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2571مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ای شاهِ مسلمانان، وی جانِ مسلمانی
پنهان شده و افکنده در شهر پریشانی

کَشکُش و هم میای آتشِ در آتش، هم می
سلطانِ سَالطینی، بر کُرسیِ سُبحانی

شاهی، صد اخرت و صد ماهیشاهنشهِ هر 
کن، که مهه جانیخواهی، میهر حکم که می

تو را یارم، رختِ تو نگهدارم: گفتی که
از شیر عجب باشد، بس نادِره چوپانی

گر نیست و گر هستم، گر عاقل و گر مستم
دانیدامن، دامن که تو میور هیچ منی

گنجمگر در غم و در رجنم، در پوست منی
و عیدی، قربامن و قربانیکز هبرِ چو ت

گه چون شبِ یغمایی، هر مُدرِکه بربایی
روز از تنِ مهچون شب، چون صبح برون رانی

رسومل من: گه جامه بگردانی، گویی که
یا رب، که چه گردد جان، چون جامه بگردانی

در رزم تویی فارِس، بر بام تویی حارِس
آن چیست عجب، جز تو کو را تو نگهبانی؟

تویی مجله، بر کیست تو را محله؟ای عشق 
ها را، خواهی که برجنانی؟ای عشق عدم

ای عشق تویی تنها، گر لطفی و گر قهری
نالد، هم تازی و سُریانیسُرنای تو می
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گر دیده ببندی تو، ور هیچ خنندی تو
تابد، از تابشِ پیشانیفَرِّ تو مهی

پنهان نتوان بردن در خانه چراغی را
آیی در پرده پنهانی؟ای ماه، چه می

بینی، این لشکرِ سلطان را؟ای چشم منی
نوشی، این نوبتِ سلطانی؟وی گوش منی

گفتم که به چه دهی آن؟ گفتا که به بذلِ جان
گنجی است به یک حَبّه، در غایَتِ ارزانی

الحَول کجا راند، دیوی که تو بگماری
باران نکند ساکن، گردی که تو ننشانی

ویی در دیده کشی دل راچون سرمه جاد
تَمییز کجا ماند در دیده انسانی؟

هر نیست بُوَد هستی در دیده از آن سرمه
هر وَهم بَرَد دستی از عقل به آسانی

از خاکِ درت باید در دیده دل سرمه
تا سوی درت آید جوینده ربّانی

تا جزو به کل تازد، حَبّه سوی کان یازَد
هِستانیقطره سوی بَحر آید، از سیلِ کُ

نی سیل بُوَد اینجا، نی بَحر بُوَد آجنا
خامش، که نشد ظاهر هرگز سِرِ روحانی
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.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم2571با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

2571مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

پنهان شده و افکنده در شهر پریشانیای شاهِ مسلمانان، وی جانِ مسلمانی

است،زندگیشده،تسلیمانسانهايومسلمانانشاهبنابراینهستند،شدهتسلیمانسانهايمسلماناناینجادر

انسانهااینتسلیمطریقازوهستیشدهتسلیمانسانهايشاهتو: کهگویدمیموالنابیتایندرو.استخدا

دلیلبهو.نیستجانشانباشدذهنیمنجانکهفرعیجاناینو. هستیتواصلیشانجانکهشوندمیمتوجه

نمیهوشیارانهراتوآنهایعنیاي،شدهپنهانتواندکردهمرکزشانراذهنیمنوشوندنمیتسلیمانسانهااینکه

باشدشماشخصشهریاباشند،انسانهاانسان،مورددرباشدوجودتمامنمادتواندمیکهشهر،دربنابراین.بینند

ماحدازبیشاقامتاثردرکهاستدردهاییهمانپریشانیاین.آمدهبوجودپریشانیکنید،میگوشداریدکه

.شودمیچیرهمابهوآیدمیبوجودذهندر

توضیحراجهاناینبهآمدنازاومنظوروانسانمسألهوضوحبهبیتایندردوبارهموالنابینیدمیکههمینطور

وخدابینهایتبهذهندراقامتمدتیازپسهوشیارانه:کهاستجهان ایناینبهانسانآمدنمنظور. دهدمی

دربینهایتوابدیت،همیکیاستبینهایتاشیکیداردخاصیتدوخداکهایمگفتهبارها. بشودزندهاوابدیت

شدنزندهاینو.دهدمینشانمابهراخودشمادروندرفضابینهایتیاعمقوداريریشهبینهایتبصورتما

لحظهاینزندگیابدي،لحظۀاینازابديآگاهیشودمیکنیم،صحبتزمانحسببربخواهیماگرو.خداستبه

. بمانیملحظهایندروبشویمآگاهلحظهاینبهلحظه،اینبهبیاییمآیندهوگذشتهازماواست 

مرگبیخداست،جنسازمااصلدهد،مینشانمابهرامرگیبی.کندمیابديراماابديۀ لحظاینازآگاهی

راحقیقتاینآشکاراابديۀ لحظاینازآگاهیکنیممیزندگیتناینتويماکهحالیدرو.استجاودانهاست

.دهدمینشانمابه

جنسشجهان،اینبهآیدمیخدایازندگیامتدادبصورتانسانشده،صحبتبارهاهمبازکههمینطورولی

بهچسبدمییاشودمیهویتهمیاشودمیهمانیدهورودمحضبهواست،فرمبیهوشیارياست،هوشیاري

تعریفتواندمیفکربصورتسههرچیزجورسهاینو،کنیممیصحبتداریمشدهسادهطوربه،چیزجورسه

وسایلمثل،پولمثل،ببینیمچشممانۀ بوسیلراآنهاتوانیممیماکهاستفیزیکیچیزهاياشیکیو،بشود
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صحبتآنهادربارهامروزکههستندباورهادیگرقسموببینیمتوانیممیکهچیزيهروبدنمانمثل،خانه

ماشدگیهايهویتهمجزوهماینهارنجشمثل،خشممثل،ترسمثل. هستنددردهادیگرقسمو،کردخواهیم

.هستند

ذهنیتصویریکماذهندرپیدرپیفکرهاتغییرازنتیجهدروشوندمیمامرکزآیندمیجسمقلمسهاینو

چیزجسمقلمسهاینبههوشیاريدیگربعبارت،وجودحسهویتحسکدامهرفکرهااینچون. آیدمیبوجود

منگذاشتیمراایناسمماکهشودمیدرستذهنیتصویریکچرخندمیاینهاوقتی،دهدمیوجودحس

.ذهنی

،باشدموقّتبایدانساندر،هستیمماایناینکهتصوروذهنیمنایجادواست،جسمیهوشیاريیکذهنیمن

میانباشتهدردزیاديمقدار،استدردناكاصالًدیدشذهنیمن،دهدمیتشکیلذهنیمنانسانکهوقتیو

هوشیاريایندوبارهانسان،تسلیمنامبهپدیدهیکازاستفادهباتدریجبهو،مامرکزشوندمیدردهااین،کند

پذیرشازاستعبارتتسلیمباشد،پیدرپیبایدتسلیم.کندمیتبدیلحضورفرمبیهوشیاريبهراجسمی

استمهمبسیارپدیدهاینو.کردنقضاوتازقبلیعنی،ذهنبهرفتنازقبلوشرطوقیدبدونلحظهایناتّفاق

حضورهوشیاريبهجسمیهوشیاريتسلیمۀبوسیلومسلمانیکارودینکاروحضورگنجکاروعرفانکاردر

.شودمیتبدیل

همینجنسازدوباره،بودشدهعوضدیدشواستاوذهنیمناینکهبودکردهتصورموقتکههوشیاريیعنی

،ذهنیمناینازشودمیآزادیواشیواشکهطوريبههوشیارانهایندفعهولی،بوداولازکهشودمیهوشیاري

به.آنها راپرستیممیماکههستندچیزهاییاینها،هستندبتاینها،بیرونروندمیمرکزشازچیزهااینو

یکو.بینیممیزندگیوخداعینکباماوگیردمیقرارماعینکشدهایجادهوشیاريآنتسلیماثردرتدریج

. کندمیمسلمانراانسان،شدنتسلیمیعنیکاريچنین

یاندارددیناصالًیااستیهوديیااستمسیحیحاالیا،استمسلمانیدینشاینکهازنظرصرفکسیهرپس

اینبهراجع. شودمیحسابمسلمانقرآنحتّیوموالناتعریفدر،بشودتسلیمبتوانداگر،داردخاصیدینیک

شدهتسلیمانساندوبارهاست،شدهتسلیمانسانمسلمانازمنظورکهشدیممتوجهپس.کردخواهیمصحبت

عوضرامرکزمان،کنیممیعوضراجنسمانماکهاستتسلیماثردراینکهبراي،داردمعنويقدرتکهاست 

همینطور،گیردمیقرارماپشتخداقدرتوشویممیلطیفبنابراین.کنیممیعوضراهوشیاریمان،کنیممی
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عوضماهیجانات،شودمیهیجاناتوارداولطافتشود،میمافکرهايوارد،شودمیمابعدچهاروارداوخرد

سالمراآنهاو،شودمیمابدنیعنیماوجوديذراتتمامواردبرکتآن،شوندمیخالقمافکرهاي،شوندمی

.دهدمیجانمابه،کندمیجاندارراماهمینطورو،کندمی

هستیمذهنیمنکنیممیفکروکنیممیدرستذهنیمنماکهوقتیگویدمیبینیدمیرابیتکههمینطورو

.استلحظهایناتّفاقبهمقاومتخصوصیاتشازذهنیمنو

اینتمامکهکنیدتوجههمینطوروشدههویتهمفکرهايایناساسبرقضاوتولحظهایناتّفاقبهمقاومت

همیعنی.استذهنیمنهرخصوصیاتازموضوعتاسهاین. هستندآفلشدیمهویتهمآنهاباماکهچیزهایی

زندگیوخداازکندمیجداراماکاريچنینیک،کردنمقاومتوکردنقضاوتوآفلچیزهايباشدگیهویت

حس،نقصحس،کینه،رنجشنظیردردهاییکردید،تجربهشماراماشهرپریشانی.شودمیپریشانماشهرو

نگرانیواضطراباحساس،گذشتهازگناهاحساسوتأسفاحساس،جانیبی،حوصلگیبی،دلگرفتگیوتنهایی

. گذاشتهاینجاموالناکهاستپریشانیاینجزوحسادتوکردنمقایسهو،آیندهاز

راذهنیشانمنرسدنمیفکرشانبهپریشانیاینرفعبرايانسانها.پریشانیشهردرافکندهوشدهپنهان

اگرکنندمیفکر،کنندمیزیادراشدگیهاهویتهممثالً.کنندمیاقدامذهنیمنچهارچوبهايباکناربگذارند

پریشانی، اینها،ببرندباالرامقامشانهویتند،همباهاشکهچیهریارادوستانشانیاراپولشانمثالًکنندزیاد

مواد،خوردنالکلیمشروبمثالً،برندمیپناهکشیدنییابیرونیخوردنیچیزهايبههمبعضیها.رودمیبیناز

. بردنمیبینازراپریشانیاینهمآنکهبینندمیو،مخدر

بینهایتوابدیتازیا،نیستیمآگاهخدابههوشیارانهمایعنی،استاوشدنپنهانپریشانیعلّتکهکنیدتوجه

نمیمابعدچهارواردزندگیشاديوزندگیخردکهعلّتاینبهاستآنازهمپریشانی،نیستیمآگاهلحظهاین

هی،کنندمیزیادراپولشانبعضیهامثالً،بیرونیچیزهايبهببریدپناهوداریدنگهراماديمرکزشماحاال.شود

،شوندمیزیاددارنددوستانم،شودمیبهترحالم،شودمیزیادداردپولممنکهکنندمیالقاخودشانبهمرتّب

میقدردانیرامنکارهايمردمو،مردمازگیرممیتوجه،مردمازگیرممیتأیید،شودمیزیادمردماحترام

ونقصحساین.کردشودنمیکاريهیچ.کندنمیکه، می بینندکنندخوشبخترامنبتواند بایداینها،کنند

بهدستماتا،داردبرنمیماسرازدست،شدگیهاهویتهمهمینبهاحتیاجحسوتنهاییحسودردحس

.شویمزندهمسلمانیجانبه ومسلمانانشاهبهو،بزنیمتسلیم
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زندهخدابهوبشوندتسلیماینکهبجاي.کنندمیخداجایگزینراتلخیاوقاتودردایجادحتّیهابعضی

حلمشغولوکنندمیایجادمسألههابعضیو.کنندمیدردمشغولراخودشان،اندازندمیراهدعوا،بشوند

ذهنیاشتغالیعنیجایگزیناشتغالجنگند،میدشمنباوکنندمیایجاددشمنهابعضیشوند،میمسأله

زندهکهمااصلیوماۀ اولیمنظوربهباید.شودنمیخداجایگزینآنهاکردنحلومسائلایجادوعملیحتّی

.شودنمیآنجایگزیندیگرچیزبله؟. کنیمعملاستاوابدیتوبینهایتبهشدن

وزنمثالًایدکردهامتحان،گفتماینجامناالنکهچیزهااینازبرخیوایدگشتهحلراهدنبالحاالتاشمااگر

کنیممیآشتیدیگرروزچندکردیمدعواحاال،شوندمیمشغولکنند،میآشتیکنندمیدعوامرتّبشوهرها

ذهنیمنیواشیواش،راذهنیشانمنکندمیتغذیهولی،باشدجایگزینتواندنمیرابطهدرداینودعوااینو

درآنواینبامشغولیت،دانمنمی،اینترنتبهاعتیاد،شوندمیچیزهابعضیبهمعتادوکنندمیایجاددردمندي

همینطوروگرفتنجوابونوشتنراچیزهاجوابو،فهمممیمنفهمینمیتوکهکردنجدلوبحثاینترنت

.استکنندهمشغولپیغامهااینۀ مبادل

مشغوللحظهچندیک.گیردنمیکهدانیدمیاالنشماولی.گیردمیراپریشانیاینجلويکهآیدمینظربهو

چیرهدوباره،نقصحسدلگرفتگیحس،تنهاییحس،جداییحس،خالءحساینکهبینیممیبعد،شویممی

مسلمانیجانازمرکزتانبدهیداجازههوشیارانهشماتاپریشانیاینشدنخواهدبرطرفکنم؟چکار.دوبارهشد

.بشودمسلمانانشاهو

دارددیناصالًاینکهازنظرصرفاست،شدهتسلیمانساناینجادرمسلمانومسلمانیاینکنممیعرضدوباره

موالناامروزکهکنمعرضهمرادیگرمطلبیک. نداردشدههویتهمآنهاباکهباورهاییاینیعنی،نداردیا

کهباورهااینوبشویمهویتهممذهبیباورهايازتعدادیکبامااگراین است کهشمابرايدادخواهدتوضیح

راماناسماست،ماديمرکزکهکنیمدرستمرکزآنبراساسومرکزمانبگذاریموهستندجسمجنساز

روشهايروشها،وباورهاباآیاماکهبیفتیمفکراینبهبایدو،نیستمسلمانیوجههیچبهاین،باورمندبگذاریم

.بشودحسابمسلمانییا،بشودحسابدینتواندنمیوجههیچبهعبادت

کهبشویدمتوجهشماکهمثالهاییدادخواهمنشاناالنقرآنمنظوروحتّیموالنامنظورومامنظورکردمعرض

اینرسولحضرتازقبلیعنیمسلمانومسلمانیشروعازقبلحتّی.استشدهتسلیمانسانمسلمانازمنظور
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کهبدهیداجازهبله: کهبینیدمیشمامثالًاالن. قرآنآیاتطبق،نیامدهبوجودناایشازبعدلزوماًوبودهتسلیم

:گویدمی. دادخواهیمنشانشمابهراشعرهاينمونهآنبعداً،بخوانیمهمرابیتاین

سلطانِ سَالطینی، بر کُرسیِ سُبحانیکَشکُش و هم میای آتشِ در آتش، هم می

،استزندگی،استعشقاولآتششده،درددچارمامرکزدرآمدهاالنعشق،خدا،زندگییعنیآتشدرآتش

درآتشايدرد،یعنیدومیآتش. استدردمشغولکهمااصلیعنیآتشدرآتشِ، ماستاصل،استهوشیاري

میمنعینکحاصلهوشیاريشوممیتسلیممنکهلحظههرش،بکُرامنذهنیمنیعنیش،کُمیهمآتش،

شناساییباخودمانتخاببااندازم،میراآنمناست،چیمنمرکزدر،هویتمهمبتیچهبابینممی،شود

شبکُرامنذهنیمنهم،رامنکُشمیهم،خودتسمتبهشیکمیرامناصلتوو،شوممیآزادآنازخودم

.خودتسمتبهرامنکشبهم ِ

بهرالحظهایناتّفاقیعنیشدیدتسلیمکههمینشماپسشودمیانجامچجوريشمابهدهدمیتوضیحموالنا

همچیباکهدیدیدهوشیاريآنباشدایجادهوشیاريخوردهیک،پذیرفتیدشرطوقیدبدونکاملطور

قسمتنآ. اندازیدمیکنیدمیشناسایی،گیریدمیتصمیم،کنیدمیانتخابراآنداریددرديیک،هویتید

.شدآزادشماقسمتیکمرد،شما

هم،بودهپولمحاالتاکردندمیفرمانرواییمنبهحاالتاکههستیسالطینیۀ همسلطانتو: کهگویدمیهمبعد

کهسالطینیسلطان،خدایعنیتو،هستیجهانسالطینۀ همسلطانتو،بودهدردهایم،بودههایمشدگیهویت

منتها،خودتعین،کنیپاكرامنخواهیمی،بکنیخودتجنسازرامنخواهیمیي،انشستهپاکیتختبر

بکنی،خودتمثلرامنخواهیمیتو،پاکیتختدرشوممیتوبهزندهمن،جهانیۀ همدرتوفرممایندرمن

است؟درست.بودمهویتهمحاالتا

،استقدرتذهنیمندیدباماشدگیهايهویتهمقدرت،داردوجودخداقدرتفقطکهشدیممتوجهاالنپس

اینهاشمابله.کنندمیفرمانرواییمابهومامرکزدرهستندگذرا،هستندآفلچیزهاياینها،نیستندقدرتآنها

تسلیمانسانجاهاخیلیمسلمانازقرآنوموالنامنظورکهدهدمینشانهستندمثالهاییاینها،کنیدنگاهرا

.بردمیبکارهمرامسلمکلمهوشدهزادهمسلمانخانوادهدرکهکسینهواست،شده



# Programگنج حضور725برنامه شماره 725

9: صفحه

67، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

کنْ کَانَ حنیفًا مسلما وما کَانَ منَ الْمشْرِکینَٰ◌ إِبرَاهیم یهودیّا ولَا نَصرَانیّا ولَما کَانَ 

.و از مشرکان نبود. ابراهیم نه یهودى بود نه نصرانى، بلکه حنیفى مسلمان بود

کهحالیدر.بودمسلمانوبودخدابینهایتبهزنده،بودحضوربهزندهابراهیمپس،حضوربهزندهیعنیحنیف

کهبدهمنشانشمابهخواهممیرامثالهافقط،بودنیامدهدنیابهرسولحضرتهنوز،نبودمسلمانیآنموقع

موالنامنظورکهنکندفکریکیموقعییکچیست؟مسلمانیجانومسلمانیشاهومسلمانیاینازموالنامنظور

تواندمیهمهمالتسلیموآموزشهاایننه،است،مسلمانبرايآموزشهااینبنابراین،هستندمسلمانانهمین

است،همآنهابراي،استاسالممادینکهگویندمی،گذاشتندمسلمانرااسمشانکهخاصیتعدادفقطنه،باشد

. استمسلماناسمشمعنیایندر،بشودکاملتسلیمکسیهر.استهمدیگرانبراي

101، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

از زبان یوسف

تَوفَّنی مسلما وأَلْحقْنی بِالصّالحینَ…

.مرا مسلمان بمیران و قرین شایستگان ساز…

انسانی.باشمشدهزندهتوبینهایتبهمیرممیمنوقتییعنیبمیران،مسلمانرامنگویدمیگوید،مییوسف

بازرافضالحظههرکهاستاینماکارچیست؟ماکار.کندمیگشاییفضالحظههر،استتسلیملحظههرکه

میاتّفاقیچهدانیدمیشماقدر،وقضاقضا،دانیدمیشماآورد؟میبوجودکیرااتّفاق.اتّفاقمقابلدرکنیم

جهتدرجهتی؟چهدراتّفاق،بهترین. اتّفاقبهترینافتد؟میاتّفاقیچه. گشاییفضاچیست؟شماکار.نهافتد؟

است؟پسدرست.ذهنخوابازشدنبیدار،ذهنیمنازشدنخالص،اوبهشدنزندهشما،زندگیاصلیمنظور

نبودمسلمانییوسفزمان. مثالیکهماین

132، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

از زبان ابراهیم به یعقوب و سایر فرزندانش

تَموتُنَّ إِلَّا وأَنْتُم مسلمونَفَلَا …

نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید…
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جاهرکهبرودبینازابهاماتاینکهبدهمنشانشمابهخواهممیفقطبردمیبکاررامسلمونکلمهببینید

نمیاینطوريهمموالنا،گویدنمیاینطوريقرآن،نهشناسیم،میماکههستندمسلمانهمینآیدمیمسلمان

زندگیخردبگذاردکهاستنیکوکارانسانی،استشایستهانسانیکنیم،درستداریمتوهماگربایدهمما،گوید

.ابراهیمزبانازخواندیمهمرااین. بشودبعدشچهارواردزندگیبرکت،بشودفکرشواردتسلیماثردر

زمانببینیدپسبودند،عیسییارانبهترینحواریونعیسی،بهحواریونزباناز،زندمیعیسیازهممثالیک

.بودهمسلمانهمعیسی

52، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

قَالَ الْحوارِیّونَ نَحنُ أَنْصار اللَّه آمنَّا بِاللَّه واشْهد بِأَنَّا مسلمونَ…

از زبان حواریون به عیسی

.هستیم) تسلیم(شهادت ده که ما مسلمان . به خدا ایمان آوردیم. یاران خداییمما: حواریون گفتند…

.کندمیمسلمانیصحبتهمموسیزمانرا،اینهافهمیدیم

1727مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خود مسلمان ناشده کافر شدیهای، بس مُدبِر شدی: گفت موسی

وکردمیعبادتداشتچوپان یادتان است که .برگشتهبختتتوباشمواظب: گویدمیچوپانآنبهموسی

ذهنیچیزیکهمآن،خدانامبهبودکردهدرستتصویريیکاشذهنیمنبراساس،داشتذهنیمناولش

اینازوکنمتهیهرااتراحتیوسایلوبکشمراشپشهایتو،بیندازمراجایتخواهممی:کهگفتمی.بود

کافرتونشدهمسلمانگویی،میکفرداريباشمواظبهايکهگفتاوبه.شدمتوجهموسی. زدمیحرفها

میفقط÷قصهاینتويبرویمخواهیمنمیماحاال.شديکافربجایشيدشمیمسلمانبایدیعنی،يدش

ممکنکهباورهاییازنظرصرف،استشدهتسلیمانسانمسلمانازمنظورکهمثالتاچندبدهمنشانخواستم

.باشدداشتهاست

خواهمبرایتانشمسدیوانومثنويازابیاتتعداديحاال،برایتانخواندمغزلازبیتدوکنیدتوجهخوب

وانسانمرکزدرباورهاگذاشتنکه،موضوعهمینشکافتنِبراياستمربوطمسلمانیوتسلیمبهبرخی،خواند

آن،بهمربوطچیزهايخیلیهمینطورو،کندنمیمسلمانراانسانعبادتروشهايیاوآنهاباشدنهویتهم
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مطالبیولی،گشتبرخواهیمغزلبهکنیدصبرکشیدطولخردهیکاگر.گشتبرخواهیمغزلبهدوباره

