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1428ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

عجب ماندند در آهنگ پروازمهمه بازان
کبوتر همچو من دیدي؟ که من در جستنِ بازم

پرَّدبه هر هنگام هر مرغی به هر پرّي همی
آغازممگر من سنگ پوالدم که در پرواز 

هنگام و می ترس از زبانِ مندهان مگشاي بی
زبانَت گر بود زرین، زبان درکَش که من گازم

دنبه می گوید مرا نیشیست در باطنبه دنبل
تو را بشکافم اي دنبل گر از آغاز بِنوازم

بِمالَم بر تو من خود را به نرمی، تا شوي ایمن
چه فَن سازمبه ناگاهانت بشکافم که تا دانی

دهان مگشاي این ساعت، اَزیرا دنبلِ خامی
چو وقت آید شوي پخته، به کارِ تو بپردازم

برد از ما که دیده شوخ کَردستیکدامین شوخ
؟را که پس فرداش بگدازمچه خوانی دیده پیهی

کمانِ نُطقِ من بِستان که تیرِ قهر می پرَّد
اندازمکه از مستی مبادا تیر سويِ خویش 

شمس تبریزيیکی سوزیست سازنده عتابِ
رهم از عالَمِ ناري، چو با این سوز درسازم
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز1428شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1428ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

عجب ماندند در آهنگ پروازمهمه بازان
کبوتر همچو من دیدي؟ که من در جستنِ بازم

منپروازمنظوردركدر،استانگیزتعجبعجب،هستندشکاريپرندگاناینهاکهعقابهایابازهاۀهمگویدمی

تنهانهبلکه.نیستمشدنهویتهمبرايکردنشکاردنبالدیگرمنچرا؟.کننددركتوانندنمییعنی،اندمانده

شکارمراوجودکلبعدومراهايشدگیهویتهمکههستم،زندگیبازدنبالکهامشدهکبوتري،نیستمباز

.بشومآزادمنتا،کند

ازابتداازکهشدهمتوجهو،استهوشیاريواینخدائیتجنسازداندمیاوالًکهگویدمیکسیرادركاینو

وحیوانبهنباتازونباتبهجمادازمسیردرهمینطوربوده،کردنشکارمشغولشدهجدازندگیازکهازلروز

کهبینیدمیو.کردنشکاربهذهندرکردهشروع،هوشیاريبهابتدادرانسانذهندروانسانذهنبهحیواناز

.چیزهاباشودمیهویتهمجهاناینبهشدنواردازپسکه،استهوشیاريفعلیحالتهمینبهموالناتأکید

دستبهذهنیمنبعنوانماکهاستچیزهاییهمانشکارهااینو،ایمکردهشکارهوشیاريبعنوانمایعنی

.هستندذهنیمندهندهتشکیلاینهاو،ایمآورده

طوربهدیگرآدمهايهایمان،بچهفامیلمان،مادرمان،پدرمان،ذهنیتصویرازاعمایمکردهشکارراچیزيهرو

دردهايمثلهیجاناتآنازپسو،نشیندمیچیزهمهجايکهپولمخصوصاًپولمان،مثلبیروندرچیزهاوکلی

دیگر،بشویمشکاربایدماکهایمرسیدهدركاینبهاالنولی.ایمکردهشکارمارااینهاما،رنجش،ماخشم،ما

.استبسشکار

شدگیهویتهمبایدکهباشیمداشتهرادركاینلحظهایندرکهاستاینجهاناینبهماآمدنازمنظورو

کهگویدمیهمینبراي.توانیمنمیخودمانکهداریمرادركاینو،بریزیم،ایمکردهشکارحاالتاراهایمان

ازمنظورو.نداردفایدهدیگربیشترکردنشکارفهمیدهکهباشدحالتاینبهتواندمیانسانیفقط.ماندند!عجب

دركماو.بریزدرااینهابعداًسالدوازدهتادهمثالً،ذهندرکردنشکارکوتاهیمدتازپسکهبودهاینآمدنش

تا.کندشکاررامابیایدکهخواهیممیخداازهستیم،خدابازدنبالنتیجهدر،توانیمنمیخودمانکهایمکرده

.کبوترشدیمحاالبودیمبازحاال



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

4: صفحه

وذهنیمنروشهايوذهنیمناینکهبرايکنند،دركوکنندقبولراموضوعاینتوانندنمیانسانهاازخیلیو

سؤالاینراآنهاکندمیواداردرداینهمیشه،هستندهمشدیددردزیرالبتهاست،مسلطآنهابرذهنیمندید

آندرکوتاهی،مدتازپساینکهبرايگوید،میموالناکهاستایندلیلشدارم؟دردآنقدرمنچرا،بپرسندرا

.نداندتقدیروبندهکنددبیرت:گویدمیکهمعروفغزلآندر،خواندخواهیمامروزهمکوتاهمدت

سالهچهار،سالهسهبچهگذارد،میزندگیهنوزراپایشکهچراگذاردمیدرستراپایشآدماولسالچنددر

گامشهازمانآندربنابراین،کندمیهدایتشداردزندگیونشدهتکمیلاشذهنیمنونشدههویتهمهنوز

وکردندتکمیلبچهرويراشانسلطهمادروپدرکهبعداًکند،میدرسترااشزندگیو،گذاردمیدرسترا

غزلآنبعدوکنند،میجدایشزندگیازدیگرکردندهویتشهمباورهاباو،دادندقراراومرکزدرراباورهایشان

کهگویدمیموالناامروزآورد،میدرسرکجااستمعلوم.آوردمیدرسرکجاازدیگرنیستمعلوم:گویدمی

.دیدخواهیمپایینکند،میدرستدملیکمدتییکازپسانسان

ازورساندمیرادملاینکهاستزندگیفقطواستدردیعنیاستچركازپرواستدملیکانسانیهر

که؟دیديمنمثلکبوتر:کهگویدمیهماینجاکهاستهمینبراي.بریزدفرودردهایشتا،زندمینیشتردرون

کند؟شکاررامنکههستمبازجستجويدرمن

درراشکاريهروکردنبیشترشکاردیگرکه،ایدرسیدهبینشاینبهشماواقعاًکنیدسوالخودتانازشماحاال

مراکزاینحوشوحولمازندگیتماماینکهوکردننگاهجهاندرآنعینکپشتازودادنقرارخودمرکز

مثلبزرگیکهببینممنندارد،ايفایدهبشوددردازرپوبشودسامانبیونظمبیامزندگیوبدهمسازماندهی

یاکنمپیداجدیدهايشدگیهویتهماینکهعوض،بکنمراکاراینعکسبایدمنکهنکند،گویدمیچهموالنا

راکاراینتوانمنمیدارمآنجاقبلازکههاییشدگیهویتهمآنباچونو،بریزمرااینهابایدکنمپیدابیشتر

.بشومتسلیمهمیشهباید،کندزیادخواهدمیبینشآنآنکهبراي،کنم

جنسازراماکهشرطوقیدبدونوکردنقضاوتوذهنبهرفتنازقبلهستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم

وداردذهنکه،جهاناینبهآمدهیعنیانسان،جهاناینبهآمدیمما:کهگویدمی.کندمیاولیههوشیاريهمان

،بشودزندهخودشبینهایتبهخداانسانایندرکهاستقرار،دارداینطوريبدناینوداردايپیشرفتهمغزیک

از،آیندهوگذشتهیعنی،زمانخوابازبشویمبیداریعنی،بشویمآگاهابديلحظهاینازبایداوصورتبهماو

راکاراینداوطلبانهو،بکندشکارراماکههستیمخدابازجستجويدرنتیجهدروبمانیمبیداروذهنخواب
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کارایندنبالخودمان.کنیممیراکاراینتسلیموزندگیبهالتماسباکنیم،میراکاراینآگاهانه،کنیممی

.گویدمیرااینها.هستیم

موازيوتسلیماثردرکردپاكزندگییاخداراماهايشدگیهویتهمکهمدتییکازپسمندانیدمیشماو

بهشودمیبازمادرونفضايایندهدمیقرارراخودشوقتیو،دهدمیقرارمامرکزدرراخودش،اوباشدن

تماشارابرنامهاینجدیداًکهکسانیکهکنیممیتکرارهمهمیشهایمگفتههمیشهرااینها.بینهایتاندازه

دیگرفقط،بشودخداجنسازمرکزتاناگردانیدمیشماو.کنیممیصحبتداریمچیبهراجعبفهمند،کنندمی

وشودمیبدآخربشودکبوترتواندمیجوريهچبازخوبکهنگوییدشمابنابراین.خوردنمیشمابهضرريهیچ

:کهگویدمی،باشدیادتانخوانیممیهمیشهکههمراشعراینوبینیدمیضرر

3496مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بر صدف آید ضرر، نی بر گُهرکس نیابد بر دلِ ایشان ظَفَر
اینجوريچهکهدیدخواهیمهمامروزو،زندگیکمکبهانداختیمراهاشدگیهویتهمماکهآنازپس،پس

مرکزچرا؟بیرونی،کسهیچ،بیرونیچیزهیچیعنی،بشودپیروزتواندنمیمادلبرکسیدیگرافتد،میاتفاقات

ذهنیمنپوششاست،هاشدگیهویتهمهمینصدف،استصدفبرضررهمیشهو.شدهخداجنسازما

آنپايرويوشدیمهوشیارآنبههوشیارانهماکهوقتی،ماستهوشیاري،ماستجوهرکهگوهر.استصدف

ازترسرود،میبینازمرگازترسرود،میبینازترس.بزندضررمامرکزبهتواندنمیکسیدیگرایستادیم

،رودمیبینازدیگربرنجیمماکندکاريیاکنداذیتیا،کندتوهینمابهکسیاینکهازترسرود،میبینازضرر

.رنجدنمیبشودخداجنسازمامرکزوقتی

برنامهاینبهشمااگروشدهعوضشمامرکزحتماًهستیدشکرورضایتحالدردائماًورنجیدنمیشمااگرو

و،بشویدکبوتربازبجايکهاستوقتششماوکردهانتخابراشمازندگیکهبدانید،متعهدیدوکنیدمینگاه

است؟درست.شدخواهدپاكوبشود،پاكکهاستوقتششمامرکزیعنی.بشویدتبدیلکهاستوقتش

پرَّدبه هر هنگام هر مرغی به هر پرّي همی
 پوالدم که در پرواز آغازممگر من سنگ

بهافتادهاولگفتم،تکاملبهکردهشروعهوشیاريیعنی،کردیمشروعماازلروزازکهموقعیآناز:کهگویدمی

بودهابزاردنبالیعنی،بپردباهاشکهبودهپردنبالهمیشه،انسانذهنبهوحیوانبهبعد،نباتبهبعد،جماد
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پرما،کردهدرستپرآمدهکارابتدايدرهمذهنیمندرو،خودشازکردندفاعوکردنزندگیوپریدنبراي

همکهچیزيهربایعنی،کنیممیافتخارهاهمینبرايوداریم،رادانشمانپرداریم،راپولمانپرداریم،فکر

.شدهپرمانوبالاست،شدهپرمان،ایمشدههویت

منمگرپذیرم؟ناآسیبمنمگرچی؟منبپرد،پريیکبابایدباشدهنگامهربگیرنظردررامرغیکگویدمی

منناپذیرمآسیبمنبگویدخواهدمیو.ناپذیرمآسیبنقدراییعنی؟امآرمهبتونمنمگریعنی؟پوالدمسنگ

کهبشومهوشیاريبرومکنممیپروازدارمکه،آغازمپروازدرکه،هستمخداجنسازمنندارم،احتیاجپربه

.پریدهمیخداییپربااینکهبراينداشتاحتیاجپربهاولروزهوشیاريبودم،اولروز

احتیاجشدگیهویتهمپربهبریزیمراهاشدگیهویتهماگر،ذهنیمدرفعالًانسانبصورتماکههماالن

مابرايمرگو،باشیمناپذیرآسیبتوانیممیهوشیارانهو،هستیمناپذیرآسیبماکهاستایناشمعنینداریم،

است،ذهنیمنمالاینها،بیندازیمخطربهراخودمان،کنیماحتیاطیبیاینکهنهنترسیم،مرگاز،بشودتمام

اگرماو،کردهفلجراماهیجاناتاینخشم،ترس،حسادت،وکرده،منگراماکهترسی،بشودتمامترسیعنی

همانپس.ناپذیرمآسیبماکهشویممیمتوجه،بشودهوشیاريجنسازمرکزمانوکنیمپاكرامرکزمان

حالدربشویمهوشیاريهمانبهرویممیداریممایاپس،هوشیاريآنبهرویممیداریمیا،شویممیهوشیاري

.لحظهاینبهبیاییم،بشویمتبدیلاوبینهایتبهتاتبدیل،تسلیم،تبدیل،تسلیم،تبدیلیم،تسلیمیم،

اوجنسازبایدما،خدایعنیزندگیاولروزیعنیآغاز،شویممیازلیهوشیاريجنسازرویممیکنیممیپرواز

شود،میمتولدشاپركکرمتويازاینکهمثلدرست.استدیگرجوریکپروازمانشدیموقتییاوبشویم

شاپركاینمنگرچهندارد،کندمیپروازکهشاپركباپروانهزندگیبهشباهتیهیچزمینرويدرکرمیزندگی

.حضورشاپركبه،شویممیمتولدذهنیمنکرمتويازهمماشودمیمتولدکرمتوياز

جنسازکهداندمیو،کندمیپروازآغازبسويکند،میپرواززندگیبسويتسلیمراهازآگاهانهانسانیهرپس

بایدشخصیهریعنی.پردمیپريهربامرغیهرکهنیستمهمبرایشو.استپوالدسنگیايناپذیرآسیب

،پرندمیماديپربا،کنندنمیدركراموضوعاینهنوزکهدیگرانسانهاياینکهولو،باشدخودشرويتمرکزش

پربازان،پرندمیپرشانباپرندگانکهنیستمهممنبراي،پریدمیپريچهباشمانیستمهممنبراي:بگوید

کهاستهوشیاريهمیشهاینکهبرايپرد،میپريچهباهوشیاريحیوانیحالتدرنیستمهممنبرايدارند،
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توجه.خداستجنسهمآن،نیستبیشترهوشیاريیک،کندمیزندگیانسانذهنوجمادونباتوحیواندر

کنید؟می

.استپريبیمنپر.کردمپیداراپرممن.بپرد،پردمیپريهرباهنگامیهردرمرغیهرکهگویدمیداردپس

کهموقعهرکهاستاینمنسرنوشتو.پوالدمسنگ،ناپذیرمآسیبمنچرا؟.ترسمنمیموضوعاینازمنو

.پرممیخداییپرباشدمتبدیلکامالًوقتی،آغازبهکنمپروازراموضوعاینشدممتوجه

هنگام و می ترس از زبانِ مندهان مگشاي بی
زبانَت گر بود زرین، زبان درکَش که من گازم

بازرادهانت:گویدمی.داریمذهنیمنکهگویدمیمابهخدایازندگیزبانازگوید؟میکیبه.قیچییعنیگاز

کهنیستانسانیهیچ.داریمذهنیمنکهمدتیتمامیعنیهنگامبی.بشودوقتشکهموقعیتانزنحرفونکن

زندگیتواندنمی،بماندباقیتواندنمینکنددرستذهنیمناصالًنکند،درستذهنیمنجهاناینبهبیاید

.کند

عینکومرکزششودمیچیزهاآن،چیزهایییکبهچسبدمیرودمیآیدمیهوشیاريبصورتانسانیهرپس

مییعنی،کندمیجارورادیدهاآن،بودهبقابراي،استجداییدیدفقطدیدآنشودمیمتوجهبعداً،دیدش

موقعبی،استوقتبیو،استهنگامبیکهداندمیداردراهادیدآنکهموقعیولی،کندجاروزندگیگذارد

زندگیزبانازپسهستند،مرکزشدرکهزندمیهاشدگیهویتهمدیدازراحرفهادارداست،بیهودهاست،

.استموقعبیاالناینکهبراينزن،حرف:گویدمی

بهگویدمیزندگی،گویدمیخداگوید؟میکی.توزبانازبزنمفرحخواهممیمنکهچرامنزبانازبترسو

هنگامبیکهاستاینمردماشکالولی.گویدمیهاانسانۀهمبهنهگوید؟میشماومنبهفقطگوید،میانسان

وقتیکهنیستندمتوجه.کنندسکوتکهنیستنداینمتوجهوکنندنمیقطعراحرفشانو،زنندمیحرف

منکههاشدگیهویتهمدیدازشوندمیبلندلحظههراینکهبراي،بزندحرفآنهاطریقاززندگیگذارندنمی

حرفوکنیمفکرخواهیممیماديدیدهاياینبراساسمادانیم،میماگویندمیوزنندمیحرف،استذهنی

دلشانکهحالیدر.زنیممیحرفدلمانازمرکزمانازدانیممیاینکهبراي.استدرستهمحرفهایمانبزنیم

دردهاحتییاواند،شدههماالنوشوندمیپوسیدهشوندمیکهنهباورهااین،هستندباورهادلشاناستمادي

.مرکزشاندرهستند
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منبگذار،نزنحرفآنهامحورحوشوحولوشدگیهویتهمازپرودردازپرمرکزبراساسگویدمیزندگی

توطریقازمنبشويتسلیمهماالنهمین.شوتسلیمشو،موازيبزنم،حرفتوطریقازبایدمنبزنم،حرف

آنبهبپراینازفکر،فکر،فکر،فکر،اشهمه،فکرتادوبینفاصلهازوشآگاهگویدمیبعبارتی.زنممیحرف

بزنیحرفطالییهمچقدرهراینکهبراينکن،راکاراینکن،مدفونفکرهااینزیرراخودتوببندویکی

حرفمناگر،زرینبودگرزبانت،بزنیحرفعالیخیلیدانمنمی،بزنیخردمندانه،بزنیفلسفیحرفهايیعنی

.باشخاموشیعنی،درکشزباناینصورتدر،هاشدگیهویتهماساسبرزنیمیحرفتو،زنمنمی

کتابتاچهارجهاناینبهیمیامدنمایعنیکنم،میقیچیرازبانتکنم،میقیچیهستم،قیچیمناینکهبراي

،بزنیمحرفباورهاآناساسبر،مرکزماندربگذاریمبگیریمباورتعدادیکیابشویم،هویتهمآنهابا،بخوانیم

تعداداینکه.شریکندآنها،شدهتقسیماصطالحبهنفرمیلیونهابوسیلهباورهاآناینکهولودانیم،میبگوییمبعداً

کنممیفکروهستمجمعیذهنیمنجزومنو،هستمهمنمرکزآنو،شریکندباوريیکدرمردماززیادي

و.آیدنمیدرجورزندگیبلحاظوزندگیلحاظاز.استغلطاین،باشدمنمرکزدربایدو،استدرستباورهااین

را؟اینفهمیدیم.استزدنحرفهنگامبیاین

شود،میمنتهیدردبهکنیمیعملیهر،کنیمیفکريهر،زنیمیحرفیهریعنیگازممنکهکشدرزبان

و.استبسبودنباز،باشیکبوتربایدگویدمیکهگرديبرنمیاولبیتبهچراوکنی؟میراکاراینچیبراي

زند،میراحرفشاالن

دنبه می گوید مرا نیشیست در باطنبه دنبل
تو را بشکافم اي دنبل گر از آغاز بِنوازم

یکبههماینجاکهاستبدنازقسمتییکیعنی،کردنبادوبرآمدنهمینلمدل،مدیعنیلنبدکهدانیدمی

دردناكبسیارو،استواگیردارهستهممسري،باالآیدمیدملاصطالح،بهاستَفگویندمیراخطرناکشجور

نرگوسفندچربیاصطالحبهازقسمتآندنبهگذاشتند،میدنبهآنرويقدیمو.هستهمخطرناكواست

اوبخوردايضربهاگر،دملشرويگذاشتهدنبهکهکسیبنابراین.استنرمهم،استچربهمدنبهاینواست

.گیردمیراضربهدنبهآن،آیدنمیدردش

تشبیهدملبهموالناراذهنیمناین.شودمیایجادمادملاطرافتسلیماثردرکهستافضاییدنبهاینجادر

هویتهماینکه،نباشدعشقیمحیطیکدرسالگیدوازدهدهدراگرجهاناینبهآیدمیکسیهر.کندمی
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مابیشترکهنباشداینطورياگر،بشودبینهایتمرکزشو،بشودزندهخدابهوبیندازدرادردهاوهاشدگی

مجموعو،استدملیکبگوییمتوانیممیانسانهاهمهذهنیمنپس.آوردمیدردملیککسیهر،نیستیم

.استدردازپرکه،جهانایندراستبزرگدملیکانسانها

آدمبیایدکسیهراینکهبراي،بخوردتکانتواندنمیترساز،دربیاورددملتاصدانسانکنفرضکهدانیدمی

مجموعهویتیم،همچیزصدازبیشترماوبدهد،فشارماجايیکبهباالخرهدستشبانکند،کندمیاحتیاط

.استدردناكدملیکاینها

خواهمراتودردازپرذهنیمن،ايدملايو.دارمنیشییکباطندرمن:کهگویدمیلنبدبهدنبهولی

خواهدمیموالناکهکنیدمیتوجه.بدهمنوازشیعنیبنوازمبنوازم،آغازازراتومنبدهیاجازهتواگر.شکافت

یعنیشخصیهرو،کنیمفضاگشاییبایدکنیم،برخوردآنهابانرمشبابایدماوهستنددملانسانهاکهبگوید

بازفضا،کنیدبازفضااطرافشبایدهمیشه،فضاگشاییبایعنیدنبهبادملتانبابایددارید،دملکهشماشخص

.داردنیشترباطنشدرکهستازندگینرمدملهمانشدهگشودهفضاياینکنیدبازفضاکنید،

بخششازپرونرممولطیفمکهمنشو،تسلیم،کنبازفضالحظههرتو:کهگویدمیشمابهزندگیوخدایعنی

فَیکونیکُنیک،دارمخرديیکباطنمدرمنو.نزنهمحرف،دملتاطرافبگذار،هستمخردازپروهستم

ایندرداردمصداقخواندیمتابحالکهچیزهاییاینهمه،خوانیممیراهااینۀهماالنکهدارمضاییقیک،دارم

امکانشمابراي،کنیدمیایجاددملتاناطرافشماکهحضورياین،شدهگشودهفضاي،فضاگشاییاین.بیت

.تواندمیزندگیفقط،کنیدمعالجهرادملتانکنیدمیپیداامان،نزندآسیبشمابههنوزکسیکهدهدمی

ماذهنیمندملایناطراففضاگشاییباکهستازندگینرمشدنبهاین.نیستگوسفندۀدنبهمدنبهاین

،رساندمیرامادملاینخودشیعنیهست،نیشاینزندگیخرددریعنیباطندرو.دهدمینشانراخودش

شماو.ریزدمیمادردهايیعنی،بیرونآیدمیچرکشاینو،موقعبهزندمیرانیشتردرونازهمبعدوپزدمی

.بنوازدآغازازبایدراشماو.کنیدصبرباید

بنوازمیعنییکی،داردمعنیدونواختندادم،مینوازشراتومناولروزکهنوازشیهمانبایعنیبنوازمآغازاز

یعنی.استمعنییکبههمدوهروکندمیپیدامعنیاینجادردوهرکه.بدهمنوازشیکی،سازیکمثل

خودتاستمرکزتدرکهدملاینباخودتکنم،ادارهراتوکارهايبزنم،راتومنبگذارکنایجادرافضاخالصه

.کردخواهیخرابراکارنکن،ادارهرا
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و.داردمصداق،خواندیمکهاینهاییکنممیتکرارسریعخواندیمقبالًکهراابیاتیآنۀهمبیتایندنبالبه

کهآنهایی.کنیدتکراروباشیدداشتهخودتانباهمیشهوبکنیدیاداشترامهمابیاتاینشماکنممیخواهش

راشمابایدآنهاروشناییلحظههرو،شمازندگیدرباشدبایدروشندائماًچراغمثلاساسیابیات،انداساسی

کند،میبیانرازندگیمنظورکهنویسممیاالنکهاستبیتیهمیناشیکی.کنیدفکرکهکندکمک،کنداداره

:گویدمی

364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فَابتَعثْت اُمۀً مهدیّۀًکُنت کَنزاً رحمۀً مخْفیّۀً
.پنهان بودم، پس امتی هدایت شده را برانگیختممن گنجینه رحمت و مهربانی 

