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1196مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

عاشقان را شد مسلَّم شب نشستن تا به روز

خورد نی و خواب نی، اندر هوايِ دلفروز

گر تو یارا، عاشقی، ماننده این شمع باش

بسوزگداز و جمله شب خوش میجملۀ شب می

غیرِ عاشق دان که چون سرما بود اندر خَزان

عاشق تَموزدر میانِ آن خَزان باشد دلِ

گر تو عشقی داري اي جان از پیِ اعالم را

اي زن عاشقانه فوز فوزعاشقانه نعره

عشّاقی مکنور تو بند شهوتی، دعويِّ

و شهوت خود را بسوزدر ببند اندر خَال

عاشق و شهوت کجا جمع آید، اي تو ساده دل؟

عیسی و خر در یکی آخُر کجا دارند پوز؟

ویی بشنوي زین رمزهاخواهی که بگر همی

چشم را از غیرِ شَمس الدینِ تبریزي بدوز

ور نبینی کز دو عالم برتر آمد شمسِ دین

تو هنوزدر تک دریايِ غفلت مرده ریگی
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گرد علمِ فقه گردتَعلُّمرو به کُتّابِ

تا سرافرازي شوي اندر یجوز و الیجوز

شدجانِ من از عشقِ شَمس الدین ز طفلی دور 

و کوزعشقِ او زین پس نمانَد با مویز و جوز

عقلِ من از دست رفت و شعرِ من ناقص بماند

زان کمانم هست عریان از لباسِ نقش و توز

اي جمال الدین بخسپ و ترك کن امال، بگو

آن شیر را اندر نیابد هیچ یوزکان تَک
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز1196مارهشغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1196مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

عاشقان را شد مسلَّم شب نشستن تا به روز

خورد نی و خواب نی، اندر هوايِ دلفروز

،رندبخورابیرونغذاينهبیدارندکهحالیدرو. بنشینندبیدارروزبهتاشبکهاندپذیرفتهعاشقانکهگویدمی

فروزندهیعنیدلفروزهوايو،استفضاگشاییوتسلیمحالتدرحالتایناینکهبراي،روندفروذهنخواببهنه

ازبرخینامد،میعاشقراانسانهاییکهحالعیندرموالناکهبینیدمیپس.آیدمیزندگیطرفازدل

.نامدمیذهنیمنعاقلیاعاشقغیر،دهندمیتشکیلرااکثریتمتأسفانهرادیگرانسانهاي

بهفرمبیهوشیاريبصورت،خداستامتدادکهانسانکهموردایندرکردیمصحبتتفصیلبه739برنامهدرو

یا،هستندمهمبرایشکهجهانیاینچیزهايمفهومبهچسبدمیمادرازتولدازپس،شودمیواردجهاناین

هویتآنهابهو،چسبدمیهستند،الزمبقابرايوهستندمهماینهاگویندمیاآنهبهجامعهیامادرشانوپدر

.همانیدگییاشدگیهویتهمگفتیمرادادنهویتاینو،دهدمی

عینکباشدانسانمرکزدرچیزيهرو. شودمیانسانمرکزواردچیزهاآنفکریاهمانیدگیهااینآنازپس

شروعو.استجهانیاینچیزهايحسببردیدبلکه،نیستزندگییاخداگونهدیددید،اینو.شودمیاودید

دیدوزندگیزندهدیدپس،دیدهاآنبراساساشزندگیوضعیتهايوخودشزندگیبهدادنسازمانبهکندمی

.رودمیبیناززندگیخرد

و،داردوجودمسألهیکانسانمرکزدرکهاندگفتههمهعارفانوپیغمبرانآورم،مییادتانبهکههمینطورو

میبوجود،باشدشدگیهویتهمیاذهنیمنهمینکهمسألهاینرااشسامانیبیوهادردوهاغصهتمام

مثالً:کهگفتیمبود739برنامهکهگذشتههفتهو.بشودمسألهاینمتوجهبایدانسانمرحلهاولیندرو.آورد

درکهفکرازشدهساختهایستپردهشدگیهویتهماینیعنی،اندکردهمطرحراپندارپردهموالناوحافظ

همرامعروفشعرآنواست،خدامابینپردهو،کندمیزندگیآیندهوگذشتهدریعنی،کندمیزندگیزمان

:گویدمیکهدانیدمیشما
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خداپردهمستقبلتوماضیمضیمایادزهوشیاريهست

هرو،استآیندهوگذشتهزماندریعنیاست،زماندرهستپندارپردههمینازکهجسمیهوشیارياینیعنی

اینبنابراینو،بیندمیراخداوجهانپردهاینپشتاز،هستپردهایندر،باشدآیندهوگذشتهزماندرکسی

پردهاینکه،ایدشدهعارفانحرفمتوجهشماآیاکهاستاینسئوالحاالخوب.خداستومابینپردهپرده،

زیرهوشیارانه اگرکردنزندگیبهکندمیشروعوشودمیجهاناینواردکسیهراینکهبراي؟داریدراپندار

هکردبزرگرااوعشقباوباشندعارفجفتشان،باشندعارفمادرشانوپدراستممکنیا،عارفیکنظر

.آنکندمیفرق،باشند

این،بهتربیشترچههرباشنددادهیاداوبهو،بشودهویتهمچیزهاباشاههممردمبقیهمثلهمینطوريولی

این.نیاوريکمموقعییککنیمقایسهدیگرانباهمراخودت،کنیزیادکنی،زیادبایدراهاشدگیهویتهم

اینمنبگویدتواندنمیکسیاصالً.داریدهمشماحتماًنکردیدکارشمااگروداردمرکزشدررامسألهاینآدم

وهاخشموترسهادانممیه چوهاخشممثلهاغصهوهاغمجملهازرامامسائليهمهو،ندارمراپندارپرده

بایدماو.شودمییجادامامرکزدرشدگیهاهویتهمهمینمسألههمینبوسیلهوهاانتقامجوییوهاکینه

. بپذیریمراماندردهايایجادمسئولیت

ازیکیکههمبودا.کنندمیپندارپردهصحبت،گویندمیراهمینهمهنديعارفانکهزدیممثالهمینطورو

میحملمرکزشدرراايمسألهیکانسان:کهگفته،مرکزشدرشدهمسألهاینمتوجهکهبودهکسانیاولین

کاريوبشویداشمتوجهباید،کردخواهدایجادمسألهشمابرايبزودياخدوکگفتواخدوکگفترااسمشکند

فضاگشاییکار،ماعارفانبوسیلهومافرهنگدرمخصوصاً،هستچیاندگفتهدرواقعهمراکارو.بکنیدبرایش

ماذهنهاشدگیهویتهماثردرکه،استلحظهنایاتفاقاطرافدرفضاگشایی.استلحظهایناتفاقاطرافدر

.داردمقاومتمقابلشدریا،داردستیزهآنبامافعلیمرکزیا

اینچیزهايباهمانیدگییاشدگیهویتهماز،بگذاریدذهنیمنیابگذاریدپندارپردهرااسمشکهمسألهاین

برايفضاآنخردازاستفادهولحظهایناتفاقرافاطفضاگشودنوتسلیماثردرو.آیدمیبوجودجهانی

جنسآنازاولازکهشودمیهوشیاريهماندوبارهانسانو،افتدمیوشودمیشناختهیواشیواششناسایی

این،بکندانکاربشودمتوجهیا،نشودمتوجهیا،ندهداگروبله؟.بدهدانجامراکارهمینبایدکسیهرو،بوده
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ایندرخدابینهایتبهلزوماًحاالکهاستکسیعاشقپس. نیستعاشقانجنساز،استذهنیمنعاقلآدم

.کندمیکارخودشرويهاشدگیهویتهمشناختوفضاگشاییباوداردمسألهداندمیولینشدهزندهلحظه

یاوذهنیهمینیعنیشود،میانسانمسألهاینبهواضحياشارهشاهنامهدرکهخدمتتانکنمعرضهمرااین

جزئیاتوارداینکهنهکنیممینگاهدورازهمینطورطوربهمثالًدیگري،اصطالحاتیکبامنتهاپندارپرده

میتعریفمازندرانیک، وشودمیتعریفزمینتورانیکشودمیتعریفزمینایرانیکشاهنامهدر.بشویم

فضاهمینیعنیزمینایران.هستندانساندربلکه،نیستندجغرافیاییجايکیاینهاازهیچکدامکهشود

هویتهمو،نکندایجاددردولی،بشودهویتهمتواندمیانسانکه،استذهنفضايزمینتورانحضور،

.بیندازدبشناسد،بفهمد،رااششدگی

مازندرانیایننهمازندران،نامبهکندمیتعریففردوسینیستجغرافیاییجايکهاستخطرناکیجايیکاما

،هستدیوانبقیهواستسفیددیوزندگیمحلآنجاکه،مازندرانگذاردمیرااسمش،هستایرانشمالدرکه

قرادادمازندرانوباشدانسانیهوشیاريوباشدیکتاییفضايکهزمینایرانبینو،استدردنمادسفیددیوو

زماندردانیدمیکههمینطورو.کندمیفروانرواییآنجاسفیددیوو. باشندنداشتهکاريگرهمدیبهکههست

عالقمندکیکاوسو،کندمیتعریفآنسبزيوزیباییومازندرانازکیکاووسمجلسدرمطربییککیکاووس

گذشتگانو،نکنراکاراینکهدگوینمیایرانپهلوانانوایرانبزرگانچههرو،کندحملهمازندرانبهشودمی

.دهدنمیگوشناایش.نداریمکاريمااینجا،استدردجاي،استسفیددیومحلاینجاو،نکردندراکاراینما

سرشانباالآیدمیشدندمازندرانوارداینهابینیدمیوقتیسفیددیوکهدانیدمیتانهمهکندمیحملهوقتی

. شوندمیکورایرانپهلوانانهمکیکاووسهموکند،میدرستابریک

برسوارکه،استانسانیهوشیاريهمینرستمبگذرد،رستمخانهفتازآیدمیکه،استالزمرستماینجادرو

فشاروگذاشتهزیادياسبهايرويرادستشرستمکهاستاسبیرخش.استرخشبرسوارو،استهوشیاري

و.نرفتهپایینپشتش،استرخشاسمشکهاسبیکفقط،بودندآفلهاجنسازهمهیعنی،رفتهفروهمهوداده

کندمیحسآدموآیدمیبدستفضاگشاییازکهاسبیهوشیاري،اسب،لحظهایناسباست؟اسبکداماین

.استاو

اینهادانیدمیشماازرخیباحتماالًکه،خانهفتازبعدشودمیمازندرانواردو،شودمیرخشسواررستمو

ایرانپهلوانانچشمدوايسفیددیوخونکهاستجالبکند،میپیدااستغارکهراسفیددیواختفايمحل،را
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مثلمادردهايهايگرهدرکههوشیاريیعنیچی؟یعنی.بکشدراسفیددیوبایدپس.استایرانشاهو

. بیتایندراستدلفروزهوايهماناینوماست،چشمکوريدرديدواهوشیاريآن،شدهذخیرهماهايرنجش

بهراسفیددیوجايبایدکهگویدمیکه،کندمیپیدامازندراندرراهنمایییکرستمدانیدمیکههمینطور

میرااو،بنددمیراپایشودستخوابیدنموقعشبمثالً،ندارداعتماداصالًراهنماآنبهولی،بدهینشانمن

،دهدمینشانراسفیددیواختفايمحلمازندراندرراهنماآنحالهربهو.خوابدمیگیردمی،درختبهبندد

شب: کهاستاینتمثیلاینو،کندمیبیدارراسفیددیوآنرستمخوابیده،بیندمیرااورستموقتیولی

باید،کنیدآزادهاگرهایندرونازراهوشیاريوشناسیدبراتاندردهايخواهیدمیوقتی، روزبهتانشستن

.باشیدذهنتانناظروهوشیارکامالً

باید،گیردمیبکاررامافکرهايو،نشیندمیماسررويآیدمیسیاهپردهیکسیاهمودیکوقتیبنابراین

آنشدنحلوهمان،پذیرفتنوهماناختنشنودیدنو،ببینیمراسفیددیواینتا،باشیمکاراینناظرآنموقع

چشمبهمالدمیآوردمیراخونشو،کشدمیراسفیددیورستمکهدانیدمیبنابراینو.همانآنافتادنو

خودشرخشسواربایداست،خودشرستمکسیهرپس.شوندمیبینادوبارهاینهاایرانشاهوایران،پهلوانان

.نخوابدشبو،بشناسدراهایششدگیهویتهمبایدو،بشناسدرادردهایشباید،باشد

میکههستندکسانیذهنیمنعاقالن.دارندمسألهدانندمیکههستندکسانیعاشقاناوالًشدمعلومپس

ادامههمینطوريرازندگیبنابراین.استدیگرانتقصیرداریمايمسألههماگرنیست،چیزمانهیچماگویند

رادیگرانو،کنندمیانباشتهدردزیاديمقدارپندارپردهیعنیهاشدگیهویتهمهمیندیدباودهندمی

.رسندنمیجاییبهوکنندمیمالمت

میفضاآنجنسازولحظهایناتفاقاطرافدرکنیدمیفضاگشاییوکنیدمیگوشبرنامهاینبهکهشماولی

بدونوذهنبهرفتنوقضاوتازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمگفتیم. شویدمیتسلیمیعنی،شوید

شماکهبطوري،لحظهاینوضعیتیاچالشاطرافبشودگشودهفضایییکشودمیسببکاراینو،شرطوقید

بدانیدو،یدبشوروبروچالشبااصلمان،خردخدا،خردزندگی،خردیعنی،شدهگشودهفضايآنخرداستفادهبا

.بگوییدچیوبکنیدبایدچکار

ایننامطلوبوضعیتمقابلدرکاريهیچکهنیستاینتسلیمنیست،عملیبیگفتیمبارهاکههمینطورتسلیمو

خواهدمیدلشانچههربکنندلهپازیررامابخورندراماپولمردم.بکنیمکاريبایدنه،.نکنیمکاريلحظه
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خردازاستفادهبابکنیمکاريبگوییمچیزيبایدنه،دیگر،هستیمتسلیمچون،نگوییمچیزيهیچهممابگویند

.هستچینیستمعلومآیدمیکهلحظهآندرزندگی،

شبدردانندمیبنابراینهستند،مطمئن،دارندمرکزشاندرمسألهدانندمیکههستندکسانیعاشقانپس

می ساعتهشتشودمیکهشب،نخوابندشباینکهنه،لحظههربنشیننداربیدخواهندمی،هستندذهن

ناظربایدلحظههرکهدانندمیرفتندذهنشببهوقتیزند،میحرفنمادگونه.گویدنمیراآننه،خوابند،

میشانسررويآیدمیدرد،افتدمیبکارپندارپردهاگرو.آنجااستخبرچهکهبدانندوباشندذهنشان

.بشودروزتاکی؟تابیندازد،راآنوکنندشناسایی،باشندناظرش،نشیند

فضاياینوبمانندبیداروبشوندبیداردردخوابازوبشوندبیدارذهنخوابازدیگریعنیچی؟یعنیبشودروز

تبدیلبایدعمالًگنجد،میچیزهمهبحرایندربحرایندروبشود،بینهایتاندازهبهبشودگشودهدرونشان

مردمکهاستاینکاراشکالبله؟است،روزاین.بشودحضورهوشیاريهمه،نماندجسمیهوشیاري،بشوند

یاکنندمیگوشبرنامهاینبهماهچهارماه،سه.ندارندتعهدکنند،میرهابعد،کنندمیکارخودشانرويمدتی

روزکهبدهیمادامهنقدرایبایدنه،.گرفتیمیادگویندمی،گیرندمییادچیزهایییکبعدخوانندمیموالنا

روزتاکهگرفتهقرارعاشقانپذیرشموردکامالً،شدهمشخصعاشقانبرايگویدمیکهدلیلیهمینبه. بشود

دوباره،رفتندخواببهکهبفهمند،رفتندهماگر،نروندفکريهیچخواببهیعنی.بخوابندنبایدراشبنشده

:گویدمیهمینبراي،باشندشانذهنتماشاگربایدلحظههرزود،برگردند

میبیرونازکهچیزيهرقدرشناسی،تأیید،توجه،بیرونجهانازبیرونازدیگریعنینی،خوابونیخورد

یعنیدلفروزنده،یعنیروز،دلف،دلگشاهوايکهچرا.نخورندرابیرونیکاذبهايلذتبیرونی،هايخوشیآید،

وخورندمینهکنی؟نمیاستفادهنورآنازچرا.آیدمیداردآنوراز،کندمیروشنرامامرکزدل،بخشروشنی

اینباورمانماباورها،خوابمثل،شدگیهویتهمیکخواببهنه،روندمیدردخواببهنهیعنی.خوابندمینه

آید،میچیآنورازلحظهاینببینیماما.استکهنهباورایننه،.بکنیمراکارینابایداستمرکزمان،است

است؟درست

کهدانیدمیشماولی،بشودروشنبرایمانغزلمعنايتاخواندخواهمدیگريابیاتمنغزلاینابیاتبیندر

راغزلیعنیبکنید،تکراربارهاوبارهاخودتانبراي،گفتهموالناکههمینطورراغزلاینکهاستاینکارکلید

معنااینکه،بگذاریموسطاینبیاوریمابیاتسريیکمجبوریمماوسطش،کهابیاتینهگفتهموالناکهآنطور
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کهدیدخواهیدبخوانید،بارصدتکه،یکبایدراغزلشماولی.بگیرددربرراچیزهاخیلیو،بشودجامعکردن

برايوکند،میالقاشمادرراتغییراتسريیکرسدمیکهآخربهبعداًشود،میشروعلطیفخیلیاولغزل

.بلهکنید،شناساییوبیندازیدو،ببینیدبایدپندارپردهایناز،عیباینازراچیزيچهکهشودمیروشنشما

هویتهمشناساییاین،راعشقغماینکهپرسدمیمااز،خدایعنیمعشوقکهخوانیممی1662غزلدر

:گویدمیعاشقوکنی؟میرهابعدروزچندیا؟کنیمیتحملقیامتتاراکشیدنهوشیارانهدردوهاشدگی

.کنممینه

1663مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

این غم تا قیامت می کشی؟:گفت

می کشم اي دوست، آري، می کشم

وبشودمرکزتواردمنطرفازدلفروزهواياینگذاريمیداري،شدگییتهوهمخیلیپرسدمیشماازخدا

دردکاراینمن؟ابدیتبهومنبینهایتبهمن؟بهبشويزندهیعنیبشود،قیامتتتا،راآنجاکندروشن

زندهتوتابدیوبینهایتبهتاکشیممیبله،گفتیمچی؟گفتیمما.بینیمیذهندیدباچون،داردهوشیارانه

.کنیمنمیرهاکاروسطبشویم

کاراین.کندمیتأکیدراخودمانرويکارروزهروتعهداینجاهاخیلیموالنابدانیدشماتا،خوانممیرااینها

نمیگوشماهیک،کنیممیگوشبرنامهیککنیم،نمیکارروزده،کنیممیکارروزیکماکهنیستدرست

بعد،شودمیبهترمانزندگیهمذرهیکشویممیهویتهمآنهاباکنیممیانباشتهدانشسريیکیاکنیم

.کنیممیرهایش

،کنیممیزندگیآندرماکهذهنخانهاین:کهکردهگوشزدمابهموالنا،خواندیمقبالًکهدیگريمطلبدربله

.شدنخواهددادهمابهگنجآن،نریزیمبهم،نکنیمرانویهوشیارانهماراذهنخانهایناگرولی.داردگنجزیرش

زندگیوخداباوبمانیم،بیدارروزتا،سحرتاماذهنشب،دنیاشبکهاستالزمپس.استجبرانقانونهماین

آنرويراشدگیهویتهمهايگلکهگلیمیکمثل،کردیمدرستکهپنداريپردهاینتا،کنیمهمکاري

بهماواینکهازقبلحتی،کنیمهمکاريزندگیباهمما، ریختخواهدبهمرااینهازندگیکهدانیمیم،چیدیم

.کنیمویرانخودمانرااینهاما،بیایددردمانخیلیماوبریزد
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2543مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

گنج از زیرش یقین عریان شودعاقبت این خانه خود ویران شود

آنکهشویممیمتوجهمامردنموقع.شدخواهدویرانمیرممیکهموقعی،راخانهایننکنیمویراناگردیگر

خانهیکدر،نشدیماشمتوجهماوبوده،ماباهمیشه،بودآرامشبود،شاديمنبعو،داشتیمالزمماکهچیزي

یعنی.شدهدیردیگروبهتر،بیشترچههرودیگرانباآنهامقایسهوهاشدگیهویتهمبا،کردیمزندگیذهنی

ماکهگیریممیموقعیمزدگفتمولی.دهدمینشانمابهراخودشگنجشود،میمتالشیذهنمردنموقع

ویرانهمکارآنکنیم،کارکه،استمزداین،آیدمیبدستموقعی،شدنزندهبینهایتمزدحضور،مزدمزد،

است،مانذهنیمنکردن

مزد ویران کردنستش آن فُتوحیک آنِ تو نباشد، زآنکه روحل

ماکهخداییيهدیهاین،گشایشایناینکهبرايکه،نداردفایدهبدهدنشانمابهراخودشگنجاینمردنموقع

،دیگراستفتوحاین،بشویممجهزاوخردبه،کنیماستفادهاوخردازکه،بشویمزندهاوبینهایتبهتوانیممی

درنشیندنمیبیداروکند،نمیویرانراآنکهکسیهر.استذهنیمنکردنویرانمزدخداست،لطفاین

،نیستامچیزيهیچمنگویدمیکههرپس.گیردنمیهمرامزداین،خودشرويکندنمیکاروروزبهتاشب

.گیردنمیمرديهیچاین،استدیگرانتقصیرهستهمچههر

'لَیس لالنسانِ الّا ما سعیون نکرد آن کار، مزدش هست؟ الچ

فعالًکهمانذهنیمنماوقتی:گویدمیجبران،قانونبرايکند،میاستفادهقرآنآیهازدیگراینحاموالنا

میندرانمازاینمرتبو،بینیممیراجهانپندارپردهاینپشتازوکنیممیزندگیتویشماو،استمرکزمان

.نهیعنیالگیریم؟میهممزدفردوسی،قولبهبله؟،شدهکورچشممانآنجایا،آییممیرویم

همآیهاینو.باشدکردهکوششآنبرايآنکهمگرانسانبراينیستمزديهیچ:گویدمیقرآنآیهاینکهبراي

خواندیدشمابارهاکه

39، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم

ٰ◌ لَیس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعىوأَنْ

.نیست] هیچ نصیب و بهره اي[و اینکه براي انسان جز آنچه تالش کرده 
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ویرانرااشذهنیمن،شدهگشودهفضاياینخردازاستفادهباهوشیارانهخودشدستبااگرانسانیعنی

اینباشم؟نداشتهچرامن،دارندذهنیمنکهههمبگویدو،کندمقایسهدیگرانباراخودشموقعییکو،نکند

.بردنخواهدزندگیازايبهرهونصیبآدم

برايآیدمینظربهجمعبامخصوصاًدیگرانباخودشمقایسهباواقعاًانسانکه.استتقلیدآفتهابدترینازیکی

،کنیممیکارخودمانرويتیوقپس.باشیممردمبقیهمثلخواهیممیماکه،آیدمیمسلمماذهنیمن

دارممنکهبگوییمدیگرانبهنباید،گیریممییادراخوبچیزهاياینموالنااز،استخودمانرويتمرکزمان