.کردخواهدروشنبسیاررامطلبکهخواندخواهیم

4177مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ای مسلمان بایدت تسلیم جُستمقصودِ ازل، تسلیمِ توستلیک 

مطلبتادو. باشیمتسلیمبایدماو.توستتسلیم،خداستکهابديوازلیهوشیاريیعنیازلخدا،مقصودپس

بسیارتسلیمعملدركکند،دركخوببایدکسییک،استتسلیمهمینیکی،آموزشایندراست اساسی

.کننداجراراتسلیمتوانندنمیوفهمندمیذهنشانۀ بوسیلبیشترمردم،استسخت

از. هستیمخدائیتجنساز. هستیمازلجنسازخدا،جنسازما. هستیمخداجنسازماکههماندیگریکی

حولمرتباینکهبراي. رودمیراراهاینکهکسیهربرايبشوددرکیبایدمعناتادواین. هستیمزندگیجنس

بهنباید. ذهنازاستفادهبدوناست،لحظهایناتفاقپذیرشتسلیمگفتیم. گوییممیمطلبمااینهاحوشو

و. دیگربپذیرمبایدپس،بکنمتوانمنمیکاريدیگرکهمنبگوییمنبایدکنیم،استداللنبایدبرویم،ذهن

هايخصوصیتازیکیاتفاق،اطراففضاگشودن. نداردباید،بپذیرمبایدگفتهموالنا.بپذیرمبایدگفتهشهبازي

. استگشاییفضامااصلیجنسخاصیتیاخصوصیتیعنی. استهوشیاري

اینکهمثلشماآورد،میوجودبهقضارااتفاقاتاتفاقات،اطرافکنیدمیبازرافضالحظهبهلحظهشماوقتی

می. کنیدمیبازبندیدمیشود،میکوچکذرهیک. کنیدمیبازرافضا. کنیدمیبازهیرقصید،میدارید

. رقصدمیدارداتفاقاتبااست،خالیافضاستیاگشاییفضاهمینکهشمااصلیقسمتکهبینید

اتفاقافتید،نمیاتفاقجنسازنتیجهدرچسبید،نمیاتفاقاتبهبرقصند،هماتفاقاتدهیدمیاجازهشماپس

داریداینکهمثلشویدمیتسلیموقتیپس.زندگیبابرقصدتواندنمیبترسدهرکسی. ترسیدنمیوافتیدنمی

ازراخردورابرکتبهترینشماهايوضعیتشما،فرمو. رقصدمیشمافرموشمافرمبیقسمترقصید،می

. گیرندمیزندگی

،نیستعملیبیتسلیمووضعیت،حلبهکنیداعمالبایدکههستیدخردبهترینصاحبموقعآندرشما

،ندارداشکالی: بگوییمبگویندزورمردمیانگیریم،راحقمانیا،بشویملهمردمپايزیرماکهنیستاینتسلیم

گویدمیشمابهزندگیخردکنی،میبازرافضاوقتیکهاستاینازعبارتتسلیم. نیستچیزينهمچواصال
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. چالشتمشکلت،حلبرايبريمیکاربهکند،میادارهراکائناتتمامکهخرديرا،زندگیخردو،کنچکار

آنها،ازدفاعوهاشدگیهویتهمحفظاساسبرکهذهنیمنهايواکنشباکنیدمقایسهرااین. کنیمیتامل

هایش،خشماساسبراست،خردانهبیواقعاًواکنشاین. دهدمینشانواکنشمرتبمادي،مرکزیکازدفاع

خشمگینکهکسییک. نیستخردنیست،تاملاست،هیجانتویشهرچیزي.استهیجانتویشهایش،ترس

. نیستخردمنداست،نگراناست،

بایدمااست جمعیمسئلهیکاگرحتی. باشدترعمومیوباشدترعمیقبایدماتسلیمبزرگتر،چالشهرچه

لیک: کهگویدمیهمینبراي. کنیمعملزندگیخردبابیشترباید.نکنیمعملکهنهبشویم،تسلیمبیشتر

نمیمن. دانمنمیمنذهنی،مناساسبرگوییدمیشماتسلیم،با. توستتسلیمیعنی،خدامقصودازل،مقصود

.شومنمیبلندودانم

شود،میمطرحشکرآوریم،میراتادواینوقتیتسلیم،وهستیمزندگیجنسازماگوییممیکهاینحتیو

شماکنیدمیشکرو. استتسلیموجزاست،مسلمانیوجزهمرضاوشکرکهبینیدمیپس. شودمیمطرحرضا

اینبهشما،بشوموصلهوشیارانهاوبهمندهدمیاجازهخدا. دهدمیقرارمناختیاردرراعقلشخدااالنکه

فراوانی. استتویشفراوانیشماکنیدمیبازرافضاچونکاراین. بله. هستیدراضیهمیشهوکنیدمیشکر

.کندمیکارخدا

مدرانیدگریبانمرتسید،مرتسید،بگنجدچیزمههحبر،ایندرحبر،ایندر

ازچونانسانیهر. داردتسلیمقابلیتواستعدادانسانیهروشده،تسلیمانسانايمسلمان،اي: گویدمیپس

فقطاالن.بگیریمیادنداردلزومیما،بلدیمراکاراین. کندبازرافضاتواندمیخداست،جنساززندگی،جنس

رود،نمیراهکسییکمثالشوید،میهوشیارکههمینموضوعات،اینبهشماشویدمیهوشیاریواشیواش

گشاییفضاهمشما. رفتنراهبهکندمیشروعبرودتواندمیراهبداندکههمین. برودتواندمیراهکهداندنمی

ازتقلیدبهما. نداریمچیزيماترطبیعیتسلیمازاصال. بلدیدراتسلیم. استبلدشماذاتیعنیبلدید،را

. بودیمبلدخودمانکردیم،نمیتقلید. کنیممیپرهیزتسلیمازهمدیگرازتقلیدبهکنیم،میستیزههمدیگر
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تا نه هستی و نه خود مانَد تو راجوش اندر اِبتِالای خنود می

وپایینبروکه،نخودسربهزندمیکفگیرباوپزدمیآشداردکدبانوکهاستمعروفقصهآنازابیاتاین

اتفاقاتمقابلدرالبتهاتفاقات،مقابلدرشودمیتسلیمکهانسانکهاست اینتمثیلو.بشوپختهوبجوش

. کنیمحلشانخواهیممیماکهباشندهاییچالشتوانندمیاتفاقاتشود،میخداتسلیمشود،نمیتسلیم

بهزندگیخردکنید،میحلشوپذیریدمیراچالششمایازندگی،خردازاستفادهبا:جورنددواتفاقاتیعنی

. بودنخواهیدستیزهحالدرشماموقعهیچ. شویدمیردکنارشازنه،یا. کنیدحلراچالشکندمیکمکشما

.شویدمیردکنارشازیاکنید،میحلشیا

راآشنایارادوستنفریکمرگنفر،یکمرگ. بپذیریموبشویمردبایدکنارشازکههستنداتفاقاتازخیلی

توبایدچراآخرمردي؟چهبرايآییمنمیهی. شویممیردکنارشازکنیم،نمیهمسوالهیچ. پذیریممی

همراهواقعدرتسلیمپس. آیدنمیبرمادستازکارياینکهبراي. کنیمنمیراهاسوالاینچه؟آخربمیري؟

بعضیفضاکردنباز. کنیدمیبازرافضاشما. آوردمیوجودبهرااتفاققدروقضاقضا،. هوشیارانهدردبااست

کهبجوشهوشیارانهدردبال،ورنجدرابتال،در: گویدمی. استهوشیارانهدردباهمراه. استسختهاموقع

.کنیممیصحبتتسلیمبهراجعداریماست؟درست. توبراينماندذهنیمنیعنیخودومجازيهستی

3011مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

عَربَده آرَد مرا، از رهِ پنهانیینَفَسی از درون، دلربِ روحانییهر

. پنهانیراهاز،گویدمیمنبهبلنداست،زندگیروحانیدلبرروحانی،دلبرمندرونازلحظههرکهگویدمی

ازکند،ساکتکمییکراذهنپلوغیشلوغهمهمهبتوانداگربشود،تسلیمبتوانداگرانسانیهردرونازپس

صدايفقطماکهبسازگوید،میبلندخیلییعنیعربده،گذاشتهرااسمش. دهدمیپیغامشمابهزندگیدرون

. شودمیشنیدهبتیکشدگی،هویتهمیکصدايماسردرلحظههرشنویم،میراذهنمان

هویتهمصداياست،شیطانصداياست،ذهنیمنصداياین،نه. خداستصداياینکنندمیفکرهاخیلیو

ازکهشویدمیمتوجهشود،میآرامسرتانوقتی. نهراسرتانصداي. ماگوییمنمیراصداآن. استشدگی

میاتفاقداردجریاناتاینتمامیعنی. دهدمیشمابهپیغامیاست،پنهانکهکششییکمیلی،یکدرون،

:گویدمی. استفراینداینازقسمتییاکردنکاملبخاطرهماتفاق. افتدمیفراینداینبرهماتفاقحتیافتد،
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برد مسلمانیَم، وایِ مسلمانییفتنه و ویرانیَم، شور و پریشانیَم

. خداستفیکونکنوتسلیمهمیناین. من رامرکزکندمیویراناست،آشوبیعنیاست،انگیزفتنهعربدهآن

زندگیکهدهیدمیاجازهلحظه،آندربینیدمیخداچشمبابینید،میهوشیاريدیدباشویدمیتسلیمشما

شفاهمکند،میکارآنهاانداختندرهمکند،میکارهاشدگیهویتهمشناخترويهم. بشودوبشو،: بگوید

را،ماديمرکزکندمیویران.دهدمیگسترشراشمافرمبیقسمتهموکند،میکارشمادردهايبهدادن

.دهدمیشمابهعشقشوروکندمیپریشان

واقعیمسلمانکهشویدمیمتوجهشما. بردمیبینازراآنهامسلمانم،گفتممیمنآنهااساسبرکهباورهایی

درکهراچیزهاییآنگویدمی. باشدباورسريیکاینکهنهباشد،خدانهایتبیجنسازمرکزشکهاستکسی

! رفتمسلمانیوايايمسلمانیی،وايمسلمانیم،بردبرد،راآنهامسلمانم،گفتممیآنهااساسبرداشتممرکزم

بهشناساندمیداردموالنا. نشستخواهدآنجايبهواقعیمسلمانی.رفتخواهدبینازمسلمانیجوراینیعنی

.برسیدواقعیمسلمانیبهآنهاانداختنوهابتوآفلمرکزشناساییوتسلیمطریقازبایدشماکهما،

بریمی خوری، یا چه گمان می: گفت مرا

کیست برون از گمان، جز دلِ رَبّانیی؟

بینش،اینیا،منبرايآمدپیشسوالایندفعهیکو. مشغولیگمانبهوخوريمیبیرونیمیِکهگفتمنبه

اوجنسازکهدلیخدایی،دلربانی،دلفقط؟هچی،شدههویتهمفکرازبیرونفکر،ازبیرونگمان،ازبیرون

مندلکهاستاینواقعیدین. نبودنددینونبودندمسلمانیباورهاآنکهشدممتوجهمندفعهیک. باشدشده

. شودمیهوشیارانهدفعهاینبوده،اولازو.بشوداوجنسازیعنی،بشودربانی

ذهنیمنعقلوذهنیمنانتخاببافعالما.استآنجاکنیم،نمیایجادمارا،گونهخدادلرا،ربانیدلمایعنی

راهیهربهماو،بشودایجادپریشانیماشهردرشدهسببدیگرکاراینویماکردهمشغولدیگرکاریکبه

. کنیمربانیرادلمانبایدکهشدیممتوجهاالنو. نبودهکارسازوپریشانیاینرفعبرايرفتیم

.موثروهستندشیرینوآموزندهبسیارهارباعیاینکهخواندخواهمبرایتانرباعیتاچندامروزبله
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1639مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

قُنُق شو، ای روت چو ماهامشب برِ منگیر ای دلِ من، عنانِ آن شاهنشاه

الحَولَ وَال قُوَّةَ اِلّا بِافردا، مشنو، زود بگوی: ور گوید

یعنیعنان.بودذهنیمرکزحاالتاکهمنمرکزايمن،دلاي: گویدمی.کنیممیصحبتانسانیمرکزباداریم

رويازوشویدمیبلنداولشماآیدمیاسبرويشاهییککهاستاینتمثیلش.بگیرشاهنشاهاسبعنان

بهتسلیماثردرشدنصفراینواست،شماشدنصفرهم،کهبینیدمیپس. گیریدمیرااسبشعنانتواضع

زندگیخداست،رمزهمیناینجادرشاهنشاه. بینیدمیراشاهنشاهشدیدتسلیماینکهمحضبه.آیدمیوجود

میاوبه.کنیمیصفرراذهنیمنعقلکنی،میصفررامنشوي،میتسلیمکنی،میتعظیملحظهیک. است

. استماهمثلرویتکهياباشندهايبشو،منمهمانامشب: کهگویی

من،براياستشبلحظهایناست،ذهنشبهمینامشبمهمان،یعنیترکیبهقُنُقشو،قُنُقمنبرِامشب

اصالذهنذهن،کهحالیدر،بدهینشانمنبهراخودتخداايلحظه،یکشودمی. هستمذهنتويچون

را،خردهمکنم،میتجربهرازیباییهممنبدهی،نشاناگر. استماهمثلتورويدانممیمن. بشومنمهمان

مهمانگوییمیوقتیخوب،. باشمنمهمانبشو،زندهمنبهلحظهیکیعنی. راخودموسعتهمرا،عشقهم

راشاهدردتبا! من: بگوییبشويبلندشودنمی. باشدداشتهبایداحترامکنی،پذیراییشاهازبایدشماباش،من

. بینینمی

این. بگیريراشاهنشاهاسبعنانکهکناربگذاريلحظهیکفعالبایدراذهنیمنهايخصوصیتتمامپس

بهترین. ندارمدانشیتوپیشکهدانممیاالنمنکه.استکوچکیواستتواضعنشانهگرفتنهمراعنان

قبولشاهنشاهو. استگرفتنراشاهنشاهعنانگشاییفضاهر. کنممیبازرافضامن. استتسلیمهمینلفظش

.باشدشمامهمانشب،یکلحظه،یککهکندمی

اگربگیري،راقالبیشاهاسبدهنهتوفردا؟گویدمیکی.هستیذهنتتويهنوزاگریعنیفردا،: بگویداگرولی

باکهبدانداري،اشکالکهبدانوتومشنوفردا،: گویدور.نیستلحظهایننیست،االنیعنیفردا. بشنويفردا

نیستسخت! استسختچقدرتسلیمببینید. دانیمیهنوزتوکهبداننبودي،صفرکهبدان،ايشدهبلندمن

ولراخودشمقداریک،بشودآرامبایداینهاوکردنفکرتندتندذهنباطوريهمین. کنددركیکیبایدها،



# Programگنج حضور725برنامه شماره 725

16: صفحه

بهاگربینید،نمیراشاهنشاهاگر. شودتسلیمدهد؟مینشانآدمبهراخودشتسلیمآیاببیندکند،رهاوکند

.شویدنمیتسلیمشوید،نمیآراماگرشوید،نمیزندهاو

: بگوبالفاصله. هستیذهنتتويهنوزپسفردا،: گویدمیاوکهدیدیداگر. بگويزودمشنو،فردا،: گویدور

یعنیچه؟یعنی. نیستتوازغیردیگريچیزهیچنیست،نیروییهیچتوازغیرتو،نیرويازغیرنیرویینیست

مرکزمدرکهگرچه. داردوجودذهنیمنکهکنممیانکار. هستندمرکزمدرکهچیزهاییاینکنممیانکارمن

. پرستمنمیدیگرراآنهامن. هستمآنهامنکهکنممیانکارولیند،هست

جهاندرخدانیرويازغیرنیروییکهکنممیاقرارمنیعنیباهللاالقوهوالحولاللحظه،یکدرلحظهیکهر

قدرتینیستند،نیروخودشانبسويکشندمیبیرونازمراکهچیزهاییایننیست،نیروذهنیمنپس. نیست

اینشماکهاستاینواقعیتسلیمپسفقط،نباشدلفظبهوبشوزندهاوبهیعنیچی؟یعنیمن،رويندارند

هویتهمفکر:گوییممی مالحظهیکدارتر،ریشهکمییکبینهایت،حاالنهاو،ازعمقیبهحداقلاوبهلحظه

ولیفکر،، بیا باال دوبارهپایینبروکوتاهیمدتولوفکرتادوبین فاصلهبهلحظهیک،شدههویتهمفکرشده،

.دهدمیدیدشمابهداشتنعمقرفتن،پایینآن

مندیدداریم،همغزلدرباشی،داشتهدرستیبهدیدهاآنازبارچندکهاینبراي،استمهمخیلیدیدآنو

،استعمقازواقعیزندگیفهمیدمی.فهمیدمیراواقعیگلومصنوعیگلبینفرقشما.افتدمیکارازذهنی

آید،میبیرونازمصنوعیخردآید،میآنورازواقعیخردباال،آیدمیجوشدمیاعماقتانازواقعیشادي

عمالرادوتااینفرقآید،میمنمرکزهايبتهمینازآید،میچیزهاازاستخوشیهمانهممصنوعیشادي

. ددهیمیتشخیص

&&&پایان قسمت اول &&& 
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:خوانممیدیگررباعییک

1621مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

جانی دگر است مهچو شیرِ بیشهجانیست غذای او غم و اندیشه

هان تا نزنی تو پای خود را تیشهگزافه مندیشاندیشه چو تیشه است، 

ي مربوط،هااندیشهغذایشدهیم،میتشکیلبالفاصلهجهاناینبهآییممیوقتیکهداریمذهنیمنیک

استدیگرجانیکاما.ندهستاینهاغذایش.استآنتويغموشدگیهاستهویتهمهمینبهمربوطفکرهاي

شویممیتسلیمهمموقعهر،استشیرمثلاینوشویممیزندهاوبهشویممیزادهذهنیمناینازوقتیکه

میداریم،همغزلدر؟استشیرچرا.هستیشیرتوگویدمیمابهشیر.دهدمینشانمابهراخودششیراین

.کندنمیرحمشدگیهاهویتهماینبههاناهماهنگیاینبهشیرگوید

نمیامانخداستجنسازکهشیراینزندگی،اینعمق،اینکنید،پیداعمقییکتسلیماثردراگرشمایعنی

راهویتممنحاالتاخودتان،بهخندیدمیدهید،نمیامانشیربعنوانشمایعنیشدگیها،هویتهماینبهدهد

اینهاگرفتم،میچیزفالنازگرفتم،میهمسرمازگرفتم،میامبچهازگرفتم،میدوستانمازگرفتم،میپولاز

دیگرشما.شودمیکورآنهادیدو،شودمیآسانکردنجارووکنممیجارومنرااینهابودند،منمرکز

.گذاردنمیبیشهشیر.بینیدنمیآنهادیدبرحسب

گزافهندیش،یمگزافهبیاتوهستند،کلنگمانندهستند،تیشهمانندشدههویتهمهاياندیشهاینگویدمیو

یعنیببندیم،آنبهتوانیممیرامعانیاینهمهمبالغهوافراطواغراقاینذهنی،منحسببراندیشیدنیعنی

ذهنیمنازشویدمیزاییدهوقتیشمااندیشد،میشیربگیریدراگوییحقیقتاگرگویی،حقیقتضدوگزافه

زندگیوهستیدشمااندیشد،میشیراینجااندیشید،میاینشوید،میزندهبینهایتریشهبه،بینهایتبودنبه

.اندیشدمیزندگیخردبااندیشد،میالزماندازهبهایناندیشد،نمیگزافهاینرسیدید،وحدتبهباهم

رااینقضاوتگوید،میراآنبدکند،میرااینغیبتزند،میحرفزند،میحرفهیذهنی،منآییممیولی

حرفماکهبسازرا،ماکردهخرابخانهواقعااندیشیگزافهایناصالگوید،میچی،نیستمعلوماصالکند،می

ندارد،يانتیجههیچخالق،غیرسود،بدوناندیشهیعنیاندیشیگزافهبهره،بیوذهنیمناساسبرزنیممی

.کنیدمیانتقادکنید،میرایکیغیبتیکی،بهراجعکنیدمیقضاوتکنیدفرضشما.مزدبیکار
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مردمتوقعاتهمیکی،استخودمانتوقعاتیکیراه،ایندرآیدمیپیشمابرايکهاشکاالتیازیکیاصالًو

میها،آموزشایناساسبربرسانیم،صفربهمردمازراتوقعاتماناستممکنماما،ازدارندذهنیمنکهاست

کههاییآدمبههستیدوصلشمااما.استآزاديدرصدپنجاهاینندارم،توقعیهیچکسهیچازمنآقاگوییم

بادارندمیبرراتلفنوقتیدارندتوقعاینهادارند،دردمندذهنیمناینهاهستند،دوستتانهستند،فامیلتان

بیهايصحبتبکنید،گزافهصحبتهايایشانباساعتیکساعت،نیمشماکنند،صحبتخواهندمیشما

چیکهخوبکردید،گوشیکیغیبتوشکایتوگلهبهنداشته،هميابهرههیچشده،تلفوقتتانمعنی،

بشود؟

هرکهاستچالشیمردم،توقعاتکردنادارهواقعاحاالزنی،میپایتبهکهاستکلنگیمثلهااینگویدمی

توقعاتولیکنیم،زندگیبایدمردمبا.کندحلشجوريیکبتواندبایدتسلیموزندگیخردبهمراجعهباکسی

که،کندادارهرااینبایدکهاستشماخرددیگراین.گذاردنمیآنهاکنتلفوقتوآنهابیهودهوآنهاگزافه

.استوقتاتالفهمینناشکريمواردازیکیوکنندتلفراشماوقتدنگذاری

ماگفتهوآوردهبوجودمابرايراامکاناینبشویم،وصلاوبهمادهدمیاجازهکهخدابهکنیممیشکرمااگر

پیدادسترسیاوخردبهبشویم،زندهاوبینهایتعمقبهمابشود،یکیتواندمیمابایعنیداشته،گرامیرا

بکاررابیشهشیرجاننیندیشیم،گزافهنکنیم،تلفراوقتمانخرد،اینازکنیماستفادهکهاستاینکنیم،

راکلنگشمایاکنید،سوالخودتانازکنید؟میراکاراینشما،استاندیشهوغمغذایشکهجانینهبیندازیم،

.پایتانبهزنیدمیلحظههر،استتیزهمنوکشبرداشتید،

کردنبزرگواستدیگرانکردنکوچکبرايمعموالکهذهنی،منبراساساندیشهاندیشی،گزافهگویدمی

میانتقادکندمیمقایسهکند،میحسادتکندمیمقایسه،استمقایسهدردائماذهنیمناینچونخودمان،

میانتقادیکیببینیدبایدشما،استستیزه،استمقاومتبراساسفقطنیست،اصالحاتبراساسانتقادشکند،

