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1125مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

چون سرِ کَس نیستَت، فتنه مکن، دل مبر

چونکه ببردي دلی، باز مرانَش ز در

را ره نماچشمِ تو چون ره زند، ره زده

زلفت اگر سر کَشد، عشوه هندو مخر

گلستان پرورش از وي ستانعشق بود 

فقر شد باغِ درون پرثمراز شَجره

ثَمر ز آفتاب پخته و شیرین شودجمله

خواب و خورم را بِبر تا برسم نزد خور

جهان کُهنه دان، عاشقِ او کُهنه دوزطَبعِ

تازه و تَرَّست عشق، طالبِ او تازه تر

عشق برد جو به جو تا لبِ دریاي هو

را بگو اسکی ببج کیمده ور؟کُهنه خَران 

هر کس یاري گُزید، دل سويِ دلبر پرید

، شَمس قرینِ قَمرقرینِ زحلنَحس

نیست، با کَسش آرام نیستدل خود ازین عام

دلی، نیست قَلندر بشرگر تو قَلندر
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تن چو ز آبِ منیست، آب به پستی رود

اصلِ دل از آتشست، او نَرود جز زبر

غیرِ تن هست تو را گوهريغیرِ دل و 

خبرخبري زان گُهر، تا نشوي بیبی
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز1125شمارهغزلباامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

درابیاتیفروزانفردکتراستادتصحیحدرکه1132و1127و1125هايشمارهباهستغزلتاسهشمسدیواندر

ترکیاصطالحغزلهاایندرخواند،خواهمبرایتانامروزمنرانبودندمشتركکهابیاتیاند،مشتركغزلسهاین

:کردخواهیمبررسیراآنهاهمباکههستعربیبیتتاچندوهست

1125مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

چون سرِ کَس نیستَت، فتنه مکن، دل مبر

باز مرانَش ز درچونکه ببردي دلی، 

خودمانهمبازیا،استخداکهخودماناصلباهوشیاريبعنوانماسادهگويوگفتیکجوربیتاینواقعدر

،آمیزدمیوحدتبایکجوريرادوییگفتگويکه،استموالنامختصگفتشودمیواقعاًگفتگوجوراینواست،

قسمتشناساییچی؟شناسایی.استآزاديمساويشناساییدرواقعو.شودمیماشناساییسببکاراینو

ازبیداريدرماکارعمدهقسمتواقعدرذهنباماشدگیهویتهمیعنیماخوابقسمتشناساییما،خواب

هوشیاريیاماحضورقسمتبوسیلههمیشهشناساییچون،کنیممیشناساییوقتیکهچرا.استذهنخواب

بعنوانما،کنیممیگفتگوکه حالیدرلحظهیکبرايکهآیدمیپیشايپدیدهیکپس،گیردمیصورتما

.بینیممیراخوابمانقسمتوشویممیجداذهنمانازهوشیاري

ونکندخیزشونشودبیدارلحظهایندرمادرحضورهوشیاريتااینکهبرايموضوعایناستمهمبسیار

کاراینبعالوه.ببینیمتوانیمنمیراخوابمانقسمتما،هستیمکه آننکنیمحسماوندهدنشانراخودش

ذهنیمنۀادامسببماانتخاببدونتقریباًو،اندگرفتهسلطهزیرراماکهراجمعیالگوهايکهشودمیسبب

.بشناسیمراشوندمیما

مناینو.منگویدمیو.داردشخصیت،داردفردیتذهنشبراساسکهاستانسانیمرادشوفردیعنیکس،

وهستیکلهوشیاريکهتوکهگوییممیخدابهمایعنینیستتکسسرچون.گرفتهخودشبجايراذهنی

خداکهچرا.فقطداردراخودشحوصلهخداکهاستایناشمعنی.نداريراکسیحوصلهتو،توستازچیزهمه

راکسیحوصلههمماو،هستیماوهمماکهکنیممیشناساییماداریمهمزمانو.استخودشعاشقفقط

وشدیمهویتهمآنهاباکهچیزهاییاینپس،نداریمراکسیحوصلهاگرونیستیم،کساینماپس.نداریم
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ذهنیمنآنمااست،غلطکاراین،بینیممیراجهانآنهاعینکپشتازومامرکزشدندوهستندمهممابراي

کهشدهثابتمابراياینو. نداریمهمراهاشدگیهویتهمحوصلهونیستیمهاشدگیهویتهماینیا

اند،بردهسرراماحوصلهاینها.نداریمرااینهاحوصله

حوصلهفقطنداري،راکسیحوصلهکهتوکهگوییممیخدابهداریمما، نیستتکسسرچونهمیندریعنی

هستیماوهمماچونو. نیستیماالنهوشیارانهبشویماوجنسازبایدماکهاستایناشمعنیداري،راخودت

کهنکندایم،کردهپیداراچیزهاحوصلهماانگار،کهکنیممیشناساییو،کنیممیالقاداریمخودمانبهدوباره

