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2536ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

رنجورم زمین بر، من ز بیماريمثالِ بازِ
نه با اهلِ زمین جِنسم، نه امکان است طَیاري

چو دست شاه یاد آید، فتد آتش به جانِ من
کند یاريمینه پر دارم که بگریزم، نه بالَم

اَال اي بازِ مسکین، تو میانِ جغدها چونی؟
کردیی گر عشق رو بستی به ستّارينفاقی

ولیکن عشق کی پنهان شود با شعله سینه؟
خصوصاً از دو دیده سیل همچون چشمه جاري

بس استَت عزّت و دوران ز ذوقِ عشقِ پر لذّت
کجا پیدا شود با عشق، یا تلخی و یا خواري؟

چه تو نداري هیچ مانند الف، عشقتاگر 
حرفها دارد چرا؟ ز آن رو که آن داريبه صدرِ

جاویدان درونِ جانِ عشّاقستحالوتهايِ
و این همه زاريز بهرِ چشم زخمست این نَفیر

تنِ عاشق چو رنجوران، فتاده زار بر خاکی
نیابد گرد ایشان را به معنی مه به سیاري

اري تو عاشق را، ولیکن اوپندمغَفَّل وار
سوزد ز آتشهايِ هشیاريبه هر دم پرده می

سوزددرّد، قَبايِ جسم میلباس خویش می
که تا وقت کنارِ دوست، باشد از همه عاري
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دزدندبه غیرِ دوست هرچش هست، طَرّارانهمی 
به معنی کرده او زین فعل بر طَرّار طَرّاري

مشغول ایشان راکه تا خلوت کند زیشان، کند
و خلوت را به عیاريبگیرد خانه تَجرید

ندانی سرِّ این را تو که علم و عقلِ تو برده ست
برونِ غار و تو شادان که خود در عینِ آن غاري

جانت، اگر ناگاه بینی توبِدرّد زهره
که از اصحابِ کَهف دل چگونه دور و اَغیاري

بوي اندر عمرز یک حرفی ز رمزِ دل نَبردي
اگر چه حافظ و اهلی و استادي تو، اي قاري

کارها گشتیچه دورت داشتند ایشان که قُطبِ
کاريکاران نداري تابِ بیوزین اشغالِ بی

آرند کاري نو به هر لحظهتو را دم دم همی 
که تا نَبود فراغت هیچ، بر قانونِ مکّاري

دراُفتادياستادي، گَهی شهوت گَهی سودايِ
باشی، گَهی در بند ساالريگَهی پشت سپه

شمس الدینبر جانت، اگر مخدومِو وِیلدمار
کاتجانِ خود یاريز تبریزت نفرماید ز
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز2536شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسی،وسالمبا

2536ةغزل شمارمولوي، دیوان شمس، 

رنجورم زمین بر، من ز بیماريمثالِ بازِ

نه با اهلِ زمین جِنسم، نه امکان است طَیاري

میتشبیهبیمارعقابیابازبهشدهدچارهاشدگیهویتهموذهنیمنبهمبتالاثردرکهراانسانموالناپس

هم،دارندجسمانیهوشیاريکهزمیناهلبانهکهشدهمتوجهو.کندپروازتواندنمیوافتادهزمینرويکهکند

آنبهعرفاوپیغمبرانگفتیمکهراانسانبیماريبیتاینپس.داردرفتنوکردنپروازامکانهمنهاست،جنس

شاهدستازاصطالحبهکه،ماستهوشیارينمادواقعدرکهبازیاوعقاب.کندمیتأکیددوبارهنداکردهاشاره

شدهزمینیچیزهايبانشدهویتهممشغول،شدهجهاناینواردهوشیاريبصورتوبرخواستهخدایاجهان

.بنشیندجهانشاهیاخدادستوبپرددوبارهبایدکهرفتهیادشو،شدهدنیاییاینیا

واقعدرو،کندمیخودشراخودششکاربازکهاینکهبراي،شدهتشبیههوشیاريبهعقابیابازاینکهعلتو

میشدهشروعآبدر،شدهشروعخزندگانبصورتزمیندرزندگیاینکهبرايبودهخزندهجنسازابتداچون

داردزمینبهراچسبیدگیبیشترینکهمارهمینازولیمثالً،مارمثلیدهزخمیه،شدخشکیواردوقتیگویند

تغذیهبدچیزهايازو،استذهنیمننمادکهکالغبرعکسو،پردمیاوجدرآمدهبوجودعقابکهبینیممیما

.خوردمیوکندمینوبهنوراخودششکارعقاببد،جاهايدر،کندمی

هوشیاريکهگفتیمو.کنیممیصحبتاستهفتهچندکهبیماريبهکندمیاشارهبیماريزِمندومیبیماريو

نوعسهاینو.شودمیارائهمابهفکربصورتکهچیزنوعسهبهعمدتاًچسبدمی،شودمیجهاناینواردوقتی

درخارجیوجودو،کنیتجسمتوانیمیکهچیزيهربچه،مثلخانه،مثلپول،مثلاندماديچیزهاي،چیز

ازقسمتیو،دردهاوداریمجمعیباورهايداریمفرديباورهاياند،جسمهمباورهاباورها،بعد. داردجهان

بکنیمتوجهاینکهبدونو،کردهتحمیلمابهجمعیعنی،هستندجمعیاینها،چسبیدیمآنها بهماکهباورهایی

. شودمیماذهنیمنیافتنادامهسبب

آنبه،باشدمهمکهچههریعنی،بچسبدچههربههوشیاريکهایمدادهتوضیحخیلیوایمکردهتأکیدقبالًو

آنباماآنازپسو.مادیدعینکشودمی،بگیردقرارمامرکزکهچیزيهرومرکزششودمیآنوچسبدمی
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راجهانماشودمیسببکهمامرکزدرماديهايعینکاینبودن.بینیممیراخودمانوخداوجهانعینک

مجازسالگیدهحوالیبگوییمحاالازپسولی.استمجازمدتییکبرايکنیمسازماندهیآنهامحورحول

قرارمامرکزدرفکربصورتوآمدهجهانازکهاجسامیاآویزشهایاهاشدگیهویتهمایناینکهبراي.نیست

.بروندبیرونمامرکزاز،بشوندجاروبایدگرفته

میو.شودمیبینهایتجنسازوشودمیبازمادروناینصورتدر،بشودمامرکزاوبینهایتیاخدایازندگیو

همدردهاباو،کندمیایجاددرددیدجوراین،هستندمامرکزدرهاشدگیهویتهماینکهزمانیتاکهدانید

معجونییککهشدهدرستچیزيیکابتداازانسانیکبعنوانمامرکزدربنابراینپس.شویممیهویتهمما

.استباورودرداز

میفکرکهایمکردهدرستفکرازشدهساختهذهنیمنیادروغینمنیکآنهادادنقرارمرکزمرکزاثردرماو

برذهنیمناینهستیممادروغینمناینکندمیفکرچونو.داردمابرسلطهذهنیمنآنو.هستیمآنکنیم

هویتهماینهاباماکهزمانیتاو،استدنیابهمربوط،استبیرونیچیزهايبهمربوطذهنیمن.داردسلطهما

.داشتخواهدوجودبیماري،ماستمرکزاینهاوهستیم

یعنیهمانیدنکهچرا.استمسماباخیلیهمانیدگیکلمهو،استهمانیدگییاشدگیهویتهمهمینبیماري

.نیستخودشولی،استخودشکردهفکرکهکردهدرستچیزيیکآمدههوشیاريکردن،درستراهمان

عالئمی،داردآثاري،بیماريگفتهاینجادراستمریضیکهشدگیهویتهماینکردیمصحبتقبالًکههمینطور

تأسفحسمثلنگرانی،واضطرابمثلترس،مثلخشم،مثلدردهاداشتنازاستعبارتعالئماینودارد

دیگرعالئمبعضیهمینطورو.داردکردنشکایتوداردمالمتمثلابزارهاییوگناه،احساسگذشته،بهنسبت

بیماريعالئمازاینها،بهتربیشترچههرشعاروانباشتگیبهتوجهوحرصوناپذیريسیريونقصحسمثل

درستمندرونتابیرونتغییربهمیلدیگران،تغییربهمیلوداشتنقدرتعشق،قدرتبهمیلجملهاز.است

.استبیمارياینعالئمواستغلطهمهاینها،بشود

اشبیماريبهوداريتبچراکهبزنیمیاراکسییککنیممالمتمااینکهنیست،بیماريخوداینکهیعنیعالئم

وعارفان.کنیمعالجرااشبیماريباید،آیدمیبیماريازتبچونشد،نخواهدبرطرفتبش،نکنیمتوجه

عملو.شودمیشروعهمینبادینآخرینیم گفتکه.استکردنالبیمارياینمعالجهطرزکهاندگفتهپیغمبران
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ازبیداريهمزمان،ماخوابقسمتشناساییعملیعنی.هستهمبیداريعملواقعدرشدگیهویتهمانکار

.شودمیبیدارشدگیهویتهمخوابازهوشیاريیعنی.هستهمخواب

اینمنکهبگویید،کنیدانکارتوانیدنمید،کنیالتوانیدنمی،نشناسیدراشدگیهویتهمتاشمااینکهبراي

.شودنمیشناختهشدگیهویتهمنیایدباالشماحضورتا،گیردمیصورتحضوربوسیلهشناساییونیستیم

درستکهياکلمهاینو.هستهمزمانحضورهوشیاريبصورتمایاحضورهوشیاريخیزشوکردنالبنابراین

همزمانبطوراالاهللاخدابهشدنزندهوکردنالدرواقع،بدانیممايهمهکههستشدنمسلمانبرايوشده

.استبیماريعالجراهواستهمزمانکردنالوهوشیاريخیزشپس. گیردمیصورت

قبولبایداول.بشناسیمرابیماريماخواهدمی،بیماريعالئمیوکندمیصحبتبیماريازهمهاینموالنااینکه

وباشدکردهکارخودشرويشخصآنهوشیارانهاینکهمگر،داردوجودانسانهاهمهمرکزدربیمارياینکنیم

اینو،استبیماراولشانسانیهرکهشناساییهمچونیکو. فکرخوابازباشدشدهبیدارباشد،شدهبیدار

رادیگراننبایدکهشودمیمتوجه،بیتاینبهآیدمیاینکهبراياست،مهمخیلیاستمرکزشدربیماري

.داردوجودمرکزشدرمشکلییک.کندمالمت

میمتوجهو.شدگیهویتهمبیمارياینازهستیدمریضعقابمثلودهیدمیراتشخیصایناالنشمایعنی

کسیبانه،کنیداعتمادتواندمیکسیبهنه،نداردايمزهزیاددیگرذهنیهايمنباشمادوستیکهشوید

ای،بشویددوستخواهیدمیکسیهربا،بورزیدعشقکسیبهتوانیدمینه،بشویدمتحدتوانیدمیحقیقتاً

. نیستیدجسمیهوشیاريجنسبنابراین،بچسبیدکامالًتوانیدنمی،هستوسطآنجدایی،بورزیدعشقحقیقتاً

.بپرمهاشدگیهویتهماینروياز،بپرمخوبمنیستگوییدمیخوبخیلیو

بهراماکندمیجذبجهانآنقدر،داریدشدگیهویتهمآنقدراینکهبراي.نیستامکانششودنمیبینیدمی

.دنیابهشویممیکشیدهماو،استناگاهمابرايماهايشدگیشرطیازخیلی.بکنیمتوانیمنمیماکه،خودش

نمیطولدقیقهیک،کنیمبازرافضابشویم،اخالقخوشگیریممیتصمیمدهیم،مینشانواکنشمرتبما

.دادیمبروزرابیماريآثاروشدیمخشمگینکهبینیممییکدفعه،کشد

ازرابیمارياینموالنابشناسیم،رابیماريمختلفهايجنبهکهاستموالناخواندنهمینمستلزمکاراینپس

تمامکهکندقبولمسئولیت،برودبارزیرشخصو،بشودکارگریکیبلکه،دهدمینشانمابهايزاویههر
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من،کردهمتأکیدوگفتسومدفتردرموالناو.بردارددستمالمتازو،کردمخودممنشدهایجادکهدردهایی

:کهدادمتوضیحاینجاهم

استساريجفتانجملهدرآنزهراستبیماريآنتأثیرازهماین

دردشاست،کنندهسرایتذهنیمنکند،میسرایت،فرستدمیبیرونداردجسمیمرکزانسانگویدمییعنی

بهبچهازبچه،بهمادروپدراز،دوستبهدوستاز،شوهربهزنازشوهربهزنازپس،استکنندهسرایتهم

راهازیکیشایدو.بشناسیمرابیمارياینجمعیدستهاینکهمگر.کندمیسرایتهمهاینهابرادروخواهر

:کهگویدمیشعريدرو.استمالمتوشکایتازدوري،کردهتأکیدخیلیموالناکهحلهایی

قیامتروزبرهدمالمتدیوخدابه

داردتواقراراگروداردتومهراواگر

مسببشماکه،کندمیمالمتراهمهورودنمیبارزیروباشدمنذهنیمنهمینکهمالمتدیواینیعنی

مادروپدروجودبعلتدرواقعمنوضعیتاینبگویدکهنیستفرديهیچتقریباًکهبینیدمی.هستیدمنمسائل

نیستم،مسئولشونیستممقصرمنوپیوستهوقوعبهدیگرچیزهايخیلیبد،اوضاعبد،معلمیندانمنمی،بد

صحبتبیماريبهراجعشاهمه.استغلطدیداین،بشوددرستهممنوضعتاکندتغییربیرونیاتفاقاتباید

.بشناسیمکهکنیممی

چو دست شاه یاد آید، فتد آتش به جانِ من

یاريکند نه پر دارم که بگریزم، نه بالَم می

زندهاوبهیکدفعهو،هستماوجنسازیعنی،بودمنشستهجهانشاهدسترويمنروزيکهآیدمییادموقتی

نیستجهاناینجنسازکهبیایدیادش، وبشودزندهعمقییکبهکهداردلحظاتیباالخرهکسیهر،شوممی

بسويبرودو،بشودرهاهاشدگیهویتهمگرفتاریها،اینازبایدو.هستزندگیامتدادهست،شاهجنساز

.بنشینداودستدوبارهشاه

ازیکیو.شوممیزندهاوبهموقعهریعنیافتد،میمنجانبهآتشافتدمییادمموضوعاینوقتیگویدمی

قضاوت،ازقبلشرطوقیدبدون،استلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمواستتسلیمدانیدمیکاراینهايراه



# Programگنج حضور741برنامه شماره 741

8: صفحه

میمنشدگیهویتهمجاناینبهآتشوهستم،شاهجنسازشوممیمتوجهمن،شودمیبازفضایکدفعه

.شوممیعشقجنسازیکدفعهمنو،افتد

میبعالوه،کنممیحسراعشقشوممیعشقجنسازشودمیبازفضایعنیافتدمیمنجانبهآتشپس

دارمپرنهکهبینممیکاراینباردویکیباولی،شودمیشناختههممنشدگیهویتهمکاراینباکهبینیم

برمیاینکهبراي،کندنمیزیاديکمکمنبه،شوممیخداجنسازکهلحظهدولحظهیکهمیننهکنم،پرواز

شوممیمتوجههاموقعبعضیکهبگویدخواهدمییعنی.کنماستفادهخواهممیذهنیبالهايایندوبارهگردم

بینممییکدفعهشوممیتسلیمگویممی.ذهنیبالهايازدوبارهاوقاتبیشترولی،هستمشاهجنسازکه

یاريامذهنیبالیعنی،یاريکندمیبالماستمنوضعیتاینبرسمهوشیاريبهذهنمباهستمذهنمدوباره

.کندنمی

اینبهراجعبخوانمسعديازهمبیتچندیکامروزوموالناازهمبازازابیاتیبیتدواینازبعدبدهیداجازه

یاآنجارفتهایرانازحاالهمهنديعارفانو،نداکردهیادپندارپردهاصطالحباموالناوحافظ،گفتیمکهبیماري

:گویدمیسعدياند،کردهمطرحراپندارپردههمآنجااندرسیدهنتیجهنیابهخودشان

589سعدي، دیوان اشعار، غزل شمارة 

دست در دل کن و هر پرده پندار که هست

بدر اي سینه که از دست مالمت چاکی

چشمتبهآنجاتوکهجسمیعینکهرشدگی،هویتهمهروپندارپردههروکن،نگاهخودتمرکزبابیایعنی

کهلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییازدلبیاوریم،کجاازدلگوید،میدلبههمها را بدر، و ایناینوزدي،

ازیکیعرفا.دادمتوضیحاالنهمینرامالمتکرده،بیچارهرامامالمتگویدمیاینکهبراي.استواقعیدل

وکنیممیمالمتگفتیممسائلمانبرايرادیگرانماکهبینیدمیشماند،ادانستهمالمترابیماريمهمعالئم

.استهاترینمهمازیکیولینیست،ذهنیمنابزاریاعالمتتنهامالمتکنیم،میمالمتهمراخودمان

کنیدمیاگرنه،یاکنیدمیمالمتراکسیتانفعلیوضعیتبرايآیاکهکنیدتأملکمییکاالنهمینشما

را،جامعهحتیراشمابیرونوضعیتراشما.رسیدنخواهدجاییبهمالمتاینواستتانذهنیمنازکهبدانید

،بدهیدگوشوکنیدروشنراتلویزیونتاچند،موضوعاینبشودواضحشمابراياینکهبرايو.دادنخواهدتغییر
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جهان،مسائلبراي،کندمیمالمتراکسییکداردتقریباًکندمیصحبتداردکهکسیهرکهدیدخواهید

کنیممیصحبتداریماالنکهبیماريهمانبه،باشدکسیهرشخصاینپسحتی،،اومسائلکشور،مسائل

:گویدمیدیگرجايیک. ذهنیمنبیمارياست،مبتال

، در اخالق درویشان7سعدي، حکایت شمارة 

که دارد پرده پندار در پیشنبیند مدّعى جز خویشتن را

میماست،مرکزدرکهماستذهنیمنهمینهمکنندهادعاکننده،ادعایعنیمدعیهست،سعديازدوباره

اوازبزرگترنیروییکهبیندنمیبیند،نمیهمراخدابیند،نمیرادیگرکسیخودشازغیرذهنیمنگوید

عللبرکندمیموقوفهمهراکارهاخواند،خواهیمموالناازاالنهمین.کندمیکنترلرااوکهداردوجود

پردهیعنیپیشدرپندارپردهداردکهداند،میخودشمسائلمسببواقعدرگفتمهمبیرونیعللوبیرونی،

هستجلویش،ماستجسمیهوشیاريوماستهايشدگیهویتهمعینکواقعدرکهراپندارعینکپندار،

.بیندمیراخودشفقط.هستچشمشرويیعنی

نبینى هیچ کس عاجزتر از خویشگَرَت چشمِ خدا بینى ببخشند

آنکهشویممیمتوجهیکدفعه،دبردارمامرکزازراعینکاینیعنی، بدهدبینخداچشمواقعاًمابهکسیاگرو

میشدیممیبلندلحظههروماذهنیمنیعنیاستدانشمندوداندمیچیزهمهکردیممیادعاکهکسی

منبعنوانماکهدیدخواهیمببینیم،درستمااگریعنی.نداردوجوددنیادرآنازترعاجزدانم،میمنگفتیم

تمامولی.داریمپهلوانیودانشمنديادعايلحظههرکهحالیدر،هستیمعاجزبسیارخردبیوعشقبیذهنی

تخمهمهواقعدرماست،ضرربههمهکهآید،میذهنیمنهمینازماعملوماگفتارومافکرهايومابینش

همرااینبله،. شدخواهددردبهمنجرگوییممیچههروکنیممیکاريهرو.استکاشتنپوكباداموباطل

.بودیمخواندهشعرهمموالناوحافظازقبالًرا،پندارپردهسعديازدیدید

وبینید؟میخودتاندرراآثاراینهیچببینیدشماهست،چیبیماريایندیگرآثارکهببینیمخواهیممیاما

و،شودمیتحمیلشمابهجمعیالگويوفرديالگويچهبوسیلهآثاراینکهکنیدپیداتوانیدمیکنیدتأملاگر

خودشعمربهترتیباینبهذهنیمنو،زندمیگول،دهدمیفریبراشمادفعههرو،نیستیدآگاهشماچرا

کنیممیفکرهمبازماوذهنیمنبهدهدمیلهراماالگوییچونبینیداگربینیدش،نمیشماو،دهدمیادامه
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جمعازمعموالًهستند،مادرکههستندالگوهاییاینهاخوب،زنیممیحرفکههمهاینبا،هستیمذهنیمنکه

کنند،میراکارایندارندهمههستند،خطربیاینهاگوییممیما،کنندمیعملرااینهاهمجمعچونوآمده

هراست،دروغیندانستندانستناینولی،دانیممیگوییممیما،هستندمعتقدهمهچونهستند،معتقدهمه

این.ندانندهمهکهشودنمی.دانندمیهمهچوندانممیمنپس،کنممیفکرهممن،کنندمیفکرهمهچه

.استغلط

حسیکمابهکنممیفکراینطوريیاوکنممیراکارهمینهممنوکنندمیهمهکههمینایمگفتهوبارهاو

بهو،هستیماوکهباشیمداشتهیقینماکه،آیدمیحضورازراستین،درستامنیتحسدهد،میکاذبامنیت

وشکفضايدرما،نداردوجودیقینماستعینکاینوداریمراذهنیمنکهزمانیتاولیبشویم،زندهاو

:گویدمی.باشدذهنهمانکه،هستیمتقلید

3257مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گوش دار و هیچ خودبینی مکنشُکر کُن، غرّه مشو، بینی مکن

میکندمیادارهراکائناتاینراعالماینکهکلخردبهلحظهاینکهکندمیشکرنهکند،نمیشکرذهنیمن

است،بهتربیشترچههرشعارشو.بیندنمیراآنهااینکهبراي،داردکهچیزهاییبرايشکرنه،بشودوصلتواند

مشو،مغرور،مشوغرهنکنید؟شکرکهشودمیسببشمادرالگوکدامخوبکند،میشکایتواستناراضیو

دهیم،نمیگوشکه،بدهگوشنده،نشانتکبرنگیر،باالراخودتنگیر،راخودتیعنیمکنبینیمکن،بینی

هستیم؟چیبهمغرور

تکبريهیچواست،بیماريعالئماینهابپرسید،خودتانازهستید؟مغرورشماآیاها،شدگیهویتهمبهمغرور