گنجینهزندگییاخداپس،بشودزندهخودشبهمادرکهبودهاینزندگیمنظوراست،سادهخیلیاستعربی

یک،امتیک،گروهیک:گویدمیو.استلطف،استمهربانیايگنجینهاست،بینهایتمهربانیورحمت

اجازهجوريهچ.کندهدایتدهیمنمیاجازهماکه،کنممیهدایتشانخودمکهراانساننامبهباشندگانی

کنیمفضاگشاییلحظهبهلحظهاگر.کنیممیمقاومتوکنیممیستیزه،کنیممیقضاوتلحظههر؟دهیمنمی

امت،مبرانگیختراشدههدایتامتیپس.کندهدایتراماشدهگشودهفضايهمینودنبهدهیممیاجازه

.انسانهاتمام،هستندانسانهاهمینشدههدایت

راانسانهاخواهدمیواستعشقبینهایتای،استعشقبینهایتیکاست،مهربانیبینهایتیکخداپس

جمادازجمادبهاول،کردمعرض،کردهپیداتکاملهوشیاريه،آوردکردههدایتگفتاولآنازو.کندهدایت

تواندمیراما،کنیمایجاددملایناطرافدنبهاگرآنجادر،انسانذهنبهحیوانازحیوانبهنباتازنباتبه

.استمهربانیبینهایتخودش،بشودزندهخودشبهمادروکندهدایت

دملاالن،مامرکزبهآوردمیرازیباییبینهایترا،عشقبینهایترا،رحمتبینهایتورا،مهربانیبینهایتو

درکهکسی.دملیممثلماآید،میدردشبشودواردآنبهحرکتیهروچیزيهریعنیچی؟یعنیدمل.است

یکبپرد،استممکنحرفییکبه،بشودناراحتاستممکنیکدفعهنیست،اعتمادقابلدارددملمرکزش

کنیدمینگاهتلویزیونداریدشما؟نکردیدتجربهشما.هستیمآنطوريماکه،بشودناراحتببیندراعملی

کی؟آیدمیبدشکی؟شودمیخشمگینکی.شویدمیخشمگینشماکندمیرانندگییکیشوید،میخشمگین
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بایدشماولی.زندگیکند؟میمعالجهتواندمیکی.شمامرکزدر؟کجاستدمل.شمادملشود؟میناراحت

.کنیدهمکاري

بهرسانممیوپزممیراشمادملمنگویدمیاینکه،دارمنیشخردمدر،دارمباطندرنیشگویدمیاینکهپس

شود،میبدتردملاینزنیممیحرفچیهرن،زنحرف،استخامالناولی،بزنمنیشترتوانممیکهجایی

مهربانیبینهایتتاآمدیمما؟آمدیمچیبرايباشد،یادتانهمیشهبیتاینکهبینیدمیپس.نیستیمبلدسکوت

:هستقدسیحدیثهمینازو.برودبیرونبایددملاین.بشودزندهمامرکزدررحمتو

حدیث قدسی

...کُنت کَنزاً مخفیاً فاحببت اَنْ اُعرَف

...من گنجینه رحمت نهانی بودم و می خواستم که شناخته شوم

خواهممی،هستمرحمتبینهایت،هستمنهانیرحمتگنجینهمن:گویدمیخدایعنیرا،اینهاخواندیمقبالً

ماکه.کنمتثبیتاودررابینهایتموقتی،گرفتخواهدصورتانساندرشدنشناختهاینوبشومشناخته

ودهیممیادامههمینطوري،پریممیفکریکبهفکریکاز،باشیمسطحدرخواهیممیما،بگذاریمخواهیمنمی

مصداقبیتآندرکهکنمیادآوريهمرابیتاینبله.ایمکردهمدفونفکرهاپردهزیردرراخودمانوراخدا

گوید؟میکنم،چکاردملمبانمکنیدمیسؤالاگرشما.کندمیپیدا

1258مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بگیرد عاقبتهم قضا دستتگر قضا پوشد سیه، همچون شَبت
درباالخرهماومامرکزدرگذاشتهراآنهاوچیزهاباکردههویتهمراماآوردهزندگیقانونراماآوردهقضااگر

مابهکیماستمرکزدردملایناالنوکردیمایجاددردکردنرفتاروکردنفکروآنهاعینکپشتازدیدناثر

دملوکردههویتهمراماآوردهکهکسیهمانیعنی.شدنتسلیمباجوري؟هچ.قضاهمکند؟کمکتواندمی

خدااینجادرکه،کندکارکسآنبگذاریمآنکهبجايما.ببردبینازرادملتواندمیهمکسهمان،کردهدرست

:گویدمیکنیدتوجه.رسدنمینتیجهبهکهدیدها،آنبا،مانذهنیمنباکنیم،میکارخودمان،استزندگییا
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1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وي نهد از المکان
عملآنها،اساسبرکردنفکر،هاشدگیهویتهمپشتازدیدناثردرگفتهمابهقبالً:گویدمیجهنمبهراجع

شدههویتذهنجهنمهمینگویندمیکهجهنمیاین،شودمیایجادجهنممامرکزدرآنها،اساسبرکردن

،شمادملپیششودمیحاضر،شمامرکزگذاردمیراپایشگویدمیخدا،شويمیتسلیموقتیدرد،ازپراست

و،آنجابهالمکانازگذاردمیقدمخدایعنی،حقگیرد،میقرارفضاایندرشمادملوکنیدمیبازفضاکهموقعی

دردشدمل.شودمیخاموششماجهنمیعنی.شودمیخاموشلحظهآنشماآتشوشود،میوبشوگویدمیاو

اجازهوقتیکهپنهانی،خردهمان،پنهانینیشهمانیعنیفَکانکُن.هستاطرافشدنبهوقتی،شودمیساکت

.کندمیکارمادملروي،باشدمادملاطرافاوکهدهیممی

دملو،رامادملبدهدشفاکهنهدمیقدمخدایعنی،گیردمیقرارفضاایندرمادمل،کنیممیبازفضاوقتیپس

،بشودیادآوريخواندیمبارهاکهبخوانیمهمرابیتاین.گیردمیقراراطرافشدنبههمینکهشودمیساکتما

.استاساسیابیاتاینها،باشدداشتهخودتانباهمیشهبنویسیدتوانیدمیشماکهاستهاییبیتاینها

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بپذیردمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت
ست، نه موقوف عللکارِ او کُنْ فَیکُون 

،وادماینصورتدر،پذیریدمیرالحظهایناتفاقیعنی،کنیدمیبازفضالحظهایندردملتاناطرافدرشماوقتی

میآنکارشکند؟میکارجوريهچوبدهد،شفاراشمادملخواهدمی،شودمیشمادملاینواردزندگیدم

دردهایتانکند،میپیداآرامشدارددملتانهم،هستیدشماشدهبازفضاياینهمدوباره.شودمیوبشو:گوید

مندستازدیگراختیارو،اودستدهیدمیرااختیارشماوفضاآنبهنهدمیقدمخداشود،میساکتدارد

نشانذهنکهبیرونیعلتهايموقوفنهاستشودمیوباشاوکاروشود،میخارجدیگردملهمین،ذهنی

.دهدمینشاندملهمین،دهدمی

اصالًنکن،قبولمسئولیتگویدمیدمل،کردندمادرموپدرکند،میهمسرمکهدهدمینشانخودشدیدبادمل

حاضرکسهیچکرده،ایجادخودشکهرفتهیادشکرده؟ایجادکیرادملاینگویدمی،ماستمرکزکهدمل
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حاضرجهانمردمبیشترولی،گویمنمیراهمه،پذیرندمسئولیتکهآنهاییازغیربهگویمنمیمن،نیست

.اندکردهدرستخودشانراخودشاندملشانکنندقبولنیستند

نتیجهدربشود،خوبمادملبرودبینازبایدبیرونیعلتهايو،استبیرونیعلتهايموقوفمادمل:گویندمی

عوضجامعهتاهستند،جامعههستند،شانخانوادههستند،مادرشانوپدرهستند،همسرشانتغییردنبال

،بشودعوضبایدوآنهاستازدملها،کنندمیمنصوبدولتیچیزهايبهرااینهاکههستندآدمهابعضینشود،

علتهايگویدمیدمل.بیرونیعللاست،عللموقوفبشود،خوبآنهادملتا،بشودعوضبایدحکومتیسیستم

.نیستچیزينهمچوکند،میخوبرادملاینهمبیرونجهانعلتهايکرده،ایجادرادملبیرونی

حاصلدملهاست،شدگیهویتهمدیدهمینماست،ماديدیدبعلتدملهاست،شدگیهویتهمبعلتدمل

اصلمابرايدردکهاستایندملشدنبدتردملشدنشدیدتر.آنهاستعینکپشتازدیدنوکردنفکر

.کرددرستراجهانشودمیخشونتکلیطوربهزدنبا،کردنشکنجهبازدنکتکباکنیممیفکر،شده

اینونرمشاینولطافتاینتایعنی.باشددنبهبایددملاطرافکهکندمیرااینصحبتموالناببینیدامروز

شمابزرگ،دملاینکردنخوبدر،بدهیمشفارادردهایمانتوانیمنمیما،نباشدمادربخششاینوانعطاف

معالجهدملاینکهبشوندلطیفبایدهاانسانۀهمدمل،یکشودمی،کنیمجمعراهاانسانۀهمکنیدفرض

.کندتمرکزخودشرويتواندمیکسیهرالبتهوبشود،

،رامردمدملبدهیمفشاربگوییمتوانیمنمیهوابیهمینطورباشیم،همدملمواظببایدماکهکنیدمیدقتولی

خواهممیرامردمدملمن،نیستمربوطمنبهاست،دملتاپنجاه،دارمبرخوردآدمتاپنجاهباروممیروز

بیاوریم،درارتعاشبهآنهادررازندگیتوانیممیکنیمهمکاريتوانیممی.نهنیاید،دردشخواهدمی،بدهمفشار

،فَیکونکُنبرايواستفَیکونکُنموقوف،نیستبیرونعللموقوفپس.باشیمدنبهجنسازباشیم،لطیف

حواسماناولکنید،ایجاددملتاناطرافدررافضابایدشما،کندکارخداخردوخدا،شودمیوباشاینکهبراي

دملهمآنهادانیممی.کنیممیایجادهمدیگراندملاطرافدرفضااستمقدورکهآنجاتا.هستخودمانبه

.دارند

.بکنمتوانممیکاريهرو،گویممیبخواهددلمچیهرمن،اندرسیدهحضوربههمهنکنیدفرضکنیدلطفشما

مواظببایددارنددملهمهخانوادهدر.نه،نهبرنجد،نباید،بیایدبدشنبایدهیچکسخانوادهصحنهدرمخصوصاً

شماگفتکنیم،تأکیدموضوعاینرويبایدودادیادمابهموالناگذشتهدرسهايدرکهاستهمینبراي.باشیم
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منبگویید،باشدشماقانوناینهاو،بنویسیدکاغذرويراچیزهاسريیک،بگذاریدخودتانباقراريیکباید

خواهدمیهیدیواین.ببندیدراشیشهدرو،بکنیدشیشهتويراخودتاندیوو،دادنخواهمانجامراکارهااین

بیرونبیایداگربیرون،نیایدتوازدیو،داریدنگهمحکمراشیشهدرکارهااینازپرهیزباشماولی،بیرونبیاید

جامعهآنافرادکه،استالزمهمجامعههربرايکهگفتمابهو.شمابرايکندمیایجادگرفتاريکند،میشلوغ

دیوچونبیرون،بیایددیوایننگذارندو،کنندشیشهتورادیوشانقانوناجرايباو،بدهندهمدستبهدست

.بکندتواندنمیفردکهبکندتواندمیهاکاريخرابخیلیجمعیسطحدر،بیرونبیایداگر

،ها،میردنمیدیوداریدنگهشیشهدررادیواگرکنیدتوجهداریم،نگهشیشهدررادیوبایدجمعاًوشخصاًماپس

شودمی.مامرکزدرباورهاستباودردهاباهاشدگیهویتهمهماندیوکرد،کارشودمیباشدشیشهاگرولی

.موالنادادنسبتقضابهرااینحتیومابهدهدمیوقت،داشتنگهشیشهتو

کنی،کارخودترويکهدهدمیامانتوبه،کنیشیشهتورادیوتوانیدمیشماکه،دادهشمابهرااینقضاگفت

،بزنمدستیکیدملبهآیدمیخوشم،بزنددستمردمدملبهبرودباشدبیرونمادیو،باشدبیرونتدیواگر

توزنند،میدستتودملبهنفرهزار.زنندمیدستتودملبههمآنهاخوب.آیدمیخوشم،آیدمیدرجیغش

:باشدیادمانهماین.دادهدرسمابهموالنارااینهاکنی؟چکارخواهیمیموقعآن،داريدملهم

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان
یعنی،باشیدداشتهدملتاناطرافدنبهاگرشماوشود،میاجراهمیشهقانوناین.شودمیاجرالحظههربنویسید

اگرموقعشبه،دارمدروندرنیشیمنکهگفتبیتدرکهفَکانکُنحکماینصورتدر،کنیدبازرافضالحظههر

مکاندرماخداچوگانپیشلحظههرو.کنصبر،پزممیدارموزنممیدرونازرانیشاینشمادملاین،برسد

،اوستدستمادملاطراففضايیعنیدویم،میآناطراففضايودملسطحدر،ذهنسطحدر،جسمایندر

.چکارهچهیاید؟چکارهوسطاینماگوییدمیشما،اوستدستهمدملخود

همینما.داریمصبراختیاروداریم،تسلیماختیارماوباالنیاییمذهنیمنبعنواناینکهازهستیمآگاهفقطما

دیومان،ندهیمفشارراخودماندملیعنی.نزنیملطمهخودمانبهوداریم،نگهمانهوشیاريتويبایدراچیزها

موافقت،بدهیداجازهبایدشما.کندکارمارويزندگیفَیکونکُنباالمکانومکاندرتا.داریمنگهشیشهتورا
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وخانوادهبهندهیمنسبت،کردمایجادخودممنرادملهااینرادردهااینکهاستاینبینشاولینگفتم.کنید

.مادروپدر

خانواده:گویندمیاندنشسته،استسالشانپنجاه،استسالشانچهلکههستندآدمهاییاستهنوزکههنوز

وبرادردانمنمی،کنندنمیحمایترامامادرموپدرنکرده،حمایتراماخانواده!انداختهروزاینبهراماما،

روزاینبهرامنچرا.کهنیستیدطلبکارمنکهشماکنند،نمیکهکنندنمیخوبکنند،نمیحمایتخواهرم

همرامادرتوپدربیاور،درحالتاینازراخودتداريعقلاالنتواند،انداختهکهاندانداختهخوب؟اندانداخته

چهاینآخر؟هستیگذشتهدرنقدرایچیبرايانداختند،نمیروزاینبهراتوکهدنداشتندملاگردارند،دمل

امروزچرا؟دانیدمی.اندازیدمیدیگرانگردنبه،کنیدقبولرادملایجادمسئولیتنبایدشماچرادارد؟فایده

.بیندازددیگرانگردنبهخواهدمیراکارایندرغفلتوخداکردنفراموشانسان،خواندخواهیمبرسیماتفاقاً

ازتردردناكهابعضیباشد،نداشتهدملکهکنیدپیداراکسیشما.بکنیدچکاربایداالندانیدمیدیگرکهشما

.هستندهابعضی

***پایان قسمت اول ***   
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.بخوانیمهمرااینبله

4123مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ْتازتُركسود نَبود در ضَاللَتشرط تسلیم است نه کارِ دراز
گیجودملاینگمراهیدرو،ذهندر،دملدردرازکارنه،بشویمتسلیملحظههرماکهاستاینشرطیعنی

کردنبرپاخاكوگردوشدنبلندوکردنازتوتاختوهاشدگیهویتهمپشتازدیدنودردهابوسیلهشدن

شرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.استتسلیمشرط.رسیمنمیجاییبهما.نداردايفایده

.بودیمازلروزکه،کندمیهوشیاريآنجنسازوآوردمیدرذهنیمنازراماکهذهنبهرفتنازقبل

روزبهبرویماینکهنه،ازلروزبهبرویمبریزیم،خواهیممیراپرمانوبال.استموضوعاینبهراجعهمغزلو

،بشویماوجنسازبنابراین،بودیمازلروزکههوشیارانهبشویمهوشیاريآنجنسازبشویم،ازلجنسازازل،

مابعدچهارهست،فکرهست،خوبتناینشود؟میچیتناینگوییدمیشما.داریمتنکهاستدرست

بعدچهاراینبهاینکهبدونمادرخودشبینهایتبهاویااوبینهایتبهازلیهوشیاريبعنوانماولی،هست

.استسکونهمانایناست،ثباتهماناینشویم،میزندهباشدداشتهبستگی

خودذاتبهشدنقائماین،هوشیارياینکهکنیدفکراستممکنشمااالن،امدادهراتوضیحاینبارهامن

چیکنیدمینگاهشبراآسمان،کنیدنگاهراآسمانهمینشما.بله:گویممیمندارد؟وجودمادرحقیقتاً

ستارگانو،مثالًمابینیممیراماهدرخشند،میکهستارهسريیکسماوي،اجرامسريیکگوییدمیبینید؟می

یا.بینممیبلهگوییدمیبینید؟میهمراهاستارهاینبینۀفاصل،پرسیممیشماازخوببینیم،میرادستدور

بینید؟میهمرابینشانۀفاصلبله،:دگوییمیبینی؟میراکالغهاتوگوییممیآیند،میکالغتاچندآسمانحتی

آنیافضاستجنسازکهآنهابینۀفاصلکهاستاینسؤالبیند،میماچشماینهستندجسمکالغهاخوب.بله

.نیستجسمکهآنبینید؟میچجوريراآن،فضاستجنسازشانفاصلهکهسماوياجرام

یعنیحضورکهدهدمینشانشمابهواست،سادهخیلیجوابش،داردوجودمادراستعداداینکهبینیدمی

ۀفاصلیا،بینیممیراستارهتادوبینۀفاصلماوقتی،بشویماشمتوجهبایدما،داردوجودمادرخداییحضور

از،داردفضاآنبانسبتیکهمادرهوشیاري،فاصلهدیدنموقعدر،بینیممیراکالغهابینخالیفضايیاخالی

.شودمیآگاهخودش
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آناست،خالیفضايکه،بینیدمیراکالغهابینۀفاصلوقتی،بینیدمیچشمبابینیدمیراکالغشماوقتییعنی

آگاهخودشازشود،میآگاهخودشازخدائیتآن،استازلروزمال،هستیدجنسشازشماکههوشیاري

.ببینیدشودنمیکهرافضاگرنهوببینیدرافضاتوانیدمیشماکهشودمی

سکوتکهنتتادوبینفاصلهگویممی.بلهشنوید؟میراهانتکنید،میگوشموسیقیشماگویممیشمابه

شنود؟میچیرااشفاصله،شنودمیگوشاینکهراهانتگوییممی.بله:گوییدمیشنوید؟میهمراآناست

سکوتشماوقتیدارد،خویشی،داردنسبتسکوتباکهداردوجودچیزينهیکمادراینکهبراياستهمین

بشنوي؟راسکوتاینکهبدون،کردگوشموسیقیکهشودمیمگرشنوند،میهمهراسکوت،شنویدمیرا

.شودمیآگاهخودشازشماخدائیت،شنوندمیهمهکهسکوتشنیدنموقعشنود،میشماحضورراسکوت

فضايو،کنیددركراسکوتتوانیدمیشماکه،استآگاهخودشازهمیشهشمادرخدائیتکهبینیدمیپس

هم،بشنویدتوانیدمیهمیعنی،بشنویدهمراموسیقییاوببینید،همراچیزها،کنیددركهمراخالی

درخداییتهمیشه پس.ببینیدراخالیفضايتوانیدمیهم،بشنویدراسکوتتوانیدمیهمو.ببینیدتوانیدمی

میراهمیناتفاقانیستیم؟متوجهزدنحرفموقعپسچراگوییدمیشما.  داردوجودخودشبهزندهشما

ثبات،بهتوانیدمیهمشماکهگوییممی.  گوییم

ده نجاتبی ثباتی خلق را زین اي دهنده قوت و تمکین و ثبات
برايچرا؟.  هستیمثباتبی.  نجاتدهثباتیبیزینراخلقدهی،مینورغذايما،بهدهیمیغذاکهکسیاي

حرفموقعبی،باشساکت،نزنحرف،نزنحرف،نزنحرفگویدمیغزلچرازنیم،میحرفماوقتیاینکه

همهایمانگفتهباوفکرهایمانبااینقدرماذهنیمندراینکهبراي.  نزنحرفداريذهنیمنکهزمانیتانزن؟

وسکونآنمثلاستسکونکهرافکردوتابینۀ فاصلگوییممیراچیزيیککهوقتیکه،هستیمهویت

عجلهبساز.  گوییممیدرستماکهکنیممیفکربسازاینکهبراي.  بندیممیماراآناستموسیقیسکوت

. داریم

بهاتصالآنیعنیباشیم،داشتههمزدنحرفموقعبایدکهراسکوتآنوسکونآنوثباتآننتیجهدر

هویتهمگوییممیکههرچهبااینکهبرايچرا؟.  نداریمباشیمداشتهبایدزدنحرفموقعکهرازندگی

نتیجهدر. بگویدتواندنمیکسیماازبهتردیگر.  گوییممیداریممنزلوحیدیگرکهکنیممیفکر.  هستیم
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.  هستمهویتهمباورهایمباوهایمگفتهبامنکهچرا.  بزنمحرفمننزندحرفکسهیچکهاستاینمامنظور

. کنممیعوضهستندهاشدگیهویتهمهمانکهمرکزمدررادیدعینکمرتبمنکهچرا

طرفآنازیعنیآیدنمیبیرونچیزيمنثباتازهیچومنسکونازهیچ.  عینکاین،عینکاین،عینکاین

حاال.  شومنمیسکوتوسکونآنمتوجههمینبراي.  آیدمیهاشدگیهویتهمهمینازآیدنمیچیزي

زدنم،حرفموقعحتی،کنممیبازرافضالحظههرمنکهبگوییدکنار،بگذاریدراضاللتدرتازتركاگرشما

کهاستاینشرط.  درازکارنهاستتسلیمشرطاست؟درست.  گویدمیمنبهبديچیزیککسیاگرحتی

.ثباتوتمکینوقوتدهندهاي:باشدیادمانهمیشهرابیتاینلحظه،ایندر

فکرمانۀ مایکهآیدمیطرفآنازباشیموصلمااگرکهکهاستخرديهمینکه،استروحیغذايهمینقوت

متصلوخدابهاتصالحقیقت،بهاتصالتوانایییعنیتمکین.  استذهنیمنفکرمانۀ مایاالن.  شودمیهم

یکهستیمکهحالتیدرمابهکه.  استصفحهرويکهاستهمینماندن،تسلیموتسلیمتوانایی.  ماندن

شمابهاالن.  کنیداختراعراایننبایدشما،هستشمادرهمیشهکهدانیدمیشماسکوناینو،دهدمیسکون

. بینیدمیراخالیفضايشماچطورگفتم

.  داردخویشیاستجنسهمانازکه، استخداییتکهمااسانساینبابیرونالیتناهیفضايبیرون،درخال

میراهاکالغساله،چهارسالهسهۀ بچبگوبچهبه.  ببیندتواندمیهمبچهراآنما،بینیممیراآنکههمین

موسیقیماکهنبودسکوتآناگر.  بلهشنوي؟میراموسیقی،بله:گویدمیبینی؟میهمراشانفاصلهبینی؟

کهحالیدرهاسکوتوهاسکوناینپس.  رودمیبینازموسیقیاصالکهبچسبیدنتبهنتاگر.  شنویمنمی

رويبایدنیستیداگرباشید،آگاهآنازبایدانههوشیارشماو.  باشدبایدکنیممیکارهمهزنیممیحرفما

. هستیددملنیستیداگر.  کنیدکارخودتان

:بخوانیمهمرااینبله

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَمهاي دم به دمفعلِ توست این غُصه
به.  هستیمتسلیمماکهايدرجهبهلحظهایندرشودمیخشکزندگیمرکبگویدمییعنیالقلمجفقد

کیفیتولحظهایندررامازندگیکیفیتخدادرجههمانبهدملمان،اطرافکنیممیبازفضاکهايدرجه

اینوکنینمیبازرافضایادانینمیراموضوعاینشمااگربنایراینپساست؟درست.  کندمینعیتراحالمان
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توعملازآیدمیدمبهدمهايغصهاینصورتایندرتوست،عملوفکرمنبعاصطالحبههاشدگیهویتهم