.شدندمیمامرکزنبایداینها،شدیممینبایدشدیم؟اینهاعاشقبیخودياصالًما،نیستیممااینها

ونکن،برپاآشوبگوییممیگوییم،میخدابهداریمماکهصحبتادامهدوبارهمبر،دلمکنفتنه: گویدمیبعد

داریمماکهوضعیتیاین:کهگویدمیمابهبیتنیماینخود.نداريکهراماحوصله.نکنخودتعاشقرادلها

ماو، بردهرامادلکهگویدمیمبردلمکنفتنههمیندیگرطرفازو.هستکستویشچون،نیستدرست

مایعنیبرده؟رامادلچگونهوگرنههستیم،اوجنسازماحقیقتاًکهکنیممیشناساییراحقیقتایندوباره

وکردهبپاآشوباوو،هستیماوعاشقمااگرکهکنیممیشناساییداریمومبر،دلمکنفتنههستیم،اوعاشق

.هستیماوجنسازمااینکهبرايبرده؟رامادلچجوري،بردهرامادل

وقتیوشده،جهانیاینچیزهايعاشقناهوشیارانهبشود،اوعاشقهوشیارانهبایداالن،استاوعاشقاوجنس

بیرونیچیزدلنکنیمبرپاآشوبماپسشنویممیهمخودمانگوییممیخدابه،مبردلمکنفتنه:گوییممی

.نشویمبیرونیچیزعاشقنبریمرا

شناساییماکهکندمیمطرحیکجوريکهدهدمیمابهراشناساییقدرتاینموالناماهرانهکهاستهمین

،ایمبودهازلیهوشیاريجنسازمایعنی. استبودهغلطچیزيچهوایمکردهچکاروهستیم؟کیکنیم

عاشقهستیم،اصلیمانخودعاشقماکهآمدیممیخودمانبهمدتییکازپسباید.ایمبودهخداهوشیاري

.ایمشدهبیرونیچیزهايعاشقاالنماو؟استدرستایم،بودهاولازهستیم،زندگی

کهکندمیشناساییداردپس.فهمدمیهمخودشپس،بگویدخدابهتواندمیراچیزهااینکهکسییکپس

میاالن هوشیاريبعنوانمااینکهنشود،بیرونیچیزهايعاشقخودشیا،نکندخودشعاشقراچیزهاباید

میزندهاوبینهایتبهخودبهخود،نچسبیماینهابهاگرما.استغلطکاراین،آنهابهچسبیممیوبیرونرویم

.کنیممیخودمانهمشناسایییک،گوییممیخدابهیکییعنی.ایمبودهاوعاشقاولازچونشویم
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کنیممیشناساییداریمدوبارهومران،رامادرتازدر،زمرانشبازاي،بردهرامادلیعنیدلیببرديکهچون

هستیماوجنسازمااینکهبرايبردهچراگفتم.بردهزندگیبرده؟کیبرده،مارادلیعنیدلیببرديچونکهکه

برايدلیل؟کدام.ایمشدهراندهاودرازدلیلیبهکنیممیشناساییداریمو، فقطاستخودشعاشقاوجنسو

.استذهنیمنهمانچیست؟مناین.داریممنداریم،کساینکه

،گیردمیهوشیاريبعنوانجهاناینبهآمدنازپسانسانگفتیمکهرابیماريومسألهآنبیتیکهمینپس

زیباییجوریکدوبارهداردرا.مرکزششودمیشود،میهویتهمچههرباوچیزهاباشودمیهویتهمیعنی

فردوکسبعنوانچههر،ایمشدهراندهاودرازماپسگوید،میزیباخیلیکهاستاینحسنش.گویدمی

خیلی،بشویمیکتاییفضايوارداینکهاحتمالشویم،مینزدیکتراودربه،شویممیکوچکترذهنیمنبعنوان

:کندمیتکمیلدومبیتدرو.شودمیزیادتر

را ره نماچشمِ تو چون ره زند، ره زده

زلفت اگر سر کَشد، عشوه هندو مخر

خدا،یازندگیبهگویدمیانسانرااینگوید؟میکیایم،شدهتوعاشقمایعنیزده،راماراهتوچشمگویدمی

رازدهرهحاال.زدهراماراهاوچشمکهفهمیممیپس.خداامتدادهوشیاريبعنوانانسانگوید؟میانسانکدام