.کنیدتماشابیاییدمردمآي،رسیدمحضوربهدرصدپنجاهمنرسیدم،حضوربهمنها،کنممیکارخودمروي

حضورکلنگهمین،دادهمابهخداهمراکلنگ،برداریمکلنگیکبایدکهانیمدمیو.مزنینمیراحرفشاصالً

.گیردمیقرارمااختیاردرشدهگشودهفضاياینازکهاستخرديهمیناست،

میمابعدچهاروارداست،ایزديبینشاست،ایزديبرکتدلفروزهوايآنماست،کلنگدلفروزهوايهمان

ازوقتی.بینیممیدرستبینیممیآنباوقتی.بینیممیآنباما،لحظهایندرشودمیماعینکمخصوصاً،شود

گوییممیبعدبینیمنمیدرست.بینیمنمیدرست،بینیممیدردمانپشتاز،بینممیشدگیهویتهمپشت

دانیممیماوکنیم،میمالمتراخودمانهمموقعییک،دیگرانمالمتبهکنیممیشروعبعد.بینیممیدرست

.استپندارپردهآنجزو،استمسألهآنجزوهممالمتکه

،کنیدکارخودتانرويبگیریدتصمیمواقعاًکهاستممکنشمابخوانم،دوبارههمرابیتدواینبدهیداجازهبله

امروزاگر،کهکنیدتوجهمهمموضوعاینبهولی،بکشیدهمزحمتبخواهیدو،باشیدداشتهقبولهمرامسألهو

،ایدبودهجهانیاینچیزهايودردهاباشدگیهویتهمجنسازتابحال،کردنکارخودتانرويکنیدمیشروع

قانونطبقشودمیکشیدهجسماینهست،مامرکزدرجسمییکاینکهمثل،داریدجسمیهوشیاريیعنی

همفضايبسويشودمیکشیدهشدگیهویتهماینیعنی،کشدمیوجهانداردجاذبه.جهانبسويجذب

.انسانهادرها،ذهندرکجا؟در.کندمیزندگیجهانایندرکهچیزهاودردهاباشدگیهویت

بنابراین.برویدبشویدآزادهمینطوري،کندولراشماندارددوستدردفضايوشدگیهویتهمفضايآنو

جهانبسويبرودخواهدمیماذهنیمنزد،خواهدگولراماما،ذهنیمنخود.کردخواهدشماکاردراخالل

همانبااگر،هستیمذهنیمنجنسازماکهلحظهایندریعنیزندگی،بسويبرودخواهدنمی،جاذبهآناثردر

رافضاشمامگر.هانجبسويبرودخواهدمیخدا،بسويبرودخواهدنمیوجههیچبه،برویمجلوذهنیمندید
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فضايآنمابگوییدشماو.زندگیوخدابسويبرود،استزندگیجنسازکهشدهگشودهفضايآن،کنیدباز

.استکارکارکلیداینبگیرد،قرارشمادرجسموکنیداحاطهراجسموجسمایننه،امشدهگشوده

اگروانگیزي،فتنهبهکندمیشروعو،گذاردنمیدیواسترشکااولونکردهایجادرافضااینهنوزکسیاگراما

یعنیدیوگویدمی،بشومموفقوکنمکارخودمرويمهخوامیشدهجورهرمنبگوییدو،باشیدهوشیارشما

ممکنمثالً.بکننداخاللبیایندشما،بسويفرستدمیرادیگرهايانسان،بیروندرشدهبرقرارفضايهمان

چیست؟تسلیمکنید؟میچیستکارهااینآقابگویندشما،دوستانشما،همسرشما،مادروپدرتاس

چرا،ایناستدیوانگیکند؟میراکاراینکیمردمبهکنیدنگاهشما؟چیستکارهااینچیست؟فضاگشایی

شوي؟نمیمردمبقیهمثل

خوریممیرابیرونهايخوشیوکنیم،میزیادراهاشدگیهویتهمهمینکنیممیقضاوتداریمماکننگاه

آنخوباین؟اصالًچییعنی،کنیاستثنا،کنیجداراخودتخواهیمیحاالچراتوهستند،اینطوريهمه

موالنابنابراین.کندمیعملجمعمطابقکند،میگوشمردمحرفبهدیدآنبا،استمامرکزدرکههمماجسم

:گفتهگفته،مابهرامهمبیتدواین

1221مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جوید او زین انسیاناستعانَتدیو چون عاجز شود در افتتان

منحاالپسما،کردنگمراهوانگیزيفتنهدربشودعاجزاگرماسراغفرستدمیراانسانهاانسانها،یعنیانسیان

خودتانرويتمرکزتانوموالنامثلنباشیدعارفییکبهمتعهدواقعاًاگرشما:کهبگویمرااینخواستممیفقط

شهوتاین،خلوتبهبروکهگویدمیگوید،میغزلدرکمااینکهنباشید،نکردهجدادیگرانازخودتاننباشد

.بله.تیهساماندربیرونجهاننفوذازندارند،دسترسیدیگرانکهجایییعنیخلوت.بسوزراخودت

نه؟یاکننددربهراهازرامنخواهندمیآیامناطرافآدمهاياینکه:کههستیدمواظبشماراچیزيیکپس

تشویقراشماشماستاطرافدرداردذهنیمنکسیهر.باشیدمطمئنرااین،کردخواهندسعیشانهمه

قدیممثلبیاشو،مامثلبیاکه،کردخواهندتشویقهمهکنید،آبراتانذهنیمنبیاییدشماکهکردنخواهد

پیدا،داردعیبیببینیم،بینیممیکهچههراصالًبنشینیمکنیم،جوییعیب،بخندیموبگوییموبکنیمغیبت

.ذهنبهراشمابکشانندندارد،حقکی،داردحقکیببینیم،کنیمجدلوبحثقدیممثل،بکنیم
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جانبِ مایید جانب داري ايیاري ايکه شما یارید با ما،

مواظب،کندمیکارخودشرويداردخیلیشخصاینکهگویدمیذهنیمنانسانهايبهآیدمیدیوپس

این. هستیددیوجنساز،هستیدماجنساز،هستیدمایارشماکه،منبهکنیدیاريوسراغشبرویدباشید،

اینهاچیهرشیطانغول،دیو،هست،دیوواقعاًجنسازاشذهنیمنداردذهنیمنکهکسیکهدهدمینشان

داردکسییک،نگذاریدهستیدماجنسازکهشماگویدمیکه.دهندمیغلطبینش،مابهدهندمیغلطآدرس

مشخصپسبله،بله؟نگذارید،ببینید،خدادیدباخواهدمی،کندمیعوضرادیدشکند،میعوضراجنسش

:بیتایندش

عاشقان را شد مسلَّم شب نشستن تا به روز

خورد نی و خواب نی، اندر هوايِ دلفروز

.فهمیدیمکامالً

گر تو یارا، عاشقی، ماننده این شمع باش

بسوزگداز و جمله شب خوش میجملۀ شب می

هستند،خدائیتجنسازهاانسانيهمه.هستندماجنسهمکههاانسانبقیهبههم،گویدمیخودشبههم

آنجنسازمانهمهاصلدرمااینکهدر،کردهایجاددردذهنیمن،اندشدهذهنیمنجنسازآمدندبعد

همشده،هویتهمچیزهاییباکسیهرآمدیماینکههستیم،خداجنساز،نیستشکیاصالً،هستیمخدائیت

خشمذهنیهايمنيهمه،دارندفرقهمباخوردهیکذهنیهايمننتیجهدرکند،میفرقهاشدگیهویت

.دیگراستترسترس،دیگردارند،ترسذهنیهايمنيهمهدارند،

ترسدمییکیآنبدهد،دستازراهمسرشترسدمییکیآن،بدهددستازراپولشکهترسدمییکی

بروافتادهجداییبهاینکهدرذهنیمنبنابراینپس.استهویتهمچیزيیکباوبدهد،دستازرااشبچه

.بکنیمکمکهمدیگربهبایدماکهاستهمینبراي.استجوریکهمه،شدهتشکیلشدگیهویتهماساس

بالقوهمامان،همهعاشقیمماالبتهکه؟عاشقیاگر،منخودايومنهمنوعاي،مندوستاي:گویدمیاالن
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انسانی،هردر،مادربشودهوشیارخودشبهخواهدمیجهانایندرخداجنسوهستیمخداجنسازمانهمه

.استهمینانسانآمدنازمقصوداصالً

خدائیتیعنیهمبودنعاشقو،کنندمیانکاررابودنعاشقايعدهیک،هستندعاشقبالقوههمهبنابراینپس

شناختخدائیتبصورتراخودشخدائیتقتیو.جسمبصورتنهبشناسدخدائیتبصورتراخودشمادر

نشست،هوشیاريرويهوشیاريو،شدیمهوشیاريجنسازماو،شدمنطبقهوشیاريرويهوشیاريیعنی

کند،میارتعاشخدائیتوهوشیاريهمانبهو،شناسندمیهمدیگریکیدرراجنسهمین،راهوشیاريهمین

پس،گیردمیراآنهامرکزارتعاشهمانهم،آورددرمیزندگیارتعاشبهرادیگرهايانسانمرکزيهستههم

.استعشقدیگرانوخوددرخدائیتشناخت

میذهندیدباچون،کنیمیاشتباه،کنیمیانکارراعاشقیهماگروعاشقیحتماًیعنیعاشقی،یاراتوگر

هوشیارانهزندگیبهکهاندآمدهو،هستندزندگیجنسازهاانسانيهمههستند،عاشقهاانسانيهمهبینی،

.بشوندزنده

. شودمیآبمومشولی،کندمیپخشنور،سوزدمیشمعکند،میچکارشمع. باششمعاینشبیهگویدمی

مثالً.شودمیآزادهاشدگیهویتهمازکهاستخالصیهوشیارينورشماست،هايشدگیهویتهممومش

همانراموضوعرنجیدید،کهکردیداشتباهاصالًو،داریدرنجشتاصدکهبشویدمتوجهموقعییکشمااگر

،فعالًهستیدبیدارشبدرچون،رنجیدیدنمیو،کردیدمیتمامبایددوستتانبایاتانبچهیاهمسرتانباموقع

هاگرهایندررازندگیمکرداشتباهمنگفتیدکردیدشناساییرا،اینهابخشیدیدگوییممیاصطالحاًپس

.کنمبازراهاگرهاینمن،افتادهتلهبههاگرهتويامزندگیاالن،کردمگذاريسرمایه

بررنجیممییعنیهمینگرهکنیم،میفوتزنیممیگرهاینکهبرايهستیمجادوگرماگفتموالنااستیادتان

کسیاگرو.افتدمیتلهبهمانزندگی،آنتويگذاریممیراگیزندیعنیکنیممیفوتو،الگوهااساس

اینسوختنمثلاشزندگیاینصورتدر،نکردمالمتهمراکسیو،انداختوکردشناساییراهایشرنجش

.شودمیآزادهاشدگیهویتهموهاگرهاینازشمع

یعنی،بسوزدشمعموممثلباید،کندمیشروعرانامهبراینکهکسیهریعنی.استالزم،راهابتدايکاراینو

هویتهمبشناسد،رادردهایشبشناسد،راخشمهایشبشناسد،راهایشرنجشبشناسد،راهایشگرههی
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عاشقتویشبیتکهبینیدمیوبکند،رهاراهمهبشناسد،رافرزندباشدگیهویتهمبشناسد،راپولباشدگی

.داردعشقو

داشتهدوستعشقبارافرزندشباشد،داشتهدوسترااوعشقبایعنیکندرهارافرزندباشدگیهویتهم

نه،کندبرقراررابطهفرزندشباحضوربراساس،وحدتبراساسکندشناساییفرزندشدرراخودشیعنیباشد،

میشخصآنوعشق،گذارندمیرااسمششوند،میهویتهمکسییکباذهنیشانمنباانسانها.ذهنیمنبا

راشانقسمتییکاینکهمثل،رودمیشخصآنوقتیشود،میشانذهنیمنازقسمتیذهنیطوربهآید

.شوندمیدرددچارسخترنجند،میو.رفتندبریدند

دارنداستسالدهاست،سالپنجدهند،میدستازرافرزندشانمادرهاازبرخیمثالًکهاستهمینبرايو

باید،مردهشمافرزندکهاستمشخص،هستیدشدههویتهمشماخوبافتادند،دردتويوخورندمیغصه

شخصاینبهراشدگیهویتهمحاال.هستیدهویتهمشماپس.ماهچهارماه،سهولیبله،شدید،میمحزون

نمیهمانجا،بهرودمیدوباره،شناختمرهآ،فهمیدمگویدمی،دهیمیتوضیحمادرهمینبهدهیمیتوضیح

.اندازد

بقیهازهمسرش،ازمردم،ازگیردمیتأییدشاید،ازشکندمیاستفادهشاذهنیمنشایددارد،نیازشاید

هستید،محترمیمادر،هستیدارزشمندشماگویدمیو،داندمیارزشراکاراینغلطبهجامعهشاید،یشهابچه

عشقداردارزشکهچیزيتنهااصالًکند،رفتاراشبچهباعشقباکهاستآنمحترممادرمحترمی؟مادرچه

برداريبایدراپندارپردهاینکهاستاینعارفانبقیهوموالناصحبتتمام.نداردارزششدگیهویتهم،است

اینببینیکهزور،بهبکشدکندبیدارراتوکهاستاینبرايدردشد،خواهیدرددچاربرندارياگر،زودیادیر

.باششمعاینمثلنیست،درستیکاراین،ذهنبهگریزيمیدوبارهبینیمیوقتی،راپرده

ازمایعنی،شدکشیدهبیرونذهنازماخالصهوشیارييهمهوشدآبشدگیهویتهمشمعِاینکهازپس

ازتواندمیراخودش،کردهپیدادسترسیمابهزندگیهستیم،ندگیزاختیاردرآنازپسوشدیممتولدذهن

میاعالمزندگیبعنوانخودتانشمایعنیاعالم.اعالم:گویدمیبعديهايبیتدرراکاراینکهکند،بیانما

ئیتخدابهکهانسانییک،زندهزندگییکبصورتو،شویدمیزندهاو،داريریشهبینهایتبعنوان،کنید

میگویدمی لحظههر،ذهنیمنبصورتبهنهشود،میبلندوشدهزندهخدابینهایتبهو،شدهزندهخودش

.داندنمیودانم،
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میشبجمله: گویدمیهمینبرايشود،میزندگیشمعبهتبدیلبعداًسوزاندمیرامومشاولشمعپس

بگدازدبایدشدمتوجهوقتی،کردهدرستذهنیمنجهاناینبهآمدهکسیهر.نداریمماکاريهیچیعنیگداز،

بسوز،میخوششبجملهوگدازمیشبجمله.هستیمنورآنماو.بیایدبیرونتویشازنوروراهاموماین

دردماکهاستدرستبینداز،راشدگیهویتهموبخندیعنیبسوز،اخالقیخوشبایعنیبسوزمیخوش

.خوشحالیمولی، کشیمیمهوشیارانه

،هستیمایندنبالاشهمهآنهاانداختنوهوشیارانهدردکشیدنوشدگیهاهویتهمشناساییحالدرشبهمه

کداممنام،رنجیدهکیازکجامن. هویتمهمدردکدامباکهکنمکشفخودمو،بدهدنشانمنبهکسییک

الگوهايچه؟کندمیراکاراینکههستمندرذهنیالگويچهکنم،مییابیعیبهیچرامندارم،راکینه

ازهممنومعتقدندآنبهجمعوآمدهجمعاز؟شودمیکاراینادامهسببکهکندمیکارمندراالنجمعی

ي،اندازمیکنار،گذاريمیوکنیمیشناساییراآنهاوقتیآنها؟هستندکدامهانیستم،متوجهشو،گرفتمجمع

انداختهو،شوندمیشناختهدارندشدگیهاهویتهمکهخوشحالیسوزي،میکهخوشحالیسوزيمیخوش

. شوندمی

***پایان قسمت اول *** 
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غیرِ عاشق دان که چون سرما بود اندر خَزان

در میانِ آن خَزان باشد دلِ عاشق تَموز

نمادتموزو.استگرممنظور. تابستانوسطماهیاتانتابسگرمايیاتابستانیعنیتموزوپاییزیعنیخزان

نشدهایجادمندربیروندرچیزيیکعلتبهکهآرامشیسبب،بیآرامشسبب،بیشادياست،زندگیگرماي

صورتبهجهاناینبهآیدمیانساناینکهیعنیخزانو.نیستبیرونیخوشیباشد،مصنوعیآرامشکه

مرکزشودمیاینهاو،شودمیزیادشدگیهاهویتهمکهبتدریج،شدگیهویتهمبهندکمیشروعوهوشیاري

پژمردهیواشیواش،شویممیهویتهمهمآنهابا،کنیممیانباشتههمرادردهاآنو،شودمیایجاددردوشخص

. شویممیجانبیشویم،می

خزاندریعنیشدند،طورياینسالهبیستتند،هسجوانخیلیکهبینیدمییکدفعهکهکسانیمتاسفانه

ده،درماکهجاییبه،استقضیهعکسیعنی،کنندمیخزانحسزندگیشانوسطدرمردمبیشتر. هستند

استحضورهمانکهماسرخگلو،زندگیمنظوربهبشویمآگاهمادرمانوپدرمثالوسیلهبهسالگیدوازده

وکنیمرشدوبیافرینیمو،بشویمشکوفازندگیعشقوزندگیخردازاستفادهباآنازپسو،بشودشکوفا

.دهیممیادامهراذهنیمنمابسازیم،راجهاناینوکنیمتحصیل

سالیمیانبحراناوقاتگاهی،شودمیبحراندچارکسیهرسالگیچهلحوالیبشوددادهادامهاگرذهنیمن

چیبرايکنممیمنکهکارهاییاینگویدمی،رسدمیپوچیبهتقریباانسانکههاروانشناسگویندمیبهش

اندازپسکن،جمعسرمایهبخوان،درسبخر،خانهبشو،داربچهکنپیداهمسریککهبشودچیکه؟اصالاست

. اصالبیایدپیشنبایداین.استخزاناینبشود؟چیکهبدودانمنمی،برومسافرتکن،

مردمبیشترکهاستسردشهم،داردخزانهمیعنیخزان،فصلدرسرماستصورتبهکسیهرکهگویدمی

ونداشتندوستتلخی،اوقاتخانوادگی،دعوايبا،شودمیشروعخانوادهیکبامعموالکهعاديزندگیهستند،

زندگیدرکار،درآنانعکاسآرامش،عدمرنجش،حملرنجش،مخصوصا،دردایجادخانواده،درقدرتکشمکش

واقعدراینهابودن،خالقغیرکردن،تلفوقتکردن،کیفیتبیزندگیدانمنمی،بودنپرتحواسشخصی،

.نیستعاشقکسیچنینیکو.استسرماشوخزان
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: متمالمخصوصا؟استچهشانیلمسااست،چهجریاندانندنمیاصالاینهاچونندانعاشقرااینهاگویدمی

بهتردیگرانکندمیفکرمقایسه،ببین،رادیگرانکنم،زندگیتوبامنبایدچراشدیم،بدبختنیاوردیم،شانس

. استواضحخزان،اندربودسرماچونکهدانعاشقغیرکنند،میزندگی

خودشبهحواسشدائماً،خوابدنمیونخوابیدهذهنشبِوداردمسئلهشدهمتوجهکهکسیدلعاشق،دلاما

خواهندمیهیکهذهنیمنمختلفانسانهايمختلف،هايخزانمیاندرحتی،کندمیکارخودشروياست،

داریم،ایرادجایییکشدیممتوجهمابالخرهآورد،میفشارداردکهخودشخزانو،بدهنددرد،کنندایجاسرما

،آیدمیگرمافضاآنازولحظهایناتفاقاطرافدرکندمیاییگشفضاچونولیکه،نریختههنوزکهایرادهایمان

.استتابستانگرمايمثلدلش

ایجادگرماخزاندریاکنیدمیایجادسرماخزاندرآیاهستید؟خزاندچاربپرسیدخودتانازشماحاال

قانون،کنیدمیکارپیوستهویدکنمیکارو،داریدخودتانبهکارکنید،میکارخودتانرويفقطاگرکنید؟می

،رقصدنمیدیگربیرون،کردیدشیشهتورادیوتاننوشتید،اساسیقانونخودتانبرايکنید،میرعایتراجبران

،کندمیکمکداردخداکهدانیدمی،امیدواریداست،گرمدلتان،کنیدمیبازرافضاو،آوردنمیسرتانبال

یا،رسیدخواهیدزیاديعمقیکبهزوديبهو،کنیدمیکارداریدهوشیاريملتکاجهتدرکهدانیدمی

. کردندپیداسامانشمابیرونهايوضعیتکهبینیدمیاید،رسیده

،کنندمیکارخودشانرويوکنندمینگاهندهستشوهروزنحاالکهنفردووقتیحضورگنجبینندگانازخیلی

عشقارتعاششده،عشقازپرخانهآنکنند،میبزرگعشقباراهایشانبچهشده،دوارعشقایشانرابطهدر

مالحظه.استتوتقصیر:گویندنمی،کنندنمیمالمت،پذیرندمیراچالش،آوردمیفشارخزانهماگر،شدهزیاد

،شوندمیمرحم،کنندمیبازرافضا،استدرديیکزیر،استعصبانیمقابلشخصآنبینندمیکنندمی

است،منبهتوهینبشوي،عصبانیاینطورمنپیشنیستیمجازاصالتودانمنمییاداريتوقعیچهگویندنمی

توانیدمیهمشما،موالناستهايتوصیهاینها. شدهگرمدلشان.شدندگشافضااینکهبراي،گویندنمیرااینها

.بکنید
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عالم راگر تو عشقی داري اي جان از پیِ ا

اي زن عاشقانه فوز فوزعاشقانه نعره

درو.گفتندمیهجوموحملهموقعکهاستاصطالحیاینکه،پیروزي، فوز فوز یعنی پیروزيپیروزيیعنیفوز

بازرافضاشماکهلحظههریعنی،ببریمکاربهرااصطالحتوانیممیمافرداًتنهانه:کهگویدمیموالنااینجا

بهشدگیها،هویتهمبهذهنی،منبههوشیاريپیروزيچی؟بهپیروزي.پیروزيپیروزيگوییدمی،کنیدمی

. خزان

عشقیاگر،مندوستاي،جانايکهگویدمیمابههمموالناو،دارمعشقمناگرگوییدمیخودتانبهشما

رويشويبلندخواهیمیبشوي؟ندهزخدائیتتبهخواهیمینیستیم؟خدائیتجنسازمگر،داريکه،داري

بهبلکه،زبانبهنه،هستمزندگیجنسازمنکهکنیاعالمدنیا؟پايروينه،بِایستیوبشويزندهحضورپاي

صدتسلیمیکصورتایندرداري،کهتو،دربشودزندهخودشبهخواهدمیکهداريخدائیتیاگرشدن؟زنده

ذهنیمنتهدیداتو،کندنمیکمکتوبهذهنیمندیدکهکندركخوبظهلحایندریعنی. بشوصددر

. ذهنیمنایننیستمهمیچیزندارد،خریداري

زندهعمیقهوشیاريیکبهیعنی،زبانتبهوذهنتبلندصدايبااینکهنهیعنیزننعرهزن،اينعرهعاشقانه

کامالحالیکهدر،کنیمیخدابابودنیکیحسحالیکهدریعنیعاشقانهکلمهو.بشوکاملتسلیمیعنی،بشو

کامالو،نداردتورويتاثیريهیچذهنتکهطوريبه،کرديبازذهنتاطرافدررافضایا،ذهنتازشديجدا

دریعنیعاشقانه.لحظهاینحداقل،نداردنفوذياالنو،کشدنمیراتوذهندراتفاقیهیچهستی،ناظرش

.کنپیداعمقییک،هستیآنبینیمیو،زندگیباکنیمیبودنیکیحس،هستییکیحالیکه

بهبایدمانهمهمایعنی،بردمیکاربهرافوزفوزاصطالحاینموالناوپیروزيپیروزياست،پیروزيحالتهمانو