. رامردمیاراخداکنمالمتنیا.  آیدمیتوفکرازآیدمی

یعنیقلممرکبشدخشکپسیعنیالقلمجفقدپس.  ماستمرکزدردملاینماست،مرکزایندراشهمه

راهاایندارد،شماگشاییفضابهبستگیاینوکندمیتاییناالنهمینراکیفیتشراشمازندگیخداهرلحظه

:بخوانیمهمرااینبله.  دادنسبتنبایدبیرونبه

393بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول، 

ربچون قلم در پنجه تَقلیبِخفته از احوال دنیا روز و شب
اتفاققربانیونکندمقاومتو،نکندستیزهکهکسیهروگویدمیگرفتهدستشقلمصورتبهراماخداوند

شبوروزیعنیشب،وروزدنیااحوالازخفته.  بنویسدوکندرفتاراوباقلمصورتبهتواندمیخدانباشد

است؟کیاینوکندنمیمقاومتاینکهداریدثابتیقسمتیکشما،کندنمیفرقی

اتفاققربانیونکنیدستیزهشما،افتدمیبیروندرچهافتدمیذهنتاندرچهافتدمیلحظهایندراتفاقوقتی

مثلشماسکونآننتیجهدروننویسدیا،نکندتایینراشمازندگیاتفاقونگیریدقراراتفاقۀ سلطزیرونشوید

دارددهد،میشفاراشمادملدارد.نویسدمیراشمازندگیداردو،خداستبرگرداندستدرکهاستقلمی

ایناتفاقمقابلدرمقاومتوستیزهعدم. کندمیاشارهراجدیدياعمال.  نویسدمیذهنتانبهجدیدفکرهاي

. فهمیدیمپس،بله. زندگیاختیاردرگذاردمیو،آوردمیدراتفاقۀ سلطزیرازراشمالحظه

دنبه می گوید مرا نیشیست در باطنبه دنبل
تو را بشکافم اي دنبل گر از آغاز بِنوازم

.  نوازدمیآغازلطفآنبایعنیآغاز،ازراماخدادملمان،اطرافدرکنیممیایجادفضاوقتیکهفهمیدیمماپس

هماناالنو.بلی:گفتیمماهستی؟منجنسازتوپرسیدهماازخدااستالستروزکههمآغازدرباشدیادمان

ازحالبهتا.  نوازممیآغازمثلراتومن،بگوییبلهلحظهایناتفاقمقابلدراگرگویدمی.  گوییممیرابله

همسرمان،ازخواهیم؟میکسیچهازرانوازشببنیدما.  نواختهراتواتفاقاتنواختی،راخودتتوبیرونطریق

لطفبدهید،مابهخوبچیزهايبدهید،نوازش.  دوستانمانبرادرانمان،وخواهرمادرمان،وپدرهایمان،فامیلاز

. نیستنوازشهاایننه.  کنیدقدردانیکنیدتاییدکنیدتوجهما،بهکنید
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.  استدملاطرافدرکهفضاییاینبا،نوازدمیراشمادروناززندگی،بگوییدبلهلحظهایناتفاقمقابلدرشما

شمادردهايیعنیچرکش.  زندمینیشترگویدمیدرونازموقعبهرسد،میموقعبهوشودمیخوبدملتان

میدارددردهایتاناگرباشدیادمان.  کنیدنمیایجادجدیددردهمدیگر،شویدمیدردازپاكشماو،ریزدمی

. نشویمهویتهمجدیدچیزهايبابایدنکنیمایجادجدیددرداینکهبراي.  نکنیدایجادجدیددردریزد

گذارممیدیگریکیحاال،افتادمدردبههمهاین،آمددرپدرم،گرفتمطالقکسییکمنبگوییدنیاییدشما

بودند،کردهدردناكرامنو،شدممیهویتهمآنباکهداشتمراباورهااین.  شوممیهویتهمآنباآنجاي

درستاین.  هستمهویتهمآنهابا،گذاشتمآنهاجايخوشگلجدیدباورهايیکدورانداختمراباورهاایناالن

.  نیستدرستاست؟

کهجمعیباورهايآنکهشوندمیمتوجهکهمدتییکازپس.  کنندمیراکارایندینامردرايعدهیک

باورهايآیندمی،دورریزندمیراهاآن.  شددردناكو،کندنمیکارکهآیدمینظربهمرکزشانبودندگذاشته

میقبلیباورهايآندشمنبعدو.  شوندمیهویتهمآنهابااالن،مرکزشانگذازندمیراجدیددینیکدینی

این.  بینندمیراجهانهاایندیدازدیگراالن،مرکزشانشدهاالنکهجدیدباورهاياینکنندمیفکر.  شوند

.  آوردخواهندوجودبههماینهارادردهاهماناینها.  شدخواهنددردناكها

همینبودند،آوردهوجودبهباورموردایندرهاشدگیهویتهمطریقازخداوجهاندیدنکهراجنونهمان

حاال .حاال فرصت بده ممکن است بدتر از قبل بشود.همین ها را به وجود خواهند آورددوبارههمجدیدباورهاي

خیلی بد می شود براي این که راه نجات ،اگر این دفعه این ها هم درد به وجود آوردند، اگر انسان متوجه نشود

شما باید با آن آهنگ .ا یادش رفته، خدا می خواهد این مرکز را پاك کنیاین آدم نمی داند که خد.بسته می شود

.ازلی نواخته بشوید، همان بله را باید می گفتی

االن هم هرکسی اشتباهش را می تواند خودش براي خودش پیدا کند و مرکزش را دلش را .االن هم می شود گفت

آن ها را که پاك می .ست از هر جنسی، آن ها را پاك کندو اگر باورهاي هم هویت شده ه،بگذارد خدا جارو کند

.بله دارد همین را می گوید.دمل برداشته می شود.شما دیگر آرام می شوید.کند خودش را آن جا قرار می گذارد
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بِمالَم بر تو من خود را به نرمی، تا شوي ایمن
به ناگاهانت بشکافم که تا دانی چه فَن سازم

دارد به دمل مرکز ما می ،فضاي گشوده شده که خدا است، جنس خدا است.باشد، دنبه به دمل می گویدیادتان 

درست مثل این که خدا می گوید من خودم را به این ،من می مالم خودم را.می گوید فضا را باز کن.گوید

ن آسیبی به تو نمی خواهم که تا خاطر جمع بشوي، ایمن بشوي که م،دردهایت می مالم، یواش یواش می مالم

می گوییم از کجا بفهمم من می ترسم یک دفعه همین طوري .چون نه که ما دمل داریم، ما از خدا می ترسیم.بزنم

براي این که خدایی که به شناساندند خداي خیلی خطرناکی است، تنبیه می کند .نی توي دمل مننیشتر بکُبا 

.آدم را

ما هم نبایم اینطور باشیم، ما هم باید با یک آدمی که به درد ،تنها خدا اینطور نیستنه .می گوید نه آنطور نیست

با تندي و خشونت و کتک و تنبیه نمی توانیم .افتاده اطرافش فضا ایجا کنیم، با مهر و محبت با او برخورد کنیم

کند، من ذهنی و دردها را می توانیم بترسانیم ولی ترس من ذهنیشان را محکم تر می .آدم ها را درست کنیم

این که ماموریت ما به .آن شخص بدتر می چسبد به دردهایش، درد بیشتري ایجاد می کند.تثبیت تر می کند

.عنوان انسان این نیست که

ما االن حتی قادر نیستیم به .ما قرار است به خودمان کمک کنیم و آن موقع به باشندگان دیگر کمک کنیم

چطور این ها ،خیلی از انسان ها در دردشان می نالند و بلد نیستند به خودشان کمک کنند.خودمان کمک کنیم

توجه کنید که زندگی می خواهد .می توانند به دیگران کمک کنند؟ به انسان هاي دیگر یا مثال به موجودات دیگر

.ي می گوید به کار تو بپردازمبراي همین بیت بعد.به آن ثبات برسد، با ما کار دارد،ما را به خودش زنده کند

پس می گوید خدا به صورت همین فضاي گشوده شده که در واقع از تسلیم ما و از پذیرش اتفاق این لحظه به 

ناگاهان می شکافد پس از ،وجود می آید یواش یواش به نرمی خودش را به ما می مالد، وقتی که این دمل ما رسید

تازه متوجه می شویم که این فن خدا ،و تبدیل شدیم،ما از پشت دردها ندیدیمو ،این که چرك ما و درد ما ریخت

وقتی این دمل می رسد اصال تو ناگهانو به ناگاهانت یعنی،و چطوري شد اینطور شد،چه بوده و عجب فنی داشته

.نمی فهمی

بعد ،یک جاي عضو بدي را که فاسد شده بردارند،یک عمل جراحی بکنند،مثل اینکه مثال ما را بی هوش کنند

.بگوییم که چی شد کی این کار را کردید؟ بابا این عمل شما تمام شده،بدوزند بعد دیگر بلند شویم
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نباید تصور ،پس بنابراین االن که دمل داریم.از زبان زندگی می گوید، به ناگاهنت بشکافم که تا دانی چه فن سازم

.شما باید آن فضا را ایجاد کنید خرد زندگی این کار را بکند.فنی می خواهد بزند؟ شما نمی دانیدکنید راستی چه 

دهان مگشاي این ساعت، اَزیرا دنبلِ خامی
چو وقت آید شوي پخته، به کارِ تو بپردازم

چرا؟ .دهانت را باز نکن و حرف نزن،یعنی این لحظه که هنوز دمل هستی و دمل خام هستی.مشخص است دیگر

هر حرفی هم می زنی با آن هم .براي این که همه اش بر اساس این هم هویت شدگی ها و دردها حرف می زنی

.یعنی بهترین فن براي ما همین فضاگشایی و سکوت است.و ساکت باش، این ذهن را ساکت کن.هویت می شوي

.مین بیت هاي که برایتان خواندمنمی دانم ه.این که بگوییم نمی دانم

اینقدر تکرار کنید که به طور همزمان .این ها را ردیف خواهش می کنم بنویسید مدام بخوانید بخوانید تکرار کنید

تا وقتش .بگویید موالنا به من گفته من دمل خام هستم دهنم را نباید باز کنم، من هم نمی کنم. همه را بدانید

یعنی به .که در بیت باال گفت من از درون نیشتر می زنم.یعنی دمل من پخته بشود.شومبیاید که من پخته ب

ن فکان این فضاي گشوده شده یواش یواش زیادتر می شود، من ما کوچک می تدریج خواهیم دید که از طریق کُ

.شود دردهاي ما کم می شود

.ی را که از آنها رنجیده اید دارید می بخشیدکه خود به خود شما دارید آدم های،یک دفعه متوجه خواهید شد

خشم هایتان دارد کم می شود، خود به خود توقعتان از مردم هی کم می شود، شما چیزي از مردم نمی خواهید 

دیگر، انتظار ندارید، نمی رنجید، رنجش هاي قبلی دارند می افتند، این بیت یادتان همیشه می آید که بر صدف 

جلوي چشمتان ظاهر می شود که من هیچ آسیبی نخورده ام و این آسیب هایی که فکر می ،آید ضرر نی بر گهر

.کردم خورده ام توي این دمل بوده و دمل دارد کوچک می شود

وقتی دمل دارد، روز به روز می بینید دمل کوچک می شود و ،شما دیده اید این آنتی بیوتیک که به آدم می دهند

و به ما هم می گویند مثال  این .و یواش یواش دمل دارد خوب می شود،آید بیروندهنش هم باز شده چرك می

.پس اجازه بدهید وقتش بیاید، صبر کنید.ما هم نمی خوریم.غذاها را نخورید گرمی نخورید این دمل خوب بشود

بسیار هم خام ما متوجه می شویم شما هم متوجه شده اید، مردم در حالی که دمل خام هستند،ۀ چیزي که هم

.هستند، اطالعاتی هم در این مورد ندارند، هی دارند حرف می زنند، هی شکایت می کنند
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و دیگران را مالمت ،خودش را عقل کل می داند،من عاقل هستم یعنی هرکسی در حالی که یک دمل بزرگ است

شما شخصا فکر نکنید .کوتاه بیاییمچنین دملی پخته نمی شود، باید .می کند که این ها نمی فهمند نادان هستند

و آن ها هستند ،و تمام آدم هاي اطراف شما نادان هستند،و شما عقل کل هستید،که همه چیز را شما می دانید

در حالی که شما ،و اگر به حرف شما گوش می دادند دنیا گلستان می شد،که به حرف شما گوش نمی دهند

براي همین ،ها جهان را می بینید، براي همین است که محدود می بینیدش از پشت این هم هویت شدگی اهمه

.است که دمل بزرگ خام دارید

این حرف هایی که امروز ۀ گوید وقتی دملت پخته شد، با صبر با پذیرش با بلند نشدن که می دانم و هممی

بعد خودم را از ،ت را نیشتر می زنماول دمل.خدا می گوید که به کار تو خواهم پرداخت،گویدیم، زندگی میازده

.صبر کن.تو بیان می کنم

برد از ما که دیده شوخ کَردستیکدامین شوخ
؟را که پس فرداش بگدازمچه خوانی دیده پیهی

گستاخ یعنی کسی که از پشت هم هویت شدگی ها ببیند و بگوید می دانم و خرد زندگی را در .شوخ یعنی گستاخ

کدام گستاخ .خدا صحبت می کند، زندگی به شما می گوید.این لحظه و قانون قضا را و کن فیکون را پس بزند

یعنی از دید هم هویت که تو چشمانت را گستاخ کردي؟ گستاخ کردي،دستی از من برده؟ کدامین شوخ برد از ما

نمی ،همین االن بلند می شوي می گویی من می دانم.ولی نمی گذاري من در مرکزت باشم،شدگی می بینی

.استفاده نمی کنیاز دانایی.گذاري خرد من بینش و دانش تو باشد

این دیدن حسی را که این بعد می گوید که .تا حاال کسی بوده باشنده اي بوده که موفق بشود در این را؟ نبوده که

چشم می بیند و بعد ذهنت قضاوت می کند بر اساس هم هویت شدگی ها، تو این را دیده می نامی؟ این دیده 

چه خوانی دیده پیهی را؟ این پیه را، همین چیز .زندگی می گوید،است؟ این چشم است؟ چشم چشم من است

.می؟ چشم چشم من استچربی را که می بیند در چشم، تو این را چشم می نا

براي این که .وقتی که مردي که این فاسد می شود از بین می رود،من که فردا این را می سوزانم از بین می برم

این ۀ هم من ذهنی متالشی می شود هم.موقع مردن، مردن جسمی هم این جسم متالشی می شود هم فکر ما

شما چرا دید من را گذاشتی؟ من االن می .یعنی روز مرگپس فردا .تشکیالت جسمی ما همه متالشی می شوند

چرا اینقدر گستاخی؟ چه کسی می گوید به ما؟ زندگی می .چشم من ببینیۀ به وسیل،توانم در مرکزت باشم
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می گوید یعنی ما با خرد خودمان بینش .امتدادش ما هستیم،زندگی امتداد پیدا کرده.دویی هم نیست.گوید

گزارش می کند، ما هم داریم می فهمیم که ،یک بزرگی اینطوري می بیند.این بینش می رسیمخودمان االن به

:بله در مثنوي می خوانیم.است واقعاياینطور

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

آدمی دید خداست فقط، وقتی که هم هویت شدگی .آدمی دید است باقی پوست است.یمااین بیت را قبال خوانده

دید آن .پوست یعنی هم هویت شدگی.بقیه اش چیست؟ پوست است.نباشد، او در مرکز ما باشد، آدمی آن است

یعنی ،دید خوب چیست؟ دید عالی چیست؟ دید اصلی چیست؟ که دید دوست.است آن که دید دوست است

.ضور باشددید ح

دوست کو باقی نباشد دور بهچونکه دید دوست نبود کور به
اگر دید دوست نباشد یعنی نگذاریم هم هویت شدگی ها را پاك کنند و دید او نباشد، او در مرکز ما نباشد کور 

این ها .ددوست که باقی نباشد، دوستی که باقی نیست همین هم هویت شدگی هاي ما هستن.باشیم بهتر است

چون این دوستان دور بشوند ،دوست که باقی نباشد از ما دور باشد بهتر است.دوستان ما هستند در مرکز ما

درست است؟.دوست می آید در مرکز ما

باشد، عدم باشد، از جنس ءنمی گذارد مرکزش از جنس خال.پس هر کسی گستاخ است با دید دوست نمی بیند

این آدم .هم هویت شدگی را می گذارد این جا و از پشت عینک آن می بیند.زندگی باشد، از جنس خدا باشد

بله.یماو ما براي این کار نیامده.و دردزاست،فانی است،گستاخ است، بی خرد است و این دید هم باقی نیست

پرَّدکمانِ نُطقِ من بِستان که تیرِ قهر می
که از مستی مبادا تیر سويِ خویش اندازم

تو فقط بی .می گوید که همان اصطالحی که همیشه به کار می بریم دیگر، می گوید تو کمان باش من تیر بیاندازم

بگذار من از طریق تو فکر کنم، ،کمان نطق من بستان.بگذار من تیرهاي فکر را از طریق تو بیاندازم،من باش

.هم تیرهاي فکر را می اندازم،هم کمان را من می گیرم.تو فقط کمان باش.ا من بنویسم در سرتفکرهایت ر

که از پشت هم هویت شدگی ها ببینی، این که هر لحظه بلند شوي بگوییدر اینمواظب باش اینقدر افراط کردي 
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.من می دانم و دانش من را پس بزنی

م که بهترین اتفاق براي تو بوده، به نفع تو بوده، اگر ات را به وجود آوردهاتفاقا،من از قانون قضا استفاده می کنم

مواظب باش .تو با آن ها ستیزه کردي مقاومت کردي،فضا باز می کردي من می خواستم این دمل تو را شفا بدهم

شما .یجاد شدهتیرهاي قهر همین دردهایی است که ا.که تیر قهر می پرد، یعنی یواش یواش تیرهاي قهر می آید

به .یعنی زندگی تیر قهر به آن ها نمی اندازد،سالگی خیلی درد ندارنددوازده سیزدهنگاه می کنید که نوجوانان تا 

کند، مثال تنشان رشد می،تدریج که با هم هویت شدگی ها بزرگ می شوند و یواش یواش شکوفا می شوند

و رشد آن ها را من ذهنی زیر سلطه می گیرد و من ذهنی .شونددانششان رشد می کند، با این ها هم هویت می 

.سوءاستفاده می کند براي نشان دادن من و براي مقایسه و ایجاد توقع و گدایی از جهان بیرون و ایجاد درد

من :زندگی می گوید.می گوید هر چه زودتر تو کمان باش بگذار من از طریق تو فکر کنم وگرنه تیر قهر می آید

من یک قانونی دارم و مواظب باش من به .من مست هستم، مست خرد، مست شادي:ت هستم، خدا می گویدمس

دارد می گوید که تو من هستی، من تو هستم، تو امتداد من هستی، تو باید اجازه .خودم نمی خواهم تیر بزنم

من فکر می کنم از طریق این ،اندازماین قدر افراط کردي که من تیر می .بدهی من خودم را از طریق تو بیان کنم

.من نمی خواهم به خودم تیر بزنم.هم هویت شدگی ها، تیرهاي قهر من دارد زیاد می شود

من کارها را شخصی نمی .ولی من مست هستم، من پر از خرد هستم ، پر از شادي هستم، پر از آرامش هستم

قضا تو باید هرچه زودتر می گذاشتی من از طریق تو فکر طبق این قانون.من طبق قانونی دارم کار می کنم.کنم

که بزرگانی مثل موالنا اینقدر ،بشري چرا متوجه این موضوع نیستۀ این جامع.ولی نگذاشتی.کنم یا تیر بیاندازم

ن و م که می گوید ما کمااگذشته خواندهۀ م، هفتااین چیزي که االن نشان می دهم بارها خوانده.نداتاکید کرده

:ما رمیت اذ رمیت که می گویدۀ بله ببینید همین، همین آی.تیراندازش خداست

615مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما رمیت اذْ رمیت: گفت ایزدتو ز قرآن بازخوان تفسیرِ بیت
:این همین آیهنیانداختی، من انداختم ویعنی تو برو از قرآن این آیه را بخوان که وقتی تو تیر انداختی تو تیر 

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال 

…ٰ◌ کنَّ اللَّه رمىٰ◌ وما رمیت إِذْ رمیت ولَ…

…وهنگامی که تیر پرتاب کردي، تو پرتاب نکردي، بلکه خدا پرتاب کرد …
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به آن یدشما هم با.و همیشه از آن استفاده می کنداین را موالنا به عنوان یک آیه اساسی از آن استفاده می کند

یعنی تیر فکر بیاندازد، بنابراین فقط کمان ،ي که شما می گذارید او از طریق شما تیر بیاندازدابه درجه.توجه کنید

در این .می شوید، کمان را نمی کشید، کمان را کج و معوج نمی کنید، کمان را تکان تکان نمی دهید با ستیزه

.یعنی واکنش نشان نمی دهید.لحظه سکون دارید، ثبات دارید

یعنی یواش یواش که چه عرض کنم االن تند تند در ما درد ایجاد .به ما گفته مواظب باش تیر قهرم دارد می پرد

باید به آن .ساله، هنوز تیر قهر آنطور شروع نشدهده، دوازدهدر یک انسان که تازه دارد رشد می کند،.می شود

و موالنا روي این آیه روي این بیتی که خودش ،بگذارید خدا تیر بیاندازد،ها ما آموزش بدهیم که شما کمان باشید

.گفته خیلی تاکید کرده

ما کمان و تیراندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست
توجه .ا نیست بلکه ما کمان هستیم و تیرانداز خداستمی گوید که وقتی تیر می اندازیم تیر از م.واضح است

هراینکهبرايچرا؟.نیست که او باید تیر بیاندازدحالیماناصالً.کنید که اوال که ما تیر را خودمان می اندازیم

راتیرکهبدانیداتفاقات،مقابلدرداریدمقاومتوداریدقضاوتاگرشما.داریمقضاوتوداریممقاومتلحظه

ایناتفاقپذیرشوتسلیمبابیاییدحاالو.بیندازدتیرشماطریقازخداکهنیستیدکمانیابداًو.اندازیدمیشما

نوشتهشماذهندرجدیديفکریکچرا؟.اندازدمیتیراو،کنیدمیبازفضاکهلحظههرفضاگشایی،یالحظه

.کندمیادارهراکائناتتمامکهخرديدارد،زندگیخردازمایهفکراینکه،شودمی

تیرکردید،اشتباهدیدیدشمااگرولی.استمهمباشدخداتیراندازشوبشویدکمانشماکه.استمهمبیتاین

حاال.دیگربرگردیدو،برگردیدشدگی،هویتهممرکزبینشیکبراساسدردتان،اساسبر،انداختیدخودتانرا

راکارایندیگرمن:بگویید.کنیدتوبهیعنیکنم،استفادهخواهمنمیزیادمن،استمذهبیکلمههمکلمهاین

.کنمنمیراکاراینمواردایندریاکنمنمیراکاراینبعددفعهانداختم،تیرخودمکردم،مقاومتمن.کنمنمی

.نمنکُراکاراینشیشه،توينمبکُدوبارهبیرون،آمدشیشهازمندیو

نخواهمانجامراکارهااینهمسرممقابلدرمن.کنیمتمرینوکنیمعملتوانیممیماخانوادهدرراکارهااین

حالیدر.گذاشتنخواهمآنلمدبهدستمن.کردخواهمبازرافضامن.استاحترامیبیاینهااینکهبرايداد،

حساسکجاهایشلش،مد.استحساسکجاهایشکهدانیممی،کنیممیزندگیهمسرمانباکهتدریجبهماکه

.است



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

27: صفحه

بعضیبهراجعزنیم،میحرفاشخانوادهافرادبعضیبهراجعوقتیشودمیعصبانیماهمسرمعموال

میشما.دهیممیفشارراآنجاهارویممیدرستهمما.زنیممیحرف،استضعفشنقطهکهخصوصیاتش

تاپنجاهایناین،ازپسمندیگرکهبگوییدکنیم،شیشهتويرادیوماناینکهبراي،بنویسیدکاغذتويتوانید

بهو،استشیشهتويدیوتاندیگر.کردنخواهممنبکند،خواهدمیکاريهرمنهمسر.کردنخواهمراکار

.بلهاندازد،میتیرشماطریقازخداشما،کهشویدمیکمانیتدریج

شمس تبریزيسوزیست سازنده عتابِیکی 
رهم از عالَمِ ناري، چو با این سوز درسازم

کنیممیکاريیکماپرّد،نمیکهبیخودي.پرّدمیمنقهرتیر:گفتقبلبیتدرخدا،تندياین:گویدمی

تندياین:گویدمیو.پردمیقهرتیرکهکنیممیعملکنیم،میفکرشدگیهویتهمطریقازمایادیگر،

یچدرداینوسوزشاینموضوعببینممنهوشیارانهاینکهشرطبه.استسازندهسوزیکمابهنسبتزندگی

بایدياهوشیارانهدردچهمنم؟شدهویتهمچیزيچهبادهد؟میمنبهپیغامیچهزندگیلحظهاینهست؟

.کنمآشتیسوزاینبایعنیدرسازمسوزاینبابکشم؟

خودتانحاالشماگیرد،میشماازراشدگیهویتهمیکآیدمیزندگیکنفرضآید،میسوزاینکهمحضبه

کرده،ظلممنبهخدازنند،میمظلومیتبهراخودشانکنند،میدادوجیغ.کنیدنگاهمردمبهکنار،بگذاریدرا

آنبهمستقیمطوربهخواهدنمی.بشودآشناخواهدنمی.بسازدخواهدنمیسوزاینباگرفته؟منازرااینچرا

هست؟مرکزشدرچهشده؟هویتهمچهبابیندازد؟بایدراچهچیست؟موضوعشدرداینکهببیندکند،نگاه

دارد؟انتظاريچهخواهد؟میچه

باشدماهمسراستممکنماشدگیهویتهمموضوعداشته؟شدگیهویتهمموضوعاینازراانتظاراینچرا

میکنترلرااووامشدههویتهمآنبامرکزش،درامگذاشتهرااوذهنیتصویرمنچرا.مشتركزندگیدر

میمن،کندمیعملکند،میحرکتاووقتیچراام؟کردهدرستمناستوضعیچهاینترسم؟میچراکنم؟

سازم؟نمیدرسوزاینبامنچرا!کهنیستخداگونگیاینکهترسم؟

کسییککند،نابودراماخواهدنمیبکشد،راماخواهدنمییعنی.تنديیعنیعتابخداست،عتابدردهااین

راحتشماخواهدمینیست،کهشمادشمنخواهد،نمیحاالنکن،راکاراینگویدمیشود،میتندشمابه

همخدا.ماستنفعبهماست؟ضرربهیاماستنفعبهما،بهکندتنديموالنامثلخردمنديیک.کنیدزندگی
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نکنید،همگلهنکنید،همشکایتنکنید،فرار.خداستعتاب.داریددردکجاهاببینیداالنشما.استهمینطور

کنیدبازرافضاندهید،فشارراملد.

