تشخیص آن موقع ما کژدم را . این درد ایجاد خواهد کرد. است

هر کسی که این لحظه زیر نفوذ این . هاي من ذهنی استهوس خواسته. هر کسی که مست هوس است. می پرد

خواسته است، لحظه بعد این خواسته است، لحظه بعد این انتقاد است، این عیبجویی است، این چیز است، آن چیز 

.ریک می کنند، قوه تمییز دادن و تشخیص از ما پریده استاست و اینها ما را تح

تو رازان پذیرااَند دستانِخلق، مست آرزواند و هوا

آرزو چی هست؟ به یک چیزي برسند در آینده که . مردم مست آرزواند:می گوید. هنوز دارد به شیطان می گوید

چیزهایی هستند پس مردم بیشتر مست. هوا یعنی خواستن. ا چقدر منتظر آینده هستیمم. به آنها زندگی بدهد

. هاهمین هم هویت شدگی. هاي همین دیدها می آیدکه در آینده اتفاق خواهد افتاد و اینها از هواها یا خواسته

. براي همین است که فریب و حیله ترا یعنی به شیطان می گوید پذیرا هستند

چشمِ خود را آشناي راز کردرا از هوا، خو باز کردهر که خود

گفتم هر چیزي را که آوردیم با آن هم هویت شدیم و .هر کسی خودش را از هوا یعنی خواستن من ذهنی

انگار . هر لحظه یکی از اینها می خواهد خودش را زیاد کند. گذاشتیم مرکزمان، به نسبت آن از جنس آن شدیم

را به من بده، آن یکی می آن یکی می گوید این. مرا بگیر زیاد کن:زار تا مثالً بچه است و هر دفعه یکی می گویده

. عادت کردیم به آن. را به من بده، ما گیج شدیم و ما فکر می کنیم این خوب استگوید این

د، در اینصورت این هم هویت هاي من ذهنی عادتش را باز کند، خو باز کرمی گوید هر کسی که از خواسته

شان با چشم خدا آشنا می يهوشیارشان یعنی چشم شوند از مرکزشان، چشمها پاك میها، این خواستهشدگی

. چشم خدا آشناي راز می کند. شود

ي انسانی است هوشیاراالن متوجه شدیم که ذره که . این دو بیت را قبالً خوانده بودیم. بله رسیدیم دوباره به غزل

اگر شما مرکزتان را پاك . فرم به آن نمی رسددرباید در باال یعنی جایی که نفوذ یا کشش هیچ چیزي در زمین 

شند، شما در باال هستید و شما به عنوان هاي این جهانی شما را نکهاي بیرونی، جنسیتکنید از جنسیت

و در این صورت خورشید هم . و می رقصید با آهنگ زندگیي انسانی، ذره در باال می ایزدي را می نوشید هوشیار

که پس از ،فهمیدیم که گفت ذره از ذهن می پرد بیرون و بینهایت می شود و این خورشید ازل همین ما هستیم
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و آن موقع با آهنگ زندگی با دستورالعمل یا ،زاییدن و زاییده شدن از ذهن به خورشید تبدیل می شویم

.یا خدا ما پا می کوبیمهاي زندگیخواسته

مان چه بدانیم و چه ندانیم بوسیله آن است و در این صورت مرکز ما اگر او باشد، ما را می خنداند یعنی هر حرکت

که وقتی بدهها را در مرکزش قرارو ما خوب می رقصیم و هر که را که بترساند یعنی این چیزهاي هم هویت شدگی

او شروع می کند . زودي آنها را بشناسیم که االن با این گفتگوها االن دیگر می شناسیمقرار داده، قرار بوده که ما ب

. به دعا کردن و االن فهمیدیم دو جور دعا هست

ها را نگه دارد در مرکز ما و ما با دید غلط ببینیم و مورد یکی ناآگاهانه آدم از خدا بخواهد که این هم هویت شدگی

یکی هم دعایی هست که می گوییم من هر لحظه تسلیم می شوم، فضا . ن دعا غلط استای. لعن و نفرین او باشیم

هم هویت . اي خرد ایزدي، اي خردي که کائنات را اداره می کنی، تو دردهاي مرا شفا بده. را باز می کنم

این دیگر . استاین هم یکجور دعا. هاي مرا به من بشناسان و به من این قدرت را بده که اینها را بیندازمشدگی

:بعد االن می گوید. چون وقتی تسلیم می شوي از جنس او می شوي. ترس ندارد

کوبداین چرخ برین باال، ناقوسِ صَالمست است از آن باده، با قامتِ خم داده

این . مست استاز آن باده یعنی باده ایزدي،این آسمان خمیده، قامت خم داده:می گوید. به آسمان نگاه می کند

. و این چرخ دارد ما را دعوت می کند به زندگی.هم بلند است و هم باالست. بینهایت؟اش چقدر استچرخ اندازه

درست است که آسمان . اش زنگ می زند، همه انسانها را دعوت می کند که بیایید بسوي منناقوس صال یعنی همه

همینطور رمز انسانی است که به . آسمان خمیده رمز زندگی استولی . با آسمان خمیده را می گوید. را می گوید

ولو اینکه ما به او زنده . ش استابراي اینکه خمیده نشان تسلیم،چرا که خمیده است. بینهایت او زنده شده

شویم، وقتی با او می وقتی به بینهایت او زنده . شدیم، همیشه در حال تسلیم هستیم و مست شراب او هستیم

.مان همیشه در حال تسلیم است و ما بینهایت هستیمولی قامت. ی شویم، مست شراب او هستیمیکی م

وقتی انسانها را به . و انسان عارف دائماً دعوت می کند از مردم، حتی با ارتعاش مثل موالنا، بیایید بسوي زندگی

پس هم خود خدا و . شوند به زندگیارتعاش زندگی وادار می کنیم یا وا می داریم، آنها خودبخود دارند زنده می

هم شاید موالنا خودش را بینهایت می بیند که در حال تسلیم است و همه را دارد .هم زندگی ما را دعوت می کند

. دعوت می کند بسوي زندگی یا هر بزرگی را آنطوري ببینید
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این عشق که مست آمد، در باغِ اَلَست آمد

کوبدعَناکانگورِ وجودم را در جهد و 

. باغ الست خود ما هستیم. می گوید این عشق که مست آمده، آمده به باغ الست. می گوید عشق مست است

ي از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان پریده به ذهن انسان و در اینجا خدا می خواهد هوشیارگفتیم 

یعنی همیشه این لحظه بوده و . انسان باغ الست است. آن محصول کاشته شده را و آن باغ را درست کند در انسان

پیدا کرده تا انسان بوجود آمده با این مغز و با این بدن و با چهار بعد و هنوز حالت ،ي تکامل پیدا کردههوشیار

. الست برقرار است

،اینقدر بله باید باشد. و این بله باید خیلی محکم باشد،ما باید بگوییم بله. هنوز او می گوید من خداي تو هستم

و این حالتی ،در انسان،می گوید خدا می خواهد باغ الست را درست کند. که بله هیچ هم هویت شدگی نباشد

است که خداییت دارد خودش را می کشد عقب در ما و بینهایتش را در این لحظه در شما برقرار می کند و این 

ما اجازه بدهیم بکشد عقب به صورت ما و در این لحظه ي از جهان خودش راهوشیاریعنی اگر . عشق است

آمده چکار کند؟ . می گوید این باید صورت بگیرد. شود، این بینهایت خدا در مرکز ما باغ الست استببینهایت 

. یعنی این حالت باید صورت بگیرد خالصه،آمده

وجود موهومی ما یا . ومی نباید داشته باشیمها مرا، ما که وجود موهاي نداریم که این انگور هم هویت شدگیچاره

گفته این انگور وجود ما که دانه . دهکرهاي ما در ذهن که مرکز ماست را به انگور تشبیه حس هم هویت شدگی

هاي این را می خواهد چکار کند؟ در جهد و عنا دانه دانه. را فرض کن که یک خوشه انگور من باشمدانه است، این

می دانیم که زندگی با قضا و قدر و با کن فیکون و . یا ما این موضوع را می دانیم. جور کوبیدن داریمحاال دو. بکوبد

. با دم خودش چه بخواهیم و چه نخواهیم اینها را خواهد کوبید

ناآگاهانه می کوبد و می کوبد و می کوبد و ما اینها را درد احساس می کنیم، ؟حاال ما همکاري کنیم بهتر نیست

ما کوشش می کنیم نگذاریم ،او می خواهد بکوبد. و ناله می کنیم و شکایت می کنیم،لم احساس می کنیمظ

درست ،بنابراي کوشش بیهوده ما و رنج بیهوده ما. هاوقتی در ذهن هستیم با عینک هم هویت شدگی. بکوبد

هایش را زندگی خوشه انگور را دانهرا می خوانیم می گوییم که خیلی خوب اینحاال که این. بوجود می آید؟است

من . شکایت نمی کنم. هر لحظه تسلیمم. من حاال جهدم را بر می گردانم و با او همکاري می کنم. می خواهد بکوبد
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سختی ،حاال این کوشش آگاهانه، حاال این عنا، عنا یعنی رنج. من هم دارم کوشش می کنم. هم دارم جهد می کنم

.نه می شوداهوشیارتبدیل به درد 

نمرود :می گوید که،انه نه تنها اینجا می گوید بلکه در مورد خلیل هم که جزو ابیات آخر استهوشیارکه درد 

ها را برداري، با می گوید تو اگر بخواهی هم هویت شدگی. نمرود همین شیطان من ذهنی است. آتشی روشن کرده

یک کسی را مردم قبول دارند به عنوان عارف و می داند . این عینک نبینی، مثال ًتایید مردم را از دست خواهی داد

بروید دنبال . اینقدر به من تکیه نکنید. ا چیزي بلد نیستمولی نمی تواند برگردد بگوید که باب. که عارف نیست

.اینکار سخت است. من هم می خواهم روي خودم کار کنم. کارتان

تو هر روز به یکی می گویی اینطوري زندگی کن، . براي اینکه این همه مردم اعتماد کردند به تو و متکی شدند