من،کنیدمطرحرامنفقطباشد،بایدمناسمفقط،باشدمنمالبایدمنافعهمه، نبینراخودتفقطنده،نشان

میمگررود،نمیباراینزیرعاقلآدممن،بهبدهیدهستقدرتچههرمن،بهبدهیدراقدرترا،همهکردم

کهبدهداجازهکهباشدخودبینآدمباید.کندقبولنباید،بشودجمعرویشقدرتهمهاینکسییککهشود

.استخطرناكخیلیکنند،متمرکزوارويراقدرتمردم

است،بیماريعالئماینهاپس
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اُمّتان را دور کرد از اُمّتیصد دریغ و درد کین عاریتی

کردیمفکرما،شدمیآنجابایدروزچندکهامانتیقرضی،ذهنیمناینکهاستدردناكچقدرافسوس،هزار

دادنپزازماکهبینیدمی.بدهیمنشانهمهبه،کنیمبزرگراآنبایدماو،باشدآنجابایدهمیشهذهنیمناین

من،هستمشماازبرترهستم،برترمنکهذهنیتصویرارائهومقایسهودادننشانخودوخودبینیاینازو

داشتیممیذهنیمنمابایدسالگیدهتاروزيچندقرضی،یعنیعاریتی.داریمبرنمیدست،دانممیبیشتر

امتیکرد،دوربودنزندگیباموازيوبودنتسلیموبودنخدابندهیعنیامتیازراهاامتیاراامتان،رامردم

.بودنامتیعنی

است،نقصاحساساشنتیجهاست،جداییاشنتیجهو.بشویمبودهزندگینظرموردکهانسانیمانتوانستمکه

همهماکه،استبیماريعوارضازبشومکاملکهبشوداضافهمنبهبایدکهذهندرنبودنکاملحسوجدایی

،هستندناقصکنندمیفکرهمهنکند؟بودنناکاملحسکههستکینکند؟جداییحسکههستکی.داریم

اگرلحظهایندرماجانگفتهموالناکهحالتیدرشود،نمیزندگی،زندگینهوگر،بشوداضافهآنهابهبایدچیز

میموالناوکنیمنمیپیداراکاملجانآنما، مدهاستادبهدستايآمدهجانکاملکنیمپیدارااصلیجانآن

شوند؟نمیمتوجهانسانهاچرادردودریغصدگوید

نداند بر سماطخویش را واصل من غالمِ آنکه اندر هر رِباط

راخودما،ذهنیوضعیتیک،ماذهنیمنیعنیکاروانسراکاروانسرا،هردراوکههستمکسینوکرمنگویدمی

تصوراتدرآیاچی؟شما.استیکتاییفضايمعنیبهاینجادرخوانسفره،یعنیسماطنداند،خدابهواصل

اینکههستید؟ذهنکاروانسرايدرکهحالیدرهستید؟خدابهوصلهستید؟واصلکهکنیدمیفکرتانذهنی

واستخدابرشدنواصلواقعاًاین،بشودهویتهمآنهاباوباشدداشتهدینییامعنويباورهايمثالًانسان

.بفرماییدشماشده؟تريذموبیماريیاشدهخوببیماري،استبیماريعالجیعنیاست،یکتاییفضاي

تا به مسکن در رسد یک روز مردکه بباید ترك کردبس رِباطی 

کهحالیدراستیکتاییفضايکهمانابديمنزلبهباالخرهتاکنیم،تركبایدماراکاروانسراهاازخیلی

فکرنبایدفکرهایمانبهبودوباورتغییرذرهیکبایعنی.برسیمروزیکهستیمزندهمانجسمدرهنوزیمازنده
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و،شدخوبهممابیماريو،کردیمجاروراهاشدگیهویتهمتمامو،شدیمزندهحضوربهدیگرماکهکنیم

.شدیمخوبهمهمهاززودتر

کهبرسدبساشاصلیخانهبهاشاصلیمسکنبهاینکهبرايبشربشر،یعنیمردواستبشرمورددراینو

وضعیتیهردرشماپس.آنجاستداینوا،کندتركراکاروانسراهاازخیلیباید،هستلحظهاینیایکتاییفضاي

.استذهنیوضعیتیکوضعیتآن،کنیدترکشهستیدکه

زوایايازتاکنیم؟میراکاراینچیبرايبیماري،عالئموبیماريخودکنیم؟میصحبتچیبهراجعداریم

من،شودمیبیماريسببکههست،مندرچیزيچهکهبدهیمتشخیصبلکه،کنیمنگاهبیمارياینبهمختلف

ازکهاینطورپایین،آوردمیراماخودبینیاوالًهاصحبتاینجورچیست؟منمرکزعینکشدم؟هویتهمچیبا

شویممیمتوجهیکدفعه.کنیممیعجزحسیواشیواش،داندنمیکسیمنازبهتر،دانممیمنگفتیممیاول

:کهآیدمییادمانشعرآننه،که

بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودمِ

عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

عالجراشمابیماريتوانندنمیبیرونیعلتهايکهاید هرسیدشناساییاینبهیااید هرسیدنتیجهاینبهشمااگر

نکنید،ایجادمزاحمتهمشماو.بشودوبشو:بگویداویعنی.کندکارفَیکونکُنو،بشویدتسلیمبایدبلکه،کنند

جاییخوباید هرسیداینجابهاگر.بشودشمابعدچهارواردلحظهبهلحظهاودمِونکنید،قضاوتنکنید،مقاومت

خانهبههنوزدنرسیدیهنوز،راهتواستکاروانسرایییکاین،آیدمیپیشوضعیتیهرکهفهمیدمی.هستید

: گویدمیراهمیناینجادربله.دنرسیدیاصلی

628مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

جوپس بدان این اصل را اي اَصل

هر که را درد است، او برده ست بو

،چیستمنحقیقتکهگردیدنمیایندنبالشماگردد،میاشریشهدنبالکهکسیايبدان،راقانوناینپس

خداجنسازخوب.هستیمخداجنسازماگفتیمم؟اجوهريچهمنچیست؟مناصلم؟اشدهدرستچیازمن
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کنم،پیداخواهممیرااصلاین.باشمابدیتجنسازوباشم،بینهایتبایدباشم،بینهایتجنسازبایدباشم

یکدادندستازبخاطرماکهنیستاینداشتندرد.بردهبواودارددردکههر. بدانگویدمیراقانوناینپس

داشتندرداین.بشویمغمگینکنیم،زاريکنیم،گریهآننیاوردنبدستیا،شدیمهویتهمبا آن کهچیزي

چهبهاین،نالندمیدارندهمهکهغموغصه،دارممناالنکهدردياینببینیمکهاستاینداشتندرد.نیست

.استهاشدگیهویتهمعلتبهکهدیدخواهیمکنیمتوجهدرستاگراست؟علت

شناساییکهکنیمشناساییوکنیمانکارخواهیممیوشناختیمودیدیمراهاشدگیهویتهموقتیحاال

رااعتیادخواهدمیکسییکاینکهمثلدرستشود،میشروعهوشیارانهدردهايیکدفعهاست،آزاديمساوي

جذبخواهدمیرامنلحظههرکهچیزياینازبیرونکشممیراخودمهوشیارانهدرد.کندتركخواهدمی

میولی،شدهالقامنبهاینطوري،امدیدهاینطوريکنم،زندگیتوانمنمیآنبدونو،هستمعاشقشمنوکند

درمرکزمازرااینخواهممی،باشدمنمرکزایننیستالزمکنم،زندگیتوانممیاینبدونبگویمخواهم

.استهوشیارانهدرداین،آورنددرمیراآدمجگراینکهمثلدرست،بیاورم

بويبرده؟راچیبويبرده،بواینصورتدرافتادهدردبهاالنچراکهداندمییاکشد،میهوشیارانهدردکههر

ازبعد،مامرکزبشودآن،چیزهاباباشیمهویتهمروزيچندآمدیمماکهجهان،اینبهآمدنازاصلیمنظور

االنولی. بشودبینهایتمادرونیعنی،اوابدیتاو،بینهایتبهبشویمزنده،بشویمآزادهاشدگیهویتهماین

.بردیمبوپسبشویم،توانیمنمی

بهزندگیبويیعنی،بردهبوآدماین،کشدمیهوشیارانهدردوکندمیبازرافضالحظهبهلحظهکسیهر

تقصیراست،همسرمتقصیرکهاستمعلوم،ندارمایراديکهمنگویدمیکههرنبرده،بوگرنهو،رسیدهمشامش

بوکند،میمالمتکسیهر.نبردهبواینکنم،میزندگیآندرمنکهاستجامعهتقصیراست،مادرموپدر

.بردهبوکندمیکارخودشرويهمفقطوکندمیکارخودشرويوکردهتمامرامالمتکسیهر.نبرده

اصلهستید،جواصلکنیدمیگوشبرنامهاینبههمشماچونجو،اصلايبدانراقانوناینگویدمیشمابه

کجاست؟مايریشهریشه،یعنیاصلچیست،تانریشتهچیست،اصلتانببینیدخواهیدمی،هستیدجوینده

دنبالشماوداریدبینهایتریشه،نهداریم؟بینهایتيریشهیکیامنداریریشهواستابرمثلوفضاتوهمین

.گردیدمیآن
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هر که او آگاه تر رخ زردترهر که او بیدارتر، پر دردتر

غصهاینکهنهاست،بیشترهمدردشفضاگشاییاثردرشود،میبیشترحضورشهوشیاريکسیهرگویدمی

نباشدیاباشدهمآنمختصراًتادویکیفقطکنیممیفکرماابتدا.شودمیبیشتراشهوشیارانهدردخورد،می

کهکمییکولی! ندارمدرديکهمنکه،برویمبارزیراگرداریم،دردهاییهممختصراً.داریمشدگیهویتهم

.شودمیبازچشممانو،شودمیگشودهفضاوکنیممیکارخودمانروي

هویتهمپولبامندارم،شدگیهویتهمچقدردارم،دردچقدرمنببینکننگاهمن،بهکننگاهنهگوییممی

هممادرموپدربامن،هستمشدگیهویتهمهمسرمبامن،هستمشدههویتهمفرزندمبامن،هستمشده

امسیاسیباورهايباهستم،شدههویتهمدینمبامنهستم،شدههویتهمباورهایمبامنهستم،شدههویت

!نباشمشدههویتهمبا آن منکهنیستچیزياصالًهستم،شدههویتهم

دردیعنیترزردرخ.استبیشتردردشاستترآگاهکسیهروشود،میشروعهوشیارانهدردهاينتیجهدر

شناسیدمیراهاشدگیهویتهمشماکهیواشیواش.کندمیعبوراوازانرژياست،ترشفافاما،استبیشتر

هویتهماینتويدراید هشدگذاريسرمایهکهشماکشید،میهوشیارانهدردواندازیدمیوپذیردمیو

احوالمانمتوجهمارفتهرفتهو،شودمیزیادحضورانباشتگی،ماشویممیآزادوقتی،شویدمیآزادهاشدگی

.کنیممیپیشرفتداریمیواشیواش،بودیمچجوريماکهشویممی

کهبینیدمییواشیواششما.شودمیبهترهمبیرون،درونکردنبازبلحاظکنیممیپیشرفتکهتدریجبهو

اذیتراشماخواهندنمیشما،ازآیدمیخوششانمردمشود،میبهترتانبیزنسشود،میبهترتانروابط

میشماجذبیواشیواشکنند،نمیفرارنیستند،متنفرشماازآنها،کنیدنمیاذیترامردمدیگرشما،کنند

کنید،نمیقضاوتزنید،نمیبرچسبنیستید،متنفرمردمازدیگر،داریددوسترامردمکهبینیدمیشوند،

نیستیداخباربهحساسدیگرآنقدرندارید،زندگیانتظاراتفاقاتازدیگرکنید،میبازرافضاکنید،نمیمقاومت

چهدیگردرونتان،همبیرونتانهمشود،میدرستتانزندگیبینیدمیدیگرشود،میچه،گویندمیچهکه

؟داریدايغصه
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بینشِ زنجیرِ جباریت کو؟گر ز جبرش آگهی، زاریت کو؟

اوجبرکنی؟نمیعجزاحساسچراکنی؟نمیزاريچراپس،هستیآگاهیعنیآگاهیخداجبرازاگرگویدمی

ادامهماراذهنیمنو،هستیمذهنیمنکنیممیفکرماکهاستاینوبشویم،زندهاوبهبرویمماکهاستاین

.دهیممی

حرصایندر،ذهنیمناینتوي،خداستجبر،خداستخواستاینکهکنیممیفکر،گویدمیهماالنو

.استماانتخاببلکه،نیستخداجبراین،بمانیمبیماريایندر،بمانیممانامراضاینتوي،بمانیمهایمان

بایدخدایعنیاوجباریتزنجیردیدناثردرکهبینشیاینوکنی؟نمیچرازاريپسآگاهیاوجبرازگویدمی

ماهیگیريتورمثل،خداستتورذهناینکهبدانیکسیاگرنداري؟رابینشاینچراکو؟بدهددستتوبه

اگر،کنیدقتقضاقانونبهبایدکند،کارفَیکونکُنبایدبشوي،تسلیمبایدبدهی،گوشاوحرفبهبایدوگرفته

بینی؟نمیشایدپساست؟اینطوريرفتارتوفکرچراپسدانی،میرااینها

کی اسیرِ حبس، آزادي کند؟زنجیر، چون شادي کند؟بسته در 

اسیرزند؟میدسترقصد،میشودمیپاکند؟میشاديچجوري،ببندندرادستانشکننداسیرراکسییک

مقاومتمرتباینکهبرايچرا؟.خدااسیرهستیم؟کیاسیرهستیم،اسیراینطوريذهنتويهممایعنیشده،

گذاریممیراآنهاو،شویممیهویتهمبیشترآفلچیزهايبامرتبکنیم،میقضاوتمرتبکنیم،می

میایجادبیشتريدردروزبهروزکنیم،میزیادتر،برداریمیکییکیراهاعینکایناینکهعوضعینکمان،

ماهستم؟منکارههمهکهبفهمیخواهیمیکهگویدمی،کردهزنجیرتويرامااو.کندمیخداگوییممی،کنیم

! هستیمماخودکارههمه! نهگوییممی

نمی،ذهنیمنتويانسانذهنی،منتويتویعنی؟کندمیآزادياحساسباشدحبساسیرکسیکهگویدمیو

همینکهمرغیشمابکند،نبایدبکند؟آزادياحساسوبرقصدبزندبایداست؟گرفتارواستذهنیمنيتوبیند

زندمیراخودشکند؟میچکارقفسدر،بگذاریدشماقفسدرشدگرفتاراالن،پریدهمیبیرونپیشدقیقهدو

اینذکرشوفکراشهمهکهخوردنمی.حاالبخوررااینهابگذار،دانهوبگذارآبآنجابیاحاال. قفسدیوارهايبه

مینهنیفتاده،اتفاقیگوییممی،نشستیمراحتخیالباذهنقفستويماولیبیرون،برودقفسازکهاست
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بینینمیچراتوبسته،پایتودستبهدیگریکیرازنجیراینکشیده،زنجیربهراتوبیماريبیماري،توگوید

.بشويتسلیمباید

***پایان قسمت اول *** 
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اندبینی که پایت بستهور تو می

اندبنشستهشَه بر تو سرهنگانِ

االنهستم،بازمثلکنم،پروازندارمپرولی،بینممیمنگفتاولبیتدرکهاندبستهراپاهایتکهبینیمیاگر

واندبستهراپاهایتکهبینیمیتواگرگویدمی.بدهدنشانمابهرابیماريخواهدمی،گویدمیدیگرجوریک

مأمورانشاست،زندگی،خداستشاهاینجا،کنندمیتماشاراتوواندنشستهشاهمأمورانیعنیشاهسرهنگان

بروي،کنیممیولماکنی،رهاراشدگیهویتهمبایدگویدمیاند،داشتهنگهراماکهاستفکرهاییهمانهم

آزادياینکهنیستیمتوجهچرا،کنیمیآزاديحسکنی،میشادي،خوريمیغذاداري،قفستويآمديتو

.بکنیمخواهیممیچکارماببینند،کنندمیتماشارامااندنشستهخدامأمورهايپسنیست؟

مکن با عاجزانپس تو سرهنگی

زآنکه نَبود طبع و خوي عاجز، آن

وخوياینکهبراينکن،ظلمنکن،ثابترااتذهنیمننگو،زورعاجزانبهنکن،سرهنگیعاجزانباتوبنابراین

فکریابدانید؟عاجزخواهیدمیگرفتارياینوبیماريایندرراخودتانشماخوب.نیستآنعاجزطبعوعادت

ودانیدمیقويراخودتانهاانباشتگیوهاشدگیهویتهمبراساسشماآیاهستید؟قويخیلیکنیدمی

وانداختهماهیگیريتوريتوراشمایکیکهدانیدمیاگر.کندنمیراکاراینعاجزگویدمیدانید؟میدانشمند 

بازرافضا،بپذیريرالحظهاینباید،بشويتسلیمبایدبده،جانشمابهاودمِباید،بخوریدتکانتوانیدنمیشما

خواهینمیچرا،بفهمیرااینخواهینمیاگر.بدهدشفا،کندپاكاورادردهاوشدگیهاهویتهماینتاکنی

برهمباز،کنیمیدانشمنديو،کنیمیزورگوییو،کنیمیخودنماییهمهاینپسچرافهمیمیاگربفهمی؟

ذهنیت؟مناساس

ور همی بینی، نشانِ دید کو؟بینی، مگوچون تو جبرِ او نمی

مادادهتوضیحآنقدرموالنادیگر.بکنیراکاراینمجبوريتووتوازخواهدمیچیزندگیکهبینینمیتواگر

جداییساختیمیآمديمیباید،بودهقضااینساختیراذهنیمنآمدیدکهاینگویدمیموالنا: دانیممیرااینها

ویرانمزد: کهگفتگذشتههفتههممابهوکنیمتالشیراذهنیمنفرصتاولیندربایداینکهبگیريیادرا
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هویتهمرا،ذهنیمناینهوشیارانهماکهاستاینمزد،آنجایزه،آنگشایش،آنیعنی، فتوحآنکردنستش

وجودمزدينکنیمراکاراینهوشیارانهاگر. بگیریمراحضورمزداین،تویشبریزیموکنیمویرانراشدگیها

باید.باشیمستوانینمی،هستیطالجنسازتودارياجباربایدکه،بینینمیرااوجبرتواگرگویدمی.ندارد

. استتوجبراینباشد،مرکزتاوبگذاريوکنیالکنی،خالیرامرکزتبرويبیایی

نشانیکهماکنی؟میراکارهااینچراکنی؟میداريکارچهپسبینیمیاگربینمنمیبگوپسبینینمیاگر

آییمیلحظههردانم،میمنگوییمیلحظههر،کنیمیستیزهلحظههرکنی،میمقاومتلحظههر،بینیمنمی

اوجبر.کهنیستاوجبردیدنشانکهاینهاخوبمن،منمنگويمیهیجانیذهنیباشندهیکعنوانبهباال

توانینمیذهنازهویتهستم،کیمنکهبگویدشمابهبخواهیذهنازوبمانیذهندرتوانینمی:کهگویدمی

بخواهی،خوشبختیتوانینمیشدگیهایتهویتهمازکند،خوشبختراتوبخواهیتوانینمیذهنازبگیري،

کارهیچکهبکنیکاريیکبایدکو؟نشانشپسبینیمیودانیمیراهاایناگربخواهی،هویتبخواهی،زندگی

. کنینمی

قدرت خود را همی بینی عیاندر هر آن کاري که میل استَت بدآن

هموقتیآن،دنبالرويمی،کندمیجذبکاملبطوردزدد،میراتوتوجهچیزيیکوداريذهنیمنوقتی

شودمی.مرکزتگذاريمیآورديبدستوقتیآورم،میدستبهرااینروممیمنگویدمیو.شديهویت

یادادندستازدرچراراقدرتتدارم،قدرتمنگوییمی،دهیمینشانراقدرتتخوب،دیگر،اضافیعینک

جنسازچونکهکندمیایجابجذبقانونپس.خواهینمیپسبري؟نمیبکارشدگیهاهویتهمشناسایی

بگویی،بیندازيخداگردنبهبعداًو،کنیحرکتجسمسويبه،هستیجسمجنسازهستی،جسمیهوشیاري

. باشمطورياینمنکهخواهدمیخدا

در هر آن کاري که میلت نیست و خواست

اندر آن جبري شدي، کین از خداست

بهمیلماحضور،بهنداريمیلکهاستمعلومداري،جسمیعینکشدي،ذهنیمنشدي،منجنسازخوب

مهممندارم،اعتبارمنهستم،شماازباسوادتریاسوادمبامنبگوییمشدن،بلندبهذهنی؟مندرداریمچی

ازکنیمکوچکخواهیممیرامانذهنیمنآیااما.دهیممینشانمردمبهشدگیهاهویتهمایناساسبرهستم
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ازخواهیممیکنیم؟شناساییخواهیممیکنیم؟جارواین ها خواهیممیوبشوییم؟بزرگترحضوربهطرفآن

کهکردم؟ایجادخودممننیستمربوطدیگرانبهمندردهاياینکهبگوییمخواهیممیبرداریم؟دستمالمت

.کاراینبهنداریممیل! کهبگوییمخواهیمنمی

طورياینماخواستهخدارااینشدیمکهطورياینگوییممیاست،ماتقصیرنداریممیلماکهگوییمنمی

همدیگردانیممیما.استبیماريآثارازهمهااینکنیدتوجه. شدیممیدیگرجوریکخواستمیاواگرشدیم،

بازشویم،میهویتهمهمباز،دکنمیایجاددردبالخره،دکنمیایجاددردبرد،میراههبیبهراماشدگیهویت

شمااگراست؟درستاینخواهیم،میخوشبختیخواهیم،میهویتجهانازهمبازجهان،بهرویممیهم

. کنیتركراذهناینتوکهاستایناوجبرخدا،خواستخدا،خواستنهکنممیخودمبگوییدبایدبخواهید

اندجبريکافران در کارِ عقبیاندانبیا در کارِ دنیا جبري

کارهاياست،ذهنکارهايکهدنیاکاربهاشتغالکهدانندمی،آورندمیطرفآنازپیغامکهآنهاییانبیا،گویدمی

شدي،قطبتو،شديرئیسواقعدرتو:کهگویدمیغزلدرداریم،همغزلدر.ندارندمیلیاستذهنیمن

بهدنیاکاربهانبیایعنی.کنندحلخواهندنمیذهنیهايمنخود،کنیحلخواهیمیراذهنیهايمنمسایل

هویتهمکهانسانهاییاما.کنندروشنرامردمخواهندمیبیاورند،پیغامطرفآنازخواهندمیپردازند،میزور