چارچوبآنبادیگرمنآید؟میخرديچهشدهبازفضاياینازببینمخواهممیکنم،میبازرافضامنخوب

نمیمن.نیستزندگیدیداینزندگی،زبانازاست،گستاخیاین:گفتمنبهموالناکهدیدهاآنپشتازها،

گستاخیشکایتیهراصالکنم،شکایتخواهمنمیکنم،قضاوتخواهمنمیدیدهاآنبا.بشومگستاخخواهم

.رادردمموضوعبفهممخواهمنمیمناینکهیعنی.است

ابیاتاینکه،بودخواهدشمسدیوانیامثنويمختلفجاهايازابیاتاین.بخوانمشمابرايابیاتیبدهیداجازه

:گویدمی.کنیمدركبتوانیمبهترراغزلابیاتماکردخواهندکمک

1668مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جان سپردن جان فزاید بهرِ اواندر قَهرِ اولطف هاي مضمر
لطفدرد،اینکهبدانید،شمازندگیبهآیدمیدرديهرپس.هستپنهانهايلطفعتابش،درزندگی،قهردر

اگر.بدهدشفاراشماملدیاراذهنیمنازقسمتییکآمدهاینونکنیدشکایتنکنید،فراراست،الهیپنهان

کوچک.شودمیبیشترشماحضورجانذهنی،منبهنسبتبشویدکوچکوبیندازیدراشدگیهویتهمآن

میجانپس.گیردمیصورتشمادرشدنتبدیلفضا،آنیعنیشود،میبزرگترجانتانذهنی،مندرشویدمی

شود؟میچهسرآخر.شویممیبزرگترآنورازدردها،بهنسبتیکییکی،هاشدگیهویتهمبهنسبتسپاریم

1061مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جنبِشم اکنون ز دست دادگرجنبِشم زین پیش بود از بال و پر
پرموبال.بودپرموبالازجنبشمبودم،دردهاباوباورهاباشدههویتهمیعنیمرکزم،درداشتمملدکهوقتی

یعنیدادگردادگر،اما.کردممیافتخارآنبهمنکهبودندهاشدگیهویتهمهمانیعنیبود،پولمبود،دانشم

هماینازپرشمامرکزکهکندنمیایجابمنقانونکهگفتکرد؟چکارآمدهمیشه،استعادلچونخدا،

خدا.استظالمخداگوییدنمی،گیردمیشماازراهاشدگیهویتهمآنوقتیپس.باشدهاشدگیهویت

وشمافکریعنیشماجنبشاالنو،کندجارورااینهااست،دادعینچوندهیدمیاجازهشماپس.استدادگر

مابهغزلدرموالناامروز.بودپروبالقبال.گیردمیصورتزندگی،خدا،هماندادگر،همانوسیلهبهشماعمل

.ناپذیرمآسیببله،بریزم؟خواهممیراپرموبالهمهکهناپذیرمآسیبمگرمنکهگفت
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جنبِشِ فانیم بیرون شد ز پوست
جنبِشم باقی ست اکنون، چون از اوست

قبال.رفتبینازملدرفت،بینازپوستپس.هاستشدگیهویتهمهمانپوست،.بودپوستازجنبشمقبال

جنبشم،منمرکزدراوستاینکهبراي.استباقیجنبشماالن.کردممیفکرکردم،میرفتارمنمل،دبراساس

مابهموالناکار؟نهیاهستماندگارموالناکار.استماندگارعملاینوفکراین،جنبشاینحاال،اکنونباقیست

.استباقیکهبودهخداازمدتییکازپسجنبششاینکهبراي؟نهیاکندمیبیدارراما؟نهیاکندمیکمک

میمانذهنومانچشمبوسیلۀما،هستجهاندرکهچیزيهروشدههویتهمچیزهايفانیکهکنیدتوجه

.استباقی،هستیمآنماکهایزديذاتوسکونوثباتوخدائیتوهوشیاريآنو،استفانیببینیمتوانیم

شدگیهویتهمیعنی،فهمیدرااینشودنمیفکربا،استزندگیذاتازپراستعدمپرازمامرکزوقتی

همینماندمیکهآن،مرکزماازکنیمجاروراجهانیاینچیزهاياگر،نیستجهانیاینچیزهايیعنی،نیست

.بشناسیمتوانیمنمیماراآنذهنبوسیلۀکهخداست

صفرتانمقاومت؟هستیدمقاومتبدونلحظههر؟هستیدکمانشماآیاکهببینیدراخودتانکنیدامتحان

اعمالوفکرهاسببشمادملاینروزدرآیا؟دهیدنمینانشواکنشهاشدگیشرطیبوسیلۀشماآیا؟است

می؟استشدنبهتر،استآمدنبرتر،استمقایسه،هستدادنپزماانگیزة؟هستچیتانانگیزه؟نیستشما

.استباقیجنبشمپس،نیستذهنیمنهايانگیزهآناگر؟نهیا،بیاییمبیرونبهتروبرتردیگرانازخواهیم

یک،البتهدانیدمیشماکهبخوانمسریعتانبرايراغزلاینبدهیداجازهبله.استفانیجنبشمپسهستاگر

:گویدمیخواندیمکهغزلیباارتباطدرکنیممروردور

652مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تَدبیر به تَقدیرِ خداوند نماندتَدبیر کند بنده و تَقدیر نداند
فکرهم،بیندمیهمگذاشتهمرکزشدرکههاییشدگیهویتهمحسببرآیدمیبندهیعنی،بندهکندتدبیر

دو،لحظهایندرشودمیزدهرقمفَیکونکُنوقضاقانونوزندگیخردبوسیلۀتقدیر،راتقدیرولی.کندمی

،کنیدمیتدبیر،هستمرکزتاندرکه،بینیدمیهاشدگیهویتهمبرحسبشمایا،کردفکرشودمیجور

کهنیستایناشمعنی،شماستشخصتدبیر،شماستشخصتدبیراین.آیدمیهاشدگیهویتهمازفکرتان

.نه،کنیدخردورزيوکنیدفکرنبایدشما
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دروبشوندتبدیلبایداول،بشوندمجهزثباتآنبه،سکونآنبهبایدلحظهایندرهاآدمکهبگویدخواهدمی

درقضاقانونکهچیزيآنیعنیتقدیرو،هاستشدگیهویتهمحسببرکردنفکرودیدنیعنیتدبیراینجا

میمقاومتبندیدمیرافضایالحظهایندرشما.کنیمبازفضا؟کنیمکارچهماکه،کندمیایجابلحظهاین

وقضاقانونوکنیدمیبازرافضا،نهیاکنیدمیعملیا،گوییدمیچیزيیکشدگیهویتهمبرحسبکنید

کردنفکریعنیتقدیرگویدمی.هستهمتدبیربهترینآنکه،زندمیرقمراتقدیرشماطریقاززندگیخرد

،هستیدتسلیمشماوقتی،گیردمیصورتزندگیخردطریقازکهخداتقدیربههاشدگیهویتهمبرحسب

.نگیریدیکیراتادواین.نیستشبیه

بنده چو بیندیشد، پیداست چه بیند
بکند، لیک خدایی نتواندحیلَت

معلوم،اندیشدمیدملهمانیعنی،مرکزشدردهايبرحسب،اندیشدمیهاشدگیهویتهمبرحسببنده

جذبقانونبرحسب،گرددبیشترمیشدگیهویتهمدنبال،بیندمیشدگیهویتهم،بیندمیچهاست

یعنیکردنحیله.استحیلتهمانو،کندزیادخواهدمیراآنها،هاشدگیهویتهمبسويکندمیحرکت

نمیبازرافضالحظهایندراگر.استحیلهاین،هاشدگیهویتهمدیدبراساسذهنیمنبوسیلۀکردنفکر

.کنیممیحیلهماپس،بیندازدتیرماطریقاززندگیکهنیستیمتسلیمحالتدر،کنیم

بنظر،کنیمفکرشدههویتهمومحدودباورهاي،هاشدگیهویتهمبراساسمحدودذهنیمنبوسیلۀماآیا

الزمبیشترتوضیح.نیستاستمشخّص،کهنیست؟کندمیماطریقازکه،خداستفکرمثلفکراینشما

کلّاینازجزئییکما.کندمیبیانراخودشماطریقازکلّخردبیندازدتیرخدااگراینکهبراي.نیست

اینبراساساالن،مانذهندرکوچکیماینقدرومحدودیماینقدرما.کندمیتنظیمراکلّباماارتباط،هستیم

.شودنمیحسابفکرفکرماناصالً،هاشدگیهویتهم

خشمگین،من،من،من،دانممیمن،منگویندمیهیشوندمیبلندهرلحظهببینیدراهاانسانکهحالتیدر

افتدمییادشانیکدفعه.کنندمیعملکنندمیفکرکنندمیحسادت.کنندمیعملکنندمیفکر،شوندمی

کینه،اندرنجیده،اندخشمگینکهحالهماندر،آوردهسرشانبالییچهمادرشانوپدر،شانسابقهمسرکه

.کنندمیعملهم،کنندمیفکرهمدارند
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میکهحالیدر؟کنیممیمااینهااندفکريچه،بکندحیلهگویدمیگذاشتهاحترامموالناحتّیاینهاشمابنظر

کهکمانیشویدمی،کنیدمیصفررامقاومتشمالحظهایندروقتی.خداستتیراندازشوکمانتو:کهگوید

.کنیمایجادنباید،داریمراخاصیتاینماخدمتتانکردمعرضشمابه،کندمیفکرشماطریقازخدا

صداها،شنودمیاینراهانُت،شنودمیگوشاینرامردمگفتارحتّییاراموسیقینُت،گفتمشماازکردمسوال

بینسکوت،نیستصداآنکه؟شنودمیکیشنویدمی،بینیدمیشماکهراجمالتبینسکوتولی،شنودمیرا

باخویشییکسکوتآن،شنویدمیراهانُتبینیا،شنویدمیشماراکلماتیاوشنویدمیشماکهراجمالت

ازهوشیاري،شودمیآگاهشمادرخدائیتازخدائیتموقعآن،داردشماخدائیتبا،داردشماحضوراین

.شودمیآگاههوشیاري

تجربهرابودنذاتبهقائمخدایارابودنذاتبهقائمهوشیاريمادریعنیشودمیآگاههوشیاريازهوشیاري

خداموقعآن،بشناسمباشندگاندرراخودمخواستممیمن:گویدمیکهاستچیزيهماناین،کندمی

بیتواندمیآنو.هستیمثباتآنوسکوتوسکونآنکهکنیمحسبایدماو،شناسدمیمادرراخودش

شدگیهویتهمنیستآنوقتی.اندیشیممیکهحالیدر،باشدماباهمیشهتواندمیآنو،باشدریشهنهایت

.دهدمیتوضیحهمبعديبیتهماالنکه،ماستفکرهايانگیزةوبنیانومایهها

گامی دو چنان آید کاو راست نهادست
وانگاه که داند که کجاهاش کشاند؟

کامالًمامرکزهنوز،جهاناینبهآییممیمازندگیابتداي،گویدمیزندگیابتدايبهراجعکنممیفکرمن

،کندمیهدایتراماهنوزخدایازندگیونشدهاشغالدردبوسیلۀ،نشدهاشغالهاشدگیهویتهمبوسیلۀ

مابهباورهابامامرکزشدنهویتهمبارااشسلطهجامعهوخانوادههنوز،هستیمبازیگوش.هستیمبچهوقتی

.کندمیهدایترامازندگیگویدمیموقعآنبعد،نکردهتحمیل

همینبراي،کندمیهدایترامااولشیعنی.ماهم،استزندگیهمکواینجادر،راستکوآیدچناندوگامی

پیشتاینجامن:گویدمی.باشیمذهنتويماکهدهدمیاجازهزندگیسالده،سالنه،سالهشتکهاست

میادامهراذهنیمنهمینکهشویمنمیمتوجهماکهاگر.کنممیهدایتراتومنبفهمیتواینکهبدونهستم

کمزندگینیرويهدایتیواشیواش،بدهیمادامهراهاشدگیهویتهم،بدهیمادامهراذهنیمناگر،دهیم
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هویتهمودردهابرحسبما،بشونداضافهبیاینددردها،کنندتحمیلراشانسلطۀهاشدگیهویتهم،بشود

.کنیممیدرستدملگفت،دیگرگفت؟آوریممیدرسرکجاها،کنیمعملکنیمفکرفقطهاشدگی

ما،بشویمکمانماکهاستمنتظرزندگیلحظههرکهنشویمکماناگرما،کشاندکجاهاشکهداندکهگاهوان

تحملقدرت،خداامتداد،هستیمخداامتداد،هستیمکیبشویممتوجههوشیارانهبایدما،برسدبایدمانعقل

رويبایدچیزيچهبه،کندپرهیزبایدچیزيچهازواستکیکهکردندركوکردنفکرهوشیارانه،کردن

.دادهاوبهرااستعدادهااینیعنی.داردراچیههوشیارانهدرد؟چیهصبر؟چیهتسلیم،آورد

نشانراخودشفضادیدنموقعدر،مادرشودمیآگاهخودشبهکهخدائیتنیرويهمینگفتمهماالنهمینو

آن،کنیدمینگاهآسمانبهوقتی،خالءزمینۀدربینیدمیراچیزها،بینیدمیراخالءشماوقتی،دهدمی

نمیگرنهو،دهدمینشانشمابهراخودشآنکنیدمیگوشموسیقیبهوقتی.دهدمینشانشمابهراخودش

جامعهاز،گرفتیممیمادرمانوپدرازکمکخردهیکاگرماپس.ببینیدراخالءتوانیدنمی،کنیدگوشتوانید

،بکنیمبایدکارچهکهشدیممیمتوجه،خواندیممیرامانبزرگانیا،گرفتیممیمانبزرگاناز،گرفتیممی

:گویدمیاالن.بدهیمادامهرامسیرایننباید

مکن، مملکت عشق طلب کناستیزه
رهاندکاین مملکتت از ملک الْموت

،بفهمیمدرستبایدمارامکنستیزهاین.نیندازراهدرونیجنگ،مکنستیزه،نکنمقاومتیعنیمکناستیزه

نشانواکنشهیمرتّب،کنیدمیتماشاراتلویزیونشما،باشیدداشتهمسئلهچیزيبانبایددروندرشمایعنی

لباساینطورچرااین؟کندمیرفتارطورآنچراآن؟زندمیراحرفاینچرااین،کنیدمیمقاومت،دهیدمی

خوداصالًومخالفتودعواوجنگمثلبزرگهايستیزه.استستیزهاینها،استداشتنمسئلهاینها؟پوشیده

.استستیزهعیبجوییوانتقاد

بایدشما،استشاندلدرکهمردمدملاطرافیعنی،بگذاریددنبهبایدشمادملاطرافگفته،گفتهچیامروز

انتقاد،داشتنمسئله،کنیدرفتارعشقباباید،کنیدرفتارنرمشباباید،بگذاریداحترامباید،کنیدایجادفضا

دروندرچیزيبامکناستیزه:گویدمیداردراهمین.نه؟استسازکاردملمقابلدرگفتنراهاعیب،کردن

شمامرکزدرکهاستشدهگشودهفضايهمینعشقفضاي،کنطلبراعشقفضايبیاتو،باشنداشتهمسئله

.شودمیبزرگترعشقمملکتاین،شودمیکوچکترذهنچقدرهرگفتامروزکه.شودمیگشوده
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عزرائیلمرگفرشتۀازراشماشدهگشودهفضايایناینکهبراي.خداستوشمااتّحادشدهگشودهفضاياین

ذهندرمرگکهمامرگاولینکهاوالً،شویممیهویتهمبیشترچههرماکهچرا.رهاندمی،دهدمینجات

اینکهازقبل،میريمیمردنازقبلکهستاایندوم،میرينمیذهندراینکهیکی.گیردمیمعنیدوبه.است

اگرنهایتبیسکونآنبه،نهایتبیثباتآنبهاینکهبراي.رفتیمرديتو،کندمتالشیرااینبیایدعزرائیل

ذهنیمنبخاطرعزرائیلازما.بِکُشدخواهدمیراچیعزرائیل،نماندذهنیمنوبشويتبدیلاگر،بشويزنده

.هاستشدگیهویتهمازواستذهنیمنازهاترستمام،ترسیممیمان

کهنه،داریمزندگیکنیممیفکرما.هویتیمهم،همخدابا،هویتیمهم،همزندگیباغریبیوعجیببصورتما

وجودمرگبنامچیزيوهستیمزندگیخودماکهبینیممیعمالً،رسیممیسکونبهوقتی.هستیمزندگیخود

ازقبلانسانبزوديحالهربه،استسختخیلیذهنبااینهافهمیدنالبته.استتوهمیکانسانمرگوندارد

ازکهشودمیمتوجه،شودمیصفراشذهنیمنو،میردمیذهنیمنبهنسبتیعنی،میردمیبمیرداینکه

.بودههماولاز،استجاودانگیجنس

میکههستمجنسیازمن.آغازمپروازگرپوالدمسنگمناگر،منکهگفت.شدشروعاینطوريغزلاصالً

اینکهکنیدمیتوجه.بکنمناپذیريآسیبحسوهستمتَناینتوکهحالیدربشومزندهجنسآنبهتوانم

مآنتمامحسوامشدهدیوانهوشدهخرداعصابموامرنجیدهچقدروشدهمنبهظلمیچهکهراهاتوه

.اندتوهمهمهاینها،بردمیشویدمیراهمهرااینها،امشدهشکسته

نمیوشدهظلممنبهوامشدهواقعمظلوموامشدهشکستهمناینکهتوهمازمابینندگانازخیلیاینکهکما

خوردمکتکوشدهتجاوزمنبهحتّییا،امشدهنابودمنواندزدهرامنمادرموپدروزدهرامنهمسرمدانم

هاکینهوهارنجشآنتمام،دهدمیشفازندگیرادملآنراشمامرکزوقتی،کردهجمعذهنیمنرااینهاهمۀ

.شودمیتمامشکایتوروندمیبیناز

***پایان قسمت دوم *** 
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کامِ خود و نورِ خرد گیرباري، تو بِهِل
کاین کام تو را زود به ناکام رساند

آنتوباري،کنامتحانرااینتوبیایکبار،رسیديدركاینبهتوباالخره،سرانجامیعنیباري،باريکهگویدمی

چیاز،بگیريکاموبرسیآنبهخواهیمیکهآنچهورسیدنهدفبهوبردنلذّتیعنیگرفتنکام،کهکامی

پولباکنندمیفکرايعدهیک.ندارندکامگویدمیآنها.هاشدگیهویتهمهماناز؟بگیریمکامخواهیممی

آنجاراعملییکیاگذاشتناینجارامخالفجنسیا،رسندمیکامبهبشودزیادخیلیشانپول،هویتندهم

زندگیبزرگخانۀ،بخورندراخوشمزهغذاهايبعضی،بخورندیابکنندزیادراآناگرکنندمیفکر،گذاشتن

باالترمقامبهبنویسندچیزآنهابهراجع،باشندداشتهقبول،بگذارنداحتراممردم،کنندپیدارسمیواسم،کنند

.استکاماینها،کنندکنترلرانفرچند،برسند

راالهیخردنور،راهاشدگیهویتهمازگرفتنکامبینداز،بگذاریعنیبِهِلتوباري،نیستکاماینهاگویدمی

موفّق،گرفتنکام،استدرونکامو،شودمیشمابعدچهارواردشدهگشودهفضاياینازالهیخردنور.بگیر

آیندهوگذشتهازکهکسانی،باشیدزندهاوبهلحظهایندرکهستااین،گذاریدمیاسمشچیهرحاال،بودن

.اندگرفتهکاماینهاهستندآگاههمابديلحظهاینازو،هستندزندهاونهایتبیبهلحظهایندراندشدهجمع

،زندگیخردبه،زندگیثباتبه،زندگیآرامشبه،زندگیشاديبه،اندرسیدهزندگیبهاینکهبراي،واقعیکام

کامتوانندمیچیزچهازچقدرو؟استچیدرکام؟استچیدرکامکهدرستدیدناصالً،درستکردنفکربه

ضررشمابهکهکنیداستفادهتوانیدمیبیرونیچیزهايازچقدرشماکندمیتنظیمکهخرديآناتّفاقاً،بگیرند

.برویدگذاردنمیحدازبیش،نشویدناکام،نخورد

خواهیناکامبزوديبگیريخواهیمیشدگیهویتهمازشماکهکامیاین،رساندناکامبهزودراتوکامکاین

آنجاهنوزهستیناکامکهتونقصحسآنهمکهدیدخواهیبیاوريبدستبیشترراآنهمچقدرهریعنی،شد

دیگراناینکهرفت،وشدردماپهلوياززندگینکردیم،زندگیمااینکهکهناکامیحسوناکاماین.هست

کالهماسرکهخبطحسو،نارضایتیحالتاینبود،زندگیچهاینآخرآمدگیرمانچینکردیم،ماکردندزندگی

راکامکهچرادارد،وجودهمه،نهبیشترهست،شدگیهویتهممرکزشاندرکههاییآدمبیشتردراینرفته،

.خواهیممیآنهاازراکام،خواهیممیآنهااز
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کند،میدرستمامرکزدررادملباالخرهناکامیاینزندگیحالتاینبشو،بیدار،بشوبیدارگویدمیموالنا