حسمااینکه. کنیمکمکهمدیگربهباید،اعالمپیازداریمعشقیهمهمابدهیم،همدستبهدستاتفاق

دردبهاینهااقتصاديسطحیاسیاسیباورهاياساسبرمذاهب،اساسبرباورها،اساسبرکنیممیجدایی

،هستندهوشیاريجنسازانسانهاهمهکهکنیمدركخوبباید،بکنیمکاريتوانیمنمیجداییبا.دنخورنمی

. کنیممعالجهبایدرامرضاین،داریممرضیکمانهمهما.دارندتتفاوباهمظاهردرفقطهمذهنیهايمنهمه
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پیداشیوعخواهندنمی،کنندمیهمکاريباهمکشورهاهمهوعالمدکترهايهمهآیدمیجدیدمرضیکاالنما

.کنندمیکمکهمه،بگیردراجاهمهکند

مسريذهنیمنمرضاست،مسريمرضاینفتگموالنا739برنامهدرقبلهفتهکهاستهمینهماینخوب

خرابحالمانما،نشیندمیماپیش،آیدمیدردناكودردمندآدمیکببینیدشما.استمسريدرداست،

دیگرانبهکنیممیایجاددردهیسهوایاعمداحاالو،هستیمدچارهمهکهبسازمنتها.استمسريشود،می

کنندمیدعواباریکايهفتهشوهرهاوزنهمه.دیگرنیستايمسئلهگوییممی،مدهیمیهمدیگربه،دهیممی

همهشوم،میهممنشوندمیعصبانیمردمهمه.نههستیم،هممثلکنیم،میهمماخوب،کنندمیآشتیباهم

شدنخشمگینهمباریکسالدر. نهدارم،هممناندرنجیدهمردمهمهترسم،میهممنترسندمیمردم

همینطور،همخویشاوندانشبقیهو،اندازدمیکارازراانسانذهنکند،میخرابراانسانتنخشماست،زیادي

. دانیدمیمنازبهترشماراآثاربقیهورنجششوترسیعنی

مورددر. چیییعنعاشقانهنعرهبفهمیماینکهبرايبیاوریمدیگرجايازمثالچندتایکبدهیداجازهبله،

گرمثال،استجهانیشدگیهویتهمفضايآنفرعونهستند،مردماینجادوگرانگفتیمکهفرعونجادوگران

:داشتیمرابیتاینباشدیادتونو.استکوچکفرعونیکماذهنیمنکهچه

4120مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بیت 

ن صولَجانچرخ، گویی شد پیِ آنعرة ال ضَیر بشنید آسمان

.را شنید و فلک در برابر آن چوگان به صورت گویی غلطان در آمد» زیانی نیست«حتی آسمان نیز فریاد 

کهکسیهردیگرعبارتبه.کردمیتهدید،استحقموسیکهبودندفهمیدهکهراجادوگرانفرعونیعنی

.گیردمیقرارفرعونتهدیدمورد،کندعملگویدمیموالناکهچیزهاییهمینبهوبرودحضورطرفبهبخواهد

،کندمیکارخودشرويکهکسییکمثال،استمشخصکامالهمتهدیداتش. برَممیراپایتودستگویدمی

مخصوصاهمینطور،هایشدوست،کنیمیچیهکارهااینکنندمیمالمتشمادرشوپدربینیمییکدفعه

کنمرهاراذهنیهايمناینباید،برسمحضوربهبخواهماگرمنخوب،مانمیمتنهامنگویندمیکههادوست

منهمسرکهگویدمیزنییکیامرديیکیا؟کنمزندگیطوريچهتنها،دارندذهنیمنهمهمنهايدوست



# Programگنج حضور740برنامه شماره 740

21: صفحه

زنمیامرداین،برسمحضوربهاگرکهگویدمی،ترسدمیبشود،چیکهبرسمحضوربهمن،کهکندنمیکارکه

.فرعونکند؟میتهدیدکیاست،تهدید؟کنمکارچهموقعآنمن،رودمیگذاردمی

برودذهنیمناگریعنی.کردنخواهمضررمنکهعمیقبسیارآیدمیوجودبهشمادربینشییکیکدفعهولی

هرراماکهذهنیعنیتاتفاقادهندهنشانچرخاینکهشودمیسببشمادرعمقاین،کردنخواهمضررمن

شده،مهممابراياتفاقاتو،افتدمیاتفاقیچهکهشدیمذهناینافسونهمینطوريما،کندمیجذبلحظه

عمیقیبینشیک،زناينعرهعاشقانهپسشود،میزدهانگچواینوسیلهبهگوییمثلچرخاینکلیکدفعه

اینبلکه،افتدنمیاتفاقیهیچ،بریزدهمدردهااگر،بریزدهمیهاشدگهویتهمتماماگرکهکنیممیماکهاست

آیهکهباشدیادتانضَیرالنعرهپسبله،.ترسمنمیمانم،نمیتنهاشوم،میآزادمنمن،براياستخجستهاتفاق

. کردنخواهیدضررعاشقانهنعرهاینازشماپس. کنیمنمیضررمایعنیخوانم،نمیدیگرخواندیمقبالبودقرآن

: هستوبودمهمخواندیم،همبیتاینبله،

3340مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زییماز ورايِ تن، به یزدان میایمما بدانستیم ما این تن نه

بهماذهنیمناینورايازبلکه.نیستیمذهنیمنیعنینیستیم،تناینماکه،بریدمیپیعمیقطوربهشما

بدبختبدهیدستازراذهنیمن:گویدمیکهفرعونو.نیستیمذهنیمناینهستیم،اوماایم،زندهاخد

زناينعرهعاشقانه:گویدمیکهاستدارمعنیاالنبیتیاشعرپس. شویدنمیبدبختکهدانیمیشماشوي،می

ذهنتويکهاستدرستماکهبدانندایدبانسانهاهمهاست،صادقانسانهاهمهمورددرفوز،فوزعاشقانه

.زودترهرچهدربیاییمتواینازو،بشویمقائماوبههوشیارانهبایدوخدائیتیممادرحقیقتولیاالن،هستیم

و. زننعرهعاشقانهتو! نترستو: گفتهمابهموالناشوي،میبدبختبروياینجااز: کهکندمیتهدیدفرعوناگر

ذهن،بیروندرکهبینیدمیو،بیرونآییدمیذهنازشماشرط،وقیدبیشوید،میکاملتسلیمشماهرموقع

بههوشیارانهشمااالنو،بودهمادرهمیشهناظروحاضرهوشیارياینهستید،ناظروحاضرهوشیاريیکشما

. لحظهبهلحظهشب،تمامبشوید،ندهزشماناظروحاضراینبهبیشترهرچهکهگفتامروزو.شویدمیزندهاو

فرقکاراین. بشویدذهنتانناظروحاضردوباره. بیرونبیاییددوبارهذهن،بهرفتید،کردیداشتباهدیدیداگر
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خوبآناست،بداینگوید؟میچهکی: کنمقضاوتذهنمبامناالن.کنیمقضاوتباشیمذهنتويکهدارد

.نیستاینطوري. است

کش،هستیمآنماکهفضااین. کنبازتوانیمیکهآنجاتارافضا. بشوکاملتسلیمیعنیزن،يانعرهقانهعاش

یادتان. هستیمفضااینشبیهدرستما. هستیمفضاگشاییما. آییممیکشما: یعنیماتعریفاصال. استآمدنی

. دهدمیجاآنبهشود،میبازفضا،ودشمیبزرگبادکنکهیکنید؟بادرابادکنکیکشماگفتیماست

نهایتبیکهشودمیبازفضایییکهممادروندر. دادهجاآسمانیکُراتتمامبهشدهبازفضاکههمینطور

آنوقتیکهدیدخواهیدموقعآنشماو.دهدمیجاگذارد،میاحترامباورهاتمامبهفکرها،تمامبه. استوسیع

. کنیدمیبازرافضابلکهشما،کنیدنمیحملهدینیهیچبهباوريهیچبهشویدمیفضا

اگرکهکردیمفکرکردیم،عملغلطحاالتاما. آیدنمیستیزهازآید،میفضاگشاییاینازتغییرکهدانیدمی

قرارلطافتدروقتیآدمها. نیستچیزيهمچوداد؟تغییرشودمیزوربهراآدمها. کنندمیتغییرراآدمهابزنیم

گر: گفتاند،خدائیتجنسازچونخودشانگیرند،میقرارمهرآمیزوعشقیشدهگشودهفضايدرگیرند،می

چکارکهدهدمیتشخیصخدائیتشاست،خدائیتجنسازهرکسیدارد،عشقهرکسیواقعاداري،عشقیتو

وعشقیارتعاشبا. بیندازیمکاربهراخدائیتمانتشخیصبتوانیمماکه،کنندکمکمابهبایدفقط.بکندباید

آدمبزنند،آسیبخواهندنمیکنند،حملهمنبهخواهندنمیهستندمناطرافکهاشخاصیکهامنیتحس

.کندمیبازراخودش

عشّاقی مکنور تو بند شهوتی، دعويِّ

و شهوت خود را بسوزدر ببند اندر خَال

وجودبیرونیچیزهايبهعشقمرکزتدرهستی،شدگیهویتهمگرفتارهنوزاگرتویعنی،شهوتیبندتوور

عاشقادعايصورتایندرگرفته،اختیاردرراتودیدکهطوريبهکردهاوجنسازراشماعشقاینو،دارد

میداریم،راآنهاعقلاریم،دراآنهاجسمیهوشیاريو،هویتیمهمچیزصدتاباماکهنباشداینطوري. نکنبودن

نعرهاینگوییممیکشیم،میراذهنیمنعربدهما. زنیممینعرهعاشقانههستیم،کاملعاشقما: گوییم

. نیست! استعاشقانه
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ایزديزیباییاست،ایزديلطافتاست،ایزديبرکتاست،ایزديمهراست،ایزديخرداظهارعاشقانهنعره

بیپخشاست،دردپخشاست،سمپخشدرواقعما،کشیممیذهنیمندرکهذهنینمعربدهولی. است

باشدگیهویتهمکردنرایجاست،ستیزهاست،زورگوییپخشاست،شدگیهویتهمپخشاست،خردي

استشدگیهویتهمبندهرکسیپس. استمقاومتاست،ستیزهاست،قضاوتکردنرایجاست،آفلچیزهاي

.عاشقممنویدبگنباید

فضااینجنسازکن،بازرافضابشو،تسلیمهمینشمااینکهیعنیبستندر. ببندرادر: گویدمی. داردراهولی

شماروينتواند،دهدمینشانرااتفاقاتکهذهنیاینو،بزنیعاشقانهنعرهوبشويفضااینجنسازاگر. بشو

توانندنمیدیگرانچون. فضاستمثلاینجا،استخالهمیناینجا،باشدنداشتهتاثیرلحظاتییعنیکند،نفوذ

.کنیمشناساییتوانیممیبینیم،میایمهویتهمآنهاباکهرااجسامآنماو،بگذارندمادربدتاثیر

موقعهایییک. هانیستجنسیشهوتشهوت،ضمندر. هاشدگیهویتهمشناسایییعنیسوختنوشهوت

نه،. گویدمیداردراجنسیشهوتاینکهکنندمیفکرهمهخوانیم،میموالنااز،کنیممیشهوتبتصحما

مامرکزبگیرد،اختیاردررامادیدکههرچیزي.کندمیشهوتایجادمادرباشیمهویتهمآنباکهراهرچیزي

شهوتآنبدهیم،سازمانرازندگیمانآن،محورحولآن،عینکپشتازآن،براساسماکهطوريبه،بشود

. کنیممیپیداراشدگیهویتهمآنعقل. ماستعقلآنماست،

بهکهاستکسیکاملعاشق. بودنخواهیعاشقتوآنجاستاوکهزمانیتاکهبدانو! بیندازوبشناس: گویدمی

. استنهاییعاشقاین. استآگاهابديهلحظاینازشده،زندهلحظهاینبهیعنیاوابدیتبهوخدانهایتبی

وکندمیکارخودشرويپیوستهوداردعیبمرکزشدرداندمیکهکسیکردیمصحبتامروزکههمانطورولی

همبایدماپس. دیگرشودمیشروعاینطورياول. استعاشقهماینسوزد،میشمعمثلوکشدمیزحمت

تکراردوبارهاینجادراستمهمبسیارکه862غزلازکنممییادآوري.بله. بسوزیمراهایمانشدگیهویت

: کهگفت.بشود

862مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بصیرت سفر کنندقومی که بر براقِ

غبار در آن مه نظر کنندبی ابر و بی
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آگاهآنبهیعنیکنند،میسفرشدهگشودهفضايبینشحضور،بینشنقلیهوسیلهیابراقسوارکهکسانیآن

.کنندمینظرخدابهفکرهاغباربدونوهاشدگیهویتهمابرِبدونصورتایندرروند،میجلوشوند،می

. بودههمیشه. بلهبوده؟مادرفضااینآیا. ندهستآنازجنس،استذهنناظرکهشدهگشودهفضاياینکهبراي

هم،شنویدمیراهانتهمکنید،میگوشموسیقیوقتیکهبینیدمیشمامثالکهکردیمصحبتهمبارها

میکاربهآنداریدالزمموقعهر. حضورتانآنراسکوتشنود،میگوشتاناینراهانت. راهانتبینسکوت

بشویم؟زندهمتوانیمیکاملطوربهسکوتوسکونآنبهماآیا. افتدنمیکاربهآننداریدالزمموقعهرافتد،

اینکهبرايشود؟نمیچرا.بلهباشد؟ماباهمیشهبشودبازتواندمیاالن،فکرهاستبینکهسکونوسکوتآن

. بشودبازماخواهیمنمی

نفعبهپریدنچیزيیکفکربهچیزيیکفکراز، پریدنفکريیکبهفکريیکازکنیممیفکراینکهبراي

. کنیمزیادرااینهاکهیماآمدهما. باشیممشغولاینهابابایدماهستند،ماهايشدگییتهوهماینهاو،ماست

اینفهمیممیحاال. کنیممقایسهدیگرانباوکنیمبزرگبایدارمناینایم،کردهدرستمنمااینهابراساس

. بودهمجازسالگیدهسالگی،تهشهفتتابوده،مجازجایییکتااین. ماستدردسرمایهاینبوده،عیب

،بله. آمدخزانشدیم،پژمردهشدیم،مریض. شدیمبحراندچاردیگرمیانسالگیدرکهنشدیممتوجهمااینقدر

:کهگفت. داشتهمدیگربیتیک

هاي شهوتی آتش زنند زوددر دانه

کنندعبربه یک تَکوز دامگاه صعب

بهآییممیماوقتیچونهست،همهدرشهوتیهايدانه. ببینیدشمادوبارهراشهوتیهايدانهاینخواستممی

شودمیآنشویم،میهویتهمهرچهباچیزها،باشویممیهویتهمخالص،هوشیاريعنوانبهجهاناین

چیزهاياینهاکنیممیفکرمادانه،دانه،دانه،دانه،ند،اشهوتیهايدانهاینها. ماشهوتشودمیآنما،مرکز

نگهتوانیممیراهادانهاینبیرون،بیاییمبایدتو،اینافتادیموشدیمهویتهماینهابااینکهازبعد. نداخوبی

چیزيهرازکهراتوازن. کندمیتاییدشدهایجادهوشیاريهمانهمشااندازهداریم،الزمکهاياندازهبهداریم

میمتوجهموقعهابعضی. کندمیتعیینهوشیاريآنباشیم،داشتهچقدرنیستیمهویتهمآنباکهحالیدر
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نیازچون. داریمنیستیمهویتهمآنباکهحالیدرندارد،يامزهداشتنراچیزيدیگرحد،یکازبیششویم

. استمانمادي

دامگاهکهسخت،مشکل،دامگاهاینازواندازندمیرااینهاوشناسندمیزودترهرچهراشهوتیهايدانهپس

گشودهفضايآنباکهوقتیوگرفتهاختیاردررامادیداینکهبراياست؟صعبچراهاست،شدگیهویتهم

متعددهايحملهباشماازخیلیکهبینیدمیاالنو.بیرونبپريتوانیمیحملهیکبهکنی،میحرکتشده

ونداشدهآزادشهوتیهايدانهازدرصدهفتاددرصد،شصتتاحضورجگنبینندگان. بیرونپریدیدخیلی

خودتانشماتانهوشیاريکیفیتمسئولوباالرفتهشماهوشیاريکیفیتوقتی. استخودشمسئولهرکسی

نمسائلتاوکند،عوضراشمابیایدکهدانیدنمیمسئولراکسیکهبینیدمیاوالًاالننیست،دیگرکسهستید

یدانشدهآزادکاملطوربههنوزکهدانیدمیوکنیدنمیمالمتهمراکسیو،دهیدنمینسبتدیگرانبههمرا

متعهدنه،! شماخداحافظدیگراستبسام،شدهزندهخردهیک: کهگوییدنمی. کنیدمیکارداریدهنوزو

.دهانتانآمدهزندگیمزهوهستید،

د، اي تو ساده دل؟عاشق و شهوت کجا جمع آی

عیسی و خر در یکی آخُر کجا دارند پوز؟

.نیستزیادولی،استمختصريیکهستهماگرنیست،مانچیزيگویندمیونیستندعاشقکهراانسانهایی

بشود،زندهخدانهایتبیبهبشود،زندهخدائیتبهتواندمیآدمکهکنندمیفکربنابرایناند،دلسادهاینها

جنسازجوريیکولینباشد،خداجنساز،باشداجسامجنسازمرکزشیعنی. داردنگههمراهاشهوتنای

ازماست،ذهنیمنکهخروماست،حضورنمادکهمسیح،عیسی،: کهگویدمی. انددلسادهاینها. باشدهمخدا

یکدرراپوزشاندوتااین. خوردمیغیبازعیسیخورد،میجهانازخراینکهبراي. خورندنمیغذاجایک

. کنندنمیجا

راهاشدگیهویتهمآنبیتاینخواندنباشاید. اندداشتهنگهودارندراحالتایندالنسادهازخیلیولی

راهردوکهشودمی: گویندمیکنند،نمیکنند،بیرونراشهوتیهايدانهاینبایدکهدانندمییعنی. کنندرها

ها،نگرانیآنروانشناختی،نیازهايآن. بدهددستازراشدگیهویتهمآدمکهاستحیف. باشدداشتهدمآ
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یک. دارنداتاقدوتااینهادرواقع. کنندمیهمعبادتشانولیدارند،هنوزرادردهاآنها،خبطآناضطرابها،آن

.گذاشتهکالهسرشانشانذهنیمن.ددارنهمشهوتاتاقیک. استذهنتويکه دارند،خدااتاق

میاحترامموالناودلم؟سادهمن: کهکندسوالخودشازبایدهرکسیو! دلسادهتواي: گویدمیهمینبراي

ماکهزندمیمابهنهیبییکدرواقعولی. دلساده: گویدمیگوید،نمیرااینهااحمق،کودن،: گویدنمیگذارد،

.بیاییمخودمانبه

خواهی که بویی بشنوي زین رمزهاگر همی

چشم را از غیرِ شَمس الدینِ تبریزي بدوز

اینبهاوقاتگاهیو.بودعیسیباالبیتدرکهماست،حضوریاشدهگشودهفضايهمینتبریزيالدینشمس

حضوربهکهاستاتیاصطالحاینها. برگزیدهنوریاموسییامسیحیاعیسیمثالمثلخوریم،میبرماهااسم

چون،تبریزيالدینشمسگذاشتهرااسمشاینجاشویم،میزندهاونهایتبیبهوقتییعنی.شودمیگفته

درآورده،ارتعاشبهراموالنامرکزکرده،زندگیبهارتعاشبوده،خدانهایتبیجنسازتبریزيالدینشمس

الدینشمسگذاشتهرااسمشاست،انسانقیامتو،شودمیزندهوابههوشیارانهانسانکهرانیروآنبنابراین

. تبریزي

خردازبوییببري،عشقازبویییعنیببري،بوییکنیممیکهصحبتهاییاینازخواهیمیاگر: کهگویدمی

خودش،قولبهءخالدربایدراشهوتهاآنصورتایندرببري،غیبیپیغامازبوییببري،زیباییازبوییببري،

اینرويکند،میتماشاراذهنکهناظريروي. حضوررويبگذاريدائماًراچشمتو،بسوزيخودتخلوتدر

درکهچیزهایینه،باشدشدهگشودهفضاياینرويبایدماتوجهیاباید،ماحواسیعنی. شدهگشودهفضاي

تابشودعوضبیرونبایدکنندمیفکرخواهند،مییزندگاتفاقات،ازچونمردمبیشتر. افتدمیاتفاقذهن

بیروندرچیزهاتغییردنبالدرنتیجهشان،زندگیبهبیایدآرامش،بشوندشادترکه،بشودعوضهمآنهامرکز

. کردیمراصحبتشکه،استبیماريآنعالئمازدیگریکییااستعیباینو. استغلطاینوهستند

این،یعنیباشد،درونشدرشدهگشودهفضايیاحضورهوشیاريرويتوجهشهمهآدمکهاستسالمتیعین

االنمناینجا،آمدکسییکاالنشود؟میمنقبضیاشودمیگشودهیواشیواشدارداینببینیدبایدشما

حواسشاگر. اشدبخودشبهبایدآدمحواس. خودتانبرايبدهیدجوابگشایم؟مییابندممیرافضاایندارم
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یاتبریزيشمسازغیرکههرچیزيبهبندیممیراچشممانپس. تواندنمیباشددیگرچیزبهباشد،دیگرانبه

رازندگیرمزورازچون.چیستزندگیرمزورازو،گویدمیچهموالنابفهمیمتااست،شدهگشودهفضاياین

.گویدمیمابهشدهگشودهفضايآن

ی کز دو عالم برتر آمد شمسِ دینور نبین

تو هنوزدر تک دریايِ غفلت مرده ریگی

اینجهان،آنیکیجهان،اینیکیدهد،مینشانذهنکهعالمدواینازکه،نیستیمتوجهبینی،نمیاگرو

همجهاننآو.هویتمهمآنهابامنکهدیگر،آدمهايوپولدنیاست،مالهستند،هاشدگیهویتهمکهجهان

جهانیماینیامشغولپسذهنمان،درکردیمدرستکهچههرو،هستبهشترویممیومیریممیماوقتیکه

.پسهستیمذهندرجهان،آنیا

صورتبهوشدن،شدهگشودهفضايجنسازوذهنازشدنخارجیعنیتبریزيشمسکهبینینمیاگرو

هرازشدهگشودهفضايیعنیاست،برترکنیدمیفکرذهندرکهچهرهازکردن،نگاهذهنبهناظرحضور

صورتایندربینی،نمیودانینمیراایناگراست،برتردهدمینشاناوکهچههرافتد،میذهندرکهاتفاقی

تو،استذهنجسمیهوشیاريهمینغفلتدریايذهن،داخلدرذهنی،منداخلدریعنیغفلتدریايتهدر

.هستیناچیزيچیزیک

همگذشتهبارکولهباهنوزیعنیهنوز،توریگیمردهرسیده،مابهگذشتهازکههرچیزيیعنیریگمردهاین

کهمیراثییعنیریگمردهحاالهستیم،هویتهمگذشتهباماماست،مرکزدرکهاستچیزياینهستی،هویت

،شودمینوشتهماذهنبهو،شودمیبیانزندگیازلحظهایندرکهخرديمقابلدرکه،گرفتیمگذشتگانازما

البتهپوسیده،باورهايپوسیده،وکهنهفکرهايیاخودمانگذشتهفکرهايگذشته،فکرهاي.نداردارزشیاصال