بهدردسربهافتادیممایکجوريشده،زدهجهانایندرماراهولی،شدیمتوعاشقکهاستدرستماراهیعنی

.بدهنشانمابهراراه،کنراهنماییگمراهی،

بهراهاشدگیهویتهمعینکاینکهبرايچرا؟هستیم،گمراهمایک،نمارهرازدهرههمیندهدمینشانپس

االن،هستیماوعاشقکهاستدرست.استزدگیرهاینپس،رویممیجلوبینشودیداینبا،داریمچشم

فکرکردگیگمرهوزدگیراهدرکهگرچه،نیستیمبیرونیچیزهاییاینعاشقماکهکردیمشناساییدانستیم

میدهد،میزندگیمابهکهاستاینهاوهستیممانمقامهستیم،مانبچههستیم،پولمانعاشقکنیممی

میخودتانازشمابالفاصله.هستیمگمراهماکهکنیممیشناساییگوییممیکههمین.شدزدهماراهگوید

هستم؟زدهرهچجوريهستم؟گمراهچجوريمنخوبپرسید

اوبایدراراه. کنیمپیداذهنیمنباتوانیمنمیماراراهکهفهمیممیدوبارهپس،بدهنشانرهتوگویدمیبعد

دیدبرداشتن.لحظهایندرذهنیمنکردنبیکاریعنی،تسلیمطریقازدهد؟مینشانچجورياوبدهد،نشان
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قبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.استتسلیماسمشلحظهایندرهوشیاريچشمانجلويازذهنیمن

اولیههوشیاريهمانجنسازراماکهشرطوقیدبدونوذهن،بهرفتنازقبلیعنیشرطوقیدبدونقضاوتاز

.کندمیخداجنسازیعنی.کندمی

معنیبهراتسلیمبینندگانازخیلی،کنیممیتعریفراتسلیمماجلسههراینکهوجودبااینجادرکنیدتوجه

اینتسلیمنیست،ایناصالًتسلیم.دانندمینکردنپابرآشوبکشیدن،عقبونگفتن،هیچی،کردنسکوت

عمل.نگوییمهیچی،کندپایمالراماحقبیایدکسییککنیم،سکوتنزنیم،حرفنکنیم،عملماکهنیست

است،لحظهاینوضعیتفقطآینده،بهذهنبوسیلهدهیمنمیتعمیمواست،لحظهاینبافقطمربوطکهتسلیم

یعنی.اندازدمیبیرونذهنازراماکه،قضاوتازقبل،شرطوقیدبدون،استلحظهاینوضعیتپذیرشتسلیم

بخاطرهستیمزندگیجنسازلحظهایندرچون،دکنمیزندگیجنسازراماکند،نمیذهنیمنجنسازراما

زنید،میحرفکنید،میعملکنید،میفکرآنخردبادارد،خردشدهگشودهفضاياینوجنسیتاین،تسلیم

درکندمیکمکشمابه،کندمیادارهراکائناتکهخرديهمانخدا،خردبازندگیخردباگیرید،میراحقتان

.تانفعلیمسألهحل

رویشاوگویمنمیهمسرمبههیچیاستسالیکاالنمن،شماربیهايایمیلدربدهمتوضیحبایدمنمرتب

کهبگوییدمنبهشماکهنگوییدچیزيهمسرتانبهشماگفتمکیمن.بشویدتسلیمگفتیدشما،شدهزیاد

من،گوییدمیچههرشماذهنی،منیکذهنی،منیکشود،میکهاستمعلومخوبشده؟همپرروترهمسرم

. کهنیستتسلیمکهاین،خورممیراخودمدروندرو،کنممیسکوت،گویمنمیهیچی

نیست،ذهنیمنواکنشکنیدمیکهعملیکنیدمیکهکاريشماکه.استلحظهاینبهمربوطتسلیم

منبگوییدکهنیستهماینتسلیمکنید،نمیعملتأملبدونکنید،نمیعملفکربدونشوید،نمیخشمگین

قبلیالگوهاياز،هستیدآرامخوبذهنتانبهرویدمیموقعآنشما.نیستایننهکنم،میعملکنممیفکر

.نیستهمآنکنیدمیفکر،کنیدمیعمل،کنیدمیاستفاده

اتفاقمقابلدرکنیدمیبازرافضاشویدمیتسلیمشماموقعهربفهمید،درستراتسلیممعنیاستبهترپس

از.هستیمگمراهمایعنیشدهزدهماراه:کهشنویدمیموالناازامروزشماو.کندمیراهنماییزندگیلحظهاین

ذهنیمنجهانایندردیگرطرفاز.هستیمخودشجنسازاینکهبرايکردهخودشعاشقراماخداطرفیک

نه،بدهدنجاتتواندمیجامعهنهراماگمراهیاینازولی،کردهگمراهزده،راماراهماتربیتوجمعیالگوهايو
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کمکشمابهتواندمیدرونازخدایاودروناززندگیراهنماییوتسلیمفقط.خودمانذهنیمننه،دیگران

.کنیدکارخودتانرويشماکهکندمیایجابهمینو.ندارددیگريچارههیچ،همینکند،

گریختهوجستهماندوستانازبرخیکهآنطوريواست،ايسادهکارِکاراینکهبیایدپیشنبایداستنباطاینو

گذارند،نمیوقتکنند،نمیگوشآخرتااولازرابرنامهکنند،نمیتوجهبرنامهطرحبهو،کنندمینگاهرابرنامه