اینتاداد؟شفاءشودمیچگونهرادملاینآقاکهاستاینبکنیمبایدماکهکارياولینبشود،درستاگردمل

اینکهبرايهستید،مسئولشخودتانشمااست،بدشمازندگیدوستان.کنیمزندگیماگذاردنمیهستدمل

.داریددملمرکزتاندر

رويتمرکزتباش،ساکتنزنحرف،نزنحرفگویدمیخالصهنزن،حرفهنگامبیگفتهمابهموالناامروز

کن،بازرافضاهیشو،تسلیمهیکند،پیداشفازندگیبوسیلۀدملتتانیست،همدیگرجوريوباشد،خودت

کامگویندمیمردمبگیري،کامهاشدگیهویتهماینازکهنباشایندنبالباشد،خودتبهحواستهی

آنازرسیدهکماینازرسیده،کماینازرسیده،کماینازنگرفتی؟کامچرانگرفتم،کام،نگرفتمکام،نگرفتم

:گویدمیبله.اندمقایسهدرگذرانند،میخوشچقدرمردمببیننرسیده،اصالً

شَه باش و مجو هیچ شکارياشکاريِ
کاشکارِ تو را بازِ اَجل بازستاند

دنبالوکردنشکاردنبالوباش،خداشکارباش،شاهشکارتو:گویدمی.داشتیمهممانامروزيغزلدررااین

خواستهکامهمآنهاازکهایم،شدههویتهمماکافیباندازةهست،چیاشمعنیدانیدمیشماو.نباششکار

جستجويوبشوید،بایدخداشکارکهدانیدمیاالنوبخواهید،نبایدکامآنهاازکهشدیدمتوجهشمااالنایم،

.گرفتخواهدشماازاجلبازاینبکنی،شکارهرچیاینکهبراي.نکنیدشکار

.استنغدقزندگینظرازکردیمتجربهماراجداییکهسنّییکازپسشدنهویتهمکهدانیدمیشمااوالً

کبوتريیکبازيیک؟چییعنیکردنشکار،کنیدمیشکاریعنیشویممیهویتهمآنباکههرچهبنابراین

میشکار،گیردمیراآقایییکخانمییک،کنیممیشکارهمینطورهمما.منمالاینگویدمی،گیردمیرا

خوب،نه؟ایناستخوب،مرکزشگذاردمیکندمیشکار،همینطورهمآقاای.استمنمالاینگویدمیکند،

.نیست

همکسیامگرفته،اندمنشکارهاياینهاگوییممی،اینجاگذاریممیگیریممیراچیزتاهزار،نیستآنفقط

دهازپسکنممیفکرمنحتّی،سنّییکازپسشدنهویتهماستنغدقچون.بزنددستآنهابهنداردحقّ

قهرشبازندگی،باشیدداشتهشدگیهویتهمکهچیهرشما.کندمیحملهاینهابهزندگی،سالگیدوازده

کههمرااینهاحاال.کنرهارااینهاگویدمیشمابهدارد،کندمیحملهداردآورد،میبوجودکهدرديهمان



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

36: صفحه

پس.هیچکس؟ببردخودشباراشکارهااینتواندمیکی.شوندمیمتالشیاینهاهمۀمردنموقعباشیداشته

.آفرین.باشیمشاهشکارموقعبهبایدما

بازشچون بازِ شَهی رو به سوي طَبله
کان طَبله تو را نوش دهد طَبل نخواند

بهجهانایندرو،بشودزندهخودشبهمادرخواهدمیزندگی.هستیماوامتداد؟چرا.هستیمشاهبازگویدمی

داردهماالنو،هستیمخداباز،هستیماوبازما،استدرست،کندتماشاراجهانماچشمانپشتاز،بپردازدکار

لحظههر،زندمیداردرابرگشتطبل،هوشیارانهاوبسويبرویماالن،کردهرهاکهموقعآنکه،زندمیطبل

توجهشدگیهویتهمیکبهلحظههراگر.باشیمساکتاگر،مابوسیلۀشودمیشنیدهمنبسويبرگردصداي

پس،منبسويبرگردکندمیصدالحظههرکهارجِعیصداي،رامنبسويبرگردصداي،نبینیمآنهاباو،نکنیم

.راطبلاینزنندمیدارند

گذاشتهشیرینیمثالًآنبهکهايصندوقچهیکیا،بگیریدکوچکطبلراطبلهحاال،طبلهاینکهگویدمیحاال

طبلآن،دادخواهدعسلتوبهکندمیصداکهکوچکطبلاینیاصندوقچهاین،اینعسلیعنینوشیااند

توجهبیا:گویدمیجهان؟گویدمیچیجهان.دهندمیزهرمابهآنها،منبسويبیازندمیجهانکهجهانهاي

سرآخر،بشویدهویتهمآنباشمایعنی،ببلعدراشماتوجۀخواهدمیجهاندرکهچیزيهر،منبهبدهراات

برگردگویدمیاینکهطبلهاینولی.زهر،رساندمیناکامبهراشما:گفتاالنهمین؟دادخواهدشمابهچی

.خوبغذاي،دیگرعسلیعنینوش،دادخواهدعسلتوبهمنبسوي

بینیممیآوریممیبدسترویممیما.استخالیتوطبلجهانخواندن،خواندناین.نیستخالیتوطبلاینو

سهدوازبعدمابابابینیممیباالخرهبشودبیشتر،بشودبیشتر،بشودبیشترگوییممی.کندنمیارضاءراماکه

محبتومهرباهاآدمباتوانستیمنه،کردیمزندگینههیچ،هیچ؟بشودبیشترکجاتا،بمیریمخواهیممیسال

ازپرمرکزم،درگیرمکههمخودمبا،ایمکردهخرابرامانروابطهمهاین،ایمرنجیدههمهاین،کنیمبرخورد

همزیاديمال؟بکنیمبایدکارچه؟باشددملیکهممرکزشباشدسالهفتادآدمشودمیآخر،مرکزمدر،درد

.استخالیتوطبلاینپس؟خوردمیدردشچهبهآخر،باشدداشته

باشنودمیماگوشاینکهطبلیک:زنندمیطبلجوردواالنهمینپس.ایننیستجهانطبلمثلگویدمی

که،زنندمیوريآنازدیگريطبلیک.رویممیلحظههر،رویممیمعموالًماکهزنندمیبیروندرکهماذهن
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بسويبیاگویدمیکه.شنویممیراطبلآنکنیممیفضاگشاییوقتی،شویممیساکن،شویممیساکتوقتی

،استمشخّص؟بشنویمبایدراکدام،بشومزندهتودرنهایتمبیبهخواهممیاالنمن،هستیمنجنسازتو،من

.بله.رویممیاوطبلبسوي،هستیمشاهبازما

از شاه وفادارتر امروز کسی نیست
خر جانبِ او ران، که تو را هیچ نراند

کهکسانیآناي،گذاشتیممرکزماندرکهچیزهاییاینپس،نیستهیچکسوفادارترخداازیعنیشاهازامروز

،نکردندوفاچرا،نکردندحمایترامنچراکه،داریدگلهخواهر،برادراز،بچهاز،ازمادر،پدراز،خانوادهازهنوز

جهانایندرلحظهایندروفادارترخداازگویدمی.باشندشدهزندگیجنسازمگر،ندارندوفااصالًاینکهبراي

.کنیدقبولبکشیددردبایدیا؟نهیاکنیدمیقبولشماحاال.نیستکسی

اوبسويرفتن،همرفتندرست،بطرفشبرويدرستاگر.نراندهیچراتوکه،برواوبطرفیعنیراناوجانبخر

ذهنیمنبهنسبتشدنمتالشی،استذهنیمنبهشدنکوچک،هاستشدگیهویتهمانداختنمعادل

لحظههر،داریمنگهراشدگیهویتهموذهنیمنباتوانیمنمی،استذهنیمنبهنسبتشدنفنا،است

میخدابسويداریمکنیمفکرورافکرهابینفاصلۀببندیمکامالًکهبطوري،برویمشدگیهویتهمیکبسوي

.نیستخداشده،شدگیهویتهمباورهاياین.رویم

میماهمینبراي.روندمیبینازدارنداینها،کهندارندنه؟دارندوفااالنمامرکزدرماهايشدگیهویتهمآیا

هیچاز،بخواهیدکمکنبایدکسهیچازشما.نیستکسیشمابرايلحظهایندروفادارترخداازپس.ترسیم

،باشنداشتهزندگیانتظارچیزهیچوکسهیچازپس.کندوفاشمابهباشیدداشتهانتظارنبایدچیزهیچوکس

انتظار،باشنداشتهحمایتانتظار،باشنداشتهقدردانیانتظار،باشنداشتهتوجهانتظار،باشنداشتهتاییدانتظار

.گویدمیرااینداردبیتاین.بشويخوشبختتوکهبدهدتوبهچیزيباشنداشته

امبچهازخواهم،میهمسرمازراخوشبختیمنگویندمی.ندارندقبولرابیتاینکهدانیدمیمردمبیشتربوخ

نتیجهاینبهبایدآنهاو،هستندهویتهمآنهابامرکزشاندراینکهبراي.خواهممیآنهاازراتوجهمن،خواهممی

خوشبختمراتواندنمیمنهمسربگویندباید.ندنکنراکارآندیگروندبشوبیدار.استغلطدیدآنکهبرسند

اوازثباتتوانمنمیمن.کندموفقمراتواندنمی.بدهدهویتمنبهتواندنمی.بدهدآرامشمنبهتواندنمی.کند
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راخدامنحاال.ترسممیمنوکندمیتغییراو،مرکزمدربگذارمراآننباید.باشمداشتهانتظارنباید.بگیرم

.کنممیبازرافضااوتغییرمقابلدرمنکندمیتغییراوومرکزمگذارممی

همه خلق، یقین دانزندانیِ مرگند 
زندان نرهاندمحبوس، تو را از تَک

.بدانیقینرااین،هستنددردزیرخودشان،دارنددملمرکزشاندرمردمهمه.اندمردهذهنیمندرمردمهمه

.کندآزادزندانازتراتواندنمیاستذهنشزنداندرکهکسی.هستندشانذهنزنداندراینهابنابراینپس

.موالناستهمینآیدمیبیرونازکهکسیآن.بیایدبیرونازبایدکسییک،کندآزادتواندنمیرازندانیزندانی،

استزندگیخرداست،زندگینیرويخوداست،زندگیدرونازفضاگشاییاثردرآیدمیبیرونازکهکسیآن

مواقعبیشترکه،کنندآزادذهنیمنازراشما،باشیدداشتهانتظارنبایدمردمازشماپس.کندمیآزادراشماکه

.داریمما

کهباشیمداشتهانتظارنبایدحتیو،بخواهیمخلقاز،بخواهیممردمازنبایدمارازندگیبرکاتاینازکدامهیچ

شماکههستیماینزنداندرما،آییممیدرزندانازماشویدعوضشما.شویمبعوضهمماوشویدبعوضشما

همبارهاو.استتوهمهمهاینها.شویدنمیعوضشمااینکهبرايشودنمیدرستمازندگی،شویدنمیعوض

راتمرکزشو،باشدخودشرويتمرکزشبایدکسیهرکهکردندتاکیدهمهمهو،اینجاکردمعرضشماخدمت

وسیلهبهمان،ذهنبهرویممیداریم،برمیخودمانرويازراتمرکزماناینکهمحضبه.برنداردخودشروياز

.دیگریکذهنیمنرويشویممیمتمرکزمانمانذهن

برخوردکهملدیکشویممی.دیگرذهنیمنیکبهکنیممیتوجهکهحالتیدرشویممیذهنیمنبنابراینپس

.اوبههستیممتصلما،کنیممیبازفضالحظههروهستخودمانرويتمرکزمانوقتیولی.ملدیکباکندمی

اگرولیدانیدمی.هستیدمتصلکنید،میبازفضاکههستخودتانرويتمرکزشماپس.هستیمخدابهمتصل

رويکهحالعیندرکه،باشدداشتهعمیقبسیارثباتکسییکاینکهمگردیگر،یکیبهبرودحواستان

وایرادگیريوانتقادوعیبجوییرويازدیگرانرويتمرکزو،کندتمرکزهمدیگرانبه،استمتمرکزخودش

.کندمیفرقآن.بزندحرففضاآنازو،ذهنبهبکشدرااوکهنباشداینها

.کنممیخوبراتانملداولپردازممی.پردازمنمیشماکاربهمن:گفتخداگفتما،داریمدملکهزمانیتاولی

باهابچهبرايمختصرشدگیهویتهمیک.شوددملنبودقراراصالً.باشددردناکیاینبهمادملنبودقرار
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راذهنیمنسالگیپنجاهتانبایدما.استکافی،بگیرندیادرافردیتو،کنندتجربهراجداییبتوانندکهچیزها

.کنیدکمککنید،آزادمرابیاییدمردماي.برنجیموباشیمداشتهتوقعبرنجیم،باشیمداشتهتوقعبدهیم،ادامه

.هستندمرگزندانیمردم.گویدمیراهمینداردکنید؟نمیکمکچرا

وغم،شودمیکینه،شودمیکوبیده،شودمیزیاد،شودمیاضافهرنجشرويرنجش.شودمیرنجشسببتوقع

اصالً،بدهیمادامهسالگیشصتسالگی،پنجاهسالگی،چهلتارااینمانبودالزم.شودمیدمل،شودمیغصه

.برویمبمیریمونکنیمزندگینشویم،هماشمتوجه

ارثبهمابرايرادانشیآمده،بودهمتصلکهکسییکدانایی،یککهاستزمانششایدآمده،فصلشاالن

مردم،شودمیپخشاینها،شدهدرستاینترنتشده،درستايوسیلهشده،درستتلویزیونیوگذاشته

.کنندمیتوجه.آوردهآنورازداناوبینااینکهدانندمیو،گفتهچهدانایکوبینایککهبینندمیوبینندمی

.شوندتبدیلآنهاکههستزمانشیعنیکنندمیگوشمطلباینبهاگرو.کنندمیکمکخودشانبهخودشان

کهشمانوبتوشماستزمانکهبدانیددهیدمیادامهوهستیدمتعهدوکنیدمیگوشبرنامهاینبهشمااگر

.کردیدنمیگوشوگرنه،شویدببیدار

دانی که در این کوي رضا بانگ سگان چیست؟
بود آنش بِرَمانَدتا هر که مخَنَّث

مالحظههریعنی.سادگیبهاسترضایتکوي.رضاستکوياینجارضا،کويایندرکهدانیمیتوکهگویدمی

کوچهاینگویدمی.باشدبایدلحظههررضاوشکراین.باشیمشاکرو،فضاگشاییبازندگیازباشیمراضیباید

چهبرايذهنیهايمنیعنیسگانعوعويبانگکر،شُورضاکوچهایندراما.شویممیردداریمماکهرضاست

رضایتعدمصداي.بدهدرمرااوسگانبانگآناست،مخنّثیعنی،استترسوکهکسیهراینکهبرايهست؟

شکایتلحظهایندرکسیهر.استرضایتکوياینکهبراياستغلطکهاوالً،رضاکويایندرمردمشکایتو

.اینجااسترضایتکويداندنمیپسکندمی

بایدکهگرفتیممییادیادادندمییادمابهبایدیعنی.شویممیردرضاکوچهازداریمشدیمزادهکهوقتیازیعنی

وپرخاشوتوقعوشکایتنه،کندمیکارکهاستشکرورضااینو،کنیمشکروباشیمراضیزندگیازلحظههر

آنحالبهرم،کنیمیبازرافضاموقعهر.کنیدمیبازرافضاشماکهدهدمینشانرضاکويو.نهاینها،اینها

.شودمیمابعدچهارواردزندگیسبببیشاديشدهگشودهفضايایناز.باشدخواهدمیچههرزندگیوضعیت
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.شودمیمابعدچهارواردزندگیبرکت

آنهااست،ترسوکهکسیهراینهاعوعوي.کنندمیعوعودارندسگهااینازايعدهیکولیرضاستکوياینجا

بهاصالًشما.ذهنیهايمنشکایتصدايازکنیمرمنبایدماکهاینستمعنیش.دهدمیرموترساندمیرا

راشما.ندهیدگوشاصالًکند،میشکایتکند،مینالهداردیکیاگر.ندهیدگوشذهنیهايمنشکایتصداي

.رسدنمیآرزویشبهکسهیچواستخطرناکیجاياینجاکه،بدهدرمنباید

بکند،همزیادزندگیرااینهااینکهولوبرسید،خواهیدمیهاشدگیهویتهمکامبهاگرکهفهمیدیدامروزشما

همانبهباید،خواندیمغزلدرامروزمااصلیکامچون.رساندنخواهدکامبهراشماشدگیهویتهماین

این.شویمبزندهلحظهایندربایدخداابدیتوخدانهایتبیهمانبه.شویمبزندهانههوشیارازلی،يهوشیار

شکایت،رسیدهکممابهحاال،شدیمهویتهمکهچیزهاییاینازنه.آیدمیاینجاازماکام،ماستماموریت

.مخنثنداینهاونیسترضاکوياینجاگوییممی،داریم

بهخواهدنمیموالنا.شوندمیناراحتبریم،میبکارکهراکلمهاینمادوستهايازبعضیکهکنیدتوجهمخنث

ذهنیمنکهانسانیذهنی،منایناالصولعلی.بکندتوهینزنجنسازهمومردندجنسازهمکهکسانی

ذهنیمنکاملطوربهنهشده،زندهخدابینهایتبهنهاست،مردنهاینکهبراي.استمخنثشبیهاصوالً،است

.ترسدمیبنابراین.استآنهمواستاینهم.است

منمواقعبعضی.داریممنتادومااینکهمثل.ترسدمیدارد،شدگیهویتهممرکزشدرکسیهرکلیبطور

مانذهنیتصویرباکنیم،میزندگیمانذهنیمنبامواقعبعضی.استزندهزندگیبهکهشویممیاصلی

کاردرتوهینیهیچ.ترسوهمینیعنیمخنثپس.هستیماینطورياوقاتبیشترکه،هستیممااینگوییممی

انتخاب،،دربیایندزنصورتبهکنندمیانتخابهستندجنسیتیدوکههستندهابعضیتواند،میانسان.نیست

راآنهاطبیعت،برسندحضوربهتوانندمیهمآنها.نیستهماشکالیهیچدربیایند،مردصورتبهکنندمی

.نداریمکاريمامطلباینبا.کردهخلقآنطوري

حاشا ز سواري که بود عاشقِ این راه
که بانگ سگ کوي دلش را بِطَپانَد

وهاشدگیهویتهمانداختنراهعاشقشوید،راهاینعاشق،شماشخصیعنیکهسواريازباشددورگویدمی

هستند،شدههویتهمانسانهاياینازبرخیکهرضاکوياینسگبانگباشید،خدابینهایتبهشدنزنده
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شکایتباشمایعنی.هستهمدورانشاهللاو،باشددور،دربیاوردلرزشبهیعنی،بتپاندراآنهادل،آنهاشکایت

اینجاوکنندمیشکایتدائماًکهجمعازکنیمتقلیدنباید.بخوریدفریبنبایدنیستند،راهایندرکهناالنمردم

وضعجمعیبصورتوفرديبصورتباشیمنکردهبازرافضااستممکنماالبته.دانندنمیرضاکويرا

.باشدبدمانبیرونینظممان،اجتماعیوضعمان،اقتصادي

مابهرابرکتشراخردشکهاندتونمیزندگیوکنیممیستیزهوکنیممیمقاومتماچههرکهباشدیادمان

کمیابیدید،داردکمیابیشود،میمنقبضوقتیذهنیمناین.کمیابیوکنیممیایجاددردبیروندرمابرساند،

بیروندررامحدودیتهمانوکمیابیهمانبنابراین.استکمچیزهمهاینکهمثل.داردرواداشتعدمدید،دارد

.بینیمنمیرازندگیفراوانیما.ماکنیممیمنعکس

دیوآنبکند،بکند،خواهدمیکاريهررادیومانکردیمرهاو،نیستشیشهدرمامرکزدیووقتیمخصوصاً

دردزا،کننده،درگیرطلب،کمیابیواندیشمحدوددیو.بیاوریمبوجودمانزندگیدررافراوانیاینماگذاردنمی

بانرمش،اینبادنبه،اینباهمدیگرکمکبهوتکبهتکیواشیواشبایدو.بدهدادامهرادملآنخواهدمی

.بشودحلیواشیواشزندگیخردهوسیلبهمانبیرونیمسائلتا،کنیمبرخوردموضوعاتمانبافضاگشاییاین

گویدمی.بخوانمدوبارهشمسدیوانازهمبیتدویکیبدهیداجازهبله

609ةشمارمولوي، دیوان شمس، غزل

دان که همان ارزيلرزي، میبر هر چه همی
زین روي دلِ عاشق از عرش فزون باشد

دارداو.بینیمیآندیدازآن،بهچسبیدي،توستمرکزدرشديهویتهمآنبایعنیلرزي،میتوکهچههربر

ودهیدمینشانواکنششمااگر.استقدرهمانشماارزشبلرزاند،راشمابیروندرچیزياگر.رودمیبیناز

است؟قدرهمانشماارزشچرا.استقدرهمانشماارزشموضوعی،یکبه،اتفاقییکبهشویدمیناراحت

شماچیزهاییچهکهببینیدشماپس.نیستخدانهایتبیدیگرشمامرکز،کردهاشغالراشمامرکزاینکهبراي

دارد؟میواواکنشبهراشماچیزهاییچهکند؟میخشمگینرا

هویتهمچیزهاباانسانوقتی.پایینامآوردهراخودمارزشمنکه،کنیدقبولرامسئولیتبروید،بارزیرو

اندازهبهارزششکندمیجاروراآنهاوقتی.شودمیهاشدگیهویتهمهماناندازهبهآیدمیارزشششود،می

فزونعرشازعاشقدلرويزین:گویدمیهمخودش.کندمیاشغالرادلشخدااینکهبرايشود،میخدا
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درراوجودهمهکهاستفضاییاینازبزرگتربگنجد،چیزهمهبحرایندربحر،ایندرکهعاشقدل.باشد

جهانبیلیونهادارد،وجودکهنیستکهکشانهابیلیوناینجهان،دراستانگیزشگفتکهچیزيآن.برگرفته

درمازمین.استخالیک.گرفتهآغوشدرراانگیزشگفتوجوداینکهاستفضاییبلکهاست،وسیعچقدرکه

.استبزرگترآنازعاشقدل.استالیتناهیفضايایندروجودتماموکائناتتمامو،بله.گرددمیداردخالیک

.خداستوسعتبهانساندلعاشق،دلیعنی.باشدفزونعرشازعاشقدلرويزین

آن را که شفا دانی، درد تو از آن باشد
وآن را که وفا خوانی، آن مکر و فُسون باشد

دراست،آندرماشفايکنیممیفکرشدیم،هویتهمکهچههربا.خواهیممیشدگیهویتهمازراشفاما

آنموضوعاتتمامداشتید؟چیتوقعرنجیدید،میچراشماحاالتا،کنیدمیتوجه.استآنازمادردکهحالی

.دانستیدمیشفاشماحالیکهدر.بودنددرداینهابیرونازانتظاراتوتوقعات

ماکهچیزهایی.کنندوفامابههستندمااطرافکهکسانیگوییممی.خوانیممیچهراوفاما.خوانیوفاکهراوان

بینازداردکهچیزيوفاي.کنندنمیوفااینهاازکدامهیچ.کنندوفامابه.نروندبینازاینها،ایمآوردهبدست

یکیاچیزیکفقط.نباشامیدواراینهاوفايبهشما.استفسونومکراست،آفلوبرودبینازبایدورودمی

ازهمبیتچندبدهیداجازه،بله.باشدشمامرکزبایدکهاستزندگیخودهمآنواستوفادارکهاستنچیزي

.بخوانمغزلاین

765ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هله، نومید نباشی که تو را یار براند
گرت امروز براند نه که فردات بخواند؟

رويکنندمیکارمقداریکو،شوندمیناامیددهندمیدستازراهایشانشدگیهویتهمکهوقتیآدمها

هیچکنید،میکارخودتانروياگرشماذهنی،منکند؟میامیدشانناچی.شوندمیناامیددوبارهخودشان

ممکن.کندبرقرارشمادرراخودشکهاینستبريهوشیاروزندگیتکاملیضربانکهچرا.نشویدناامیدموقع

شماذهنیمنو،باشیدکردهکارشمایکسالمدتدراگر.بکشدطولسالسهشمادملشدنپختهاست

راشمایار.شویدمیناامیدشماباشدآنطورياگرخورد؟نمینیشترچراورسیدهدیگرمندمل:کهگویدمی

راشماو،دهدمینشانشمابهراقهرموضوعقهر،اینگیرد،میشماازشدگیهویتهمیکاینکه.راندنمی
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نهبراند،تراامروزاگرگویدمی.قضاقانونباکندمیکمکوخودشطرفبهکندمیدعوتداردهمیشه.راندنمی