تسلیمخواهندمیوقتیکنند،بازرافضاخواهندمیوقتی،پردازندمیعقبیکاربهوقتی،کافرانهستندشده

بشومپاخواهممیگویندمیهمعبادتشانحتی.کنندمیتکلیفاحساسآید،میزورشاناند،جبري،بشوند

.بخوانمبایدولی،ندارمرااشحوصلهآید،میزورمولیبخوانمرانمازم

هرحاالمثالخواهیممیکهاینبراياشتیاق،شوقحالتباحتیرضایتباباز،آغوشباشماکهاینبهداردفرق

غزلبایدنداریدحوصلهبخوانید،موالناغزلخواهیدمیمثالخواهید،میجورهرشمامدیتیشنیهرعبادتی،

علتبهببینیمباید،استماازاینزور،بهپردازیممیکاراینبهکهاین. شدیدخستهبخوانید،همراموالنا

بهتلخدارويیکبیماريشفايبرايهاموقعبعضیولیدهدمیتوضیحرابیماريداردموالناپس. استبیماري

بودهمامرکزحاالتاکهاستمرکزيیکازشدنجداوانداختنوقبولوشناساییتلخداروياین،دهندمیآدم

کردممیکسباعتباردادم،میپز،کردممینماییخودمثالحاالتامنکهاینو،هستیماوکردیممیفکرمااست،

.استدورغینهمهفهمممیاالندادندمیمنبههمايعدهیکشدگیها،هویتهمهمینخاطربه
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کردهایجاددروغینبطورمنکهمزیتییکخاطربهبودهدروغینهمهسپاسگزاريها،توجهتاییدها،آنتمام

چه،گوییممیدروغچقدرماکهکنیدنگاهشما.استبیمارياین،بردارمدستخواهممیکارهااینازو.بودم

تا،مشکالتیچهو،شویممیدچارهاییمصیبتچهبهو،کنیممیدرستمردمذهندردروغینیذهنیتصویر

فایدهکاراینکهشویممیمتوجهاالن،کنندتاییدراماتا،کنندتوجهمابهتا،کنیمایجادراذهنیتصویراین

. ندارد

جاهالن را کارِ دنیا اختیارانبیا را کارِ عقبی اختیار

استفادهلحظهایندرانتخابمانقدرتازاینکهمحضبهولی،نیستیمانبیاماکهاستدرستحاالانبیا،خوب

صبراست،درونفضايگشودنیعنیموالنالحاظبههمآخرتکاربکنم،خواهممیآخرتکارمنبگوییم،کنیم

مسئولیتقبولاست،رفتنبارزیراست،بیماريشناختداده،توضیحاولهماناست،هوشیارانهدرداست،

ازغیرکردنخواهدکمکمنبهکسهیچنیستنددیگران.هستمخودمخودم،هوشیاريمسئولمنکهاست

.کنممیاختیاررااینمنوخودم

کارهايدردبهکهبیاوریمطرفآنازپیغامییککههمینولی،نیستیمبزرگانبیايجزءحاالکهاستدرستما

هستیم،انبیاجزءبکنیماستفادهمانمسائلحلبرايفضاآنخردازبکنیمبازرافضاکههمینبخورد،خودمان

درستعسلعسلزنبورو،شودمیوحیعسلزنبوربهگفتهمابهپنجمدفتردرقبال. هستیمآورانپیغامجزء

انسانیهرحاالخواندیم،قبال.باشدعسلزنبورازکمترتواندنمیانسانمرکزوحیِآمده،قرآندریعنیکند،می

. باشدخواهدمی

کنیداختیارشمااینکهشرطبهحاالبشود،گشودهفضااینکهشرطبهبشودوحیتواندمیانسانیهرمرکزبهپس

امازندگی،بهشدنزندهوگشاییفضاسمتبهبرویدجهان،سمتبهبرویدکهداریداختیارلحظهایندررا،این

پشتازخواهندمیلحظههرکنند،میانتخابرادنیااینچیزهايباشدگیهویتهمودنیاکارلحظههرجاهالن

کنید؟میاختیارراچیشماشده،گشودهفضايعینکپشتازنهببینند،شدگیهویتهمعینک
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زآنکه هر مرغی به سوي جنسِ خویش

پیشپرد او در پس و جان، پیشمی

رود،میاوسويبهاستچیزيهرجنسازمرکزشدرکسیهر:گویدمی.دهدمیتوضیحراجذبقانوندارد

هوشیاريجنسازاگر،جسمسويبهرویممیاستجسمجنسازمامرکزاگرحاالو.رودمیجنسسويجنس

حتیگشایی،فضااثردرلحظهاینکهدانیدمی،شدیددانابسیاراالنشماولی.هوشیاريسويبهرویممیاست

حضوربهانسانهايسويبهتا،برودهوشیاريسويبهتا،بکنیدهوشیاريجنسازبایدرامرکزتانلحظهیک

،شودمیکشیده،رودمیانسانفکراولیعنی. بزرگذهنیهايمنسويبهنه.برودموالناسويبهبرود،رسیده

فضاولی،دنبالشدیرومیبعد،چیزيیکرويشودمیمتمرکزفکرتاندانیدمیشما.رودمیخودشدنبالشبعد

. خداسويبهرویدمیزندگی،سويبهرویدمی،شودمیشدهگشودهفضايجنسازمرکزتانکنیدمیبازرا

آمدنددنیا را خوش آیینسجنِآمدندکافران چون جنسِ سجین

استکسیکافر.گویدمیراماهاهمین،گویدمیراخاصیمذهبرا،خاصیدینیککهنکنیدفکرشما،کافران

. پوشاندمیراخدارويرازندگیرويچون،استشدگیهویتهمجنسازمرکزش،داردشدگیهویتهمکه

جهنمجنسازهااین. استکافرانجنسازنکردهتجربهرالحظهاینوکندمیزندگیزماندرکهکسیهر

از،هستنددودجنساز،هستنددردجنسازچی؟یعنیهستنددوزخجنساز.هستنددوزخجنساز،هستند

.هستندجهلجنس

بندیممیرافضایکی،زندگیخردعینکباکنیممیبازرافضایکیببینیمتوانیممیجوردولحظهایندرچون

جنسازبینندمیدردعینکباکهآنهایی. بینیممیدردعینکوسیلهبه،شویممیدردمند،شویممیمنقبض

رضایتوروییخوشبامیلکمالبارادنیازندانیعنیدنیاسجنبنابراین. هستندسجینهستند،دوزخ

کردهخداگوییممی،دهیممینسبتخدابهرااینو،کردیمدردازپررازندگیمانانسانهاماازخیلی. اندپذیرفته

در.دهندمیادامهرادردهااینروییخوشورضایتکمالباهمبعدو،کردهخودمانانتخابکهدانیمنمی.راما

بیماريهمانازکاراین.نیستدرستکاراین.ذهنزندانشودمیکهدنیازنداندریعنیدنیاسجندرکجا؟

. است
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سوي علّیینِ جان و دل شدندبدندعلّیینانبیا چون جنسِ 

وسطایندرآوردندبزرگهايپیغامآوردند،دینکههستندبزرگانبیايآنتَهدردارد،وسیعیطیفانبیاگفتم

همماپس.آیدمیپیغام،کنیممیبازرافضاهاموقعبعضیکههستیمهممابالخرههمطیفطرفاینوها،مسط

جنسازاست،بهشتجنسازاست،علیینجنساز،استطورياینکسیهرو،هستیمپایینردهانبیاجزء

.شدندخارجذهناز،نماندندذهندربنابراین.استیکتاییفضاي

ماند؟میچهکنیدخالیشماراشدههویتهممرکزوقتیاست،آسمانهابااليکهنکنیدفکرشماهمعلیناین

کنید،کوچککنید،کوچکراذهنیمنشمااگر. شودمیبازمادروندرفضا،شودمیکوچکذهنیمنموقعهر

است،علیینشمانهایتبیاین. نهایتبیشوید؟میچقدرشما.شودنمیصفرحاالبشود،صفرمثال،کنیدکوچک

نه.علیینگذاردمیموالنارااسمش.استاونهایتبیبه،خداستبهشماشدنزندهواقعدرشمانهایتبیاین

. سجینگویدمیاینجاکهنهدوزخ،قَعرنهالسافلین،اَسفل

دردها،وشدگیهاهویتهمکردنزیادولحظهاینازشدندوروذهنیمندرافراطعلتبهمارادوزخوسجین

تواندنمیشد،مریضذهنششد،مریضجسمشکهبینیممیزمانیمدتازپسسالمیآدمیک.کردیمتجربه

حتی،کندمیتنهاییحسشده،خشمگینشده،پرخاشگراست،نگرانیازپراست،اضطرابازپربخوابد،

هستند؟طورياینچرا.سالهبیستآدمهاي

،دانستندنمیمادرشانوپدرکردند،میپاكسالگیدهدرموقعبهرامرکزشانبایدکهدانندنمیاینکهبراي

موالناهم،گویدمیدینهمراهاایناند،نوشتهراهااین،دانستهنمیهمجامعه،ندادندیادراچیزهااینبنابراین

ازبیتچنددوبارهبله،. آوردمسعديازپندارپردهازمثالشاهدمندوبارهامروز. گویندمیعرفاهم،گویدمی

:گویدمی1394بیتازخوانممیاولدفتر

1394مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اي برادر چون ببینی قصرِ او؟

چونکه در چشمِ دلت رسته است مو

فضايمندوستايمن،برادراي،انسانايیعنینمادگونه،صورتبهاستزندگیخداست،اواینجا،دراوقصر

ازچشمدرمورستناین.رستهمودلتچشمدراینکهبرايببینی؟خواهیمیجوريچهاستاوقصرکهیکتایی
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طوريکهتوکهبگویدخواهدمی.استدردباهمراهبینیمیراچیهرو،کندمیاذیتکهاستقدیمیبیماریهاي

منجنساز،نیستاوجنسازدلتچرا؟.بینیمیدردباراچیزهمهشود،میوارددردچیزهمهدرکهبینیمی

.استذهنی

اوحسببربینیمیکهراچههروروییدهتومرکزتو،دلچشمدرکهاستموییمثلدرستذهنیمناین

درد،بهشودمیآغشتهبینیممیراچیهر،داردوجوددردمامرکزدریعنی.بینیمیدردحسببرپس،بینیمی

ماداریم،مانهمهکنیممیکارداریماالنکهترتیبیاینبهما،باشیمنکردهکارخودمانروياگرکینهکینه،مثل

،دارندکینههمسرشانبهبرادرشان،خواهربهمادرشان،وپدربههابعضیحتیبهنسبتداریمشخصیکینه

رودمیقطرهیککنیممیکاريهر،استسیانورزهرمثلکینهدارند،کینه،کوبیدندراهارنجشرنجیدند،اینقدر

.رستهمودلتچشمروياینکهبرايببینیتوانینمیراخداقصرگویدمی. حسادتمثلکند،میآلودهتوي،آن

وآنگه آن دیدارِ قصرش چشم دارچشمِ دل از مو و علّت پاك آر

وبشناسیراشدگیهاهویتهمبایدکنیپاكاینکهبراي.بکنپاكعلت،مرضوموازراچشمتاینگویدمی

.بشوياوجنسازوببینیراخداقصر،ببینیرااوقصرکهباشداشتهانتظارآنازپس.بیندازي

زود بیند حضرت و ایوانِ پاكهر که را هست از هوس ها جانِ پاك

جانش،کندمیاعمالوکندمیتلقینمابهشدگیهاهویتهماینکههاییخواهشازکههوسهاییازکسیهر

راخداهمبایدآنجاازکهپاکیایوانوخدابارگاه،سالگیهفتادنهزود،کنیممیسعیداریمکه،کندپاكرا

مرکزمان،درشدگیهاهویتهمدیدازیعنینفسانیهايخواهشازبایدپس.دیدخواهدراجهانهم،کندتماشا

هاییجنبهاینها.کنیمالراآنهاو،بشناسیمراشدگیهایمانهویتهمبایدکاراینبراي،کنیمخالصراخودمان

.بودمریضیاز

836مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

غم به امرِ خالق آمد، کار کنبینی، تو استغفار کنچونکه غم

،استشاديجنساززندگیچون.زندگیازکی؟از،بخواهیممعذرتباید،شویممیخودماندرغممتوجهوقتی

عینکراشدگیهاهویتهمکردم؟اشتباهیچه.کردماشتباهاینکهبرايغمگینم؟منچرا.استآرامشجنساز

دنیابسوياگرکهفهمممیاآلن.نه؟بردمکاربه.بلهگفتاآلنهمین،داشتمانتخابقدرت. کردمانتخابمرکزم
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،خودتاندرببینیدغماگرشما.دانیدمیشما،دانمنمیکنم؟میعمل،فهمممی؟هستماوجنسازروممی

بهآییدمییا،سیستممالمت،جامعهمالمت،هایتانبچهمالمت،همسرتانمالمت،مالمتبهکنیدمیشروع

.هستچیمرکزتاندرکهبینیدمیوخودتان

خواهیدمیشما،کردماشتباهمنکهبگوبخواهمعذرتخداازبشینبیاغمگینیاگربگوییداینکهمثلدرست

ازنبایدخوب،داریدرارنجشورنجیدیدکهشویدمیمتوجهاآلن،رنجیدمییکیازشمابکنید؟راکاراین

کهحاال.رنجیدمنمی،کردممیبازرافضابایدهمانجا.بوداشتباهمنرنجشاینکهبخواهید؟معذرتزندگی

راشماماتاکنیدگریه،کنیدتعظیم،بکشیدرامامنّتبیاییدگویندمیهابعضی.اندازممیرارنجشاینرنجیدم

.رنجیديمینبایدکه،بشويخودتاشتباهمتوجهبایدشما،خیرنه.ببخشیم

درکنکار،ردیگدادمتوضیحاآلن،چییعنیاستمشخصهمکار.کنکار،آمدهخداامربهغماینگویدمی

کنکار،نَرَنجیکسیازکنیبازرافضاآیندهدر،نکنیاشتباهدیگر کنکار،خواهیمعذرتدرکنکار،انداختنش

غموقتیپس.کندمینابودرامنداردکردمجمعمنکههاییکینهاینبگویی،بیندازيرااتکینهایناینکهدر

چیازناشیغماینکهبینیممی،رویممیمسئولیتبارزیر،کنیمنمیمالمترادیگرانیاراخودمان،دیدیم

.استخودرويکاراست،خودرويتمرکزمستلزمکاراین؟آمدکجااز،هستشدگیهویتهمکداماز؟هست

.رااینهاشنویدمیحتماً،کارکن،کنشکر،کنشکرگفتمابهقبالً.کنکارگویدمیببین

،کنیمنمیراکارهاایناینکهبراي،کنکارآمدخالقامربهغم،مشوغرّه،مکنخودبینی،کنشکرگویدمیچرا

بیایدخودشخوب؟بکنمکارچیبکنمچراکار،کنمشکرکهمنبهدادهچی.استبیماريآثارازکنیم؟نمیچرا

نفریکهمخدا،نفرمیکمنگوییممینکهیا.استبیماريآثارهمدوییهمینخود.نه،دیگربکنددرست

.نیستچیزيهمچون،استذهندیداین،استغلطاین،کنددرستمراکار،کندرحمبیاید،است

روي،کشدمیشدگیهاهویتهمآناز،کشدمیازجهانراخودشاوبشویمتسلیماگر،هستیماوامتدادما

نمیذهنتوياآلن، هستیمکیفهمیممیموقعآن،هستیمکیماکهگویدمیهممابه،شودمیقائمخودش

چیزيهمچون،استشرك،استغلط،استدوییاستجداییاین،خدایکیمایکیکههمتجسماین،فهمیم

.بشودروشنبیماريمختلفهايتاجنبهخوانممیرامناینهاخوانیممیدیگرچیزیکاآلن.نیست



# Programگنج حضور741برنامه شماره 741

25: صفحه

308مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چند جانت بی غم و آزار شدچند آن لَنگیِّ تو رهوار شد

ازراجانتو.کردحلراتوگرفتاريزندگیو،بوديگرفتار،بوديلنگتوکهافتادهاتفاقدفعهچندکهگویدمی

حلرااینکیمفهمیدیبعدششد؟چیبعدش.آیدمییادمانخیلی؟آیدمییادتان.کردآزادآزاروغصهوغم

.گویدمیراهمینهماآلنوشدیمسرکشدوبارهیا،کرده

تا ز خود هم گم نگردي اي لَونداي بر پاي بندرشتهاي مغَفَّل

،داریمهمغزلدر،مغزسبک،کودنیعنیهممغَفَلو.استبدواستفریبکار،استگرعشوهاینجادرلوند

یک.نشويگمهمتوتا،ببندپاتبرعالمتییکهستیذهندراگراوالًتو:گویدمی.هستذهنیمنوغافل

کههستندهاخیلی.کندپیداراخودشنخآنبوسیلهشدگماگرکه،بستهمیپایشبهنخییکبودهکسی

،بودکردهدرستانگشتريیکهمکسییکیاچیزي،نخییک،اندازندمیبازویشانبهچیزيیکمثالًامروز

.انگشتريبهکردمینگاه،شدمیغصهدچاروقتی،بگذردنیزاینبودنوشتهرویش،بودکردهانگشتشبه

ازوهستیذهندرکندیادآوريراتوکهراچیزيیک،نداريراحضوررشتههنوزهستیذهنتوياگرگویدمی

اینکهفهمیدخواهیشديخشمگینوقتی.کندیادآوريتوبهکه،ببیندپاتبهدستتبه،شديدورلحظهاین

حضوررشتهبهتریناما.بیالحظهایندوباره،لحظهاینازشديدوروقتی،ترسیديوقتی.نیستتوطبیعیحالت

یاکنیممیفکرخودمانبهراجعیاما.نشويگمکه،اوبهبشووصل،کنبازرافضا،کنبازرافضاهییعنی،است

کهکندکمکعالئمآنکهکنیمتعیینبایدعالئمییک.بشویمگمنباید.شویممیگمفوراً،دیگرانبهراجع

.کنیمپیداراخودمانبتوانیم،شدیمگموقتی

ازآیندهوگذشتهبهرفتیموقتی،هستیملحظهاینجنساز،خدائیتیمجنساز،هستیمحضورجنسازخودمان

،چیزيبهراجعیکیباجدلوبحثوسط،نیستیمجنساینازماکهبیایدیادمانیکدفعه،شدیمدیگرجنس

،هستیدفضاگشاییجنساز،نیستیدستیزهجنساز،نیستیدجدلوبحثجنسازکهآیدمییادتانیکدفعه

زندگیاگرگویدمی،بعدشگویدمیدیگرچیزیکولی.بیرونآییدمی،خواهیدمیمعذرت،کنیدمیبازرافضا

هویتهمباره همین مسایل را بوجود آوردیم، دچار دوشدیمگمدوبارهماولی،رفتمادرد،کردحلرامامشکل

.آمدپیشمرضازدیگرعالمتیکدوباره،بشویمنبایدکه،شدیمشدگیها
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نوشیِّ تویاد نآورد آن عسلناسپاسی و فراموشیِّ تو
، اگر مهمترین مهمترینازیکی،مهمترینجبرانقانونوشکراجرايعدم.استذهنیمنمهمعالئمازناسپاسی

هردرجبرانقانوناجرايسپاسگزاري.باشیمناسپاسنبایدما،استبیماريعالئمنباشد، یکی از مهمترین

زندگیخردازاستفادهولحظهایندرفضاگشاییتوانایی،زندگیبهبشویموصلتوانیممیمااینکهشکر،زمینه

بهبریزدتواندمیزندگیخرد،آیدمیزندگیبوسیلهلحظهایندرماحلراهو،شودمیالهاممادلبهاینکهو

.شودمیگرفتاردوباره،کندمیفراموشذهنیمن.داردسپاسگزارياینها،ماعملوفکر

راشاهزینهدرواقعورفتهیادمانراسبببیشاديورازندگیمهرونوشیعشقونوشیخردونوشیعسلما

وگرنه،خوریممیخونابهجهانازکهناسپاسیمچون،رفتهیادمانچون،رفتهیادمانمانهمه.پردازیممیهم

.بشودبازمادروندرتابخوانیمزیادبایدراابیاتاین.ماستاختیاردرلحظههراوخرد،اوسبببیشادي

چون دلِ اهلِ دل، از تو خسته شدالجرَم آن راه، بر تو بسته شد
طرفازهم،مابهشدهبسته،آمدمیشادي،آمدمیعشق،آمدمیخردآنازکهراهیآنیعنیراهآنناچاربه

بینیممییکدفعه،گرفتیمموالناازراهمه،خوانیممیموالناخردهیککهبینیدمی.بزرگانطرفازهمزندگی

ازاینهاخودبینی،خودخواهیاینکهبراي،شودمیبستههمموالناراهنماییراه.دانممیموالنابرابرصدمنکه

ذهنیمناختیاردررااینهاوبخوانیمراگردیچیزهايیاموالنانبایدما.هستهنوزبیماري.استبیماريعالئم

.شودمیبستهراه،کندبزرگراخودش،کنداستفادهاینهاازمانذهنیمنکه،بدهیمقرارمان

در،گرفتمیادکسیهرازوعرفااز،موالناازگرفتمیادکهچیزيآنمنکهخودشبهکسیهربایدمامخصوصاً

اختیاردریعنی،دهممیقراردارمآمدنبرترودیگرانبامقایسهودادنپزبرايوذهنیممنکردنبزرگراه

زندگیبهلحظههربیشترمنکنم؟میبازدارمرافضاورازندگیاختیاردرهیدارمحقیقتانهیا؟استمنم

میمن؟کردناسیروخودشکردنبزرگتربرايکندمیاستفادهمنزحماتاینازذهنیممنیاشوممیتبدیل

پسشدزخمیتوازدلاهلدل: گوید

هاي زار کنهمچو ابري، گریهزودشان دریاب و استغفار کن
معذرتواستغفارایننشان،مادروندراستزندگیهمیناولیش.بخواهمعذرتوکنپیداراآنهاگویدمی

گریهبهکنشروعو،استعارفانبهدوبارهآوردنرو.استتسلیم،استفضاگشایی،بخششطلبوخواهی
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.کردنعجزاظهاروکردنزاري،کردن

هاي پخته بر خود واکَفَدمیوهتا گلستانْشان سوي تو بشکفد

راگلستانشانتوانندمی،مادروندرباشدخداچه،باشندعارفانچهکنیدتوجه.بشودبازتوبسويآنهاگلزارتا