پس ببینید چقدر سخت می شود که انسان دیگران را . شود کهنمی ،اینطوري زندگی کن، االن می گویی نمی دانم

تسلیم . خودتان خالق هستید. سوال نکنید. چقدر اینجا گفتیم که به کسی متکی نشوید. به خودش متکی کند

.بشوید و بگذارید از آنور جواب بیاید و سوال نکنید

. آتش گلستان می شود. شودآتش رد میپس کوشش در آنجا هم نمرود آتش روشن کرده، ولی خلیل می گوید از 

ها، این انگور را می خواهم من این هم هویت شدگی:می گویید،انه که شما حاضر می شویدهوشیاریعنی درد 

فضا که باز می شود شادیش در جان شما دمیده می . زندگی آزاد می شود و فضا باز می شودي آنبکوبم، فوراً از تو

. پس گلستان می شود. شود

هر تهدیدي که نمرود می کند و می گوید این سخت است نمی توانی، یک ذره سختیش را تحمل کنی و بگویی 

انه شما هوشیارپس انگور وجود شما در جهد و در کوشش و درد . را، آنجا دارد گلستان می شودنمی خواهم این

:می گوید،بله. آن دعاي آگاهانه هم خوب است. اینطوري خوب است. کوبیده می شود

در باغ چرا آید؟ انگور چرا کوبد؟گر عشق نه مستستی، یا باده پرستستی

عشق در ما شروع می . ها زنده می شویم به بینهایت او و عشق بوجود می آیدما با از دست دادن هم هویت شدگی

. ی گوید خدا مست شادي استم. قضا آمده چه کار کند؟ انگور ما را بکوبد،می گوید عشق اگر، زندگی. کند به کار

می گوید اگر مست نیست یا باده پرست نیست یا دنبال باده . خدا از جنس شادي است، از جنس آرامش است

نیست، پس چرا آمده به باغ ما؟ چرا به باغ می آید؟ انگور چرا می کوبد؟ یعنی موالنا فرض می کند که ما کوبیدن 

. ایمایم و واقعاً هم کردههانگور را واقعاً می دانیم و تجربه کرد
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ایم زندگی اینها را کوبیده؟ کوبیده یا نکوبیده؟ از بین آیا اینطور نبوده که از اول با هر چیزي که هم هویت شده

ما با هر . ي که در آنجا سرمایه گذاري شده و به تله افتاده آزاد شودهوشیار،می خواسته آن وجودي که ما. برده

. چرا آمده به باغ ما؟ می خواهد خودش را زنده کند:می گوید. ندگی می کوبد، خدا می کوبدچه هم هویت شویم، ز

می خواهد اینها را هم بکوبد و . شویمبي هستیم که می توانیم به او زنده هوشیارما نزدیکترین و آخرین مرحله 

که از جنس او هستیم، ما ما هم. پس عشق مست است و باده پرست است. آخرین مرحله عشق را به ظهور برساند

ما در اصل عزا را . ستیمنیما غصه پرست. ما آرامش پرستیم. ما شادي پرستیم. ما هم باده پرستیم،هم مستیم

:می گوید. جان ما بیزار است و االن همین را می گوید. ما دروغ را دوست نداریم. دوست نداریم

کوبدهاصوفیِ جانِ تو در مِعصَرهکاین بینیکوبی، و انگور منیتو پای مهی

ما . مثالً مربا درست کنند یا شراب درست کنند،اش را بگیرندیعنی کارگاه کوبیدن انگور است که شیرهمعصره

هاي خودمان را ما خودمان هم هویت شدگی. نمی توانیم نکوبیم. ایمتا حاال هم پاي کوبیده. همیشه پاي می کوبیم

اگر ببینیم که . ما می خواهیم انگور خودمان را ببینیم. از حاال به بعد می خواهیم ببینیم. ایمدهایم و ندیکوبیده

.شراب درست کنیم، اش را بگیریمشود، چرا؟ دارد فرض می کند که ما شیرهبانگور داریم باید کوبیده 

ننده، این فضا آرامش بخش، این فضا مست ک. فضا استها،اش گرفته شود، این شیره نیستبه محض اینکه شیره

. این فضاي خالی که در مرکز ما ایجاد می شود، منتها به زبان مادي می گوید. اصالً از جنس شادي و آرامش است

. داریم فقط نمادگونه صحبت می کنیم. یک موقعی صحبت انگور نیست، شیره نیست، شراب معمولی نیست

تو بفهم که صوفی جان ما یعنی . ایم و انگور را نمی بینیمکوبیدهما پاي . تو پاي همی کوبی و انگور نمی بینی

یعنی االن اگر شما این . هاي شیره انگورکشی بکوبددر کارگاه. ها بکوبدي ما خلق شده که در معصرههوشیار

اگر . کوبیدیعنی تمام انگورهایتان را می. موضوع را که می دانید باید انگور بکوبید، اول انگور خودتان را می کوبید

. یک انگور هم نماند، شما بینهایت می شوید

تان می وقتی بودن را در بچه. شما وقتی یکی را به زندگی ارتعاش می دهید،پس از آن شروع می کنید اتوماتیک

. چه کار دارد می کند؟ دارد انگورش را می کوبد،شناسید و او خودش را بعنوان بودن و خداییت شناسایی می کند

ي تو، یعنی روح تو، یعنی هوشیاراین صوفی جان تو یعنی :تو بفهم می گوید که. ل باید انگور خودمان را بکوبیماو

. ش انگور بکوبداهست که هماکارش این،خداییت تو، یعنی امتداد خدا که تو هستی
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کند بدون اینکه قصدي ي درد بکشد در جهد و عنا، بعد که دیگر به بینهایت تبدیل شد، شروع می هوشیاراول 

. نه با جدل،نه به زور نه با چماق. به فکر کوبیدن انگورهاست. داشته باشد، هر جا می رود برایش معصره است

االن موالنا چه کار می کند؟ موالنا سبب شده که ما . شان را بشناسنداینکه ما سبب می شویم که انسانها اصل

جان . ما کارگاه شیره انگور کشی هستیم. هست؟ اینکه ما باغ الستیمببینیم کی هستیم؟ زندگی، قضا دنبال چی

. ما دوست دارد انگور بکوبد

بعد . چون انگورهاي ما مرکز ما را تشکیل می دهند. شودبتا حاال فکر می کردیم که انگور ما نباید کوبیده 

تا . انگورها هستیم که بکوبیم خودمان رااالن شب و روز دنبال شناسایی این . فهمیدیم این مرکز دروغین بوده

می بینید یک چیزي شما را می کشد، جاذبه . یک هم هویت شدگی را. شما شناسایی می کنید درد را می اندازید

. بیرونتان را از او می کشیدمی دانید که جنس او در شماست، فوراً شناسایی می کنید و جنس. دارد

شما تا حاال . می خواهید از عشق خدا بکوبید. می خواهید خورشید ازل باشید. بیدمی خواهید بروید باال بکوچرا؟ 

. که چقدر همراه با غم و غصه و درد بوده،کوبیدن و رقصیدن و می گرفتن در سطح پایین را کامالً تجربه کردید

دنبال شراب . ره استدنبال معص. ها می کوبدصوفی جان شما االن در معصره. دیگر نمی خواهید اینکار را بکنید

.خدایی است

پایان قسمت سوم

&&&
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گویی مهه رنج و غم بر من هند آن مهدم

چون باغ تو را باشد، انگور که را کوبد؟

ها را رنج و غم ها می بیند و کوبیده شدن این هم هویت شدگیانسانی که از پشت عینک مرکز هم هویت شدگی

گویی همه رنج و غم بر . همدم من خدا یا عشق همه دردها را به من دادهمی داند به جاي برکت، می گوید که این

با عشق همدم ،با زندگی،انه از جهان بر می گردد با خداهوشیاري، هوشیاروقتی ،همدم ماست. من نهد آن همدم

و آگاهی از ،که ما را بینهایت می کند،حس یکی شدن با او عشق است. یکی شدن ما با آن استعشق. می شود

.چرا مرا اینطوري می کند؟ جواب می دهد خودش. این لحظه ابدي می کند

اگر ،اي هستی اي انسانوقتی تو تنها باشنده. وقتی تو باغ الستی، وقتی باغ مال توست، فقط تو انگور داري

می خواهد . آباد کندها را بکوبند، عشق در تو زنده می شود و می خواهد باغت را انگورها یعنی هم هویت شدگی

وقتی باغ مال توست فقط، پس انگور کی را بکوبد؟ حیوان مگر . باغی که از اول در نظرش بوده االن درست کند

یا عشق ،انگور دارد؟ نبات مگر انگور دارد؟ یعنی هم هویت شدگی دارد که اگر زندگی بکوبد، عشق بوجود می آید

. خودش را نشان می دهد

وقتی . نه هم هویت شدگی،ي می شناسدهوشیاري خودش را به عنوان هوشیارا خودمان یا عشق حس وحدت ما ب

ها ندانستیم و از آنها دیگر این هم هویت شدگی. عمالً به او زنده شدیم،ما دیگر خودمان را زندگی دانستیم

اصل شده و در ما به زندگی نخواستیم و از پشت عینک آنها جهان را ندیدیم و خدا را ندیدیم، آن موقع عشق ح

باغ . کس دیگري ندارد. فقط هم ما انگور داریم. تا این انگورها را نکوبد، این درست نخواهد شدو.واقعیت پیوسته

البته کسی که از پشت عینک هم هویت . هاي ما باید کوبیده شودپس هم هویت شدگی. الست هم ما هستیم

به لحاظ خودش درست است، این هم د که آن درست است و واقعاً ها جهان را می بینید و خیلی اصرار دارشدگی

. حرفها را نخواهد فهمید

یعنی . اي و خیال اندیش هم هستییعنی تو پر اندیشه. اشکال کار همین است که شیطان هم خیلی به آن می بالد

چون با عینک مادي پس بنابراین. تو پر از عینکهاي زیادي هستی و هر لحظه یک عینک مادي انتخاب می کنی

هر ،می کنی نمی توانی بفهمی خدا چه هست و زنده شدن به خدا و عشق چه هست؟ من خیالم راحت استنگاه