میکسیهرگویی،میبدانقدردیگرچرانیست،راهشاینکهکنیدرستخواهیمیاگرکند،درستکهکند

میگوشمردمیا،بشودطورياینبایدگویممیمنگویدمینویسد،میکتابداردمیبرکنداصالحخواهد

.دیگرکنندنمییاکنند

کارش،استمقاومتکارش،استستیزهکارش،استمامرکزدروشدهساختهفکرازکهايباشندهیکولی

همیشهاندیشیگزافهاینپسکند،میخرابهمهمیشهکند،درستخواهدنمیهمهیچ،استدردایجاد
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،استناشکرياینگفتمنکنند،تلفدیگرانکنیدحفظدارید،نگهراخودتانوقتهمبایدشماکند،میخراب

ناشکرياینشکر؟شداینذهنی،منباکنی،میتلفوقترفتیبشوي،وصلمنبهتوانیمیتوگویدمیخدا

.است

389مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

با مناجات و حَذَر اَنباز گردبویِ شیرِ خشم دیدی؟ باز گرد

یعنیکنیم،مناجاتوکنیمپرهیزوبرگردیمبایددیدیم،رازندگیحتیقهرمااگرشدیم،خشمگینمااگرپس

وذهنیمنبهرفتیمکهاینمحضبهولیگرفتیم،یادراتسلیمگرفتیم،یادرااندیشیگزافماکهاستدرست

صورتبهکنیم،میفعالراذهنهیجاناتوذهنبهرویممیماکهلحظههرچونگرفتیم،قرارزندگیقهرمورد

ترسووخشمگینآدمیکشودنمی.داریمذهنیمنماحتمابیاید،خشممثالبیاید،درداگرشویم،میبلندمن

.باشدتسلیمترسحالدریا

برسان،راخردتخدایاشوم،میتسلیممنخدایا:بگوییبرگرديبرگردي،بایددیديراخشماگرگویدمی

است،مرکزمدرکهچیزيآنازپرهیزچی؟ازپرهیز.کنممیپرهیزوشدم،ذهنیمنعقلیبیدچارخدایا

بشناسان،منبهراشدگیهاهویتهمخدایاها،شدگیهویتهمهمانکنند،میکنترلرامنکهچیزهاییهمان

.خدابامناجاتبشو،پرهیزشریکیعنیگرد،انبازحذرومناجاتباشریک،یعنیانباز

610مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

احوالِ قَلَندَری به سامان نشودو مناره ویران نشودتا مدرسه

حق به حق، مسلمان نشودۀیک بندتا ایمان کفر و کفر ایمان نشود

دیناینکنیممیفکرومرکزمان،گذاریممیرااینهاوگیریممییادراچیزهامدرسهتوماکهاینگویدمی

کاراینتاصورتایندرشویم،میهویتهمآنبامرکزمانگذاریممیرااستانداردعبادتهايروشواست

نخواهیمآزادماصورتایندرما،مرکزدرهستندجسمباورهاباورهاست،پرستشبهدینداريیعنیدارد،ادامه

آزادگییعنیقلندري.رسیدنخواهدسامانبهقلندريوشدنخواهیمآزادذهنیمنازیعنیماآزادياحوال.شد

همسخنرانیاگرایننیست،آزاداستذهنیمنگرفتاريدچارکسیاگر.ذهنیمنازشدنآزادیعنیآزادگیو

.نیستآزادهمبازولیبنویسدهمکتابآزادي،بهراجعبکند
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وهستندمامرکزدرکههاشدگیهویتهمازآزاديیعنیآزادي.شودمیشروعذهنآزاديازآزادياولین

اینهاهستند،پرستباوراینها.آیدمیکفرنظربهخدابهشدنزندهمرکزشان،گذاشتندراباورهاکهکسانیبراي

میماکنیم،میجداییحسماکهاستهمینبرايهستند،سطحدرکهاستهمینبراي.هستندپرستروش

همهبقیههستند،دینداراینهااست،هویتهمهاروشاینباوپرستدمیراباورهااینکهکسیهرکهگوییم

.استایمانآناتفاقاگوییم،میکفرکهچیزيآنماکهوقتینه،.هستندکافر

زندهوکند،میقضاوتشده،هویتهمآفلچیزباکند،میمقاومتداردمرکزش،گذاشتهراباورهاکهکسیهر

داند،میکفررااینهابشود،بینهایتوبگذاردجایشبهراخداوکندجارورااینهاکهاینیعنیراخدابهشدن

هرببیندبایداست،اسالمدینممن:گویدمیواقعاکهکسیهر.نیستآشناهمتسلیمباآن،بانیستآشنااصال

اینهاازکدامهیچنهیا،ستاترسوقضاوتوکینهوخشمازپرآیااتفاقات،مقابلدرکندمیفضاگشاییلحظه

بحرایندرآیادارد؟تاملیاریزدمیفکرشبهخداییخردآیا.خداستآرامشوشاديبلکه،نیستمرکزشدر

کهکسیپس.ستاکفرداریدشماکهروشیآنندارد؟هیچیبهجایاگنجدمیبگنجد،چیزهمهبحرایندر

همینبرايداند،میکفرستااصلیدینکهراخدابهشدنزنده.داندمیکفرراعدمیمرکزاست،مادهمرکزش

: گویدمی

حق به حق، مسلمان نشودۀیک بندتا ایمان کفر و کفر ایمان نشود

.بسنجیدراخودتانمرتبرا،اینهاکنیدحفظ،هستندهمسادهبسنجید،راخودتانشمارباعیاینباحاال

1729مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

وز کارِ بدت هیچ پشیمان نشدیای دل تو دمی مطیعِ سبحان نشدی

این مجله شدی ولی مسلمان نشدیصوفی و فقیه و زاهد و دانشمند

شدياگرنشدي،خدامطیعنبودي،کاملتسلیمتولحظهیککند،نگاهمرکزشبهکسیهرمن،دلايگویدمی

کهبپرسدخودشازکسیهر.بدهنشانمرگازراترسیتبیبده،نشانراشادیتشدياگربده،نشانراخردت

هرشدگیها،هویتهمازپاكپاك،سبحانخدا،یعنیسبحانشدي؟خداتسلیملحظهیکحاالتاتومن،دلاي

وباورهاکهحاالتاماکردیمکهبديکاراین.شدهخداجنسازاوشدگیها،هویتهمازشدهپاكکههمکسی

؟شدیمپشیمانکارایناز،نامیدیمدینرااینهاو،پرستیدیمرااینهاومرکزمانگذاشتیمرادردها
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میگوشبرنامهاینبهدوسالهمنگوییدمیهمینبرايشدید،پشیمانشماازخیلیکهبگویمخوشحالممن

ایدآوردهرازندگیآرامشوزندگیشاديچرا؟فهمیدید،راتسلیمچرا؟کنم،میزندگیدارماست دوسالکنم،

لحظه،ایناتفاقبادهیدمیتشخیصرالحظهایندارید،تاملفکرهایتان،بهیداآوردهرازندگیخردمرکزتان،به

راخالاینواست خالوستاعدمجنسازلحظهاینزندگیست،افکريچیزیکلحظهاینوضعیتفهمیممی

میشویدمیقاطیوقتیشوید،نمیقاطیاتفاقبا،هستیداتفاقناظرو.هستیدزندهآنبهوکنیدمیحسشما

میخردنظارتاینازونگاهاینازکنید،مینگاهشعقب،کشیدمیترسیدمیافتید،میاتفاقداریدبینید

کارازما.حلیراههچشودمیالهامزندگیازشما،دلبهآیدمیحلراهشود،میحلشمااتفاقاتفاق،بهریزد

هیچباشدیادمانشدیم،پشیمانبودهاشدگیهویتهمدادنادامهوحدازبیششدگیهویتهمکهبدمان

.نشودچیزهاباهویتهمجهان،اینبهبیایدکهنیستانسانی

شمااصلیمنذهنیمناینکهبچگیآندردهندمییادانسانهابهعشقیجامعهعشقی،خانوادهیکدر

اینو،کندمیارتعاشزندگیبهبودنوهستندمجهزبودنبهمادروپدرچونوهم بودنعشقچونو،نیست

رابودنوقتیزود،خیلی،شناسندمیراخدادروندرآنهاآورد،میدرارتعاشبهراهایشانبچهبودنارتعاش

میدروندرآسانیبه.باشدوضعیتهاناظرتواندمیبودنآنبینند،میراوضعیت،درونشاندرشناسندمی

آغوشدرراوضعیتهاواست گیرفرامنبودناست، منبودناینواست من وضعیتایندهیمتشخیصتوانیم

.استوجودمتمامبودنولی،دهدمینشانمنذهنراوضعیتنیستم،وضعیتمنگرفته،

بودنمنوقتیکند،میتغییرمرتبوضعیتخداست،جنسازکهاینبرايکندنمیتهدیدخطريهیچرابودن

کند،میتغییراست زندگیخردازاستفادهباکهممکنصورتبهترینبهوضعیتکنم،مینگاهراوضعیت،هستم

مثل،شودمیصوفییکیاست، معمولاینهاهمهدانشمند،وزاهدفقیهوصوفیگویدمی.استعالی،عالی است

پیدازاهدذهنیمنکردي،پیدافقیهذهنیمنکردي،پیداصوفیذهنیمن:گویدمیکند،میزندگیهاصوفی

.نشديتسلیمنشدي،مسلمانمتاسفانهولیشديهمهرااینهاکردي،پیدادانشمندذهنیمنکردي،

طورياینبایدفقیهاینگویدمیکند،میرافقیهتقلیدیکیکند،میراصوفییکذهنیتصویرتقلیدیکی

دراینهاهمه،نهیا.نیستدانشمندهمحقیقتاًنیست،زاهدکهحقیقتاًنیست،فقیهکهحقیقتاًکند،زندگی

می.هستندهویتهمآنباوگذاشتندرااجتماعیهايمقاموراهانقشآنبهمربوطفکرهايوباورهامرکزشان

مییکینیستم،شدهتسلیمهستمفقیهمن:گویدمییکینیست،شدهتسلیمولیهستمصوفیمن:گوید
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باکندمیفکرداریم،علمیدانشمنديهستم،دانشمند:گویدمییکینیستم،شدهتسلیمهستمزاهد:گوید

مربوطاینهاکرد،زندکیشودمیفیزیکدانمنمیوریاضیاتالبته،داردراخودشجايهماینهاوهافرمولاین

مسلمانجايولی.داردراخودشجاياینهاهمه.استخوبهمخیلیواست ذهنجهانواست جهاناینبه

چراتسلیموگویدمیچیبودنمسلمانبهراجعموالناکهبفهمیمماخوانممیرااینها.گیرندنمیرابودن

یاکنیدمیتمرینداریدشماآیاو.گذاشتهاسالمگذاشته،تسلیمرااسمشآمدهدینیکچراواست مهمنقدریا

:گویدمیبرایتان،خوانممیدیگررباعییکبلهنه؟

1646مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

احوالِ جهان چنانکه میدانی نهمیدانی نهمیدانِ فراخ و مردِ 

در باطنشان بوی مسلمانی نهظاهرهاشان به اولیا ماند، لیک

برايدارد،وجودامکاناینبلهبشود؟زندهاوبینهایتبهتواندمیانسانانسان،برايداردوجودفراخمیدانآیا

انساناما.داردوجودمابراينه،دارد؟وجودسنگبراي،نهدارد؟وجوددرختبراي،نهدارد؟وجودحیوان

یکتایی،فضايدروحدت،میداندرخدا،میداندربتواندکهانسانیکهاینبراي.داردوجودکمخیلیمیدانی

باانسانها.بشودبینهایتوگشادمیدانواردبتواندبایدباشد،انداختهراشدگیهاهویتهمبایدکندبازي

.نداردفرقمردوزنحاالانسان،یعنیمردگوییممیوقتیحاالهستند،میدانمردذهنشان

راجهاناحوالکهطورآن.نیستطوريآناصالراجهاناحوالبینیمیذهنتچشمانباکهطوريآنگویدمی

مثلزندگیگفتیمبارهانیست،زندگیبرايذهنتدرکرديدرستپاركکهطورآن.نیستاصالبینیمیتو

چیدیم،راچیزهاماذهنماندراست، بشرشدهچیدهنظمپاركدارد،راخودشپنهاننظمجنگلاست، جنگل

هم ،همهمهبا، این نمی دانم فالن،استسالمتیماین،خودم هستمایناست، همسرمایناست، امبچهاین

میمقایسهمی بینمکهطوريآنهمرادیگراننگهدارم،چیدهذهنمکهطوريآنرااینهاکنممیسعیوهویتم

.استتوهمهمهاینهانیست،درستاینهاازکدامهیچکنم،

زندگی،خردبانگهداریمپاکیزههمبیروندررازندگیمانتوانیممییموبشتسلیماگرزند،میبهمراپاركقضا

خرابکاربکنیم،خودمانعقلراچیزهاعقلاگرکند،میآشفتهراآنزندگییموبشهویتهمکهچیزيهربا

وچشممانباماکهطوريآنجهاناحوالچون.بشویمدیوانهاست ممکنبکنیمراکاراینزیاداگرشد،خواهد
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میهایمانشدگیهویتهمعقلباراجهاناحوالکهاینبراينیست،آیدمیشدگیهاهویتهمازکهذهنمان

درستطوريآنهمراظاهرهایشانکنند،میتقلیددارندرااولیاذهنیتصویرکهدارندوجودانسانهایی.بینیم

هرهست،زندهزندگیبهموالنا،مثلانسانهایییعنیاولیااست، اولیااست، پیغمبرانشبیهظاهرشانکردند،

تسلیمیهیچباطنشاندرولیاست شبیهاولیابههایشانظاهر.اولیاستجزواست زندهزندگیبینهایتبهکسی

ستیزهکند،نمیجدلکند،نمیانتقادخدابینهایتبهياشدهزندههیچکند،میستیزهباطنشانندارد،وجود

همیشهشود،میوحیمرکزشبهجورهایییکهمیشهکند،میمناجاتهمیشهفضاگشاست،همیشهندارد،

باگفت.گرددمیبرگردد،میبرفهمد،می،زندمیچشمشبهشدگیهویتهمعینکموقعهردارد،تامل

راهمینهمبیتاینببینیداالنبلهبسنجیم،راخودمانکهخوانممیراهارباعیاین.گردانبازحذرومناجات

:گویدمی

686مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر مُخَنَّث در وَغا رستم بُدینبودی امتحانِ هر بدیگر 
آدمهاجورایناست، زنشاقیافهواست مردباطندریامعموالو،داردزنانهاطوارکهمردينامرد،یعنیمخنث

هاییانسانرا،ذهنیمنزندمیتمثیلموالناولی.باشدجنسیتیدوآدمندارداشکالیهیچالبتههستند،ترسو

رهادراگرگویدمی.هاشدگیهویتهمدادندستازازترسند؟میچیازهستند،ترسوولیکنندمیادعاکه

هرخوبهستم،رستممنگفتمیترسوییآدمهرمخنثی،هرشدیم،نمیامتحانماهاشدگیهویتهمکردن

همکسیهر.کردیمشوخیماآقا.جنگبروبیاجنگ،یعنیوغابروبیامی گوییم ،هستمرستممنبگویدکسی

هستی؟هویتهمپولباخوبخیلیبگواوبه،ندارمذهنیمنهیچ،هستماولیاجزومنگویدمیکه

کمیبخاطر،دادمدستازپولقدراینشده؟چیاست،ناراحتدیگردقیقهپنجولیکن،امتحانخوبگویدمی

اینآیاببینیمشویممیامتحانشویم،میامتحانمالحظههریعنیشود،میبلندصدایشکهبینیدمیپول

! کهبودیماولشاگردماهمهخوبنبودامتحانایناگرکنیم؟پاكتوانیممیداردوجودمامرکزدرکهبدي

.هستامتحان

خمرراخودامتحانکمرتبههینپدرایامتحانستدرامتحان
خودتانافکننورزیرکهتکبهتکشماآیااینکهبهراجع. تسلیمبهراجعکنیم؟میصحبتچیبهراجعداریم

بودنرستمادعاينیستوغاچونکههستیدمخَنَثییاآورید؟میدرراتسلیمادايیاهستیدتسلیمهستید،
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هویتهماینباچالشیعنیجنگشوید؟میپنهانرویدمیآیدمیجنگصحبتاینکهمحضبهکنید،می

. هوشیارانهدردیعنیشدگیها،

شدگیهاهویتهمازعادتهااینوشدیممعتادآنبهکهرابدمانعادتهايتوانیممیماوبود،اعتیادتركصحبت

. راخودتکنامتحاندارد،کارخیلیبله،! ندارهکاري:گوییممینکردهتركکنیم؟تركتوانیممیآمدند،

756مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

کافر بُوَد آن دل و مسلمان نَبُوَدهر دل که درو مِهرِ تو پنهان نَبُوَد

ویران شده گیر، اگرچه ویران نَبُوَدشهری که درو هیبتِ سلطان نَبُوَد

اگرنباشد،اگرکنیم،اوجنسازرامرکزمانبایدمایعنیباشد،خداعشقبایدانسانیهرمرکزدرگویدمی

واستکافرشمامرکزشما،دلصورتایندرنباشیدزندهمرکزتاندرخدابهبودن،بههوشیاري،بههوشیارانه

. شماایدنشدهتسلیمپسنیستید،مسلمان

فضاکند،میگشاییفضامرتبیعنیباشد،تسلیمبایدکلیطوربهانسانموالنا؛هايتعریفدرکهکنیدتوجه

موضوعایندراختیاريشماومی رقصند،دوهررقصد،میفرمیبیرقصد،میفرم: گفتم.رقصدمیهیگشایی،

کافراگر. شودمیشمابعدچهارواردزندگی،برکتزندگی،عشقزندگی،خردمرتبفضاگشادنایندرندارید،

مشغولاگرنباشید،لحظهایندراگرنباشید،آگاهنباشید،زندهاومهربههوشیارانهاگربکنید،ستیزهاگرباشید،

. نیستیدمسلمانصورتایندرهستید،ذهنتويشودمیمعلومپسباشید،آیندهنگرانیاگذشتهدرچیزيبه

هیچنیست،سلطانینظمآنجادرکهبگیریدنظردرراشهري:گویدمیزند،میتمثیلکه،گویدمیدارداالنو

ویرانشهرآن:گویدمیکنند،نمیرعایترانظمشاهمامورانآنجایعنیدارد؛شاهاینجاکهکندنمیفکرکس

وشودمیسکنهازخالیدیگرشهرآنتويکهآیندمیآنقدرآیند،میغارتگرانودزدهابراي اینکهشد،خواهد

.شودمیویرانبعد

نباشد،اونظمونباشدخدایعنینباشد؛سلطانشمامرکزدراگرکهگویدمیشما،بعدچهاربهآوردمیرااینبعد

آدماشویم،میمریضزوديماکهبینیدمیاینکهکما. شدخواهدویرانشماتناینجملهازشما،بعدچهاراین

.کنندمیسکته! گرفتندسرطان! شدندمریضاستسالشانسی
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خواهیممیکنیم،انتقادخواهیمنمینشده؟ویرانمابعدکدام. شدخواهدویرانباشمطمئنگیر،شدهویران

چهاراینوکردهایجاددردودادهادامهپنجاهچهل،سی،تاراذهنیمنکههستکی. بفهمیمراموالناحرف

مااینقدرچرانشده،خرافتجنسازنشده،خالقغیرفکرهایشنشده،مریضتَنشیعنیندیده؛آسیببعدش

هویتهماینتمامزدندستاینکهکنیممیفکربزنیمدستساختمانییکبهبرویمبایدچراداریم؟خرافات

. کندمیخوبرامااحوالبرد،میشوردمیراشدگیها

نبودنزندگی،عشقنبودنزندگی،خردنبودنخدا،مهرسلطان،مهرنبودناثردرذرهبهذرهماجسمیحال

اینشده،خرابریخته،همبهزندگیآرامشوزندگیعشقوزندگیمهروسکوننبودنزندگی،اصیلشادي

. داشتهالزمهمیشهکهبرکاتیآننبودنخاطربهشدهخراببدن

واقعاًرسدمیعقلشدیگرکهذرهیکو،بازیگوشِبچهسالگیهشتتابعد،بهسالگیهشت،هفتازکنیدتوجه

کهجایییک. ریزدمیرازهرشذهنیمندهیممیادامهکهراذهنیمناینهمینطور. برسدحضوربهباید

شود،میزیاداینقدرآفلچیزهايباشدگیهویتهمشود،میزیاداینقدرمقاومتشود،میزیاداینقدرستیزه

شهريیکبهآیدنمیزندگیآرامشزندگی،سکونزندگی،مهرزندگی،خردوقتی:گویدمی. شودمیغایبخدا

شد،خواهدویراناینولیهست،سالمیجوانبله؛خوبه،خیلیظاهراًسالشِبیست. گیرشدهویرانرااوتو

. کردیدتجربهخودتاندراست،اینطورکهدانیدمیشماونیستویراناالنکهگرچه

:گویدمیاستمسلمانیِبهراجعبازهمبخوانم،ششمدفترازهمبیتاین

2451مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که مسلمان مُردنَش باشد امیدهیچ کافر را به خواری منگرید

همباورهاباانسانهابراینکه. بیرونییاسطحیدینباشد،چیکسیدینکهکندنمیفرقموالناببینکه؛گویدمی

یکیماهمهبردارندراشدگیهاهویتهمآناگر. نداهکردتقسیمراادیانباورهاآناساسبر،اندشدههویت

. هستیم

انگورگفتمیفارس: بودندزبانچهارتاوبودندکردهپیداپولمقداریکاینهاکهنبعوانگورسردعواهاي

ماهمه.گفتندمیچیزیکهمهخواهم،مینبعگفتمیهمعربخواهم،میاوزومگفتمیتركخواهم،می

هویتهمالفاظباچون،داریمدعواباهمالفاظسردارند،فرقباهمالفاظآنمختلف،الفاظبهخدا،گوییممی
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کافرمتفاوتندلفظهاچونرادیگران،دانممیخودمدینمنراخصوصبهلفظآنباشدنهویتهمو،ایمشده

.بمیردمسلمانکهممکنِبشودتسلیماگرداردباوريهرکسیهرنه،گویدمی. دانممی

یکایمه خواندباشدیادتان. بشودتسلیمتواندمیوضعیتیهردرکسیهرباورها،ازصرفنظرشودمیمعلومپس

معنیخیلی. بشویدتسلیمیعنیکنید؛اوبهروجاهرازهستید،کهوضعیتیهردرکهگفتمهم،بسیاربیت

تعیینمامرکزمعموالراماوضعیتنیست،مهمشماوضعیتگویدمیاست؛مؤثرهمبسیاراینستی ازیبای

شما،دهستیکینیستمهم. دبشویتسلیمیعنی،یدکنخدابهرویعنیاو،بهرودهستیوضعیتیهردرکند،می

جارياوخرد،شویدمیتسلیمیعنیکنیدمیاوبهرواینکهمحضبهچرا؟. کنیداوبهرودارید،وضعیتیچه

. شودمی

هویتهمتدریجبهشما.نداردشماشدگیهايهویتهماینبهکاريکند،میکارشمابعدچهاردراوخرد

دوراندازیممیراشدگیهاهویتهممااینکهمحضبهبعددور،اندازیدمیوشناسیدمیکنید،میپیداراشدگیها