اینخوب.بخوریمشدهشکافتهشیرینیازهايمیوهآنازماو،کنندبازمارويبه،کنندبازمارخبهماسويبه

.داردادامهدوبارهبله،گفتیمبودبیماريازقسمتیهم

هم بر آن در گَرد، کم از سگ مباش

تاشبا سگ کَهف ار شدستی خواجه

و.مباشسگازکمتر،بزرگعارفاندربهچه،نشستهزندگیدربرکسیهر،باشدزندگیدرتواندمیدراین

تعلیماآلنخواهدمیاگرماذهن،آنمثلاگرکه،استکهفاصحابسگهمینذهن:کهبگویدخواهدمی

یعنیبودنتاشخواجه،هستیتاشخواجهگویدمیسگآنبااگرو،شودمیخمکمییکماذهناول،ببیند

.تاشندخواجهاینها،دارندآقایکنفردو

درگرد. بگرددراینگرداینصورتدربشويخمخواهیمی،ببینیتعلیمخواهیمیاگر:گویدمیواقعدر

میبازرافضاداردلحظهایندرو،استخودشبهحواسشتمام،گرددمیزندگیدرگردکسیهر،بگردزندگی

اجازهبله.استلحظهایندرِخداستدرِاستزندگیدر،دراولین.افتدمیکهاتفاقیهراست،اطرافدر،کند

:گویدمیکندمیکمکغزلبهکهبخوانمغزلییکازاستسادهخیلیبیتچندبدهید

3163مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

در عدم درپرم چو طَیاري؟کی بود کز وجود باز رهم

بهآمدنازقبل،نداشتیمذهنیمنماقبال.کنیدتوجههمرهمبازبه،رهمبازذهنیمنازیعنیرهمبازوجوداز

ازوشدگیهاهویتهماینازشودمیکی:گویدمی.بودیمبینهایتجنساز،بودیميهوشیارجنسازجهاناین

برهمکندمیکمکزندگیبرهماستقرارو،برهمبایدشودمیمعلومپس.بِرَهمدوبارهذهندروجودحساین

انههوشیارهمهاینها،شومبلندشدگیهاهویتهمرويازیعنی.بپرمیکتاییفضايدرعدمدرپرندهیکمثلو

.داردالزمشناختن
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مرغِ جانم به سوي گلزاري؟کی بود کز قفس برون پرَّد

کی؟.پریدخواهدگلستانبسويمنجانمرغذهنقفساینازکی.بکندتواندمیلحظهاین،دیگراستواضح

.بگذاریداینرويراتاُکیدتانتمرکزتاناینکهشرطبه،شماباشیدخواهیدمیکیهر،استوقتشلحظههمین

جسمجنسازکهبیندمیولی.بپردتواندنمیبیماريازکههستممریضعقابمثلمن:گفتداشتیمغزلدر

.کندمیکمکمابه،قفسدرهستیممرغیمثلماونیستجسمجنسازکهدیدنهمین،نیستهم

بگشاید عجیب منقاريخوريبچشد او غریب چاشت

کهباراولین،راصبحانهایننخوردیمحاالتاما،بخوردراعجیبی،راغریبیغذايیک،راغریبیصبحانهیک

یکفضاآناز،کنیممیبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضایعنی،شویممیتسلیمواقعا،ماشویممیتسلیم

خیلیدرخوب،آرامشحس،سبببیشاديحس،وحدتحس،خرد،عشقبگذاررااسمش،خوریممیغذایی

نشانراخودشفکرهاتانزیرتنهانهودادهنشانشمابهراخودشفکرهاتانزیردرآرامشاینبینندگانشمااز

.نخوردیمحاالتاگویدمی،غریب،غذاعجیب،صبحانهعجیباینبلکه،داده

این،هستیدمنعاشقبگوییدشما،باشیدداشتهدوستمرا،منبهبدهیدتوجه،کنیدتاُئیدمرا:گفتیمتا حاال 

همخودتان،استقشنگموهایتانشما،هستیدجوانشما،هستیدزیباشما:دنگویمیهمآنها.یمخوردراغذا

،چاشتهاياینها.آیدمیخوشماناینهااز،هستیدهاسالهبیستمثلاستسالتانشصت،ماندیدجوانخیلیکه

.خورندمیمردمکههستندییغذاهااینها

تمامواردايکنندهزندهانرژيیک،سبببیشاديیککهبینیممییکدفعهکنیممیبازرافضاوقتیولی

میراعجیبیمنقاریکماو.آمدجایییکاز،نیستبیرونازغذااین،آرامشاین،انرژياین،شدماچهاربعد

میغذایواشیواشیتانهوشیاریعنی،کنیدمیبازرامنقاريهمچونداریدشما.نبود،نبودحاالتاکهگشاییم

اشتباهاً،شدیمنصیببیماروحغذايازچون،شدهتحمیل،بخوردغذابیرونازندارددوستيهوشیار.خورد

براي.دهندنمیراواقعیآرامشآنوشاديآنمابهاینهاکه،بخوریمبایدرابیرونغذاهايهمینکنیممیفکر

همگویندمیکهبارچند،خوبیدشماکهبگویندمابهچقدرمردمرآخ،کنیممیکمبودحسدائماًکهاستهمین

شودمیموقت،نداردفایدهدیگر،گیریمنمیدیگرگرفتیممیمااولکهرایرضایتآنهم،شوندمیخستهآنها

.دهدمیدستازرانهاییشمطلوبیت،رااثرشیواشیواش
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زآنکه اصلِ غذا بد اَنواريچون دل و چشم، معده نور خورد

نورغذااصلاینکهبراي،کندنمیپیدااحتیاجبیرونیغذاهايچیزهايبهخیلیمابدنهمآنموقعحتیگویدمی

وارد،شودمیهایمانحسوارد،شودمیهممابدنواردکهاستبرکتیهمان،استانرژيهمانغذااصل،است

واقعاًآدم،شودمیخالقوقتیفکر،شودنمیقبلیفکرهايآندیگرمافکرهاي.شودمیهمفکرهایمان

لذتخیلی،ایناستکنندهارضاءخیلی،آوردمیآنورازوگویدمیخوبشعریککسییک.آیدمیخوشش

اشهمهمردم،شودمیکمغذاحرص،کندمیپیدادیگرحسیکدل،بیندمیدیگرجوریکچشم.استبخش

تمامناهارهنوزهستشامبحث،بخورندچیشامکهببینندخواهندمیناهاروسط،هستندخوردنفکربه

.هویتیمهمآنباومندیمعالقهبیرونیچیزهايهمینبهماکهبسازاینکهبراي،نشده

بِّهِمر نْدع یاءاَح مل هقونبرْزدر اسراريبخورد ی

ازو،هستندزندهخدایشاننزد،میرندمیذهنیمنبهکهکسانییعنی،هستندزندهخدایشاننزدآنهاگویدمی

قرآنآیهبهاستاشارهخورندمیغذااوکنارازیا،اودست

169، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

بلْ أَحیاء عنْد ربِّهِم یرْزقُونَۚ◌ ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا 

.شونداند و نزد پروردگارشان روزى داده مىاند مرده مپندار، بلکه زندهکسانى را که در راه خدا کشته شده

معنايبهبلکه،گیردنمیجنگمعنايبهرااندشدهکشتهخداراهدرایناندشدهکشتهخداراهدرکهراکسانی

تو،بیندازيراشدگیهاهویتهماگریعنیمپندارمرده،گیردمیذهنیمنبهنسبتمردنیاذهنیمنکشتن

.کندمیاشارهآیهاینبهشوندمیدادهروزيپروردگارشاننزدوشويمیزندهبلکه،میرينمی

ناگه از دامِ چرخِ مکّاريمشک ناف من برهدآهويِ 

.استبیماريعالئمازاینهاکهکندمیاشارهستیزهبهراجعبعدبیتدرومکّارچرخاینبهشماخواهممیمن

میعشقبويمایعنی،دهدمیمشکبوينافشاصطالحبهکهاستآهوییمثلماروح،ماهوشیاريگویدمی

،دهیممیعشقبويما،شودمیزندگیازپرمامرکزوشوندمیریختهشدگیهاهویتهموقتی.مااصل،دهیم

يهوشیار،ماروحیعنیماآهوياینو.دهیممیزیباییبوي،دهیممیزندگیبرکتبوي،دهیممیزندگیبوي
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هماینتغییردرداردکاروسرشدگیهایشهویتهمباکسیهرچوناستذهنهمینکهمکّارچرخدامازما

.دهدمینشانذهنکههستهمشدگیهاهویت

با،پردمی،زندمیماسردرکهفکريهریعنی؟استگرحیله،استمکّارچرا.رهیممیمکّارچرختلهازناگهان

همازحتماً.کندمیدرسترااینهاماذهنبلکه،آیدنمیآنورازنیستزندگیوفضاگشاییمنشاش،ذهنیمن

یعنی.شودیوانهشودیوانهعاشقاکنرهاحیلت:گویدمیکه.استحیلهاین،استمکراین،شدگیهاستهویت

ابزارازوذهنیمنعالئمازشدگیهاهویتهمبراساسکردنفکریعنیمکاريوکنرهاراذهنیمنباکردنفکر

ومانزندگیتغییرو؟مندیمعالقهافتدمیاتفاقبیروندرکهوضعیتهاتغییربهاینقدرماچرا.استذهنیمن

مکراین،استغلطاین،بیرونیچیزهايتغییربهکردیموصلراشدنخدابهتبدیلومانفضاگشاییودرونمان

.استفریباین،است

غلطسئوال اینچیه؟يهوشیار،یمهوشیارماهستیم؟کیما؟راکی.دهدمیفریبرامااینکهبراياستمکّار

اگرو،نداردتوصیفو،خداستجنسازيهوشیار،نیستچیزهااینجنسازاتفاقا.نیستچیزيهوشیار،است

نبایدتوصیفبهراخودمانهمماکهاستهمینبراي.نداردتوصیفوشودمیبینهایت،برهدمکّارچرخاز

.نیستیمتوصیفقابلماهم،نیستتوصیفقابل،استابدیتوبینهایتجنسازخدا.دربیاوریم

خودصافپاكذاتببینیتاخوداوصافازکنصافیراخویش

پدرخوبیمنکهتوصیفاتبنابراین،آوریمنمیدرتوصیفبههمما،آیدنمیدرتوصیفبهخداکهینطورمه

ماستتوصیفاتهمهاینها،هستمرئیس،هستمدانشمنديآدم،هستمخوشگلیآدم،هستمخوبیمادر،هستم

بایدهمیشه.استمکر، ایناستغلطاین،کنیممیتوصیفرايهوشیارداریم،بشویمهویتهماینهابااگر

گفت من شودنمیذهنبا.نمی دانیم که من کی هستمراجوابشکهبگذاریمنقطهتاچند؟هستمکیمنبگویید

.مبشویزندهآنبهبایدکی هستم 

در جهانی که نیست پیکاريهايِ پاك رودجان برِ جان

زندهزندگیبهداریدکهشماازخیلیمثل،عارفانسانهايمثل،موالنامثلپاكجانهايپیشبرودماجانیعنی

زندگی،بشویمزندگیجنسازاگر؟چرا.نیستمقاومتوستیزهآنجادرکه،یکتاییفضايبهبرود،شویدمی

بیشترچههر.بلدیمفضاگشاییمازندگیدر،بلدیممقاومتماذهندر.نیستبلدستیزه،استبلدفضاگشایی
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می،کنیدمیستیزه،کنیدمیپیکارچههر.هستیدزندگیجنسازلحظهاینمقابلدرکنیدمیفضاگشایی

.هستیدذهنیمنجنساز،کنیدمیمقاومت،جنگید

میبوجودمامرکزمان،درکهبیمارياینهايخصوصیتازیکیکهبخوانمهمرابیتچنداینبدهیداجازه

دیگرانومارساندهیا،برسانمحضوربهراخودمتوانممیمناینکهادعاي.ادعاستنداریم،اطالعآنازوآوریم

.توانممیهمرا

684مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

افکند در پیش او شه، اطلسیخیاطی خَسیچون کند دعويِّ

بکند،خیاطیادعايذهنیمنیکاگرذهنی،منیعنیاینجادرخسیبکند،خیاطیادعايکسیاگر:گویدمی

استاینتمثیلچیست؟تمثیل.ببریدرااینبفرمائیدگویدمیگذارد،میراقیمتیگرانپارچهیکاوپیششاه

هوشیارينماداینجادرقیمت،گرانبسیارپارچهیکحریر،یعنیاطلساطلسی،یکقیمتی،گرانپارچهیککه

.استخسهمانذهنیمنخداست،شاهاست،

همراذهنیمنببخشد،وسعتراهوشیارياینتواندمییعنیاست،خیاطکهکردهادعاذهنیمنگویدمی

یکوببریدبفرماییدگویدمیجلوش،گذاردمیراپارچهشاهیاخدااینصورتدربکند،خدااندازهبهونگهدارد

آنگویدمیو.استدرونفضاياست،نهایتبیکهماستحضورهمینگشادقباياینکنید،درستگشادقباي

راماشاهکردیمنمیفکرچونآوریم،میدرشاخکهکنیممیتعجباینقدرخسوذهنیمنبعنوانماموقع

نمیبشوید،زندهمنبهبفرمائید،توانیدمیاگرخوبخیلی:کهگویدمیمابهلحظههرخدایعنیکند،امتحان

.بگیرتصمیمکنم،زندهراتومنبگذاریدتوانید؟

خیاطمنگفتهکسییکاست،جهانیایناصطالحبهشاهیکتمثیلشما،جلويانداختهرااطلسیشاهپس

مترچنددالر،هزارصدمتري،دانممیچهدارد،قیمتیگرانهايپارچهاشخزانهدرکههمشاههستم،ماهري

دیگراالنخیاطو،بدوزمقباتوبراي،بلدممنکردهادعاکهخیاطجلويگذاشتهپارچهدالرمیلیونیکاندازهبه

مانکرده،واقعاهمشاهو،کردخواهدچکاروگفتخواهدچهشاهببرم،بدراایناگرگویدمیلرزد،میدستش

:خالصهشدیم،گرفتاردچارشدیم،دردبهادعایمانبخاطر
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ز امتحان پیدا شود او را دو شاخفراخکه بِبر این را بغَلطاق

برايیامن،برايکندرستگشادبسیارمثال،یکتیک،یلباسیک،ییقبایکرا،اینببربیاگویدمیشاه

نمیفکرما.ببینمبکنبشو،مناندازهبهبیرونبیاذهنازیعنیچه؟یعنی.هستیمیکیتوومنکهخودت،

کهنبودقرارآوریم،میدرشاختادوتعجبازکهشویممیمتعجبآنقدردفعهیککند،امتحانراماشاهکردیم

میدیگراالنچونتوانیم،نمیوکردیمادعاکهکنیممیفکراگرحاال.گفتیمچیزيیکماکنی،امتحانراماتو

کهدانیم

بپذیرنفختزرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفیکونکناوکار

این،برسانمحضوربهراآدمهاتوانممیمنگویدمیهرکسیوشدهقطبکسیهروتوانیم،میکردیمفکرما

شاهفقطپس.شدخواهدهمگرفتارتروگرفتاراست،بلکه،نداردحضورخودشتنهانهآدمایناست،مدعیآدم

بیماريجزوو،استذهنیمنهايخصوصیتیاصفاتازیکیادعا.کنیمنمیادعاما،کندکمکمابهتواندمی

بیندازیم،راادعاداریم،ادعايازمینهچهدرببینیمکنیم،تمرکزخودمانرويبایدماهمهیاباید،شما.است

کو؟هایشنشانهپسعاجزي،فهمیمیعاجزي،اگرگفتگفت،همامروز

کهداریم،ذهنیمناگرماعاجزیم،ماکهکنیمدركخوبرااینبایدماهمهراه،ایندرعاجزیمواقعاماکه

پسکند،میکارداردخودشکند،میکاردارددیگریکینیستیم،ماکهشدیمزندهحضوربههماگرعاجزیم،

.دهیمانجامتوانیمنمیکاريندارد،فایدهکهکنیممیادعاداریمذهنیمناگرندارد،معنیماادعاياینجادیگر

کسیچهبدهند،مابهخدابینچشماگرگویدمی.داندنمیخودشمنتها،استعاجز،داردپندارپردههرکسی

.نداریمکهخدابینچشمولیما،عاجزیمچقدرفهمیممیگفت،سعديگفت؟

رستم بديدر وغاهر مخَنَّثگر نبودي امتحان هر بدي

رهااز آنبایدماکرده،مستقرراخودشمادرکهيبدآنهریعنیبدي،هرنبود،بیندرامتحانیاگرگویدمی

رامازندگیونداشت،درداینو،نبودشدگیهویتهمازشدنرهااگر.شدگیهویتهمهریعنیبشویم،

نمیکهجنگماهستم،رستممن:گویدمیترسوئیهرکهرفتنجنگمثلاینصورتدرکرد،نمیامتحان
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شماجنگ،رفتندمیقدیمنفرهزارپنجاهکنفرضصبح،فرداکند،ادعاکسیاگرولی.کهبرویمخواهیم

رستمبهاحتیاجماخوبهستم،رستممنکهنگفتیدیشبمگرجنگ،برویمبیائیدفردا،برداریدراشمشیرتان

.بیائیمتوانیمنمیماکنید،امتحانراماخواهیدمیواقعاشما،نکردیمفکرماببخشیدخوب.داریم

ونیست،خودشهوشیاريمسئولو،راهایششدگیهویتهمبشناسدنیستحاضرکهانسانیاینجادرمخنَث

جسمیمرکزباخودشکهدردهائیتماممسئولیتاندازد،میدیگرانگردنراهوشیاریشکیفیتمسئولیت

دردنیستحاضرورا،هامسئولیتاینکندقبولنیستحاضرترسوست،اندازد،میدیگرانگردن،کردهایجاد

بهمردمکنار،بهدیگرانحاالکهداندنمیزمینه،ایندرکندمیرستمیادعايولی.کندتحملهوشیارانهرا

رابیتاینخواندیمبارهالحظه،بهلحظهکندمیامتحانراآدمخداکنار،

مخرراخودامتحانکمتربههینپدراياستامتحاندرامتحان

چون ببیند زخم، گردد چون اسیرمخَنَّث را زره پوشیده گیرخود 

میتسلیمفوراشوند،میزخمیهمهجنگدرشود،میزخمیوقتیولی،بپوشدجنگیزرهترسوآدمکنفرض

کردم،ایجادخودممنرادردهااینکهازآگاهیاولیندرشدگی،هویتهمازشدنجدادرداولیندریعنیشود،

.دیگرانکردنمالمتدوبارهنالیدن،بهکندمیشروع،نیستممنگویدمی.کندفراروکندانکارخواهدمیفورا

دیگرانگردنمسئولیت،قبولعدمومالمتکند،میگوشبرنامهاینبهکهکسیهریادیگر،دانیدمیشماولی

بخوانیمهمرااین.استکردنتلفوقتاینها.کردنخواهدخوبرامااینهاانداختن،

***پایان قسمت دوم *** 
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361مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مباشاست، هین آیِسبا عسریسر

اندر معاشراه داري زین ممات

داندمیاست،ناامیدذهنیمناست،بودنناامیدیعنیبودنآیسذهنی،منذاتیواقعاهايخصوصیتازیکی

یعنییسردهیم،میادامهذهنیمنزندگیوذهنیمنبااینقدرماچراکهدانمنمیمنولی.رسیدنخواهدکه

بهتواندنمی،نکشدراهوشیارانهدردکسیتایعنی.استزحمتباآسانیگویدمی.سختییعنیعسرآسانی،

کنید،کارخودتانرويشمااگرگفت،بردبکاررازودکلمههمامروز.نباشیدناامیدگویدمیمابهوبرسد،راحتی

.شدخواهیدزندهاووسیعفضايیااونهایتبیفضايبهزود

معاشزندگی،بهذهنیدرمنمردگیاینازذهنی،مناینازمرگ،یعنیمماتممات،اینازگوید،میهماالنو

یاعسرمستلزمیقیندرون،درسبببیآرامشنهایت،بیآرامشسبب،بیشاديِبهیافتندستولی.استراه

ایندانید،میراخودتانقدرکهدانممیوپردازید،میداریدراهزینهاینشمااست،جبرانقانون.استزحمت

:گویدمیاستقرآنآیههم

5، آیه )94(قرآن کریم، سوره انشراح

فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا

.آسانی استپس بی تردید با دشواري

خواندیم،راآیهاینبارچندینقبال

برآري زود سرتا از آن صفوتبشکاف اي پسرخواهی، جبهروح

بهشدنزندهاگر.روحمعنیبههمهستآرامشمعنیبههماینجا،درهمروح.بردمیبکاررازودکلمه

منجبهایناینصورتدربگیرید،روحمعنیبهحاالخواهی،میرااولیهروحخواهی،مینهایتبیهوشیاري

سرزودخالصونابهوشیاريصفوت،یعنینابیخلوص،آنازتاکس،همهیعنیپسرايبشکافید،بایدراذهنی

جمعیدستهواقعاوبشنویدشماراموالناپیغاماگرکنیم،کارخودمانرويشخصامااگریعنیبیاورید،بیرون

راذهنیمنجبهو،شدخواهیمزندهآنبهزودخیلی.آوردخواهیمبیرونسرصفوتایناززودما،بکنیمعمل
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وپذیریممیکنیم،نالهوآهاینکهجايبهافتد،میشدگیهویتهمیکموقعهر.شکافتخواهیمراذهنیا

.آیدمینوراینخالیجايازکنیم،میبازرافضا

:گفتدهم،میادامهراغزلوکنممیتکراردوبارهبودمخواندهکهرابیتدواینغزل،بهدوبارهرسیدیم

رنجورم زمین بر، من ز بیماريمثالِ بازِ

نه با اهلِ زمین جِنسم، نه امکان است طَیاري

چو دست شاه یاد آید، فتد آتش به جانِ من

یاريکند نه پر دارم که بگریزم، نه بالَم می

جنسیچهازکهدانیممیماهمهکه،دانیدمیاالنو.چیستکهموالناازشنیدید،دیدیدشمارابیماريو

ها،شدگیهویتهماینرويازدفعهیکشویمبلندخواهیممی.بپریمتوانیمنمی،بپریمخواهیممیهستیم،

کندمیییهاییراهنماچهموالناکهببینیمخواهیممیوشدیممریضعقابمثلو.توانیمنمی

اَال اي بازِ مسکین، تو میانِ جغدها چونی؟

کردیی گر عشق رو بستی به ستّارينفاقی

همرويازبایدوهستیهوشیاريجنسازفهمیديکهانسانیايیعنیبیچاره،بازايمسکین،بازاي:گویدمی

هویتند،همکهدانندمینهیعنیجغدند،هنوزاینهاکهکنیمیزندگیآدمهائیبینولی،بپريهاشدگیهویت

وکنند،میایجاددردکنند،میستیزهاینهادانند،میکاملبسیارراخودشاندارند،ذهنیمنکهدانندمینه