.خواندمیخودشطرفبهفرداتکه

در اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا
نشاندز پسِ صبر تو را او به سرِ صدر

بهنخواهیدزندگیهاشدگیهویتهمازشمااگر.بنددمیراهاشدگیهویتهمدرزندگیمعموالًبست،رادراگر

ازپسوکنصبرکن،تاملآنجاشیننبشد،بستهدرهادیدیداگرولی.رسیدمیزندگیکامبهزود،استتاننفع

.نشاندمیخودشمجلسصدریاباالتوانیدمیراصدرحاال،آوردمیراشماخود،رويتمرکزهمبازوتاملوصبر

.کندمیتثبیتشمامرکزدرراخودشیا

کوچکبسیارراخودماندملمامواقعبعضیو.بینیممیماآدمهابرخیدرراسرخوردگی،مارانومیديو

اولازمنکهاستچطوريمداننمیونداریمشدگیهویتهم،نداریمدملمااصالًگویندمیکهبرخی.دانیممی

اینبادانمنمیمنو،هنوزدارندوداشتندمشکلخیلیمادرموپدر،داردایرادخیلیهمسرمولی،داشتمحضور

.بینندنمیراخودشانملدکنم؟چکاراینهامشکالت

وظیفههمهاینهادیدن،درستوکردناعترافورفتنخودشناساییمسئولیتبارزیررفتن،مسئولیتبارزیرو

کسهیچ.باشدنداشتهدملنیستکسیبگوییماینطورياصالًدارد،دملکسیهر:گفتموالناامروز.ماست

.استذهنیمنواهیتصوراتهمهاینها.ندارمونداشتمذهنیمنمن،بگویدنباید

رادرها.کندمیهدایترامازندگیمواقعخیلیو.نشویمناامیدوکنیمصبرورویمبارزیرباید.داریمملدما

نمی.ندادخواستیمیپولتاز.ندادخواستیمیزندگیهمسرتازکهدیدي.نروگویدمیبنددمیرادر.بنددمی

زندگی،رازندگیبخواهمناز.ندادخواستیمیهیکلتازخوشگلیت،از.ندادخواستیمیموهایتازدانم

.بله.دیگربفهمدیگرگوید،می

و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها
 پنهان بنماید که کس آن راه نداندره

ما.رویمبجلوحداینبهمانداردلزومیولی.کندمیبازراخودشراهباالخرهببندد،توبهراگذرهاوهاراههمهو

ومادينسبیرفاهیکازواقعاًحالیکهدر.کنیمکمرامانمقاومتواتفاقاتمقابلدرکنیمفضاگشاییتوانیممی

تمرکزمانوکنیمشیشهدررادیومانتوانیممی.کنیمزندهاوبهراخودمانتوانیممیبرخورداریم،همزندگینظم
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یواشیواش.شویمتسلیمبارپنجاه،کنیممیمقاومتباردهمثالًاگرروزي.کنیمبازفضا.بگذاریمخودمانرويرا

وشودمیبازترمادرونوشودمیشکوفاترمابیرونیزندگیروزبهروزکهدیدخواهیم.ببریمجلورامانزندگی

داري،نخواهزندگیآنازوشدگیهویتهمایندنبالنروکهگویدمیو.کندمیهدایترامازندگیروزبهروز

.شويمیمنحرف

همسرشازکهاستممکن.شودمیبحراندچارزندگیمیانهدرکسییک.بنددمیراراههاهمهاوقاتگاهی

یعنی.شودبمریضهمتنشدفعهیک.کندپیدادیگريگرفتاريدانمنمی.شودبورشکستبیزینسش.شودجدا

یکخواهدمیزندگی.استراهشیکهماین.شودمیمتالشیکند،میسقوطچیزهمه.بنددمیزندگیراراهها

چهشد؟بستهراههااینچراکهکنیدسوالشما.داندنمیراراهآنکسیکهبدهدنشانتوبهپنهانیراه

.گرفتمنازیکجاراهمهدفعهیککهاینواینواینازمنخواستممی

نه که قصاب به خنجر چو سرِ میش بِبرّد
نَهِلَد کُشته خود را کُشَد آن گاه کشاند

شکافراجایییکآنو.کشدمیوکُشدمیکشد،میراگوسفنديوقتیقصابکهدانیدمی.زندمیتمیثل

بادازخداما،درشدبکُراذهنیمناگرکهگویدمی.کندمیخودشبادازپررامردهگوسفندآنتنودهدمی

.کندمیپرراماخودشمداززدیم،مثالهمامروزکهخودش

.ببردمیشسرچوخنجربهقصابکهنه.بمیريذهنیمنبهنترسبنابراین.کندمیخودشازپررامامرکزیعنی

راراههاوشدکُمیراماذهنیمنیعنی.کشدمیراخودشکشتهکُشد،میرامیشیقصابوقتیراخودشکشته

کند؟میچکاروشدکمیخداگیردمیراما.بنددمی

چو دمِ میش نماند، ز دمِ خود کندش پر
به کجاهات رساندتو ببینی دمِ یزدان

دماز.شدکُمیراماذهنیمنهمینطورهمخداوکندمیپرقصابیعنیخودشدمبااوماند،نمیمیشدموقتی

.ماشویممیبینهایت.رامامرکز،کندمیپرراماخودش

به مثَل گفتم این را و اگر نه کرمِ او
نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند

.دادمتوضیحکههمانطورکشدنمیراکسهیچخداکرموگرنه.زدممثالرااینمنگویدمی
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منبگوییمنشویمبلندومکنیکمرامقاومتوشویمبتسلیمکنیم،فضاگشاییوکنیمفضاگشاییمابتدریجاگر

ذلیلراکسیکُشد،نمیراکسیکهداردبخششاینقدراووکندمیدرستمازندگیاویواشیواشم،دانمی

.رهاندمیدملدردازدرد،ازکشتن،ازبلکهکند،نمی

.بخوانمراتیترش.بخوانیمراآناززیاديمقداربتوانیمانشاهللاکهکنمروشنراايقصهیککهبدهیداجازهبله

:گویدمیقصهاین

4035مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مجمع به دست وزیر که این چند ارزد و مبالغه کردنِ وزیر در قیمت او و فرمودن دادنِ شاه گوهر را میانِ دیوان و 

.شاه او را که اکنون این را بشکن و گفت وزیر که این را چون بشکنم؟ الی آخر القصه

نجاآکهکسانیو.خداستنمادیازندگینمادمحمودسلطان.استمحمودسلطانبهمربوطقصهشاه،یعنی

ةبندوشدهزندهاوحضوربهکهاستانسانیهمایاز.هستهمایازصحبتو.ماستنماد،شاهاطرافاندنشسته

اینحالیکهدر.آورددرمیجیبشازگوهريمحمودسلطانموردایندرشاهکهگویدمیپس.خداستبهوصل

ارزد؟میچقدراین:کهگویدمی،وزیربهدهدمیاندنشستهبزرگان

و.بشکنراایناکنونکهرااوشاهفرمودنو.اوقیمتدرداردارزشخیلیاینگویدمیوزیروزیر،کردنمبالغهو

.بشکنمچطورياینرامناینکهو.بشکنمچونرااینوزیرگفتو.بشکنرااینکهدهدمیدستوروزیربهشاه

.آخرشتاراقصههمینطورواستقیمتیخیلیاین

دهد،میوزیربهاول.دهدمیبزرگانبهوآوردمیدرگوهريیکمحمودسلطانکهستااینبهمربوطقصه

حیفگویدمی،شکندنمیو.بشکن:گویدمیوداردارزشخیلیاینگویدمیارزد؟میچقدراینکهگویدمی

بهگوهرياینکه،کندمیپیشنهادماازکدامهربهلحظهایندرخداوماذهنیمنبهاستمربوطتمثیل.است

است،حیفگوییممیماو.بشکنگویدمیمابهو،ارزدمیخیلیگوییممیارزد؟میچقدرذهنیمننام

.شکنیمنمی

خداجنسازماکهفراموشییعنینسیاناین:کهگویدمیبرسیمانشاهللاگرامروزکهقصهایناواخردرموالناو

راماخواهدمیوگرفتهفراراماکنیم،نمیموردایندرکاريهیچاینکهوغفلتوشویمزندهاوبهبایدوهستیم

:گویدمی،بخوانیمبیتچندبدهیداجازه.کندبیدارغفلتوفراموشیایناز
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را در آن دیوان بیافتجمله اَرکانشاه روزي جانبِ دیوان شتافت
هماالن.نشستندمیبزرگانکهرفتخودشایوان.رفتخودشبارگاهجانبروزيخدایامحمودسلطانشاه،

.موالنابردمیجلوسطحدودرراقصهاین.اندنشستهآنجادیدرابزرگانهمهوکندمینگاهجهانتمامبهخدا

.موالنازبانباهستیدآشنادیگرشمابوخ

پس نهادش زود در کَفّ وزیرمستَنیرگوهري بیرون کشید او 
منکهيهمینطور.درخشانروشن،یعنیمستنیر.بوددرخشانبود،نورانیکهآوردبیرونگوهريیکگویدمی

.وزیرکفدرگذاشتپس.درخشدمیماذهنی

به ارزد ز صد خَروارِ زر: گفتچون ست و چه ارزد این گُهر؟: گفت
مناینکهبپرسدشماازاالنخدا.داردارزشزرصدخرواراینگفت؟داردارزشچقدراینگفتوزیربهشاه

.زرخروارصدگوییدمیشما.داردارزشچقدرذهنی

نیکخواه مخزن و مالت منمچونش بشکنم؟: بشکن، گفت: گفت
.هستمتومالومخزننیکخواهونگهدارندهواقعدرکهمن.بشکنمچطوريگفت.بشکنرااینگفتاوبهشاه

گویدمیمابهخدا.گوییممیراهمینهمماواقعاً.بشکنمراگوهراینتوانمنمیکهمن.کنمحفظترامالبایدمن

حرفبهدهندنمیگوشبقیهووزیرواقعدرکهدیدخواهیمو.بشکنراگوهراینوهاشدگیهویتهماینکه

کهخواهدمیماازاواینکهبراي.دهیمنمیگوشلحظهایندرخداحرفبههمماطورهمین.محمودسلطان

مننوربهوکنگوشمنامربهبشکن،رااین.استمصنوعینورشاینولیدهد،مینوراینکهاستدرست

.شودمیچهببینیمحاال.شکنیمنمیماکه.شوزنده

هدرگرددبهادرنیایدکهگوهراینمثلکهدارمرواچون
وبشودهدرگذاشت،رویشقیمتاصالًشودنمیکهماذهنیمناینیعنیگوهراینمثلکهبدارمرواچطوري

بزكرااینمنآخگوییممی.آیدمیاینطوريمابرايگذاشت؟قیمتشودنمیماذهنیمنرويواقعاً.بشکند

من،دركمن،عقلازبهتر،حاالتادیدیدچیزيشمامنذهنینمازبهتراصالً،کردمدرسترااین،کردم

همه.ایناستروشنچقدرکردم،درستپاركیکوچیدمرااینمنکهاینجوريگوییم،میمامن،صحبتهاي

راهمینهموزیروکنند؟استفادهمنعقلازآیندنمیچرامردم،کننداستفادهنورشازبیایندتوانندمی

.بشودهدراینگذارمنمی.گویدمی
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گوهر از وي بِستَد آن شاه و فَتیتیو بدادش خلعگفت شاباش
راقصهاینکهبراي.نیستجالبزیادشاباشاینکهبینیدمی.احسنت،شادباشیعنیشاباش.آفرینگفت

بهدادندمیشاهانکهاستشدهدوختهجامهخلعت،.داداوبهخلعتییکود،کننمیگوششاهامربهبفهمیم،

.گرفتاوازراگوهرشاهآنیعنیجوانمرد،یعنیفتی،جوانمردوشاهآنگرفتآنهاازراگوهرو،بزرگان

کو پوشیده بودهر لباس و حلّهکرد ایثارِ وزیر آن شاه جود
هرکهخداییتیهرکهدهدمینشاناینو.اوبهدادودرآوردتنشازبود،پوشیدهشاهکهلباسیهربنابراین

راذهنیمناینمننهکهبگوییداالناگرشمایعنی.دهدمیاوبهشاهبپوشد،بدوخواهدمیراشاهلباس

کهدادههمشعورمابهشاهولی.داریمآزادارادهمااینکهبراي.ندارنگهگویدنمیشاهدارم،نگهخواهممی

:گویدمیچهببینیمحاالبله.راخودمانذهنیمنامرنهکنیماطاعتبایدراشاهامرکهبفهمیم

از قضیه تازه و راز کَهنساعتیشان کرد مشغول سخُن
منقضیههمینتازهقضیه.کهنرازوپرسیدمیکهايقضیهاینازوکرددیگريصحبتهايساعتیکهگویدمی

.کردمشغولراآنهاگویدمیشاه.هستیمزندگیجنسازماکهستااینکهنراز.آمدهبوجودتازهکهذهنی

.هستیممشغولماذهندرکهطورهمین

.استايتازهچیزواستحادثاینذهنیمنعنوانبهایمآوردهبوجودماکهچیزياینکهکنیمنمیفکراصالً

غزلکههمین.استقدیمونیستجدیداینوبیایدبوجودجدیديچیزتوشازوشودبمتالشیتواندمیاین

وهستیمخداجنسازمااینکهیعنیکهنهرازیاکهنراز.برگردیمآغازبهخواهیممیماگفتمیغزل.گفتمی

.کردپرتاینازراحواسشانگویدمی.شویمزندهاوبهتوانیممیانههوشیارهماالن

که چه ارزد این به پیشِ طالبی؟بعد از آن دادش به دست حاجِبی
اشخواهندهارزد؟میچقدراشخواهندهطالبش،پیشبهاینشمابنظرکهگفت.نگهبانشدستدادآنازبعد

انسانهايآن،روشناییوذهنیمناینطالب.هستندذهنباهویتهمهستندانسانهاییهست؟یکاستمعلوم

.بشکنگویدمیهمینبراي.نیستگوهراینطالبدرجهاینبههمخداخود.نیستندکاملانسانهايوعارف

کش نگهدارا خدا از مهلکتمملکتارزد این به نیمۀ: گفت
کهشودنمی.داشتنگهبایدرااین.نابوديازداردنگهخداوند.ارزدمیممکلتنصفبهاینکهگفتنگهبانآن

.ایناستباارزشخیلی.شکست
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اي خورشیدتیغ: بشکن، گفت: گفت
بس دریغست این شکستن را، دریغ

داردیعنی.استخورشیدتیغمثلتیغتیعنیروشناییکهکسیايگفت.کردامر،بشکنگفتهماوبهشاه

اشتباهتواندمیچقدرذهنشدرانسانکهبینیدمی.کندنمیگوشولی،کردگوشتوحرفبهبایدکهگویدمی

حرفشبهدیگرطرفاز.گوییممیخدابهماداد،انجامبایدگوییمیتوکهچههریعنی،تیغخورشیداي.کند

مگراستدریغبسیار.بشکنیمرااینکهواقعاًاستحیف،دریغراشکستنایناستدریغبس.دهیمنمیگوش

.شکسترااینشودمی

که شده ست این نورِ روز او را تَبعقیمتش بگذار، بین تاب و لـُمع
درخشندگیچهببیناین،رويبگذارمقیمتتوانمنمیکهمن،استزیادخیلیکهقیمتش`کنرهاراقیمتشبیا

یابیتاین.استشدهاوتابعروزنورکهطوريبهگوید،میداردخدانورمقابلدرما،ذهنیمناینماشاءاهللادارد

حاالاست،تمثیلکند،میصحبتداردکیهریادرباناینببینید،هستندعمیقبسیاربسیاربیتهااینازخیلی

یعنیروزنور،باشدتواندمیخدانوراینجادرروزنوررا،اینگوییممیداریمماازکدامهرکند،میصحبتکیهر

واقعااین،استخوبیچیزچهببین،شدهاینتابعخدانورحضور،روشنایینورگویدمیوحضور،روشنایینور

.نههست؟طوراینماذهنیمنگوهراینواقعا؟استچیزيچنینهم

برداشتجوريچهشماوگویدمیچهزندگیگوید،میچهشمابهخداببینکننگاهکهگویدمیمابهداردموالنا

کردهذهنیمناینتابعراخدانهایتبیرا،زندگینوررا،خدانوررا،روزنورشماتان؟ذهنیمناینازکنیدمی

.ایننیستدرستبگویدخواهدمیاست؟درستایناید،

شاه را باشم عدوکه خزینۀاو؟دست کی جنبد مرا در کَسرِ
درجنبدنمیمادستبله،آن؟شکستندربجنبديطورچهمندست،بشکنمرااوتوانممیمنطورچهگویدمی

منگوهراینکنیممیفکرماواقعاکه،باشمشاهخزانهدشمنبایدبکنمراکاراینبخواهماگر.مانمنشکستن

افتخارواقعادملاینبهذهنیمناینبهشاهیعنیاست؟شاهخزائنجزء،استمهمخیلیمابرايکهذهنی

.شکستنیعنیکسر.خالصهشدیم؟منحرفخیلیمایاکند؟می

پس دهان در مدحِ عقلِ او گشودفزودشاه خلعت داد، ادرارش
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آفرینگفتیخوبخیلیگفت.کردزیادراحقوقشرا،مستمریشودادجایزهداد،خلعتهمایشانبهدوبارهشاه

مناین:گویدمیمابهاالنخداشاه،داریم،آزادارادهمااینکهدلیلبهکردمعرض.اوعقلمدحبهکردشروعو

اگرهست؟چهماتشخیصولی،شدخواهددملنشکنیاگر،کردمقضاتابعمنراذهنیمناین.بشکنراذهنی

مخالفتشماباخدا،کنیدزیادراشدگیهاهویتهم،کنیدزیادرادردبایدکهدهیدمیتشخیصشماهنوز

بشودطوراینخواهدنمیدلممننزنم،خودمبهمستممنباشمواظبپردمیقهرتیراینگفتهغزلدر.کندنمی

:خالصهگرفتیم،تصمیمطورآن.آفریننشکنبشکنی؟خواهینمی،داريآزاداراده،هستیمنچونتواگرولی

باز داددر را آن امتحانْ کُنبه دست میرِ دادبعد یک ساعت
راگوهرآنرا،درآنرا؟چهداد،امیریعنیداد،میرعدلیه،رئیسیعنیالقضاةقاضیدستبهدادمدتیازپس

.کنندهامتحانیعنیکنامتحان.کردمیامتحانداشتراهمهکهحالیدر،دادمیردستداد

هر یکی را خلعتی داد او ثَمینهمین گفت و همه میران همیناو 
راذهنیشمننیستحاضرکسهیچپسفالن،وشکستشودنمیواستحیفگفتگفت،طورهمینهماو

گرانبها،بسیاردادخلعتیداد،ايجایزهامیرانازکدامهربه،بشکند

خَسیسان را بِبرد از ره به چاهآن افزود شاههمیجامگی هاشان
درخواستند،میکهايزمینههماندر،کردزیادراهایشانحقوق.حقوقمقرري،مستمري،همبازیعنیجامگی

زیادراشدگیهویتهمآنباخواهیدمیراهااینگفت،کردزیادراهایشانحقوقشدگیهاهویتهمزمینههمان

.کنیدزیادراآنهابروید.کنیممی

شدگیهاهویتهمکمیابیدریچهپشتازرادنیاکه،استذهنیمنخاصیتخسیسرا،خسیسانآنبنابراین

آنهاهمه،هستبودنناقصهم،هستداشترواعدمهم،هستخسیسیهم،استترسآنتويهم،بیندمی

.چاهبهکجا؟بهببردراهازراخسیساناو:گویدمیهست،خسیسیاینتوي

چهیعنیوزیرآقاينگفتوزیربهموقعهمانچرا`داردشوخیماباخداآقابگویدنبایدکسهیچبکنیدتوجه

بگوینداستممکنهمهابعضیچی؟یعنیبینی؟نمیمندستراقچمااینمگر،کنینمیاطاعترامنامرکه

آزادارادهمااینکهبرايبشکنند؟راگوهرایناینهاکه،دهدنمیترتیبجوريیکرااینهادرونازآخرچراکه

بارهامنکههستهمهمینبراي،بکنیمبایدکارچهکهتنهاییبهخودمانشعوربابدهیمتشخیصبایدماداریم

.بکنیدبایدکارچهشمادانمنمیمنکهگویممی
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خودتان،اساسبرراپیغامبدهید،پیغامبیاییدشماکهاستشدهتنظیمطوريبرنامهاینکهاستهمینبراي

جایییکازکنیدتقلیدنبایدبگوییدوکنیدتولیدباید،خودتانگشاییفضااینکهوخودتانتأملخودتان،فکر

متوجهبایدشمابشویم،چیزيمتوجههوشیارانهماخواهدمیخداکهاستهمینبراي،بکنیدتکراربگیریدیاد

تأملبنشینیدشما،باشدکافیبایدشمابرايآگاهیپخشهمین،کندهدایترامابیایدیکینگوییدشمابشوید،

چهشدگیهاهویتهماین،شدمهویتهمآمدممنهستمکیمن؟افتدمیدارداتفاقیچهکهکنیدفکرکنید،

بشوم؟متوجهبایدراچیزچهمندهد،میپیغامیچهموالناآوردند،منسربالیی

خرداساسبرتوانممیمنبرسم،حضوربهتوانممیمندارم،راهاپدیدهشدنمتوجهقدرتمن:گویدمیموالنا

ازمنشدم؟درستچهازمنهست؟چهمناسانسهستند؟چهمنشدگیهايهویتهممنکنم،فکریزندگ

چرادهم؟مینشانواکنشقدراینچراندارم؟عمقچراکنم؟تجربهرااینتوانمنمیمنچراهستمزندگیجنس

پرسشتوانیممیمایعنی.داریمراآنهابهدادنجوابوهاپرسشاینتواناییماازکدامهردارم؟دردقدراین

:خالصه.گشاییفضاطریقازبدهدبینشمابه،بیرونبیاییدمادرونازجوابکنیمصبروکنیم

جمله یک یک هم به تقلید وزیرگفتند پنْجه شصت امیراین چنین
استحیفبشکنیمتوانمنمیگفتندگفتند،همینانسانها،مابیشتربودند،نشستهآنجاکهامیرشصتپنجاه

طوراینوزیرکه،نکردندتأملکدامهیچیعنی.وزیرازتقلیدبهکردندتقلیدوزیرازهمهمه.استارزشباخیلی

گفتهباالآنیکیهستیم؟طوراینهمماآیا.بشکنگویدمیشاهبدهم،گوششاهامربهشایدتوانممیمن،گفت

واقعایاکنیدمیعملداریدتقلیدرويازهمشمابگویدخواهدمیموالناشکنیم،نمیگوییممیهممانشکنید

کنید؟میتأمل

ز امتحانهست رسوا هر مقَلّدجهانگرچه تقلیدست اُستونِ
کهنیستالزمگیریم،مییادراچیزهادیگرهمازمااستتقلیداست،ذهناساسبرکهجهانستونگویدمی

وخدابهرسیدنمورددراماگیریممییادهمازتقلیدطریقازراچیزهاخیلیماکنیماختراعراماشینچرخ

خدابشودزندهخدابهخواهدمیوقتیمقلديهر.کنیمتقلیدتوانیمنمیمعنویتبهشدنزندهاو،بهشدنزنده

.تاتشصپنجاههمینمثلشودمیرفوزهشود،میرسواکندتقلیداگربشودامتحانخواهدمی

***سومقسمتپایان***
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:هستاینبعدقسمتتیتر

4054مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

رسیدنِ گوهر از دست به دست آخرِ دور به اَیاز، و کیاست اَیاز و مقَلّد ناشدنِ ایشان را و مغرور ناشدنِ او به گال و 

مال دادن شاه و خلعت ها و جامگی ها افزون کردن و مدحِ عقل مخطئان کردن، که نشاید مقَلّد را مسلمان داشتن، 

ثبات کند بر آن اعتقاد، و مقَلّد ازین امتحان ها به سالمت بیرون آید که ثبات مسلمان باشد اما نادر باشد که مقَلّد

، زیرا حق یکی است و آن را ضد )مگر کسی که خدا او را از لغزش مصون دارد(بینایان ندارد، الّا من عصمه اهللاُ 

اما حق با آن . را نشناخته باشدمقَلّد چون آن ضد را نشناسد از آن رو حق. بسیار غلط افکن و مشابه حق