تفاوتهايسرمردمو،آوردندمیوجودبهانسانهابینسطحیتفاوتهايشدگیهاهویتهماینکهشویممیمتوجه

.دهندمیدستازرابودندعوامایعوبودنجديسطحی،تفاوتهايموقعآنو،کنندمیدعواباهمسطحی

1364مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مر مسلمان را رضا باید، رضاباز فرمود او که اندر هر قضا

،شکرورضاتسلیم،کهبینیممیاالنو. رضاستشدهتسلیمانسانمشخصاتازیکیکهشویممیمتوجهپس

اوجنسازهستیم،اوجنسازماکههوشیارياینباهستندهمراهاینهاسههرو،ندهستباهمتاسهاین

اگرتاچهاراینشکررضا،تسلیم،الست،پیمانهستیم،اوجنسازمایعنیالستپیمان. الستپیمان،هستیم

اتفاقچیکهکندمیتعیینزندگیقانون،قضالحظههرگویدمیکنیدمیتوجه.استدرستکارتانشماهست

شکرخودورضاباهمراهکاراینکنید،میراکارایناگرکنید،میبازرافضابالفاصلهشمااتفاقمقابلدربیفتد،

وشدهدادهمابهکهامکانیازاستفادهیعنیشکر.شکر استخوداصالعملاینکندمیبازرافضاکسیهر،است

.ناشکري استعینذهنیمنوبکنیهمخرابشنکنیاستفادهآنازتنهانهکهاین است ناشکري

باطلوعاطلبیاییم،ذهنیمنبهاگرکنیم،میاستفادهداریمبشویمزندهاونهایتبیبهاگرهستیمهوشیاريما

کهسالهبیستقويبسیارجوانیکمثلدرست. رویممیازبینکنیم،میاندیشیگزافهکنیم،میگوییگزافه
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خوب،،کشیدنمخدرموادوخوردنالکلیمشروببهکردهشروع،هستقويوسالمِجواناینمعلومهکامال

خوبغذايکنی،ورزشدارید،نگهرااینقوتورااینسالمتیهست؟چیشکر. ناشکريیعنیچی،یعنی

رضابایدمسلمانلحظههردرقضا،هردرپس. کنیمیشاهپژمردداريتوداري،نگهرابدناینزیباییبخوري،

قوتی،یکیعنی. استناشکريبامعادلستیزهنگشایی،فضا،شکر استبامعادلگشاییفضاخودو،باشدداشته

. رودمیهرزوکنیمنمیاستفادهآنازدادندمابهايقوهیاپتانسیلییکابزاري،

1650مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

سرمستِ پیالهء بقائیم مههمههایم، هم لقائیم هم آینه

هم آب حیات و هم سَقائیم مهههم دافِعِ رنج و هم شفائیم مهه

این. جسمانکاروهستیدجسمشماکهگفتهمابهموالناحاالتابارچندین.صورتهمهستیمآینههمگویدمی

آینه. کندمیتعریفراانساندارد. خداستکهآنانکاروجسمی استجانِ،استهیجان ،فکر است،جسم است

انکاربعالوهیمهستجسمکنیممیحسکهحالتایندر. ماستصورتاینجادرلقاءماست،بودنماست،حضور

. خداستاست،اهللاجسمانکارجسم،

مستراماحالتایندر. اونهایتبیهستیم؟چیولینیستیم،جسمماکه،راجسمکنیممیالمالحظههریعنی

ماندنآگاه. ستاابديلحظهاینازآگاهیواقعدراینآید،میآنطرفازشرابییکلحظههرکند،میجاودانگی

کهآگاهیکنیدمیتوجه. دهدمیمابهرابقاءپیاله،رودنمیذهنیآیندهوگذشتهبهانسانکهابديلحظهایناز

جدابودنِاینازخردشادي،مستی،. استکنندهمستکاراینذهنی،نه،هاحقیقیآگاهی،نیستیممردنیما

وشدهزندهنهایتبیبهفرمیبییککهاین استمااصلیقیافهوشکلیعنی،گیردمیصورتصورت،ازشده

خودش،بهشدهزندهمادراواو،یااوست،بهزندهفقطنیست،جهانبهمتکیبودنبرايندارد،جهانبهاحتیاج

هست،همابديلحظهاینازآگاهشدهزندهنهایتبیهمینونهایت استبیاشاندازهبگوئید،خواهیدمیجورهر

.ریزدمیجهانبهشفابخشبرکتاینجاازواستزندهلحظهاینتويهمیشه

راجدیددردهايودهیدمیشفاراآندارید،دردکهدهیدمیتشخیصیعنی،استرنجدافعآگاهیهمینو

کیپرسیدیممیقبالما،گشتیممیهویتدنبالقبال. شویدنمیهویتهمدیگرنکهایبرايبیاید،گذاریدنمی

گفتگفت،همقبال. هستیماینگفتیممی،مرکزمانگذاشتیممیراآنهاها،چیزباشدیممیهویتهمو؟هستیم
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شوید،میمادرشوید،میپروفسورشوید،میمعلمشوید،میایندانمنمیشوید،میفقیرشوید،میدانشمندشما

هویتدنبالقبال. شویمنمیمسلمانولیشویممیهویتهمهانقشبا. هستندنقشهمهاینها شوید،میپدر

باچونشویم،نمیهویتهمچیزيباپس. نیستیمهویتدنبالدیگر،کردیمپیداراهویتمانکهاالنبودیم،

. داشتخواهددردهمراهشبشویمهویتهمچیزهرباچونآید،نمیهمآندردشویمنمیهویتهمچیزي

مجاز استسالدهسال،هشتهفت،برايگفتم. ايزندهخودتونشو،هویتهمگویدمیدردگوید؟میچهدرد

هویتدنبالدیگر،رسیدعقلمانکههمینرسد،نمیعقلمانچون،بگردیمهویتدنبالماکهزندگینظراز

بودنبهوقتیماهمهبنابراین. گردیمنمیدیگرنقشهریامعلمیامادروپدرمثلها،نقشصورتبهمصنوعی

جاهمانازهمحیاتآبدهد،میشفارادردهایمان.آیدمیجاهمانازهمشفاو،رنجیمدافعشویممیزنده

. موالنامثلحیات،آبکنندهپخشهموحیاتآبهمپس. آیدمی

کهمشخص است. بقاستپیالهسرمستشفاست،،رنج استدافع،آب استکنندهپخشوحیات استآبموالنا

جسمداندمی. کندمینگاهجهانبههمیشهناظرحضورصورتبهولیداردجسمهمصورت،همهستآینههم

. آورندنمیفشارخیلیهمجسمینیازهايبنابراین. نیستجسمشولیدارد

673مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صد خُمِ می در سر و مغز آن نکردمستیی کآید ز بوی شاهِ فرد

ازبیاورند،رامیجاودانگیآنازبیاورند،رامینهایتبیآنازبودن،آنازبیاینداینکهجايبهمردمحاال؛

همباشد،زیادآدمملکباشند،زیادآدمدوستانباشد،فراوانآدمپول،باشدفراوان. آورندمیبیرونیهايخم

بوي جايهامیاین. مغزشوسربهبریزدوبگیردمیبخواهدهاخماینازباشند،زیادخیلیهایششدگیهویت

بهوقتی،خدایعنییکتاشاهیعنیفردشاه،شویممیزندهاوبهتوجه کنید وقتی ما . آن شاه یکتا را نمی دهد

نمیاوجايبهکهشویممیمتوجهماو،آیدمیاوکنندهمستشراب،آیدمیمستیشویممیزندهاوبینهایت

شیرهیعنی،بگیریمخوشییعنی،بگیریمشرابماهمبیرونیشرابگوناگونهايمخُهزارتااگرحتیتوانیم

نقصحساین.گرفتنخواهدرااوجايموقعهیچ،باشدذهنیولیشیرهاینازبکشیمشیرهایناز،بکشیم

واقعیمستما،رفتنخواهدبینازمامشکالت،رفتنخواهدبینازتنهاییحس،رفتنخواهدبینازگفتم



# Programگنج حضور725برنامه شماره 725

29: صفحه

ابهامیکهکنمنمیفکرمنر،دیگچیهجریاندهدمیتوضیحشمابهداردسادگیبهموالناببینید.شدنخواهیم

.خوانممیبرایتاندیگررباعییک.برویدبیراههبهدیگرشماکهباشدمانده

1649مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

امیرید مههزین پرده برون روید، هر چند در این پرده اسیرید مهه

بر ساحلِ جویِ ما مبیرید مههگویدآن آبِ حیات خلق را می

شدههویتهممرکزاسیریعنی،اسیرندذهنیشدگیهايهویتهمپردهدرامروزهانسانهابیشترکهچندهر

،کنزیادرامنگویدمی،کندمیتحمیلراعقلش،ایشانبهداردسلطهشدگیهویتهمیکلحظهاین.هستند

پردهایناسیر،خداومابینکندمیایجادپردهاینهابراساسشدنبلندویکیبعدلحظه،یکیبعدلحظه

هستیمشاهمانهمه،برویمبرونپردهاینازاگر.داریمراشدگیهاهویتهمدید.هستیمدیدآناسیر،هستیم

.داریمراخودماناختیار،هستیمخودمانمملکتامیر،امیریم

استهمینبراي.دارندرامااختیارآنها،نداریمراخودماناختیارداریمشدههویتهممرکزکهماازخیلیاآلن

آدمهاازخیلی.بردمیراماخواهدمیدلشکهجاهر،پردمیلحظههرماسردرفکريیکاتوماتیککه

صبحتا،کندمیناراحتشانآیدمیفکرتادویکدفعه،شببخوابندخواهندمیدوازدهساعتکههستند

.نه،نهباشند؟اینطوريبایدآیااسیرندذهنپردهدر،استپیشسالسیمالفکراینحاال.بردنمیخوابشان

استفادهبالحظهایناتفاقپذیرشباتسلیمباتوانندمی

عللموقوفنهاستفیکونکناوکاربپذیرنفختزرودهدتجاناودم

استاینمسئلهچیه؟مامسئله،کنندحلراشانمسئلهنخواهندذهنیوجهانیاینهايسببباآدمهاایناگر

تسلیموقضابهرضاوقضاقانونبافیکونکنباوآیدمیتسلیمباکهاودمکمکبهاگر.اسیریمپردهایندرکه

بهآیدمیاختیار،هستیمخودمانمملکتشاه.شاهیمماهمه،بیرونبرویمپردهایناز،شکروخشنوديوشدن

.شودمیجاريحیاتآبومادست

ساحلبرگویدمیگوید؟میچیحیاتآب.آیدمیحیاتآبکنیدبازرافضابشویدتسلیمشمااینکهمحضبه

جو،شدیمتسلیماآلن،شدروانجوایناگر.بمیریدذهنیمنبهنسبتیعنی.بمیریدبگذاریدراسرتانماجوي

،تسلیمحالدرهمیشه.شودمیقطعاین؟کنمزیادرااینتوانممیجوريچه،کنمنمیقضاوت.شودمیرد
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مقاومتمن،گویدمیچیزيیکداردیکییکدفعه.شودمیردداردجوشدمتسلیم.فضاگشاییحالدرهمیشه

،آیدمیداردجوکهبینیمی.ذهنتبهنسبتبمیر؟حالزبانبامابهگویدمیچی.شودمیقطعجو،کنممی

،نکنمقاومت،نکنقضاوت،نشوبلند،دانمنمیبگو یعنی،شوصفریعنیدیگر،بمیربگذارراسرتکنارشخوب

قطعجواین،بدزددراتوجهتبیرونازچیزينگذار،مرکزتبهنیاور،نشوهویتهمآنبابینیمیآفلچیزیک

.استآشکار.شودمی

677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پس مُعافم از قَلیل و از کَثیرشدم از حق بصیر'سوی خود، اَعمی

منچشمبا،کندمیپیداحقچشم،کوریعنیاعمی،شودمیکورذهنیمنبهنسبت:شودمیاینطوريآدم

هویتهممرکزمدردیگراآلنیعنیمعافم،کموبسیارازبنابراین.بیندمیخداچشمبابیندنمیذهنی

آنباشودمیکهچیزيهرچیزهازیادوکماز.نداردوجوددرسننوآدابباشدگیهویتهم،باوريشدگیهاي

سلیسشترجمههماینبله.شدمراحتمنزیادشوکماینهاهمهاز،درد،زندگیروش،پول،باور:شدهویتهم

:هست

بینا گشتم، از اینرو از تکالیف و نسبت به هستی مجازي خودم کور شدم ولی نسبت به هستی حقیقی خداوند

.رسوم کوچک و بزرگ رها شده ام

بودنهمانحقیقیهسته،استذهنیمنهمانمجازيهسته.هویتیمهم،همذهنیمنتکالیفورسومباما

:گویدمیاستجالبخیلیکهخوانممیبرایتانهمرا1648شمارهرباعیبله.ماستحقیقیوجود،ماست

1648مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

روزی دو مگو ز کاسه و از کوزههین نوبتِ صرب آمد و ماهِ روزه
جان باز رهد از غوزههتا پنبدَریوزهبر خوانِ فلک گرد پیِ 

توياستبینهایتاشاندازهکهماهشیاريکهاستاینمنظورو،شدهفشردهپنبهکهاست پنبهگلهمانغوزه

رمضانآمدهروزهماهواقعاآیا.استصبروپرهیززمانزماناینکهباشآگاه:کهگویدمی.شدهفشردهذهن

هویتهمازپرهیزیعنیروزه.صبروبودهروزهماه،رسیدهمانعقلکهوقتیاز.استاینطوريهمیشه،نه؟است

،بیندازمراآنهاباید،آنهاازکنمپرهیزباید،بشناسمراشدگیهایمهویتهمبایدمناینکهازآگاهیوشدگیها
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گذاشتهرااینوشدههویتهمانسانییکباکنفرضکسییک.جدیدشدگیهايهویتهمازکنمپرهیز

زندگیشگیردمیتوجه، یاگیردمیتائیدآنازیا،کشدمیمصنوعیشیرهآنازمرتب،مرکزشدرراتصویرش

آنکندمیکنترل،استفکرشبههمیشه،کردهسازماندهیآنذهنیتصویرواقعدرشخصآنحوشوحولرا

.کندجایگزیناوجايبهرادیگرکسیکخواهدمیبالفاصله،شودمیجداآنازکهآیدمیپیشحاال،را

داري؟نمینگهخالیراجایشچراتو،کردجداتوازراشدگیهویتهمیکتوبهکردلطفیزندگیآمدیمخوب

خوب،. بشودخالیمامرکزاینتا،استصبرهمیشهواستروزهماههمیشهپسگذاري؟نمیرازندگیجایشبه

چیزيآنغذا.غذاازوشراباز،آشامیدنیوغذاازیعنی،نکنصحبتکوزهوکاسهازروزيچندیکگویدمی

،آیدمیآنازکهخوشیوپول.گیریممیهمراشرابش،هویتیمهمآنبا،خوریممیگیریممیبیرونازماکه

،حاال،کوزهازوکاسهزمگودوروزي.کنپرهیز،آیدمیآنکنترلازشدگیهویتهمازکهخوشیوهمسر

یعنیدریوزه،دریوزهپیگردفلکخوانبر،آسمان،زندگییعنیفلک.کنگداییخداسفرهازبیا،دارنگهاینجا

کرداضافهچیزيیکدوباره.شوتسلیمیعنی،کنگداییخدا،زندگی،فلکسفرهازبیا،کنتعطیلرااین،گدایی

.کنیمیصبرپذیريمیرادردش،آیدمیدردشکنیمیپرهیز،صبروپرهیز،پرهیز

وگرنهصبروپرهیز.استراههمینازکنیممیصحبتهمهاینکهاعتیادجملهازشدگیهاهویتهمهمهترك

الستجنسازشمااینکه،صبروهشیارانهدرد،پرهیز.شداضافههماینها،صبروهشیارانهدردپرهیز.شودنمی

تبدیلابزارهايیواشیواش.دانستنراچیزهااینهمهقدرورضا،شکر،تسلیم،هستیدزندگیجنساز،هستید

ازتوقعهمهاین،باشیدمردمتائیدگداي،باشیددنیاگداياینکهجايبهشما.دهدمیتوضیحیکییکیموالنارا

.هستیمچیزهاخیلیگدايما،باشیدداشتهمردم

گوشداریمانتظار،کنیممیشکایت،کنیممینالهساعتنیمدوستمانبهزنیممیزنگداریمتوقعاینکهحتی

همهاینچرا.بدهدگوشماهاينالهبهکسییکهستیماینگداي،فالنشودمیدرستکنصبربابا،بدهد

یاانتقادآنخوشی،کنیمانتقادبنشینیممانخانهبیایدکنیمدعوترایکیکههستیماینگدايداریم؟توقع

گدايمنبگوییدشما.نیستفلکخوانازاینها،استبیرونکوزهوکاسهاینها.بخوریمرادیگرانکردنکوچک

اینکهبراي،پنبهگویدمیچرا.بیرونجهدمیگلآناز،غوزهآنازجانپنبهترتیباینبه،هستمخداسفره

.شودمیبینهایتشود؟میچقدر،شودمیبزرگ،بیرونجهدمیوقتیپنبه

&&&پایان قسمت دوم &&&
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،هستیمالستجنسازمااینکهازموالنااولشدهممیتوضیحولی،خوانممیدوبارهسبامردمبهراجعبیتچند

مزمترادانیمنمیرااینقدرو،بشویممتصلاوخردبهتوانیممیوهستیمخداامتداد،هستیمزندگیجنساز

وایستدمیدرآنبرباشدخوردهغذادريازاگرسگ:گویدمی،کندمیمقایسهسگباراماحتیو،کندمی

گوییممیسگبهو،رفتهیادمانوکردیمرهاراخوردیمغذاآنازکهاولیدرآنماولی.کندنمیرهاراآنجا

.هستیمسگازبدترخودمانکهحالیدر،استنجسسگاین

کاراینقدرونکندراکاراینوکندپیدابتوانددسترسیهشیارانهاوخردبهوباشدخداجنسازانساناینکهو

.داندمیبدبسیاررابشودذهنیمنمشغولبرودونکندراکاراینشکرونداندرا

285دفتر سوم، بیت مولوي، مثنوي،

صد هزاران قصر و ایوان ها و باغداد حق، اهلِ سبا را بس فراغ
سبااهل.باشدزندگیبینهایتهمانتواندمیفراوانفراغتاینودادفراوانیفراغتسبااهلبهگویدمی،خدا

دفتردراستطوالنیبسیارداستاناین.کنیممیهمماکردندآنهاکاريهرو،هستیمانسانهاما،هستیمما

همینبهمربوطکهخوانممیراکوچکیتیکهیکهماآلن،خواندمبرایتانمنمرتبراآنازهاییتکه،سوم

آنباتوانستندمیکه،بوددادهرازندگیخردبهدسترسیشدنشانبینهایتامکانتنهانه.استمهمموضوع

ازبسازندزیبابلندتماشاگاهیکتوانستندمیهمیعنی.بسازندباغوبسازندایوانوبسازندقصرصدهزاران

راکارایناینهاولی.راجهانیایندردبی،راجهانیایننیکوزیباچیزهايبیافرینندتوانستندمیهم،حضور

.نکردند

کمرت از سگاندر وفا بودندشکرِ آن نگزاردند آن بَدرَگان
درذهنیمنخونرگشاندریعنیبدرگازمنظور.هستندناسازگاریااستبدرگشانکهینکسایعنیبدرگان

ازکمتروفادربنابراین،نشدندبودنجنسازیعنیباشدجریاندرآنهادرزندگیخونخواستندنمی.بودجریان

.بله.الستپیمانبهوفاچی؟بهوفا،بودندسگ

بندد کمرچون رسد بر در، مهینانی ز درۀمر سگی را، لقم
لقمههمما.بایستددراینتويکهبنددمیهمتکمر،برسدنانیلقمهسگییکبهدريیکازاگرکهگویدمی

مینانآنهااز،شدگیهاهویتهم،دنیادربهرفتیمکردیمرهارادرآنولی،رسیدهمابهخدااز،الستازنان

.گویدمیرااینهادارد،ایستادیمدنیادرآمدیم،خوردیمآنجاازرانان.خواهیم
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رودگرچه بر وی جور و سختی میشودپاسبان و حارِسِ در می

.بودیممیلحظهایننگهبانبایدماکهاستاینمنظورش،شودمیدرآننگهبانوپاسبانسگآنگویدمی

اورااوللقمهچونایستادیممیخدادرباید .داشتیممینگهراتیزحضوراینجاولحظهاینبهآمدیممییعنی

بایدماهمهیعنی.بیاورندفشارشدگیهاهویتهماینیعنی،برودمابهسختیوجوراینکهولو،استدادهمابه

کاراینباید،شدمیسختکارایناینکهولو،رساندیممیانجامبهشدگیهاهویتهمازراخودمانهویتکندن

.بکنیمبایدیاکردیممیرا

کفر دارد، کرد غیری اختیارهم بر آن در باشدش باش و قرار

مستقیموصراحتبهواقعا.داندمیکفررادیگريدرکردناختیاروایستدمیدرآندردائماسگ:گویدمی

،شدمیآنجاماقراروباش،ایستادیممیخدادربرآگاهانهلحظهاینآمدیممیبایدمایعنی.گویدمیمابهدارد

منآمدیم.کردیمعملراعکسشماحاال.دانستیممیکفربایدراکردنکارآیندهوگذشتهباوذهنبهرفتنو

و،آگاهانهنیستیماودربرهملحظهیکوکنیممیستیزهمتاسفانه،هستیمذهنتويدائما،کردیمدرستذهنی

همینمادرهاي.دنیاستدرهايدرهایمانتمامو.دانیممیکفررابودناودربر،ایمکردهستیزهاینقدرحتی

.هستندماشدگیهویتهمدرهاي

رئیسینقش،داریممادريیاپدرينقشدر،داریمپولدر.ماستدرآنکنیمفکرچیهربهراجعلحظههر

درد،دارنداقساموانواعدردها،داریمدرددر،داریمشدگیهویتهمهر،داریمدانشمندينقشدانمنمی،داریم

چه،داریمدینیباورهاي،داریماجتماعیباورهاي،داریمسیاسیباورهاي،داریممختلفباورهاي،داریمراباورها

می.ایستادیممیاودربرودانستیممیکفرراایستادناینهادربرباید.غیرنداینها،داریمباورجورهمهدانممی

:گویدمیردیگچیزیکحاال.نشدیمهمسگماکهگوید

314مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تاشبا سگِ کهف ار شدستی خواجههم بر آن در گَرد، کم از سگ مباش