چه چیزي است که سبب درد :ولی گفت درد زیاد هر کسی را به این سوال وا می دارد که. کاري می خواهی بکن
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بیاورد به این ،ه بفهمیم که خدا ما را نیافریده که توطئه کندو این هم ما به اندازه کافی خرد داریم ک؟من می شود

در حالیکه خدا از جنس آرامش و زندگی . همچو چیزي وجود ندارد. جهان، فقط درد بکشیم و بگذاریم برویم

. از شادي استو است، 

او پای وفا کوبد»اُرکُضْ«هر کو شنود کوبیمهخرقه ایوبی، زان پای مهی

هایش را می شناسید و برخی از خصوصیت،ایوب البته پیغمبر بودهو.ید تو با ایوب هم خرقه هستیمی گو

ما یک خرقه ذهن پوشیدیم که . یمهستما هم همین. همین دو تا را بگیر. دردهاي زیادي داشته و صبر هم داشته

همانطور که ایوب می . بر داشته باشیمما هم باید ص،او صبر داشت. پس اول هم خرقه با او هستیم. پر از درد است

ایوب چکار کرده؟ . گوید پا کوبیده تو هم باید پا بکوبی

. ایوب پایش را کوبیده زمین و چشمه جاري شده و از آن چشمه هم خورده و هم دردهایش را با آن شستشو داده

و هم خوردنی بوده و این هایش هایش و کینهیعنی آن آب دردهایش را شستشو داده و شفا داده، مثل رنجش

:سوره ص می گوید. و البته مربوط به این آیه است. صحبت نماد گونه است

42، آیه )38(قرآن کریم، سوره ص

َذا ُمْغَتَسٌل بَاِرٌد َوَشَرابٌ  اُْرُكْض بِِرْجلَِك َۖھٰ

این آبى است براى شستشو و سرد براى آشامیدن: پایت را بر زمین بکوب

پایت را بر زمین . پایت را بر زمین بکوب. یعنی پایت راِبِرْجلِكَ . پس اُرکُض یعنی بکوب. پایت را بر زمین بکوب

تا شیره ،یعنی پایت را بکوب در این لحظه با آن وضعیتی که با آن هم هویتی،در این لحظه نماد گونه،بکوب

یک کسی لحظه به لحظه پا را بکوبد بر زمین، چون ما ب اگر وخُ. وضعیت، آب وضعیت که وجود توست بیرون بیاید

اگر شما در این لحظه بکشید عقب و وضعیت این لحظه را تماشا کنید، شما از . باالي هم هویت شدگی هستیم

شما . از جنس حضور ناظر هستید و این وضعیت زیر پاي شماست، شما می توانید بکوبید. جنس زندگی هستید

با شناسایی و انتخاب اینکه این هم هویت شدگی را من الزم ندارم . ما می توانید ببخشیدش. می توانید بشناسید

اي جاري می شود و این آبی است براي شستشو و سرد براي پس شما پا می کوبید بر زمین و چشمه. بیندازید

هر . که پاي می کوبیبه این علت است. تو هم خرقه ایوبی. پس همین را دارد می گوید. آیه قرآن است. آشامیدن

ي مسئولیت توست که پا بکوبی روي هوشیاراین لحظه به عنوان :خدا می گوید. کسی بکوب را بشنود، به امر خدا

.وفا به چی؟ به همان الست. ات و این پا، پاي وفاستهم هویت شدگی
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ما . تو از جنس من هستیگفتیم ما می دانیم طبق این الستی که در این غزل آمده، زندگی خدا از ما پرسیده 

چیزها . این لحظه خداست، ثابت است. می دانید این لحظه زندگی است. آن موقع این لحظه بودهو . گفتیم بله

ي تکامل پیدا هوشیاراین لحظه ثابت است، . می بینید این لحظه ثابت است، بدن ما تغییر می کند. تغییر می کنند

االن به همان . در ذهن انسان هم هویت شدگی درست کرده. انسانباالخره از حیوان پریده به ذهن. کرده

بکوب پایت را بر روي هم هویت شدگی و هر دفعه که می کوبی داري از جنس اولیت می :ي می گویدهوشیار

یعنی بر می گردیم از . داریم وفا می کنیم به پیمان الست،هر دفعه که ما پا می کوبیم روي هم هویت شدگی. شوي

.هر لحظه از جنس او می شویم. هر لحظه از جنس او می شویم. جنس او می شویم

وقتی جنس او در ما زیاد می شود و افزوده می شود، باالخره یک جایی می رسد که ما بجاي حس هویت بر اساس 

ما هویت را . ي که آزاد شده از آنها زیاد شدههوشیاردیگر کم شده و این ها چون تعداد آنها این هم هویت شدگی

بینیم که یعنی االن ما می. و تبدیل صورت گرفته،بر اساس این آزادي و این فضا، فضاي گشوده شده می کنیم

شوده ي غیر جسمی و فضاي گهوشیاراصل ما این بوده و نه این هم هویت شدگی و هر چه این انباشتگی حضور، 

و حضور چی ؟که هم هویت شدگی چی هست،ما بهتر می توانیم ببینیم،شده زیادتر می شود و وسیعتر می شود

؟هست

. چه چیزي دروغ است و چه چیزي راست استمو متوجه می شویماول مزه می کنیم دستچون حضور را داری

ما هی مرتب . از هم هویت شدگی بر می خیزدچه چیزي از آنور می آید، یعنی از این فضا بر می خیزد، چه چیزي

انه یواش هوشیاراز جنس خداییت اولیه می شویم، ووقتی که پا زیاد می کوبیم، پاي وفا می کوبیم. پا می کوبیم

ها برقصیم و یواش یواش بجاي اینکه با آهنگ تغییرات وضعیت. یواش شروع می کنیم به آواز زندگی را خواندن

. دارد همین را می گوید. شویم و گله بکنیم و ناله بکنیم، یواش یواش شادي آنوري می آیدبترسیم و خشمگین

: می گوید

وان یوسفِ شیرین لب پاکوبد، پا کوبداز زِمزِمه یوسف یعقوب به رقص آمد

پاي وفا می کوبیم ي می کوبیم انگورهایمان را، پا می کوبیم،هوشیاروقتی یوسف ما، ما بعنوان . یوسف اصل ماست

تا کجا باید باز بشود؟ تا . این فضا باز می شود. از جنس اصلمان می شویم. ي اولیه می شویمهوشیارو از جنس 

ي حضور هستیم شروع هوشیارولی تا یکجایی که باز می شود و ما حس می کنیم از جنس این . جا دارد،بینهایت
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زندگی از طریق . یعنی یواشکی به زیرلب دعا خواندن یا آواز خواندنزمزمه. می کنیم به آواز زندگی زیر لب زمزمه

خدا شروع می . یعقوب که پدر ماست، در اینجا یعقوب رمز خداست:براي همین می گوید که. ما آواز می خواند

. تساپس زمزمه ما، رقص ما، رقص آن.خدا ما را خلق کرده که از طریق ما خودش را بیان کند. کند به رقصیدن

همین که شما آواز . داریم تبدیل می شویم. ایماز اول هم بوده،چرا که ما از جنس آن می شویم کامالً و هستیم

. زندگی را می خوانید

. دیگران ممکن است هنوز با آهنگ دنیا می رقصند. براي همین می گویم که شما با دیگران کاري نداشته باشید

زندگی از طریق شما شروع می کند به زمزمه، یوسف شما، اصل شما دیگر با وقتی . حرف شما را متوجه نمی شوند

امتداد . می گوید خدا به رقص در می آید از طریق شما. با آهنگ زندگی می خواند. آهنگ من ذهنی نمی خواند

. خدا به رقص در می آید

ین گفتار و خرد به این جهان وقتی شما این موضوع را متوجه شدید، شما یوسف شیرین لب، شیرین لب یعنی شیر

چرا؟ می خواهد همه پا کوبد،این فضاي گشوده شده هی پا کوبد، پا کوبد،. یعنی ما، اصل ما. آورنده، عشق آورنده

هر لحظه پا . وان یوسف شیرین لب پا کوبد و پا کوبد. هیچی نماند. را له کند و خودش را آزاد کند تماماً صد در صد

یک خرده که پا کوبیدید و برخی . دیگر جلوي شما را نمی شود گرفت. که شما اینکار را دارید می کنید.کوبد

و االن هویت را بر اساس آن حداقل تا حدودي بر ،اش را برداشتید و انباشته کردیدها را له کردید و شیرهدانه

اید و میل دارید د که آدم دیگري شدهها، می بینیاساس آن حس هویت می کنید، نه بر اساس هم هویت شدگی

.هاي خودتان هستیدشما دنبال شناسایی هم هویت شدگی. هی بکوبید

یا چرا . همسرم به این برنامه گوش نمی دهد و من هم گوش نمی دهم. قبالً می گفتید این هم بیاید و آن هم بیاید

کاري با پاي کوبی دیگران . هی پا بکوبید. دتانفامیل من نمی آیند؟ االن متوجه می شوید که پا باید بکوبید خو

:االن می گوید به طائفه انسانی ببینید چه می گوید. این را شما خودتان متوجه می شوید. نداشته باشید

ای طایفه، پا کوبید، چون حاضرِ آن جویید

باشد که سعادت پا در پای مشا کوبد

ی بینید که فرق نمی کند کدام مذهب، کدام دین، کدام نژاد، هر پس م. اي همه انسانها، طائفه انسانی، پا کوبید

براي همین می . باید بکوبد خودش. انگور دارد،انسانی در هر فرهنگی با هر دینی با هر عقایدي زندگی می کند
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که چرا؟ حاضر و ناظر این جویی هستید . تان است که پا بکوبیداي همه انسانها، فرد فرد مسئولیت تک تک:گوید

انه ناظر همان جویی باشید که طبق آیه قرآن، ایوب پایش را کوبید زمین و جاري شد هوشیارباید . از آنور می آید

. که این نماد گونه است

گفتیم این آیه یعنی چه؟ یعنی شما هی پا می کوبید، باالخره اینقدر فضاي درون در شما باز می شود، اینقدر 