.ناشناخت او، چون او را به عنایت نگاه دارد، آن ناشناخت، او را زیان ندارد

داشتنیدوستبندهایازایاز،بهرسیدهگوهراینسرآخرکرده،امتحانراهمهمحمودسلطانبنابراینپس

چاروقعنوانبهراذهنیمنآنو،گذاشتهکنارراذهنیمنوآمدهروستاازدانیدمیکه،هستمحمودسلطان

اوازخداراذهنیمنکههستراضیو،هستگذارشکرو،زندمیسرآنبهرودمیروزهرجایی،یکگذاشته

.دادهحضوروگرفته

تاحاال،هاجامگیوهاخلعتوشاهدادنمالوالگبهاوناشدنمغروروراایشانناشدنمقلدوایازکیاستو

ایاز،زیرکیوخردمنديوایازدستبهرسیدهگوهرپسرده،خُیکقدیمیفارسیاینشد؟چیگوییممیحاال

ایشانبهشاهکهایندر،کندتقلیدخواهدنمیبقیهووزیرازایازیعنی،راایشانناشدنمقلدوایازکیاست

مااگرزندگیکهاینفریب،ودادنبازيیعنیالگدادن،بازيبهاوناشدنمغرورو،بشکنرااینکهگفتخواهد

زیاداگرشدگیهویتهمکهاینو،بدهفریبراماتواندمیشدگیهویتهمتاچندیکباتواندمیبخواهیم

ستاکردنافزونجامگیونشدهاجایزهآنفریباوگویدمیبنابرایننیست،شاهلطفنشانما،مرکزدربشود

،کردمدحهمراآنهاعقلیعنی،کنندگانخطایعنیانمخطعقلمدحوکردزیادراآنهاحقوقکه

مسلمانوبشودمسلمانتواندنمیکند،میتقلیدکهکسییعنیمقلدیعنی،داشتنمسلمانرامقلدنشایدکه

اینبرايست،انادربسیاربشود،هممسلمانمقلدتوكتکاگرگویدمی،کندثباتمقلدکهباشدنادراماباشد

تواندنمیست،اذهندرکهکسیوهستتقلیددنیايذهنوست،اذهندرهمیشهکند،میتقلیدکهیکسکه

بقیهاماکندمیتقلیدکهاینبرايبشود،زندهحضوربهتواندنمییعنیاعتقادآنبرکندثبات.برسدثباتبه

:ستاتیترایناش
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همگویدمیکهخداهايامتحانازکندمیتقلیدکهکسییعنیآیدبیرونسالمتبههاامتحاناینازمقلدو

آنیعنینداردرابینایانثباتکه.بیایدبیرونموفقامتحانهااینازتواندنمیبشناس،وبیندازراشدگیهاهویت

مگریعنیاهللاعصمهمناالندارد،رااندزندهحضوربهکهکسانییعنیبینایانسکونآنوعمقآنوحضور

ست،اتیتراینهاهمهدارد،مصونلغزشازرااوخداکهکسی

بازلغزشازرااوخداکهاینمگرکهگویدمی،حقمشابهوافکنغلطبسیارضدراآنوهستیکیحقزیرا

خدایکتواندمیشدگیهویتهمهرکهاینبرايست،ابسیارضدشولیستایکیخداکهاینبرايبدارد،

بنابراینست،اسختبسیارستاشدگیهویتهمیاخداستدلشدرواقعانفریکدبدهتشخیصکهاینباشد،

باودهندمیقرارمرکزشانراباورهاکهکسانی.هستمحقمنگویدمیواندازدمیغلطراماشدگیهویتهم

دانند،میخداراباورهاهمینشوندمیهویتهمباورها

هست،هویتهمآنباکهاینبرايشناسد،نمیراضدآنچونکنندهتقلیدیعنینشناسدراضدآنچونمقلد

نگاهعنایتبهرااوچوناوناشناختآنباحقاماشناسد،نمیراخدابنابراین،باشدنشناختهراحقروآناز

کهاینوجودبا،کندفضاگشاییمرتب،بشودتسلیممقلدگویدمیاگربلهندارد،زیانرااوناشناختآندارد،

بزند،ضرباتیچهتواندمیشدگیهویتهمکهایناز،ناشناختاینازرااوخداستاممکنکند،میهمتقلید

مشخصکهانشاهللابودتیتراینبماند،خداازکهاینتااوبهنزندضررنقدریاشدگیهاهویتهماینتا،کندحفظ

.شد

شودنمیاماست،اتقلیدجهانذهنجهانکهگرچهکهگویدمیکرد،نکوهشبسیارراتقلیدکهبینیدمیپس

ودهندمیقرارمامرکزدرراخودشانشدگیهاهویتهمکهاینبرايرسید،حضوربهتقلیدباوبردبکارراذهن

ترتیباینباوبدهیمتشخیصخداباراشدگیهویتهمتوانیمنمیماوکنندمیمعرفیخداراخودشان

؟ستاچیآندنبالکهببینیمخواندمکهاینازپسخوبست،اسختشدنمسلمان

خودمانرويمانتمرکزکنیم،میتاملباشیم،انسانهاماازکدامهرتواندمیایازو،ایازبهکندمیروشاهحاال

وهستیمزندگیجنسازماکهگویدمیمابهحقیقتاکه،آمدهوجودبهوجودماناعماقدربینشییکوستا

ایندلماندرمارااینجوريیک،بخوریمراهااینفریبنبایدماو،هستندبازیچههاشدگیهویتهماین

:گویدمیحاالایم،گرفتهراپیغام
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ارزد بدین تاب و هنر؟چند مینگویی کین گُهراي اَیاز اکنون 
ارزد؟میچقدردارد،کههنريوتاباینباگوهراینببینمبگوحاالایازايگویدمی

افزون ز آنچه تانم گفت من: گفت
اکنون زود خُردش در شکن: گفت

مابرايماذهنیمنشاید.کنردشخُاالنزوديشاهگفتبگویم،بتوانممنکهستاچیزيآنازبیشترگفت

کند؟میکارچیایازببینیمبلهکن،ردشخُگویدمیشاهولیباشد،داشتهزیاديارزش

سنگ ها در آستین بودش، شتاب
خُرد کردش، پیشِ او بود آن صواب

درستوصوابراهوکردردخُوشکستوبشکنگفتشاهکههمینزوديبود،داشتهنگهآستیندرراسنگها

شمابریزم،همبهمرکزتدرراشدگیهاهویتهمخواهممیکهگویدمیزندگیچی؟شما.بوداینایازپیشدر

.بریزدبگذاریدبایدبیندیشیددرستاگرکنید؟میمقاومتیابریزگوییدمی

حکمتشدست داد آن لحظه نادر با دولتشز اتفاقِ طالعِ
.از قضا طالعِ فرخنده اش با او همراه شد و در آن لحظه حکمتی نادر به قلبش خطور کرد

بایدکهرسیدنظرشبهلحظهآنیعنیدولتشباطالعزاتفاقشد،همراهاوبااشفرخندهطالعقضاازگویدمی

تحتروزدرماکهکنیدمیتوجه.باشددیگرانمثلوکندتقلیددیگرکسانیاوزیرازنبایدو،بشکندراگوهر

هموذهنیمنبلهکهبگیریمتصمیمکنیم،میگوشموالنابهوقتیداردامکانوهستیمبیرونتلقیناتتاثیر

و،گیریممیقرارتقلیدوذهنالقائاتجهاندررویممیبیرونکههمینولی،بیندازیمراشدگیهایمانهویت

گویدمیکند،میضررآدمگرنهوداشتنگهراذهنیمنبایدنه،:گویدمیمابهدیدآنکنیم،میپیداکهدیدي

لحظهایندرکهگفتآمد،مرکزشبهبینشییکدفعهیکیعنیکرد،خطورقلبشبهنادرحکمتیلحظهآندرو

.ایازبودهموازيکهشودمیمعلومپس.بقیهازکنمتقلیدنهبدهم،گوششاهحرفبهباید

بهفضاآنکنید،بازاضفمرتباتفاقات،اطرافدرکنیدبازفضامرتبشمااگرکنممیسوالشماازمنخوب

آنشماخردلحظهآنوگویدمیچیزيیکهست،صفرمقاومتتانونداریدذهنیمنکهشمالحظهآنگوش

منمنافعمطابقوبگذاردکنارراشاهامرکه،کردنمیمقاومتبقیهمثللحظهآنایازشودمیمعلوم.شودمی

.کندعملشکستنبایدراگوهراینکهذهنیشمندیدیاذهنیش
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کرده بود اندر بغل دو سنگ رایا به خواب این دیده بود آن پر صفا
داردفضاگشاییصفاست،پر،کندمیبازفضامرتبکهکسیکرد،میبازفضامرتبکهاینبرايبود؟پرصفاچرا

دلش،نابیدلش،صفاينتیجهدرو،گیردمیایرادکمترکند،میقضاوتکمترکند،میمقاومتکمترمرکزش،در

آمادههمشماکهاینکمابود،آمادهبنابراینهست،منقبضمائداکهستادیگرانازبیشترمرکزش،خلوص

درحضور،خوابدرهمآنبنابراین.بیندازیدوبشناسیدراشدگیهویتهمیکفرصتی،هردرکههستید

تادوبشکند،فورابشکن،رااینگفتخداوآمدپیشفرصتیچونهمیکاگرکهبوددیدهنابیوصفاخواب

.کنیدمیگوشبرنامهبههمینبراياید،آمادههمشماایم،آمادههمهماایم،آمادهیعنیبود،کردهبغلراسنگ

کشف شد پایانِ کارش از الهچو یوسف که درونِ قَعرِ چاههم
چاهازو،کردخواهیپیدانجاتچاهاینتويازتوکهگفتاوبهخداذهن،چاهدرتهبود،گشافضاکههمیوسف

:گویدمیهست،ایناشآیهوستاآیهیکبهمربوطبیتاینو.رسیدخواهیجاهبه

15، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

ذَا وهم لَا یشْعرُونَٰ◌ وأَوحینَا إِلَیه لَتُنَبِّئَنَّهم بِأَمرِهم هۚ◌ فَلَمّا ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَنْ یجعلُوه فی غَیابت الْجبِّ 

در تگ چاهش افکنند بدو وحی کردیم که آنان او را با خود بردند و همسخن شدند که ) برادران یوسف(آنگاه که 

.را از این کارشان خبر خواهی دادن، در حالی که ندانند

تواینهاو،شدچیوبودچیکهگفتخواهیاینهابهودیدخواهیرااینهاروزيیکتوبودگفتهیوسفبهیعنی

درکههماالنکندمیفضاگشاییکسیهرگویدمیگوید،میچیدیگرعبارتیبهموقع،آنشناختنخواهندرا

ست،اکمماتعهدشایدکنیم،میفضاگشاییکمترماولیماند،نخواهیاینجاگویدمیاوبهزندگیهست،چاهته

توکهرامرتورسدمیکارمزدزان
گهیگهکارایندرتونیستیپیوسته

اینبهمتعهدنیستی،کارایندنبالدایماتوکه،رسدنمیتوبهکارمزدعلتاینبهکهگویدمیدیگرجايموالنا

گفتهاوبهچاهتهافتاد،کههمچاهتوبنابراین.نبوداینطوريیوسفولیهستی،کاراینتوگاهیگهنیستی،کار

کنیم،فضاگشاییاگرهستیم،ذهنچاهتهاالنماهماگرکنی،میپیدانجاتزوديبهبود،نخواهیاینجاتوشد

ازراتومنبگذار،دانممینگوکن،فضاگشاییطورهمینماند،نخواهیاینجاتوگفتخواهندیواشکیماگوشبه

.بله.بیرونبیاورمچاه
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4071مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون شکست او گوهرِ خاص آن زمان
صد بانگ و فَغانزآن امیران خاست

.برخواستفغانوبانگبودندنشستهکهامیريشصتپنجاهآنازشکستراگوهرکههمین

باکی است؟ واهللا کافر استکین چه بی
هر که این پر نور گوهر را شکست

مینگاهشدگیهویتهمذهنباکهامیرشصتپنجاهآنگستاخی،بییعنیباکیبی،ستامهمخیلیبیتاین

پنجاهآنهمهکهبگویدخواهدمیموالنا.شکستراپرنوريگوهرچنینیکست،اکافراینواهللاگفتندکردند،

مننفریکاگریعنیشکستنازبعد.نکردتقلیدودادگوششاهحرفبهایازو،کردندتقلیدامیرازوزیرشصت

همآنهاباگذاشته،مرکزشدرراباورهاوگرفتهقرارتقلیدموردکهکسیآنبرسد،حضوربه،بشکندراذهنی

اینبرايهست،کافراینگفتخواهدشخصآنجملهازتقلیدکنندگانهمهکنند،میتقلیداوازوهستهویت

.شدخارجتقلیدازآدماینکرد،میتقلیدبایدشکست،راذهنیمنگوهرکه

همدیدباکهستاکسیگستاخنیست،گستاخایازاینست،اعکسشست،اگستاخیچهاینگفتندحالهربه

هویتهمدیدباکهآنهاییدید،شاهدیدبادید،شاهدیدبااالن.بیندنمیشاهدیدبابیند،میشدگیهویت

واهللاستاباکیبیچهاینهستند،گستاخخودشانکهدرحالیست،اگستاخاینگویندمیبینند،میشدگی

همازکهاینبرايست،اکافربشکندراذهنیمناینکسیهرشکست،راگوهرنورپراینکسیهرکافرست،

.شدهخارجباورهاباشدنهویت

درشکسته درِّ امرِ شاه راوآن جماعت جمله از جهل و عما
میکهراشاهامرردّنفر،چندازغیرجهان،مردمتقریباهمهجملهازوامیرشصتپنجاه،جماعتآنتمامو

اینراجهانموالناهستند،درتقلیدشاههمنرفتند،بارزیریعنیاند،شکستهبشکنید،راذهنیمناینگوید

باشدنیکیامردرکهگویدمیشاهکهدرحالیشکنندمیراشاهامردروتقلیدنددرمردمکهبینیدمیطوري

.کردتقلیدشودنمیکاردراینبشوم،شمامرکزبیایمبایدمنکهاینمن،
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بر چنان خاطر چرا پوشیده شد؟مهر و ودقیمتی گوهر نتیجۀ
ما،وستابهمامهرودوستیوعشقنتیجهکهستاپادشاهامرازاطاعتاینجادرقیمتیگوهرکند،میسوال

بدهیم،گوشحرفشبهباشدقراراگربدهیم،گوشحرفشبهبایدداریم،دوستراشاهداریم،دوستراخدااگر

ستیزهوقتیبشویم،تسلیمکنیم،بازفضالحظهایناتفاقاین،مقابلدرلحظههرباشیم،اوباموازيبایدلحظههر

؟داریمخدابهماهستعشقیچهاینکنیم،میمقاومتکنیم،می

پیغامشکنیمبازفضااگرکه،نیستمازندگیدراتفاقبهترینمگرآورد،نمیبوجودرااتفاقاوقضاقانونبامگر

مناینراقیمتیگوهرنگذاشتند؟ارزشقیمتیگوهراینبهامیراناینچراکند،میسوالداردرسد،میمابه

.بلهپرسد،میشماازداردچرا؟گذاشتند،پازیرراشاهامربهکردنگوشرا،اوبهشدنزندهولی،دانستندذهنی

4075مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تشنیع زدنِ اُمرا بر اَیاز که چرا شکستش؟ و جواب دادنِ اَیاز ایشان را

.کافريکردي،کاربديشکستی؟چیبرايگفتندامیرشصتپنجاهاینحاال

اَمرِ شه بهتر به قیمت یا گهر؟اي مهترانِ نامور: گفت اَیاز
؟شماذهنیمنقیمتیالحظهدراینستابهترخداامرجهان،دانشمندمردماينامدار،بزرگانايگفتایاز

یا که این نیکو گُهر؟ بهرِ خدااَمرِ سلطان بِه بود پیشِ شما
حادثیکهکردیددرستخودتانکهذهنیمناینیا،شماپیشستابهترسلطانامربدهید،انصافخدابهراتو

یکی؟کدامست،ادملیککه،آمدهبدستشدگیهویتهماز

راه نهتان غول ست و جادةقبلهاي نظرتان بر گُهر بر شاه نه
غولهمینتانقبلهنیست،خدابهیعنینیست،شاهبهولیهستذهنیمنگوهربرنظرتانکهمردمیاي

ازشماحاالاستايسادهابیاتاینهااستمشخص،نیستتسلیماستصافجادهولی،استذهنیمنهست،

شدگیهاتانهویتهممرکزتاندر،کندمیبازشماخشمکهاستراهیتانقبلهچیه؟تانقبلهبپرسیدخودتان

تسلیمنهیا،زنندمیحرفدارندآنهااشهمهخوانیدمینمازوقتیشما،دیکنمیبازچیزهاباجهانایندر

.استآنبهنظرتانو،کندمیادارهراشماشدهگشودهفضايایندائماو،هستیدفضاگشالحظههرو،هستید

داردتان؟ذهنیمنعقلبراساسلحظهایناتفاقبامخالفتومقاومتیااستفضاگشاییبهلحظهایندرنظرتان

.شماازپرسدمیرااین



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

57: صفحه

من چو مشرك روي نآرم با حجرنظرنگردانم من ز شَه بر می
شماتکتک.بگوییدبایدشما؟بگویدبایدکی.گویدمیایازگوید؟میکی،دارمنمیبرشاهرويازرانظرممن

ایناینکهبرايشدگیهاهویتهماینازیکیرويبگذارمدارمبرنمیشاهرويازرانظرممنکهبگوییدباید

شماتصمیماتدرذهنیمنوقتی،خدابرايدهدمیقرارشریککهکسییعنیمشرك،کافرچومن.استسنگ

بت،استسنگحالیکهدرخداستشریکشماذهنیمنپس،کندنمیتعیینزندگیخردوکندمیدخالت

گویدمیایازگوید؟میکیرااینها،بپرستمسنگکهپرستمبتمنمگر،حجربانآرمرويمشركچومن.است

.گوییدمیشماتکتکو

برگُزیند پس نهد شاه مراگُهر جانی که رنگین سنگ رابی
،ذهنیمندرمامرکزدر،استرنگارنگکهماشدگیهايهویتهمیعنیرنگیسنگ،رارنگیسنگکهجانیآن

.هستآنجارنگارنگباورهايبنابراین.هویتیمهمآنهاباماوشدهباوربهتبدیل،استزندگینیرويکهنظر

بتیکاستسنگاستجانبی،استرنگبی،نداردجانچونو،رنگارنگهايعمل،رنگارنگهايجهت

.بنهدپسراخدا،راماشاهوکندانتخاب،بپرستدرارنگینسنگکه.است

یک؟کندمیتعیینچیراشماعملراشماخواستراشمافکرلحظهاین؟کندمیکارجوريچهشمامورددر

،داریددرداگرکنید؟میانتخابراکدامشما.بدهیدجوابشما؟شاهیاذهنیمننامبهمرکزتاندررنگیسنگ

حساگر،هستیدحسوداگر،بگیریدخواهیدمیانتقاماگر،داریدکینهاگر،داریدترساگر،داریدخشماگر

پسراشاه،نگرانیداگرمضطربیداگر،کنیدمیگناهاحساساگر،کنیدمیمالمتاگر،داریدگذشتهازتاسف

.کندمیتعیینراشماعملوفکرداردرنگینسنگنهادید

نگعقل در رنگگلرنگ کنپشت سوي لُعبتکُنآورنده د
رنگ کنبه بت رنگین پشت کن، عقل خود را مبهوت آفریننده

میزیبا،آیدمیگلرنگنظربه،ذهنیمنهمین،بت،بازیچه،عروسکیعنیلعبت،کنگلرنگلعبتسويپشت

و.کنمبهوت،خدایعنیآورندهرنگدرراذهنیمناینعقل.کنرنگینبتاینبهپشت،ذهنیمنبتاینآید

توانیمنمیماکهگوییممی،کنیممیتاملماکهستاموقعییک.رویممیحیرتبهماکهاستموقعیآن

میتسلیموقتیکهبدهیدتوضیحتوانیدمی؟رافیکونکنبدهیدتوضیحتوانیدمیشماحقیقتا.بدهیمتوضیح



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

58: صفحه

تواندنمیبدهد؟توضیحتواندمیکسی،کندمیپیداشفاجوريچهشمادملاین،کنیدمیفضاگشایی،شوید

.بدهدتوضیح

میجایییکیعنی،شودمیمبهوتماعقل.داردمیواحیرتبهراما،تبدیلتوضیحتواناییعدمبهمااقراراین

نمیمن،کنممیبازرافضا،شوممیتسلیممنگوییدمیشما.بدهیدتوضیحخواهیدنمیدیگرشماکهشود

یک.استذهندرهنوزواقعا،بدهدتوضیحخواهدمیکسیهر،کندمیکارجوريچهخدابدهمتوضیحخواهم

،شودمیدنگذهنیمنعقلبنابراین،راتوضیحکنیدمیرهاوشویدمیعاجزتوضیحازشماکههستجایی

بله.گویدمیراهمینهماین.شودمیمبهوت

آتش اندر بو و اندر رنگ زناندرآ در جو سبو بر سنگ زن
دهدمیجسمیيهوشیارتوبهکهشدگیهویتهممحتوايبگذار،بشکنراذهنیمنکوزهاینکهگویدمی

میتغییردائمازندگی.گذردمیشدگیهاهویتهماینزیرازآبنهریکیعنیجو،جوتويبیایدوبریزداین

.بوورنگبهبزنآتشوبشکنراکوزه،جوتويبیاگویدمی.گذردمی،زندگیجوي،روانآبجوياینوکند

.آنبهمربوطهیجانبو،استشدگیهویتهمرنگ

هرچه.ماستجسمرويماشدههویتهمفکرهاياعمالحاصلاینهاکهستامادرکههیجاناتیتمامیعنی

موقعیاینو.جوتويبیا،بسوزانراهمهداريباورهاباشدگیهویتهمهرچه،داريدردهرچه،داريهیجان

.شودمیجاري،زندگیانرژيوزندگیآبکنیدمیبازفضاوقتیو،کنیدمیبازفضالحظهبهلحظهشماکهاست

.تاندملبهچهاربعدتانهربهوتانعملبهوفکرتانبهشودمیجاري

رنگ و بو مپرَست مانند زنانزنانیی در راه دین از رهگرنه
تقلیدکهینکساآنزدمثالاست؟راهزنانازکیدینراهدر،نیستیراهزنانازدینراهدراگرکهگویدمی

.داندمیخداراباور،گذاشتهمرکزشدرراباورهاکهکسی،نکرداطاعتراشاهامرکهوزیرخود،وزیرازکردند

نیستیمپرستسنگبگوییمبایدما.آیدمیبوجودسنگیک،شویممیهویتهمآنهاباوقتی،فکرندباورها

دربشويخواهینمیاگرگویدمی.باشیمراهزنانازدینراهدرخواهیمنمیماوکنسنگاینبهپشتگفت

شودمیواردبدنتهبوقتیراآنهیجانیعنی،آنويبواسترنگايشدههویتهمباورهر،رنگ،اینصورت

.نپرستراباورهاباشدگیهویتهمودردهاوهیجانتوپس،آیدمیبوجودهیجانیک،شودمیاعمالتنتبه
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،مابگیریمایرادنبایدچیزهااینبه،نیستندمهممردانوزنان.مردانبگذاریدتوانیدمیشما،زنانجايبهحاال

.استتمثیلفقط

به جانعذرجویان گشته زآن نسیانسر فرود انداختند آن مهتران
انداختندپایینراسرشانبزرگانآنهمه،دادتوضیحبزرگعارفیکودادتوضیحایازوشداینطوريکهاآلن

عذرجویانیا،بودجانشاندرفراموشیاینوفراموشیآنازعذرخواستنبهکردندشروعو،بودندکردهاشتباه

کهماببینیمحاال،بخواهیمعذرماندلتهازحقیقتابخواهیمعذرجانبهمثالمااگر،جانبهنسیانزانگشته

دردما،پرستیدیمباورماکهخدااززندگیاز،خواهیممیعذرماندلتهازواقعاشنویممیراداستاناین

مالاستقیمتیچیزیکاینگفتیمما،بشکنراذهنیمناینگفتیمابهتوو،نپرستیدیمراتووپرستیدیم

.بشکنگفتیمیتوحالیکهدر،شکستنباید،خداستخزانه

شدي تا آسمانهمچو دودي میاز دلِ هر یک دو صد آه آن زمان
حسیکموالنا.شدمیآسمانبردودمثلهاآهاینوامیرشصتپنجاهآنکردندمیتاسفاظهارخیلیخالصه