کهاستذهنیمنکهفاصحابسگاینازمنظورو،بودایشانباسگیاینکهدانیدمیراکهفاصحابسگ

،هستیهمخوتواگرسگآنباکهگویدمی.برسدحضوربهبرودباید،بشودانسانبرودبایددهدمیتشخیص

،دارندخواجهیککهغالمتادویعنیتاشخواجه،داریدآقایکدوهر،داریدخدایکدوهرکهکرديفکراگر



# Programگنج حضور725برنامه شماره 725

34: صفحه

سگآنبااگر.مباشسگازکمترو،بگردخدادربریعنی،گرددرآنبرهم،خاصیتهمهمخومعنیبهاینجادر

.هستیهمخوگویدمی

اول ببندۀکه دل اندر خاناندچون سگان هم مر سگان را ناصِح
.خورديغذاآنجاازکهاولتدربهبروکهاستایننصیحتشانو،کنندمینصیحتراسگان،سگانگویدمی

می گیرند و دیگرسگهاي،دیگردرهايرفتهکردهرهاراآنجابعد،خوردهغذااولدريیکازسگییکاگریعنی

کهانسانهاماکهاستاینمنظورشچیه؟منظورش.اولتدربرو:گویندمی،کنندمیتنبیهشوگیرندمیگازش

میداریمکهکردخواهیماذیتراهمدیگر،ایمایستادهدنیااینمختلفدرهايتوهمهخودمانوداریمذهنیمن

مندرهیچکدامو،زنیممیلطمهتوانیممیکهآنجاتا،کنیممیغیبت،کنیممیانتقادهمازکههمهاین.کنیم

هیوشویممیناراحت،شادند،شوندمیدارندخوشبختببینیماگر،خواهیمنمیرادیگرانخوشبختیذهنی

میانجاماینهاتمامگویدمی.داریممیروارادیگرانبهلطمهوکنیممیمقایسهدیگرانباراخودمانمرتب

،اولاول،بودهالستپیمان،بودهخدادرهماولدر،اولدررویمببایدماکهکندیادآوريمابهاینکهبرايشود

بلهاستکردنتنبیهوگرفتنگازمهنصیحتشانوکنندمینصیحتراهمدیگرسگانگویدمیبله

سخت گیر و حق گزار، آن را مَمانآن درِ اول که خوردی استخوان
غذا،خوردياستخوانتوکهدرياولینکهگویندمیهمدیگربهسگها.نکنتركراآنجایعنیممانراآن

استاینپیغامشما؟بهچیهپیغامش.مکنتركراآنجاوبیاوربجاراآنجاحقوبچسبدرآنبهبرو،خوردي

دراولدرخورديغذاکهاولدرآنبهبروکهاستاینمعنیش،مردمدستازماکشیممیاذیتکههمهاین

.بیندازيبشناسیبایدراشدگیهاهویتهمهمهیعنیچییعنی،بودهخدا

وباشدبایدهشیارانهدردباشدبایدصبرگیردمیصورتتسلیمطریقازکهگفتیمراهمهدوبارههمامروزو

در،ایمایستادهاآلنکهدرياینکه،خودمانبهاولدریادآورياینهمینطوروباشدبایدرضاوباشدبایدشکر

.بله.اولدربرویم،کردخواهنداذیتو،گرفتخواهندگازراما،ماهمنوعانونیستاول

وز مقامِ اولین مُفلِح شودگزندش کز ادب آجنا رودمی

واولخانهبهبروگویندمی،گیرندمیگازش،کنندمیاذیتراسگآنسگهااینگویدمی،رستگاریعنیمفلح

.گیردمیگازرامادرآن،زنیممیمارویممیدريهر.گویدمیمابهمستقیمدارد.برسرستگاريبهآنجااز
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همباعشق.استهمینطوربشویدهویتهمکسهربا.آوردخواهدبوجوددرد،بشویدهویتهمچیهرباشما

هماوباشویممیمعشوقوعاشقیاکنیممیازدواجیکیباآییممیما.آمدنخواهددستبهشدگیهویت

رستگاريبهبایداولدراز.اولدربرویمبایدمانجفتهست؟چیمعنیش.آیدمیبوجوددرد.شویممیهویت

بهباید،بشومیکیاوبابایدمن.شدنخواهمرستگارمن،مرکزمگذاشتمکهزمینیمعشوقایندربا.برسیم

.کنمدرسترارابطهاینبیایمبعد،بشومزندهاوبینهایت

اینبعد،کنیموحدتحس،شدیمیکیکهاوبینهایتطریقازوبشویمزندهاوبینهابتبهبایدمادويهرپس

ماوگرنهرابطهاینبهشودمیجاريشادي،شودمیجاريزیبایی،شودمیجاريخرد،شودمیعشقیرابطه

می،ماگیریمنمیرامعنااین،فهمیمنمیکه،اولدربروگوییممیحالزبانباو.کردخواهیمادبراهمدیگر

.نیاوردیمشانس،کندمیاذیتگوییم

با ولیِّ نعمتت یاغی مشوگزندش کای سگِ طاغی برومی

ماخوب.مشویاغیخودتنعمتولیبابروکردهطغیانسگاي:کهگویندمیاوبهوگیرندمیگازشگویدمی

گذاریمنمیوکنیممیمقاومتوکنیممیستیزهودانممیگوییممیذهنیمنبعنوانشویممیبلندلحظههر

نعمتمانولیمقابلدرکردیمطغیان،هستیمطاغیماپس.بشویمزندهخواهیمنمیهماوبهو،بیایدزندگیخرد

.خداستکه

پاسبان و چابک و برجسته باشبر مهان در، مهچو حلقه بسته باش

. مستقیم این پیغامها می تواند براي ما باشد درست است که سگها به هم می گویند ولی منظور موالنا ما هستیم

ازگفتهستیادتان،اودربهآوردمیراماتسلیم،تسلیمپشتتسلیم،تسلیمطریقازالستدربراول،دربر

ونروي،وبایستیدراینتويبایدتو،کوبندمیدررويکهحلقهمثل.تسلیمباجوري؟چهکنید،گداییفلک

چیپاسباننه؟یاایمایستادهلحظهایندرتويکهباشیمتیزوآگاهکامالبایدما.باشیخودتحضورپاسبان

کارایندر،نهگوییممیکندمیجذبداردراماتوجهبیرونازچیزيیکاگرکههستیماینپاسبانهستیم؟

کند،میپرتکیراماحواسببینیمبعداًکنم،میتماشاسریالدارم،کارمنحاالبگوییمنخوابیدیمهستیم،تیز

بصورتذهنی،منبصورتنهبده،نشانراخودتوجودیعنیبرجستهبکند،خواهدمیهویتهمراماچیزيچه

.کنیمنمیراکاراینماکه،زندگیبصورتحضور،
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نمیرالحظهاینخودبینیممیراوضعیتاصالًلحظهایندر.ببلعدراماوضعیتدهیممیاجازهمالحظهاین

ازآگاه،لحظهاینبهبیا.نکنرهاراآگاهیاینوشوآگاهلحظهایندربودنبهلحظهاینخودبهگویدمی.بینیم

حواسموايايبگوییبایدشد،پرتحواستکههمینیعنی،باشتیزباش،چابکباش،پاسبان،بشولحظهاین

وبگذارمراجهدموجدتمام،بگذارمراکوششمبایدکارایندرو.کردپرترامنحواسچیزيیک،شدپرت

شدم،میبلندذهنیمنبصورتقبال.ذهنیمننهزندگی،عنوانبههستماینجامنکهبدهم،نشانراخودمباید

.استذهنیمن،استبیرونبهحواسمانموقعهر

لحظههر،ندهیمدستازرانظارتاینوباشیمذهنمانناظرلحظهایندرکهاستزندگیبهماحواسموقعهر

واکنشنکنیم،مقاومتنبندیم،رافضاوکنیمبازرافضاکهمواظبیملحظههر،نکنیمقضاوتاین کهمواظبیمکه

آید،میداردآنورازوزندگی،دربهشدیمبستهحلقهمثلو.هستیمبرجستهوچابکوپاسبانندهیم،نشان

برکتجورهزارآید،میلطافتآید،میعشقداردآید،میآرامشداردآید،میشاديداردآید،میالهامدارد

.آیدمی

وفایی را مکن بیهوده فاشبیصورتِ نقضِ وفای ما مباش

بگویندببینندکهنباشاينمونهتویعنیمباش،ماوفاينقضصورت:کهگویندمیهمدیگربهسگهاکهگویدمی

کوچهتوزنیمیپرسهآمديکرديرهارااولتصاحب.معروفندوفابهسگها.کنندمیوفاییبیواقعاسگهاکه

کردیمولرادرشبودهزندگیکهماناولصاحب،کردیمراکارهمینهمماکه.گویندمیسگآنبهسگها،ها

آن.دهیممیرواجکنیممیفاشداریمبیهودهراوفاییبیماودرآندر،آندر،اینزنیم،میپرسهآمدیم

.مشهوریموفابهسگهاماحاال؟بشودچیکه؟توکنیمیراکاراینچیبرايکهگویندمیسگاینبهسگها

درکهداردتوبرايفایدهچهداريمقصودياصالً چه،کنیمیراکاراینچراتوحاال.وفاستماوجودتماماصال

بیهودهراوفاییبیما.گویدمیمابهداردگوید؟میکیبه.آنوراینورزنیمیپرسههیآمديکرديولرااولت

.وفاییبیدهیم؟مییادچیهمدیگربهمااصال؟نهیادهیممیرواج

میتحریکراانسانهادرواکنشانسانها،درراوفاییبیبیشترشماکهببینمکنمسئوالشماازخواهممیمن

واقعا؟ استعشقیاست،ماعشقآموزشهايوکن،وفاالستبهتوکهگوییممیهمدیگربهمارا؟وفایاکنید

آنبهاياشارهیکتوانستیمماراعشقحاالتااصالکنیم،میتدریسرابودنکنیم،میزندهبودنبهراانسانها
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نه،بگیریمیادوبدهیمدرسبایدرااینهاوشیمیوفیزیکهمین.نه؟هایماندانشگاهدرمدارسماندربکنیم

بدهدنشانواکنشکسییککنیممیکاريیکماموقعهر.گیردنمیرازندگیجايداردراخودشجاياینها

راپولش،بکندشدگیهویتهمبهوفا،بکنددردبهوفا،باشدواکنشبهوفا،باشدالستبهوفاییبیجنسازو

،کردبیشتربایدرااین،چسبیدبایدبیشتر،چسبیدبایدپولبهگویدمی،ماازکندمیتقلید،بچسبدبیشتر

ما.استهمیناصالماکارکهبینیمی.دهیممیرواجبیهودهرازندگیبهوفاییبیداریمما.استایندرزندگی

.دادیمسازمانراکاراین

وسازمانهابصورت،دهیممیانجامفرديبصورترااین،استپولکردنزیاددرزندگیکهکنیممیفکرما

درزندگیکیفیتکنیممیفکرما.کنیمزیادراجنساینبایدشدهقیمتیهربه،دهیممیانجامبزرگشرکتهاي

بهوفاییبی.دهیممیرواجبیهودهراوفاییبی،بزرگسازمانهايطریقازوسیعقیاسمبهما.نیست،استآن

.راالست

رو، سگان را ننگ و بدنامی میارمر سگان را چون وفا آمد شعار

می.وفاستماشعارببین:کهگویندمیکردهرهارااولخانهوزندمیپرسهکهسگیآنبهسگهاگویدمی

دیگريچیزخدائیتازغیرخدائیتکهتواندمیمگر.وفاستانسانذاتوانسانشعاراصال:کهبگویدخواهد

وهستیماوجنسازامروز.هستیماوجنسازماکهاستاینصحبتاشهمهنه؟یاهستیماوامتدادماباشد؟

نمیکهبدانمرااینبایدمنپس،تواندنمی؟باشددیگريچیزتواندمیاوجنس،هستیماوجنسازاگر،تسلیم

وننگتوبروگویدمی.نباشمذهنیمنجنس،باشمخودمجنسیعنی،بکنموفابایدپسدانممیاگر.دانم

استننگکاراینکهبدهدتوضیحمامورددرخواهدمیحاالتازدهراتمثیلاینحاال.نیاورسگانبرايبدنامی

.انسانبراي

وفایی چون روا داری منود؟بیوفایی چون سگان را عار بودبی

انسانکهداريمیرواچطورتو،داندمیعارراوفاییبیآن،استبلهاستالهحیوانسگگوییممیمااینکه

ایناتفاقبهلحظههر.کندوفاییبیوکندستیزهلحظههر.اوستجنسازکهخدائیتشبهنسبت،باشدوفابی

زندگیجنسازمنیعنیهمالستپیمان.استالستپیمانبهوفاییبیمقاومت.بدهدنشانمقاومتلحظه

میشما؟هستمچی؟هستمکیپسنیستمزندگیجنسازاگرپس.نباشمزندگیجنسازتوانمنمیوهستم
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گوییمیشويمیبلندوکنیمیانکارکههمینگویدمی،خواندخواهیمجایییکهمامروز،ذهنیمنگویید

یکخدایییک:کهاستاینبردلیلتوانکارخود،بکندانکارراخودشتواندنمیکهذهنیبافتاینکه،من

توانینمیکهتو.کندانکارخودشتواندنمیکهذهنیبافتوگرنهکندمیراکاراینداردآن،استپشتتبودنی

آنازتوکهاستاینبردلیلخودشاین،آوردمیبوجودچیزيیکراذهنیبافت،باشیذهنیبافتیکفقط

خواندخواهیمبعدارااینحاال.هستیجنس

بِعَهدٍ غَیْرِنا؟'اوفیمَن : گفتحق تعالی، فخر آورد از وفا

بایدهممایعنیکند،میافتخارشودنمیدیگريچیزجنسازوخداستهمیشهاینکهبهخداکهگویدمی

:گویدمی. باشیم

چه کسی غیر از ما به عهد و :حضرت حق تعالی، نسبت به خوي وفاداري، فخر و مباهات کرده و فرموده است

.پیمان وفادار است

کهباشیم،اوجنسازبایدباشیموفاداراگرماپسکس،هیچاست؟وفادارپیمانوعهدبهخداازغیرکسیچه

بشویمهویتهمگذراچیزیکبامثالًبیاییممااگر. باشیماوجنسازبایدشدنوفاداربرايباشیم،بایدوفادار

وفادارنه،ذهنی؟منایناستوفاداراینبچسبیممانپولبهرود،میبینازداردکهاین؟ استوفاداراین

نیستندوفادارخودشانبهکهچیزهایی. نیستوفادارخودشبهاصالاین، استرفتنبینازحالدرایننیست،

.نهوفادارند؟مابه

بهودارددوستراخودشفقطخدااست،وفادارخودشبهاووهستیماوجنسازماکهگویدمیداردبیتاین

هوشیارانه،باشیماوجنسازبایدهستیماوجنسهمماکند،نمیعوضراجنسشیعنیاست،وفادارخودش

استقرآنآیههماینبلهاست؟درست

111، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

لک هو الْفَوز الْعظیمٰ◌ وذَۚ◌ فَاستَبشرُوا بِبیعکُم الَّذي بایعتُم بِه ۚ◌ بِعهده منَ اللَّه ٰ◌ ومنْ أَوفَى…

شادمانی کنید و آن رستگاري ارتر از خدا به عهد و پیمان خویش؟ بدین خرید و فروخت خودو کیست وفاد…

.سترگی است

بله،.بگیریمراحقیقیمنبدهیم،راذهنیمنینا، بگیریموفابدهیم،راوفاییبیاینیعنیفروشوخریدبله
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بر حقوقِ حق ندارد کس سَبَقوفایی دان، وفا با رَدِّ حقبی

راکاراینماواستوفاییبیعیناینکنیوفابا آناگرتوکردهردخدایعنیحقکهراچیزيهرکهگویدمی

پدرينقشنهمن. نیستمنقشکهمننیستم،پولکهمنگویدمی، نشوهویتهمپولباگویدمیخدا. کنیممی

پس.نیستماینهاازکدامهیچامصوفینقشنهام،دانشمندينقشنهام،فرزندينقشنهام،مادرينهام،

وحقبریعنی.استاومالمامرکزکهبگویدخواهدمیو.منباکرديوفاییبیاینهاباکنیوفااگربنابراین

تصاحبرامامرکزنداردحقکسهیچ.بگیردپیشیتواندنمیکسیبگیرد،اختیاردررامامرکزکهخداحقوق

نداردحقهماوحتیکشیده،رامازحمتوزاییدهرامامادرگویدمی، رامادرزندمیمثالواست؟درسته.کند

بله،.بکندپیدادسترسیمامرکزبهکه

329مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر که آن حق را نداند، خر بُوَدپس حقِ حق، سابق از مادر بُوَد

خداستمالفقطمامرکزکند،تصاحبرامامرکزتواندنمیمادریعنیمادر،حقبهگیردمیپیشیخداحقپس

.استخرواقعانداندراحقیقتاینکسیهرو

:هستتیترشبخوانم،اولدفترازراشیرینیخیلیوسادهقصهبدهیداجازهبله

783مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

به سخن آمدن طفل در میان آتش و تَحریض کردن خلق را در افتادن به آتش

.آتشبهبیفتندهمآنهاکهکندمیتشویقوکندمیترغیبرامردموافتدمیآتشبهطفلی

ما. دارداختیاردررامااصلیوجودذهنیمنکهبگویدخواهدمی. استتبدیلبهمربوطواستسادهخیلیقصه

ماست،مادرذهنیمنوشویممیذهنواردهوشیاريصورتبهبیرونآمدیموقتیزاییممیمادرمانازباریک

دیددیدش، دارددیديدارد،شکمشدراالنراماکهمادراینوشویم،مینهایتبیشویممیزاییدهاوازوقتی

بهراقصهواستبتشدگیهویتهم.استترسدیدمادیدپس.استترساالنهممادیدیعنیاست،ترس

. موالناکندمیشروعترتیباین
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پیشِ آن بت و آتش اندر شعله بودیک زنی با طفل آورد آن جُهود

. بتپیشآوردطفلبارازنی، یهوديیعنیجهودگذاردمیراآن اسمش، جهودآنوبود،روشنآتشیگویدمی

.ذهنیمنصورتبههستیممادوبارههمینمادر.ذهنیمنشکمدرهستیمماطفل.استشدگیهویتهمبت

.آتشدراندازدمیگیردمیرابچهشخصاین:کهگویدمی.گیردمیصورتمادروندرتحوالتهمههااین

بهبکنیم،بتاینازرامانشدگیهویتهمخواهیممی، هویتیمهمآنباکهداریمبتییکیعنیچی؟یعنی

بچهبگیرد،رابتخواهدمیدوباره.ترسدمیذهنیمنوشود،میشروعهوشیارانهدرد، کنیممیاینکهمحض

.گیردمیصورتمادروندرهمهتحوالتاین.نگیررابتمن،نمردمکهگویدمیآتشدروناز

زن برتسید و دل از ایمان بکندطفل ازو بِستَد، در آتش درفکند

میآییم،میذهنیمنعنوانبهمایعنی.رفتبینازایمانشوترسیدزنوآتشبهانداختوگرفتاوازراطفل

بتباالبیت، بت، شدگیهویتهماولینرسیممیآییممیبدهیم،دستازراهایمانشدگیهویتهمخواهیم

.کنیدمیتوجهداشت،

پیشِ آن بت و آتش اندر شعله بودیک زنی با طفل آورد آن جُهود

همبا آنپرستیم،میاستباوریکپرستیم،میمثالپولمثلماستمرکزدرکهداریمبتلحظهاینیعنی

شودمیسبباینازهویتکندنبکنم،اینازراهویتمخواهممیمنگوییممیلحظهیکو.استبتهویتیم،

ذهنیمن. هوشیارانهدردآتشدرافتیممیشدنکندهموقعوبشویم،زندهخدانهایتبیبهبچهعنوانبهماکه

هماینبدهمدستازخواهمنمینهبگویددوبارهخواهدمیو.مردامبچهگویدمیولرزدمیپایشودستما

. دارمنگهراباوریاپولیاشدگیهویتهمخواهممیرا،شدگیهویت

منازشدهجداکهماقسمتآنیعنینمردم،مننمردم،گویدمیآتشتويازافتادهآتشدرکهآنیبالفاصله

بکند، ایمانازدلوبترسیدزن. امزندهمنولیهستمآتشدرکهاستدرست، امزندهمن:گویدمیذهنی

هوشیارانهدردبالفاصله، بتیکازکنیممیراخودمانلرزانوترسانحاالترسد،میذهنیمنگویدمییعنی

میبردوباره.بدهرابتهمیننخواستمبابا:گوییممیشویممیتهدیدوشودمیشروعدردیاشود،میشروع

دردآتش،آتشاینپس.گویدمیافتدمیدیگرياتفاقیکدفعهاینحاال.شویممیپرستبتگردیم

.استهوشیارانه
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بانگ زد آن طفل کِانّی لَم اَمُتخواست تا او سجده آرد پیشِ بت

بتدوبارهیعنی؟چییعنی.کندسجده،کندتعظیمشدگیهویتهمآنپیشخواست،ترسیدمادراینگویدمی

،آتشتويانداختراخلیلنمروداستیادتان.دارمنگهراذهنیمن،بشوماولممثل،بشومخواهممیپرست

درد،آتشتويرفتوقتی،ترسیدمیخلیلداشتاگرذهنیمنانداختنازقبللی و.شدگلستانآتش

.داریمرامثالشاتفاقاًاالن،استهمینهماین.شدگلستاندیدهوشیارانه

براستی :همینکه زن خواست که بر آن بت سجده آورد، کودك فریاد زد:گویدمی، بانگ زد آن طفل کانّی لَم اَمت

. که من نمرده ام

افتادهکهشماوجودآنبالفاصله،ترسیدمیذهنیمنبعنوانشما،اندازیدمیراشدگیهویتهمیکشمایعنی

همپس.برودبتبگذار،بتبهنکنسجده،امنمردهمننترسکه،شمابهزندمیصداآنجاازهوشیارانهدردبه

جداخواهیممی،ماهستیمشدههویتهمآدمییکبادیدید.بگیرید،گردیدبرنمیشما،رودمیشدگیهویت

دردشویممیجداتا.ترسیممی،کنیممیآشتیشویممیجدا،کنیممیآشتیشویممیجداهی،بشویم

دارممن،کشدنمیمرادرداین،امنمرده:گویدمی،ماشدهآزادقسمتآنآتشداخلازولی،شودمیشروع

راشدگیهویتهمیک،بوديشدههویتهم،خوردنمیتودردبهرابطهاین،بروکنولرااین،شوممیآزاد

استسادهخیلیولیبکنیدبایددقّتواستظریفواستحساسکمییک.گویدمیراایندارد.نترسبینداز

:گویدمی

گر چه در صورت، میانِ آتشماینجا من خوشم! اندر آ ای مادر

درمنظاهردرچهاگر.بیندازهمراهابتبقیههمبقیهیعنی،توبیامادراي گویدمیشد دیگر،سادهخیلی

دردوصبر،کنممیصبر،گرفتمیادراهوشیارانهدرداالنولی،هستمدردمیان،هستمهوشیارانهدردمیان

قسمتآن،ماگوییممیخودمانبهیعنی،گویدمیذهنشبه.نباشمننگرانمادراي،کشممیراهوشیارانه

.کنرهاهمرابقیه:کهگویدمیمابهماشدهآزاد

رمحت است این سر برآورده ز جَیببند است آتش از هبرِ حجابچشم

براي،حجاببراياستبندچشماین،افتدمیدردتوآدمکنیمیفکر،توبینیمیکهراآتشیاینکهگویدمی

درشدگیهویتهمکهکسانیاینکهبراي.نیایندببینندآتشراایندارندشدگیهویتهمهنوزکهکسانی
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میراتومنگفتمیکهنمرودمثلبله،گویدمیآنهابههمشیطان،رااینهاماگویندمی،دارندمرکزشان