یا به هر صورتی از ،ه، چشمه شادي و برکت جاري می شود به چهار بعد شماوسیع می شود که از آن فضا چشم

و می ریزد به ،طریق ارتعاش پخش می شود در این جهان و شما حاضر و ناظر آن جو هستید و آن جو خرد است

. زندگی را در تمام آدمها به ارتعاش در می آورد. عملتان و فکرتان و آن جو ارتعاش زندگی است

شاید، باشد یعنی امیدواریم که ،که، همه انسانها،همه انسانها. ر جویی هستید که از آنور می آیدظانپس شما

یعنی . یا پایتان به پاي خوشبختی بخورد. یعنی خوشبختی هم با شما برقصد. خوشبختی پاي به پاي شما بکوبد

چشمه برکت و او بصورت ،شاديباالخره هر کسی که پا می کوبد و این چشمه جاري شد، چشمه خرد، چشمه 

این چشمه تمام . نظارت کننده فقط تماشاگر این چشمه است، این چشمه رد می شود و هیچ قضاوتی هم ندارد

به تمام روابط . اتفاقات خوب برایش خواهد افتاد. نیک خواهد کرد. وضعیتهاي زندگی او را تبدیل خواهد کرد

.شادي و برکت خدایی را روانه خواهد کرد

خوشبختی و موفقیت یعنی اینکه این چشمه، این آب حیات، این آب خرد به چهار . پس دارد خوشبخت می شود

که همه بتوانند خوشبختی ،هاي دیگران را بیدار بکنداین چشمه، چشمه. بعد شما به فکر شما، به عمل شما بریزد

ببینیم آیا ما می توانیم این پیغام را پخش کنیم به جهان؟ اي طائفه انسانی . شوندبهمه خوشبخت . را بشناسند

با من نباشد، اینطوري باشد که شما دیندار باشید و من کافر حق اینطوري نیست که حق با شما باشد و . نجنگید

اینها من . کوبیمعینکهاي هم هویت شدگی را باید ب. اینها را عینکهاي هم هویت شدگی نشان می دهد. باشم

. است

جانایاین عشق چو بارانست، ما برگ و گیا

باشد که دمی باران بر برگ و گیا کوبد

می گوید این گسترده شدن من و باز شدن درون من به بینهایت او که از این برکت صادر می شود، مثل باران 

.درختان هستیمو ما مثل برگ و گیاه و ،مثل بارانی که از آن باال می بارد. است
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.هستیمدرختانوگیاهبرگمثلماو،باردمیباالآنازکهبارانیمثل،استبارانمثلشودمیصادربرکت

ایزديزیبایی،عشق،آنوريآب،حیاتآب،بارانآب،بارانلحظهیککه،شدخواهداینطوريحتمایعنی،باشد

همه.گرفتیمبیرونازراذهنیمنسمحاالتاما.کندزندهراماوبریزدوبتابدماچهاربعدبهوماگیاهوبرگبه

در،هستمتوازبهترمناینکهاز،آیدمیپزازکهانرژيآنگداياشهمه،بودیممردمتوجه،ئیدأتگداياش

،شودمیجاريمردمبهخوردنضررازکهبدانرژيآنازحتی،آمدمیمقایسهاز،هستمتوازبهترچیزيیک

.داشتیماحتیاجآنبهما

میخوشحالرامااین،بخورندبگذار،استشانحقکه،شویممیخوشحالما،خورندمیشکستمردموقتی

ضررماگیاهوبرگبهاصالًاینها.استمسمومانرژيهمهاینها،انتقامجوییارضايحس،انتقامجوییحس.کند

میآنورازبرکتتنها،بارانتنها:گویدمی؟هستیمهاسمجوراین؟هستیمانرژیهاجورایندنبالماچرا.دارد

،استشاديچشمه.کندجاريدرونشازراچشمهاینوبکوبدراانگورهایشکهداردوظیفههرکسیوآید

.استآرامشچشمه

رويکنیمتمرکزبایدکهگیریممینتیجههمبازماپس.استخشکیدهاآلن،شماستچهاربعدهمشماگیاهبرگ

،هویتیمهمآنبا،دهدمیرنج،دهدمیدردراماکهوضعیتیرويلحظهایندربکوبیمراپایمان.خودمان

.زاستبارانهمهمینوبشودآزادخودمانفضاگشایی،خودمان،آنازتاشدیدبکوبیم

بر تیغِ بال کوبدتا حلقِ ذبیحُ ادرآتشِ منرودیهپا کوفت خلیل اللّ

سهاینپدرواقعدرکهراخلیلابراهیموکردروشنآتشینمروددانیدمی،نمروديآتشدراهللاخلیلکوفتپا

میشخصاین.کنیعبوربایدآتشاینتويازکهگفت،بله،مسیحیتواسالمیهودیتدینتاسه،استدینتا

آفلایندهدمینشانذهنکههرچییعنی.ندارمدوستراآفلینمنکهگفتمیوبشکندرابتهاخواست

درخواهمنمیراعینکهااین،رابیرونیچیزهايخواهمنمی.ندارمدوسترابتهامن.ندارمدوستمناست

کاراین،استسختخیلیکاراینکهگفت،استشیطانیااستذهنیمناینجادرکهنمرودو.بگذارممرکزم

پاکههمینیعنی؟چییعنی،شدگلستانآتش،شدآتشواردوقتی.باشدداشتهخوبگفت.داشتخواهددرد

.راتوسوزاندمیگفت،ترساندمینمرود.ترساندمیرامادیوکهشدگیهویتهماولینرويکوبید
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درشدههویتهمچیز،دادمیچیزآنکهراغذاییوبرکتوبکندچیزيازراهویتشکهپذیرفتکههمین

گلستان.بودشادياینوشدآزادآندرشدهگذاريسرمایهافتادهتلهبهيهوشیاریکدفعه،نخواهدبودمرکزش

؟چییعنی.شدکوبیدهبالتیغبهاهللاذبیححلقبتدریجوشدگیهویتهمازشدهآزاديهوشیارهمینیعنی

شما،کشیدمیدردکهذرهیکوکشیدمیانههوشیاردردیعنی،رویدمیراهآتشدرشماکهبتدریج،مانفس

.آمدشاديکهبینیدمی

ودهیدنمینشانواکنششماوبدهراجوابششوبلندگویدمینمرود.کندمیتوهینشمابهجمعدرکسییک

.شدگشودهفضاورفتآبذهنیمناینکهبینیدمیدقیقهیکازپس.کنیدمیتحملدقیقهیکراسختیآن

چیخداراهدر؟مردچیوشدایجادگویندمیکهگلستانیهماناین.هستشاديشده،گشودهفضايآندر

گویندمیمنظورهللاذبیحالبتهو.ردممانفسباالخرهتاوشدکوچکشدکوچک.ذهنیمنهمین؟شدقربانی

همبهترینماچیزبهترین.چیزشبهترینیعنیگونهنماداشبچه،کندقربانیخواستراخودشبچهابراهیم

.ببردراسرشرااشبچهکهردنبحقیقتا.ماستشدگیهویت

وقتی.رااینخواهمنمیگفترامادیشعینکرامرکزیشعینکبهترین،بودکردهاسیرشکهچیزيبهترین

،ترساندمیراآدماین،استآفلاینکهداشتشناختوبودراستینبودصادقکارایندروخواهمنمیگفت

کهرااینها،باشدخدابایدمنعینک،باشدمنعینکتواندنمیاین،استرفتنیبیناز،رفتخواهدبینازاین

.رافرزندشگفتندنمادگونهچیزبهترینحاال.کندقربانیراچیزشبهترینخواستدیگر،بودفهمیده

نهاندگفتهمسلمانان،بودهاسحاقاندگفتهیهودیانکندمیقربانیراچیزشبهترینکندنمیفرقحاال

یکیآن،بودهمامالپسبودهاسماعیلهاکهبگویندکه ،استسطحیبسیارمطلباینچونوبودهاسماعیل

،بودهشدگیهویتهممنظور؟بودهاسماعیلیابودهاسحاقکندمیفرقیچهحاال،بودهاسحاقنهگویدمی

،همجانبهبیفتندايعدهیکحاال.استسمبلیکاین،اصالًاستنمادگونهاین،بودهشدگیهویتهمبهترین

اینها.بپردازندستیزهبههمبا؟استحرفیچه،بودهاسماعیلخیرنهگویندمیآنها،بودهاسحاقگوییممیما

.استشیطانیکارهاي

هاحبهاینازیکیکهگوییدمی،انگوریدخوشهیکشما،شماانگوردانهبهترین.استانگورکوبیدنمنظور

این،بکوبرااینگویدمیزندگی.آیدمیتانحیف،بکوبمرااینخواهممی،استآبدارودرشتوبزرگخیلی

.باشدیادمان،کنیمنمیجایگزینمااینجادروتوچیزبهترین،هللاذبیحگذاشتهرااسمشاین.کنقربانیبیارا



# Programگنج حضور721برنامه شماره 721

59: صفحه

،باشدپولتان،باشدتانبچه،باشدهمسرتانخواهدمی،شدیدهویتهمآدمیکباشماکهخواهدنمیزندگی

پشتاز،مرکزمانگذاشتیمراهمسرمانمثالًراانسانآنذهنیتصویر.هویتیمهمانسانهاباما،انسانهااًمخصوص

کنترلزیروماستجزو،آنباهویتیمهمماستمالاو،کنیممیکنترلرااووبینیممیراجهاناوعینک

شیطانیکاراین.کنیمکنترلخواهیممیماو.آیددرمیترسارتعاشبهمامرکزکندمیحرکتیهر،ماست

.است

من.باشمهویتهمهمسرمباخواهمنمیمن.بکنمخواهممیذهنیتصویراینازراهویتممنگوییدمیشما

عاشقبودن،بشناسمرااوبودن،بودناینطریقاز.بشومزندهخدابینهایتوبودنبه،زندگیبهخواهممی

،باشدهمسرخواهدمی،باشدبچهخواهدمیحاال.استدرستاین،بشوداوخدائیتعاشقخدائیت.بشودبودن

نهاینجادرپس.استکردنبرقرارارتباططریقهاین.باشددیگريهرکسخواهدمی،باشددوستخواهدمی

جایگزیننبایدچیزبهتریناینوهستشماچیزبهترین،هستدیگرکسنههستاسماعیلنههستاسحاق

.گرفتمنازخداراانگورحبهایننباید.بشود

میافتخارآنبهشماکهدرشتیحبهاین.گرفتخواهدشماازخدا،نکنیدقربانیشمااگردانیدمیشماحاال

شناسایییعنی،کنیدقربانیخودتانشناساییخودتانانتخابباهمیناآلناستبهتر،استايحبهعجبکنید

ازپس،نکنیاگر.استراهبهتریناین،خودمانتخابوآگاهیبا،کنممیبیرونمرکزمازرااینمنبگویید،کنید