وبرودباالسنتاننگذارید،شنویدمیمنازشمارااینکنیدتوجهکند،میایجابرا جبرانقانون.شدنخواهد

.برسیدنتیجهاینبهبعد

جنسازهستیم،خوشبختهستیم،شادهستیمخداجنسازاولشجهاناینبهآییممیهوشیاريبصورتما

خندهبهمیل،داردبازيبهمیل،کنیدنگاهسالهدویکیسالمبچهیکبهشماداریم،شاديهستیم،بینهایت

ونسوزدپوستشونکنددردبدنشوباشدگرمجایشووباشدرسیدهاوبههمغذااگرباشد،سالماگردارد،

همیشههابچهدیدیممیبودیمبچهما.بدهندغذاموقعبه.کندنمیگریهبچهاصالًاصالً،کندنمیگریه،اینها

نه،دهندمیراغذایشموقعبهچون،کندنمیگریهاصالًبچهکهبینیممیشهرهاتوياینجااالنکنند،میگریه

.خنددمیهماشهمهکند،میدردبدنشنه،استگرمنه،استسرد

،دارندذهنیمنمادروپدر،شودمیخانوادهواردآیدمیاست،خوبحالشجهاناینبهآیدمیهوشیاريپس

باورهااین:کهگویندمیرسیدهتازهبهیعنیکنند،میتحمیلرادردهایشانکنند،میتحمیلراشانذهنیمن

اینها،استمهمهممادردهاياینضمندربشو،هویتهماینبااستمهمچیزاین،بگیررامفاهیماین،بگیررا

.کنتحملخودتروي، شودمیشروعمادرشکمازبگیر،همرا

وشدههویتهمبیرونیفیزیکیچیزهايودردهاوباورهااینباشود،میسالشپانزدهسالش،دهوقتیبچهو

همانبهکندمیشروعو،بودهزدهخداراراهشاولازکهحالیدرشده،زدهراهشیعنیکرده،پیداذهنیمن

همبازراهنماکهرودمییادشو،دیدنراجهانآنپشتازوکردنبازياینهابا،گذاشتهمرکزشکهچیزهایی

راگرفتارياینمانهمهماو.کندراهنماییآنبهباید،استآنجنسازخودشکههوشیاريیعنی،استآنوري

.داریممرکزماندر

دراینکهیعنیکاخدوبوده،کاخدواصطالحگفتهبوداآنکههندوئیسمدریعنیشرقدر:گفتیمقبلهايهفتهو

سوزوسوختولیداردزودیادیراست،حتمیدردسرشوکردخواهددردسرایجادواستبیماريیکمامرکز
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پردهگویدمیموالناوپندارپردهگوید،میماهاراشیهمهندهنوزدرایمگفتهشویممیمتوجهرااینما.ندارد

.خواندخواهمشمابرايدیگريمثالیکهمامروزپندار،پردهگویدمیحافظوپندار،

منازرااینخودتانروينگذاریدتمرکزنگذارید،توجهنگذارید،وقتشمااگرچی؟برايگفتمرااینهاحاال

شد،نخواهیدآزادگرفتاريایناز.نداردسوديهیچمنبراي،گویممیدارمشمابخاطر،کنیدباوربشنوید

رامافضاگشاییبارهنما.استدروندرهمرهنماشده،زدهماراهماست،دلدرماست،مرکزدرگرفتاري

شماذهنیمناینکه.نیستهمتندتندخواهد،میراشماتوجهخواهد،میراشماسعی.کندمیراهنمایی

کنترلدرکهآنبدهید،گوشبرنامهبهخواهیدمیجورهرشماکه،کردمعرضشماخدمتبندهو،بکندعجله

.نیستمان

پنجدربیاوریدرااشخالصهوکنیدخالصهو،بارچندین،بدهیدگوشرابرنامهآخرتااولازبیاییدشماولی

بدهید،تغییربایدراچیشدچیکهدانیدنمیبرنامهآخروکنیدمیگوشبرنامهیکبهشمااگربخوانید،دقیقه

تغییراینشعرهااینازوبرنامهاینازمنبگوییدبتوانیدبایدبدهید،گوشدوبارهبایدنفهمیدید،نشنیدید،شما

اگرو،نکردیدگوشدرستپسبکنیدتوانیدنمیشناسایی،بگوییدتوانیدنمیاگرداد،خواهمخودمدرراعملی

ظلمخودتانبهداریدشما،بدهیدگوشراجاهابعضی،دقیقهدهدقیقه،دهفقطبرنامهساعتچهارازبیاییدشما

.کنیدمی

کنممیعرضشمابهمن.استخودتانتقصیر،نکردیدپیشرفتسالسهتادوازبعدشمااگردانیدمیخودتان

رااینهابیاییدوکنیدخالصهشمااگراینبرعالوه.ندهیدخواهیدمی،بدهیدگوشخواهیدمی.بکنیدچکارکه