درراپدرتمنگفتنمرود،هستندمرکزمدرکههاییبتیعنی،شکنممیراهابتمنگفتمیخلیل،سوزانم

این،آییبرنمیخودتهویتکندن،هوشیارانهدردعهدةازشما.ببینیمبفرمایید،گذارممیمنمگر،آورممی

توانیمنمیراکاراینماکهاستمطمئنخیلیشیطان،بکنیرامرکزتتوانیمیتومگر،توستمرکزجزو

آنازراخودتهویتیهمآنباکهدوستیبا،هامانیمیتنهاگویدمی.کندمیتهدیدرامااینکهبراي،بکنیم

بیچارهکهاستزیاداینقدردردشبکنیبخواهیاگر،بشوهویتهمدردهابا،بدهادامهرادردهمینطور،نکنجدا

هاییآدمبندچشماین،نیستدرديآییمیتووقتی،شودمیدیدهدرد،نه:گویدمیاینجاولی.شويمی

.هستندهویتهمکههستند

ازرامانهویتتوانیممیمااینکهیعنی.استزدهبیرونسرغیبگریبانازکهاستالهیرحمتاین:گویدمی

فرزندیکبعنوانبهماتوبیامادراي.توبیامادراي،استالهیلطفاین،استالهیرحمتاین،بکنیمبتیک

آدماینکهمثلتادویعنی،دهیممیمانهايشدگیهویتهمبقیۀبهداریم،شدهآزادکمییکحاال،شدةزنده

تبدیلبالفاصله.استدردآتش،آتشاول؟استدرست.استآتشتو،استبچه،استزندگیعقلیکی:است

.آیدمیزندگیشاديو،شودمیعشقآتشبه

میفکرعقلچشمبامامن،ماهايشدگیهویتهم،ماهايشدگیهویتهمقسمتباداردماقسمتآنحاال

ترسدمیهنوزمادر،توبیامادرنترسگویدمیآنبهاین،زندگیچشمبایکیاین،ترسدمیوبیندمیوکند

بشویمزندهوبسوزانیمراهابتتوانیممیماکهاستالهیرحمتگوییممیبچه.سوخت،مردامبچهگویدمی

؟شوينمیمتوجهمادرچرا،اونهایتبیبه

تا ببینی عِشرتِ خاصانِ حقاندر آ مادر ببین برهانِ حق

هاينشانهببینتو،بسوزانیمرابقیه،توبیاورهمرابقیهیعنی،توبیامادر،کهگویدمیذهنیمنقسمتآنبه

چهاندشدهزندهاوبهکهآنهایی،خداخاصانکهببینتو،ببینراخداهاينشانهوبرهان،راخدایعنی،راحقّ

نمیتو.شودمیبعدشانچهارواردشاديلحظههرو؟اندشدهیکیزندگیباجوريچه؟کنندمیزندگیجوري

.بینی
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از جهانی کآتش است آبش مثالمثالاندر آ و آب بین آتش

متولّدتازهاینکهبچه،ماشدةزندهخُردهیکماشدهزندهقسمتگفتم.نیستمادريواقعدر.توبیاگویدمی

ظاهرشولیاستآباینجاگویدمی،بینآبوآاندرگویدمی،داردشدگیهویتهمهمهاینکهمادريباشده

هویتهم،بیرونجهانیعنی.استآبظاهرشولیاستآتشواقعدرکهجهانیاز؟تودبیاکجااز،استآتش

ظاهرشتودیدبااینجااما.آیدمیآببنظربهاشقیافهواستآتشذاتشواقعدرآنهايخوشیوهاشدگی

ایندیدوهاشدگیهویتهمباذهنیمندیدداردفرقچقدرکنیدمیتوجه.استآبباطنش،استآتش

شدهجداماازقسمتییعنی،ذهنیمنازشدهمتولّدتازه،طفلگذاشتهرااسمشکهشدههوشیارتازههوشیاري

،بله.شدهزندهو

کو در آتش یافت سرو و یامسیناندر آ اسرارِ ابراهیم بین

میراهابتمنگفت.آتشتويانداختنمرود،دیگرگفتیماالنهمین،بودهچهابراهیمسرّببینتوبیاگویدمی

راهاشدگیهویتهماینیکییکی؟چییعنیشکنممیراهابت.دردهاآتشبهاندازممیراتوگفت.شکنم

تحملکمییکراهوشیارانهدرداوولی،آمدخواهددردچقدردیديبردارياگرگفت،دوراندازممیدارمبرمی

همچیهربا،هستیممعتادچههربهپس.شدشاديبهتبدیلیعنیشدگلستان،شدگلستانبهتبدیلکرد

آندرشدهگذاريسرمایهزندگیکهبینیممی،کنیممیصبرخُردهیک،اندازیممیراآنوقتیهستیمهویت

رااسمشکهاست آرامش،استشادي،استخردآنتوياستگشاییفضاشدهآزادزندگیآنوشدآزاد

،بله.یافتیاسمینوسرو،هوشیارانهدرددریعنی.یاسمینوسروگذاشته

سخت خوفم بود افتادن ز تودیدم گهِ زادن ز تومرگ می

میبسیار،میرممیدارمکردمفکر،زادممیوقتی:گویدمی.گویدمیذهنیمنبهیعنی،گویدمیمادرشبه

.ترسیممیاول،شویممیزادهذهنیمنازبچهاینبعنوانوقتیمایعنی.بیفتمبیرونتوازاینکهازترسیدم

زادهکهبینیممی،کنیمصبرمیوراترسپذیریممییعنیکنیممیصبروکنیممیتحملذرهیکراترسوقتی

.شدیم
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هوای خوبرنگدر جهانی خوشچون بزادم، رَستَم از زندان تنگ

استنهایتبیاشاندازهکهجهانیبهم؟افتادکجابه.رهیدمتنگزندانایناز،ذهنیمنتويایناززادموقتی

بیروندرخوبهايرنگتوانممیمنآناساسبرو،استآنتويعشقهواياینکهبراي،هواستخوشو

جهاناین.بیایدزیباآفرینشو،آیدمیزیبارنگارنگفکرهاي،آیدمیخالّقفکرهايآنسوياز.کنمایجاد

.نهایتبی؟اشاندازهشدچقدرمنجهان،استخوبی

چون در این آتش بدیدم این سکونمن جهان را چون رَحِم دیدم کنون
راجهانآنحاال،دیدمراآرامش،کشیدملحظهچندیکازپسکههوشیارانهدردایندرمنوقتی:گویدمی

بیمستلزمذهنازشدنزائیدهکهبینیدمیپس.بینممیتنگرحممثلاالنراذهنتوي،راتوتويیعنی

مییادتانهاظلمنهما،استسختبینیدمیببخشیدرایکیخواهیدمیشما.استلحظهچنداست،ترسی

ذرهیک،بخشممیدارمهوشیارانهوشرطقیدبدوننه،کندمیاستداللهیذهن،ببخشمچرادانمنمی،آید

میمعذرتوقتی،راخودمکنممیکوچک،استسختبخواهیدمعذرتخواهیدمییکیازیا،کشیدمیسختی

میکوچکماذهنیمن.آمدآرامش،دوشمی راحتتانخیال،ایمکردهکهدرشتیکاریکمقابلدرخواهیم

میدفعهیک،دادانجامرااشوظیفهدیگروقتی،کشدمیفشارذرهیکآدمخواستنمعذرتموقع،نگو،شود

:پساستهمینطورهمیشه،آمدشادي،آمدآرامشبیند

چون در این آتش بدیدم این سکونمن جهان را چون رَحِم دیدم کنون

دَمیذره ذره اندر او عیسیاندرین آتش بدیدم عالـَمی
ترجمهاینطوريتوانیممیو،بله.استنهایتبیعالماین،دیدمراجدیديعالممنآتشایندرگویدمیحاال

میدمعیسیبهتبدیلشوممیزائیدهدارمتوازکهذرهذرهیعنی،شدمدمعیسییکبهتبدیلذرهذره:کنیم

.اونهایتبیبه،شویممیاوبهتبدیلداریم،جدیدفضاي،داردعیسیدمفضااینذرةذرهیا،شوم

ثَباتو آن جهانِ هست شکلِ بیذاتشکلِ هستنیستنک، جهانِ 

زندهزندگیبهوقتیپس.استاست ذاتشولیاستنیستشکلشکهجهانی،کننگاهاینک:گویدمیطفلآن

میدیدهنیست،ذهندیدباولی،داردوجودخدا،داردوجودواقعاًذاتشاین،شویممیزندهبودنبه،شویممی

خیلیکهاستهمینبراي.ببیندتواندنمیراعدماستجسمیهوشیاري،استجسمیدیدکهذهندید،شود



# Programگنج حضور725برنامه شماره 725

45: صفحه

و.کنندمیانکار،دارندقبولرافکرفقط،ندارندقبولراخدا،بودنواقعاًدارندجسمیهوشیاريکههاانساناز

کندمیفکرآدمذهندیدبا،نداردثباتیو،بینیمیاست رااینتو،استشکلاست جهاناینزندگینگاهاز

در،ندارندثباتیولیهستنداینها،جامدچیزهايباشدههویتهمچوناست،ذهنیتصویراست،جهاناین

ذهنبااینکهبراياستنیستشکلش، ذاتهستشکلنیستجهاننکاست،جهانآننیستنداینهاکهحالی

هی.نداردثباتینیستولیداردوجودمابنظرشودمیدیدهجهاناینو.استاست ذاتشولی،شودنمیدیده

،بله.ترسدمیوشودمیعوضتندتند،استهویتهمجهاناینباهمچیهر،شودمیعوضتندتند

بین که این آذر ندارد آذریاندر آ مادر به حقِّ مادری

بگویدخواهدمی.ندارنگهراهاشدگیهویتهمیعنی،دهممیقسممادريبحقّراتو،توبیامادرايگویدمی

بایدراهابتهمۀهوشیاريتکاملقانونطبق،بدهیانجامرااتوظیفهبخواهیاگرکهدانیمیتومادر:که

نمیراآدمهوشیارانهدرد،آتشیعنیآذر.نداردسوزندگیحالتآتشاینواقعاًکهببینو.نترسی،بیندازي

.کندمیزندهراآدم،شدکُ

اندر آ مادر، مده دولت ز دستاندر آ مادر، که اِقبال آمدست

منتوانیممیما،آمدهبختانسانبرايهمواقعاً.آمدهبختکهتوبیامادرگویدمی.استذهنهماناینجامادر

دسترسیاوآرامشواوشاديواوخردبهوبشویمزندهاوابدیتبهواونهایتبیبه،بدهیمدستازراذهنی

.ندهدستازرانیکبختیاین،رادولتاین،بریزراهابت،بیاورهمرابقیهیعنی،مادرتوبیاگویدمی.کنیمپیدا

اینترسیدمیکهحالیدرحاضرید،کنیدقبولرانیکبختیواقبالاینخواهیدمیشماحاال،گویدمیمابهدارد

کهکنیدتوجهو.نترسهاامنمردهمن:گفتخواهدتوآنازبچه،هوشیارانهدردآتشتويبیندازیدراتانبچۀ

گاهیولی.کندمیراکاراینکهقضاست،خداستاصلدرآتشبهراشماطفل،شمااندازدمیکهکسیآن

هویتهمیکیواشکیبگذار،بکنیمامتحانییکبگذار:گویدمیشیطانودیووبزرگذهنیمنهماوقات

.استدردناكچقدرببین،بیایددردتبیرونبکشیمتوازراشدگی

بدهیددستازشماراشدگیهویتهمیکنیستاینطوريیعنی،گرفتیدیادراهوشیارانهدردشمااالنولی

کهدانیدمی؟گرفتیدمنازچراراشدگیهویتهماینخدایا:بگویید،کنیدشکایت،کنیدنالهبنشینید،االن

شدگیهویتهمخدایاکنیددعانیاییدشما.گرفتخواهدشماازراهاشدگیهویتهمکهاستاینقضاقانون
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خدایابگوییدباید.استغلطدعااینکهدانیدمیشما.کنهویتهمزیادچیزهايبارامن،کنزیادرامنهاي

آسانو،ببینمرااینهاکهکنبازرامنچشم،کنکمکمنبه،بشناسانمنبهرامنهايشدگیهویتهم

میهوشیارانهدردکهموقعیوبشناسمرااینها،کنکمکمنبهبگیرقرارمنپشترا،اینهاازکندندلگردان

این.امبرداشتههابتاینازدلوامبستهتوبهدلمن،کنکمکمنبه،کشیدخواهمهوشیارانهدردمن،کشم

:گویدمیراهمینهارفتامشدگیهویتهمواي،کنینالهاینکهنهبگوییبایدراچیزها

تا ببینی قدرتِ لطفِ خداآقدرتِ آن سگ بدیدی، اندر 

.رامابودترساندهچقدردیديحاالتاگویدمی.استشیطانهمانسگآنکهگویدمی،گویدمیمادربه

ازرااینچراکهخدابهکنندمیشکایت،کنندمیناله،افتادهماگرواندازندنمیراشدگیهویتهمهاانسان

پیداچیزتاچنداینجااندآمدهکردندفکر،ماآفرینشاززندگیمنظورازغافل،قضاقانونازغافل،گرفتیمن

.بنالندعمرشانآخرتادهندمیدستازرااینهاوقتیومرکزشانتويبگذارند،بشوندهویتهماینهاباکنند

االن،کردمیتعریفراسگحاالتا.استشیطاناینجادرسگ،استسگاینقدرتاین،نیستچیزيهمچون

نمیکهدیديراشیطانقدرتگویدمی.آوردمیکهاستاجتماعیاصطالحاتدیگراینها،کندمیذَمش

.ببینراخدالطفقدرتحاال،ترساندمیوبیندازیمرااینهاماگذاشت

کز طَرَب خود نیستم پَروای توکشامن پای تومن ز رمحت، می

قدرایناینجاگرنهو،راتوپايکشانمگوید، میمیمادرشبه،دارمکهلطف،کهاسترحمترويازمنگویدمی

کاملبطورخواهممی:گویدمی.استخوش،شدهزندهتازهوزندگیبهشدهزندهکهماقسمتآنیعنی،خوشم

می،کنیممینگاهذهنباماکهاستدرستهاشدگیهویتهممورددرکهکنیدتوجهتنهانهوبشومزنده

.نیستندبیشترنفریکهاانسانتماماصلدرولی،هستاویکی،هستیتویکی،هستممنیکی:گوییم

منکه،بینیممیجداییدیدباماوپیوستهواقعیتبهزندگیمقصودوزندگیقصد،برسدحضوربهکسیهرو

،استهمهنفعبه،شدآزادقسمتیهرکسیهر،اوبعد،برسیدشمابعدحاال،رسممیحضوربهمنکنممیفکر

کههستمشاداینقدرمننهگروکشممیرحمترويازراتوپايمنگویدمی.استزندگیمقصودنفعبه

بهبدهیدتعمیمتوانیدمیشمارااینو.آیینمییاآییمیتونیستمهممنبراياصالً.ندارمتوبهتوجهی

همه،توبیاییدگویدمی.نرومیابروممنحاالنیستمهماوبرايوشدهزندهطفلهمانبهکهموالنامثلانسانی
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:گوییدمیشماالبتهخوب.کنممیطرباینجاکهمننیامدیدهمنیامدید،توبیاییدهمهمادرهااي،هستیممادر

ارتعاشوخودشبیاناینو،کندمیبیانراخودشهمهمیشهوکندمیزندهرایکیداردزندگیبرايآیا

زندگیو،امشدهزندهزندگیبهاالنمن،ندارمراتواجبارقصدمنکهبگویدخواهدمی.رسدمیهمهبهزندگی

.داردسودخودتبراي،نداردسوديمنبهنیایی،بیاییتواینکه،کندمیبیانمنازراخودش

کاندر آتش شاه بنهادست خواناندر آ و دیگران را هم خبوان

نهادهسفره،ترسیدیممیحاالتاکههوشیارانهدردایندر،آتشایندرشاهاینکهبراي،بیاورهمرابقیهوتوبیا

.استنهادهآرامشسفرة،استنهادهشاديسفرة.است

عذاب است آن مههاین عَذبیغیرِ اندر آیید ای مسلمانان مهه

آئینیهرازدینیهرازشدگانتسلیماي،هستندشدگانتسلیممسلمانانهمۀحاالمسلمانانايگویدمی

کهچیزهابقیه،آیدمیورآنازکهآرامشوشادياینازغیر،آیدمیورآنازکهشیرینیاینازغیر،توبیایید

.مستقیمبسیارو،استسادهبسیاردیگرابیاتاین،استعذابهمهآیدمیبیروناز

اندرین هبره که دارد صد هبارواراندر آیید ای مهه پروانه

یک،داریمشدگیهویتهمیک،داریمانسانیکگفتمجهاندرماچون،همهبهکردرويدیگراالنببینید

هايتنکهاستدرست.خداجنس،نیستیمبیشترجنسیکمابشویمزادههاشدگیهویتهمازوقتی.حضور

ودرونطریقازما،شودمیسطحیاختالفات،رودمیبینازاختالفاتاینبشویمزندهاوبهوداریممختلف

ایندر:گویدمی.رودمیبینازنزاع،رودمیبینازاختالف،کنیممیوحدتحسهمدیگربااوبابودنیکی

بهارصد،گذاشتهبهارصدخدابودنایندر،حضورایندر،گذاشتهمااختیاردرزندگیکهبهرهایندرقسمت

.راخودتانبسوزانید،بزنیدشمعاینبهراخودتانبیاییدپروانهمثلهمه،زیادبهاریعنی

خَلقان از شُکوهپر مهی شد جانِ زد در میانِ آن گروهبانگ می

پربودزندگیبانگکهاوبانگجاللوشکوهازمردمهمۀجانو،زدمیبانگگروهآنمیاندرطفلآنگویدمی

.ایمشدهعشقازپروایمشدهپرمابانگشاز،موالنامثل،شدمی
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زنفکندند اندر آتش مرد و میخویشنتخلق، خود را بعد از آن بی

آتشیا،افکندندمیحضورهوشیاريآتشدرراخودشان،ذهنیمنبدونخویشبی،مردمآنازبعدگویدمی

بالفاصلهولی،استهوشیارانهدردکهاستدرستآتشاین،شدمیتبدیلعشقبهبالفاصلهکههوشیارانهدرد

،بله.شودمیتبدیلعشقبه

زآنکه شیرین کردنِ هر تلخ ازوستدوستکَشِش از عشقِ مُوَکِّل، بیبی

وکششبافقط،کردنمیمجبورراکسیهیچکس،نبودحکمیهیچگویدمی،حکماجرايمأموریعنیموکّل

تسلیمماکههمینببینیدپس.اوستتلخهرکنندةشیریناینکهبراي،آتشتويرفتندمیباصطالحخداعشق

.شودمیشیرینبسیاراوشاديباشدهایجادفضايایندرهوشیارانهدردتويرفتن،شویممی

کردند کآتش در میامنع میتا چنان شد کان عَوانان خلق را

حکومتیمأمورانکهبطوري،شدنتبدیلبهکردندشروعمردمیعنیآتشبههاانسانآمدنکهشدزیاداینقدر

ایندراینکهبهبرگرددتواندمیبارهدو،کردندمیمنعحکومتیمأمورانکنیدمیتوجه.کردندمیمنعراآنها

،نشوندتبدیلهاانسانکهکنندمیکوششدارندايعدهیکیعنی،کندمیکارداردهمبزرگذهنیمن،جهان

،کنیمعوضرامانکارهاي،کنیمعوضرامانزندگیمسیرمااگر.ایمبودهشیطانخدمتدرهممابحالتا

امروزکهراچیزهاییآنهمۀوبدانیمزندگیجنسازراخودمان،کنیمشکر،باشیمداشتهرضابشویمتسلیم

میاینقدرگویدمیو.ذهنیهايمنتافتنخواهندبرهمايعدهیکولی.شدخواهیمتبدیلماکردیمصحبت

.گرفتندمیراشانجلويدیگریواشیواشحکومتیمأمورانکهآمدند

،رساندمیحضوربهآهنگییکباراهاانساناو.خداستنظمقانونبهمربوطاینبارهدوکهباشدیادمانالبته

کهبینیدمی،بتدریج،خواندنمیاونظمبااین،برسندحضوربهجهانهمۀکوتاهیمدتدرکهنیستاینطوري

حضوربهساعتیکیایکروزمثالًعرضدرکهانسانیاندکمبسیار،رسدمیحضوربهبتدریجهمانسانییک

.نیستاینطوريعموماًولی،باشداستممکن،برسند

&&&پایان قسمت سوم &&& 
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نهایت خدا هستیم که موالنا آن را به در حضور بیکردیم که ما به عنوان من ذهنی، ماداشتیم این صحبت را می

که ،اي تشویق می کنند انسانها را که این بچه را بیندازید در آتش هشیارانه دردو یک عده،تشبیه کردبچه 

اي هم عمالً تشویق و یک عده. اي هم منع می کنند از این کاریک عده. بالفاصله به آتش عشق تبدیل می شود

کایت کنی و دیگران را هم در این نالیدن می کنند به اینکه اگر یک هم هویت شدگی از دست رفت، باید بنالی و ش

:می گوید کهو . کنندمی شریک 

شد پشیمان، زین سبب بیماردلرو و خَجِلآن یهودی، شد سیه
یا به ،می گوید که کسی که آمده بود و جلوي انداختن بچه را به آتش می گیرد. به هر صورت همین را می گوید

و موالنا می خواهد بگوید که انسان به عنوان . و دوباره به بت تعظیم کنیم،ینکه ما ناله کنیمبراي ا،آتش می اندازد

از بین می رود، به هااش از بین می رود، یعنی بتقوه تشخیص این را دارد که وقتی هم هویت شدگی،حضور

انسانها وقتی زاییده می شوند به طوري که و . هوش بیاید، تشخیص بدهد که زنده شده و از درد هشیارانه نترسد

یا قسمتی از انسانها زاییده می شود از من ذهنی، همان قسمت، همان هشیاري بوجود آمده که مرتب می گوییم 

آن انباشتگی هشیاري که از خودش آگاه است، . شوید، بگذارید انباشتگی هشیاري زیادتر شودبکه شما تسلیم 

یعنی در این لحظه . من را نترسان،بقیه را هم رها کن بیایند،د که نترسو مادر را تشویق می کن. همین بچه است

هر کسی این دید را . دید من ذهنی ترس است. انسان می تواند دید زندگی را داشته باشد یا دید من ذهنی

هر کسی که دید زندگی را تشویق می کند، روز. چرا؟ با قضاي حق می جنگد. تشویق می کند، شرمنده می شود

به طوري که مردم. تر می شودو در کارش صادق،تر می شودبه روز عاشق

تر شدنددر فنای جسم، صادقتر شدندکاندر ایمان، خلق عاشق
تان نسبت به اینکه از جنس خدا هستید و می یعنی شما در ایمان. که این زمان این کار دارد صورت می گیرد

و من ذهنی را .تر می شویدشوید، مصممبها رها و از شر این بت،رد هشیارانه از جنس او شویدتوانید با تسلیم و د