جایگزینخواهیدمیآنموقعو،آمدخواهددردتانشماوکندمیلهآیدمیخداراحبهاینچندسالیاچندماه

.دیگرامروزخواندیممیراهاهمیناشهمه.نکنیدراکاراینبیاورمدیگرحبهیکرفتحبهاین،کنید

طرحییکبلکه،نیستندذهنیوبیرونیهايسبب.استکردهمحاصرهراشمافیکونکنوقضاقانونیعنیقضا

،خلیلبعنوانشمااگرکهدانیدمیشماحاال،بله.بکوبیدراهایتانحبهتمامشماخواهدمی،داردزندگیکهاست

دیدید.آنهاستازجداییوشدگیهاهویتهمشناختانههوشیاریعنیهمنمروديآتش،نمروديآتشایندر

قدرهمینهمشدگیهویتهمترك،استسختچقدرعادتهاترك،استسختچقدراعتیادتركمثالًکه

.بیندازیمبیرونبهنه.کنیمجداآنهاازراخودمانبایدمایعنی.استسخت

،پرستیمپول،خداجايبه.پرستیمپولما.استسخت،بیاورددرمرکزشازراپولباشدگیهویتهم،آدم

رااعالیمانفرشهاي،پرستیممیرامانخانه.راشانذهنیتصویریعنی،پرستیممیرامانبچه،پرستیمهمسر

ابراهیممثلاآلنو.پرستیممیهمرادردهایمان،پرستیممیراباورهایمان،پرستیممیرامقاممان،پرستیممی
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بکشیمانههوشیاردردکهیواشیواش.کشیممیانههوشیاردردوگذاریممیاینهارويپایکییکیداریمخلیل

دارددریا.دریاست،دریایعنیآیدمیبوجودبحر،کنیمزیادشدگیهاهویتهماینازراخودمانانههوشیارو

خداروحگویدمیحاال. شویممیدریاداریمیواشیواشهمما،کردهتشبیهدریابهراخدا.شودمیایجاد

تا فوقِ هوا کوبدبا طایرِ معراجیه در حبر چو مرغابیپا کوفته روح اللّ

؟استکافی،کوبیدیدراآنتايسی،شماخوشهاینداردحبهصدتامثالًکرديایجادهوشیاريخوردهیکآیا

خوردهیکحالشانآیندمیايعدهیککهجاستهمینکاراشکال.بکوبیدهمرااشبقیهباید،نیستکافی،نه

میحاال.فهمیدیمگرفتیمیاددیگرگویندمی،دهندنمیادامهولی،کوبندمیراهاحبهمقداریک،شودمیبهتر

بزندبایدپااینقدرشدهایجادبحرایندرمرغابیمثل،شمایوسفشمااصلیعنیهوشیاريیعنیخداروح:گوید

یعنیمعراجی،پرندهیعنیطایر،معراجیطایر،معراجیطایرباکه.رابعديهايشدگیهویتهمبشناسدکه

باالباالباالباالکهاینقدرکردنپروازیاشدنزندهخدابینهایتبهگوییممیکهچیزيهمانمعراج.اوجتجربه

.نکندجذبپائینبهراشماجهانایندرچیزيهیچکه

جهاندرچیزيهیچونماندمادرماديجنسیتکهجاییتابرویم؟بایدکجاتافهمیدیماآلنما؟ کجاتاپس اوج

دنبالکهايپرنده،استعروجدنبالکهايپرندهیعنی.استمعراجیطایراین.کندجذبراماتوجهتواندنمی

لقبتواندمیضمندرمعراجیطائر.هستیدشمااینو.نیستقانععمقخوردهیکبا،استشدننهایتبی

نمیاندازهآنبهحاال.برودمعراجبهبایداومثلهرکسیولی.استرفتهمعراجبهاوکهباشدهمرسولحضرت

فوقتابشودعمیقتربشودعمیقتربشودعمیقتربایداستمقدورکهآنجاتا،رسدنمیبینهایتعمقبهیا،پرد

رااوتواندنمیزمینخوب،برودزمینجوبااليیکیکنفرض،باالبرودقدراینیعنیکوبدهوافوق،کوبدهوا

.شودمیتمامرويمیباالباالباالجایییکزمینجاذبهچون.دیگربکشد

ورهاکنیم،کنیمرهاهی،کنیمرهاراشدگیهاهویتهماگرهمماو،بکشدتواندنمیزمیندیگرباالبروي

بهتواندنمیراماجهاندرچیزيهیچآنموقعو،مادرماندنمیهیچیدیگرکهرسدمیوقتییکباالخره

خواهشیعنیهوابگوییچهبنابراین.رفتیمباالترعالماجسامهمهنفوذحیطهازماآنموقع.بکشدخودش

.استیکیدوهرجهانیاینچیزهايجاذبهبگوییچهنفسانی
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آبمقداريکهوقتی،هستیممایعنیخداستامتداداست،هوشیاري،خداستروحهمینکهمعراجیطائرپس

ذرهیکباکنیمبسندهشودنمی.آخرتابرویمبزنیمپابایدیابکوبیمپابایدمرغابیمثلعدب،شدایجادبحرو

رويوآوریممیراایزديپیغامما.شدیمآورپیغامبشویممتوجهکهجایییکتابکوبیمپابایدهی.هوشیاري

.آره،شدیموصلاًواقعما،نویسیممیمانذهن

باهمسرمانیاوبخوریممانبچهوزنباوبیاوریمدرنانیلقمهیکآمدیمماباباکهبگوییداستممکنشما

آنورواینوربیاییمماکهنیستکافی.اوستبهشدنزندهماموریتأم.نه،داریمچیزهااینبهکارچه،بخوریم

آخرتاوبگذاریممرکزمانعینکسريیکآییممیکهاولو.برویمبمیریمبعدندوزیمابیچیزيیکبدویم

دارد.بمیریم،عینکهاآنباهمینطوروببینیمرازندگی،ببینیمراخدا،بببنیمراجهانعینکهاآنباهمعمرمان

:گویدمیآخربیتاآلن.برسیتکاملبهبایدگویدمی

زنمیلب خوش طالَ بَقاخاموش کن و بی

ترس که چشمِ بد بر طالَ بَقا کوبدمی

هویتهمباورهايشدههویتهمحرفهاياینزنیمیحرفوقتی،کنبسرازدنحرف،کنخاموشگویدمی

خاموشذهناگربکنیخاموش.دهدمیتوبهبدچشمو،شودمیشمامرکزفیلتروعینکآیدمیدوبارهشده

میخودتابدیتناظروشاهدیعنی.زنیمیبقاطالداريعمالً،مرکزتدربشويزندهخدابهتو،بشودخاموش

ازهمما.استلحظهاینجنسازخدا.استلحظهاینهمیشهیعنیچی؟یعنیخداابدیت.خداابدیتوشوي

کنخاموشگویدمی.ماشدنجاودانهوابديۀ لحظاینبهماآگاهییعنیخداابدیت.هستیملحظهاینجنس

.باددرازخداعمریعنیبقاطال.باددرازعمرشبگوزیباییطرزبهوراذهن

،باددرازخداعمربگوییملفظبهجورهمینیکی.جوردوباد؟درازخداعمربگوییمتوانیممیجوريچهماخوب

،دوربیندازیمراذهنیمنکهاستایندیگرشجوریک.استذهنیمنعمرهمین،کوتاههماعمرحالیکهدر

بهآن،زندگیباماشدنیکی،آنوماشدنجاودانهباکهبگویدعمالًآنوبکنیمخدابینهایتهمینرامرکزمان

ماراخداابدیت،رابادبینهایتعمرشیعنیراباددرازعمرشاًواقعحاال.باددرازعمرش:کهبگویدگونهبهترین

عمرشیعنیاستعربیبقاطال.باددرازعمرشبگواوبهشدنزندهباعملدرمایعنی.دهیممینشانعملدر

.نگوذهنبا،بله.باددراز
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توبهبدچشموشودمیمرکزت،گذردمیذهنتازکههاشدگیهویتهم، نیستیخاموشوقتیگویدمیحاال

ازکندمیپذیرفنا،کندمیآفلرامابدچشم؟چرا.ببیندآسیببقاطالکهشودمیسبببدچشمو.دهدمی

.ترسیممیمرگازما،اندازدمیماجانبهترس،کندمیذهنیمنجنس

زندهباباید،هستیخداوندجنسازتواگرنهباد؟درازخداوندعمربگویدضمندربترسدمرگازآدمشودمی

این.باددرازعمرشکهبگوییابدیتبهشدنزندهوابديلحظهاینبهآگاهیوشدنبینهایتعمالواوبهشدن

باوبزنیحرفاگرکهبدانو.بترسیآنورازوبگوییزبانبهنه،باددرازعمرشبگویدبایداوابدیتبهشدنزنده

. زدخواهدضربهیعنی،کوبیدخواهدبقاطالبهحتمابدچشماینبشويهویتهمهاتحرف

پایان قسمت چهارم 

&&&
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برسانیمشمانظروسمعبهراابیاتاینبتوانیماگرکهبخوانیممثنويازبازهماینجادربیتچندبدهیداجازهبله

ازیاموالناکهکنیدفرض.بگیریمخودمانبهمادوبارههمابیاتاین.باشدخوبواقعابرنامهایناثراستممکن