.بگیریمیادهمدیگرازما،شنوندمیراشماگیرينتیجه،شنوندمیهمه،کنیدتکرار

،نیستمالیحاالمنظورم.بدهیمهمدستبهدستکوششایندربایدهمهکهداردوجودهمحقیقییک

شد،حلاینطوري،داشتمرامسألهاینمناینکهدراست،آگاهیپخشدر،استهوشیاريپخشدرمنظورم

جمعیالگوهايگفتمبدانیدشمادیگرطرفاز. کنیمهمکاريهمبابایدگویممیایندر.استابیاتاینتکرار

. شوندمیغالبفرديهايانتخاببهمعموالً

نخواهمراکسیغیبتمنکهبنویسیداساسیقانونتويبنویسید،هماساسیقانونبیاییداستممکنشما

میمتوجهیکدفعهو،کنندمیغیبتدارندايعدهیکبینیممیمجلسییکواردرویممیوقتیولی،کرد

ولی.دهدنمیاجازهقانونممنگوییدمیآیدمیخودتانبهیکدفعههستید،کردنغیبتمشغولهمشماشوید
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سلطهزیرشماهايانتخابیعنی! دیگرکنندمیراکاراینهمهندارداشکالیگوییدمیبعد.کنیدمیدارید

جلودهدمیلهرامنجمعاینواستجمعرفتارزیرمنرفتارکدامکهکنیدپیدابایدخوب.استجمعیرفتار

.استغلطایندانممیوخواهمنمیمناینکهوجودبا

ششگذردمیآیدمیدقیقهپنجکنند،صحبتدقیقهپنجاستقراربرنامهاینبهزنندمیزنگمابینندگان

میادامهولیخواهممیعذرخیلیها،کنمصحبتدقیقهپنجبایددانممیگویندمیبعددقیقههفتدقیقه،

خیلیببرمنبایدراکسیاسمدانممیگویندمییاپس؟کنیمیصحبتچجوريدانم؟میچجوريخوب.دهد

.بردمیولیخواهم،میعذر

است،خودرويتوجهاست،وقت.گذاریممیاشهزینههماینهاکنید،پیداشماباید،هستیمجمعرفتارزیرما

رااین.باشدخواهمنمیمنواست؟غلطکهداردادامهجمعنفوذزیرمنرفتارهايکداماست،خودرويتمرکز

توياندازدمیذهن،توياندازدمیو،دهدمیفریبراماذهنیمندفعههر،کنیدنمیپیداکنید،پیدابایدشما

رهاشوید،نمیخالصنکنیداگر.کنیدپیدابایدمن،رويداردنفوذما.مایکیمنیکیداردمؤلفهتادو.ذهن

.شویدنمی

مناینکههمدیگر،بهماکنیممیکمکفهمند،میهمه،کنیمواراذهنیمنمشتوبدهیمهمدستبهدستو

ازمختلف،زوایايازکنیدتأییدکنید،تکرارکنید،تکراربایدهمشما،کهنداردفایدهبرومبگویماینجابیایم

:گویدمی. کنیدرعایتشمااهللاءشاان وکنممیعرضاستمهماینهامختلف،هايزندگیوهاوضعیت

زلفت اگر سر کَشد، عشوه هندو مخر

ایندرماراهاما.هستیمتوعاشقمایعنی،زدهراماراهتوچشمگویدمیموالنا،گویدمیزیباچقدرببینید

هستیم،توعاشقکهگرچهبینیم،نمیراتو،شدهمامرکزآمدهبیرونازچیزهاییشدیم،گمراهشدهزدهجهان

تواندمیاوچجوريکهداندمی،شناسندمیهمراتسلیم،زندمیراحرفاینکههر.کنراهنماییراگمراه

همینزلفشتو،زلفبیثوحیثایندرگویدمیبعد.کنداشراهنماییواکهاستحواسشپس،کندراهنمایی

.استزیباکهخداستزلفاست،آنزلفجزوهمماذهنیمنیعنی،استجهاناینتاریکیاست،تاریکی

زیبا.گویدنمیرااینبیاور،درراپدرشبیا،بزندراهرامااگرسرشبرخاكمانفسکهگویدنمیموالناببینید

ذهنیمنجهانایندرذهنیمن،کردهکهکندعلمقد،کندسرکشیاگرگویدمی،گویدمیتوزلفگوید،می
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،هنداهلیعنیهندو،راهندواصطالحبهفریبیعنیمخر،هندوعشوه. برسیماصلیمانعشقبهماگذاردنمی