فضاوبدهدگوشاینازبعدشاهامربهباید،بیایدبوجودواقعاکسیهردرکهکندمیتوصیفداردراتاسفی

و،بپرستدشدگیهویتهمو،بپرستدسنگودانندهیکعنوانبهنشودبلندو،نکندمقاومتوکندگشایی

.بکندراکارایننباید،باشدصمیمانهواقعاعذرشاگر،بکندشاهبهپشت

 لّادنکرد اشارت شَه به جدرم این خَسانکَهرا دور کُنکه ز ص
اگرراصدرو.کندوربارگاهماز،صدرمازراحقیرآدمهاياین،راهاخساینکه،کارکهنهجالدبهکرداشاره

اعتباريبهکهنجالدحاالو،باشممرکزشاندرمنکهندارندرااینلیاقتهنوزاینهاگویدمی،کنیممعنیسینه

،رااوکردیمفراموشوکردیمغفلت،پرستیمذهنیمن،پرستیمسنگاگرهنوزماکهباشدقضاقانونتواندمی

بهبستگی،داردمانآهنوعبهبستگی.بگیردرامامرکزبیایداوتابشودپاكمرکزمانکهنداریمرااینقابلیت

میدركرامطالباینعمقیچهبهکه،داردماندركداردمانتاملبهواقعابستگیپس،داردمانآهپیوستگی

.کنیم

کز پیِ سنگ اَمرِ ما را بشکننداند؟این خَسان چه الیقِ صدرِ من
به،نیستندمنمجلسصدرالیقیا،نیستندمنسینهالیقاینها،شکستندرامنامرکهحقیراناینگویدمی

،داردوجودشدنزندهاالاهللابهوکردنالهمیندرامراینکهکنیممیتوجه.شکستندراماامر،سنگخاطر
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باورهابدتر،کنندنمیالاگرو،کنندالرامرکزشانشدگیهايهویتهمهمهباید،آورندمیرودینبهکهینکسا

فرمولهمیندچاراینها،کنندمیخدابهپشتو،پرستندمیسنگ،کنندمیدرستسنگآنجاوگذارندمیرا

خداواقعا،محمودسلطانقصهدر،بزنرااینهاگردنگفتجالدبه،بزنرااینهاگردنبگوییمچهحاال.هستند

.شودمیچیببینیمحاالو،ردیممذهنیمنتويشدیمپرتما،کندمیپرت،کهزندنمیراماگردن

رنگین سنگ شد خوار و کَسادبهرِ اَمرِ ما پیشِ چنین اهلِ فَساد
بامااگر،جالبهخیلیهمفساداهلاین،تباهیاهلچنینپیش،گویدمیخداوگویدمیمحمودسلطانمافرمان

تباهیاهل،کنیممیعبادتوکنیممیعملو،کنیممیفکرداریممرکزمانچیزهايباشدگیهویتهم

بنابراین،راآندهندهتشکیلاجزايو،رامانذهنیمننکردیمانکار،ندادیمانجامراالفرمانآنو،هستیم

.کردیمارزشبیوخارراشاهامررنگینسنگبخاطر

4088مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

قصد شاه به کشتنِ اُمرا و شفاعت کردن اَیاز پیشِ تخت سلطان که اي شاه عالم اَلْعفو اَولی

میزندگیواقعاکهدهدمیتوضیحموالناقسمتایندرو،ببخشدکهخواهدمیمحمودسلطانازایازپس

بینهایتلطف،داردبینهایتپذیريانعطاف،داردبینهایتبخششو،ببردپیشراتکاملیشضربانهمانخواهد

درکهنیستطورياین.کندمیماحالشاملرالطفشآن،کنیمبازفضابشویممتوجهماکهلحظههرو،دارد

یکموالنامثالاینجادرکهایازهمینطورو.استذهنیمنمالهمهاینها،شودنمیکردیمراکارهااینگذشته

بهراآنهاو،کنندمطلعرابقیهتامرتب،فرستدمیرواندزندهزندگیبهکهآنهاییوراعارفانزندگی.استایاز

.موالنااینجادر،کندمیتوصیفداردراهمیناآلنو،کنندآگاهخدابخشش

پیشِ تخت آن اُلُغ سلطان دویدپس اَیازِ مهراَفزا بر جهید
عارفیهرموردایندروشدبلنداو،کنددوررااینهاکهنجالدبهداددستورمحمودسلطانکهموقعآندرپس

و،کندپخشجهاندررايهوشیاراینبتواندتا،کندمیکارساعتهچهاروبیستو،رودمیوجودشاعماقبه

،کردندتباهیهمهاینانسانهااینحاالکهبگویدبیایدخداکهنیستاینطوريیعنی.خداستلطفجزوهماین

ایازبنابراینپس.استذهنیمنتصوراتاینها،ردیگجايبرومو،کنمفیکونکنرااینجااصالکهاستبهتر

زندگیو،کندمیارتعاشزندگیبهوداردکارانسانهادلبا،کندمیزیادهیرامهرکهکسیمهرافزامهرگستر،
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الغبزرگسلطانتختپیشدویدوشدبلنددهدمیگسترشراخدامهربنابراین،کندمیبیدارآدمهادلدررا

استترکیلفظبزرگیعنی

کرد و گلوي خود گرفتاي سجده
کاي قبادي کز تو چرخ آرد شگفت

اگرگویدمی.گرفتراخودشگلويگویدمیشایدو،استتعظیموتسلیمحالدرعارفیهرپس،کردتعظیم

نمیشدهزندهاوبینهایتکهراخودشجنسموقعهیچخداکه.بکشرامناول،بکشیرااینهاخواهیمی

کههستندکارحالدردائما،هستنداوشدهزندهامتدادکهعارفانوزندگیکهبگویدخواهدمیموالناو.کشد

خدابهپشتوچسبیدیمراسنگاگرما.بشویمناامیدنبایدماپس.ننشستهکاراززندگی،کنندبیداررامردم

.ندارداشکالیکردیم

دارند و سخاوت هر سخیاز تو که همایان فَرُّخیاي همایی
راقدمیمبارك،جهاناینهمایانتمامو،شودمیشاهبیفتدهرکسیسرتانسایهوهستیدهماشماگویدمی

استفادهآنازکهدارندامیدهمهو،هستتودربرکاتاینهمهبگویدخواهدمی.گرفتندیادتوازرامبارکی

.داردتوازراسخاوتآنهمسخاوتمندهرودارندتواز،کنند

محو گردد پیشِ ایثارت نهاناي کریمی که کَرَم هاي جهان
.شودمیمحوتوپیش،بخشندمیکههرچیجهانکریمانیاتوپیشجهانهايکرمتمامکهايبخشندهاي

ذهنبامایعنی،شودمیحسابهیچبهتومقابلدرانسانهاکرمکهايبخشنده،ایثارگرياینقدرتویعنی

.بزنیمتخمینراخدابزرگیخدابخششخدالطفتوانیمنمیخودمان

از خجالت پیرهن را بر دریداي لطیفی که گلِ سرخت بدید
ايلطیفايگویدمی،کنممیشانمعنیبهاياشارهیکمنحاالولیردیگ،هستندسادهبسیارابیاتاین

گیردلشمرکزشسفتیدر،سنگشتويشخصی،باشیماثرگذارماخواهیممیاگرگفتباشدیادتاناگرلطیف

اشتنبیه،دملشبهبزنیمضربهمرتبشودنمی،بشوداوبهکمکتاکنیمبازاواطرافدررافضابایدما،کرده

نمینزدیکترخدابهآدمهاتنبیهبا،شوندنمینزدیکترخدابه،شوندنمیعوض،شوندنمیدرستآدمها،کنیم

نقدرخجالتایودیدراتوسرخگلکهلطیفیايبدید،سرختگلکهلطیفیايشوند،میدورتررمگ،شوند

.نیستچیزيتولطافتمقابلدرسرخگللطافتیعنی،شدپارهپیراهنشکهکشید
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شیر از عفوِ تو چیرروبهان بر سیراز غَفوريِّ تو غُفران، چشم
دهندهآمرزشباخواهآمرزشجهان،ایندرآمرزشکه،ايبخشندهغفوري،اینقدرتوگویدمی،چیرهیعنی

بهگویمنمیولیکنممیگداییام،کهبگویدردیگ،بدهندويبهنقدرایکهگداییمثلدرست،شدهسیرچشم

دنبالانسانهاکهايبخشندهنقدرایودهیمینقدرایتوگویدمی،ردیگدهندمیدارندمردمچون،بدهپولمن

سلطهعارفانیعنیشیرانبهذهنیهايمنیعنیروبهانکهتوستبخشندگیبخاطرو،نیستندطلبیآمرزش

.توستبخششبخاطراند،کردهپیدا

ازیکی،هستیمحالیدرچه،یماچکارکردهماکهموالناداندمی،کهگویدمیرااینها؟گویدمیرااینهاچرا

اندازهبهحتما،زندگیبهشویدنمیزندهورسیدنمیشمااگر.نشویدناامیدکهگفتمیموالناامروزهايصحبت

،نیستبخشندهخداگوئیدمییا،کندمیناامیدراشماذهنیمنیا،نیستپیوستهکارتانکنید،نمیکارکافی

هايمنکهاوستازبخشندگینباش،خدابخششنگرانشمااصالکهگویدمیدارد.بخشدنمیمراگناهان

هايمناینپدرکهبخشیدنمیاواگرگرنهو،اندشدهچیرهاند،کردهپیداسلطهعارفانیعنیشیرانبهذهنی

.بوددرآوردهراذهنی

رويکاربازهمبگیریدبایدشماکهيانتیجهواوستنهایتبیبخشندگیاوست،نهایتبیپذیريانعطاف

راهایمشدگیهویتهم،نشدممسلماننکردم،کن،الگفتهمنبهشاهکه.نشویدناامیدکه،هستخودتان

نمیمرااین،شودنمی؟کنمچکاراالن،امکردهخرابکاريهمهاینام،کردهسناینقدراالنام،نیانداخته

زبانازرااینها.بخشیدخواهداوکردياشتباهیهروهستبخششنهایتبیخداکهبگویدخواهدمیبخشند،

.گویدمیایاز

باکی کندهر که با امرِ تو بیجز که عفوِ تو که را دارد سند؟
بهتوعفوازغیربه،دیدهذهنیمندیدباگستاخی،معنیبهباکیبیاینجا،کردهگستاخیکسیاگرگویدمی

اینخداپس.نداریمگاهیتکیهزندگیوخداعفوازغیربهما،بفهمیمماگویدمیمابه؟کندتکیهتواندمیچی

بشویمبیداربایدما،بشویمبیداربایدهستیمخودشامتدادکهماکهدانیدمی،داردبرنمیموقعهیچراگاهتکیه

ایناینکهبرايشماستبیداريموقعاالن.ماستتبدیلموقعماست،بیداريموقعآنبشویمبیدارموقعهر

.شنویدمیراحرفها



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

63: صفحه

،کندکارخودشرويکسییکاگرکهگفتخواندیمگذشتههايهفته،ننشستهبیکارهمذهنیمنکردمعرض

جانبداريیکنگذارید،بروید،هستیدمنیارانکهشما،داریدذهنیمنکهانهائیمردمآيکهگویدمیشیطان

،شماسويبهفرستدمیراجنیوانسانیشیطانهايو،رسدمیحضوربهدارداینما،ازکنیدطرفداري،بکنید

.کنیدپیدادملاینتويحدوديتاتوانیدمیامروزشماهمراجنیشیطانهاي

بنابرپس،نیستچیزهاباشدگیهویتهمفقط،باشدمامزاحممیتواندمادردهاي،اینجاگفتیمبارهزارمامثال

شمااالنولیبرسیم،حضوربهمابگذارندخواهندنمیاینهاچیزها،باشدگیهویتهمفضاهاي،دردفضاهاياین

وشدیممتوجهاالن،ندارداشکالیدیدیم،شدگیهویتهمچشمباکههمیشه،کردیمگستاخیمااگردانیدمی

رامااوکهکنیموتکیهبگیریمراگاهتکیهبایدو.نداریماوبخششازغیرگاه،تکیهیعنیسندگاهی،تکیههیچ

توانیمنمی،باشیمصمیمیکارایندر،کنیمکارخودمانروي،نکنیمرواینکاردیگراینکهبشرط.بخشیدخواهد

،گوئیممیمردمبهکهچیزيهمان،بیندمیداردراماچیزهمهکردهمحاصرهرامااوبگوئیمزندگیباکنیمبازي

.کردیمسندرااوعفواگر،بگوئیمخدابهتوانیمنمیهمراهمان،کنممیکارخودمرويمنکه

از وفورِ عفوِ توست اي عفوالنغَفلت و گُستاخی این مجرِمان
عفوگوئیممیاینکهمثل،داننمکالن،نمکگوئیممیاینکهمثل،بخششوعفومحلاصطالحبهیعنیعفوالن

،بینندمیذهنیمندیدبایعنی،هستندباكبیوهستندگستاخمردماینکهگویدمیهست،دانعفوخدادان،

برد،بکاررانسیانکلمهباشدیادتان.اندکردهغفلتکنند،میانگاريسهلکارایندرو،بینندنمیتودیدباو

اوجنسازکهدانیممیو،هستیماوجنسازوگفتیمبلهزندگیبهاولروزمااینکهفراموشییعنینسیان

پس،بینیممیهاشدگیهویتهمدیدازنتیجهدرو،رفتهیادمان،آوریمنمیخودمانرويبهولی،هستیم

هم،بریممیبسرهمغفلتدراینبنابر،بکنیمکاريیکبایدکهنیستحواسماناصالو.هستیمگستاخ

توستعفووفوربخاطرما،یعنیمجرماناینراکارتاسهاینگویدمی،غفلتهمگستاخی،همداریم،فراموشی

.داردعفونهایتبیخدایعنی

که برَد تعظیم از دیده رمددایماً غفلت ز گستاخی دمد
گویدمی،بشودتمام،خوانیممیهمبیتسهدو،استمهمخیلیبیتچنداینکنیدتوجه،چشمدردیعنیرمد

میهممردمبه،کنیممیحملخودمانبارادملطوريهمینآوریم،نمیخودمانرويبهمااینکهغفلت،دائما

همدیدازهممادیدو،جهاندرکنیممیپخشهمدردهست،مادلدرکهخداستبلکهنیستدملاینگوئیم
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از،کنیمنمیکاريکهماغفلتاینکهگویدمیآید،میهاهمانازهمماعملومافکرآید،میهاشدگیهویت

.دمدمیگستاخانهدیدآنازدید،آن

میبارهزار،گوئیممیکههستهمینکاراینچارهیعنی.بردمیراچشمدردما،چشمازتسلیم،تعظیم،و

بدونذهنبهرفتنوقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشکامل،تسلیموتسلیم،یعنیتعظیم،دفعههرگوئیم

میرهالحظهاینوضعیتمقابلدرشدنقربانیازرامالحظه،اینوضعیتاطرافدرکندمیبازفضاشرط،وقید

فکرآناساسبرماکهگیرد،نمیقرارمامرکزوضعیتآننتیجهدر،دیگرنیستیمهاوضعیتقربانیماکند،

راماچشمدردتسلیم،اینتعظیم،اینکهگویدمیکند،میفکرماطریقازخودشخدایاوزندگیبلکه،کنیم

.داشتخواهددرد،هاشدگیهویتهمبابینیممیکهچههرمایعنیچشمدردکنیدمیتوجه.بردمیبیناز

هستیمآدمینوهمچماکهرویمنمیبارزیرماالبتهدمل،همین،کنیممیایجاددردوبینیممیدرددائمایعنی

ز آتشِ تعظیم گردد سوختهغفلت و نسیانِ بد آموخته
یادبدچیزهايچقدردانیممیکهآنهايبدآموزيآن،هايآموزيبدوکنیمنمیکاريهیچاینکهوفراموشی

چقدروایمکردههاعملچقدروهستندمادیدعینکهستند،مادیدمرکزهستند،مامرکزآنهاوایمگرفته

تعظیمآتشازعشق،آتشازرود؟میبینازچطورغفلتوفراموشیهايبدآموزيپسایم،کردهایجاددردها

.رودمیسوزدمیما،تسلیمما،

وزنفخترودهدتجاناودموفیکونکنواستوقدرقضاقانونواستفیکونکنآنبایداشهمههااین

ذهنتانباو،باشیدنداشتهکاريلحظهایناتفاقمقابلدرکنیدبازفضالحظههرکنیدتعظیمفقطشماوبپذیر،

مادملاینکهموقعبینزنید،حرفموقعبینزنید،حرفگفتهامروزو.کنیدصبرو.کنیدصبرونکنیدقضاوت

بگیریمیاداینهاازبایداستغلطاشهمه،زدنحرفبهکنیمشروعدملمرکزمابراساسباشد،آنجا

دلش بیرون جهدو نسیان ازسهودهدهیبتَش بیداري و فطنَت
نترسیهست،پشتیبانیهست،بزرگیهست،خردآنتويشدهبازفضايایناینکهوبزرگییعنیخدا،هیبت

مینشانراخودشدمل،ایناطرافلحظه،اینوضعیتاطرافکهخدابزرگیهست،آرامشهست،شاديهست،

خوابازشدگی،هویتهمودملخوابازشدنبیدارهمانبیداريدهد،میبیداريمابهتسلیماثردردهد

گفتما،زندگیبهآوردمیراخداتعظیماینیعنیهوشیاري،یعنیزیرکی،یعنیفتنتشدگی،هویتهمودرد،

.شودمیساکتجهنمآتشبگذارد،راقدمشخدا
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خالصهرفت،شمادلازخداآمد،درددیدیمهاشدگیهویتهمبراساسذهنیمنبهآمدیمدوباره

دلش بیرون جهدو نسیان ازسهودهدهیبتَش بیداري و فطنَت
:گویدمیاالن.بله.جهدمیبیروننهد،یامیبیرونمادلازاو،بهنیستیمآگاهمارا،فراموشیوخطااینپس

تا بِنَرباید کسی زو دلق راوقت غارت خواب ناید خلق را
آدمهايکنند،غارترا،شهريیک،رادهییکمثالبریزند،ايعدهیکاگرگویدمیموالنا،زندمیتمثیلحاال

خوابند؟میروندمیکنندمیشانغارتکهحالیدرشهرآن

جمعحواسمبایدمنبرند،میدزدندمیرامنشلواروکتاینبخوابمبروماگرگویندمیبخوابند،روندنمی

شما،هوشیاريرا،شمازندگیخواهدمیشیطانهرلحظه:گویدمیزندمیدیگرتمثیلیکبعد.االنباشد

چونخواب:گویدمیبعديبیتبروید؟فکرودردخواببهبایدشماپس.کندغارتراشماشدهگشودهفضاي

خوابِ نسیان کی بود با بیمِ حلْق؟رمد از بیمِ دلقخواب چون در می

مانیم،میبیدارنتیجهدربدزدند،رامانلباسببرند،راماندلقکهترسیممیمااگرگویدمیگردن،یعنیحلق

بدانیداگرحاال.بردمیراخانهوسایلآیدمیخوابید،نمیصبحتاتانخانهبهآیدمیدزدامشببدانیدشمااگر

بیمدراینجا.مانیدمیبیدارخوابید،نمیاصالدفعهاینصددرصدخوابید؟میرویدمیبکشند،راشماآیندمی

راشمازندگیشیطاندزدیدنیعنیحلق،

وببینیدراجهانعینکآنازوبگذاردمرکزتاندرچیزيیکخواهدمیذهنیمنوشیطانلحظههربدانیداگر

میوکنیدمیراکاراینرویدمیبازهم،استنسیاناینواستگستاخیاینوببینید،بدوکنیددرستدرد

کاررا،ایندیکننمینه.شودمیچهببینماینجابگذارمچیزيیکحاالبخوابم،بگذاریدیگومیخوابیدمیروید

راشمادملکسییکدیدیداگرنروید،دردخواببهوفکرخواببهبمانید،بیداربایداالن.بشویدبیدارباید

پیغامیچهمنبهدرداینببینمبایدبدهم،شفاراامدملباید،دارمدملمنیدیبگوکنیدبازفضابایدداد،فشار

که بود نسیان به وجهی هم گناهالتُؤاخذ انْ نَسینا، شد گواه

.مؤاخذه مکن اگر فراموش کردیم، گواه آن است که فراموشی به اعتباري گناه است: آیه اي که می گوید

مینشاناین،کردیمخطاوکردیمفراموشتورااگرنکنمواخذهراماخدایاگویدمیکهقرآنآیهاینگویدمی

منیمیگومیماکهاستدرستکهبگویدخواهدمی،البتهاستگناهبوجهیاست،گناهخدافراموشیکهدهد



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

66: صفحه

صورتهربهولی،آره،بودمدردپرازداشتمذهنیمنآمدمخودمبهوقتی،دیگرکردمپیدااینطوريراخودم

اینطورخانوادهکرده،درستاینطوريرامنجامعهگویدمی،کردمدرستخودممنکهرودنمیبارزیرکسی

خوباست؟منتقصیردارم،شدگیهویتهم،دارمدردهمهاینبینممیهست،سالمسیاالنمنکرده،تربیت

خودتمسئولنگاهیباوجهیبهکهدهدمینشانایننکنموآخذهرامناستگفتهقرآنکهاینکهگویدمی

.هستاشآیههماینبله،هستی،

286، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

…ۚ◌ ربّنَا لَا تُؤَاخذْنَا إِنْ نَسینَا أَو أَخْطَأْنَا …

…)و مورد مؤاخذه و پرس و جو قرار مده(مگیر ) بدان(اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را ! پروردگارا…

.کنیددقتدرستاگربگذارد،خوباثرشماازبعضیرويشاید.بله

ورنه نسیان در نیاوردي نبردتَعظیم او نکردزآنکه استکمالِ
تسلیمششد،میتسلیمدرستاگراست،ندادهانجامبدرستیرااشتسلیمانساناین:کهگویدمیکنیدتوجه

تعریفهنوز،بینندمیرامابرنامهاستسالچهارسهماهايبینندهازخیلی،استجالبخیلیاصالبود،کامل

ذهن،استداللازاستفادهبانهاست،لحظهایناتفاقپذیرشتسلیم،کهدانندنمیچیست؟دانندنمیراتسلیم

کردشودنمیکاريباالخرهخوبکه،استاینتسلیمگویندمیچیه؟تسلیمپرسیممیماندوستانازبعضیاز

.دیگرکردقبولبایدآقا؟

بهشمااست،مشکلخیلیتسلیممعنايدركوگرفتنیاداست،ذهناینکرد،شودنمیکاريگویدمیوقتی

تسلیمبگوئیدبعدنکنید،استداللاولنکنید،استدالل.نفهمیدتانذهنباراتسلیمکهکنیدتوجهموضوعاین

هااینکه،نیستتسلیماینکهکرد،عملبایداستقرآنآیهکرد،شودنمیکاريخداگفته،خوب،امشده

اگرنیست،تسلیمدیگرآنشوید،تسلیمبعدبزنید،حرفاگریعنیذهنی،استداللیکازپساگراست،استدالل

.شدخرابهیچ،کهشدید،تسلیمزدید،حرف

فضالحظه،دراینیعنیبودکاملاشتسلیماگرنبود،کاملاشتسلیماینکهبرايکهگویدمیموالناهمینبراي

نسیانیعنی،خواستنمیبرنبردبهاوباخدا،فراموشییعنینسیانلحظه،ایناتفاقمقابلدرکردمیگشایی

تجدیدبارهودشماکهامیدوارممنایم،نگرفتهیادخوبایم،نگرفتهیادراتسلیمایناولازماکهآمد،نمیپیش

شویم؟میمتوجهمارااینلحظهایناتفاقمقابلدرگشاییفضاگوئیممیاینکهآیاکهایندرکنیدنظر
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67: صفحه

بیشماوبیرون،بیندازدذهنازلحظهیکبایدراشما،تسلیموگشاییفضاشود،نمیذهنوسیلهبهفضاگشایی

چه؟یعنیآرامشوعمقوحضورکهکنید،تجربهحداقللحظهیکرافکرازاستفادهبدونبودنهوشیاروذهنی

.شویدنمیتسلیمدرستشوید،نمیتسلیمدرستکنیدنمیاگر



# Programگنج حضور734برنامه شماره 734

68: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