:گویدمی. هستشبانوموسیمثنويازکهگرچهشودمیگفتهمابهعارفییک

آتشی آید، بسوزد خلق راگر نبندی زین سخن تو حلق را

تو،دهدمیتوبهبدچشمهاشدگیهویتهماین،نبنديراحلقسخنازاگرگفتمی؟گفتمیچیاالن

مرگازهمیشه،شوينمیزندهجاودانگیبهیعنی.زنیمیخداابدیتبهضربهوزنیمیچشمراخودت،خودت

واستدیدآدمیبینی،میرادنیاآنباشودمیعینکتآفلچیزیک،شويمیآفلاینکهبراي،ترسیدخواهی

ازکهاستبهتراالنو.ترسیمیو،کندمیآفلجنسازراتوواستآفلدید،دیدآن، پوستوگوشتباقی

.کنیمسکوتبایدبیشترمایعنی،باشیخاموشوببنديزبانسخن

بهبیشترکنیمسکوتبیشترهرچه،هستیمسکوتجنسازمانیستماشبیهسکوتاندازهبهچیزيهیچ

ایندر،آیدمیذهنیفیلترهاياینازمرتبکه،راذهنیگويوگفتایننبندیماگرولی.شبیهیمخداییت

حتماکهدهیممییادهمدیگربهما. سوزاندهوآمدهواقعاکه،سوزاندخواهندراخلقوآمدخواهدآتشیصورت

هویتهمآنهاباوبگذرانیممانذهنازلحظهبهلحظهراشدههویتهمفکرهايوبپردازیمذهنیفعالیتبه

:گویدمیاالن.کنیمپخشجهاندرهمرادردها،کنیمایجادهمدردوبشویم

آتشی گر نامده ست، این دود چیست؟

جان سیه گشته، روان مردود چیست؟

هستیمآندرکهجهنمیاین،سوزیممیآندرذهندرماکهدودياینونیامدهآتشزندگییاقضاطرفازاگر

باشدههویتهمچون،شدهسیاهمامرکز،شدهسیاهماجاناینکه.پرسدمیماازدارد؟پساستچیاین

،کندپیداراهیکتاییفضايبهتواندنمیمايهوشیاراینکهوگرفتهراماجهل،شدهتاریک،چیزهاودردها

این.استمردودماروانپس،کنیمرهاتوانیمنمیهمرامن،بشویمآنجاواردتوانیمنمیمنباچون،شدهمردود

درذهنیدیدیکلحظههرو،زنیممیشدههویتهمهايحرفوزنیممیحرفهیکهاینجاازآمده؟کجااز

چیزهمه،آیدنمیهیچیآنورازنباشدهمخداییدید،میباشداشتهخداییدیدگذاردنمیوهستمانمرکز

.شودمیسیاه
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و گستاخی تو را چون باورست؟ژاژیزدان داورستدانی که گر همی

یعنیژاژ؟استچیماهايقضاوتهمهاینپس،استقاضیخدافقطلحظهایندرکهدانیممیماهمهاگر

پرروییاین.هاعینکهمانبافیلترهاهمانبامانذهنیمنباکنیممیقضاوتکنیممیفکرمالحظهبهلحظه

چطور؟استچی،آنوضعیتولحظهاینبهاعتراضوخداوقضاتصمیممقابلدردانیممیگوییممیهیکهما

بیهودههايحرف،زدنحرفمزهبی،زدنحرفبیهوده،زدنحرفتندتندیعنی،جویدنآدامسیعنیژاژما

میوشویممیبلندمادهدمیمنمابهو،دیگراستژاژآیدمیشدگیهاهویتهمازکههايحرفچون.گفتن

. دانممیگوییم

آخرشدر،بودزیتونکهخواندیمقرآناز ايسورهیکماپیشهفتهچنداست،داوربهترینیزداناگرگویدمی

چه،داریدمناندازهچهشماکهکندداوريبایدخدالحظهایندریعنی.خداستداورانداورترینکهگفتمی

باشجوريچهو،کنیدبازفضااتفاقاینبرايشماکهبیاوردوجودبهشمابراياتفاقیچه،داریديهوشیاراندازه

مننه،هستیدحالتیچهدرکهبیندمیلحظههردرکهاوستو،کندکارشمارويفیکونکنیعنی،شودمیو

منمن،اصالگویدمیهابعضیذهنیمن،صورتبهترینبهبیندمیراماجوريیکماذهنیمن. شماذهنی

داورونیستداورخداکهکردهباور.استگستاخیوژاژکردن،دفاعکندمیشروعو،ندارمدردمن،ندارم

.کنیممینگاهخودمانبه،استخودش

حق تعالی زین چنین خدمت غنی استخرد، خود دشمنی استدوستیِّ بی

یا،استخودمانشدیمهویتهمآنباکهماديمختلفهايعینک،استخودمانذهنیمنیاخردبیاین

همماکه،خداست،استزندگیمادوستتنها،استدشمنی،داردذهنیمنکههستدیگریکیهايعینک

منعبادتوذهنیمنخدمتواستدشمناولدرجهدرخودمانذهنیمندوستیپس.داریمتسلیمتوانایی

.خوردنمیخدادردبهذهنی

روزه،خواندمینماز،کندمیعبادتکهکندفکرنبایدکسهیچیعنی، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است

اینبهخداآید،میمهمنظرشبهخیلیخیلیکهکندمیکاريهر،دهدمیانجامراکارهابعضی،گیردمی

حضوربا،بشودمحسوبعبادتاگرکنیممیکاريهرو.ندارداحتیاجچیزهااینبهخدا،دارداحتیاجچیزها

.استخودمانشدنپاكبرايباشد
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1841مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دان که اندر کسب کردن صبر کردهر که را دیدي به زر و سیم فرد

بیزینسکاردر،کسبدرکهبدان،استفرديبهمنحصرآدموداردزیادسیموزرکهدیديراکههر:گویدمی

درحتما،گشودهرافضاموالنامثلهرکسی.استطورهمینهمیکیآنکهبزندتمثیلخواهدمی.کردهصبر

شما؟کنمنمیپیشرفتچرا؟کندنمیپیشرفتچرا،نشدهداورخودشوکردهصبرهاشدگیهویتهمکوبیدن

ایندر،استداوریزداننداریدقبولشمااست،داوریزداننداریدقبولاست،داوریزدانگوییدمیواقعاکه

؟ زندگییاخدایاماذهنیمن؟استکیقاضیبهترین؟استکیداوربهترینلحظه

هرچیزي،باشمنجنساز.کنزیادرامن،دارددیدیکفقطعینکاین،جسمندعینکهايآفلندعینکهاياینها

گوییممیهستیمهاهمیننوکرهمما.کنزیادرامنباشمنجنساز:استاینپیغامشمامرکزبهآمدهکه

همخودت،هستیاندیشهازپر،تومرکزدرگذاشتمرااینهامنگفت،گفتراهمینهمشیطانگفتو.چشم

تشخیصراستازرادروغخواهیمیجوريچهکنی؟پیدانجاتخواهیمیجوريچهآخر.اًدائمپردازيخیال

بهخواهیمیجوريچه،استآرامشوشاديخدااصلکهدانیمی،باشیراستبایددانیمیکهگیرمبدهی؟

،شويمیاینهاجنسازهرلحظهراگذاشتماینهامنکنی،میعملمنفرمانطبقلحظههرکهتوبرسی؟آن

؟استدرست.توانیممیماولی.گویدمیشیطان،توانینمیبکنی؟خواهیمیچیکار،کنیمیزیادرااینها

تو که در حسی سبب را گوش داربی سبب بیند چو دیده شد گُذار

عبادتنه.کنیممیبیروندرماکهنیستکارهایی،مامرکزشدنگشودهسببکهبگویدخواهدمیمرتبموالنا

پشتقدمچند،پلهچندبیاشماکهگوییدمیمنبههمشماازخیلی.باشیمبلدتوانیممیکههرکارينه،ماست

ایناینکهبرايشود،نمی،دانمنمیمن،ندارممن.برسیمحضوربهبدهیمانجامراکارهااینمابگومابهسرهم

رااین،بکنرااینبگوییمتوانیمنمی،بکنیمتوانیمنمیماراکارها،تواندنمیبیرونیهايسبب.استسبببی

.گویدمیدروغ،بگویدهرکسی،شودنمیچیزيهمچون،برسحضوربهبکنراآنبکن

ایناتفاقکاملپذیرش،تسلیم،بلدیمراچیزیکفقط.رسدمیحضوربهجوريچهآدمکهداندنمیکسهیچ

ذهنیمنازلحظهآن،استذهنیمنجنسازکهلحظهایندرآدمکهشودمیسبب،ذهنبهرفتنازقبللحظه

کهاستهمینبراي.مادانیممیرااین،بشودزندگیجنساز،بشودخداجنساز،کندبازرافضا،بردارددست
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لحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیماینکنید؟میتوجه.شدهتسلیمدینیکاسمهمینبراي،شدهمهمتسلیم

.کندمیکارشماروي،هستهرچیوخردوانرژيفضاآنازوبلدیمماکهاستچیزيتنهافضاگشایییا

،نیستبلدبگویدکسهر،راکاراینبعد،بکنراکاراینبعد،بکنراکارایناولشماکهبگویمبیاورمکجاازمن

،دانیمنمیهمما،گیردمیصورتجوريچهکاراینداندنمیاصال.نیستبلدو،گویدمیدروغبگویدکسیهر

شماکسیکهشودمیسببچیزهاایناینکهبراي.شمانخواهیدراچیزهااینکنید؟میتوجه.داندمیخدافقط

،نیستقدم،چیزيهمچوننیست،باشدداشتهدرخواستییکیامثال،بگیردپولراشماکسی،بزندگولرا

:گویدمیهمینبراي،نیستمرحله

تو که در حسی سبب را گوش داربی سبب بیند چو دیده شد گُذار

بیرونیهايسبببدونکارهاکهشودمیمتوجه،باشدحضورجنسازیعنی،باشدبیننده،باشدنافذچشموقتی

هايسبباشهمه،استذهنیمندر،استحسدرکسیهرو.استسبببیماتبدیلیعنی،شودمیانجام

میحضوربهحتمابکنمراعبادتاین،شودمیاینطوريبکنمراکاراین:گویدمی،آوردمیحساببهرابیرونی

.کنتلفراوقتتبرویعنی،سببدنبالبروهستیحسدرکهتو.نیستچیزيهمچون،رسم

ها آنِ اوستسبب خَرقِمنصبِآنکه بیرون از طَبایِع، جانِ اوست

،ماجانوهیجانها،فکر،جسمیعنی،هاطبیعت،طبایعازبیرونیعنی،باشدچهاربعداینازبیرونبایدکسییک