.کندمیکمکمابهکهآموزشهاهمینمثل،نداکردهبیانبزرگانکهاصولیغیراز

هزاردوگرفته،گذشتهازکهبطورکلیجامعه،فکريالگوهايدهد،مینشانراعملطرزکههائیباوراینکهو

رسیده،ارثبهمابهگذشتگانازوهستیمهویتهمآنهاباوکنیممیعملماکهاستسالهزارسهاست،سال

گویدمیایم،شدهگمآندرو،ایمکردهدرستجسمیهوشیاريیا،ایمکردهدرستذهنیمنآناساسبراگر

بیفضاياینآمدهانساناینکهدانستنخواهیصورتایندر،داريرافضاآنجهلیعنیهستی،آناگرکه
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چیزیکمعنیبهریگ،مردهو.ناچیزمیراثاینباباشیبایدذهندرشاهمهکند،بازمرکزشدررانهایت

وجودعالمیدو.عالمدوشدهتوبرايهستی،مشغولتوارزشبییزچناچیز،چیزاینبا.هستهمناچیزي

شوید،میزندهاونهایتبیبهشوید،میزندهخدابهشماکه،استشدهگشودهفضايهمیناصلیعالمندارد،

اینکرده،درستزندگیمدلخودشبرايذهنشدرکسیهرنیست،دیگريچیزشماست،قیامتاست،همین

.استغفلتدریايهمهاست،توهمهمهاینهااست،جهانآنآناست،نجهااین

گرد علمِ فقه گردتَعلُّمرو به کُتّابِ

تا سرافرازي شوي اندر یجوز و الیجوز

ذهنیالگويهستند،ذهنیاقالمدوهرنیست،مجازکهچیزيهریجوزالوهستمجازکهچیزيهریعنییجوز

آنازخداست،بهشماشدنزندهکهشمادروندرشدهگشودهفضاياینکهبینینمیاگرگویدمیهستند،

شمسجنسازخواهینمیبشنوي،هاگفتهاینازرمزيورازخواهینمیهمینطورواست،برترذهنیچیزهاي

بهمذهبیجنبهااینجدراي،مدرسههریادگیري،ۀ مدرسبهبرومدرسه،بهبروصورتایندربشوي،تبریزي

.دهدمیقضیه

مجازغیرومجازچیزهايباوبگرديفقهعلمگردچهشماکندنمیفرقولی.بگردفقهعلمگردصورتایندر

برايوبشوي،هویتهمآنهابابگیري،یادعلمدانشگاه،یادبیرستانیادبستانبرويچهبشوي،هویتهم

آنهابابسیاروکنیدرستنبایدوبایدکرد،نبایدراکارآنکرد،بایدراکاراینچهارچوب،ازپرذهنیکخودت

تواینصورتدربکنی،نبایدراکارآنبکنی،بایدراکاراینبگوییهمدیگرانبههمینطوروبشوي،هویتهم

منتهااست،سوادباومعروفبسیارذهنیمننمادسرافرازاینو،شويمیسرافرازشوي،میمرتبهبلندداري

.استذهناشهمه

مجازچیزيچهدانیمیتواینکهدربشوي،مشهوربشناسندت،همهشودبلندسرتیعنیشويسرافرازيتا

یکبافقطنگشوده،فضااصالکهکسییعنیاست،ذهنمالاینهاهمهحالیکهدرنیست،مجازچیزيچهواست

ودارد،بزرگیذهنیمنآدماینکند،تحمیلمردمبهخواهدمیرااینو،استهویتهمنبایدوبایدسري

توکه،گفتمیقرآنآیهیکازکرداستفاده.دانمنمیبگوگفتباشدیادتاناگرودانممیمنگویدمیشامن
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دهدمیمابهظهلحدراینکهعلمیآنتادانیم،نمیگوئیممیفرشتگانمثلماگفت.دانمنمیمنبگوییباید

.خواندیمبارچندیناینجاهمماموالنا،استکردهتاکیدخیلیقضیهاینرويبگیرد،رامادست

اینصورتدراست،الیجوزویجوزاست،نبایدوبایدهمشادانستهودانممیگویدمیلحظهایندرکهکسیپس

خواهیمنمیماونیست،خداجنسازدیگر،داردبزرگیذهنیمنکهکسیدارد،بزرگیخیلیذهنیمنیک

.خوانممیهمبیتچندمنبیتاینتوضیحدرحاالباشیم،اینطوري

خودتانبراياساسیقانونشمااگرآوردیم،دراساسیقانونداخلشازوخواندیمقبالرابیتاینکنیدتوجه

دیوشمااینکهبراي.استخوبخیلیاینباشید،نداشتهکاريدیگرانباوکنید،شیشهدررادیوتانوبنویسید

توانیمنمیما.استاشتباهبسیاراین،کنیدشیشهدررامردمدیوبخواهیداگرولی.کنیدمیشیشهدرراخود

.بکندشیشهبهراخودشدیوتواندمیهرکسیکنیم،شیشهبهرامردمدیو

بایدراکاراینبنویسیم،بایدماچهبرايبگوینداستممکنمردمشود،بفهمیدهبداگرقبلیبیتاینکهبراي

نمیشیشهدرراهمدیومانکنیم،شیشهدررادیومانتانویسیم،میخودمانبرايبکنم،نبایدراکاراینبکنم،

هوشیارانهکنیممیشیشهدراگر.بشناسیمرادیومانشود،مامزاحمخواهیممی.بماندشیشهدرفقطکهکنیم

راکارهااینکنم،نمیراکارهاخیلیمنگوئیممیکهاستدرست.داریمنگهبتوانیموبماندشیشهدراگر.است

:گفت،استاینمااساسیقانونکرد،خواهماینطوريراکارهااینکرد،نخواهم

1211مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یو را در شیشۀ حجت کنددشرع بهرِ دفعِ شَرّ رایی زند

میکارخودشدیورويو،نرفتههنوزبینازدیوولی.بکندبرهانودلیلشیشهدرراخودشدیوتواندمیانسان

بایدهمهکنممیتعیینالیجوزویجوزنباید،وبایدسريیکمنکهباشداینمدعیکسیاگرکردمعرض.کند

نمیماکرد،خواهدایجادزیاديدردآدمآنو،داردبلنديبسیارذهنیمناواینصورتدرکنند،رعایترااینها

تويراخودماندیوهممایا،همشما.چرا،بکندشیشهتويراخودشدیواگرولیبشویم،متکیاوبهتوانیم

نیست،مربوطنمبهکنندمیدیگرانبکنمنبایدمنراکارآنونیست،مجازاست،مجازایکنیم،میشیشه

بخواهیمهمبیتچندبدهیداجازهالیجوزویجوزهمینمورددراماشما،کنیدتوجهموضوعاینبهفقطخواستم

مفیدتواندمیبیتچنداینبنویسید،،کردیدتوجهشماکهاساسیقانونباارتباطدرمخصوصادارد،جاکه
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هستندذهندرکههائیانسانذهن،دردانند،میراعلوماززیاديهايفصلذهنیهايمنگویدمیباشد،

.شوندمیهویتهمآنهاباوکنندمیعلمانباشتگی

2648مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نداند آن ظَلومجانِ خود را میصد هزاران فصل داند از علوم

فضاتواندنمیواستذهنیمنردکهکسیهراست،ذهنیمناینوستمگریاکنندهظلمبسیاریعنیظلوم

وکندمیتجویزالیجوزویجوزمرتبوکندمیانتقادکند،میایرادجستجوياست،یابایرادمخصوصابازکند،

باشد،بلدجغرافیاباشد،بلدتاریخباشد،بلداستممکنراعلومازمختلفیفصولآدم،اینکند،میتعیین

جاننشناسد،راخودشجاناما.دانممیبگویدو،بشودهویتهمهمهباباشد،بلدموسیقیباشد،بلدسیاست

.بگیردبردربایدراذهناینشدهگشودهفضاي.شدهگشودهفضايدرکجاست؟خودش

موالنادانم،میمناینهابراساسبگوئیودانیمیکهعلومیآنباباشیمشغولآنجاوباشیذهناینفقطاگر

همهبهستمهمکرد،نخواهدزندگیاینکهبرايکندمیخودشبهستمهمستمگر،بسیارگذاردمیاراسمش

کرد،خواهدمرتعشدردبهراانسانهاکند،نمیکمکجامعهبهاصالاست،اینطوريکههرکسیاینکهبرايمردم،

.خوردنخواهدکسهیچدردبهالیجوزشویجوز

در بیانِ جوهرِ خود چون خريداند او خاصیت هر جوهري

علومدروچیست،ملکچیست،پولداندمی.داندمیراهرچیزيجوهري،هرخاصیتتوصیفیبطورگویدمی

بههمراخودشحتیداند،میراچیزهمهتوصیفیبطوراست،شدهتشکیلچهازچیست،آهندانممیچه

سیبدرختیادرختبهراجعماهستند،چیزهابارهدرهستند،توصیفهاخاصیت.استآوردهدرتوصیف

یم؟اچشیدهآیا.توصیفشدردانیم،میچیزهاخیلیهمعسلبهراجع.دانیممیچیزهاخیلی

میغذادارد،علمدارد،فکردارد،تنکهاستايباشندهانسان،کهند،ادرآوردهتوصیفبهراخودشانمردم

بودنش،نهایتبیبودنش،ذاتبهقائمحضورش،جوهرش،.هستندتوصیفاتشنهاایکند،میمثلتولیدخورد،

مثلبشناسدراخودشعشقرا،خودشوحدترا،خودشقیامترا،جوهرخودشاینکهدر.استدیگريموضوع

.سنجیممیراخودمانماابیاتاینباحاالاست،خر
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وزي یا عجوزخود ندانی تو یجدانم یجوز و الیجوزکه همی

ذهنیمنبودن،حالتاینکهدانینمیتوخوب،نیست،مجازچیزيچهواستمجازچیزيچهدانممیمنکه

بهعجوزهبودن،عجوزهاینوهستیعجوزهتویااست؟مجازاست؟یجوززندگیوخدانظرازخودشداشتن،

سريیکباهستی،ریگمردهباهشدهویتهمهستی،سالههزاردوهستی،سالههزارذهنیمنعنوان

یعنیعجوزاین،یعنیعجوزشدي،هویتهمرسیده،توبهجائییکازرسیده،توبهگذشتهازکهچیزهائی

.پیرزن

ذهنیمنما،بودنذهندرما،بودناینطوراصالنباید،وبایدگوئیممیکههمهاینآیابپرسیمخودمانازماحاال

میپخشجهاندردردکردم،انباشتهدردزیاديمقداروشوممیبلنددانم،میمنبگویملحظههرا،مداشتن

اینها،کردي،اینطوريراکاراینچرابکنی،بایدراکارآنبکنی،نبایدراکاراینکهاست،مردمبهحواسمکنم،

منکهاینکه،نیستعشقکهاینکه،تنیسگشائیفضاکهاین.کهنیستمجازاست؟مجازبودنجوراین

؟عجوزیایجوزيتوندانیخود: گویدمیراهمیناست؟مجازاینکنم،میمرتعشدردبهرادیگرهايانسان

تو روا یا ناروایی؟ بین تو نیکاین روا، و آن ناروا دانی، ولیک
حاالتاتواصالنیست،روابودنآنجورست،روابودناینجورنیست،رواکارآنرواست،کاراینکهدانیمیتو

خوبکه،ياندیدهنهي؟ادیدهآئینهدرراخودتنارواست؟یارواستاینهستی،اینطوريکهخودتکهدیدي

همهنیست،چیزمهیچیمنگویدمیکهانسانیکه،بینیممیپس.نیسترواگویدمیرابودناینجورکن،نگاه

اشذهنیمنوداردذهنیمنآدمایننیست،مجازاینهااست،مجازاینهاامکردهتعییننمودانممیراچیز

یارواستاینکه،ايپرسیدهخودتازحاالتاتوکه،گویدمیموالنا.دانممیرااینهاکهکندمیافتخارهم

که،ندانستهباشی؟اینطوريتوکهتهدانسمجازرااینخدااصالزندگیست،وخدالحاظبهناروایاروانارواست؟

.نیکتوبینکن،نگاهخوبگویدمی

دانی که چیستمیقیمت هر کاله
قیمت خود را ندانی احمقی ست

سودکهکنیگذاريسرمایهکجاراپولارزد،میچقدرخانهایندانیمیدانی،میرابیرونیکاالهايقیمت

مرکزتدرکهدانیمیخوبراهاشدگیهویتهمآنهمهقیمتیعنیی،دانمیرااینهاهمهبدهد،بیشتري
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شده،هویتهمکاالهايهمیندستسپرديراتازندگیدیدوفروختیاینهابهکهراخودتقیمتاماهستند،

میهمراقیمتشانوشناسیممیخوبتوصیفاًماکهکاالهااینکهکنیمنمیدركماچطور.ستااحمقیاین

.اینهادستبدهیمراعقلمانتوانیمنمیماباشند،مامرکزتوانندنمیاینهادانیم،

عقلکاالها؟اینعقلیااستبیشترخداعقل.ماعقلکهالبتهزندگی؟عنوانبهماعقلیااستبرتراینهاعقل

واینهاستکردنزیادعقلِواقعدرکهکاالهااینعقلیااوبهکنیمپیدادسترسیتوانیممیماکهاستبهترکل

درگذاشتیرااینهااینکهبرايفروختی،ارزانراخودتتوپسشود؟کماینهاناکردهخداينکندکه،بودننگران

.استاحمقیاینومرکزت،

ايننگري سعدي تو یا ناشُستهايو نَحس ها دانستهسعدها

دانی،میهمرااینهاهمهستارگانگردشلحاظبهاست،نحسوقعمچهاست،سعدموقعچهکهکرديمطالعهتو

خودشاین،دادنقرارمرکزدررادرد،داشتنذهنیمنکهکنینگاهخواهینمیهیچامادانی،مینجومعلم

هماینچركازراخدائییتراحضورتصورتوراخودتتوو.افتادخواهدتوبرايبداتفاقات.استنحس

میبکارمختلفتکنیکهايوگیرندمیفالآیندمیانسانهاببینی؟رااینخواهینمی،يانشستهشدگیهاتهوی

اتفاقاتکهچیزيآنکهنیستناشحواسولی،کنندمیاستخاره،کنندشروعراکاريیکموقعیچهکهبرند

.استمرکزشاندر،استنحسوهستناخجستهوآوردمیبوجودرابد

آیا،توکنیشروعکیراکاراین،باشدکجاستارهآنکهنیستمهم.کنندمیحملخودشانبارااینیشههم

اندازهبهتوعقلوداريمرکزتدروقتیراشدگیهویتهماینتوکنم؟ازدواجتوبامندهدمیاجازهکتاب

خواهدخراباین،کنیمیشروعجوريهچ،کنیمیشروعکیکهنیستمهم،مرکزتدرداريدردوآنهاست

.کنیمیتمرینهرلحظهتورابدشگونیاینکهبراي.شد

***پایان قسمت دوم *** 



# Programگنج حضور740برنامه شماره 740

33: صفحه

جانِ من از عشقِ شَمس الدین ز طفلی دور شد

و کوزعشقِ او زین پس نمانَد با مویز و جوز

،هستندمنشدگیهايهویتهمنمادهمهاینها،زالکزالیعنیکوزو،گردویعنیجوزوکشمشیعنیمویز

الدینشمسعشقیا،هشیاريبههشیاريشدنزندهعشقازمنجان:گویدمی.مرکزمدرگذاشتمکههرچی

درارتعاشبهراموالنامرکزتوانستهو،بودهزندهبینهایتزندگیبهگفتمهمتبریزيالدینشمسچون،تبریزي

گفتهمباالو. تبریزيشمسوالدینشمسگذاشتهرااسمشراخودشینهایتبهشیاريآننتیجهدرو،بیاورد

اثردرمنجانگویدمی.بشودوسیعترلحظههرکهباشدشدهگشودهفضاياینرويهمیشهحواستبایدتو

اشدگیههویتهماینگذاشتنطفلیازمنظور،گذاشتهکنارراطفلییعنیشدهدورطفلیازالدینشمسعشق

زالکزال،گردووکشمشبااینازپسمنجانعشقپس.استطفلی،آنهاعینکپشتازدیدنومرکزدر

.شدهتمامشدگیهاهویتهماینبامنعشق.ماندنخواهد

تماماًو،شودمیآنطوريجانوقتیوبدهیدجوابوبپرسیدخودتانازنیستید؟یاهستیداینطوريهمشماآیا

رودمیدستازعقلپس،شبتمامفصاگشایی،فضاگشایی،ماندروندرفضاستاینشدنگشودهبهامعالقه.

اینکهبراي،شویممیهشیاريجنسازتماماًدیگر،بیندازیمراشدگیهاهویتهمیعنیبشویمدورطفلیازاگر

:گویدمیاینجادرو.شدآزادگردویاکشمشومویزآناز،شدگیهاهویتهمازماخالصهشیاري

عقلِ من از دست رفت و شعرِ من ناقص بماند

زان کمانم هست عریان از لباسِ نقش و توز

زندگیارتعاشبهمرکزیشهستهباید،کردهمیگوشکسیاگر،کردهحاالتاکهصحبتهاییهمینموالنانظراز

بهحواسمهمهمنگفتهکهگفتهکهچیزيآنردتمرکزودقتباکهکندمیپیشنهادایشانو،باشددرآمده

بدونکمانِآدم،رودمیدستازعقلوقتی، رودمیدستازعقللحظاتیبرايحداقل،استتبریزيشمس

.اندازدمیتیرماازاوو،خداوزندگیدستدرشودمیقضاوتیبدون،مقاومت

لزومیو،کنمتمامراشعراینندارمذهنیهشیاريیگردمنگویدمییعنی،بماندناقصشعرمگویدمیوقتیو

زندهباید،بشودزندهوبشنودبودقرارکسیاگروگفتهراگفتنیاینکهبراي،بیندنمیشعرکردنتمامبههم
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شد؟چیاشبقیهحاالخوبکهگویدمی،کندمیگوشذهنیمنباکهکسیآنکهگرچه،حاالتاباشدشده

و،رفتگردوومویزاینکهبراي،رفتذهنمعقل:کهگویدمیهمینبراي،غزلیاشعرداردالبدیتیبچندیک

اآلنو،افتادشماشناساییاثردراینهااززیاديمقدارکهاهللاءشاآن نرفت؟یارفت،رفتهمشمامرکزازشاید

حضورلحاظبهولی،بگویدموالناتوانستیمهنوزیعنی،استناقصذهنیمنلحاظبهگرچهشعرکهبینیدمی

.استکامل

همبدونیعنیعریانکمان.هستمعریانکمانیکمنیعنیشدعریانکمانمکهاستهمینخاطربهگویدمی

راخدنگدرختسفتپوست،توزدانیدمی.نقشلباسازچی؟از،مقاومتبدونوقضاوتبدون،شدگیهویت

وقتیهشیاريشودمیمعلومپس.نیستکمانقابتوياآلنمنکمانیعنی.پیچیدندمینکمابهکه،گویدمی

به.بیندازدتیرتواندمیآنطریقازخداکهشودمیمانیک،ایستدمیخودشرويو،بیرونآیدمیذهناز

عریانکمانناآلشماحضورلحاظبه.استناقصذهنیمنلحاظبه،نیستناقصشعرزندگیوحضورلحاظ

بارهاهمراشعراینو.شدیدرهااستکماناینقابکهذهنوشدگیهاهویتهمیعنینقشهالباسازوهستید

:یمدخوانمی

616مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما کمان و تیراندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست

ماکمانایناگر،کنیمقضاوتکنیممقاومتاگر.اندازدمیبرکتتیر،اندازدمیفکرتیرمااززندگیهرلحظه

شویممیتسلیمکههرلحظهکهدانیممیماو.شودنمیانداختهدرستتیر،باشدنقشازپراگر،باشدذهنيتو

میگیزندو،شویممیزندهفکردوتابینفاصلهبهماو،شودمیصفرمقاومتلحظهآن،کنیممیبازرافضاو

هستندخوبیفکرهاي، آنهاشودمینوشتهماذهنبهموقعآنکهفکرهاییآن،بیندازدماازراخرَدشتیرتواند

.خداستتیرانداز

کهاستاینمنظورش،اآلنبیندازدتیرمنازتواندمیزندگیوشدمعریانمنکهگفتبیتآندرموالناپس

کهکسیگویممیهمینبراي،زندگیبهبشویدزندهکهنشویدبعديابیاتظرمنتشما.باشیدشدهبایدهمشما

کمییکسرآخر،عشقبهکندمیارتعاش،استعشقیخیلیاولّش،بخوانددوبارهاولّشازبرودراغزلاین

اآلنپس.باشیدبایدجوريچه،بکنیدبایدکارچه،بکنیدنبایدکارچهدهدمینشانشمابهوشودمیذهنی
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درستتیراین،باشیمتسلیمحالتدر،ماباشیمقضاوتومقاومتبدونیعنی،باشدعریانکماناگرکهفهمیدیم

.شودمیانداخته

اي جمال الدین بخسپ و ترك کن امال، بگو

آن شیر را اندر نیابد هیچ یوزکان تَک

راالدینجمالاینجادرولی،هستالدینجاللهانسخهبعضی،حملهیعنیتکو،هستپلنگیوزمعنیبهیوز

مادرخدابینهایتهمان،باشدشدهگشودهفضايهمانکهدینشمسیادینزیبايشکل،دینصورتیعنی

.ذهنخوابِبهبروکهنهبخسب،بخسبباشآرام:کهگویدمی،باشد

آنواستذهندرخوابیدنیکی:گویدمیرادوهرهمامروزموالناکهداریمخوابیدنجوردوکهکنیدمیتوجه

کهاستایندیگریکی.استمرکزدرگذاشتنراآن،استکردنعینکراآنوچیزهاباشدنهویتهممعادل

یکهمآن،بینهایتآرامشآنوابديآرامشآن،بشویمتبدیلبینهایتبهماو،بریزدشدگیهاهویتهمتمام

.استخوابیدنجور

حملهیعنیراشیرآنحمله:کهبگورااینواکنبسراگفتنوحضورهمیندربخوابباشآرامگویدمی

وبکندحملهشدگیهایشهویتهموبشودخداجنسازو،بشودشدهگشودهفضايآدماینکه،راخداگونگی

.استذهنیمنسمبلاینجادریوزپلنگ؟جاکیوزپلنگ،کجایوزحمله؟کجااین،بیندازد،کندشناساییراآنها

.راشیرحملهقدرتدرنیافتولیشنیدندذهنیهايمنزدیدحرفشماگویدمی

هستید؟ذهنیمنهنوزیا،شدیدشیرجنساز،گشودیدرافضاواقعاًابیاتاینباشمااستاینسوالحاالپس

هرچیو،کنندمیگوشرااوحرفذهنشانبامردمبودهمتوجهاموالناینکهمثلولی.خودتانازکنیدمیسوال

ذهندرهنوزیعنی،مشغولندتفسیربهو،مشغولندتوصیفبهمردمزماناینمثلدرست،کنندمیسعیایشان

بصورتخواهدمی،کندتوصیفخواهدمی،کندمعنیخواهدمی،نداردراذهنازشدنخارجمیلکسی.هستند

ابیاتی،غزلمعنیکردنروشندربدهیداجازهبله.دادتوضیحامروزموالناکهچیزهاییهمانو،دربیاوردمفهوم