است؟چطورحالتاینهابیندهند،میبروزرابیماريصفاتهمهیعنی

راخودرويیعنیستاري،بههمآنورا،عشقبینینمیتواست،بستهتودرراخودرويعشقاگر:کهگویدمی

جسممرکزشدرانسانیعنی.استذهنیمنهمیننفاقاي،کردهنفاقتوپسبینی،نمیاست،بستهخوب

توجهاست،بستهرارویشخداکهبیندمیکسیهر.خداستجنسازکهکندفکرذهنشدرولیباشد،داشته

شماکهاستموقعیایناست،دیگراندرخودخدائیتشناسائیعشقخداست،معنیشاینجادرعشقکهکنید

بیافتد،اتفاقایناینکهمحضبهولیخدا،باشدنیکیحسوحدت،حسوحدت،یعنیعشقبرسید،وحدتبه
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زندگیجنسازمامرکزاید،شدهزندگیجنسازوها،شدگیهویتهمازاستشدهجاروشمامرکزحتمایعنی

درراهمانو،استمهمخیلییقیناینو.نیستیمجهاناینجنسازکهکنیممیپیدایقینمابالفاصلهبشود

جنساینازهمهدارند،همهشویممیمتوجهرامرکزهمینرا،زندگیهمانکنیم،میشناسائیهمدیگران

بههستندکنایجاددردمنِستمگر،منهستند،ظالممنهستند،دروغینمنیکبهمشغولموقتاولی،هستند

.هستندذهنیمنجنسازکنندمیفکراینهاوذهنی،مننام

خداجنسازکنیممیفکر،فکراًماکهمعنیاینبهمنافقهستیم،منافقماکردیم،نفاقمادانیم،میماحاال

منافقموقعی.واقعانیستیمماهستیم،خداجنسازفقطذهنماندرواست،جسمیمرکزمانولیهستیم،

وفکربهبریزدآرامشآنوسبببیشاديآنزندگی،آنوبرکتآنو،کنیمخالیرامرکزمانکهبودنخواهیم

اینوهست،چیزهمهدرکهزندگی،یکآنبهکنیمارتعاشوشویم،میروبرواوباکهکسیهرباوعملمان

.بگیرندهمدیگرانراارتعاش

شماچراکهساله،سهسالهدوهستند،کوچکهايبچهکهما،ازماهايبچهرنجشهايعلتازیکیاصال

خواهممیمنبازي،اسباباینبگیر،راایندهی،میشیرمنبهاشهمهکنی،نمیشناسائیمندرراخدائیت

رامرکزمانماهستیم،منافقماارتعاش،اینازنداریمخبراصالماولی.بیاوريدرارتعاشبهتوراخدائیتاین

خواهدمابهراخودرويعشقهستیم،اینطوريزمانیکهتاوکنیم،میدیگريچیزادعايوداشتیم،نگهجسمی

.شدنخواهیمیکیاوبامایعنی بست،خواهدراخودرويخدایعنیبستخواهدراخودرويعشقبست،

ولیکن عشق کی پنهان شود با شعله سینه؟

خصوصاً از دو دیده سیل همچون چشمه جاري

تانسینهدانیدمیشماو.بشودورشعلهماسینهاگر،شودنمیپنهانخدائیت،عشق،دارد،راهیکگویدمیاما

حالتازراماکهشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشباتسلیم،باگشائی،فضابابکنید،ورشعلهچطوريرا

از سلطه ذهن و اتفاقات در این لحظه خواهیدمیشمایعنیآورد،میدرلحظهآن،ذهنبهواتفاقبهبودنقربانی

. فضا را که باز می کنید، خواهید دید که ذهنتان ساکت می شود. در بیایید، فضا را باز کنید

و آن موقع متوجه می شوید که از فضاي گشوده شده یک .فکر ساکت می شودیعنی . نمی تواند بکشد شما را

و حاال این لطافت از شما چه به . احساس لطیف بودن و حالت گریه و حالت عشق و لطافت در شما به وجود می آید
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نمی صورت گریه و چه به صورت اظهار عشق یا تشعشعات زندگی که بارها گفته که به هزار جور هستید که ما 

. عشق می خواهد خودش را به ما نشان دهد. یعنی عشق پنهان نمی شود. توانیم به ذهن در بیاوریم، بیان می شود

ادعایی هم . شما می گویید من تا حاال منافق بودم نمی خواهم باشم. کنیدبایدبا این ابیات شما می دانید چکار

. و عالئم مرضم هم می شناسم.ندارم

من کمتر توقع و ،مثالً آیا من کمتر ادعا می کنم. ببینم که یواش یواش عالئم مرض کم می شودمن می خواهم 

من کمتر به فکر این می افتم چه کسی به من بدي کرده، چه ؟من کمتر به ذهن می روم؟انتظار از مردم دارم

ام کمتر می شود؟ از آن طرف آیا کمتر به فکر انتقام جویی هستم؟ تنفرم کمتر می شود، کینه؟رنجشهایی دارم

.کارهایم در بیرون گشایش پیدا می کند؟ آیا من انرژي که پخش می کنم از چه جنسی است؟ سم است

من به یکی می رسم او شروع می کند به دردناك شدن یا شروع . امروز گفت زهر این در جمله جفتان ساري است

یا نه وقتی می آیم قیافه شان باز می شود و می خندند، ؟ی دارممی کند به زنده شدن؟ آیا مردم را به ارتعاش وا م

چه حالتهایی دست می . گشایش در مرکزشان ایجاد می شود، در بیرونشان ایجاد می شود، ریلکس می شوند

دهد؟ سینه من شعله ور است به عشق یا شلعه ور تر می شود؟ از من عشق بیان می شود؟ اینها همه سواالتی 

. می توانید از خودتان بکنیداست که شما 

بس استَت عزّت و دوران ز ذوقِ عشقِ پر لذّت

کجا پیدا شود با عشق، یا تلخی و یا خواري؟

آن بزرگی را که ،شود که در مرکزش بیماري هست و بیماري را هم او شفا می دهد، آن عزت راباگر کسی متوجه 

از نظر ،ماست، من سی سالم است یا چهل سالم استاالن دوران :و شخص می گوید،بیماري بوجود آورده

من . بیزینسی موفق، دو تا سه تا بچه، همسر خانه بزرگ، نمی دانم تشکیالت، همه اهمیت، دوران دوران ماست

براي . اینکار بس است. می گوید بس است دیگر. اینها با من ذهنی است. همه احترام می گذارندوبزرگ هستم، 

می گوید . ، شما این را گرفتی و آن را از دست داديکارق عشق پرلذت را از دست می دهی با ایناینکه تو داري ذو

. اینکه دوران من است، من ذهنی را نمی خواستی،اگر عشق داشتی، بزرگی و محترم بودن

هیچ موقع ذوق بیان ،هر کسی عشق داشته باشد، اگر با زندگی یکی شده باشد، مرکزش از جنس خدا شده

ذوق شادي بی سبب، ذوق آرامش بی سبب را نمی . ندگی، ذوق پخش شادي، ذوق پخش برکت را نمی گذاردز
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اگر متوجه ؟ولی متوجه شد چه اتفاقی می افتد. گذارد که از این خوشی هاي عزت دوران من ذهنی را بگیرد

ورت می خواهیم این را طبق صحبت موالنا، در این ص،شدیم که در عزت و دوران هستیم و این دیگر بس است

تلخی یاکسی که بخواهد من ذهنیش را خوار کند . انههوشیارتلخی درد ،و این تلخی دارد،ذلیل کنیم،خوار کنیم

. انه بکشد یا به عشق زنده باشد دیگر عزت و دوران نداردهوشیاردرد 

. دوران دارد به عشق نمی پردازدکسی که عزت و . پس عزت و دوران با عشق و تلخی و خواري بوجود نمی آید

یعنی ما عمداً باید من ذهنی مان را خوار کنیم . ظاهراً به تلخی هم نمی افتد و هیچ موقع هم نمی خواهد خوار شود

شما دنبال فرصت هستید که خودتان را و من ذهنی تان را کوچک کنید، چون می دانید هر موقع . و کوچک کنیم

آنور وسیع تر می شوید نسبت به فضاگشایی در مرکزتان و فضاي گشوده شده عین از،این را کوچکتر می کنید

ست که نسبت اراه حلش این. دارد راه حل می دهد. شما دارید به خدا زنده می شوید.عشق است، عین خداست

من دارم دانشمند، دوران. به هیچ هم هویت شدگی عزت و مهم بودن را مطرح نکن، نگو این دوران ماست

. غلط است. دانشمندي ماست، دوران قدرت من است، دوران پز من است، دوران ریاست من است، نیست

اگر چه تو نداري هیچ مانند الف، عشقت

حرفها دارد چرا؟ ز آن رو که آن داريبه صدرِ

اي براي اینکه عشق این فض. اگر مثل الف لخت شدي، یعنی همه هم هویت شدگی ها را ریختی، غصه نخور

یعنی هر چه که در ذهنت تجسم می . ترا در باالي همه حرفها قرار خواهد داد،بینهایت گشوده شده در مرکزت

چرا؟ براي اینکه این . آننترس از دست دادن. که بخاطر آنها می گفتی عزت و دوران.کنی، باالي آن خواهی بود

و . زان روي که آن داري. ت خدا را داري در پشتتبراي اینکه حمای. براي اینکه خرد کل را داري. عشق را داري

. همه برکتها، هر جور زنده شدن که شما بتوانی تصور کنی در این فضاي گشوده شده هست

اگر . کندیادشود، بیرون نمی تواند پولش را زببازآیا کسی مرکزش به بینهایت خدا زنده شود، فضاي درون 

ه شده ترازو دارد، بلنس دارد، مثل اینکه کسی که غذا می پزد از هر ولی فضاي گشود. بخواهد چرا نمی تواند

هر کسی . توازن از دست می رود. آن را براي ما تعیین می کند، اگر آن نباشد میزان از دست می رود؟چیزي چقدر

می در بیرون گشایش دارد، وضعیتهاي زندگی شکوفا می شود، رابطه اش با مردم خوب ،که آن را داشته باشد

به هدفش می رسد، به . اگر بخواهد بیزینس خوب داشته باشد،بیزینسش خوب می شود. شود، درست می شود
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براي اینکه . هدفهاي مادیش می رسد، به خدمتی که می خواهد به بشریت بکند، می رسد و در آن موفق می شود

. خرد آنوري را می آورد

وقتی اینطوري می شوید نعمتهاي . اتفاقاً این شکر دارد. دارداین شکر . شما دیگر بهتر از این چه می خواهید

یکی از خصوصیتهاي بیماري . حاال. چرا؟ این فضاي گشوده شده فراوانی زندگی هم هست. بیرون فراوان می شود

علت اینکه قانون جبران را انجام نمی دهیم و شکر نمی . مایمهستخساست است، تنگ نظري است، خسیس

. کنیم، خسیس هستیم، براي اینکه این از عالئم بیماري است

هر موقع شما دیدید که شما روا می دارید مردم خوب زندگی کنند، . یکی از عالئم خوب شدن فراوانی است

به آنها می گویید و واقعاً با حسن ظن می خوشبخت باشند، گشایش در زندگی شان بیاید و اگر چیزي بلدید 

یا بگوید مثالً اتفاق بدي به این شخص بیفتد، موفق ،گویید، هیچ چیزي در مرکز شما نیست که حسادت کند

و حسادتی در شما نیست، تنگ ،که آنها موفق بشوند،اگر بخواهند،نشود، شما اگر می توانید کمک می کنید

چرا؟. ده شدیدزناونظري نیست، پس شما به 

می گویند اجازه دهیم . مردم از همدیگر می ترسند. مردم شما را دوست می دارند؟ بله، زان روي که آن داري

. چرا؟ براي اینکه همه مان بیمار هستیم. ما وحشت داریم از همدیگر. بیاید زندگی ما، زندگی ما را خراب می کند

چرا ما . وشبخت هستند، می گوییم اینها را باید بهم بریزیممی آییم ببینیم یک زن و شوهر با دو تا بچه خ

نیستیم؟ من طالق بگیرم، اینطوري در درد، اینها ببین چه با همدیگر می گویند و می خندند، این که درست 

.در حالی که ما باید مثل الف شویم. من ذهنی بیمار است. نیست که

جاویدان درونِ جانِ عشّاقستحالوتهايِ

و این همه زاريچشم زخمست این نَفیرز بهرِ

چرا؟ . شیرینی که در مرکز عاشقان است جاودانه است. می گوید در جان عاشقان، شیرینی هاي جاودانه است

ابدیت او زنده می شویم؟ یعنی از این لحظه ابدي آگاه می شویم و آگاه . براي اینکه ما به ابدیت او زنده می شویم

ن لحظه تکان نمی خوریم، به گذشته و آینده هم نمی رویم، و اگر برویم هم در زمان می مانیم، دیگر از ای

دردهاي گذشته را . دیگر دردي نمی ماند. روانشناختی گیر نمی کنیم، نمی رویم در گذشته و آینده بمانیم

. پس این شیرینی زندگی، این شادي زندگی، این آرامش زندگی در ما جاودانه است. انداختیم
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هاي ذهنی عاشقان می خواهند اثرات این چشم بد یعنی زهري که من،ولی عارفان. ا ما باید زاري کنیم؟ نهآی

در واقع نعره عشق است، یک جور بیان شادي یعنی در نتیجه نفیر و زاري شان . ایجاد می کنند را از بین ببرند

ه به شیرینی جاودانه زنده شده از چشم زخم و می گوید که این کارهایی که عاشقان می کنند، البته کسی ک.است

. ولی چشم زخم مردم، چشم زخم مردم هم یعنی انرژي بدي که موالنا گفت ساري است. مردم هم نمی ترسد

کار عاشقان اینست که نعره عشق می زنند، مرتب حس عجز می کنند در مقابل زندگی و شادي زندگی را و 

و اگر ایرانیان واقعاً دست به دست .هاي ذهنی را کم کنندجهان تا اثر زهر منپیغامهاي زندگی را می آورند به این

در این برنامه ما از اقیانوس . می توانند زهرهاي جهان را به شکر تبدیل کنند،هم بدهند به وسیله همین موالنا

یانش باید دست به دست هم ولی براي ب. می آییم اینجا بیان می کنیم،موالنا یک دو تا انگشت دانه آب می گذاریم

. دهیم

. براي همین من خواهش کردم شما بیایید هر درس موالنا را هر جلسه شما خالصه کنید و خالصه اش را بنویسید

شان و براي کسانی هم که عالقمند هستند در دسترس.براي خودتان، خودتان یاد بگیرید. پیغامش را بنویسید

و اگر مردم ببینند شما بهتر شده اید، هم بیرونتان بهتر شده و هم درونتان، تمایل پیدا .قرار دهیم بدون تحمیل

. خواهند کرد

که بگوییمیعنی ما عارمان می شود. توجه کنید که یکی از عالئم من ذهنی و عالئم این مرض، عار است، عار

دري که فرض کن عار دارد، می گوید از یک پ. عارم می شود،من که خودم استادم. بیاییم از یکی چیزي بپرسیم

فتد، آدم در کالس می اوقتی عار من ذهنی . فرزندم که چیزي یاد نمی گیرم، تازه اگر یاد بگیرم کوچک می شوم

. عار ندارد. بنشینم ببینم چه می گوید. یک کسی که ده سال دارد و می خواهد موالنا درس بدهد هم می نشیند

. شکر کن،بینی مکن،امروز گفت گوش بده. نمی خواهند گوش بدهند. ادي دارنددر غزل هست مردم عار است

. اتفاقاً این عکس کوچک شدن است. و عار جلوي شما را نگیرد،هر حال امیدوارم شما عار را متوجه شویده ب

مردم یا یک خرده پیش رفته اند، ،خیلی ها هستند در یک هنري خیلی یا در یک چیزي خیلی پیش رفته اند

نمی تواند بنشیند در یک ،عار دارد،دیگر فکر می کند استاد همه چیز هست. بهشان می گویند استاد هستی

. کسییا نمی تواند گوش بدهد به یک یکالس

حاال این را براي این می گفتم که شما اگر زحمت بکشید، خالصه کنید در اختیار ده نفر بگذارید، اگر یک نفر 

فکر نکنید که از ده نفر نه نفر می گویند ،خیلی خوشحال می شوید. ید کالهتان را بیندازید باالتوجه کنید شما با
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براي اینکه مردم عار دارند خودشان را دانشمند می . نه،چطوري نوشتی این را. که عجب چیزي است این، آفرین

است، خصوصیاتی دارد که عالقه اي خود من ذهنی که گفتیم در مرکز انسان بیماري ،ولی من ذهنی دارند. دانند

. ندارد

کافران فکر نکنید که منظورشان یک دین خاصی را . توجه می کنید. امروز گفت کافران در کار عقبی جبري اند

شناخت هم ،هر کسی که هم هویت شدگی دارد، در کار عقبی یعنی جارو کردن هم هویت شدگی ها،نه. می گوید

مساله . نمی توانند،اینها مثل اینکه دارند کتکشان می زنند. جبري هستند اینهاهویت شدگی ها و گشودن فضا 

اگر قرار بود که یک چیزي را یک جاي پخش کنیم و همه گوش بدهند و عمل کنند که مساله نداشتیم ما، . اینست

. شیطان هم میرفت دنبال کارش،من ذهنی غالب نبود

اري کردم که انسانها هر چه یاد می گیرند حتی دین را در راه شیطان خوشحال است می گوید که وقتی من ک

اینها که اینقدر هم هویت شدگی . ی شیطانصرفته شاید مرخ. خودنمایی به کار می برند، من دیگر غمی ندارم

از . اصالً نگران نیست. کیف مان را هم می کنیممرخصی تا بیایند عار را بگذارند پایین و اینها، ما رفتیم . دارند

موالناي به این بزرگی این همه . می داند که فقط آدمهاي خاصی گوش می دهند. همچو برنامه اي هم نگران نیست

ولی . االن که استفاده می کنیم آیا این را در اولویت قرار می دهیم؟ شاید نه. مدت آنجا بوده ما استفاده نمی کنیم

. یک بزرگی هست که می تواند به جهان کمک کند

عاشق چو رنجوران، فتاده زار بر خاکیتنِ 

نیابد گرد ایشان را به معنی مه به سیاري

نه این تن، تنی که ذهن . یا بیشتر اوقات،می گوید من ذهنی عاشقان یا تن عاشقان، تن همیشه من ذهنی است

مرکز . خدا حرف می زند،در عاشق تن حرف نمی زند. که مسلط به ماست،ایجاد می کند بر اساس چهار بعد ما

یعنی جان می ،بنابراین مثل بیماران افتاده زار بر خاك. تن عینک عاشق نیست،زنده شده به خدا حرف می زند

بگوید که تو بیا به من توجه کن، بیا مرا زنده ،و عاشق هم که شما باشید هر لحظه که می خواهد بلند شود. کند

شما به عنوان عاشق چون به خرد زندگی مجهز هستید، ،دتان را نشان دهیدکن، االن توهین کردند، شما باید خو

د که شما می خواهی بلند شوي، یبه عشق زندگی مجهز هستید، به شادي بی سبب مجهز هستید، می گوی
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بنابراین . شادي را من دست اول از زندگی می گیرم،این شادي نیست،خودنمایی کنی که براي من شادي بیاوري

. است که همین صفر باقی بمانیبهتر 

می خواهد بگوید که تن عاشق یا من ذهنی عاشق ممکن است نمرده باشد، صفر نشده باشد، ولی اینقدر این زار 

می گوید به گرد ایشان به لحاظ معنی، نه به لحاظ جسمی، . زار بر خاك افتاده. است که اصالً نفسش در نمی آید

یعنی هر . ماه که منظور ماه آسمان است، نماد زیباترین چیز جسمی است.ماه هم با سیاره خودش نمی رسد

زیباترین است و از آن بهتر دیگر نمی شود، اگر به معنی می کهچیزي که شما به ذهن می توانید تجسم کنید 

هد می خوا. براي اینکه آنها در جهان معنی زندگی می کنند. رویم سیر این ماه به گرد پاي عاشقان نمی رسد

. بگوید که خالصه از همه چیز که در دلت است و فکر می کنی خیلی زیباست دل بکن

پنداري تو عاشق را، ولیکن اومغَفَّل وار

سوزد ز آتشهايِ هشیاريبه هر دم پرده می

عاشق آن نیست که . می گوید از روي غفلت و هم هویت شدگی با ذهن حیلت کن خودت عاشق را تجسم می کنی

پرده هم هویت . چرا؟ براي اینکه عاشق کسی است که هر دم پرده می سوزاند. ذهنت تجسم می کنیتو در 

با . ي یعنی آتش فضایی که گشوده می شودهوشیارآتشهاي . شدگی را می سوزاند با آتشهاي فضاي گشوده شده

با هر چه که . ک پرده نیستآیا شما پرده هاي پندار را یکی یکی دارید می سوزید؟ این پرده پندار ی. آتش تسلیم

. آن یکی می آید. شما یکی را می شناسید، می اندازید. هم هویت شدیم، یک پرده است

اگر اجازه بدهید دم او بیاید، کن . اتفاقاً زندگی با قانون قضا و کن فیکون پرده ها را یکی یکی به ما نشان می دهد

می گویید این اتفاق براي چه افتاد؟ ،ظه یک اتفاق می افتدفیکون کار خودش را بکند، شما می بینید که این لح

دو . شما می سوزید. یک پرده پندار را نشان می دهد. می بینید که یک چیزي زندگی به شما نشان می دهد

یعنی اینطوري نیست که ما همینطوري سر . می بینید آن هم باید بسوزانیم. ساعت دیگر یک اتفاق دیگر می افتد

. خود باشیم

ما به چی نیاز داریم؟ در واقع این . ه کرده و دارد نگاه می کند و قانون قضا که چه اتفاقی بیفتدزندگی ما را محاصر

. لحظه اتفاقی می افتد براي ما که بهترین اتفاق زندگی ماست، که الزمترین اتفاق است، که ما همان را می خواهیم

. از دست می دهیمولی بیشتر اوقات در اثر ستیزه ما فرصت شناخت اتفاق و پیغامش را 
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سوزددرّد، قَبايِ جسم میلباس خویش می

که تا وقت کنارِ دوست، باشد از همه عاري

ي جسمی را هوشیارو قباي جسم، .کی می درد؟ همین شما که عاشق هستید. لباس هم هویت شدگی را می درد

شویم، بها لخت این هم هویت شدگیچرا؟ براي اینکه همین االن که کنار دوست هستیم از همه. دید می سوزیدار

شما . تان را می سوزیدقباي جسم. شما این کار را می کنید؟ شما لباس هم هویت شدگی را می درید. شویمبعاري 