عشوهیعنیمخرباشیم،داشتهنژاديتبعیضبخواهیماینکهنهاستاصطالحذهنیمنیعنیسیاهپوستیعنی

خرد،نمیخداکهدانیدمیشماولیگوییم،میخدابهداریماینکهمثلنخر؟گوییممیکیبهنخر،راذهنیمن

معنیشمااگرهوشیاري،خیزشگویندمیرااین.گوییممیاوامتدادبهداریم.گوییممیخودمانبهداریمپس

نمیوگرنهفهمیدمیکهلحظهایندرشدهبیدارشمادرهوشیاري،کنیدمیدركواقعاًو،فهمیدمیرابیتاین

.بلهفهمیدید،

:کهگویدمی5شمارهغزلاست،سبزواريحکیمازبیتاین

5حکیم سبزواري، غزل شماره 

در خویشتن بدید عیان شاهد اَلـَست

پرده پندارِ خویش راهر کو درید 

مناینیعنیپندارپردهکسیهر: کهگویدمیبرد،میبکارایرانازهمدیگريعارفیکراپندارپردهببینید

دراینصورتدربدرد،،هستیمهوشیاريماولی،استمادیدعینکاوعینکو،فعالًاستمامرکزکهراذهنی

کهراخودشیا،راخدایعنیالستشاهد،کندمیپیدایقینو،شودمیزندهبهشکهعینیبطورخودشدرون

.شودنمیترسادهایناز.بیندمیشدهزندهاوبه

بهخدا،شدیممیجداخداازماوقتیزندگیاولروز،الستروزاینکهبراي،خداهمهستیمماهمالستشاهد

یکیدوهر،هستخودشکههماو،هستیمماکهاوجنسپس.بلهگفتیمماهستی؟منجنسازتوگفتهما

بعدشآمدیمشدیم،جمادآمدیمشدیم؟جداچجوريشدیمجداشدیم،جدااواز،کردیمگمراآنماواست،

.ذهنیمنچی؟شدیماالنآمدیمحیوانازشدیمحیوانآمدیمشدیم،نبات

کهکسیهرگویدمی. استبديعینکاست،ماپندارپردهذهنیمناینوبشویم،زندهاوبهتاماندهذرهیک

میراجهاناوطریقازخدایا،بیندمیراجهانخدابوسیله،دورانداختآورددرچشمشازراعینکاین

آیدمیزمانازشود،میلحظهاینجنسازدوبارهشود،میبینهایتدوباره،شودمیزندهاوبهیعنی،بینید

.نیستآیندهوگذشتهدرهمیشه،بیرون
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پندارپردهحتماً،نکردهکارخودشرويوجهاناینبهآمدهاگرانسانیهراینکهبهکنیممیاشارهدوبارهپس

از،خودشرويکارباهوشیارانهخودشراپندارپردهمگرباشد،نداشتهپندارپردهکهنیستانسانیهیچ.دارد

همانبهتبدیلنتیجهدرشده،راحتشرشاز،دریدهخودشکوششوموالنامثلعرفاراهنماییطریق

تواندمیخودشبرايکسیهرهمراکاراینوهوشیارانه،ایندفعهمنتها،بودههماناولازکهشدههوشیاري

میهمپایین.نیستچیزيهمچون،بشودعوضمادرونتابشودعوضبیرونباشیمداشتهانتظارنبایدمابکند،

:استهمینبهش،رسیممیاالنهمین،گوید

عشق بود گلستان پرورش از وي ستان

فقر شد باغِ درون پرثمراز شَجره

بهیااوبهشدنتبدیلوفضاگشاییاثردرلحظهایندریا،گیریممیبیروناز،گیریممیجهانازراپرورشما

ازیا،بشوياوجنساز،حداقللحظهیککنیبازرافضالحظهایندریعنیعشقگیریم؟میاواز،اوجنس

خودماناصلجنسازماموقعهروبودي،آناولازکهبشويهوشیاريهمانجنسازبشوي،اصلیخودجنس

ايباشندهیکاینکهمثل،جهانازشویممیجداما،شودمیمنطبقهوشیاريرويهوشیاريیعنی،شویممی

.نیستشدگیهویتهمبهمتکینیست،جهانبهمتکیدیگرشود،میقائمخودشروي

درهمدروندرهم،کندمیگلستانایجادکهاستعشقاست،دهندهپرورشکهاستحالتاینگویدمی

بگذاردرارفتارهااینهمسرمکهبگویی،کنینگاهبیرونبهبیایینبایدتوبگیري،پرورشآنازبایدتوبیرون،

بشود،عوضسیستمبشود،عوضجامعهبشود،عوضدوستمبشود،عوضمابچهبشود،عوضهمسرمکنار،

تغییراست،غلطاین.کنمخوشبختیاحساسدروندرمن،بشوددرستمندرونبشود،آنطوريبشوداینطوري

.نیستدرونبهبیروناز،استبیرونبهدروناز

اثردرکهبگیردیادراموضوعاینتانیستمشخصحدودشوحداصالًکهکرده،خرجپولداده،کُشتهبشر

کهاستهمینبراي.کندمیتغییربیرونکههستدرونتغییراثردرکند،نمیتغییردرونبیرونتغییر

کنید،مینگاهخودتانبهشماوقتییعنیفقر.شودمیمیوهازپردرونباغکهاستفقردرختاز:گویدمی

یاهستیدخانمانبیندارید،چیزيهیچکهنهاست،فقراین،دندارشدگیهویتهمهیچدرونتاندرکهببینید

.نیستآنفقرهستید،بدبخت،دیندارپول
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،بودرسولحضرتیارانازمنتها،استذهنیمنهمینبیماراین،بودبیماريیکگفتخواندیمقصهقبلهفته