. مرتب فدا می کنید و در این کار واقعاً جدي و صادق هستید

رو دید، شکردیو هم خود را سیهمکرِ شیطان هم درو پیچید، شکر

مان نمی رسد به عنوان انسان که ما می توانیم به شیطان که این قدر مطمئن است ما عقل:می گویدببینید 

و قادر ،ها و دردهاي آن خواهیم بودشویم و فکر می کند که همیشه ما مشغول هم هویت شدگیبنهایت او زنده بی
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مرتب ما ،کندندازیم و مکر میها را بییکی از بتامتحان کنیم و حتی جرات نداریم ،نیستم درد هشیارانه بکشیم

خواهیم بلند شویم به عنوان خدا، بالفاصله این فکر را به آن یک فکر وصل می این لحظه می. کندرا منحرف می

تو با فکرها مسائلی را که فکرها بوجود آورده یا دردهایی که پنهان :می گوید. و دیدش را به ما می دهد،کند

.که این حل نمی شود هیچ موقع.ورده، می توانی حل کنیشدن خدا از چشم شما بوجود آ

و دیو هم حاال یا شیطان بگیرید یا من ذهنی فرقی نمی . مکر شیطان موفق نخواهد شد و نشده، شکر:می گوید

براي شیطان ،من ذهنی هم با این کاري که می کند از فکر به فکر مسلسل و فاصله بین دو فکر را می بندد. کند

هر کسی که فاصله دو فکر را می . براي او کار می کند. بنابراین دیو است و با شیطان فرق زیادي ندارد. ندککار می

و باورها و هم هویت .بندد و فکر را به فکر وصل می کند و هر فکر من دارد، این آدم در خدمت شیطان است

. ها و دردها در مرکزش استشدگی

یک دفعه دو تا فکر را از هم . ینکه یواش یواش شما سرعت فکر را کم می کنیدبراي ا. رو شدمی گوید او هم سیه

چطوري شما این کار را ،شیطان اصالً تعجب می کند. شکاف می دهید و از آن وسط به عنوان خدا بلند می شوید

. براي اینکه این نیرو نمی خواهد بگذارد ما این کار را بکنیم. این شکر دارد. کردید

، آنآن ناکسۀمجع شد در چهرمالید در روی کَسانآنچه می

رو یعنی روي . هایمان که می مالیمروي بچه. ها را روي آدمها بمالیمخب برخی از ما می خواهیم هم هویت شدگی

وي هر کسی سعی کند که دیگران را از درد هشیارانه بترساند و جل. روي هشیاري را فوراً می پوشانیم. هشیاري

زاییده شدن انسانها را بگیرد و دید من ذهنی بدهد، آخر سر این جور حرکات و نتایج آن و دردها و مرکز مادي در 

. پس ما نباید این کار را بکنیم. چهره او جمع خواهد شد

یق شما همیشه از خودتان بپرسید، من صبح می آیم بیرون مردم را بیشتر به واکنش وا می دارم، من ذهنی را تشو

من خردورزي ؟می کنم در جهان، دردها را زیاد می کنم یا نه از دردها کم می کنم، من ذهنی را کوچک می کنم

می کنم، خرد آنوري را می آورم، شادي آنوري را می آورم، آرامش آنوري را می آورم، در چهره من چی پیداست؟ 

یا من ذهنی آنها را تحریک می کنم؟ ،تعش می کنمبه مردم می رسم به آنها آرامش می دهم، آنها را به زندگی مر

این ناکسی و آن که می مالم به صورت آنها، آخر سر روي صورت من خواهد ،اگر من ذهنی آنها را تحریک می کنم

. بود
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شد دریده آنِ او ایشان درستخلق، چُستۀدَرّید جامآنکه می

می خواست لباس مردم را که هر کسی . هر کسی جامه مردم را پاره می کرد و شاید بگوییم جامه حضورش را

پس حداقل شما مطمئن هستید که اگر در . بدرد، آخر سر لباس خودش دریده می شود و لباس آنها سالم می ماند

، نمی خواهند بگذارند این کار صورت این راه شما قدم بر می دارید و مصمم هستید، کسانی که اطراف شما هستند

و هر قسمت شما که از مادر من ذهنی زاییده می شود، مرتب به شما می . بگیرد، آخر سر آنها رو سیاه خواهند شد

تان زاییده وقتی یک کمی بچه. و شما با دید این بچه می روید.ها را هم بیندازگوید که مترس، بیا تو و بقیه بت

. دید قدیمی را و کهنه را دور بیندازید. بچه را رها نکنیدشد، شما دیگر دید

بله این دو بیت را از غزل خواندیم

پنهان شده و افکنده در شهر پریشانیای شاهِ مسلمانان، وی جانِ مسلمانی

سلطانِ سَالطینی، بر کُرسیِ سُبحانیکَشکُش و هم میای آتشِ در آتش، هم می

هایی که کردیم غزل دیگر ساده شده و همین طور که می بینید ابتداي غزل با صحبت. ادامه می دهیمبقیه غزل را

. راجع به تسلیم صحبت می کند و اینکه ما از جنس زندگی هستیم و تسلیم در سرتاسر غزل دیده می شود

:ببینید می گوید

شاهنشهِ هر شاهی، صد اخرت و صد ماهی

ن، که مهه جانیکخواهی، میهر حکم که می

حاال من یک . من دیگر این را فهمیدم. ه تمام شاهانی هستی که تا حاال مسلط به من بودندامی گوید تو شاهنش

ولی تو به اندازه صد هزار اختر هستی ،هم هویت شدگی که اختر بود، یک ماه که مثالً من ذهنی بود، می پرستیدم

من این . ها و اختران مادي بهتر و بیشتر استمی دهی از تمام این ماهیعنی روشنایی که تو به من. و هزار تا ماهی

االن تو هر حکمی می کنی . ها گوش نمی دهمحاال که این طور شده من به حرف این هم هویت شدگی. را فهمیدم

من . م کنتو حک. هر اتفاقی در این لحظه بوجود بیاوري، من فضا را باز می کنم. یعنی من تسلیم کامل هستم. بکن

. زندگی کی هست؟ خود ما. داریم با کی صحبت می کنیم؟ با زندگی.براي اینکه تو همه جانی. هر لحظه تسلیمم

. هاهم هویت شدگیادش به صورت ما رفته آغشته شده باولی امتد
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کار می می خواهیم بگوییم که این تسلیم و این هشیاري که ما از جنس او هستیم، مرتب دست در دست هم دارند

. شما هم کشیده می شود عقب. خودش را می کشد عقب. تسلیم می شوي، هشیاري آزاد می شود. کنند

از شیر عجب باشد، بس نادِره چوپانیتو را یارم، رختِ تو نگهدارم: گفتی که

مان پولمان پخترخت و . ما چه هستیم؟ هشیاري، امتداد خدا. ایممان را هم شناختهبا این گفتگو ما رخت و پخت

رخت و پخت ما همین . بدنمان است؟ نه. مان است؟ نهلباس. هایمان است؟ نههم هویت شدگی. است؟ نه

می . هستندي ماهامنتها در من ذهنی ما فکر کردیم رخت و پخت ما همین هم هویت شدگی. حضورمان است

ن االن متوجه شدم که تو فقط خودت را نگه ب موخ. گوید تو به من قول دادي مرا کمک کنی و رخت مرا نگه داري

من هر چه با آن هم هویت شوم، . ها را خواهی خوردبقیه این هم هویت شدگی. خودت استهم می داري که من 

تو نگهبان . تو اینها را خواهی خورد. ولی االن فهمیدم خودم نیستم. با دید ذهن رختم است، مالم است، خودمم

.اینها نخواهی بود

مگر اینکه خیلی . هاي ما نیست، بلکه آنها را از ما خواهد گرفتا می فهمیم که خدا نگهبان هم هویت شدگیپس م

یک دفعه اگر . گفت ترس نمی گذارد. و االن موالنا توضیح داد چطوري است. مان را از اینها بکنیمزودتر ما هویت

یدید خلیل چه کار می کرده و ترسیدي خواستی فهم. تان را انداختید در آتش، درد هشیارانهجلوي یک بت بچه

یعنی با انداختن هم هویت شدگی . گفت من نمردم. دوباره به بت تعظیم کنی، بچه از توي آتش ببین چه می گوید

. پیغام اینست. مانمی میریم

ده می آن کسی که می نالد، بیهو. نمی آید چوپانی هم هویت شدگی را بکند. شیر، همین زندگی است، خداست

اینهاآن کسی که شکایت می کند، چرا؟ اینم را بردي، آنم را بردي، چرا ظلم کردي، اینها از ناآگاهی است و. نالد

. چسبیده بودم از من گرفتیمن به آن چرا؟ آن چیزي را که . همه گریان هستند و ناالن. از دید من ذهنی است

آیا می گوییم ما نباید داشته . که شیر بخورد هر چه داري. فتدمی اهر اتفاقی در این مسیر . اصالً قضا همین است

این موضوع . هایتان را نمی توانید مرکزتان قرار دهیدشما داشته. نباید هم هویت باشیم. باشیم؟ باید داشته باشیم

. خیلی ساده است فهمیدنش

یچ جسمی در مرکز من نمی تواند پس ه. دید جسمها نمی تواند باشد. می گوییم دید من، دید زندگی باید باشد

حتی جسم من هم . اندوجود من اینها نبوده،من االن فهمیدم رخت و پخت من. اگر باشد شیر خواهد خورد. باشد
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. تر می شودتر می شود؟ سالمتر می شود یا مریضب اگر با جسمم هم هویت نشوم، این جسمم سالموخ. نیست

آخر کسی که فضا را باز می کند . زندگی وضعیت را درست می کند براي توها هم هویت نشوي، خرداگر با وضعیت

. و تسلیم است، براي از دست دادن یک هم هویت شدگی که گریه نمی کند، شاد می شود

گر نیست و گر هستم، گر عاقل و گر مستم

دانیدامن، دامن که تو میور هیچ منی

. از جنس تو می شوم، پس هستمموقع هاکه نیستم و اگر بعضی از جنس من ذهنی می شومموقع هااگر بعضی 

ب ومست توام، خموقع هاعاقلم یعنی از جنس من ذهنیم و عقل آن را دارم، عاقلم و بعضی موقع هااگر بعضی 

خیلی مهم . می دانم که تو می دانی. ولی فقط یک چیز می دانم. ولی می دانم که نمی دانم. این وضعیت من است

پس هر لحظه باید . که اگر من نمی دانم، این قدر می دانم که تو می دانی. همین بیت را اجرا کنید شما. ایناست 

اگر تسلیم نباشی، دانش من ذهنی شما می شود عقل شما و . تا دانستن او، دانایی او مال شما باشد،شويبتسلیم 

. این ابیات خیلی ساده است دیگر. آن دانایی نیست

کز هبرِ چو تو عیدی، قربامن و قربانیگنجمو در رجنم، در پوست منیگر در غم 

قبالً . قبالً در غم و رنج ناآگاهی بودم. االن دیگر غم و رنج را تبدیل به غم و رنج هشیارانه کردم. اگر در غم و رنجم

و می دانستم با عقل ،دمدر غم و رنج این بودم که چرا فالن چیز به من نرسیده و با آن چیز من هم هویت شده بو

االن غم و رنج من، غم و رنج . اماالن فهمیده. و این غلط بوده،ذهنم که اگر بیاید به مرکزم به زندگی می رسم

ولی پوستم دارد می ،درست است که هنوز درد می کشم. هاآگاهانه است براي از دست دادن هم هویت شدگی

وقتی به . و آن موقع عید قربان من است. به تو زنده خواهم شد. م شدنهایت خواهبی. دارم بزرگ می شوم. ترکد

پس . هم قربانم و هم قربانی هستم. قربانی توست،و من می دانم من ذهنی من. تو زنده شدم، آن عید قربان است

. براي چی؟ براي عید قربان. و باید قربانی کنیم.ما استست؟ من ذهنیاقربانی ما چی 

ها و درد به زندگی ما، به هشیاري ما و شناسایی هم هویت شدگیزندگیلیم و آوردن شناسایی پس از طریق تس

هشیارانه کشیدن و صبر کردن و گذاشتن اینکه یک بتی برود، یک هم هویت شدگی برود، یک قسمت ما آزاد 

اي که زنده شده و آن قسمت زنده شده از آنور بچه. شود، من ذهنی ما بترسد، بخواهد دوباره به بت تعظیم کندب

. دبوها قربانی خواهد یواش یواش کل هم هویت شدگی. بگوید که مادر نترسی، من نمردم
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گه چون شبِ یغمایی، هر مُدرِکه بربایی

رانیروز از تنِ مهچون شب، چون صبح برون 

می . می گوید انسانها می آیند هم هویت شده می شوند با چیزها و شب می شود. دارد وضعیت انسانها را می گوید

یک . درك ما را که مال هشیاري است، تو غارت می کنیهايو تمام اسباب. هاروند در خواب هم هویت شدگی

. یواش یواش با تسلیم شب ما به پایان می رسدپس از اینکه تسلیم را یاد گرفتیم،. مدتی ما متوجه نمی شویم

. ما خودشیم. پس خودش است. در روز مثل صبح بیرون می رانی. روز شروع می شود. یواش یواش نور روز می آید

یعنی . به موقعش بیدار می شود از خواب ذهن و بیدار می ماند و بیرون می راند،در ذهن می خوابدمی آید می رود

. تسلیم یعنی کمترین دخالت. ی ما کمترین دخالت را می کنیمچه اینها؟ یعن

من مهی کوشم پی تو، تو مکوشصبح نزدیکست خامش کم خروش

:یک جاي دیگر می گوید

4123مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ْتازتُرکسود نَبْوَد در ضَاللَت شرط تسلیم است نه کارِ دراز

هی . هی من ذهنی را ادامه بدهی. نه کار دراز،شویمبشرط اینست که ما لحظه به لحظه تسلیم ،شرط تسلیم است

یک چیزي را از تو بگیرد، نفهمی چرا گرفته، شکایت کنی، به این و آن بگویی، حرف بزنی، گزافه ،ناله کنی

. نه اینها کار دراز است. نی و حس مظلومیت بکنیشکایت به خدا ک،ایراد بگیري. امروز داشتیم،بیندیشی

. خودت را نشان بدهی. شرط تسلیم است، نه کار دراز و سود ندارد که در ظلمت من ذهنی هی تاخت و تاز کنی

تا او به موقع و با کمترین دخالت ما ،شرط تسلیم است. اینها فایده ندارد. حل بدهیراه،بلند شوي حرف بزنی

. تسلیم شدن عمل کردن هم است. آیا معنیش اینست که عمل نمی کنیم؟ نه. و تماشا می کنیمتسلیم می شویم

. عقل من ذهنی واکنش است. نه عقل من ذهنی،تامین کند،منتها خرد عمل باید این فضاي گشوده شده
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رسومل من: گه جامه بگردانی، گویی که

یا رب، که چه گردد جان، چون جامه بگردانی

تو پیغمبر می شوي و این موقع هارا اگر به معنی گرداندن بگیرید نه عوض کردن، به معنی اینکه بعضی گرداندن 

من آن موقع پیغام تو را . من به تو زنده می شوم،یعنی در من خودت را برقرار می کنی. جامه حضور را می گردانی

ن پیغام آور حرکت کنی و به زندگی ارتعاش که تو به عنوان رسول، به عنوامیا رب چه موقع خوبی. پخش می کنم

چون در این بازار بگردي و به زندگی ارتعاش کنی، به بودن ارتعاش کنی، همه به . کنی و این جامه را به همه بدهی

ولی گفت مسلمانان یعنی تسلیم . گفت همه بیایید. آن کودك هم همه را دعوت می کرد. بودن ارتعاش می کنند

.همه آمدند،کردشدگان را دعوت می 

در رزم تویی فارِس، بر بام تویی حارِس

آن چیست عجب، جز تو کو را تو نگهبانی؟

توجه . تو در اینجا زندگی است. وقتی چالش پیش می آید و من تسلیم می شوم، کی چالشها را حل می کند؟ تو

. امتداد زندگی هستیم، امتداد خدا هستیمانسان امروز تسلیم را یاد گرفتیم و گفتیم ما یک می کنید ما به عنوان 

داروي شفابخشش را می . خردش را وارد می کند. به محض اینکه تسلیم می شویم، چالش را او به دست می گیرد

. از خطرات تو مرا آگاه می دهی.بر بام هم تو نگهبانی،فقط اینست؟ نه. دردتان را درمان می کند. آورد به وسط

ه به من ذهنی مشغول است و در خواب هست، دست می گذارد روي این، دستش را می شما می بینید کسی ک

هر چیزي در بیرون . فکر می کند که با همه چیز باید هم هویت شود. دوباره دست می گذارد روي این یکی،کشند

ولی . جیبشفکر می کند این را باید بردارد بگذارد توي . که یک خرده باارزش باشد، توجهش را جذب می کند

. به این چیز نزدیک نشو،کسی که نگهبان دارد آن باال، به او می گوید تو نزدیک نشو

فوراً به دل من می . چرا؟ براي اینکه من تسلیمم. تو آگاه می کنی مرا از خطرات. می گوید نگهبان من تو هستی

پس حل کننده . این خطرناك است،نگذار توجهت را جذب کند. هم هویت با این نشو. آوري که نرو به طرف این

تو ،می گوید غیر از خودت. این مزایا را از کجا دارم؟ از تسلیم. چالشهاي من و آگاه کننده من می گوید تو هستی

. می بینید همه چیز در حال تغییر است. خدا فقط نگهبان خودش است. نگهبان کی هستی، چی هستی؟ هیچ چیز
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ما هشیارانه جاودانه . براي همین ما جاودانه هستیم. را نگهبانی می کندخودش، خودش. امتدادش ما هستیم

پس با هر چیز که هم هویت شدیم، ممکن است از . آن چیست عجب جز تو، کو را تو نگهبانی؟ هیچ چیز. هستیم

هبانی او خودش را نگ. بهترین چیز اینست که با هیچ چیز هم هویت نشوید، آن موقع می شویم خود او. دست برود

. حداقل ما داریم یاد می گیریم که اگر یک هم هویت شدگی را از ما گرفتند، شکایت نکنیم. می کند

این همه شکایت مردم درباره اینست که این چیز به من نرسید، این چیز از دستم رفت یا آن چیز ممکن است به 

حاال آن چیز چی . هید یا بدست نیاورید؟ براي اینکه یا این چیز را از دست بددبراي چی نگرانی. دستم نرسد

. آیا خدا نگهبان آنست؟ نه. چرا اینقدر نگرانی؟ فکر می کنی که در آن چیز زندگی است. هست؟ چیز بیرونی است

ممکن است که با کوشش، با جدیت، تقلب، زرنگی . نه،اینطوري که تو خودت را بستی به آن و گذاشتی مرکزت

ترین مقصود ما اینست اولین مقصود ما و بزرگترین مقصود ما و اصلی. نخواهی رسیدولی به زندگی ،برسی به آن

.مانکه ما به او زنده شویم هر چه زودتر در زندگی

ای عشق تویی مجله، بر کیست تو را محله؟

ها را، خواهی که برجنانی؟ای عشق عدم
آیا معنیش . براي ما این مهم است. اوپس در جهان یکی اوست و یکی هم وحدت ما با. می گوید فقط تو هستی

اینها را ما الزم داریم . اینست که ما خانه نباید داشته باشیم، بچه نباید داشته باشیم، همسر نباید داشته باشیم؟ نه

ولی در مورد من ،ولی باید بدانیم که اول وحدت با آن، اول این حس که فقط او هست و در همه چیز او هست

ما باید انکار فرم که زنده شدن به آنست برقرار کرده . که گفت من فرم هستم بعالوه انکار فرمیگر،دامروز داشتیم 

. باشیم و متوجه می شویم که فقط همش آن است

اینها . می گوید که به کی حمله می کنی؟ این منهاي ذهنی را می خواهی برنجانی و در من ذهنی هم که تو هستی

ولی همین طور که . که من ذهنی نباید داشته باشیم و در من ذهنی ما انکار می کنیمشویمبرا می خوانیم متوجه 

عین اقرار ماست و من ذهنی نمی تواند . عین زنده شدن ماست. پایین خواهیم دید، انکار ما عین انشار ماست

. انکار کند مگر اینکه پشتش زندگی باشد

نالد، هم تازی و سُریانیی تو میسُرناای عشق تویی تنها، گر لطفی و گر قهری
در حالت من ذهنی و . این را فهمیدم، منپس می گوید که یکی فقط تو هستی، تنها تو هستی و من هم تو هستم

و اگر حاال در هر وضعیتی هستم، فقط ،در یکی شدن با تو لطفت را می بینم،تو قهري، من قهر تو را می بینم،من
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اش تو زبانی که عشق می نالد به زبان تازي یا سریانی یا عربی یا چه می دانم انگلیسی همهاین را می دانم به هر 

ولی همیشه تو هستی که . دنآوازها فرق می کن. دنها فرق می کنناله. درست است که سطح فرق می کند. هستی

. از درون انسانها آواز خودت را می خوانی

وقتی ما می گوییم ما فرم هستیم و انکار آن، به آن زنده . جود داردما هم، یک خدا و. پس یک عشق وجود دارد

فرق نمی کند ما اگر به زبان فارسی شعر می ،اگر سطح بیرونی ما متفاوت است، زبان ما متفاوت است،می شویم

در و،گوییم، یکی به عربی، یکی به انگلیسی، یکی به ژاپنی، باید بدانیم که عشق است که دارد حرف می زند

زنده شدن به . براي همین است می گوییم که مقصود هر انسانی زنده شدن به زندگی است. عشق ما شریکیم

حاال اگر یکی به این زبان، یکی به آن زبان دارد خودش را . به همین ترتیب ما همه یکی هستیم. بینهایت اوست

.ا می خواند، همه را عشق می خواندبیان می کند، خرد را بیان می کند، عشق را بیان می کند، آوازش ر

تابد، از تابشِ پیشانیفَرِّ تو مهیگر دیده ببندی تو، ور هیچ خنندی تو

مثال زدیم . عشق یا فَر او، برکت او همیشه می تابد:در این یکی دو بیتی که داریم می خوانیم موالنا می گوید که

شب می شود و بعضی موقع هاو این زمین حرکت می کند، بعضی ،بدکه آفتاب در باالي جو زمین همیشه می تا

. ولی فَرِّ او دائماً می تابد. روز می شود، ما آفتاب را می بینیم و شب می شود، نمی بینیم. روز می شودموقع ها

می ونیم؟نمی بیموقع هامی بینیم و بعضی موقع هاوقتی فر او دائماً می تابد، پس ما چکار می کنیم که بعضی 

.در بیت بعدي همین را می گوید. و این را نمی شود پنهان کرد،گوید که این فر می تابد مثل آفتاب

آیی در پرده پنهانی؟ای ماه، چه میپنهان نتوان بردن در خانه چراغی را

و زنده تکسی که به می گوید هر . می گوید که هر، این چراغی که، چراغ چه هست؟ چراغ زنده شدن به آن است

حاال . می شود، این را نمی تواند پنهان کند و تو خودت هم هر طرف که حرکت می کنی مثل آفتاب می تابی از همه

. ولی تو می تابی. ما رفتیم تو ذهن اینها را نمی بینیم

معنیش اینست که ما یک کمی . بنابراین وقتی در خانه چراغ را اینور آنور می بري، این را نمی شود پنهان کرد