در همین عمر که هفتاد هشتاد است . همین لحظه کنار دوست هستید؟فکر می کنید کنار دوست در آینده است

.همین االن،فکر نکنید در آینده به آن خواهیم رسید. شویمباز همه عاري همین االن باید. کنار دوستیم ما

دزدندبه غیرِ دوست هرچش هست، طَرّارانهمی 

به معنی کرده او زین فعل بر طَرّار طَرّاري

و یعنی به خدا. می گوید این عاشقان که شما هستید فقط به دوست عالقمندید. برِ طرار، طراري یا بر طرار، طراري

یک عاشق، یک آدم خردمند . به غیر از دوست هر چه دارید می گذارید دزدها بدزدند، طرار یعنی دزد. زندگی

اعتبار را شما . خیلی خوب شما هستید. اینجا مسابقه است بگویند که من مهمترم. دنبال اعتبار مردم نیست

ما فقط دوست را ما نمی خواهیم،شما بگیرید،سپاسگزاري همتایید را شما بگیرید،را شما بگیرید، وجهبگیرید، ت

هر من ذهنی می . هاي ذهنی هستنددزدها همان من. هر چه هست غیر از دوست شما دزدها ببرید. می خواهیم

.بفرمایید. خیلی خوب شما ببرید. گوید بدهید به من، من مهم هستم، همه کار را من کردم

یعنی ما . آن زندگی است،دزدد و آن همان خداست، به آن زنده می شودو عاشق با اینکار از دزد یک چیزي را می

این معنیش این نیست که ما . می گوییم که غیر از این فضاي گشوده شده هر هم هویت شدگی است شما ببرید

. رهایی استما این اموال را اینها هر چه که انباشته می کنیم براي یک کا،نه. اموالمان را از پنجره بیندازیم بیرون

بیشترش براي خودنمایی، بیشترش مربوط به بیرون مردم است، که می گوید هر که بستاید ترا دشنام ده، سود و 

یک عده اي که . پایین اینها را توضیح می دهد. بگذارید دیگران را بستایندهمین است . سرمایه به مفلس وام ده

هاي ذهنی با هم دعوا می کنند و می روند پیش من. می روددنبال این کارها هستند می شوند قطب، سرشان کاله 

. که االن همین را دارد توضیح می دهد. آنها، آنها فیصله می دهند و گیر می افتند
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که تا خلوت کند زیشان، کند مشغول ایشان را

و خلوت را به عیاريبگیرد خانه تَجرید

که تا این عاشق یعنی شما از مردم اطرافتان که . هاي ذهنی نفهمندمن. به عیاري یعنی طوري که مردم نفهمند

اگر می گویید شما . تایید را بدهید به ما،می گویند شما نباید اعتبار را بدهید به ما. شوندبمی خواهند مزاحم 

ا بروند به آنها تا آنه،می روید به خلوت خودتان، آنها را می دهید به آنها ببرند،موالنا می گوید، خردمند باشید

که شما بیایید خانه مجرد شدن و جدا شدن از هم هویت . سر آن دعوا کنند که شما دعوا نکنید. مشغول شوند

. یعنی آنها نفهمند، بگذار مشغول شوند. ها و خلوت کردن در فضاي یکتایی را به عیاري بگیریدشدگی

چرا . حسادت می کنند. آن چیز خوب را بدهید پس به مااگر به آنها بگویید اینجا چیز خوبی است، می گویند آقا 

پس تایید را بگیرید و به خدا ما :خودم به خدا زنده شدم، می گوید،می گوید عیاري؟ این تایید را دادم به شما

آن موقع می آیند جمع می . تو می توانی،حسودي می کنند،نمی توانم که،گفت خودت باید کار کنی. زنده شویم

اگر شما بخواهید روي خودتان کار کنید . در این راه مردم اطراف ما بزرگترین مزاحم هستند. و نمی گذارندشوند 

نه اینکه آي مردم بیایید ببینید من به . کسی نفهمد،درست مثل اینکه کار نمی کنید. دهیدبباید عیاري به خرج 

:می گوید.حضور رسیدم، من دارم روي خودم کار می کنم، این کار نمی کند

ندانی سرِّ این را تو که علم و عقلِ تو برده ست

برونِ غار و تو شادان که خود در عینِ آن غاري

چون تو علم و عقل داري که با آن هم . می گوید سر این حرفها را، آن چیزي که من می گویم را تو نخواهی فهمید

و این عقل و علم تو که عینکت است، ترا برده . و علم و عقل تو در مرکزت است و عینکت است. هویت هستی

عین را اگر . من در غارم، بلکه چشم غارم. بیرون غار یکتایی، ولی تو در ذهنت شادي که من در عین آن غارم

. یعنی خود فضاي یکتاییم. عین را اگر بخواهید عینیت خودش بگویید، من خود غارم. بخواهید چشم معنی کنید

ولی آنها در تصورشان فکر می،لم و عقل ذهنی شان آنها را از غار یکتایی بیرون بردهپس کسانی هستند که ع

شما به . چرا می خوانیم این بیتها را؟ براي اینکه اینها عالئم بیماري هستند. کنند که واقعاً چشم خدا هستند
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ن کرده، در ذهن حبس کرده، در خودتان نگاه می کنید ببینید که آیا علم و عقل شما، شما را از فضاي یکتایی بیرو

.عین حال شما فکر می کنید که در فضاي یکتایی هستید و بهتر از دیگران هستید

جانت، اگر ناگاه بینی توبِدرّد زهره

که از اصحابِ کَهف دل چگونه دور و اَغیاري

همان طور که می بینید روي صفحه نوشته، . یعنی خیلی خواهی ترسید. می گوید زهره جانت خواهد ترکید

و قدیم فکر می . ب، کیسه صفرازردآکیسه . زهره عضوي کیسه مانند که به کبد چسبیده و صفرا در آن جا دارد

ن زهره مد کافتن یا دریده شدو به این علت است که این ش. کردند اگر یکی سخت بترسد، زهره اش می ترکد

می گوید اگر که ناگهان متوجه شوي که تو جزو اصحاب کهف نیستی، یعنی در غار . شده، یعنی خیلی ترسیدن

یعنی یک من ذهنی بسیار قوي داري، در . یکتایی نیستی، بلکه از اصحاب کهف دل دوري و در زمره اغیار هستی

. آن موقع خیلی خواهی ترسید

ّد زرجانت، اگر ناگاه بینی توهرهبِد

که از اصحابِ کَهف دل چگونه دور و اَغیاري

همه مان فکر می کردیم که ما یک انسان به حضور رسیده هستیم، یک دفعه . و ما همه مان این تجربه را کرده ایم

غیر نمی . یغیر یعنی من ذهن. متوجه شدیم که ما هزار جور درد و هم هویت شدگی داریم و جزو غیرها هستیم

بنابراین اگر ما . و تا این غیریت را، این منیت را، این انانیت را نیندازد نمی تواند. شودبتواند وارد فضاي یکتایی 

ولی به . یمابراي اینکه هنوز روي خودمان کار نکرده. شویمبنباید زیاد شگفت زده ،ببینیم جزو غیرها هستیم

. ن غیر بودن و دور بودن از اصحاب کهف دل کم خواهد شدتدریج که روي خودمان کار می کنیم، ای

ز یک حرفی ز رمزِ دل نَبردي بوي اندر عمر

اگر چه حافظ و اهلی و استادي تو، اي قاري

. فقط می خواند. کسی که قرآن را می خواند ولی معنایش را نمی فهمد و عمل هم نمی کند. قاري یعنی قرآن خوان

و هم به مقررات شرع عمل می کند و هم هم . اهل است،ي استاهم آدم شایستهولی هم حافظ قرآن است و 
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، از اینکه می گوید که تو از یک حرف رمز دل از عشق از زنده شدن به خدا. خودش را استاد می داند. استاد است

ستی از این هیچی آگاه نی. و اینکه تو غیر هستی، هیچی نفهمیدي،تو از جنس خداییتی و از جنس ذهن نیستی

. گرچه که به شدت به کارهاي استادي و به حافظ قرآن بودن پرداختی. چیزها و بنابراین بویی از خدا هم نبردي

اتفاقاً در شناخت این . موالنا دارید می بینید که می گوید فقط خواندن این چیزها یا خواندن قرآن کافی نیست

و به . و موالنا بیشتر این چراغها را کشیده بیرون،مهمی استبیماري و عالج بیماري قرآن منبع بسیار بسیار 

.صورت یک کلمه و یک عبارت بکار برده که مرتب اینها را ما می خواندیم

و آنها ،و دیدید که اینها چه چراغهاي مهمی بوده اند در زمینه داستانها که خودش می آورد و ابیاتی که می نویسد

یعنی نه تنها خودش پیغام آورده از . ها قرار می دهدرا در توي این ابیات قرار می دهد، موالنا در زمره بهترین

بلکه هر چه در دین داشته گرفته و بعالوه مخصوصاً موالنا از فرهنگ ایران هم هر چه که بوده گرفته و . آنور

هست که شما در مدت کوتاهی بیماري خودتان را شفا می گذاشته در مثنوي یا دیوان شمس، و براي همین هم

از تمام ،یعنی دیگر از هر چراغی که بوده ایشان استفاده کرده و شما هم وقتی به این برنامه گوش می کنید. دهید

.دآن چراغها که واقعاً بشریت پیدا کرده تا حال، بطور خالصه شده و بطور ساده شده استفاده می کنی

و . کند، ظاهرش خوب است و باطنش هیچی نداردهادهد که من ذهنی می تواند به کجاها برود و چکارو نشان می

نفاق معنی کردیم گفتیم آدم در فکرش فکر می کند یک چیزي است که در اول گفت نفاق، . همه ما باید نگاه کنیم

که فکر می کند هست، آن یعنی آن چیزي. بنابراین حرفی هم که می زند عمل نمی کند. مرکزش آن نیست

. االن یک چیز جالبی می گوید. ولی ادعا می کند که هست. نیست

کارها گشتیچه دورت داشتند ایشان که قُطبِ

کاريکاران نداري تابِ بیوزین اشغالِ بی

چرا به کار گرفته اند؟ براي اینکه تو . می گوید ترا به کار گرفته اند،مردمی که من ذهنی دارند. ایشان یعنی مردم

باید از ، قطب کسی است که کارهاي مردم را حل و فصل می کند. و به طوري که قطب کارها شدي،من ذهنی داري

. ر بگیریداصالً یک زن و شوهر را در نظ. ذهنی را دارندشما حساب کنید که دو نفر من. مشکالت را پرسیدایشان

. مقدار زیادي هر کدام رنجش را ذخیره کردند. و ستیزه کردندبا همدیگر جنگ. با هم یک رابطه شروع کردند

اصالً نمی خواهند با هم زندگی کنند ولی می خواهند . از همدیگر هم بدشان می آید. نسبت به هم کینه دارند
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ان را بگویند، در حالی که خودشان نمی خواهند بیایند پیش شما که درس موالنا می دهید، بیایند مسائلش

یا یک کسی که نمی خواهد زندگی خودش را درست . می خواهند شما کمکشان کنیددرست کنند، زندگیشان را 

چکار دارد می . ولی من نمی خواهم زندگیم را درست کنم،می خواهد بگوید که به من می توانی کمک کنی،کند

. به کار بی مزد می گیرد،می گیردکند؟ دارد ترا به بیگاري

، براي اینکه بگویید که من شخصی هستم که از من بشویدو اگر شما من ذهنی داشته باشید، براي اینکه مشغول 

می گوید این مردم ترا از زندگی از خدا که باید در . ب به این کار ادامه می دهی دیگروخ،چیزها را می پرسند

مناینباتوکهبطوريراشماداشتنددوراینکهبراينکردي،کرديمی خودت کارمرکزت بود، تو باید روي 

اندبودهکاربیذهنیهايمنایناینکهبرايکارانبیاشتغالاینازو،ياشدهکارهاهمۀقطببزرگتذهنی

کارندمیدردوذهنیمنبا؟چرا،استپوكبادام،استفسادتخمکارندمیکهچههراینکهبراي؟کارندبیچرا

ولی،کنندعملخواهندنمیهیچکدام،بدهندگوشخواهندنمیهیچکدامتوپیشبیایندنفردو،یکیشودمی

.اندگرفتهبیگاريبههمراشماکارندبیهماینها.کنیحلّراشانمسائلتو

کههرکسی،رااینهاخواندیمامروز،کندمیکارخودشرويبردبوکههرکسی،دارددردگفتبردبوکههرکسی

مسائل.کندمیحلّرادیگرانمسائل،هستمسئلهخودش،کندمیکاردیگرانروي،نبردهبوهنوزاستبیمار

منبامردممسائلچون،کنیمیاضافهراشانمسائلکنینمیحلّرامردممسائلتو.کندمیحلّرامردم

میبازرافضایا،دانیممیاالنمانهمۀما.خواهدمیوريآنخردیک،شودنمیحلّذهنیانرژيبا،ذهنی

منودردبا،کنیممیستیزهکهزمانیتاولی،دهدمیمابیرونیزندگیبهسامانیآیدمیزندگیخردکنیم

به،کندمیکارداردشیطان،کندمیکارداردبیمارياین،کنیممیعمل،زنیممیحرف،کنیممیفکرداریم

.کردنخواهیمسامانایجادماوجههیچ

کاربیتواندنمیهمدقیقهپنجحتّیآنجااستنشستهکسییک،کاريبیتابنداريکارانبیاشغالاینازو

نمینشسته،اینجابیکار،کنمحلّراشانمسائلمن،بکندسئوال منازآیدنمیکسیچراگویدمی،بنشیند

ذهنشتوي،استمردمکارهايمشغولاشهمهآدموقتیبیکاريتا،بیکاریتاینگویدمیموالنا.بنشینمتوانم

تواندنمیبیکار،استمنذهنیمنسمیتراوشاتهمهاینهاوبکندبایدکارچهکی،کندمیکارچهکی

کجادارندمسئلهکهآنهاییپس؟منازپرسندنمیمسئلهچرا،کندمیاذیتشخودشذهناینکهبراي،بنشیند

؟هستنند
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تسلیمبایدبدهمانجاممفیدوواقعیکارمناگرکهکنیدمیتحملشما.استواقعیکارآخريبیکارياینحاال

رويبرویددبگوییهمهبهبایدهمقطبآنوبشناسمشدگیهویتهمباید،کنمجارورامرکزمباید،بشوم

بخواهیدبایدشما،کنمحلّتوانمنمیراشمامسائلمن،بکنیمکارخودمانرويجمعیدست،کنیدکارخودتان

جنسازشما،داریددوسترادردشما،بدهیدادامهرابیمارياینخواهیدمیشمااینکهبراي،خواهیدنمیشما

شما،کردیدنمیاجراءشمازدممیبودمبلدماگرمنبزنمحرفاگر،برویدخواهیدنمیوراینبه،نیستیدانبیاء

.کنمتأییدراشمامنکهاینجاآمدید

هماگراستبلدببینیمکنیممیسئوال ،کنیمگوشبدهندچیزيکنمنمیسئوال میکنمیسئوال مردمازما

میسئوال ،نکردتأییدرامنیا.نبودبلد،نداردسوادگوییممی،داریمغلطجوابماچون،بدهددرستجواب

ذهنیمنکارهمهاینها،هستیمسواديباچقدرآدمماکنندتأییدکه.کنیممیسئوال خوبمابفهمندکهکنیم

ازواقعاًاینکهیاگیرندمیراشماوقتفقط،هستندبیکارآیادیگرانکهببینیدبایدشما.خوردنمیدردبهاست

.کنندعملکه،گیرندمیکمککنندمیسئوال شما

کهخواهندنمیکمکشماازمردمدرصدنودبااليحتّیباالدرصدخیلیدیدخواهیممواردبیشتردرتقریباً

،داریمماخودکهمادردهايوماذهنیمنگفتگوهايباشانمسائلچون،کنندحلّواقعاًراخودشانمسائل

،بزنیمآنرويبرچسبییکیا،کنیممالمت،استاتخانمیااستشوهرتتقصیربگوییماینکه.نیستحلّقابل

.کنیمکارمرکزمانرويباید.بیایدخردورآنازباید.کندنمیحلّرامسئلهاینها

آرند کاري نو به هر لحظهتو را دم دم همی 

که تا نَبود فراغت هیچ، بر قانونِ مکّاري

کاربهلحظهبهلحظه،دروندرخدابشويتسلیماگریا،عارفانلحظهبهلحظه،کنیکارخواهیمیاگرگویدمی

متوجهکهبطوري،شناسیمیرااتجسمیمرکزشما،شناسیمیراهایتشدگیهویتهمشما،آوردمینو

ذهنیمنمالکهمکّارياصولومکّاريقانونآنبرکهداشتنخواهیفرصتوفراقتو،اینستکارشويمی

مردمبهاستواضحخیلیمکّاريقانونو.پاییندردهدمیتوضیحرامکّاريقانوناینو.دیگرکنیعمل،بود

همازپرمرکزت،باشیبزرگمسئلۀیکخودتکهحالیدر،کنمحلّراتانمسائلبیاییدو،دانممیمنبگویی

.باشددردازپرو،باشدشدگیهویت
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استادي، گَهی شهوت دراُفتاديسودايِگَهی 

باشی، گَهی در بند ساالريگَهی پشت سپه

هویتهماینگاهی.استادممنگوییمی،هستیاستاديوخیالفکرسودايدر،هستیاستاديمشقدرگاهی

شهوتچه،دنیامالشهوتچه،جنسیشهوتچه،هستیآنهاشهوتدر،هستندمرکزتدرهاشدگی

کهکنیمیافتخارگاهی.اندمکّاريقانونهمهاینها،داريراهمهرااینهاعلمشهوتچه،بینیخودبزرگ

همهرئیس،بشويرئیسبرويخواهیمیهمگاهیو،هستیسپاهپشتوتريپایینهمهازوهستیبدبخت

.بدهدفریبرامانبایداینهاازهیچکدام.استذهنیمنمالاینهااستمکّارياینها،بشوي

شهوتدرکندتسخیرراماباشدشدگیهویتهمیکمرکزماندرخواهیمنمیمابشویماستادخواهیمنمیما

خداودارمدردهمهاین،ندارمچیزيمنکه،کنیمافتخارآنبهوبشویمهمهازبدبخترخواهیمنمیما.بیفتیماو

همهرئیسخواهیمنمیما.کنیمافتخاراینبهوبدهدپاداشدنیاآندرخواهدمی،انداختهروزاینبهرامن

خواهیماالنهمینمثنويازمطلبیباشیمسپهپشتاینمورددر.باشیمآنباهویتهموبشویمقطب،بشویم

.خواند

شمس الدینبر جانت، اگر مخدومِو وِیلدمار

کاتیاريجانِ خودز تبریزت نفرماید ز

یعنییکتاییفضايازالدینشمسسروراگر،افتادخواهدجانتبرمصیبتومرگیعنی،حالتبهوايگویدمی

بهیاندازندهحضوربهکهآنهاییعارفاناگر.استهمینطورهمواقعاً.ندهدیاريتوبهجانتزکاتبعنوانتبریز

مناینبامانحالبهواي، مانحالبهواي،نکندکمکمابهزندگیخود،بشویمتسلیماندکردهپیشنهادما

.دردهاباوذهنی

ذهنیمنفکرهايیعنیگريحیلهومکّاريو،بشودگماشذهنیمنودردهایشدرکهکسیایددیدهشماو

عقبگاهی،باشداششدگیهویتهمشهوتفکردرگاهی،باشداستاديفکردرگاهی،بشوداوبهچیره

بهواي،حالشبهواي،باشدهویتهماینهاباو،بداندافتخاررارئیسیراسروريگاهی،بداندافتخارراافتادگی

آنهانه،بگیرندراوقتش،کنندایجادمسئله،پیششبیایندذهنیهايمنکه،باشدمردمقطبکهکسیحال
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ودردفقطاینکهبراي.بدهیسامانآنهابهتوانیمیتونه،دارندبخشیسامان،دارندکردنحلّمسئلهبهعالقه

کنیمیپخشداريتوراسم.