آنتاکن،بدرامنجهاناینخدایاگفتمکردم،دعامنگفت؟کرديچکارگفتعیادتش،رفترسولحضرت

رادوهر،راجهانآنهمکننیکراجهانماینهمکندعا.نکندعاهااینازگفت.بشومخوشبختمنجهان

.نیستثمرپربیروننباشدثمرپردروناگرثمر،پربیرونهم،ثمرپردرونهمکن،عالی

منچونکندادعاتواندنمیکسییک.کهنیستبیروندراستدرونیچیزیکفقر،نباشدفقرمادروناگراما

کهآدمییک.نیستچیزيهمچنینگوید،میموالناکهفقريهمان،دارمفقرمنپس،ندارمويهیچبیروندر

باشد،هویتهمباروهایشبانداردهمپولی.باشدهویتهماستممکنچیزهاخیلیباخوابدمیخیابانکنار

.باشدشدههویتهمدردباباشدداشتهستیزهومقاومتزیاديمقدار

نمیدستبهمفتهمفقرشجرهیاهمفقرکرده،کارخودشرويهوشیارانهکهاستکسیدروندرفقرپس

.بیاوردبوجودتواندنمیکسیمادروندررافقریارافقرشجرهما،بهبدهندمفترافقرشجرهگوییممیما.آید

توانیدنمی.بشودماشمابرايبایدموضوعاین.بیاوریمبوجودخودمان،خودمانرويتمرکزباهوشیارانهبایدما

ما.برساندعشقبه،برسانددرونفقربهراشمابیایدسازمانییکیاکسییککهباشیدداشتهانتظارشما

.کنندکمکمابهبیایندبیرونیهاداریمتوقع،داریمانتظاراشهمه

واستتسلیمآنوبشویمیکیلحظهایندرخداباتوانیممیآنبوسیلهکهداریمابزاريیکماشدمعلومپس

ماکهاستعشقهمینپس.پسآیدنمیبیروناز،آیدمیآنجاازپرورشکهدانیدمیشماو.استفضاگشایی

بازرافضاشماموقعهرآمد،عشقآمد،خردبینیدمی،کنیدمیبازرافضاشماکهموقعهرو،دهدمیپرورشرا

نمیاست،دشمنتانولو،داریدلطفلطافت،زیستی،همنوعیهمحسمقابلطرفباکهدیدخواهید،کنید

همخواهیدنمی،بخوردراحقتانخواهیدنمی.کنیدحلراتانمسألهخواهیدمی،بزنیدآسیببهشخواهید

فضانهگوییدمیبعدباشیدخشمگیناستممکنلحظهیک.بخوردبهشايلطمهواقعاًوبدهیدکشراموضوع

.بکنمراامزندگیبرومهممن،بکنیدرازندگیتانبروید،بشودحلمامسألهگوییدمیکنیدمیبازرا

ازمیوهازپرمادرونباغفقط:گویدمیموالنادارید؟درونرافقرشجرهشماخودتان،ازبکنیدسوالیکشما

قشنگچیزهايهمآناست،گلستانهمآنبیروندرفقراینانعکاسوبشودخالیبایدمامرکزیعنی.استفقر

است
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همسریکمنبگوییدخواهیدمی،استسالتانسیمثالً،هستیدجوانشمااگرکردمعرضخدمتتاناالنهمین

نمیذهنیمنکنیدباور،کنیممیزندگیونشینیممیشاديآرامشازپرخانوادهیک،بچهتادو،کنممیپیدا

نکنیدکارخودتانرويشمااگر.گذاشتنخواهدذهنیمنولیاست،خوبیآرزوي،استخوبیخواستگذارد،

نکنیدخالیاگر،نکنیدکشفشبگوییمباید،استغلطهمنیاوریدبوجود،نیاوریدبوجوددرونتاندررافقراین

.آمدنخواهدبدستآن،چیستداندمیآدمکهاستزندگیآنرا،مرکزتان

همبخواهندباشند،داشتهزیادپولحتی،باشندداشتهبچهتادوحتی،کنندازدواجهمباذهنیمنتادواگر

اینچون. کنندخالیراخودشانمرکزمگر،گذاردنمیذهنیمن،کنندزندگیخوبکهبخواهندهوشیارانهیعنی