.بودخواهدمثنويمختلفقسمتهايازابیاتی،نیستکاملقصهیکاینهاوبخوانمبرایتانمثنوياز

:گویدمی
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2035مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آسمان و آفتابی، دیگرستغیب را ابري و آبی دیگرست

ذهنازوقتی.شویممیخارجذهنازکنیممیبازرافضاوقتییکی،ذهندریکی.داریمآبوابرجوردوماپس

ایندرصورتایندر،افتدمیمادراتفاقاتوگیردمیقرارمادرذهنو،کنیممیفضاگشاییوشویممیخارج

دیگريابرو،آیدمیحیاتآباینکهبراي.دارددیگريآبوابریک،ستاغیبهمانکهشدهگشودهفضاي

،استدیگريآسمانیکهمآسمانش.کندمیکورراآدمکه،شدگیهاستهویتهمابرازغیرابرایناست

میآفتاببصورتماو،شودمیبازدرونآسماندانیدمیشماکههمانیعنی.استدیگريآفتابهمآفتابش

.درخشیم

دهانبگشایدذرهآنناگهاننهانذرنیکیدرآفتابی

،آیدنمیماکاربهدیگرآنکهاستذهنیکی،داریمآفتابوآسمانجوردوداریمآبوابرجوردوبنابراینپس

تجربهتوانیممیرادیگرآفتابوراآسمانکهببینیم،بشویمخارجذهنازکهکنیممیسعیداریماآلنماو

.کنیم

باقیان فی لَبس من خَلْقٍ جدیدناید آن الّا که بر خاصان پدید

.جهان غیب، تنها براي خواص حق، ظاهر و نمایان است، و سایر مردم از این خلق جدید بی خبر و ناکامند

برايخاصانازغیر،استحضورحالت،ماستازدیگريحالتیککهآفتابوآسمانوآبوابراینکهگویدمی

شکیعنیلفظدربقیه.کنندزندگیذهندرکنندتقلیدهمازخواهندمیعمومچرا؟.آیدنمیپدیدعموم

شکدرلحظهایندرشماآیااستاینسوالپس.لحظهایندرنوآفرینشاز،هستندتردیدوشک،هستند

کهکنیدمیفکراصالًشما.استتقلیدواستشکجهانذهنگفتیمکه؟مشکوکیدخودتانبههستید

الیجوزویجوزبیشترشراقدیمیفکرهايهمان،نهیا؟کنیدخلقجدیديفکریکلحظهاین،باشیدشماخالق

:گویدمی؟کنیممیتکرار،گرفتیمیادمردمازرانیستمجازایناستمجازاین،است

قرآنآیه،اندناکاموخبربیجدیدخلقاینازمردمسایرواستنمایانوظاهرحقخواصبرايتنهاغیبجهان

گویدمیهست
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15، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

بلْ هم فی لَبسٍ منْ خَلْقٍ جدید◌ۚ أَفَعیِینَا بِالْخَلْقِ الْأَوّلِ 

بلکه ] هرگز چنین نیست !که نتوانیم خالیق را دوباره زنده کنیم؟[ مگر ما از آفرینش نخستین درمانده شدیم 

.آنان از آفرینشی نو به شک و شبهه اندرند

کهانسانیآنتوانندمیاینکهدر،اندشکدرکنندمیزندگیذهندرکهمردمیکهگویدمیقرآنآیهپس

شکمانه؟یا،بشوندزنده،بشوندزندهاوبینهایتبهمعادبهقیامتبهکهبودهمقصودش،بودهنظرشدرزندگی

فکریکبهپرممیفکریکازمنلحظهایناینکه،ساختیمنمیلحظههرراقبلیذهنیمنهمانوگرنه.داریم

چرا؟.کنممیتکراردوبارهراخودمقدیمیذهنیمندارم؟کنممیکارچهدارم،دارموسواسکارایندرودیگر

بتوانم،بودههشیاريجنساز،بودمجنسآنازاولازکهجدیديمنیکمناینکهدردارمشکاینکهبراي

.سازدمیزندگیرااینکنیدتوجه.بسازم

آفرینشازلحظهایندرشماآیا،جدیدانسانهم،جدیدفکرهمخلقِاز،شکّنددریعنیلفظفیباقیانگویدمی

،نتیجه.بکنیدخودتانازسوال.گردیهستیدشویدنمیتبدیلاگرید؟هستشکدرخودتاندرجدیدانسانیک

مییقینفضايوارد،شویممیخارجشکفضايازکنیممیفضاگشاییماموقعهرو.باشیدشکدرنباید

.توانیممیهمماکنیممیحسکهشویممیفضاییوارد،شویم

فضاگشاییاثردر:کهگوییدمیخودتاناآلن،بخشیدیدسامانراتانزندگیکهنیستیدینکساهمانشمامگر

بچهبا،شدهبهترخیلیهمسرتانباتانرابطه،رسیدهسامانبههمشماپولیقسمتحتیمابیرونکارهاي

دوستخودتانبا،کنیدنمیمالمتراخودتاندیگر،شدهبهترخیلیخودتانباتانرابطه،شدهبهترهاتان

. تان را شکنجه می کردید و روا می دانستید که شما درد بیهوده بکشیدقبالً خود،داریددوستراخودتان،شدید

االن غذاي خوب می خورید، ورزش می کنید، از بدنتان نگهداري می کنید، هم بدنتان را دوست دارید، هم . االن نه

و .ددشمن شما بو. قبالً من ذهنی دشمن خودش بود. دوست دارید خالق باشید، هم دوست دارید پیشرفت کنید

تو چرا متوجه نمی شوي؟ . ست که بابا این حالت زندگی، حالت درستی نیستامقصود از این دشمنی هم این

چرا به یجوز و الیجوز مشغولی؟ چرا رویت ناشسته است؟ چرا نحسی و نحسی . قیمت خود را ندانی احمقی است

نحسی را در مرکزت . ؟ هی فال بگیرخودت را نمی بینی، دنبال نحسی در آسمان می گردي؟ چرا فال می گیري

اینکه اینقدر بد . فرض کن بگوید خیلی خوب خواهد شد. حاال فال چه می خواهد بگوید! گذاشتی و فال می گیري
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مرکز هم هویت شدگی اینقدر ناخجسته و شوم است و اتفاقات بد می افتد که . است که هر فالی را خراب می کند

. ما نباید در شک باشیم از خلق جدید. می کندزیر پا له،آن فال هر چه باشد

هست باران، از پی پژمردگیهست باران، از پِیِ پروردگی

یک جور باران هست که پرورش می دهد، یک جور باران هست که پژمرده می . می گوید که باران دو جور است

بارانی که هنگام فضاگشایی . ژمرده می کندیا در حالت من ذهنی می بارد، پ،بارانی که از من ذهنی می بارد. کند

درست است؟ پس ما از کجا شروع می کنیم؟ هر لحظه تسلیم و . می بارد، ما را زنده می کند، پرورش می دهد

. تا باران بتواند ما را پرورش بدهد، گل ما را باز کند، سبز کند ما را. فضاگشایی

پاییزي چو تبباغ را بارانِنفعِ بارانِ بهاران، بوالعجب

. گلها باز می شوند. براي اینکه همه جا را سبز می کند. می گوید که دیدید که باران در بهاران شگفت انگیز است

پاییز . پاییز را امروز فهمیدیم چه هست. اما در پاییز همین باران مثل تب است. همه چیز به اوج بالندگی می رسد

ت شدگی با چیزها و دردهاي حاصل از آنها، باالخره پاییز در زندگی ما موقعی است که شروع می کنیم به هم هوی

باران ،فضا را ببندیم مقاومت کنیم. در آن موقع اگر در پاییز فضا را باز کنیم، باران اثر خوب دارد. پیش می آید

دهدتب می انرژي که از آن طرف می آید هر لحظه وارد وجود ما می شود، شما منقبض می شوید،. مثل تب است

فضا را باز می کنید، مقاومت نمی کنید، قضاوت نمی کنید، فعالً از چیزهاي آفل در مرکزتان می گذرید، ولو . به شما

.می بینید که چه قیامتی برپا می کند در زندگی شما،یک لحظه

وین خزانی، ناخوش و زردش کندآن بهاري، نازپروردش کند

هر لحظه دست . در این صورت با ناز ما را پرورش می دهد. ی فضا باز می شودمی گوید آن باران بهاري است وقت

،مقاومت نمی کنید،فضا را باز می کنید. شما منقبض می شوید، مقاومت می کنید، باران خزانی می شود. ماست

ز طرف زندگی می پس می گوید آن باران بهاري گلها را و یا بارانی که ا. می گویید نمی دانم، باران بهاري می شود

حاال شما از خودتان بپرسید که آیا . ولی خزانی باشد ما را ناخوش و زرد می کند،آید ما را با ناز پرورش می دهد

. دست شماست. یا واقعاً زندگی دارد مرا دستش گرفته و با ناز با مهر پرورش می دهد،من ناخوش و زرد هستم
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2042مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زاردر دل و جان روید از وي سبزهباشد ز آن بهاردمِ اَبدالاین 

ما موالنا را می خوانیم زنده می . اند، از آن بهار استمی گوید دم ابدال انسانهایی که به بینهایت خدا زنده شده

بینید که می . مدیتیشن است،می گویم شما غزل موالنا را بخوانید، غزل موالنا عالی ترین مراقبه است. شویم

یواش یواش باز می شوید، نرم می شوید، لطیف می شوید و فضا وقتی گشوده می شود، باد زنده کننده بهاري یا 

یعنی دل . یعنی دم ابدال ما را در دل و جان زنده می کند. در دل و جان روید از وي سبزه زار. باران بهاري می آید

این ابیات را می خوانم که به غزل مربوط است و درست . فروزامروز در غزل داشتیم هواي دل. می شودروشن ما

. هم غزل را و هم این ابیات را. بفهمیم

آید از اَنفاسشان در نیکبختفعلِ بارانِ بهاري با درخت

نفسهاي بزرگانی مثل موالنا هم در آدمهاي نیکبخت همان کار . یعنی همان کاري که باران بهاري با درخت می کرد

آدم نه چندان نیکبخت هم یا بدبخت . آدم نیکبخت شما هستید که دلتان را باز کردید به این آموزش. ندرا می ک

و اینکه بزرگان گفته اند در مرکز ما یک پرده پندار وجود دارد که مساله می سازد، . کسی است که خودش را بسته

. بنابراین احترامی هم به بزرگان ندارد. آن را نمی نشنود

بهار ما هم، حال بهاري . کاري که باران بهاري با درخت می کند، چون درخت مقاومت نمی کند در بهارپس همان

انسان لحظه به . ما بهار و زمستان نمی فهمیم، انسان. هی فضا باز می کنیم. ما هم از فضاگشایی ایجاد می شود

ار باشیم از دم موالنا در شما نیکبخت پس اگر در به. لحظه می تواند در بهار باشد، می تواند در خزان باشد

. خودتان را باز کنید. شکوفایی بوجود می آید

اَفزا مدانعیبِ آن از باد جانگر درخت خشک باشد در مکان

. باد آمده، باران آمده و این درخت خشک است. ب در بهار شما می روید می بینید که درخت خشک استوخ

اگر شما یک انسانی می بینید که دلش ،همان طور هم در همین زمان. رخت استنه تقصیر این د؟تقصیر باد است

در اثر تسلیم و فضاگشایی و عدم مقاومت و او ،چون آن باد دلگشا و دل روشن کن به مرکزش وزیده،نورانی شده

خدا می ب تقصیر بادي است که از طرف غیب یا از طرف وخ. یک انسانی هم می بینید که خشک شده. زنده شده

.وزد؟ نه تقصیر باد نیست، تقصیر ماست
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باید بگویید که من چکار باید . باید مسئولیت تان را قبول کنید. اگر شما تا حاال خشک مانده اید، تقصیر شماست

باید ببینید که این پرده پندار در مرکز ما چه عیبهایی دارد؟ آیا . و عیبهایتان را ببینید،می کردم که نکردم

آیا هم هویت با بچه هست، ؟روي دیگران است، تمرکزش روي خودش نیست، دیگران را کنترل می کندتمرکزش

با همسر است، با دوست است، با خانواده است، با پدر و مادر است، هم هویت با پول است، هم هویت با درد است، 

مویش است، جوانی است، چه هم هویت با علم است، هم هویت با خانه است، ملک است، طالست، خوشگلی است،

. هست این؟ که چسبیده به اینها و از دید آنها به جهان نگاه می کند

مشغول آنهاست و بر اساس آنها خودش را با دیگران مقایسه می کند و در این مشق و بازي که برتر از دیگران به 

تو خزان شدي و . استفاده نکرديب اگر خشک شدي، در این صورت از بادوخ. ها در بیایدلحاظ هم هویت شدگی

. نتیجه اش خشک شدن است. از باد درد استفاده می کنی. از باد بیرونی که سم است استفاده می کنی

باد، کارِ خویش کرد و بر وزید

آنکه جانی داشت، بر جانش گَزید

. به ما دسترسی پیدا کندپس بنابراین باد غیبی، انرژي زنده کننده خدایی، برکت خدایی هر لحظه وزید، خواست 

براي اینکه مشغول گرفتن باران بیرونی . اجازه نداد وارد جانش بشود. آن کسی که مقاومت می کرد، انتخابش نکرد

در این صورت آن باد را گرفت و به ،اما کسی که جانی داشت، کسی که یاد گرفت فضا باز کند. باد بیرونی بود،بود

. آنزنده شد به ،جانش اعمال کرد

پس شما از خودتان سوال می کنید آیا این بادي که از طرف غیب هر لحظه می وزد، من این را انتخاب می کنم یا 

در این صورت باید فضاگشا ؟انتخاب می کنم و می گذارم وارد جانم بشود، وارد مرکزم بشود؟باد بیرونی را اوالً

هزار تا چیز دیگر که اینجا هی . حواسم به خودم باشد. کنمباید خودم را مقایسه ن. باید بگویم نمی دانم. باشم

. مرتب تکرار می کنیم

2501مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

منتظر، موقوف خورشیدست روزجهان در شب بمانده میخ دوزنَک

ید است و جهان منتظر ظهور خورش. می گوید نگاه کنید اینک جهان، همین طور انسانها میخ دوز شده اند به شب

انسانها همه قابلیت این را . موالنا بارها گفته که روز است. ست و روزااینطوري نیست موقوف خورشید. در روز
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به صورت ،یعنی بالغ شده اند، به بلوغ عاطفی و ذهنی و معنوي رسیده اند که به بینهایت او زنده شوند،دارند که

در اثر تقلید و شک امروز موالنا . یعنی ما در روزیم. شان استشوند و روزبذره از ذهن بپرند بیرون و بینهایت 

. و تاثیر جمع ما متوجه نیستیم که روز است،گفت

عرض کردم خدمتتان که این . روز یعنی چه؟ یعنی این لحظه می توانیم از خواب ذهن بیدار شویم و بیدار بمانیم

صدا را گوشتان می شنود، . می شنوید و هم صدا راو دوباره تکرار کنم که شما هم سکوت را،حضور در ما هست

.پس شما حضور را همیشه دارید. سکوت را حضورتان،حس دارید

از ذهن متولد شود و بفهمد که این لحظه که می گوید نه تنها انسانها بلکه تمام جهان منتظر خورشید انسان است

ما نگویید که من چقدر باید زحمت بکشم که ب این خیلی خبر خوبی است که شوخ. روز است، شب نیست دیگر

براي اینکه . این می تواند خیلی سریع صورت بگیرد. و از دردهایم خالص شوم،هم هویت شدگی هایم را بیندازم

. شما در روز هستید

ب شما نمی گویید که خب حاال فرض کن که می دانید ساعت مثالً هفت وخ. خورشید طلوع نمی کند،روز شده

خورشید یعنی هفت شده، هشت شده، نه شده، دوازده شده، آقا پس خورشید کو؟ . طلوع می کندخورشید

میخ دوز شدن یعنی با میخ کسی را به جایی کوبیدن و. میخ دوز شده انسان. انسان در ذهنش گیر کرده. انسان

درد و به خواب هم هویت چقدر ما عالقه داریم به شب، به خواب . در کجا؟ در شب. از اینجا تکان نخورندگفت

. اینها جلوي طلوع آفتاب ما را در حالی که روز شده گرفته؟شدگی ها؟ چرا اینقدر عالقه داریم

شیرِ نر در پوستینِ برّه اياینت خورشیدي نهان در ذره اي

جاست؟ در ره کاین ذ. یک خورشیدي است که در ذره ما پنهان است. یعنی خود ما! ست هاااین. می گوید نگاه کن

ما می ترسیم، اضطراب . ما پوستین بره را پوشیدیم و می ترسیم. و این ذهن پوستین بره استو ما شیر نریم. ذهن

داریم، نگرانی داریم، دردهاي دیگري مثل حس تاسف نسبت به گذشته داریم، احساس گناه داریم، احساس خبط 

حس جدایی داریم، حس عدم کفایت داریم، حس کامل داریم، مقایسه داریم، حسادت داریم، حس تنهایی داریم،

وقتش . شیر آن است دیگر. شویمبشیر یعنی ما می توانیم به خدا زنده . بودن نمی کنیم، در حالتی که شیر هستیم

پوستین . پوستین بره هیبت بره به ما می دهد. است که به او زنده شویم اما این پوستین بره را ما رها نمی کنیم

. ن ذهن استبره همی
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هین منه در اشتباهپا برین کَهاینت دریاي نهان در زیرِ کاه

این کاه ذهن هم این لحظه فکر، لحظه بعد فکر، . اینت، اینک تو یک دریاي پنهان در زیر کاه ذهن. ستاها این

شدگی که من از یک هم هویت شدگی می پرم به یک هم هویتهمه این فکرها مربوط به هم هویت شدگی هاست

ب در این لحظه من وخ. این ذهن متوقف شود دریا هستم من،این یک کاه درست می کند روي دریاي من. دیگر

. می توانم به دریا نگاه کنم، می توانم به کاه نگاه کنم. انتخاب دارم

وقتی به ذهن و هم هویت شدگی ها و به جهان نگاه می کنم و از آن هویت می خواهم، زندگی می خواهم،

دوستم و خانواده ام زندگی بخواهم، به کاه از خوشبختی می خواهم و این معادل اینست که من از همسرم، بچه ام، 

می گوید . اگر به کاه توجه نکنم به طور خودکار از جنس دریا می شوم. دریا نهان در زیر این کاه است. توجه بکنم

عمیقاً درك کن که از . فکر هم می پرد به یک فکر دیگر،ست که در این لحظه تو از جنس فکر هستیااشتباه این

نرو به ،یعنی بمان در این لحظه،و بمان در آنجا،بلکه فاصله بین دو فکر را ببین،این فکر نپري به یک فکر دیگر

. به کاه. گذشته و آینده

ما نمی خواهید خلق جدید ش. تو از جنس این لحظه هستی،اشتباه نکن در این لحظه. کاه همان پرده پندار است

هر لحظه که تسلیم می شوي و فضا را باز می کنی، متوجه . وقتی می آیید به این لحظه از شک در می آیید.بکنید

می توانی انسان جدیدي را ،از جنس خلق جدید هستی،از جنس شیر هستی،می شوي که از جنس دریا هستی

. دردها هم کاه هستند.و هر چه به کاه تاکید کنی. بروي به کاه، نکناشتباه . بسازي که او به من اصلیت زنده است

.دریا پوشانده می شود،هر موقع ما دچار درد می شویم، گیج می شویم. اندکه روي دریاي ما را پوشانده

رحمت حق است بهرِ رهنموناشتباهی و گمانی در درون

یعنی در مرکزمان از کاه آگاه می شویم، می گوییم من کاه می گوید وقتی ما در مرکزمان پا می گذاریم روي کاه،

می . این گمان است در درون ما. این اشتباه است،من این درد هستم،من این هم هویت شدگی هستم. هستم

و بالفاصله اثرش را می بینید که این اشتباه ،چون این درد ایجاد می کند،گوید این را شما رحمت خدا بدانید

وقتی فضا را باز می . چه هستندگی با این کار دارد به شما نشان می دهد که اشتباه چه هست و درستو ز.است

می بینید که اشتباهی کاه را ،وقتی می بندید مقاومت می کنید، درد می آید. شما می بینید راحت شدیدکنید،

از جنس دیگري ،درد بوجود آمد. دب کاه را می گیرید، چه می فهمید؟ که نباید کاه را می گرفتیوخ. گرفتید
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پس وقتی کاه هستیم، نباید ما اینقدر ناله کنیم بگوییم خدا چرا اینطوري . برمی گردید،از جنس کاه شدید،شدید

می کند؟ 

می گوید این رحمت خداست، لطف خداست که شما را می برد به اشتباه که بفهمی اشتباه چه هست، اشتباه را 

و دریا پوشیده ،یا کاه را در مرکزمان حس می کنیم،یست که اشتباهاً پا روي کاه می گذاریمیعنی مهم ن. بشناسی

ب وقتی خشمگین می وچرا ما خشمگین می شویم؟ خ. ست که ما دریا را ببینیمااین براي این. می شود یک لحظه

. چه شد؟ پنهان شد. مرکزتاندریا یعنی بینهایتی او در . شما سوال کنید این کاه است، دریا پوشیده شدد،شوی

این خشم به چه صورتی آمد؟ . چرا؟ این خشم آمد

کدام الگو؟ این الگو می گوید که وقتی . م و گذاشته ام در مرکزمابا این الگوي اجتماعی آمد که من از بیرون گرفته

ینها الگوهاي جمع ا. کی گفته این را؟ شما کشف می کنید. کسی این حرف را زد باید حتماً واکنش نشان بدهی

. اینها را من مرتب تمرین می کنم، من واکنش نشان می دهم. من نمی خواهم اینها را دیگر. است و اشتباه است

شما الگوهاي واکنشی و الگوهاي جمعی که سبب خشمگین شدن شما، ترسیدن شما، رنجش شما می شود را می 

. به این ترتیب،شناسید

دریا ؟دریا چه شد؟را؟ فوراً ما این سوال را می کنیم با فضاگشایی این از کجا آمدچ. پس اشتباه ما رحمت خداست

بله در چند بیت آینده هم می . آمدن به سطح و پوسته را دیدن،کاه یعنی هیچی،یعنی زنده شدن به بینهایت

به من ذهنی میو اگر آسیب برسد،خواهیم بگوییم که این هشیاري ما و روح ما از جنس خداست و میرا نیست

د از توهم این نامیرا هستید، به شما کمک می کنو،و دانستن اینکه شما کاه نیستید، پوسته نیستید. رسد

روح من قابل آزار . که بگویید این آسیبها به من ذهنی من وارد شده، نه به روح من،رنجشهاي گذشته برهید

. نیست

2515مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

استناقهچون صالح و، تنروحِ او 

استروح اندر وصل و تن در فاقه

ي که این اصالح در این قصه. روح انسان مثل صالح است. فاقه یعنی تنگدستی، نداري. ناقه یعنی شتر یا شتر ماده

از جنس خداییت ،روح ما از جنس حضور است. قسمت را از آنجا برداشتیم پیغمبر است و منظور حضور است
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روح ما، هشیاري ما وصل است، چون از جنس خداست، از اول از جنس او . تن ما یا من ذهنی ما شتر استیا،است

حاال در این لحظه شما می خواهید از جنس صالح باشید یا شتر . من ذهنی ما در تنگدستی است،بوده و تن ما

. از جنس وصل باشید،باشید؟ شما می خواهید از جنس هشیاري باشید

زخم بر ناقه بود، بر ذات نیستالح، قابلِ آفات نیستروحِ ص

هشیاري ما آفات پذیر . ولی شما هم از جنس او هستید،می گوید روح شما، روح صالح، منظور صالح پیغمبر است