،توالدینشمساینو،بشويزندهزندگیبهبایدنیفتیفکراینتواگریعنیالدینشمسسروراگرحالتبهواي

درستکارت،ندهادامهراحالتاین،نمانذهنیمنتويیعنی،نکندکمکتوبهطریقاینازخدایاتوحضور

موالناجملهازمعنويزیبارویانتمام،رويخوبايخوبرويزکاتده:گفتهکههمینطورولی.شدنخواهد

.رسانندمیماجانبهیاريبصورتشمازیبايرويزکات

***پایان قسمت سوم *** 
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باماجمعیالگويیکبصورتحتّیوماازبرخیکهگفتمابهموالناغزلآخرقبلمابیتدرکهکنمیادآوري

راآنو،شویممیهویتهم،هستیمهمهازبختتربد،هستیمهمهازترناسالممثالً،هستیمهمهعقباینکه

مخصوصاً،جمعیالگوهايباهستیدهویتهمشماکهبینیدمیاگر:کهگفتمابهکلّیبطورو.دانیممیافتخار

ازبودنهمهازترعقب،شهوتیکشدگیهویتهمهریعنیمختلفهايشهوت،استاديسوداي،تاچهاراین

حاالبهواي،هویتیمهماگرما،بودنهمهازجلوتربودنرئیسیاو،مالیوضعیتنظرازدانمنمیسالمتینظر

یاريمابهخودشجانزکاتبعنوانیکتاییفضايآناز،شدهزندهخدانهایتبیبهکهعارفییکاگرمان

.گیریممییاريداریمو.موالناستهمیناشیکی.بگیریمیاريبایدکجاازماکهشدمعلومپس. نرساند

بهرودمیرسولحضرتو،شودمیمریضرسولحضرتیارانازیکیکهپردازیممیايقصهیکبهاما

:کهاینستتوضیحشو.دهدمیتوضیحمریضو؟شديمریضشدجوريچهتو:کهپرسدمیاوازوعیادتش

.بشومترخوشبختجهانآندرتا،بشومدردمندتر،بشومتربدبختجهانایندرکهکردممیدعامنگویدمی

بدهیداجازه.نکنرادعاایننهكگویندمیاوبهرسولحضرتو،استآنجوابباصطالحسئوال خالصۀاین

.هستقصهشدةخالصهبسیارهستقصهخالصۀبخوانیمراقصهاین

2253مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گوییا آن دم مر او را آفریدزنده شد او چون پیمبر را بدید

میمابهرارویشزکاتیکتاییفضايازکهاستعارفیهمان.استزندگینمادمبراپیاینجادرکهدبینیمی

اینمثل:گویدمی.حضورهوشیاريبه؟شدزندهچیبه.شدزندهدیدرارسولحضرتاووقتی:گویدمی.رساند

.شدعوضمرکزش.کردارتعاشزندگیبهاینکهبراي؟چرا.آفریدنوازراایشانرسولدمآنکهبود

من بامدادکآمد این سلطان برِ بیماري، مرا این بخت داد: گفت

اینمنبه،استذهنیمنبیماريهمین؟استبیماريکدامبیماري،منبیمارياینگفت.استمهمبیتاین

بیماريایناگر.آمدمنپیش،خداسترمزیاعارفرمزاینجادرسلطان،لحظهاینیعنیبامدادکهدادراشانس

سبب،ماستمرکزدروذهنیمنگذاشتهرااسمشاالنکهمابیمارياینپس.آمدنمیمنپیشسلطاننبود

.هستیمپیششماوماپیشبیایدخدا،زندگیخودلحظههرکهشده
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نبودبیمارياینو،باشیمعاريهاشدگیهویتهماینازماهستیمپیششوقتیگفتباشدیادتاناگرهمغزل

کهپرسدمیاوازبعد.افتدمیاتفاقیچهببینیمحاال.بدهیمادامهنبایدرابیماريولی.آمدنمیماعیادتبهاو

:کهدهدمیجوابمریضو؟شديبیمارشدجوريچه

2464مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

زدممیغرقه دست اندر حشایِشآمدمچون گرفتارِ گُنَه می

اینو.هستکهنهدردهايوکهنهباورهايهمینمنظور،خشکگیاهانیعنیاستحشیشجمعحشایشو

قرارمنمرکزدرشدگیهویتهماینوشدممیهویتهمیعنیشدممیگناهگرفتاروقتی:کهگویدمیمریض

تواندمیآنباآدمو،استکهنهکهچیزيهربهدوبارهیعنی.حشایشبهزدممیدسترهاییبراي،گرفتمی

منیکماکهچرا،هستهممازندگیداستانقصهکنیدتوجهایمکردهراکارهمینهمماکه.بشودهویتهم

وهاگرفتارياینآخر،دردهااینآخراینکهامیدبه،دهیممیادامهراماندردهايذهنیمندر،داریمذهنی

فرديالگويوجمعیالگويیک.نیستاینچنین،شدخواهدخوبحتماًدیگرانوخودبرايهاعذابایجاد

نمیلطمهماخودبهماخودباندازةهیچکس.استخودبهزدنصدمه،استخرابیآنومانجامعۀدرماداریم

آرامش،زندگیخردزندگیشاديگذاریمنمیو،کنیممیمقاومتلحظهاینکهآنجاستازهملطمهاینو.زنیم

.کنیمنمیاستفادهآمدهماعیادتبهکهسلطانازیعنی.بشودماوجودواردزندگی

مجرمان را از عذابِ بس شدیدرسیداز تو تهدید و وعیدي می

هايوعدهوتهدیدمرتبتواز:گویدمی،گویدمیخدابهانسانیا،گویدمی،گویدمیرسولحضرتبهبیمارآن

عذاببهشدههویتهمیاکردهگناهکسیهر،استمجرمکهکسیهربودایناینهاتويمنتهاورسیدمیخوب

.شدخواهددچارسختی

بند محکم بود و قفلِ ناگشودگشتم و چاره نبودمضطَرِب می

مااینکهبراي.استمحکمبندو،ماداریمذهندرکهحالیهمین،نداشتمچارهولی،شدممینگرانمنگویدمی

همقفلو.بپرّمتوانمنمیولیبپرّمبایددانممی:کهگفتداشتیمهمغزلدرو.ایمشدههویتهمچیزتاهزاربا

داستانازیکیاین،پرّیممیخیلیهابیتازماوشدهخالصهکهکنیدمیتوجه.بودناگشودنیمنذهنبوسیلۀ

.استآمدهمختلفهايقصهآنبیندرو،استدرازهاي
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2475دفتر دوم، بیت مولوي، مثنوي،

هم درین عالَم بِران بر من شتابگفتم که یا رب آن عذابمن همی

کارایندرو،بکشمبگذارعالمایندر،بِکشممنباید عالَمآندرکهعذابیآنخدایاکهگفتممیمنگویدمی

اینکهببینیم،کنیمنگاهراخودمانعقببکشیمخوب،کندمیراکاراینذهنیمنکنیدتوجه.کنعجلههم

داریمکنیممیقضاوتوکنیممیمقاومتکهحالیدرذهندرلحظههرما؟نهیاهستصادقمامورددربیت

زیادسرعتباکهاستهمینبراي،کنعجلهآندروکنواردمنبراالنهمینراآیندههايعذابکهگوییممی

.کنیممیزیادرادرد

زدمدر چنین درخواست حلقه میتا در آن عالَم فراغت باشدم

چنینباوهادرخواستچنینباراخدادرو،باشمراحتدنیاآندرتاکنزیادرامنعذابدنیاایندریعنی

دراگرجهانآنبهرویممی،معتقدندبرخی،میریممیوقتیکهمعتقدندمردمذهندرالبته.زدممیدعاهایی

خواهدمیقرآنآیۀیکازاستفادهباحتّیموالنا.بودخواهیمراحتدیگرآنجا،باشیمکشیدهعذابجهاناین

.استتوهماینکهکندثابت

جانِ من از رنج، بی آرام شداین چنین رنجوریی پیدام شد

.داددستازشآرامشبیماريایندردازهممنجانو،شدمدچاربیماريچنینیکبهگویدمی

بیخبر گشتم ز خویش و نیک و بدخودام از ذکر، وز اورادمانده

باورودردباکهاستدرستموقعیآدمدعايوذکریعنیکنیدتوجه.امماندهوردوذکرازدیگرمنگویدمی

توانمنمیدیگرمنکهگویدمیرسولحضرتبهقصهدرمریضاینو.باشدزندگیجنساز،نباشدهویتهم

جسمیهوشیاريبد،استحضورهوشیاريکهبگیریدنیک؟چیهبد؟چیهنیککهدانمنمیاالنو.کنمعبادت

بدونیکو،بیندمیرااشذهنیمنباشدحضوردراگرآدمکهحضورچه،بگیرمذهنیمنچههمخویش،است

کاراینو،استبدآیدمیذهنیمنازوقتی،استنیکآیدمیخردکهورآنازکهبیندمی،بیندمیهم

.درداَثردردادمدستازمنرااینهاگویدمی.هستشناسانده،استحضورهوشیاريداشتنمستلزم
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عبادتاز،آیدمیمرکزشذهنیمن،شودمیبیمارآدموقتیکهبیماريبهراجع؟کنیممیصحبتچیبهراجع

مناینکهشودمیخبربیواستدردازپر،نداردحضوراینکهبرايخوردنمیدردبهعبادتشیعنی،افتدمی

کردهارتعاشزندگیبهمرکزشواستعارفیکحضوردرکهوقتیو،شدهعجینذهنیمنباچون،داردذهنی

.داشتهبديحالتکهشدهمتوجه

اي خجسته، و اي مبارك بويِ تومن رويِ تودیدم کنون گر نمی

یعنیتوبوي،توبوياستشگونخوشواستمباركچقدرکه،دیدیمنمیراتورويمناگر:گویدمیمریض

میزندگیبهداریمشویممیمتوجهاگرهمما،گویدمیرسولحضرتبهمریض.شودمیساطعتوازکهانرژي

بازرافضااگر،گرفتمنمییادراتسلیممناگر:گوییدمیشما.کنیممیبازرافضاوشویممیتسلیماگر.گوییم

:بلهرسیدنمیمشاممبهزندگیمباركبوياگر،کردمنمی

کردیم شاهانه این غَمخوارگیشدم از بند، من یکبارگیمی

عارفانکهدهدمینشانبیتاین.منبهکرديلطفواقعاًتوو،مردممییکبارگی،رفتممیبینازگویدمی

،استمهمچقدر،کنندمیبازراماچشمانو،رازندگیزندةانرژي،کنندمیزندهمامرکزدرراانرژيایناینکه

.هستندماغمخوار

بر مکَن تو خویش را از بیخ و بنهی هی این دعا دیگر مکن: گفت

راحتآنجاتابدهعذابمنبهاینجاکهها،نکنیرادعاایندیگرباشمواظبآهاي:کهگویدمیرسولحضرت

توکهشدخواهدسببخداازخواستاین،دعاایناینکهبراي.مکنریشهیعنیبنوبیخازراخودتتوو.بشوم

کهبینیدمی.برويبینازو،باشیریشهبی،باشیهواتوابرمثلواستزندگیاتریشه،ریشهازبشويکنده

تقاضايمانذهنیمنبالحظهبهلحظهماآیا.کندمیمابهزندگیوموالنارانصیحتاین،کندمینصیحتیچه

دیدنو،آفلچیزهايباشدنهویتهمبامانمیلبا،مانقضاوتبا،مانمقاومتبا،بله؟کنیممیخداازدرد

.جسمیمرکزداشتننگهیعنی،آنهابوسیلۀزندگیوخدا
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که نهد بر تو چنان کوه بلند؟تو چه طاقت داري اي مورِ نَژَند

چنینیکخداکه،انسانیعنیپژمردهوافسردهمورچۀیعنیافسردهمورايکهنداريرااینطاقتتو:گویدمی

هویتهمهمهاین،باشیمدردهمهاینزیرمانداردلزومییعنی؟چییعنی.بگذاردتوبرپشتراسنگینیکوه

.خواهیممیما،خواهدنمیخدارااین،استاشتباهاینها،باشیمشدگی

نَالفَم هیچ فناز سرِ جلديتوبه کردم اي سلطان که من: گفت

ازکه،کنمنمیراکارایندیگرکردمتوبهمنسلطاناي:گویدمیرسولحضرتبهمریضیعنیسلطانايگفت

آناینکهبراي،بلدمرازندگیفنونمنکهکنمادعایعنی،بلدممنکهبزنمرااینالف،گستاخییعنیجلديسر

.بوددردکردناضافهآن،نبودبودنبلد،بودمرکزمذهنیمنکهمنبودنبلد

2551مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دشوار راْکُناین بگو کاي سهلمر آن بیمار را: پیغمبرگفت 

آسانايکه:کندعااینطوريیعنی،بگورااین:گویدمیبیمارانمابهخدایا.گفتبیمارآنبهپیغمبر:گویدمی

.باشداینبایددعایت،دشوارهاکنندة

آتنا فی دارِ عقْبانا حسنآتنا فی دارِ دنیانا حسن

.پروردگارا در سراي دنیا بر ما خیر و نیکی ارزانی دار، و در سراي آخرت نیز خیر و نیکی بر ما عطا فرما

یعنی.استخوبچیزکهچههرهمدنیاآندربدهمابهو،استخوبچیزکهچههردنیاایندربدهمابهیعنی

،کننهایتبیلحظهایندررامادرونیعنی.کنآبادانهمرامادرونو،بیروندرکنشکوفارامابعدچهار

.بدهمابه،هستبرکتیهر،هستخوبهرچیزهممابیرون

،کندمیذلّتبهتبدیلرابیرونشیکیاینکه،مابیرونهمباشدآبادانبایدمادرونهمشودمیمعلومپس

دستکارهاییبه،زنیممیسرمانتوما،کشدمیدرد،کندمیمریضی،کندمیافتادگیعقب،کندمیگرفتاري

.دانیممیافتخاررامریضیراتنگدستیاینکه،استضررمانبهکهزنیممی

خسارتبزنیم،مالیهايخسارتبزنیم،لطمهخودمانبهجمعاداریمدوستکهداریماگرجمعیالگويیکما

نهراکاراین. استغلطکاراینکهباشیممواظببایدما. طورهمینهمفرداًوکنیمایجاددردبزنیم،جانیهاي
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کسیهر. آیدمیدرونآبادانیاز،بیرونآبادانیکهاینو. گویدمیموالنانه،گویدمیخدانه،گویدمیدین

. اینشودنمیاست،خرابمنبیروناستدرستمندروننگوییدشما. استخرابدرونشاستخراببیرونش

شدهتحمیلجمعیخويوعادتچهم،اشدههویتهمچیبامنکهکندفکرباید،استخرابکسیبیروناگرو

چیست؟آن. زنممیلطمهجامعهوخودمبهآگاهانهیاناآگاهانهآناجرايبامنو،منبه

اولهماناز،کنندمیازدواجهمباجواننفردوآیا. بکنیمپیداراجمعیالگوهاياینکنیمکمکهمبهبایدما

،برنجانمراطرفو،بگویمخواهدمیدلمچههرکنم،دعوادارممیلمنکهاین. کاريخراببهکنندمیشروع

یادمنبهکسیچهکنم؟میراکارایندارمچراکنم،میخرابدارمرارابطهاین. کنمدرستتوانمنمیبعدامن

ید؟اشناختهراخودتانخرابکاريالگوهايشماآیا.کنممیخرابدارممناست؟خوباینچراداده؟

منبهخداکهاستایننشاناینکنم،میافتخارباشمسپاهعقبافتادگیعقببامنگفتمیکهبیتیپس

جهاناینوجهانآناوال. نیستچیزيچنینبنشاند،بهشتصدررامنخواهدمیجهانآندروکردهلطف

تمامبیروندرآنانعکاساست،درونفضايشدنگشودهاست،يهوشیارجهانجهان،ایندربلکهنیست،

ماباشد،عشقجنسازبایدماهیجاناتباشد،خالقبایدفکراینباشد،سالمبایدبدناین. استخوبچیزهاي

.باشیمرفاهدربایدبسیاربسیارهمماديرفاهنظرازواستزندگیدرمابعدچهاربیانهااینباشیم،پرجانباید

باشدگیهویتهماشکالش. کندپیدابایدرااشکالشدارد،اشکالنیستاگرجمعیانیست،رفاهدرهرکسی

. دهیمنمیاهمیتشناسیممییا،شناسیمنمیماکه،استمخرببسیارالگوهاي

:گویدمیکهداردبرمیقرآنآیهازموالنارابیتاینبله

201، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

ربّنَا آتنَا فی الدّنْیا حسنَۀً وفی الْآخرَةِ حسنَۀً وقنَا عذَاب النَّارِ…

.پروردگارا در دنیا، به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی ارزانی دار و ما را از کیفر دوزخ مصون دار…

بهرااینوبیروندربکنیدگرفتارکنید،بدبختراخودتانشماکهکندنمیتوصیهوجههیچبهدینببینیدپس

.استاشآیههماین،نیستچیزيچنین. بیاندازیددینگردن
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منزلِ ما، خود تو باشی اي شَریفراه را بر ما چو بستان کن لطیف

بستانگلستان،مثلتو،سويبهبیاییمخواهیممیذهنازماکهراراهاینگویدمی. دعاستدنبالههماین

ازگویدمی. زندگیخدا،است؟کسیچهبزرگوار. هستیتوبزرگوارايما،مقصدما،منزلکهاینبراي. کنلطیف

.کنخوشبختجهانآندرکن،بدبختکن،مریضجهانایندرکن،مریضرامنکهایننه. بخواهراهااینخدا

نَی که دوزخ بود راه مشْتَرَك؟اي ملَک: مؤمنان در حشر گویند

رددوزخاینازبایدکافرانومومنانیعنیما،کهایننه:پرسندمیفرشتهازشدنزندهروزدرمومنانگویدمی

مندردهايازگذشتنموالنا،توصیفاتاینطبقدوزخ. بشوندرددوزخازبایدکافرانومومنانچونشدند؟می

باورهايوچیزهاودردهاباشدگیهویتهمبنددرهرکسیو.هاستشدگیهویتهمازشدنجدا. ستاذهنی

کهنبودقرارمگر:کهگویدمی. شودمیدوزخشودمیدردپروقتیذهن. استذهنجهنمدر،استجهانیاین

بشویم؟رددوزخازما

ما ندیدیم اندرین ره، دود و نارمؤمن و کافر بر او یابد گذار

شودمیتسلیمکند،میبازرافضاشودمیتسلیمجلو،رویممیداریمماکهطورهمیننفریکیعنیچه؟یعنی

بیبهشودمیبازفضااینباالخره،کندمیبازرافضالحظهبهلحظهلحظهایناتفاقمقابلدر. کندمیبازرافضا

کهپرسیممیماشدبازفضاموقع،آنشود،میصفروشودمیکوچکخیلیذهنیمن. شودمیتبدیلنهایت

دودکهنبودقرارمگر. شدیمیکیخدابارسیدیم،یکتاییفضايبهرسیدیم،بهشتبهاالنکهماشد؟چهجهنم

باشد؟دودوآتشیعنیبشود؟نارو

وذهنیمنجهلیعنیدودکنیم،بازمرتبرافضااگرهستیماالنکهذهنیهمیندرکهاستاینشامعنی

.دهدمیتوضیحخودش. شویمنمیآنمتوجهما. بودنخواهدکارگرمارويذهنیمندردیعنیآتش،

پس کجا بود آن گذرگاه دنی؟نک بهشت و بارگاه ایمنی

،شدیدخورشیدوبیرونپریدیدذهنازذرهعنوانبهیا،کردیدنهایتبیوکردیدبازرامرکزتانوقتیشمایعنی

حسکنیم،میامنیتحساست،ایمنیبارگاهجااینویکتاییفضاياینبهبهشت،بهرسیدیمماکهگوییدمی

ندیدیم؟ماچرابود؟کجاپستگذرگاهاینپس. کنیممیآرامشحسکنیم،میشادي
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اید اندر گذَرکه فالن جا دیدهخُضَرپس ملَک گوید که آن روضۀ

ذهنازوقتییعنیدیدید،جاآنکهسبز،یعنیخضرباغ،یعنیروضهسبز،باغآن:کهگویدمیفرشتهگویدمی

.لحظهبهلحظهکنیمبازرافضااگر،دهدنمیآتشدیگرمابهذهنیعنیدیدید،ذهنازگذردرگذشتید،می

بر شما شد باغ و بستان و درختدوزخ آن بود و سیاستگاه سخت

شمابرجهان،ایندرانسانذهنیعنی. بودگاهتنبیهجاآنو. بودجاآندوزخدیدید،کهسبزيفضايهمان

سختدیگرشمابرايیعنی. درختزاروبوستانوباغشدشد؟چهشدندتسلیملحظهبهلحظهکهکسانیمومنان،

بهلحظهکسیاگریکتایی،فضايبهباشیم،همدردازپرکهاینولوشدههویتهمذهنازگذراینپس. نبود

.بودخواهدزیباسبزفضايبهتبدیل،شودمیتسلیملحظه

جوي رافتنهآتشیِّ گَبرِراخُويچون شما این نَفسِ دوزخ

گبراست،آتشیدردازپروداردجهنمیخاصیتدارد،دوزخخويکهذهنیمناینشماکهاینبرايگویدمی

:گویدمیيبعدبیت، در رانفسهمیناست،برانگیزآشوبیعنیاستانگیزفتنهواستکافراست،

نار را کُشتید از بهرِ خداجهدها کردید و او شد پر صفا

خاطربهکشتیدرادردهایعنیآتش،شماو. لطفصفا،نابی،ازپرشدنفسآنو،کردیدکارکردید،کوشششما

کنیم،میرهارادردهامادرون،فضايشدنگشودهبرايیاخدابهرسیدنبرايماکهوقتیببینیدپس. خدا

همدرديهمچونگوییممیکهانههوشیاردرداین. شودمیگلستانبهتبدیلراهاندازیم،میکنیممیشناسایی

.کندمیاثرماجاندرفضاآنخردفضا،آنشاديشود،میبازفضااینکهبالفاصلهکهاینبراي. نیست

خاطربهزندگی،بهشدنزندهخاطربهکنیدمیبازرافضاشماجاایندرو.نیستدردواقعاانههوشیاردردیعنی

کهاینبراينهتایید،گرفتنبراينهشدن،مشهوربراينهبیرون،درچیزيیکبراينه،منظورتانبهرسیدن

نداشتهکاريمردمبا،باشدخودتانرويحواستانتمامبایدتنهاکهگوییممیهمینبراي. کنندمینگاهمردم

.خدابرايگویدمیهمینبراي. باشید
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تقوي شد و نور هديسبزةزديآتشِ شهوت که شعله می

بشود،سکسخواهدمیحاالبود،بیرونیچیزیکباشدگیهویتهمازناشیکهشماشهوتآتشگویدمی

آنبازد،میشعلهکهچی،هرحاالبشود،طلبیبرتريبشود،دانشبشود،مقامبشود،پولبشود،خوردن

بهکنندههدایتنوریعنیهدي،نورشد،بازفضاوقتیوپرهیزسبزهبهشدتبدیلشناساییآنبافضاگشایی،

.دادنشانشمابهراخودشبود،. آمدوجود

بیماريوقتیبیماريازشدنخوب. داردشهوتآتشدارد،شهوتدردیاشعلهبیماري،مرض،کهبینیدمیپس

بهآید،ماذهنبهکهخرديما،يکنندههدایتنوربازفضاياینازوآیدمیپرهیزآید،میتقواشود،میکم

آنوهدي،نوروتقواسالمتیهايخاصیت. گویدمیداردراسالمتیومریضهايخاصیتیعنی. آیدمیماعمل

.هاشدگیهویتهمدردیکی

ظلمت جهل از شما هم علم شدشدآتشِ خشم از شما هم حلم

چیزهمهبحردراینبحرایندر. پذیرشفضايیعنیحلم،بهشدتبدیلخشم. داشتیمخشممابیماريحالتدر

تاریکیما،عقلیبیو. راهاایندادهتوضیحقبالما،تمکینخاصیتافتاد،کاربهمافضاگشاییخاصیت. بگنجد

منعقلیبیتاریکیجايشدهگشودهفضايخردوعلم. شدزندگیخردوعلمبهتبدیلذهنی،مندرماجهل

.شودمیعوضمامرکزوقتی.استسالمتیمالزندگیخردوعلماست،بیماريمالجهلظلمت. گرفتراذهنی

اینبرايبردباري،نگذاریمرااسمششده،گشودهفضايحلم،. استماديمامرکزکهاستبیماريعالئمازخشم

فضاآیدمیچالشیهر. فضاگشاییتوانایییعنیحلم. حلمنیستهمصبرحتی. بردمیبارآدمیعنیبردباريکه

.حلم،آیدمیخردوحلراهشدهگشودهفضاياینازو،دهدمیجاخودشدر،شودمیگشوده

و آن حسد چون خار بد، گُلزار شدآتشِ حرص از شما ایثار شد

کافیداریمهرچهما. خواهیزیادهوبهتربیشترهرچهکه،داریمحرصبهمربوطدردداریم،حرصآتشکهما

میزیادوقتیکهاینبراي. بگیریمتوانیمنمیراآنجلويکهمادراستمیلیکاینو. کنیمزیادشبایدنیست