حتی در بیت بعدي می گوید شما وقتی ذهن را می آورید پیش، لشکر . ذهن را ساکت کنیم، می توانیم ببینیم

در ما هم حتی انکار ما در من ذهنی . زن اوستسلطان را نمی بینید و متوجه نمی شوید که تمام هستی نوبت
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جهان این و هر لحظه زندگی را می دمد در ،طبلی است که در درِ بزرگان می زدند قدیمایننوبت . زن اوستنوبت

. یا خدا را می زند می گویدرا وجود و هر چیزي طبل وجود زندگی 

بینی، این لشکرِ سلطان را؟ای چشم منی

نوبتِ سلطانی؟نوشی، اینوی گوش منی

تمام انسانها قوه زنده شدن به او را دارند . شما انسانها را می توانید لشکر عشق ببینید. حاال بیاییم به انسانها واقعاً

منتها ما . آفتابش می تابدهم االن. زندگی یا خدا می تواند خودش را از طریق آنها بیان کند. و لشکر عشق هستند

و به گوشش می گوید که تو نمی شنوي این طبل ،چشمهایمان را عینک ذهن بسته. ایمچشمهایمان را بسته

. مان می توانیم بفهمیمطبل سلطان را به صورت زنده شدن بدنمان، یعنی زنده بودن این جسم؟سلطان را

نا شاید یکی از راههاي شنیدن طبل سلطان که سلطان در درون ماست و ما انکارش می کنیم، اینست که موالو 

اجازه بدهید چند بیت بخوانم که به این قسمت می تواند مربوط . انکار این من ذهنی عین اقرار است:می گوید

:می گوید. مشکل نیست. خیلی هم ساده است. باشد

892مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

کردی خنستکه میانِ خاک میاین کَرَم، چون دفعِ آن انکارِ توست

این لطفی که زندگی االن می کند به ما در من ذهنی هستیم، مانند دفع آن ،این فضلی که،می گوید این کرمی که

می خواستم به قبالً گفته که ما مثالً اگر از جنس نبات بودیم. انکاري است که اول به صورت خاك می کردیم

از آنجا رفتیم به ،االن هم که آمدیم به ذهن. ویمنمی خواستیم بر،حیوان برویم، حالت نباتی را انکار می کردیم

در ذهن انسان هر لحظه به عنوان من ذهنی بلند می شویم و می گوییم . از حیوان آمدیم به ذهن انسان. حیوان

این طبل سلطان هر ،و اگر کسی خوب توجه کند. ولی عین اقرار است،این کار انکار است. و مقاومت می کنیم،من

.لحظه به عنوان انکار ما زده می شود

من ،اینکه ما بلند می شویم و می گوییم می دانم و مقاومت می کنم و قضاوت می کنم،ما باید از خودمان بپرسیم

و فقط یک بافت ذهنی بدون انرژي بلند کننده ،ذهنی را بلند می کنم، آیا این انکار من پشتش زندگی نیست

پس االن . می توانست مقدار حرکت داشته باشد، فاصله دو تا فکر را ببندد؟ نه. می توانست انکار کند؟ نهزندگی

که این را بلند می ،ما با این شناسایی که این انکار من نشان می دهد که زیر این یک بادي است، یک انرژي است
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ویید که این خاك بلند شده، حتماً در آنجا باد اگر یک جایی گرد و خاك باشد، باد دیده نشود، شما نمی گ. کند

. پس خود گرد و خاك که به هوا بلند شده و شما گرد و خاك را می بینید، نشانه باد نیست. حتماً می گویید. است

. کهخود گرد و خاك که توان بلند شدن ندارد. این باد انرژي زندگی است. چرا آنجا باد هست

شته باشید، این شناسایی را داشته باشید که این بلند شدن شما به عنوان من ذهنی حاال اگر این اطالعات را دا

بگذارید . است در زیر، می خواهید ساکت شوید، انکار نکنید و حاال به صورت او بلند شویدآننشانه وجود زندگی

یعنی . دوباره لطف می کند،و ببینید که او دارد شما را از خواب بیدار می کند و دارد بخشش می کند،او بلند شود

دانستن اینکه اوست که بلند می شود به عنوان من ذهنی و این یک ناآگاهی و عدم شناسایی است، سبب می 

گفت من می دانم که نمی دانم و می دانم که تو ،امروز هم در غزل داشتیم. شود که ما بلند نشویم، بگوییم می دانم

ها آسان می شود اگر شما چند بار تسلیم واقعی این جور شناسایی. شودپس این سبب تسلیم من می . می دانی

. بشوید

از دوا بدتر شد این بیمارِ توحجّتِ انکار شد اِنشارِ تو

اینکه ما بلند می . انشار یعنی زنده کردن، زنده شدن. شودبمی گوید که این دلیل انکار باید سبب زنده شدن به تو 

نشان . ب این نشان باد استووییم من، همان طور که گفتیم اگر باد نبود، گرد و خاك هم نمی شد، خشویم می گ

ب این شناسایی باید سبب وخ. و ما بلند می شویم به عنوان من،اینکه یکی می خواهد در ما زنده شود به خودش

این شناسایی که . ن این دواستچو. می گوید این شناسایی را شما درست استفاده نکردید. زنده شدن من بشود

اي هست به نام زندگی می خواهد بلند بشود به عنوان تو، تو به آن انکار عین اقرار است و آن زیر که یک باشنده

براي چه این کار را می کنی؟ تو انکار نمی کنی . و بیمارتر شدي،شوي، این شناسایی را درست به کار نبرديبزنده 

می خواهد بگوید که این هم یک راه زندگی . کار می کنی که بفهمی انکار عین اقرار استان. که فقط انکار بکنی

و. بوده که به ما حالی کند که یک کسی آن زیر هست که می خواهد بلند شود و تو نمی گذاري

نطفه را خَصمیّ و انکار از کجا؟خاک را تصویرِ این کار از کجا؟

این بافت ذهنی . فکر چطوري می تواند فقط فکر انکار بکند. تواند این کار را بکندمی گوید خاك چطوري می

می خواهد بگوید که . نطفه که هنوز چیزي بلد نیست، چطوري می تواند دشمنی بکند و انکار بکند. است می گوید

. ده شويترا پیشرفت داده و رشد کردي و االن تبدیل شدي به چیزي که االن می توانی به زندگی زن
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و انکار را منکر بُدیفِکرَتسِر بُدیدل و بیچون در آن دم بی

بنابراین اصالً فکر نمی کردي که . می گوید که آن موقعی که نطفه بودي در مراحل اولیه، دل نداشتی، سر نداشتی

آیا ما اصالً به نظرمان می رسید . موقعیانکار را، نمی دانستی انکار می کنی یک. فکر را یاد گرفتی. فکر باید بکنی

. شویم و صاحب انکار شویمبیک روزي خواهد شد که ما صاحب فکر ،که وقتی این تکامل هشیاري را انجام دادیم

توجه کنید انکار را در این معنی به کار می برد که ما هر لحظه با بلند شدن به عنوان من ذهنی و بلند نشدن به 

این مقاومت صفر نکردن نشان انکار . هر لحظه مقاومت می کنیم. ریم زندگی را انکار می کنیمدا،عنوان زندگی

یک بودنی پشت . این خاك یا بافت ذهنی نمی تواند باشد،اي مقاومت می کندولی خود اینکه یک باشنده. است

چرا به آن بودن می گوید زنده می شوي؟ . این است

هم ازین انکار، حَشرَت شد درستاز جَمادی چونکه انکارت بِرُست

ستهمی گوید انکارت از جمادي ر .پس . ست یا درست خواهد شداالن هم زنده شدنت از همین انکار خواهد ر

یعنی هر کسی که به خودش فکر کند که من . بنابراین انشار ما یا زنده شدن ما از همین انکار درست خواهد شد

خودش . دیبه من ذهنی زنده می شوم، این چه معنی دارد؟ معنیش را پیدا کن،ند می کنمهر لحظه من ذهنی را بل

. هم توضیح می دهد

خواجه نیست: کز درونش خواجه گویدزنی ستپس مثالِ تو چو آن حلقه

خانه ،خانه نیستم:گوید کهمی گوید تو شبیه آن حلقه زن در هستی که در را می زند و از درون صاحب خانه می 

یعنی وقتی ما بلند می شویم به عنوان من، معنیش اینست که دري را می زنیم و این بلند . خانه نیستم،نیستم

می توانیم بگذاریم این طبل سلطان . شدن به عنوان من را به عنوان نوبت سلطان هم می توانیم به حساب بیاوریم

یکی از راههاي زنده شدن :انکار ما می گوید. ید من هستمخدا می گو. انکار ما یعنی اینکه من هستم اینجا. است

،بله. انکار ما نشان می دهد که پشتش یک نیرو است که این از خاك یا از ذهن و فقط از فکر نمی آید. ما به آنست

پس ز حلقه بر ندارد هیچ دستزن زین نیست، دریابد که هستحلقه

هر لحظه ما در خدا را می زنیم به صورت انکار و او می گوید . ی گوید من نیستمکه در می زند وقتی از درون مآن

به فاصله بین دو تا فکر زنده . یک لحظه یادمان می آید که انکار نکنیم، یعنی بلند نشویم به عنوان من. من نیستم
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. نزنیم سکوت کنیم،را نبندیم، در خدا ق، تق، تقت. اش را ببندیماین فکر را به فکر بعد نچسبانیم فاصله. شویمب

چند بیت بلی . ات از این کوزه بیاید بیروندر رباعی داشتیم گفت چند روزي به فکر کاسه و کوزه نباش، بگذار پنبه

. دیگر ساده شده. مانده آن هم سریع بخوانم برایتان

گفتم که به چه دهی آن؟ گفتا که به بذلِ جان

ارزانیگنجی است به یک حَبّه، در غایَتِ 

نهایت را، زنده شدن به تو را به چه می دهی؟ قیمتش چقدر است؟ می گوید به خدا گفتم به زندگی گفتم، این بی

شکایت ،نگو من، من، منی،تسلیم باشی،مقاومت نکن. يبلند نشو. نگو می دانم. یانکار نکن. گفت جان من ذهنی

گنجی است به یک . به بذل جان این من ذهنی،ل جانبه بذ،بر اساس دردها بلند نشوي،خشمگین نشويی،نکن

جان من ذهنی را قربان می کنی، . و خیلی ارزان است این،می گوید یک دانه می دهی و یک گنج می گیري. حبه

. نهایت را می گیريشادي و آرامش بی. نهایت را می گیريخرد بی. گنج حضور را می گیري

ریالحَول کجا راند، دیوی که تو بگما

باران نکند ساکن، گردی که تو ننشانی
. یعنی مسلط کردي،به ما گماردي،می گوید تو یک دیوي را، یعنی من ذهنی را. همین صحبتی که االن می کردیم

این من ذهنی را تو به ما مسلط . الحول کجا راند، دیوي که تو بگماري. فقط به زبان بگویم الحول این نمی رود

می خواهم . من االن دیگر نمی خواهم درد بکشم. شوم، درد به من حالی بکندبکنم به درد مبتال من انکار . کردي

. قربانی کن این را. از من ذهنی دست بردار. گفت جانت را بده. حل را گفتحلی داري؟ راهببینیم تو چه راه

بلند شوي به عنوان من، با حرفت پس نمی شود. باید زنده شوي. االن می گوید به زبان فقط نمی شود این را گفت

اگر این را . نیست نیرویی غیر از نیروي خدا:شوي، بعد فقط سطحی بگوییبشوي، با فکرت هم هویت بهم هویت 

. یعنی من ذهنیت را می راند،این زنده شدن به من است که دیو را می راند. شوي عمالًبمی گویی باید به من زنده 

باران بیرونی . این را باید تو بنشانی،می گوید،این گرد و خاك من ذهنی را بلند کردي تو. نه فقط به زبان گفتن

هاي من نمی توانند این گرد و حلباران فکر و راه. چیزهایی که من از بیرون می گیرم اینها این را نخواهند نشانند

عنوان فکر من و درد من بلند کردي و هر لحظه اینها بلند می شوند و چشم من را کور می کنند، خاکی را که تو به 

. گرد را باید تو بنشانی. باران نکند ساکن، گردي که تو ننشانی. این را نمی توانی بنشانی
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تفاقاً الحول درست تسلیم ا. که اجازه بدهی خرد او کار کند،توجه می کنید اینها همه ما را می رساند به تسلیم

الحول می ،قبل از قضاوت یعنی رفتن به ذهن،تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط. گفتن است

به او زنده . یک خرده شما را تبدیل می کند. ندئودر واقع عمالً بر می دارد آن بچه را یک خرده از مادر می زا. گوید

تا ما ،تو گرد بلند کردي، دیو را هم بر ما مسلط کردي:می گوید. ا می راندمی کند و این زنده شدنست که دیو ر

مخصوصاً درس موالناي امروز و االن هم فهمیدیم دیگر، همه ما فهمیدیم،. هشیارانه بفهمیم جریان چه هست

. خیلی جامع بود

تَمییز کجا ماند در دیده انسانی؟چون سرمه جادویی در دیده کشی دل را

جادویی است از این جهان نیست، به چشم دل من می کشی، دل من هم ،می گوید وقتی که سرمه خرد زندگی را

. وقتی می بیند االن با دید هم هویت شدگی می بیند. هویت شدگی دارد

این حاال اگر تو سرمه را از آنور بیایی بکشی، خردت را بیاوري به من بدهی، لحظاتی در اختیار من بگذاري، در

وقتی قسمت . اي که قبالً برایتان خواندمدرست همان قصه. صورت تمییز و تشخیص در دیده من ذهنی نمی ماند

و شما می خواهید ،شما آزاد می شود، آن قسمت آزاد شده یک دیدي دارد که من ذهنی شما به عنوان مادر ندارد

دیدیم یک چیزي را دیدید که وقتی قبالً می. شودبتمییز شود، بیباثر که دید ذهنی شما، دید من ذهنی شما بی

االن ما . قبالً عصبانی می شدیم، این چی هست، چرا باید اینطوري شود؟ االن مثل اینکه تمییزش را از دست داده

پس اگر چشم دل من باز شود، تمییز . در دیده من ذهنی،در دیده ذهنیعنیدر دیده انسانی. فضا را باز می کنیم

. یک چشم دیگري باز شده. یا دیدنش دیگر براي ما جدي نیست. ماندمن ذهنی نمیدر چشم

هر وَهم بَرَد دستی از عقل به آسانیهر نیست بُوَد هستی در دیده از آن سرمه

توجه که من ذهنی به تفاوتهاي سطحی،یا به تشخیصش اهمیت ندهید،وقتی شما به دید من ذهنی اهمیت ندهید

امروز اینها را صحبت . هر چیزي که نیست بود، یعنی از آنور می آمد، هست می شودمی کند، آن موقع می گوید

اي که او می کشد به از سرمه. می گوید هر نیست یعنی عدم، اصل ما، هشیاري براي ما هست می شود. کردیم

.است که از انور می آیدهر وهم، وهم االن براي من ذهنی خردي . در چشم دل ما،چشم ما

ها را عقل می ها می آید، یعنی عقل هم هویت شدگیمن ذهنی تصورات باطل خودش را که از هم هویت شدگی

در این حالت وقتی چشم دل ما باز شد، چیزهایی را که وهم می :می گوید. داند، خرد زندگی را وهم می داند
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به محض اینکه ما . دست می برد از عقل من ذهنی به آسانیدانستیم، خرد زندگی، شادي زندگی، عشق زندگی 

متوجه می شویم که . اثر می شودیک خرده زنده می شویم به زندگی، دید آن را پیدا می کنیم، دید من ذهنی بی

این را هم متوجه می شویم که با دید من . هاي بیرون را نشان می دهدآن توهم. این دید دارد ما را زنده می کند

. نی این زندگی و خرد آن وهم دیده می شودذه

ها و ها که عقل هم هویت شدگیخیلی. براي همین است که ما حرفهاي موالنا را می خوانیم، در همه اثر نمی کند

مقداري هم به آن دید زنده وولی از نظر ما که با دید موالنا می بینیم. باورها را دارند می گویند اینها توهم است

که دارد خودش را می کشد، آنکه در خشم از دست دادن هم هویت شدگی است، آن. نها در توهم هستندشدیم، آ

دائماً دعوا می کند، آن کسی که همیشه پرخاش می کند، آماده آنکهنگران آینده است، آنکهآرامش ندارد، آنکه

. نه آن کسی که آرامش دارد،اردواکنش است، من ذهنی دردمند دارد، دردها هر لحظه می آید باال، آن توهم د

تا سوی درت آید جوینده ربّانیاز خاکِ درت باید در دیده دل سرمه

باید . شویمببراي اینکه به خاك در خدا برسیم باید صفر . کنیم؟ از خاك در خداسرمه دل را از کجا پیدا می

تا این سرمه را به چشمش ،رت باید در دیده دل سرمهاز خاك د. یعنی تسلیم کامل،حقیقتاً بگوییم نمی دانیم

نه در ذهن، نه دنبال تصویر ذهنی می گردد، نه من ذهنی که ،کسی که خدا را می جوید،بکشد و جوینده خدایی

جوینده ربانی کسی است . آن نه،یا یک تصویر ذهنی را به عنوان خدا،در ذهن جستجو می کند من ذهنی دیگر را

پس االن شما متوجه شدید که سرمه را از اصیل بودن ندانستن .شودببه زندگی و به بنهایتش زنده که می خواهد

باید و . این دیگر واقعاً تسلیم واقعی است. نمی دانم و می دانم که تو می دانی:امروز هم به ما گفت که. که نمی دانم

. اینطوري باشیم

قطره سوی بَحر آید، از سیلِ کُهِستانیتا جزو به کل تازد، حَبّه سوی کان یازَد

می رویم به سوي ،حبه کوچولو هستیم ما. جزو باید برود به کل. ، آن کل استیمتا جزو، امتداد خدا هستیم، جزو

االن که هر لحظه هشیاري رفته فکر . کوه همین ذهن ماست. از سیلِ کُهِستانیاز کجا؟ . قطره به سوي دریا. معدن

چرا؟ ما فکر می کنیم که از آن فکر به آن . اختیار فکر درست می کنددرست می کند، فکر درست می کند و بی

هنوز آن چشم زندگی باز نشده ببینیم . استمسائل ما توهم. را حل خواهیم کردمان فکر بپریم به سرعت، مسائل

.ها ما مساله درست می کنیماین جور فکر کردنکه با 
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بعد اتفاق این لحظه را پله می . با مقاومت خودش را درست می کند. اصالً ببینیم که من ذهنی اول مقاومت می کند

یواش یواش مردم را و . آخر سر مانع درست می کند،هی می رود به آینده، آینده و آینده. کند براي رفتن به آینده

این لحظه زندگی است، . توجه کنید چه اتفاقی می افتد. یرون را مانع رسیدن خودش به زندگی می داندجهان ب

همین اتفاق را . این اتفاق به او زندگی نمی دهد. اتفاق را می بیند. من ذهنی چون هشیاري جسمی دارد، نمی بیند

.اتفاقات بعدي هم زندگی ندارندچون . این تله شیطان است. پله می کند براي رسیدن به اتفاقات بعدي

براي اینکه . ولی یواش یواش این استنباط و توهم به او دست می دهد که آدمهاي بیرونی و اتفاقات دشمن هستند

بعدش این کار و . پس آدمها و اتفاقات را مانع می بیند. نمی گذارند آن اتفاقی که باید بیفتد که زندگی دارد بیفتد

حاال . با فکرهایش هم نمی تواند. له در زندگیش ایجاد می کند که با مساله محاصره می شوداین دید این قدر مسا

و ،تند تند فکر کند این مسائل زیادتر می شود. در این توهم اگر تند تند فکر کند، این مسائل را حل خواهد کرد

د این سیل کوهستانی را رها کند می گوید بای. براي اینکه این ذهن به کوه تشبیه شده. هستانی استواین سیل ک

. می خواهد برود به دریاي یکتایی،این قطره است،بیاید برود به دریا،هشیاري

فکر بعد از فکر، درد . در عمل باید شما بنشینید فکر کنید، تامل کنید، که این وضع من مثل اینکه خوب نیست

این سیستم زندگی من است که این، این دید من . اد کردمبعد از درد، این همه هم درد دارم، اینها را من خودم ایج

دید من غلط است که این لحظه زندگی است، این را نمی . دید من غلط است که زندگی در بیرون است. غلط است

االن که به خیلی چیزها ،اول پله می کردم براي رسیدن به چیزها. اتفاقش را می بینم،بینم و زندگی نمی کنم

یا مساله هستند یا مانع هستند، ،اي اطراف من هستندبینیم زندگی ندادند، االن فکر می کنم یک عدهرسیدم می 

آخر سر هم ما از این موضوع دست برنمی داریم که ما و.همه را دشمن می دانم. نمی گذارند من به زندگی برسم

بقیه همه احمق ،اقعاً خرد کل هستممن و:می گوید،هر کسی که به عنوان من ذهنی پیر می شود. عاقل هستیم

. نباید بگذاریم به آنجا بکشد. آدم دیوانه می شود. هستند که مرا تایید نمی کنند

اگر شما مساله دارید در زندگی زیاد، آدمها را مانع می بینید، آدمها را مالمت می کنید، به خودتان شک کنید، 

در بیت اول بود که تو . من دور افتادم،من از خدا غافل شدم.بگویید دید من است که مرا به این روز انداخته

ایم شویم که شدهباگر ما محروم از خرد زندگی . شهر را به آشوب کشاندي و به پریشانی،خودت را پنهان کردي

مساله زیادتر مانو مشغول حل مسائل خواهیم شد، با من ذهنی،چه فردي و چه جمعی، مساله ایجاد خواهیم کرد

. براي اینکه ما زندگی می گیریم و به مساله تبدیل می کنیم. مساله تمام نخواهد شد،اهد شدخو
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مان باالتر می شود، این روال زندگی است که به ما بفهماند که تو راه غلط می یعنی به تدریج که می رویم باال و سن

دید ما . نیست اینطوري،می گوییم دیگران می کنند. آدمها را مالمت می کنیم،ما همیشه شکایت می کنیم،روي

این . یعنی سیل ذهنی،قطره سوي بحر آید از اشتغال به سیل کوهستانی. هست که این بالها را سر ما می آورد

ع بخواهم فکر من هر موق. قرار بود یکی یکی بیایند. فکرها که یکی پس از دیگري می گذرد یک سیلی ایجاد کرده

. کنم، بله نخواهم نکنم

خامش، که نشد ظاهر هرگز سِرِ روحانینی سیل بُوَد اینجا، نی بَحر بُوَد آجنا

ش باش تا بفهمی چه می وخام. و نه آنجا دریا هست،نه اینجا سیل است. می گوید من نمادگونه صحبت می کردم

ی گذرد و فکر بعد فکر می گذرد و این خودکار است، ش باش که بفهمی از ذهنت مرتب فکر موخام. مگوی

وگرنه اگر دنبال سیل بگردي . فقط به خودش خدمت می کند، خودخدمت است،خودگردان است،اتوماتیک است

ر معنوي را باید به آن زنده ر روحانی را، سش که سوخام. دنبال دریا بگردي، دریایی نیست،اینجا سیلی نیست

. ظاهر نمی شودبه زبان ذهن،شوي
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