این همه که می گوییم به ما ،ما به عنوان هشیاري که آمدیم رفتیم به ذهن. یعنی به آن نمی شود صدمه زد. نیست

چون روح شما قابل ،هیچ آسیبی به شما نرسیده،بال سر ما آوردند،هم هویت شدگی ها را از ما گرفتند،شدهظلم 

،نمی سوزد، نمی میرد، کتک آسیبش نمی زند، توهین آسیبش نمی زند، هیچ کاري نمی شود کرد. آفات نیست

. چون از جنس خداست

و آسیب را ،شتر همین من ذهنی ماست،بر شتر وارد می شودآسیبها. و می گوید زخم بر ناقه بود، بر ذات نیست

حس ، یا در خطر قرار می گیرد، ما حس زخم می کنیم،هر موقع هم هویت شدگی کم می شود. شما می شناسید

. ولی بر ذات ما، بر خداییت ما آسیب وارد نمی شود. آسیب می کنیم

بر گُهربر صدف آید ضرر، نی کس نیابد بر دلِ ایشان ظَفَر

ما هم اراده آزاد خدایی . نمی تواند پیروزي پیدا کند،هیچ کس از بیرون بر دل انسان وقتی از جنس زندگی است

مرتب می توانیم . می توانیم فکر جدید خلق کنیم. هم در این لحظه خالقیم. داریم، هم قدرت انتخاب داریم

شویم، می توانیم ذهن را شناسایی بانیم از ذهن خارج مرتب می تو. و از جنس او بکنیم،خودمان را بیافرینیم

و ضرر . براي اینکه ما از جنس او هستیم،کنیم و هیچ کسی از بیرون یا هیچ چیزي از بیرون روي ما پیروزي ندارد

ي که خورشید است در او امروز فهمیدیم که این ذره. نه بر گوهر،یعنی من ذهنی است،و آسیب بر صدف است

.ذهن است

. روز انسان است. روز است دیگر. و گفت که خیلی طول کشیده و روا نیست که ذره توي ذهن بیشتر از این باشد

همه این . به عشق خودش زنده شود. قادر به خداییت خودش زنده شود. شودبهر انسانی قادر است به حضور زنده 

آقا . شما نیایید بگویید من آسیب دیدم،نماینها را می خوا. عشق را در ذاتشان دارند و آسیب پذیر نیستند
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آن چیزي ،خودتان از من ذهنی جدا کنید. من ذهنی تان آسیب دیده،شما آسیب ندیدید. روانشناس می خواهم

. را که دیدید آسیب دیده اصالً بیندازید دور

سالت است، پنجاه سالت بابا دیگر پدر خودت هفتاد . پدر و مادرم به من ظلم کردند،یک عده اي رها نمی کنند

کسی دسترسی ،است، چهل سالت است، چه پدر و مادري؟ چرا متوجه نمی شوي که به دل شما، به اصل شما

هر بالیی . اینها توهمات ذهن است. یعنی شما آسیب پذیر اصالً نبوده اید. آسیب نمی توانسته بزند. نداشته اصالً

یعنی هر . این رنجش من اشتباه بوده، اشتباهمان را اصالح می کنیمو ما با یادآوري به خودمان که ،سر ما آمده

نه بابا همسرت را . حاال که اینها را می گویید،می گوید بابا من همسرم را بخشیدم دیگر،کسی هم که می بخشد

.نیکه شما با دید زندگی نمی دیدید و االن با دید زندگی می بی،نمی بخشی، تو به اشتباه خودت پی می بري

و غصه خوردم و االن هم می ،می گوید ده سال پیش فرزندم مرده و از آن موقع دیگر من همه مرضها را گرفتم

می . درست ببین و کسی هم نمی بخشیحاال. ده سال اشتباه کردي،االن بفهم که این کار اشتباه بوده. خورم

اصالً این . بگو اشتباه کردم. نه،ی دانم کی رنجیدمگوید این چرا من هم از خدا رنجیدم، هم از پسرم رنجیدم، از نم

یعنی ما نمی توانیم . من دارم خودم را اصالح می کنم. این هم هویت شدگی با فرزندم درست نبودهوطرز رفتار

. تمام شد رفت،باید بگوییم خودمان را دارم اصالح می کنم و اشتباهم را تصحیح می کنم،بگوییم می بخشم

کُفّار نیستنورِ یزدان، سغبهقابلِ آزار نیستروحِ صالح،

کسی نیاید االن بهانه . این همه ببین موالنا تاکید می کند. قابل آزار نیست،روح ما که شبیه صالح پیغمبر است

به یکی قرض دادم نداده ،تمام مالم را از من گرفتند. من چطوري فضا را باز کنم و این دردها چه می شودکه بگیرد 

. پول جزو روحت نیست.پولم را خوردند

کُفّار نیستنورِ یزدان، سغبهروحِ صالح، قابلِ آزار نیست

نور یزدان یعنی اینکه خدا می خواهد در دل ما به . نور یزدان یعنی خداییت ما. این مصرع دوم خیلی مهم است

کفر می ورزیم و با فکر بعد از فکر می این کار با کوشش ما که فعالً،شود و روشن کند دل ما رابخودش زنده 

یعنی ما انسانها مرتب می خواهیم در شب میخ دوز . خواهیم این چراغ را خاموش کنیم، خاموش نخواهد شد

تقبه یعنی فریفته، . جزو کفار هستیم،از این درد به آن درد می پریم،از این فکر به آن فکر می پریم،باشیم

ر یزدان که ما هستیم و خورشیدي است که می خواهد طلوع کند در این جهان و این آیا این نو. مفتون و مقلوب
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یعنی انسانهایی که ،و این خورشید از دل همه انسانها باال بیاید، این نور یزدان مقلوب کفار،جهان منتظرش است

. و مثل کاه می پوشانند دریا را، نیست،از این فکر می پرند به آن فکر

هر لحظه ما می خواهیم نور یزدان را فوت . ان مقلوب این رفتارها و فکرهاي من ذهنی ما نیستیعنی نور یزد

می خواهد خاموش ،و انسان فوت می کند هر لحظه،خدا می خواهد چراغش را در دل انسان روشن کند. کنیم

یا از فکري به فکري ،رداصرار در اینکه از دردي به دردي بپ. فوتش هم از این فکر به آن فکر پریدن است. کند

می گوید . و مصرع دوم مربوط به آیه قرآن است،از این هم هویت شدگی به هم هویت شدگی بپرد. بپرد

ف8، آیه )61(قرآن کریم، سوره ص

)8(یرِیدونَ لیطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متمّ نُورِه ولَو کَرِه الْکَافرُونَ 

کننده نور خویش است، اگر چه کافران را خواهند نور خدا را به دهانهایشان خاموش کنند ولى خدا کاملمى

.ناخوش آید

نور خودش ،می گوید خدا دارد سعی می کند و کارش این بوده که در دل همه انسانها. توجه می کنید چه می گوید

و با توجه به اینکه .نها نمی خواهند بگذارند روشن بشودهمین انسا. و با ذهنشان فوت می کنند،را روشن کند

االن ما . یعنی چه؟ یعنی این نور را باالخره روشن خواهد کرد.تکامل هشیاري یا خدا کامل کننده نور خویش است

براي اینکه می گوییم به ما،مقاومت می کنیم، قضاوت می کنیم، این همه انتقاد می کنیم، این همه درد می کشیم

. می گوییم ما،حاال من ذهنی مان نه. من ذهنی ما آسیب دیده،ضرر خورده

و ،با فوت خاموش نخواهد شد. با آن حرکات و با آن فکرها نور خدا را فوت می کنیم،ما که اصالً من ذهنی نیست

نهاست که با توجه کنید منظور از کافران اکثریت انسا. این روشن خواهد شد اگر چه ما زیاد خوشمان نمی آید

ولی باالخره این ذهن را خواهد شکافید و در انسان خودش را به . ذهنشان می خواهند چراغ خدا را خفه کنند

.بله دوباره دو بیت هم از مثنوي دفتر اول بخوانم.صورت ثبات تثبیت خواهد کرد

1779مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پر شود دو بحرِ چشمتا ز گوهرخاك غم را سرمه سازم بهرِ چشم

یعنی فضا را باز کنم بشناسم با . خاك غم را یعنی خاك درد هشیارانه را، یعنی شناسایی هم هویت شدگی ها را

و دو .ي است که چشم دلمان را روشن می کنداو این شبیه سرمه. و درد هشیارانه بکشم،چی هم هویت هستم



# Programگنج حضور740برنامه شماره 740

47: صفحه

لطیف می شوم، وقتی درد هشیارانه می کشم، در مرکزم وقتیپر از، یعنی،دریاي چشمم پر از گوهر می شود

. و من بهتر می بینم،مرتب این پرده ها از جلوي این چشم من می رود کنار،وسیع تر می شوم،وسیعتر می شوم

. لطیف می شوم،پس بنابراین در راه زندگی و خدا و زنده شدن به او گریه می کنم

گوهرست و، اشک پندارند خلققاشک، کان از بهرِ او بارند خل

،و اشک می ریزد،یعنی اگر کسی گریه می کند، لطیف می شود، درد هشیارانه می کشد، به عشق روي می آورد

مردم به صورت اشک می ،بلکه گوهر هستند،که مردم فکر می کنند این دارد گریه می کند، اینها اشک نیستند

ویت شدگی ها در اثر لطیف شدن ما می ریزند، مرتب خرد و زیبایی و و ما می دانیم که همین که هم ه. بینند

. عشق و برکات مختلف و ارتعاش به زندگی و شادي بی سبب و آرامش بی سبب هی خودش را به ما نشان می دهد

. شما نشستید راه حل مسائلتان می آید. پیغام بعد از پیغام می آید. پیغامهاي زندگی می آید

گریه می کنید ،و دارید لطیف می شوید،و در مرکزتان زندگی است،ر شما دارید لطیف می شویدپس بنابراین اگ

ولی اینطوري . شما هم براي چیزهایی گریه می کنید که آنها می کنند،براي آن، مردم ممکن است فکر کنند

. می گوید اینها گوهرند در چشم شما. نیست

***پایان قسمت سوم *** 
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1192دفتر اول، بیت مولوي، مثنوي،

دام دان، گر چه ز دانه گویدتدشمن ار چه دوستانه گویدت

هوشیاريخاصیتاینکه،دهیممیهویتبیرونیچیزیکبهماوقتیکهبدهدآموزشمابهخواهدمیموالنا

دیدازو،شویممیهویتهمآنباو،استمهممابرايچیزآناینکهبراي،مامرکزآیدمیبالفاصلهآنواست

آن،کنیممیزیادراآنو،کنیممیحرکتآنسويبهو،شویممیبلندآنبصورتو،بینیممیرادنیامرکزآن

چیزیکولی.بشودخداازپر، یعنیباشدزندگیدستبایدسرانجاممامرکزاینکهبراي؟چرا.شودمیمادشمن

هرباشدآنجااگرو.باشدآنجاتواندنمی،استگذراییجنسازکهاوفبیخارجیچیزآن،هستآنجاخارجی

.کردخواهدایجاددردآنبايارابطه

نمیخوشبختیمابهتنهانهشویممیهویتهمهمسرمانباوقتیکهیدادیدهخانوادگیروابطدررااینشماو

مابهدیگرجاییو.شودمیایجادغمودردسرطهراباینازآیدمیبنظربلکه،دهدنمیشاديوهمسرآندهد

اینقدریعنی.بودخواهدصغیربابآن،بکنیدمرکزتانراآنو،بدهیدهویتبیروندرچیزيبهشمااگرکهگفته

پیحقیقتاینبهیا،بشویدتسلیم،کنیدسجدهیعنی.بشویدخمکندمجبورراشماکهکردخواهدایجاددرد

.زندگیبهبدهیدو،راآنجاکنیدپاك،کنیدجاروبنابراین.باشدتواندنمیشمامرکزدرچیزآنکهببرید

برویمماکهنیستایندشمنپس،دیگرذهنیمنهرو،ماستدشمنماستمرکزدرفعالًکهدهنیمنبنابراین

رااین،هستندمادشمنانآنها،تندهسهایمدوست،هایمفامیلمثالًبگوییم،کنیمبنديطبقهومانذهنتوي

.گویدنمی

هویتهممثالً،بگویددوستانهاینکهولو،بگویداتشدگیهویتهمچههر،بگویداتذهنیمنچههرگویدمی

نصیحترامنبیاگویندمیمردماینکه،استخوببیرونیتوجۀ،استخوببیرونیتأییدگویدمیماشدگی

دوستانهگرچه؟استچیهمهاینها،استخوبآناستزیادمادانشگویندمیمردمینکها،استخوباینکن

دانههمهآنهااینکهبراي.گویندمیدانهازآنهاگرچه،داندام،استداماینولیمابهدارندعالقهوگویندمی

.دادیمهویتآنبهشدیمهویتهمماکهچیهر.دارددوستذهنیمن،هستند
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گر به تن لطفی کند، آن قهر دانگر تو را قندي دهد، آن زهر دان

وتعظیممثل،دهدمیقندشمابهآیدمیبنظرذهندرخدائیت،هوشیاريبعنوانشما،شماذهنیمناگر

.بدانزهرراآنگویدمی،مردمستایش

دهواممفلسبهسرمایهوسوددهدشنامراتوبستایدهرکه

قندماذهنیمنیعنیماتَنبراي.استزهراینگویدمی.آیدمیخوششمردمتعریفومردمستایشازآدم

دشمنفهمیممیماپس.نپذیرید،داردبدنبالراخداقهرکهبدانید،بکندلطفییکماذهنیمنبهاگر.است

.کردیمقبولهمماودادهمابهاردیدشآنخداییدیدبجاي،شدیمهویتهمآنباکهچیزيهردشمن؟کیه

دشمنان را باز نشناسی ز دوستچون قضا آید، نبینی غیرِ پوست

،بگیریمیادراجداییبتوانیمماکهبودهالزماولشو.قضاستذهنیمنبهشدنوارداینکهگفتهمابهموالناو

کههستیمايذرهماهستقرارکه،بزنیماومقصودآنزیرماکهکندنمیتحملزندگیمدتییکازپسولی

میبداتفاقاتنتیجهدرو،کندنمیتحملرااینزندگی.بمانیمذهندرپنهانذرةهمینطور،بشویمخورشید

کنیمبینیپیشتوانیمنمیذهنباماواستالهیقانونهمقضا.قضاستدچار،استذهندرکسیهرپس.افتد

.افتادخواهداوبراي،استدردباتوأمکهبداتفاقاتو،نیستدرستکاراینهکدانیممیولی

هاشدگیهویتهمیعنیپوستازغیرماکهشدهسببآنجادرماندنحدازبیشوذهنبهوروداینحتّیو

عینکبازدیمرهمسبازدیمرابچهباشدگیهویتهمعینک،زدیمراپولعینکماوقتی.نبینیمدیگريچیز

با؟کیهمادوست؟کیهمادشمنبفهمیمتوانیمنمیماببینیماینهابااندکاه،اندپوستاینهاخوبزدیمرامقام

راماذهنیمنکسیهر.ماستدشمنواقعاًکهحالیدر،ماستدوستکندمیتأئیدراماکهکسیآندیدآن

میکهما.ماستدشمنکندمیستایشراماکسیهر.ماستندشم،حتّیکندمیتشویقوکندمیتحریک

منکهمادشمنبدترینو.بدهیمتشخیصتوانیمنمیرادشمنودوستبنابراین،ماستجانازعزیزترگوییم

.کنیممیباورگویدمیاوهمچیهر،استماندوستکهکنیممیفکرماستذهنی

؟بکنراکاراینگویدمیمابهکی،کنیممییابیعیب،کنیممیعیبجوییچیبرايکنیممیغیبتماچیبراي

خوردمیضررمردمبهوقتیچیبراي؟زنیممیضررمردمبهچیبراي.بله؟آیدمیمانخوش،ذهنیمن

کارهایشاینخوب.ماذهنیمن،نه؟خدائیتوهوشیاريبعنوانما؟شودمیخوشحالکی؟شویممیخوشحال
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میفکرماستدشمن،داردضرر،استخوبخیلیکنیممیفکرکهیمکنمیکارتاهزار.مابرايداردضرریلیخ

:حدیثهماینبله.ماستدوستکنیم

حدیث

هرگاه خداوند اراده فرماید به انجام و اجراي امري، خرد خردمندان را از آنان می ستاند

داردراحالتهمینماذهنیمنحالتهمینو،دانذهنیهايمنهمینخردمندانخرداین

ناله و تسبیح و روزه ساز کنآغاز کنچون چنین شد، ابتهال

میدوسترادشمنانو،کیهدشمنت،کیهدوستتکهبفهمیتوانینمیدیديوقتی،استاینطوريدیديوقتی

دعا،ابتهال،بشوتسلیمیعنی.کنزاريیتصمیمواخالصرويازبیاتو،پنداريمیدشمنرادوستانوپنداري

استمشخصومعلومکه ناله،شدياینطوري،اینطورياگردیدي.شوتسلیم،کنبازرافضاو،دانمنمیبگو،بکن

گوییممیکههمین،بلدیمگفتیممیحاالتا،دیگرنیستیمبلدماگوییممیمایعنیکردنعجزاظهاریعنیناله

چقدرکاراینکهدانیدمیکردیمتأمینراالیجوزمانویجوزوکنیمعوضرادیگرانخواهیممیو،بلدیم

استتسبیحبهترینصبرکهگفتهقبالًموالناوعبادتیعنیتسبیحاستخطرناك

الفَرَجمفتاحالصبرُکنصبردرجایننداردتسبیحیهیچ

واسترهایی،استآزاديکلیدصبر،کنصبرو.نیستمهمصبراندازةب،نداردمقامصبرمثلعبادتیهیچیعنی

من.شناسیمنمیراماندشمنودوستکههستیموضعاینبهماهمۀ.استاینطوريدیدياگر،کنپرهیز

میخدا،زندگی.دلیلاینبه؟استدردازپرمازندگیچرا.کنیممیگوشهایشحرفبهماستدشمنماذهنی

ما،باشدمرکزتازقسمتیآنوکنیبرقرارارتباطاوباذهنیمنباوبشويهویتهماتبچهباتوانینمیگوید

وناله.بیاییمدرآنتويازتوانیمنمی،شویممیگرفتارماو،افتدمیآنبهاتفاقییکبعد.کنیمنمیقبول

همناله،استصبروعبادتتسبیح،استپرهیزروزه،شدگیهویتهمازکنپرهیز،کنسازروزهوتسبیح

.کندمیانکارذهنیمنرااینهاهمۀکه،دانمنمیمنکهاستعجزاظهار

زیر سنگ مکرِ بد، ما را مکوبکن کاي تو علّام الغُیوبناله می

تو.خدایعنی،غیبهاتمامبهاهآگیعنیالغُیوبعالّم،آگاهیغیبیامورهمۀازکهکسیايکهبکننالهگویدمی

دچارما.نکنله،شدههویتهمهاياندیشهیعنیمکر،بدمکر،شدههویتهمهاياندیشهاینسنگزیرراما
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اینهافضاگشاییوصبروپرهیزودانمنمیکهناتوانی،عجزواشتباهبهاعترافهمینخودخوب،ایمشدهاشتباه

درتواندنمیمامرکزکهفهمیدیم،نیستیمقبلیآدمآندیگرما،شدیمپیادهشیطانخرزاماکهستاایننشانۀ

.باشد،کندتجسمتواندمیذهنکهدیگرچیزهریا،باشدکور،باشددیگرانسانیکاختیار

شیر را مگمار بر ما زین کمیناي شیرآفرینگر سگی کردیم

،راسگیاینما،هستیشیرکردندرستحالدرلحظهبهلحظهتو.کردیمدرستذهنیمنیعنیکردیمسگی

ماکه،بسازيشیرماازکهستااینمقصودتکهکسیاي،کنیممیسگیاگر.کنیمنمیوِلرابودنذهنیمن

میتوجهو.کنرهارامنوضعیتاینازیعنی.نکنمابهمسلّطراذهنیمنشیراینتو،نیستمانحالیهم

رابزرگاشتباهاینواقعاًنبایدهیچکس،استتسلیماَثردرشدهگشودهفضاياینمادهندةنجاتکهنیدک

اجازهانسانباید.بشودرهاذهنیمنهمینیعنیسگشدستازتواندمیآدمسگیبا،ذهنیمنباکه،بکند

باشدیادتانهمامروزوخودشدمباو،تسلیماَثردرشودمیبشویافَیکونکُنبا،گفتیمبارها،زندگیبدهد

اینگفت

بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفَیکُونکُناوکار

خواهیممیراسگیاصطالحاینبا،کنیمحفظخواهیممیراپاییزيوپاییزهستیمدرکهماازبعضیبراياودم

دمیک.دهدمیجانمابهاودم،بکنیمبهاريراهوا،کنیمبازرافضااگر.کندمیسگبیشترراما،کنیمحفظ

یکباو،استترینارزشباومانجانبهپذیریممیدیدیکبا.کنیممینگاهآنبهدیدجوردوباماو.است

گویدمیموالنا.دارندرادومحالتمردمبیشتر.بشودواردگذاریمنمیمقاومتوستیزهباکنیممیانکارشدید

.نباشیداینطوريشما

اندر آتش، صورت آبی منهآبِ خوش را صورت آتش مده

کارکهذهنیمنبرايولی،آیدمیورآنازتسلیماَثردرکهاستحیاتآب،خوشآب:گویدمیرااینهاهمین

جلوهکاملراخودشو،دیگراندرکندپیداعیبخواهدمیو،داردقضاوتوداردمقاومتوداردستیزهبه

دم،راکنندهزندهآبکهآبییعنی.داندمیآتشراآن،کردهدرستخودشبرايتصوريذهنیمنیک،بدهد
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ازگیردمیهمسرشازکههویتی،آیدمیبیرونازکهراچیزهاییموقعآنبعد،داندمیآتش،رودهدتجاناو

آتشآنکهحالیدر.استآبگویدمیرا آنها،گیردمیمردمتوجۀاز،گیردمیدادنپزاز،گیردمیپولش

ماو،بکندتواندمیاوگویدمیراهمهکهبینیمیو،ببیینمغلطبایدچقدرمن÷منهآبیصورتآتشاندر.است

.بشویمتسلیمکنیمبازرافضااینباید

نیست ها را صورت هستی دهیهیاز شرابِ قهر، چون مستی د

،کردیمفکر،کردیمعملجسمیهوشیاريباگرفتیمراهاجسمدید،کردیمدرستذهنیمنآمدیمماخوب

مقدارو،هستکهپندارپردةاینخداومابینکهرساندیمجاییبهرامقاومتنتیجهدر،کردیمفکرکردیمعمل

آیدمیگیرمانکهچیزيو.شودنمیوارداوشرابنتیجهدرو،هستعایقییکیعنی،هستمقاومتزیادي

کنیممیمقاومتما.کندذلیلراماخواهدمیخداکهنیستاینطوريخداقهرشراب.خداستقهرشرابهمین

.ماستتقصیر.کندمیمنجمدراما،زندمییخرابارانو،کنیممیپاییزهمین

میبکاررافکرهایم،نشیندمیمنسررويدرد،آیدمیدردوقتی،کنیمیمستماکهقهرشرابباگویدمی

نداردارزشیاصالًکهمردمتأییداین.بینممیهستراهانیستنتیجهدر،کهبینمنمیدیگردرستمن،گیرد

رامردمتوجۀ.شوممیغمگینکنممیضرر،شوممیخوشحالکنممیسود،استچیزيعجببهبهمگویمی

هست،هستمبینمینیستبصورتراهستموقعآنم،بینمیهستبصورتراهانیستاینها.دانممیبرکت

.بینممیجسمیهوشیاريباهمیشهاینکهبراي،بینمنمیمناصالًکهگویممیستاآنبهشدنزندهکهواقعی

فکرشانبا،ببینندشانذهنباکهببینندچیزيیکخواهندمی،بینندمیجسمیهوشیاريباکهکسانی

باورهامخصوصاً،مرکزشاناندگذاشتههمهمین،خوب.باشدداشتهوجوديیک،کنندتجسمبیروندرو،ببینند