نظريتنگکردن،کمکایثار،پس. شدبخششبهتبدیلحرصآتشایناما. شدیمبیشترکهکنیممیحسشود

. شودمیخالیمامرکزوقتی،استسالمتیمالهاایننکردن،حسادتدانیم،میاگرکردنراهنمایینکردن،

.رفتبیماري
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رود،میفرومنپايبهمندستبهکهاستخارمثلآیدمیمقایسهازکهحسد. استماديمرکزمالحرصاما

نمیو،بزندلطمهمردمبهخواهدمی،استحسودآدموقتیکهبینیدمی. رودمیفروهممردمپايودستبه

بهتبدیلشد،گلستانبهتبدیلبودخارگویدمی،ماحسداین. گذاردنمیحسادتکند،زندگیراحتتواند

. شدزیبایی

داریدشماکهاینمثلو،کندمیپیشرفتدارددیگرنفریککهبینیدمیشمابودنحسودجايبهاالن

پس. رودنمیماچشمبهخارمثلاوپیشرفتچون. نیستخاردیگرچونآفرینگوییدمی. کنیدمیپیشرفت

. بودهبیماريمالحسد

رفتهرسولحضرتوشدهبیمارکهاسترسولیارآنبیماريبهمربوطاست؟ياقصهچهبهمربوطباشدیادتان

.بله. هستیمبیماراومثلهمماگفتیموعیادتشبه

چون شما این جمله آتش هايِ خویش

بهرِ حق کُشتید جمله پیش پیش

بیاندازید،راتانکینهبیاندازید،رارنجشتانگوییممیکهاین. انداختیدرادردهایتانهمهشماچونگویدمی

میبزرگواریدشماکهاینخاطربهچه؟خاطربه. انداختیدراهمهحسد،آتش. هاستآنهايآتشهمانهااین

. شویدنمیزندهاوبهنیاندازیداگردانیدمیچون. خدابهشدنزندهخاطربهخدا،خاطربهنه،بخشید؟

آناصالنهافتاده،منپايودستبهیابخشیدمراشخصآنکهاینخاطربهنهاندازیدمیخداخاطربهپس

ازناشیاینوکردیداشتباهکهآیدمییادتانو.اندازیدمیخودتانخاطربهاندازید،میشما. نداردخبرشخص

و. انداختیدراهااینزودترهرچهیعنیپیش،پیشجمله. استبیماريازناشیدردهاانباشتگی. بودهبیماري

.بیاندازیدراهااینبایدبشویدزندهخدابهکهاینازقبلکهدانیدمیشما

اندرو تخمِ وفا انداختیدنفسِ ناري را چو باغی ساختید

شما. شماساخت؟کسیچهرااین. شدتبدیلباغبهداشت،دردخاصیتداشت،دردخويکهنفسییعنی

شدیدمتوجهو. استمهمماشناساییما،تشخیصلحظه،ایندرماانتخابولی. ساختزندگیکردیدهمکاري

ازازلی،يهوشیارهمانباکاشتید؟چطورکاشتید،وفاتخماالنکاشتید،میپوكبادامذهنیمنباحالبهتاکه

.حضورفضاي
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ایجادبرايکنیممیعملیهرکنیم،میفکريهرکاریم،میماکهتخمیهرنشود،پاكمامرکزاینکهزمانیتا

زندهاوبهوقتی. هستماوجنسازمنکهازلیپیمانبهوفایعنیوفاتخم. بودخواهدهمراهدردباچیزي،یک

آمد،خواهدوجودبهبیروندرنیکیچیزیک، کنیممیعملیهرگوییم،میهرچهما،فکرهرموقعآنشدیم،

. هستشادياشهمهنیست،دردآندرکهساختاري

میبوجودذهنیمنکردنکوچکازکهکندمیتعریفراايسایهیکموالنا.بخوانیمهمرااینبدهیداجازه

راذهنیمنگوییممیکههمهاینهست،مهمبیتچنداین.هستخوبیخوابگاهسایهاین:گویدمیو.آید

ذلیلوکردنکوچککهستااینبرايگفتیم،قبالهمراو راه هایشکنید،کوچککنید،کوچککنید،کوچک

.ستاخوبیبانسایهذهنی،منیانفسکردن

3346مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ستذَلَّت نَفْسه خوش مضجعیظلِّ

ستمستَعدّ آن صفا را مهجعی

خوابگاهآن،کردنکوچکیعنیماذهنیمنیعنیمانفسکردنسربرخاكیعنینفسهذلتسایه،یعنیضل

.خوابگاهیعنیهممهجعخوابگاه،یعنیمضجعهست،خوبیبسیار

خالصوبیندمیشدنتسلیماستعدادخودشدرلحظهایندرکهکسیهریعنیستمهجعیراصفاآنمستعد

.هستخوبیآرامشمحلوخوابگاهرا،کاراینکندمیوبیندمیهوشیاریشیعنیخودشکردننابوکردن

نابیاینمستعدشماو،ستاذهنیمنکردنکوچکخوبسایهکجاست،خوبسایهکهبینیدمیشماپس

موالناکنید،میسعیکنید،میگوشبرنامهاینبهکهچرا.کنیداستفادهآنازبایدو،هستیدخلوصاینهستید،

هست،آنمعنیهماینو.هستیدصفاآنمستعدپسکشید،میزحمتخوانید،میرا

، واقعاً خوابگاه خوبی است، این خوابگاه براي کسی )کوچک کردن من ذهنی(سایه خاکساري و انکسار نفس، 

.است، که الیق و مستعد آن صفا باشد

:گویدمیسومدفترازبخوانیمدوبارهرانفسهذلتاینبدهیداجازه
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3794مثنوي، دفتر سوم، بیت مولوي، 

هنَفْس اي خُنُک آن را که ذَلَّتهفسرْدي رواي آن کس را که ی

.خوشا به حال کسی که نفسش خوار و ذلیل شده باشد؛ و واي به حال کسی که ضربات نفس، او را هالك کند

کوچکراذهنیمنیانفسشمایا،کشدمیدردهازیروزدهزمینبرنفسراشماکهبکنیدارزیابییکاالنشما

:گویدمیست،اخبرازاینو،نشستیداشسایهزیروکردیدذلیلواقعاوکردید

خبر

و برونش شکوهمند شدهکسبش حالل گشته و درونش نکو خوشا به حال کسی که نفسش رام و خوار شده و« 

».گردیده و گزند خود از مردم دور کرده است

شدننکووآنشدنرامونفسشدنخاربابیرونشدنشکوهمندهمنوشتهایندرکهبینیدمیکهگویدمی

بینهایتبهدروندرانسانشودنمیباشد،شکوهمنددرونباشد،خراببیرونشودنمی.ستاهمراهدرون

مطالبیاینبهکنیدتوجهخوب.باشدگرفتاريباشد،مریضیباشد،بدبختیهمهبیرونشولی،باشدزندهخداوند

آوردهوجودبهماکهراجمعیالگوهايگفتمکه،کردخواهدکمکشمابهمطالباینچونآید،میموالناازکه

ادامهجمعیطوربهجمعدروشخصیطوربهمادرخرابکارياینسببلحظههرو،ایمشدهشرطیآنباوایم

کاراینچراببینیمبایدبزنیم،صدمهخودمانبهبشویمجمعجمعاماشودنمیکنیم،متوقفشوبشناسیمدارد،

.دهدمینشانموالناکنیم،میرا

گردي و ره گم کنیزود طاغیگر ازین سایه روي سوي منی

کردنبزرگسويبهرويبیرونسایهاینازاگرست،اسایهیکذهنیمنکردنوکوچککردنذلیلپسگفت

زودترچههرصورتایندربشوي،بلندمنصورتبهوبورزيتکبرودانممیمنبگوییلحظههروذهنیمن

ازکنندههدایتنورهدي،نوراین:گفتکهبینیدمیامروزپس.کردخواهیگمراراهو،بودخواهیکنندهطغیان

شناختهشدگیهویتهمو،شودمیشناختهذهنیمنکنیم،میبازرافضاموقعهرذهنی،منکردنکوچک

دردهایتانوهایتانشدگیهویتهمبزوديکهدیدخواهیدبکنیدشماراکاراین.شودمیانداختهو،شودمی

.ابیاتاینطبقکرد،خواهیگمراراهبدهید،انجامراکاراینعکساگروگرنه،افتادخواهد
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ست،اسالمتینشانآنکردنکوچکبیماري،نشانلحظهبهلحظهذهنی،منکردنبزرگکهبینیممیپس

استفادههدينورازسالمتی،نشانکردنپیداراراهسالمتی،نشانشدنتسلیمبیماري،نشانکردنطغیان

بیمارينشانکردناستفادهدیگرانیاخودذهنیمنراهنماییونصایحازوکردنگمراهسالمتی،نشانکردن

.است

کهگویدمیموالنا.کنندمیبیانراخودشانعاشقانکهداشتیمغزلدرچون،خوانممیهمرابیتدواینو

آنجاازکهانرژيوشدهبازیکتاییفضاياینولیباشند،خودشانمواظببایدعاشقانگویدمیکههستدرست

همهاآندهانشود،میبازآدمدهانکشیدن،خمیازهموقعکههمانطورو.گذاردمیاثرعاشقانتنبه،آیدمی

.نیستآنهادستدرزندگیعشقوزندگیخرداینبیانوآنهادهانشدنبازو.شودمیبازاختیاربی

3298مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

میگشاید بی مراد من دهناین همی دانم، ولی مستیِّ تن

میبازرامندهنمن،مقصودومنارادهبدون،منتنمستیامابزنم،حرفنبایدکهدانممیرااینمنگویدمی

.کند

این دهان گردد به ناخواه تو بازآنچنان کز عطسه و از خامیاز

کارشانهمعاشقانگویدمی.شودمیبازناخواهبهآدمدهانکشیدن،خمیازهوکردنعطسهموقعکههمانطور

.ستاطورياین

اودرشیطانبهشدنجذبوشیطانازاينشانهیکبیمارآدموقتیکهبگوییماینبهراجعهممطلبیاما

اگریا،کندمیتعظیمذهنیهايمنبهکسیهرشودمیمعلومپس.گویدمیآدممورددررااینو،داردوجود

:گویدمی.نشدیدآدمحضرتیاواقعیانسانجنسازهنوزشماشوند،میجذبشماسويبهذهنیهايمن

2119مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

که مالیک سر نهندش از محلیک نشانِ آدم آن بود از ازل

ازلی،هوشیاريخاطربهیا،بوداوباازلازبگوییمتوانیممییا،بوداینآدمحضرتنشانیککهگویدمی

پردمیذهنازماذرهاینوقتی.بودشدهخداجنسازاوکهاینبرايدرسته؟.کنندتعظیماوبهفرشتگان
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میکند،تعظیمفرشتهو،کندستیزهمابابایدشیطانحالتایندرو،شودمیتبدیلخدابینهایتبهبیرون،

.ستااودرشیطانازخاصیتییکحتما،کندتعظیمشیطانکسیبهاگر:گوید

نَنهدش سر که منم شاه و رئیسیک نشانِ دیگر آنکه آن بِلیس

.هستمرییسوشاهمنکهبگویدونکندتعظیمشیطانیعنیبلیساآنکهبودایندیگرنشانیک

او نبودي آدم، او غیري بديلیک اگر ابلیس هم ساجِدشدي

جنسازمااگریعنی.بودخداازغیراونبود،آدماوپس،کردمیسجدهگویدمیآدمحضرتبههمابلیساگر

حتما،کنندسجدهمابهذهنیهايمناگر.کردنخواهندسجدهمابهدیگرذهنیهايمن،بشویمزندگیواقعا

کنند،میمخالفتشماباذهنیهايمندیدیدشدید،زندهزندگیبهشمااگرپسدارد،وجودمادراشکالییک

.شدمزندهزندگیبهکهبگوییدباشید،داشتهگرستیزهذهنیمنکهایننهالبتهنترسید،آنهاازشما

هم جحود آن عدو، برهانِ اوستهم سجود هر ملَک، میزانِ اوست

یعنیدشمنآنستیزههمشده،زندهخدابهآدمکهدهدمینشانست،ااومعیارفرشتههرکردنسجدههم

.ستااوبرهانابلیس

سگَکهم گواه اوست کُفرانِهم گواه اوست اقرارِ ملَک

ناشناسیقدریاناسپاسیهمهست،ملکاقرارهمشده،زندهبینهایتبهکههستانسانیشاهدکهچیزيپس

.کردیدپیدامعیارشماپس.ذهنیهايمنو،شیطانیعنی،ستاحقیرسگیااست کوچکسگاینستیزهیا

2915مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

او گریزاند به کُفران رخت رالیک چون رنجی دهد بدبخت را

در.کندمیفرارداردبرمیرارختشوکندمیناسپاسیاوبدبختی،یکبهدهدمیرنجیخداوقتیکهگویدمی

اتفاقدهد،میشمابهدرديلحظهایندرزندگیاگرکهگویدمیبیتایندر،خوانممیمنکهدوبیتیاین

بهنکنیدفرارست،اچیپیغامشدرداینکهببینیدو،نکنیدکفرانوکنیدبازرافضابایدشماافتد،میدردناکی

خداکهبگویدوکندنالهکند،گریهکند،شکایتکسیاگرکنید،بازرافضابلکه،نکنیدشکایتنکنید،نالهوذهن

.آمدهبیداريبرايدردچونست،ابدبختآدماینکند،میظلممنبه
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او گریزاند به کُفران رخت رالیک چون رنجی دهد بدبخت را

آیهازهماینبلههستند،طورياینذهنیهايمناکثرو.کفرانسويبهکندمیحرکتیعنیگریزاندرارخت

.گیردمیقرآن

20، آیه )70(قرآن کریم، سوره معارج

إِذَا مسّه الشَّرُّ جزُوعا

می کندهر گاه انسان فاقد تزکیه نفس دچار گزندي شود جزَع و فَزَع

گمدردهایشدرباشد،داشتهزیاددردباشد،شدهگمذهنیشمندرباشد،داشتهذهنیمنانساناگریعنی

حالتیدر،کردننالهبهکندمیشروعنتیجهدر.فهمدنمیراآنپیغامافتد،میدردناکیاتفاقوقتیباشد،شده

.شديگمذهنتدرتوگویدمیبداتفاق.آمدهبیداريبرايداردپیغامییکبد،اتفاقاینگزند،اینوشراینکه

.نرنجیدنشوید،خشمگیننکنید،شکایتکنید؟میشکایتیاشماگیریدمیراپیغاماین

نهدرخت را نزدیکتر وا مینیکبختی را چو حق رنجی دهد

میترنزدیکخدابهرارختشصورتایندردهدمیاوبهرنجیخداوقتیباشد،خوشبختآدماگرگویدمی

قرآنآیهیکبهمربوطدوبارههماین.کندمیپیدارادردپیغامو،کندمیشکروکندمیبازرافضایعنیکند،

:گویدمیهست،

156، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ

.ما از آن خداییم و به سوي او بازگشت کنیمهمان صابرانی که هر گاه به ایشان مصیبتی رسد، گویند همانا 

وکنداستفادهخدانورازهملحظهایندروباشدکردهکوچکراذهنیشمنوباشدخوشبختآدماگریعنی

این:کهگویدمیشود،میگرفتارمصیبتیبهکهوقتی،باشدشناختهرابیماریشوگفتیمکهچیزهاییآنهمه

برايهاموقعخیلیراآیهاین.امزندهکهدرحالی،برگردماوسويبهوکنمبازبرایشرافضامنآمدهمصیبت

.هاستزندهبراياینگویدمیموالناخوانند،میهامرده
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2920مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زآن پدید آید شجاع از هر جبانچون محک آمد بال و بیمِ جان

اندازدنمیرااینوترسدنمیشده،جانشاالنشدگیهویتهمازکسیوهستهوشیارانهدردمحککهوقتی

بیمارآدماگرگفت،گفتچهببینیدشماپس. شودمیمشخصاینجاازترسووشجاعبینفرقصورتایندر

میبداتفاقباشد،بختنیکاگرو.گیردنمیراپیغامشوافتادهلحظهاینکهبدياتفاقبرايکندمینالهباشد،

.کندمیرابازفضا،افتد

میبازرافضااتفاقاینبرايمنکهگویدمیزند،نمیدیواربهراسرششود،نمیخشمگینکند،نمیشکایت

همینبلکهآید،میشدهگشودهفضايازآنحلراهاینکهبرايشود،میحلچالشوایناتفاقاینتنهانهکنم،

میمنقبضیاکنممیبازفضامنترسم،نمییاترسم،میبالازمنکهدهم،مینشانواکنشیچهمنکهکار

.هستمترسوجنسازیاهستمهوشیاريجنسازیعنی،هستمشجاعمنکهکندمیمعلومواقعدرشوم،

1638مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

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

زنید،برپیمانبهبخواهدخدااگربگویید،شاءاهللان:گفتههمینبرايخوانم،میبرایتانهستندمهمابیاتاین

اینراوبیماريکند،میذایلراذهنیمنشاءاهللانشاءاهللا،انبگوئیدشمایعنیست،االستپیمانپیمان،

.بشویمزندهالستبهماترتیباینبهبلکهوزند،میکنارگذارد،میکنارلحظهیکلحظه،

هر نَفَس بر دل دگر داغی نهمهر زمان دل را دگر میلی دهم

بهماکهاستاینازناشیبیماريومریضیاینکهبهمربوط،استنوآوريبهمربوطابیاتاین،کنیدتوجه

چسبیدنبگویدخواهدمیقرآن،هايازآیهاستفادهباهمبازموالنا.نیستیمخالقماچسبیدیم،کهنهچیزهاي

وگیکهنهبهمیلپسدارد،نوآوريیکمادلدرلحظههردرخدابلکهنیست،دینپوسیدهباورهايبه

ماو.استسالمتیجنسازلحظه،ایندرجدیدفکروفکرکردنخلقبهمیلاست،بیماريجنسازپوسیدگی،

.گردیممیسالمتیایندنبال
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هر نَفَس بر دل دگر داغی نهمهر زمان دل را دگر میلی دهم

جدیدداغیکشمامرکزبهلحظههرودهم،میجدیدمیلیکشمامرکزبههرلحظهگوید،میزندگیراهااین

مقاومتاگرگذارم،میعشقداغنکردید،مقاومتشمااگرآورم،میوجودبهآنجااتفاقییکیعنیگذارم،می

.نیستبیکارخداولیگذارم،میدردداغکردید

کُلُّ شَیء عنْ مرادي ال یحیدکُلُّ اَصباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید

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

رامااولکهاست،جدیدکاریکدرلحظههرخداداریم،ذهنیمنوهستیمبیمارکهماکه،شدیممتوجهپس

ایندرخداکهببینیموبازکنیم،بایدرافضابگیریم،راپیغامتاکنیم،مقاومتنبایدما.بدهدشفابدهد،نجات

: گویدمیاست،قرآنآیهبارهوداست،جدیديکاردرچهلحظه

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍۚ◌ یسأَلُه منْ فی السّماوات والْأَرضِ 

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

وخداست،وتیراندازشکمانمااندازد،میتیرجدیديیکجدید،فکریکاست،جدیدکاردرمادرهرلحظهخدا

ذهنیمنرااینهاگوید،نمیدینرااینهاببینیدکهنه،پوسیدهباورهايتکرارنهباشد،جدیدتیربایدتیريهر

خالقبرايفقطایم،خواندهقبالراابیاتاین.بگذاریمفرقذهنیمندردوذهنیمنون دیبینبایدما.گویدمی

.نیستخالقاصالًبیمارمرکزاینکهوخوانم،میسالممرکزبودن

2035مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آسمان و آفتابی، دیگرستغیب را ابري و آبی دیگرست

یکتایی،فضايآنغیب،کهدیدخواهیماینصورتدرکردیم،داريریشهحسودادیم،وسعترامرکزاگرمایعنی

منابرماقبال.دهدمیبهدیگريآبیککهاست،ابريیکداده،نشانمابهراخودشمادرمرکزکهفضایی

دارد،دیگريآفتابونهایت،بیآسماناینآسمان،وداد،میمابهرابیرونیهايبارانکهداشتیم،راذهنی

آفتابمثلشویم،میآسماننهایتبیاینکهضمنشدیم،زادهذهناز وقتیکههستیمآفتابیماکهگفتیمبارها

.درخشیممیهم
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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

بهدارند،ذهنیمنهستند،بیمارکهآنهاییآید،میپدیدبرخاصانفقطجدید،آفتابوآسماناین: گویدمی

کههرکسی.جدیدآفرینشازجدید،آفرینشازهستنددرشکآنهاهستند،بیمارکهبقیه.نخواهدآمدپدیدآنها

بینیدمیوموالناطبقزندگی،کهدرحالی.استمخالفجدیدآفرینشبادارد،مرکزشدرراذهنیمنبیماري

.خوانیممیبسیارکهاستايآیههماینوآفریند،میهرلحظهقرآن،

15، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

بلْ هم فی لَبسٍ منْ خَلْقٍ جدیدۚ◌ أَفَعیِینَا بِالْخَلْقِ الْأَوّلِ 

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

.آنان از آفرینشی نو به شک و شبهه اندرند

ماکهاست،علتاینبهشود،نمیساختهماازجدیديانسانیکورودنمیبینازبیماريایناینکهیعنی

بشویم،جدیدانسانشویم،زندهاوبهتوانیممیماکهذهندرنداریماعتقادما.هستیمدرشکذهن،درفضاي

بیرامامرکزوکند،تمییزکند،جاروراماجسمیمرکزکهکندمیسعیداردلحظهبهلحظهزندگی،کهدرحالتی

خداقدرتدرماشویمنمیاینکهعلت.هستیمزندهاونهایتبیبهکهبسازد،جدیديانسانماازوکند،نهایت

.کنیممیشک

چرا؟کنیدمیمخالفتچراشمارساندیم،اینجابهراشماچطوري؟نیستیمخداهمانمامگرکهگویدمیو

رامابگیرید،راماکنید،نمیرهاراآفلچیزهايباشدگیهویتچراهم؟کنیدمیچراقضاوتکنید،میمقاومت

دارید،آزادارادهشماشودنمیبکند،بیایداونیستمبلدکهمن:کهنگوییدشماکهگفتامروزو؟کنیدجایگزین

بگذارید،نمایشمعرضبهعملدروکنید،اعترافبودنتانعاجزبهبایدبیندازید،بکارراانتخابتانقدرتباید

متولدمادرجدیدانسانتاکنید،عملداد،مابهامروزکهدرسهاییهمهدانم،نمیمنبگوییدکنید،بازرافضا

.بشود
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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