کهبشودمتوجهتا،نباشدهویتهماینهابالحظهیکیعنی،باشداینهاازبیرونیشهوشیاروحضورشیعنی

فیکونکنباواقعاتبدیلاینبدانیدشما،گفتیمرااینبارها،بگویدخواهدمییعنی.چییعنیسببکردنپاره

راآنوچیهشمابرايلحظهایندراتفاقبهترینداندمیخدااینکهمثلیعنی.کندمیکارقضابا،کندمیکار

تنهااین.کندمیکارشماروي،شودمیوباشطریقازاو،کنیدمیفضاگشاییشما،آوردمیبوجودشمابراي

نمیشما،استبیرونیهايسببکردنپارهمقامواقعدرهماینو.داشتاطمینانآنرويشودمیکهاستراه

.دهدمیتوضیحداردراهمینهماآلنو.شودمیاینسببچیزاینگویید

معجزات انبیاۀچشم، چشمبی سبب بیند، نه از آب و گیا

هايسبب،جهانیاینچیزهايیعنیگیاهوآباز،بیندنمیماديوسایلووسایطازبنابراینپس:کهگویدمی

پیغامکهینکساتمامکهداندمی.راپیغمبرانمعجزاتچشمه،چشمشبیندمیسبببیبلکه،بیندنمیذهنی
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چیزيیکبیایندکهنبودهاینطوري،اندآوردهآنورازحقیقتاهمموالناسطحدرآدمهاییحاال،ندابودهآور

سبببی،نه.بیایدآنورازپیغامیکدفعهبکنندکاريیکیا.بیایدآنورازپیغامیککهبشودسبباین،بخورند

گرفتنعهدهبهبازندگیهمکاريباراانگورهایتانبایدشماکهگفتهمابهموالناامروزولی.آمدهآنورازپیغام

باانههوشیاررادرد،داریددرددیدیداگرشماکهدانیممیمارااینها.بکوبید،بودنناظروبودنآگاهومسئولیت

وخداباهمکاريتوانیممیمازندگیباهمکاريبعنوانراچیزهاخیلی.دانیممیدیگر.بیندازیدخودتانانتخاب

.بدهیمانجامخودمانقدروقضا

این سبب، همچون چراغ ست و فتیلطبیب است و علیلاین سبب، همچون 

دوایکطبیبکهاستدرست،هستمریضوطبیبوقتیکهبگویدخواهدمیدرواقع،سبباینکهگویدمی

کندمیاثردوااینکهاستدرست.استزندگیگویدمیاصلیدهندهشفاولی،شودمیخوبمریضودهدمی

زندگیطرحاینو،بکنداثرمرضاینبهدوااینکهاستاینبرقاعدهفعال.نکنداثراستممکنموقعییک

استدرست.استدادهتوضیحمابهموالناقبالرااینها.بشوددیگرجوریکاستممکنیکدفعه.استاینطوري

راروغنآنولید،باشروشنشدهسببفتیلهاینوداردفتیلهگوییممیو،استروشنبینیممیچراغماکه

فقط می . مورد مریض هم آن نیروي شفابخشی را که دارد این را شفا می دهد ما نمی بینیمدرومابینیمنمی

. این فتیله دارد چراغ را روشن می کند. بینیم این دوا خوبش کرد

چرا اینقدر تاکید می کند؟ براي چرا این را می گوید موالنا؟. می خواهد بگوید فقط به سببهاي بیرون نگاه نکن

و این دید در بیرون دنبال سبب . این که مردم عینکهاي ذهنی دارند در مرکزشان، و این دید را از دست نمی دهند

می . ها می گردد، هر دیدي، دید مادي یک سبب ایجاد می کند، و ما در جهان بیرون به علت و معلول معتقدیم

پذیرانجامفکر می تبدیل ما هم از من ذهنی به حضور همین با سبب هاي بیرونی . گوییم این سبب این می شود

.اینطورنیست،است

اینسببدیگرينیرويیکولی، شدهسببعبادتآن،مثالًبشودبازفضاکهبشودسببعبادتییکهماگر

یکشمادر،افتدمیاتفاقییکبینیدمییکدفعه،بدانیدظاهررااینفقطشماولی،بودهایناً ظاهرآن،شدهکار

.شودنمیباعثاتفاق،هماتفاقاینسبباین ولی،کندمیایجادزندگیرابیداري.شودمیایجادبزرگیبیداري

.شودمیایجادزندگیبوسیلهبینشآنولی،بودهآنجاموقعآناتفاق
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1740مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دل بمیرانَد، سیه دارد ورقخاصِ حقبی ادب گفتن سخن با 

دید،ببینیمذهنیمندیدبامثالً.بزنیمحرفموالنامثلحقخاصانباادبانهبیایدبنمااستاینطورياگریعنی

،نه.بخوانداینهابابایدجوريیک،بدهیمجاعینکهاایندرتوانیممیماراموالناکهکنیمفکروعینکهایمان

بزرگانبهداردبرمیماديدیدهاياینبراساسکهاستکسیادببی.برداریمراعینکهااینبایدماخواندنمی

این،بله.بشودسیاهذهنش، ورقش سیاه بشود،بشودسیاهدیدشوبمیرددلششدخواهدسببوگیردمیایراد

.استمشخصکامالاینهاخوانممیتندراابیات

1758مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پاك هم ایشان شوند و در فشانمن نگردم پاك از تسبیحشان

وجودحضورآندرکهکنیممیکاريیکمااگروبکنداثرعبادتاگر.نهشود؟میپاكخداماعبادتازآیا

کامالًاین،بله.ندارداحتیاجماعبادتبهخدا،شودمیماپاکیسببماعبادتهايتمام.شویممیپاكما،دارد

.استمشخص

1760مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رودگرچه گفت لفظ، ناخاضعبودناظرِ قلبیم، اگر خاشع

ازیااستفروتنیا،استمتواضعیا،استشدگیهویتهمجنسازمامرکزکه،ماستمرکزناظرخدا:گویدمی

استمتواضعماقلبنهیادانممیمنو،منگوییممیوشویممیبلندمرکزاینبراساسآیا.استزندگیجنس

تسلیملحظهیکحتییا،نباشدشدگیهاهویتهمازمامرکزوذهنیمنباشدصفراگر،باشدخاشعاگرپس

باخداگویدمی.نباشدفروتنانهمالفظاگرحتی.ماستقلبناظراو،شویممیاوجنسازکهلحظاتآن،باشیم

ماشدگیهايهویتهمازواقعدروگیردمیصورتمازبانفشارتغییرباماهايلفظاینکهبراي،نداردکارلفظ

.مازباندرآیدمی

1762مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 
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سوز خواهم، سوز با آن سوز سازو مجاز؟چند ازاین الفاظ و اضمار

مندعالقهلفظبهچیزيچه؟باشیمهالفظمشغولماچقدر.کنممییادآوريفقط،دانیدمیشماراابیاتاین

میجديراذهنیتفاوتهايو،گیردمیجديراذهنیچیزهايوداندمیجديوگیردمیجديرااینواست

تفاوتهاياینهاو .گیردمیجديرااینهاوباورهابا،الفاظباشودمیهویتهمذهنیمن،ذهنیمن،ذهنگیرد؟

دررابودن،بکنندارتعاشهمدیگربابودنباو،بشوندزندهاوبینهایتوبودنبهانسانهاهمهاگر.اندسطحی

چیزهايوذهنیچیزهاي،الفاظاینآیا،کنندبرقرارارتباطهمباعشقباوبودنآنباو،کنندشناساییهمدیگر

.نهشد؟خواهدمهم،استآنطورياشدینیباورهاي،استاینطوريشکلشاینکه،ذهنیتصاویر،مجازي

بهاً بعد،بسوزنداینهاتاباشیدداشتهصبروبسوزانیدراهایتانشدگیهویتهمشماخواهممیاولمنگویدمی

بعدا.کنیدصبر،بسازیدآنباوبسوزیداول.باشممرکزتاندرمنبگذارید،بسوزیدعشقآنبابشویدزندهعشق

.برداریددستمجازواضماروالفاظایناز.هستممرکزتاندرمن،شدتمامشدگیهاهویتهماینوقتی

بسوزسر به سر فکر و عبارت را آتشی از عشق در جان برفروز

میبینهایت،گذاریممیمرکزماندرراخداما،شدتمامشدگیهاهویتهماینکهبعداز،معنیشاستمشخص

و.افروزیمبرمیخدابعنوانخودمانشناساییوعشقارتعاشازآتشی،عشقازآتشیمرکزماندروشویم

می.سوزانیممیراذهنیچیزهايیعنیراعبارتوفکراًتمامو،کنیممیمنتقلهمدیگرانبهراآتشهمان

نخواهنددیگر،شوندمیجدالواختالفاتسببوهستندجديذهنیمنبراياآلنکهاینطوراینهاکهفهمیم

.شد

1765مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نیستو عشربر ده ویران، خراجعاشقان را هر نَفَس سوزیدنی است

کهدهیو.دوهراًمأتویاسوزندمیعشقبهیاندانسوزمیراشانذهنیمنیاسوزندمیهرلحظهعاشقان

یعنیخراج،بپردازدرددمالیاتنیستالزماینصورتدر،باشدشدهویراناگرذهنیمنیعنی،باشدشدهویران