بیچارهرامااستگذشتگانبدمیراثاینهاگفتکهماباورهاياین،خطرناکندخیلیاینهاگویدمی،دردهاو

.دانیممیهستراآنهامانیستنداینها.کرده

باورآن؟موقعآنشودمیچی.نه؟توانیممیراباوریک،بدهیمقرارتوانیمنمیمرکزمانرادیگرانسانیکآیا

مااینقدرچرا.فهمیمنمیهمما.بفهمیمماکه،کندمیجنگدچار،کندمیدرددچارراما،کندمیایجادتوهم

میرایکیاینآیدمییکیاین،کشدمیرایکیآنرودمیآنوداریمجنگوداریمدعوافمختلمذاهببین
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میهستراهانیستهمین؟شدهاینطوريشدهجوريچی،انددینیکازمذهبتادوکهحالیدر،کشد

.اندکردهگمراراهمتأسفانه،اندمستالهیقهرشراباز.بینند

زندهدینکهحالیدر،استباوردیناندگفته،باورهاسريیکبهانددادهتغییررادینايعدهیکآنهاحاال

باورهايبهتبدیلراها یکیاین،کردندباوربهتبدیلاینهاولی،بودهآنمنظورمو،خداستنهایتبیبهشدن

ماديمرکزکه نیستندحاضراینهاکافریدشماگویندمیآنها،کافریدشماگویندمیاینها،اندکردهمتفاوت

.باشدتواندنمیدیگرچیزاینازغیرو.ستاآنشانعینک، براي اینکه ببیننداستباورجنسازکهراخودشان

درست،بینیمیباورعینکبا،بینینمیهوشیاريعینکبا،بینیدمیغلطشماخوب.بینممیاینطوريکهمن

.بیندمیهستداردرانیستولی،بیندمیآنطور

چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم

تا نماید سنگ، گوهر پشم، یشم

سببمانعییک.ببنددرامادلچشمدید،بنديیکیعنیبنديیکاینکهبراي؟چیهخداقهرمستیگویدمی

گوهربنظرارزشبیسنگکهبطوري،اینستخداقهریمست.نبیندماخدائیتچشم،مادلچشمکهبشود

درآبازبرتربایدبصورتیوکندمیمقایسهدیگرانباراخودشذهنیمنلحظهبهلحظه،مردمتأییدمثل،بیاید

راآنهاو،کنیممیمقایسهآنهاباراخودمانکهايعدهیکبهچسبانیممیماواهیهايعیبسريیک.بیاید

تا؟استچیزيچهاینآقا.بشودترسنگینماترازويخواهیممیوريجیکباالخرهو،بینیمنمیخودماندر

پشم.بیایدبنظراستقیمتیسنگجنسازکهیشم،استارزشیبیچیزکههمپشم،بیایدبنظرگوهرسنگ

.نیستگوهرهمسنگ،نیستیشم

شدنچیست مستی؟ حس ها مبدل

شدنچوبِ گَز، اندر نظر صندل

حسکه،چیهخداقهرمستیگویدمی.استارزشباوستی ابویخوشمادةصندلواستارزشبیگزچوب

،بیندازیمراهاشدگیهویتهمایناگر،بدهیمقرارراخدائیتمرکزماندراگرما.شدهوبشودمبدلانسانهاي
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جنسازمامرکزاینکهعوض،داگونهخدیدآن،دیدآناالنو.کردیممیاشتباهیچهکهموقعآندیدخواهیم

.استالهیقهرشرابمستیاینو،هاستشدگیهویتهمجنسازاالن،باشدزندگی

هر.بشودجسمیهوشیاريبهتبدیلحضورهوشیاريیعنی.بشودتبدیلهاحسستااینگویدمیمستی

نظردرارزشبیگزچوبکهبطوري.داستخقهرنفوذوسلطهزیرمتأسفانه،بیندمیجسمیهوشیاريباکسی

بارانداشتیم:کهگفتکهبخوانمهمراشعراینبله؟استدرست.استارزشباکه،بیایدصندلچوبآدم

درکهبارانی،کندمیبازراگلهابهاردرکهبارانیداشتیمودلفروزهواي،داشتیمغزلدردلفروزنوریادلفروز

:گویدمیسعديودیگرداشتیمراینهاا،استسمپاییز

سعدي، گلستان، در سیرت پادشاهان

باران که در لطافت طبعش خالف نیست

در باغ الله روید و در شوره زار خَس

،باردمیکهزارشورهبهاما،رویدمیالله،رویدمیآنجاگلباردمیباغبهوقتی،استلطیفهمیشهکهباران

کهذهنیمنبه،آیدمیلحظهایندرزندگیکنندهزندهباران.آیدنمیدرچیزي،زندمیهشور،رویدمیخس

همان،کندمیقضاوت،کندمیمقاومت،بشودرداوازکنندهزندهدمگذاردنمی،باردمیداردجسمیهوشیاري

خسبهتبدیلراباران.شودمیارزشورهبنابراین،بیندمیآن دیددریچۀازچسبیدهآنبهاالنکهآفلیچیز

.کندمی

ما؟آمدهبوجودجوريچهمادردهايکنیدمیفکرشما.کردیمدردبهماتبدیلرازندگیبارانکنیدمیتوجه

خشمگین،رنجیممی،کنیممیشکایتما،کنیممیرنجشبهتبدیلکنیمزندگیاینکهبجايرازندگینیروي

.کنندمیشکایتهمه.استمرضاینهايخاصیتازیکیماشکایت.کنیممیشکایتزچیهمهازما،شویممی

ناراحتنیستآفتابامروزآقاگوییممی،کنیممیشکایتهواازما،شودمیشکایتسببذهنیمنتوقّعات

ازکنیممیتشکایمانسالمتیاز.کنیممیشکایتوضعیتاز.کنیممیشکایتسیاسیهايآدماز.شویممی

وکنیممیدرستزارشورهوشویممیخشمگین،رنجیممیکنیممیکهشکایت.کنیممیشکایتمانمرض

گیردمیرازندگیباران،کندبازفضابایدداندمیکههمکسیآن.بشودمانزندگیواردزندگینورگذاریمنمی

.استمشخص،شکفدمیاللهباغشدرو
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دریا،استشدهزندهحضوره بیا،استعاشقکهانسانیباذهنیمنیکمباحثۀبهاستمربوطقسمتاینبله

درستمن،هستمحقّمن:کهگویدمیذهنیمنو.هوشیاريباذهنیمنیعنی.استحضوره بشدنزندهحال

.بشوندردآتشتويازکهشودمیقرارو،گویممیدرستمن:گویدمیهمهوشیاري،گویممی

رنگش،ماندمیشفّافهمینطورآببهبیندازيوبدهیدحرارتاگرراطالخالصسکّۀیکموالنازندمیتمثیلو

ازگویندمیتادواینبنابراین.شودمیسیاه،آببیندازي،بدهیحرارتاگرراتقلّبیسکّۀولی،شودنمیعوض

ه بمیلآنکه،شودمیسیاهذهنیمنیعنیتقلّبی،شوندمیدرکهآتشازشودمیچیببینیمبشویمردآتش

اینو.ماندمیباقیآن،شودنمیسیاهآن،داشتهخدائیتبهندادگسترشوداشتهعشقبهداشتهحضور

:گویدمیتقلّبیفیلسوف

2855مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

امه آیتیکه بود در پیشِ عمن اینها ندانم، حجتی: گفت

وحضور،زنیدمیکههاحرفاین،گوییدمیشماکههاحجتاین:کهگویدمیذهنیمنیعنینمافیلسوفاین

زندگینشانۀاینهاهممردمپیش،فهمندنمیرااینهاهممردم،فهممنمیمنرااینها،راتسلیموفضاگشایی

مینمافیلسوف،باشندداشتهقبولهممردمکهبگويچیزيبیا،هستندذهنیمنجنسازمردمچون،نیستند

.گویدمیذهنیمن،گوید

که تو قَلبی، من نکویم، ارجمنددم زنندو نَقديچون قَلبی: گفت

:گویدمیاینو،بزنندحرفیعنیزننددم،کنندبحثهمباخالصسکّۀوتقلّبیسکّۀوقتی:گویدمیعاشقاین

.بکنندبایدکارچهصورتایندر،بگویدراهمینهمیکیآنو،هستیقلّبیتتوونکویممن

کاندر آتش در فتند این دو قَرینهست آتش امتحانِ آخرین

بحثهمبااگر،راسکّهتادوهریعنی.بیندازیمآتشدررادوهربایدکردنامتحانبرايکه شودمیمعلومپس

،هستیمحقّماکهگویندمی،باشندقدرتمنداستممکن،دارندوجودذهنیهايمنجامعهدراینکهبراي.کنند

میراحقّکهموالناحرفو،استدرستشماهايحرفآیدمیبنظر،داریمذهنیمنبازگویندمیهمهمهو

زندهخدایتنهابیبهبایدانسانگوییممیاالنما.نشودفهمیدهاستممکن،استخالصواستاصیلوگوید

منکردنانکارچیست؟تسلیماصالچیست؟فضاگشاییچیست؟خدانهایتبیگویدمیبشنودکسیهر. بشود
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. فهمیمنمیراچیزهااینما:گویدمیشده،آغازالباشده،آغازانکاربااسالممادیناینآیاچیست؟ذهنی

. بشویمردآتشازبایدفهمیم،نمیبوخ

کهببینیمخواهیممیدیگرعبارتبه. ماندنخواهدذهنیمنکهاستواضحببینیم. هشیارانهرددچیست؟آتش

میپاییزدوبارهرودمیرود،میدرآیارا،شدگیهویتهمبشناسدکند،بازرافضاخواهدمیاالنکهکسییک

گشودهفضایواشیواشواستخرابحالشداندمیکند،میصبرکند،میبازرافضارودمیدیگریکیو،شود

رافضاکهکسیآن.تواندنمیتقلبیآن. کندتحملتواندنمییکیبشوند،آتشواردخواهندمیدوهرشود،می

میکردهبازرافضاکهکسیآن. کندمیفرار،کندمیتحملدردخواهدمیذهنیمنبا. استتقلبینکردهباز

است؟درست. کندبازرافضاو،کندحملتراهوشیارانهدردتواند

رونداز گمان و شک، سوي ایقانعام و خاص از حالشان عالم شوند

سويبه،استذهنکارکهگمانوشکازو.بشوندآگاهخاصوعامیهايآدمتاآتشتويبرویمبیاگویدمی

ذهنیمنخواهدمیکهراذهنیمن. آبويتاندازیممیبعد،آتشتويگذارندمی،استسکهدوتا. بروندیقین

.کشدمیکجاتادواینآخرباالخرهببینیم. کندبازرافضاخواهدمییکیآنو،کندحفظرا

نقد و قَلبی را که آن باشد نهانآب و آتش آمد اي جان امتحان

اصیلسکهوتقلبیسکهنامتحااینآب،تويبیاندازیمبعدآتشتويبگذاریم:گویدمی. گویدمیراهمین

حضورهوشیاريگویم،میدرستمن:گویدمیذهنیمن. شودنمیدیدهاست،نهانعاديحالدرمنتهی. است

هویتهمباورهزارباکههمکسیآنگویم،میدرستمنگویدمیموالنا. گویممیدرستمن:گویدمیهم

.گویممیدرستمنگویدمیداردماديمرکزاست،

حجت باقیِّ حیرانان شویمتا من و تو هر دو در آتش رویم

دانندنمیهستند،حیرانکهکسانیبراي،بشویمجاودانهبرهانوحجتیکوآتش،تويبرویمدوتاماگویدمی

زند؟میحرفحضورهوشیاريازکهموالنابهیا،دهیدمیگوشذهنیتانمنبهاالنشما. استدرستچیزيچه

است؟درستهاحرفاینبفهمیمکجاازمااندگفتههمبرخی. حیرانیمماازخیلیاست؟درستیکامکد

شاچاره. توانیمنمیذهنیمنباگفته؟درستموالناگفته،درستحافظگفته،درستفردوسیبفهمیمکجاازما

کهراحقیقتاینیماکردهپیدامارهباالخکهاستاینباقیحجت. کنیدنگاهباقیحجتبااوالًکهاستاین
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میخالصوشودمیبازفضايجنسازباالخره،بکشدهوشیارانهدردوکندبازکند،بازکند،بازرافضاهرکسی

.شود

بامثالشدگیهویتهماینکهداندمیحتیو،بیندمیراشدگیهویتهموشودمیمنقبضکهکسیآن

میخرابرارابطهواستسلطهوترسرابطهایندروانداختهروزاینبهرااوکهاستاشبچه،استهمسرش

. کندمیراکارهمینرودمیدوبارهبعد،هاهاها:گویدمیاول،گرددبرمیهمباز. رودنمیبارزیرهمبازکند،

وبودخواهددردزیرکرد،خواهدایجادخزانهمیشهیکیاینکهاستاین،استجاودانهکهباقیحجتولی

.بله. شدخواهدزندهوکردهبازرافضایکیاین. جاآنبمیرداستممکن

را آیتیمکه من و تو این گُرُهتا من و تو هر دو در بحر اوفتیم

پس.هستیمهاانسانگروهاینپیشوايواقعدرتوومنکهدریا،بحر،دربیافتیمبعد،آتشدربرویمماگویدمی

همیکی. الیجوزویجوزدرشويسرفرازي:گفتکه،استذهنیمناشیکیدارند،پیشواگونهدوهاانسان

آیتیمراهوگردواینتوومنکه. کنندمیپیرويدوتااینازمردمو. شدهزندهخدانهایتبیکهاستکسی

.دارندشنويحرفمازاکنند،میپیرويماازاین،برهانودلیلیانشانهمایعنی

آتش زدندهر دو خود را بر تَفهمچنان کردند و در آتش شدند

تسلیمکهکسیآنکهاستواضح. گذاشتنددردتفبهراخودشانهردوو،آتشدربرویمگفتندکردندقبول

.بکشدهوشیارانهدردرفتدیگریکیولی. بکشدبیهودهدردهايرفتآنشود،نمی

رست و سوزید اندر آتش آن دعینده مرد مدّعیاز خدا گوی

یعنیمدعیمردگویندهخدااز. استذهنیمن،واقعدرحرامزادهیعنیدارد،مشکوكسبنَکهکسییعنیدعی

گفت. کندمیصبرو،بیندمیراهایششدگیهویتهموکندمیباز،کندمیبازرافضالحظهبهلحظهکهکسی

جنسازلحظهبهلحظهکهکسیهریعنیگویندهخدااز. کنسازتواصیلطوربهواقعانالهووزهروتسبیحکه

خدااعالمدرشدهگشودهفضاياینوشویدمیزندهلحظههرشماآیا. کندمیاعالمراخداییتو،شودمیخدا

.سوختتشآدرذهنیمنآنحرامزاده،آنولی،شدرهایعنیسترشماست؟خداییتو
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، روانِ خام راکوريِ افزوناز مؤذّن بشنو این اعالم را

مهمیکلمهکلمهاین. داشتیماعالمکلمهماغزلدرکهکنیدتوجه. بشنورااعالماینتوگویندهاذانازگویدمی

شمایعنیقتی،وکهاستکسیموذن. گویدمیاذانومنارهبااليرودمیکهنیستکسیجاایندرموذن. است

خدابهروزبهروزلحظه،بهلحظهکهکسیهریعنی. دیشومیزندهاوبهواقعا،گویدمیاکبراهللاوقتیهستید،

دارممنهستم،خداییتمنگویدمی. کندمیحضوراعالمدارداوکند،میپیدابیشتريعمقشود،میترزنده

.استموذنواقعدراینکندمیبازرافضاکهکسیگویدمی. استگویندهخداازهماناین. شوممیزنده

پس. کندمیپیداترافزونکوريلحظهبهلحظهخامروانگویدمیگوید؟میداردچه. بشنورااعالماینتو

دهد،میادامهسلطهبهکنترل،بهذهنشتويرودمی،شنودمیراهااینکهاینوجودبالحظهایندرکهکسی

ولی،کشدمیدردگرچهآدمایندهد،میادامهراچسبیدنآفلچیزهايبهکردن،مقاومتبهشدن،منقبضبه

درراموضوعاینماو. شودمیبیشتردردشروزهرچرا. شودمیکورترروزبهروزو،استبیهودهدردش

.یماکردهتجربهخودمان

شدگیهویتهمبههنوزکهاستخامقدراینکهاستهوشیاريایکه،استروحییاکه،استروانیخامروان

چه،شودمیزندهزندگیبهلحظهبهلحظهکهکسیکند؟میاعالمچهگوید؟میچهموذن:گویدمی. چسبیده

بهترلحظهبهلحظهزندگیعینکبادارمشوم،میبیناتروشوممیترزندهمنببین:کهگویدمیکند؟میاعالم

بیشتردردهایشو،شودمیزیادتراششدگیهویتهمروزبهروز. شودمیکورترذهنیمنآنولی.بینممی

میبلوغبهراماچیزيچهوبرسد،بلوغبهکههوشیاريهر. استخامروانرواناین. شودمیترگیجشود،می

.هشیارانهدردرساند؟

داردمدامدرد،سالگیبیستدرد،سالگیده. دیگراستبسسالچندواقعابیهودهدرداصال. استبسدرد

نبایددردکهبگویدشمابهبودقراردرداینبوخ. خواهیممیدردگوییممیماهمبازکندمیپیداافزایش

میرهاوشناسیمیراشدگیهویتهمتوکهاست،ارزشهوشیارانهدرد. کهنیستارزشکهدرد. بکشید

.شوي

***پایان قسمت چهارم * **
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که نسوزیده ست این نام از اَجل

صدر بوده ست و اَجل'کش مسمی

دلجنسازمااصلما،اصلیعنیمسمیمسمی،سوزد،میذهنیمنوقتیکهدهدمینشانهااعالماینپس

مابهیکیچیست؟مامسماي.بودنخداجنسازیعنیوتربزرگوترجلیلیعنیاجل. بودهخداجنسازوبوده

منکهاین:کهبگویدبایدببینددرستاگر. داريچشمداري،بدنداري،تنخبکهگویدنمیبوخ،کندنگاه

،بگوییمحاالیعنیتن،یعنیانسان. دیگراستایناشمعنیانسان. استنهایتبیثباتهماناینبینممی

.ببینیمطورآنباید. خداستنهایتبیکهاستجسمانکارهماناصلشو،جسمانکاروجسم

قدرعالیکهاستاصلیهمانناماینآید،میدرتصویربهکه،داردشکلیهروداردنامیهرانسانبنابراینپس

. میریمنمیمابیافتد،همتناینحتییابمیردذهنیمناگریعنی. میردنمیمرگباو،نیستسوزیدنیواست

حاال. هستکهاستهمینمسمایشگل،کلمهگوییممیوقتیبله،مسمايپس. شویممیجاودانههمینبراي

.دهدمینشانرااین،گویندمیهمینبه،استحرفکهاینگویند؟میچهبهگل

ولهب. خداستنهایتبیآننمایندهچیست؟نمایندهاینبوخ. داردقیافهوشکلیکودارداسمیکهمانسان

. ترسیدمیاجلازاوکرد،فراروشدسیاهآتشتويرفتکهشخصآنولی. نیسترفتنیبینازوسوزیدنیآن

مختلفجاهايازگرچهابیاتاین. بخوانمهمبیتچندبدهیداجازه. بله. ترسیدمیذهنیمنبهنسبتمردناز

:گویدمی. ندهستروشنگربسیارولیستامثنوي

2518وي، دفتر دوم، بیت مولوي، مثن

طفل در زادن نیابد هیچ رهتا نگیرد مادران را درد زه

بیرونمادرشکمازطفلونرسیدهزاییدنشانموقعهنوزصورتایندر،نرسندزایماندردبهاگرحاملهمادران

دردمانبایدو،هستیمخدانهایتبیآنبهحاملهذهنیمنایندرهمما. کردنخواهدپیداراهآمد،نخواهد

ازشدهحاصلکهدردهاییاینو،داریمپندارپردهداریم،اشکالییککهبفهمیماولبایدبگیرددردمانبگیرد،

.شویممیهوشیارانهدرددچار،کنیممیپیدامنظوریکحاال. استپندارپردهآن

کندمیدچاریواشیواشباشد،خدانهایتبیباید،باشدمرکزمدرنبایدپندارپردهاینکهکردنپیدامنظوراین

درداین. بشودشروعهوشیارانهدردو،بشناسیمراهاشدگیهویتهمکنیم،بازرافضاماکهاینبهراما
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بهمانهمهزنچهمردچه. رویممیزایمانسويبهداریمیواشیواشیعنی. ماستزایمانهمینهوشیارانه

.هستیمحاملهحضورهوشیاريبهخدا،تنهایبیمسیح،

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

می. هاشدگیهویتهمانداختنماست،مرکزفعالکهذهنازشدنزاییدهووحدتحسیعنیعشق،امانت

واستمرکزمانهمذهنمانست،اذهنماندر. هستفعالدلودلدرعشقپس.ماستحاملگینشاناین:گوید

داریمزنیم،میمااالنکههاییحرفاینیعنی. ماماستشبیهاست،قابلهشبیهبزرگانیاموالناهاينصیحتاین

با. کنیدزایمانذهنازراخودتانیا.بزاییدراحضورهوشیاريبزایید؟راچه. بزاییدشماهمهکهکنیممیتشویق

.هاحبتصاینبهکردنگوش

درد باید درد کودك را رهی استقابله گوید که زن را درد نیست

راکودكدردکهاینبرايبشود،شروعبایددرد. نگرفتهدردشهنوزحاملهخانماین:کهگویدمیماماگویدمی

دیگرحاالپس. هنگرفته؟دردشگویدمیمامابیاورند،رامامابیاورند،راقابلهمی روند.کندمیبیرونراهی

آنآیاشده؟شروعشماهوشیارانهدردآیاکهببینیدبایدهمشما. بزایانمبیایمتوانمنمی. فعالنیستوقتش

اینبرايوآمد؟خواهدوجودبهدردبکنیمکاريهرو،داردوجودایرادمامرکزدرکهیداشنیدهراموالناپیغام

نه؟یاکنیمزایمانمرکزمانازراخدانهایتبیاین،هستیمحاملهمابایدکار

که،کشیدمیهوشیارانهدردوبینید؟میراهاشدگیهویتهمفضاآنچشمباکنید؟میبازرافضاشماحاال

شمازایمانوقت،نشدهشروعهوشیارانهدردهاياینهنوزاگربیاندازید؟راهاشدگیهویتهمودردهااین

.نشده

درد باشد رهزنی استبیآنکه او

دردي اَنَا الحق گفتنی استز آنکه بی

کهاینبراي. استراهزنآدماینندارم،اشکالیهیچمنبگویدونکشدهوشیارانهدردنکند،بازرافضاهرکسی

اساسبرمآداین. کندمیمنحرفراهاانسانیعنی. زندمیرادیگرانراههملحظه،هرزندمیراخودشراههم
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کندمیمرتعشدردبههمخودشکند،میمرتعشدردبهرادیگراناست،گراواکنششدههویتهممرکزآن

.استمردمراهزنبنابراینپسرا،خودش

کهاینبهزایش،بهکنیدمیتشویقرامردمداریدفضاگشاییباآیاشماکهببینیدکنیدنگاهشماایمگفتهبارها

. استدزداوباشددردبیکههرکسی:گویدمیبکشند؟هوشیارانهدردبشوند،زندهزندگیبهکنند،زبارافضا

و.دانممن:گویدمیوداردذهنیمنلحظهایندرهرکسی. هستمخدامن:کهگویدمیدرديبیکهاینبراي

براي. هستمخدامنگویدمیآدماینباشد،اشذهنیمنکههیجانی،ذهنیباشندهیکصورتبهشودمیبلند

.شدمیبلنداوطریقازخداشد،میصفرشد،میمتواضعنشست،میگفت،نمیاگرکهاین

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

وقتبیکهوقتی. استرحمتاینشویدمیزندهحضوربهشماکهوقتی،هستمخدامنیعنیانا:کهگویدمی

بهشویممیبلندلحظههرماو،ماستمرکزذهنوهستیمذهندروداریمذهنیمنهنوزماوقتییعنیاست،

میوقتی. کندمیلعنتمابهخدالحظههریعنی. شودمیلعنتسبباینو.استوقتبیاینذهنی،منعنوان

ستیزهوقتیکنیم،میمقاومتوقتیشویم،میگینخشموقتیمن،گوییممیشویممیبلنددانیم،میگوییم

منهمینخدا،نفرینهم،خدالعنت. شویممیخدالعنتدچارشاهمهکنیم،نمیبازرافضاوقتیکنیم،می

رامرکزشکند،جاروراهاشدگیهویتهمکسیاما.شودمیبداتفاقاتسببو،استناخجستهکه،استذهنی

لحظهاینبهآمدهکهکسی.استدرستاینهستم،خدامنمن،بگویدشدهزندهخدابهکهمرکزيباکندخالی

.استرحمتاینهستم،خداجنسازگویدمی وشدهآگاهابديلحظهاینازشده،مستقرلحظهایندرو

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

لعنتآنهستم،خدامنگفتفرعونو.شدرحمتآن،هستمخدامنگفتفت،گانامنصورکهببینگویدمی

.منصورشدزندهخدابینهایتبهوخوشبختیبهو،آمدفرعونسربالهاییچهدیديو،شد

سر بریدن واجب است اعالم راهنگام راالجرم هر مرغِ بی

میآنجادرورفتهذهندرکههوشیاريهریعنیرا،محلبیخروسهربنابراینبود،اعالمکلمههمینمنظورم

اگراست،افتادهجاکهچیزيیا،هستالمثلضربیاحاالاینکهدانیدمیو.بریدراسرشبایدرااینمن،گوید

خواهدمیصورتهربهبرید،بایدرااینسرگویندمیغروب،بخواند،شبمثالبخواند،آوازموقعبیخروس
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هنوزومنمن،من،من،: گوییممیهیمانذهنیمندروماننفسدرماست،اطورهمینهمسنفبگوید

اینتاکنیمصبربایدمن،گوییممینشدهزندهاوبینهایتودر این لحظه نشدهمستقرلحظه،اینبهنیامده

میهویتهمبینم،میم،دانمیگوییممیماذهندرچههرپس.منمبگوییموقعآنبگیرد،صورتپدیده

ماوآمدخواهدپیشمابرايمسایلو،ستامحلبیخروسهمهاینهابینم،میجسمیهوشیاريطریقازشوم،

.نباشیممحلبیخروسکهبدانیمباید

سر بریدن چیست؟ کشتن، نفس را

در جهاد و ترك گفتن، نفس را

حتماشماحاال.کنیمتركراذهنیمنکنیمکوششو،بکشیمرانفسکهستااینچیه؟سربریدنگویدمی

خواندنبیتبهبیتکردن،نویسیخالصهکردن،تکراربارهاوبرنامهاینبهکردننگاههمینوکنیدمیکوشش

.استذهنیمنگفتنتركجهتدرکوششهمهاینهاکردن،اعمالخودرويوفهمیدنرامعنایشو

تا که یابد او ز کُشتن ایمنینیآنچنانکه نیشِ کژدم بر کَ

نیشماخوداگرست،ادردمندذهنیمنکژدمشیم،نکُراکژدمتا،کنیممیجداراکژدمنیشماکههمانطور

راماالهیقضايصورتایندرنیم،بکَدیگرانوخودمانبراي،ماستدردایجادخاصیتکهراخودمانزهردار

.دیگرشدکُنمی

تا رهد مار از باليِ سنگسارنِ پر زهري ز ماربر کَنی دندا

میتوجهکنند،نمیسنگسارراآندیگرمردمکنید،میجداآنازهمرامارزهرپردندانوقتی:کهگویدمی

همکهاست ناخجستگییکشومی،یک،مرکزدرآنگذاشتنوذهنیمنداشتنکهبگویدخواهدمیکهکنید

.بدانید،خداباهموکندمیمسئلهدچارمردمباراما

کُش را سخت گیردامنِ آن نفسپیرهیچ نکشد نفس را جز ظلِّ

سختبایدماپسشد،کُنمیموالناسایهکشد،نمیپیرسایهازغیرچیزيهیچراذهنیمنیارانفسگویدمی

وخوانیدمیراهابیتاینتعهدبااید،گرفتهسختراموالنادامنشماکهدانممیحتما.بگیریمراپیردامن

.بخوانیماعالمهمینبهراجعهمبیتچندبدهیداجازهکرد،نخواهیدرهاراپیردامن
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736مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا ز ضد، ضد را بدانی اندکیشکینفی، ضدّ هست باشد بی

ببینیم،درستتوانیمنمیداریم،راهاشدگیهویتمهدیدهو،هستیمذهندرماکهوقتیبگویدخواهدمی

میو،کنیدمیبازرافضاشمایعنی،شدگیهویتهمهرکردنالوکنیمالکنیم،نفیکهاستمهمبنابراین

کهذهنیمنکردننفیواقعدرشدگی،هویتهمآنستیزهبهغلبهوگشاییفضااینو.نیستمتومنکهگویید

اینبشوید،جداذهنیمنازشما:کهگفتمیاالنهمینکه،خودکردننفیکلیطوربه،نیستمیذهنمنمن

.نکنیرهاراپیردامنبکنی،رامارآلودزهردندانببرید،راکژدمنیش

تفاقاکهچیزيآنلحظهآندر،کنیممیبازرافضاماکهدفعههروگشاییفضابهراماکندمیتشویقپیرچون

شدهگشودهفضاياینو.کنیممینفیراجسمیتیعنی،کنیممینفیخودشبهبکشدراماخواهدمیوکندمی

هوشیاريجنسازراماگشاییفضایعنیهستیم،چیجنسازحقیقتاًماکهگویدمیمابهاندکییکايمزهیک

آنکند،میصحبتموالناکهثباتیآنکهببینیمتا،نیمکمینفیگویدمی.نداریمدیگريراهاینازغیرکند،می

یکگشاییفضاباریکباولینیستبینهایتحاالهست،جوريچهشامزهکنیم،میراصحبتشکهبینهایتی

.گویدمیخودش.نفیازغیرنداریم،دیگريراهاینازغیرکنیم،حسراداريریشهآنماسانت

دعالم نیستاین زمان جز نفیِ ضا ،

دام نیستاندرین نَشأت دمی بی

مرکزجسماست،جسمواقعدرضدجااین،ضدآنشدگی،هویتهمآننفیازغیراست،ذهندرانسانوقتی

هوشیاريولیداریم،جسمیهوشیاريچونشناسیممیدانیم،میخوبمارااینستاجسممامرکزدر،استما

میدرتوصیفبهبفهمیمخواهیممیبفهمیم،جوريچهماراحضورهوشیاريماباشیم،داشتهاگرماراجسمی

آنکنیمانکارکنیمنفیوکنیمبازرافضابایدبشویمزندهاوبهخردهیککهاینبراي.نیستدرستاینوآوریم

.هستچیهررا،چیز

نمیزندگیصورتبهمااعالمسببچیزيیچههست،جسمهمینکهحضورضدنفیازغیرلحظه،اینگویدمی

زاییدهلحظههرکهاینبرايشویم،میدامواردمالحظههرهستیمذهنتوکهوقتییعنینشاتایندروشود

دامتوو،بندیممیرافکردوفاصلهوفکریکبهشویممیزاده،آییممیدرفکریکازفکر،یکبهشویممی
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توانیممیماکهستافرمانکاروگشاییفضابافقطنیست،دامبیدمینشاتایناندرگویدمی.افتیممیفکرها

استحیفخوانم،میهمرابیتچنداینبچشیم،راشامزهردهخُیککنیم،اعالمزندگیصورتبهراخودمان

.نخوانمکه

932مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بی زبان معلوم شد او را مراده دادخواجه چون بیلی به دست بند

مشخصبگوید،چیزيکهاینبدونبدهد،نوکرشیا،بدهدشابندهدستبیلییکاربابی،یکاگرگویدمی

مابهراهوشیارياینخداهموقتیبزن،بیلراباغچهمثالبروبرداررابیلاینگویدمیچیه؟منظورشکههست

کنیم؟کارچهماخواهدمیکنیم،استفادهلحظهایندرهوشیاريازتوانیممیماودادهراتسلیمقدرتوداده

.بزنیمشخمراذهن

دست همچون بیل اشارت هاي اوست

آخراندیشی، عبارت هاي اوست

درتواندمیکهمازندگیخردیا،شدهگشودهفضايوماستحضورهمیننماداینجادر،بیلمچونهدست

.ماستاختیاردراین:گویدمی.ماستگشاییفضایاتمکینقدرتماست،شناساییقدرتبگیرد،رارقمااختیار

میکه،خدااشارتبهکندمیمتوجهراماو،شنودمیراسکوتکههستمادرحضورهوشیارياینگفتیم

منکهفهمیدمیشماراتاشااینباگویدمیخدامن،بهشدنزندههست؟چیماآخربیندیش،راآخرگوید

شخمبروتو،دستدادمهمبیلبشوید،زندهمنبهکهستااینمنمنظورهست؟چیمنمنظورگویم؟میچی

.راذهنیتمنکن

در وفاي آن اشارت، جان دهیچون اشارت هاش را بر جان نهی

راخودشهوشیارياینکنی،بازراافضیعنیبفهمی،گشاییفضابابتوانیرازندگیهاياشارتاگرکهگویدمی

کهبگوییلحظههروکنیعملوبدهیگوشیعنیکنی،وفاهااشارتآنبهو،بخريجانبهو،بدهدنشانتوبه

راخودتجوريیککن،بازرافضااینگویدمیرویممیکهطرفهرکهبینیممی.هستمالستجنسازمن
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،راذهنیمنزنیممیشخمداریمبرود،بدهراذهنیتجاناینیعنی،دهیجاناشارتآنوفايدرکن،اعالم

. بشناسیمخواهیممیراهاشدگیهویتهمرا،ذهن

بار بردارد ز تو، کارت دهدپس اشارتهاي اسرارت دهد

هویتهمیواشیواششویم،میکارشطرزشویم،میزندگیمقصودمتوجهباالخرهکنیم،بازرافضاهیماپس

هموگذشتههايدردیعنی،ماستپشتیا،ماستدوشرويفعالکهبارياینپسکنیم،میرهاراهاشدگی

مابهخوبیکاردارد،میبرمارويازراباربکشیم،نفستوانیمنمیواقعا بارشزیرماکهگذشتههاشدگیهویت

وارداودمدهیممیاجازهمایعنیاست،سالمتیکارست،اورزيخردکارهست،خالقیتکارخوب،کار.دهدمی

عملوفکرواردرااوخردمایعنیکار.بشودماعملبشود،مافکروارداوخردبشود،ماذهنواردبشود،ماوجود

.گردیاستراحتدیگراینهابلهکند،بیانماازرابرکاتشاویا،بپردازیمآبادانیبهبیروندروبکنیم

قابِلی، مقبول گردانَد تو راگردانَد تو راحاملی، محمول

میهوشیاريسوارهوشیاريبصورتهمراماوگیردمیماازرابارکنیم،میحملبارکنیم،میحملاالنما

میبازرافضاوشودمیتسلیملحظهایندرکههستکسیقابلهست؟کسیچهقابلهستیم،قابلاگرکند،

راماباالخرههست،قابلآدماینآنها،انداختنودردهاوهاشدگیهویتهمشناساییبهکندمیشروعوکند

اومقبولوستاقابلشود،میدارداوجنسازکسیهرشویم،میداریماوجنسازچون؟درستهکند،میقبول

.بودخواهد

شويآن، واصلوصل جویی، بعد ازشويقابِلِ امرِ وِیی، قایِل

کنیم،نمیمقاومتکنیم،نمیستیزهلحظهایندر،پذیریممیرااوامرواقعاکنیم،میبازرافضامااگرگویدمی

قضاواقعدر.کنیدمیبازرافضاشماافتد،میاتفاقیهرلحظه،هراوامردانیدمیهمشماپذیریم،میرااوامر

زبانبهباالخرهگوینده،یعنیقایل.شویدمیگویندهصورتایندرکنید،نمیستیزهقضاباپذیرید،میرا

کنیم،فکربیرونیچیزهايبهمرتبکهاینجايبه.زدنحرفبهکندمیشروعشمازبانبهزندگییازندگی

میماهستیم،وصلدنبالچونکنیم،میبازرافضامامرکزمان،بگذاریمبشویم،هویتهمآنهاباوکنیمتمرکز

.شدخواهیواصلحتمامدتیازپسبجوییوصلشوي،واصلآنازبعدجوییوصلبشویم،یکیاوباخواهیم
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جبرِ تو، انکارِ آن نعمت بودسعیِ شُکرِ نعمتش، قدرت بود

ستایادتانست،ابینشیواقعدرلحظهایندرهمخدانعمتبکنی،رااونعمتشکرکنی،کوششاگرگویدمی

ازاستفادهداده،مابهخداکهياهدیهبهترینیعنیشود،میدادهمابهفضاگشاییاثردرکهبصیرت،براقگفت

خرديبهبشویدوصلکهاینازبهترشماشود،نمیدیگراینازبهتر. هوشیارانهاوست،باشدنیکیاوست،خرد

.ناسیدشمیچیزيیککند،میادارهراکائناتکه

کنیممیراکاراینشکرماچههرهست،لحظهایندرهمیشهقدرتپس،ستاقدرتاونعمتشکر: گویدمی

کنیممیراکاراینشکرمابشود،زندهخودشبهمادرکهدادهمابهراقابلیتاینچوناواو،بهبشویموصلکه

دسترودستکهکسیبود،نعمتآنانکارتوجبر،ستازندگیقدرتست،الحظهاینقدرتست،اقدرتاینو

ونعمتآنانکاربوده،اینمنسرنوشتبوده،اینحقموبمانمخواهممیذهنتومنکهبگویدوبشیندبگذارد،

. داشتهارزانیمابهزندگیکههستايهدیهآن

بایدماگفتهکیحاالخوبه،ذهنمکند،وجیهترااینذهنیهايبهانهباوبماندذهنتوکسیکهستااینبدجبر

اصالماهستیم،ذهنباهویتهمدیگرماهستیم،عصبانیخانوادتااصالمایا،جورهزارو،بشویمخارجذهناز

یکییاستاچیاینهاست،اامجامعهتقصیرست،امدیرمتقصیرست،امادرموپدرتقصیرهستیم،طورياین

وکندنمیکاريکسیهروستاتنبالنجبرهمههااینبکنم،توانمنمیکاريمنبده،نجاتاینجاازرامنبیاید

.کندمیانکاررانعمتآنرا،خودشدهدنمیتکان

جبر، نعمت از کَفَت بیرون کندشکرِ قدرت، قدرتت افزون کند

وشودمیافزونتوقدرتو،بینیمیپشتترازندگیولحظهاینقدرتوکنیمیبازرافضاوقتیاگر: گویدمی

کهاینبراي.شودمیترشیرینوبهترتر،آسانشمازندگیروزبهروزکنیدنگاهشماکنی،میراکاراینشکر

مندیگرعملتان،وفکرتانبهریزدمیآنخردکنید،میکاريهرست،اپشتتانزندگییالحظهاینقدرت

. ستاهمزندگیقدرتشود،میافزونشماقدرتشود،میکوچکدداریواشیواشذهنی

کنیدتوجهکند،میذایلراامکانآنیعنیکند،میبیرونماکفازرانعمتبمانم،ذهنتويمنکهاینجبر

اشزندگیبیندمیحتمابیند،میهمرااوهاينعمتحتماکند،میراخدابهشدنوصلاینشکرکههرکسی

طوربهو،بیندمیهمراآنهادارد،امکاناتیدارد،ايبچهدارد،همسريمثالزندگیدرشود،میبهتررددا
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ازتوانیممیمابشویم،وصلاوبهتوانیممیماکهاستاینازاصلیشکرولیکند،میهمراآنهاشکرخودکار

.بمانیمذهندرنیستیممجبورماشویم،بخارجذهن

تا نبینی آن در و درگه، مخُسب، خُفتن بود، در ره مخُسبجبرِ تو

نشینندمیخوابند،نمیشبدرعاشقانکهگفتباشدیادتاناگراینکهبراياست،غزلبهمربوطخیلیبیتاین

ماکنیدنگاهشماراه؟درکدامبخوابی،راهدرنبایدتوواستذهندرخوابیدنتوجبرگویدمیبشود،روزتا

راهانسانذهنهنوزانسان،ذهنبهآنجاازحیوان،بعد،نباتبعد،جماداولهوشیاري،صورتبهکردیم،شروع

تا.تراشیمیدلیلهیبخوابی،ذهنتوينیابشویم،زندهاونهایتبیبهتاکجا؟تاهستیم،راهتويمااست،

درونت بینهایت نشدهنشده،نهایتبیمرکزتتارگه خدا، واضح است در و دخدا،درگهودرگهودردرآننبینی

.نیاربهانهذهن،توينخواب

دارجز به زیرِ آن درخت میوهاعتبارهان مخُسب اي جبريِ بی

میهماگروخوابیدي،آمديبروي،راهبلدنیستیکهروکژجبريايخوابی،میهماگر،نخوابمی گوید اصالً 

بشوي،بیدارشاءاهللانکهببینو،بخوانرااینهابیاحداقلبخواب،عارفیکدرختزیراقلحدبخوابی،خواهی

بههاشدگیهویتهمدیدازکسیهرکند،میستیزههرکسیکند،میمقاومتهرکسی. نخوابنخواب،ولی

.ذهنبهنرویعنیدارد،خوابیدنبهمیلآدمآنکند،مینگاهجهان

بر سرِ خُفته بریزد نُقل و زادکند هر لحظه بادنتا که شاخ افشا

. بدهدتکانراشاخبادتاکهگویدمی. ستایکیهردوبکندافشانراشاخیابکندافشانشاخیاحاالباداینکهتا

هااینباشیم،همهویتهمذهنباحتیباشیم،همخوابیدهاگرما. بریزدراهتوشهوشیرینیمرتبخفتهسربرو

مزهشید،چخواهیمرازندگیمزهماباالخرهشود،میمازندگیواردشیرینیوراهتوشهمرتبخوانیم،میکهرا

.رفتیمخوابخوابیدیم،اگرموالنادرختزیراینکهبرايچشید،خواهیمرابیداري

هنگام، کی یابد امان؟مرغِ بیزنانجبر، خُفتن در میانِ ره

ماتوجهکهچیزيهراند؟کیدزدهابخوابد،دزدهابخوابد،راهزنانمیاندرانسانکهاستیناجبرچیست؟جبر

خودتبرنظارتیهیچنکنی،شیشهتويرادیواینکهاستاینجبر.هستنددزداینهادر بیرونکندمیبذجرا
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هویتهمآندرشدگی،هویتهمنیادردیگرهوشیاريعنوانبهتوبعدنباشی،ذهنتناظرباشی،نداشته

کهباشیناظربایداست،زیادخیلیراهزنبگویدخواهدمییعنی.بخوابیهیکردن،ایجاددردایندرشدگی،

.طورکاملبهنکندجذبراشماتوجهچیزي

بهکرد،نخواهدپیداامانزنی،میحرفداريوهستیذهندرکهمحلبیخروسترتیباینبههنگام،بیمرغ

میبلندودانم،میمنگویدمیاست،ذهندرنفریککهاینکههمانبهبرگشتیم،بارهوددهد،نمیامانآن

خودشاست،هنگامبیمرغاینکند،میپخشرادردشکند،میبیانراخودشومن،من،گویدمیهیشود،

خداکرد،خواهندایجاددردبرایشمردمنکهایاست،گشاییفضاباداردخودشهم،دردشچارهوبفهمد،باید

دردنبایدکهبفهمیمدردطریقازکهبدهیم،ادامهنبایدماوبفهمد،دردطریقازتاکرد،خواهدایجاددردبرایش

.باشیمجبردرنبایدکنیم،ایجاددردبکشیم،

مرد پنداري و چون بینی، زنیور اشارتهاش را بینی زنی

فهمید،نخواهیمرازندگیهاياشارت،نکنیمبازرافضااگرماورازندگیهاياشارتکنیانکارگراکهگویدمی

.هستیذهنیمنکهدیدخواهیکنینگاهخوبواقعدرولی،پنداريمیحضورراخودت

سر، که عقل از وي بپرَّد، دم بوداین قَدر عقلی که داري، گُم شود

.استدمایننباشدآندرزندگیخردکهسريورود،میبینازهماینداريکههملیعقهمینکهگویدمی

.خواندمقبالرااینهابله

بوددمکژجنبشونچجنبششبوددمبجنبدسربیاوهرکه

ازبشودآگاهتواندنمیگشایی،فضااثردرلحظهاینکهسرينباشد،خرداشتويکهسريکهدانیدمیشما

ولیخورد،میتکانهایییکخودشبراي،شودمیبریدهمارمثالدمدم،کهدیديواست،دمحتمازندگی،ردخ

.استآنطوريذهندرهمماحرکتگویدمیبله.بردنمیراهجاهیچندارد،سرچونتکان،این

شُکر را در قعرِ ناربرَد بیمیشُکري بود شوم و شَنارزآنکه بی

هرناخجسته،یعنیشوم.استعارواست،زشتاست،شومواقعاشناراست،خجستهناشکريبیینکهابراي

بیچقدرباشیم،داشتهچیزهمهاستممکنماکهدیدیدشمااست،شکربیذهنیمنو، باشدشکربیکسی
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اونهایتبیبهوکند،بازرافضابایدنداندکهکسیچی؟یعنیشکريبیشکري،بیهستیم،توقعپروشکر

اینبهآمدنمنظوربهوکند،انکارراقابلیتواستعداداینکهکسینباشد،جووصلکهکسیبشود،متصل

یعنیاست،شوماینگویدمی.نکندکاريکند،اقامتذهنتويباشد،داشتهراتنبالنجبرنکند،عملجهان

.درداوجبهیعنیآتش،قعربهجهنم،قعربردمیخداراشکربیواست،ننگوافتاد،خواهدبداتفاقات

کشت کُن، پس تکیه بر جبار کُنکنی، در کار کُنگر توکّل می

کند،میدرستخودشخداولیکنم،نمیکاريهیچمنبگوییهمینطورينمان،ذهندرکنی،میتوکلاگر

رافضابایدشمایعنیبکنی،خداوندبرتکیهوکنیکشتباید،کنیمیتوکلاگرباید،. اینشودنمیدارم،توکل

ایناو،عهدهبربگذاريرااشبقیهبکنی،خالقفکربده،جانبگذارياودمبکاري،تخمیزندگیخردباکنی،باز

. کندمیدرستاودارمتوکلچونکهگوییمینکنی،کاريهیچاینکهنهاست،توکل
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