خراباًتمامراعینکهااینکسیاگر.مالیاتبعنوانهمبازقدیمگرفتندمیکهدهمیکیعنیهمعشر،مالیات

مالیاتعاشقان.بدهدنبایدمالیات،بکشددردنیستالزمدیگر،نباشدخدالعنتموردو نبیندبد وباشدکرده
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الزمدیگر،ذهنیمنده،دهاینکردنویران،دهاینسوزاندنبهکنیدشروعاگرلحظهاینحتی،دهندنمی

.بکشیددردنیست

1770مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

عاشقان را ملّت و مذهب خداستملّت عشق از همه دین ها جداست

درشدگیهویتهمبصورتمردمکهدینهاهمهازعشقآئینیعنیملتیعنی.دیگراستمشخصکامالًاینکه

فقطعاشقانمذهبوعاشقانآئیناینکهبراي،جداستهویتندهمباورهابافقط،کنندمیتجربهمرکزشان

.نداردوجودشدگیهویتهم،داردوجودخدافقطعاشقانمرکزدر،خداست

1793مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در خورِ ناي است؟ نه، در خورد مردکرددم که مرد نایی اندر ناي

اً واقع،زننايبعنواندمدمیمابهرادمشخدااگرکهگویدمیمننظربه.استکنندهامیدواربسیارهمبیتاین

بخششیاو.هستیمدمیچهشایسته،نیستیمدماینشایستهماکهبگوییمنبایدما.دمایناستخودشخوردر

مینشانپس.بسنجیمبخواهیماگرنداریمرااششایستگیمااً حقیقت،دهدمیکهدمی،داردکهلطفی،داردکه

چهحاال خدابگوییمخرابوضعبراساسنباید،اینهاوداریمشدگیهویتهم،استخرابماوضعاگرکهدهد

باشنداشتهاینباکاريشما؟بزندخواهدمیجوريچهرامانی،بدمدمابهماوضعیتاینباخواهدمیدمی

.ماوضعیتشایستهنه،دهدمیدمخودشخوردراواینکهبراي

1799مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

لیک باطن را نجاست ها بودخون پلید است و به آبی می رود

باشدگیهویتهماما.رودمیآبباولیبشوریدبایدآیدمیخونوقتیاصطالحبهاستپلیدخونگویدمی

ودردهاباشدگیهویتهمپس.گویدمیخودش؟رودمیچیبا،رودنمیچیزهیچبا،رودنمیآببادردها

.بشورندتوانندنمیهمبیرونهايآدمبشوردتواندنمیبیرونکارهايبیرونهايسبببیرونآبراچیزها

کم نگردد از درونِ مرد کارکان به غیرِ آبِ لطف کردگار

موازيزندگیباوبشویمتسلیممااینکهجزایمشدههویتهمآنباکهدردهایی،مامرکزهايآلودگیاینیعنی

نمیشستهکردگار،لطفآبگذاشتهرااسمشکه،بشوردرااینهابیایدبخششفانیرويوایزديخردوبشویم
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نمیکهاستدرست.کنیمکاراگر،کاریممردماهمه،هستیمما،هستیدشماکارمرد.کارمرددروناز،شود

ازمنظورمانما.استقابلهمثالهانصیحتاینگفت. هستیمکارایندنبالمدامماولی،کنیممیچکاردانیم

.کنیممیکارخودمانرويداریمدائمابنابراین،ایمفهمیدهراجهاناینبهآمدن

شما.نکردمیاکردمپیشرفتمنکهنکنیدداوريشما.خداست،داورقاضی،گفتما؟بهگفتچیامروزفقط

دیگرچیزهیچ،بدهدشووشستراشمادرونوبشودجاريآبکهبشویدتسلیمبیشترچیهر،کنیدکارفقط

بهبرویدشمااینکهبیرونیدعايبابیرونیهايآبباولی،شستآبباشودمیراخونگفتبشوید،تواندنمی

هايعینکباشما.شسترابد،رادیگرباورهايشودنمیباورها،بعضیباخرافاتبا،بزنیددستجایییک

نمیهمرادردهاو.ببریدبینازتوانیدنمیراقبلیهايعینک،بگذاریدتانذهندردوبارهبیاوریدکهبیرونی

کهپردازخیالاياندیشهازپراي،بکنیخواهیمیچکارگفت،ردیگگفتراهمینهمشیطان.بشوییدتوانید

.بکندبازکارمردراکردگارلطفآب،بکنیمتوانیممیراکاراین؟بکنیخواهیمیچکاراياندیشهازپر

1802مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مر بدي را تو نکویی ده جزاکاي سجودم، چون وجودم ناسزا

همیشه،ناسزاستذهنیممنیعنیوجودممثل،منتسلیم،منسجودکهگوییممیراهمینماکهگویدمی

من،کندضعیفبسیارذهنیمنتواندمیبیتاینو.بدهجزانکوییبارامنبديتو.زنیممیراحرفهمین

،نیستکاملتسلیم،ماتسلیم،لحظهایندرماسجود،بدانیمماهمهیعنی،بدانیدشماکهکندصفرراذهنی

.بدهجزانکوییبارامابديبیاتوو.دارموجودهنوزچون.ناسزاست

1809مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

آوردم چه بود؟زین سفر کردن، رهچون سفر کردم، مرا راه آزمود

ذهنبعدحیوانبهبعدنباتبعدجماد،یماشدهجدااوازیماکردهشروعکهموقعآنازبپرسیدراسوالاین

چیمنسوغاتی،منآوردره،بمیردآدمماندهسالچندسفراینها،شدگیهویتهمانسانذهندرانسان

.اوبینهایتبهشدنزندهیادردمقداريبزرگ،ذهنیمنیک.خودتانازکنیدسوال؟آوردمدستبهچی؟است
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1811مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

روي در ره کردنش، صدق و نیازروي واپس کردنش، آن حرص و آز

رویدمیاوسويبهکهفهمیدمیکجاازشما.استاوبهکردنپشت،آزوحرصگویدمی،خودتانبهکنیدنگاه

منکهنیازحسوراستی،نیازوصدقاما.دنیاسويبهاستاوبهکردنپشت،آزوحرصروید؟میاوبهپشتیا

.رویممیسمتآنبهرو،مطمئنمکامالرااینمنو،ندارمدیگرراههیچ،بشومزندهتوبهباید

1814مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مرجعت آنجا بوددر تَزایدمیلِ روحت چون سوي باال بود

راانگورهاوکوبیممی؟کنیممیداریمچکاریعنی،باشدباالسويبهمايهوشیارمیل،ماروحمیلاگر:گویدمی

.باالستسويبه،استآنوربهماروحمیلچون،رادردهاوهاشدگیهویتهمکنیممیشناساییوکوبیممی

میآنبهنه،کنیممیشناسایی،کشدمیراماذهنیچیزیک،پایینسطحچیزیککهلحظههرشدنزیاددر

،شویممیزیادتر،شویممیزیادتر، هیکنیممیپیداتزایدکنیم،میال،نیستیمتوجنسازماگوییممی،گوییم

مثلوعمداوقصداشویدمیکوچککههمین.شویدمیکوچک،کنندکوچکخواهندمیراشماکههرجا

میزیادتروقتی.شویدمیزیادتریعنی،کنیدمیپیداتزاید،شویدمیبزرگ،رویدمیراههاآتشرويازخلیل

استاوبینهایتیعنیآنجا، بودآنجامرجعتتزایددر.شویدمیزندهاوبهدارید،رویدمیسمتآنبهشوید

استیکتاییفضاي

آفلی، حق الیحبّ اآلفلینور نگون سازي سرت سوي زمین

،بشويهویتهمآنهاباوکنینگاهراجهانیاینچیزهايیعنی،کنینگاهراپایینوپایینبیندازيراسرتاگرو

.ندارددوستراآفلینخداوهستیآفل،هستیگذراجنسازصورتایندر،بگذاريمرکزتوبیاوريراآنهاو

و،شويمیآفلهمتو،استروندهبینازچونچیزآن،بشويآنجنساز،بچسبیچیزيیکبهشمااگریعنی

.ندارددوستراآفلینخدا

تو نیز جزو افول کنندگان خواهی و اگر سرت را به سوي زمین خم کنی و متوجه دنیاي پست مادي شوي، قطعاً

.بود و حق تعالی افول کنندگان را دوست ندارد

.هستآیهاینبهمربوطهماین
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76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام 

ا أََفَل َقاَل َال أُِحبُّ اْآلِفلِینْ  َذا َربِّي ۖ َفلَمَّ ا َجنَّ َعلَْیِھ اللَّْیُل َرأَٰى َكْوَكًبا ۖ َقاَل َھٰ .َفلَمَّ

) افول(این پروردگار من است؛ هنگامی که ستاره : شب او را پوشانید، ستاره اي دید، گفت] تاریکی[پس چون 

.را دوست ندارمغروب کنندگان) افول(من : غروب کرد، گفت

همیعنیپوشانیدرااوشبتاریکیچونپس.استخلیلهمینبهراجعپوشانیدرااوشبتاریکیچونپس

شدگیهویتهمهمین،زدمیسوسواینکهدیدايستارهیادرخشیدايستاره،پوشانیدرااوهاشدگیهویت

،کردغروبستارهکههنگامی،کردافولاینکهدیدبعد،خداستاینگفت،استمنپروردگاراینگفتبود،

میداردبینازبعد،درخشدمیاولدارداینبینیمیشمامرکزبهآمدکهچیزيهریعنیچی؟یعنی.کردافول

ستارهکههنگامی.درخشدمیشمامرکزدرکهچیزيهرباشد،شماخدايتواندنمیاینکهفهمیدید،رود

.االنزنیدمیشماراحرفاینیعنی.ندارمدوستراکنندگانغروبمنگفت،کردغروب

گذاریدمیستارهیکعنوانبهراآنشماودزددمیراشماتوجهودرخشدمیبیروندرکهراچیزيهر

غروب،گذشتنبهکندمیشروعکههمین،بپرستیدخواهیدمیوبرویدراهتوانیدمیآننورباومرکزتان

راآفلینخداوکردهآفلراشمااینواستآفلاینکهفهمیدمیبالفاصلهشما،ترساندمیراشماو،کردن

.گذاريمیرازندگیآنجايبهو،رانیمیمرکزتازراآنشماو.ندارددوست
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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