ممکناستسادهفهمیدنش.باشددردزاکندمیایجادکهايرابطههرآدمکهشدخواهدسببمرضاینوعلت

.کنیدکاربایدپسکنید،گوشبایدرابزرگانحرفاست،اینطوريکنیدقبولولی،دیباشنداشتهقبولشمااست

ثَمر ز آفتاب پخته و شیرین شودجمله

ورخواب و خورم را بِبر تا برسم نزد خَ

:بخوانیمتوانیممیهماینطوري. گوییممیقافیهبخاطر. استخورشیدمعنیبهکهخُوریعنیخَوراین

شودشیرینوپختهآفتابزثَمرجمله

خُورنزدبرسمتابِبر،راخورموخواب

.شودمیشیرینورسدمیآفتابنورازهامیوهيهمهیعنی. میوهیعنیثمرهمه،یعنیجمله. خورشیدیعنی

فضاگشاییفضاگشایی،فضاگشایی،اثر درپساست،کالنارسسبزمیوه،کندمیدرستذهنیمنوقتیانسان

میچههررااسمشعلتاینوبیمارياینوذهنیمناینیعنی.بشودمابعدچهارواردبایدزندگیآفتاب

آنورازکهشاديوزندگیعشقوزندگیخردشناساییبوسیلهفقط،ماستمرکزدرهاشدگیهویتهم،گذارید

میوهرسیدنهست،رسیدههمپخته.کندمیشیرینوپختهراما،آیدمیآنورازکهدهندهشفانیرويوآیدمی

. انسانعاطفیبلوغهمو

منتا،کندبازرافضابایدمرتببخوردآنورينوراینکهبرايبخورد،بهشآنورينورمگرشود،نمیبالغانسان

هاییقسمترا،اششخصیمنهايقسمترا،مختلفشهايجنبه. بیندازدوکندشناسایی،ببینیدرااشذهنی

آزادخواهممیمن،نیستممانفوذزیرمن:دیگویمینشود،هویتهممابابشناسد،راما. آیدمیماازکهمناز
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یکفکرباشدنهویتهملحظههرخواباست،چیدانیدمیخوابرا،خورموخوابکهگویدمی.بشوم

. استدردهاواست،باورهااست،ماديچیزهاينیست،بیشترهمچیزتاسهچیزي،

گوید،میخدابهگوید؟میکیبه.بِبریابِبرآیدمیاینهاازکههمغذاییوبگیرمنازرااینهاخوابگویدمی

رااینهاشمااینکهبرايخیزد؟برمیهوشیاريچرا.خیزشحالدرهوشیاريشما؟کدام.شمابشنود؟بایدکی

سالسیکهاستخامیذهنیمنسبزونارسمیوه.هستیدکالمیوهفهمیدمیشمااینکهبرايخوانید،می

داند،میراچیزهمهکندمیفکر،بکندکاريیکخواهدمیدارد،سالپنجوسیدارد،سالپنجوبیستدارد،

ومن،بصورتشودمیبلندلحظههرواستنارسمیوهایندانم،میگویدمیواستهویتهمهایشدانستهبا

داندمیعالمقطبراخودشپذیرد،نمیباشدمیلشمخالفکهراچیزيهروکند،میمقاومتوکندمیستیزه

باکند،میخمزندگینشودخماگرشخصاینمنتها.زندگیتابشکند؟میپختهرااینکی.استناپختهاین

.دردباچی؟

همینمثالشاصالً.شودنمی، می بینیدباشدخوباشنتیجهکهبدهیدانجامکاريیکخواهیدمیشماهی

همسرشباخواهدنمیباشد؟خوباشخانوادهخواهدنمیکههستمردکدام،هستزنکدام.استخانواده

نمیتسلیماینکهبرايکند،میراکارایناشذهنیمندانشبااینکهبرايتواند؟نمیچراپسباشد؟خوب

دارد،راتوقعشدارد،راانتظارشعینکدارد،رادردشعینکاینکهبرايدانم،میگویدمیاینکهبراي.شود

بهتواندنمینیندازدرارنجششنیندازد،راکینهتاتواند،نمیدارد،رااشکینهعینکدارد،رارنجششعینک

منبکنمکن،فقرکن،صافرااینجاگویدمیگذاردنمیخداگذاردنمیهم،بتواندبایدآدم.کهنیستخواستن

.استمننیرويبکنم،باید

آن،شودمیشیرینتودرونوبیرونمیوهکهاستمننورتابشاز. شودشیرینوپختهآفتابزثَمرجمله

نرو،خواببهآنقدر. ببریابِبرراخوراكوخواببیاتوتو،ذهنیمننهبکنمتوانممیمنتوخواهیمیکهچیزي

منعاشقهمهچرا.ندانخودتعاشقرامردمآنقدرنخواه،توجهآنقدرنخواه،تأییدآنقدرنخور،بیرونازآنقدر

تخمدردباتوانینمیتو،بدهیدراآنبدهیدرااین،کنیدنمیقدردانیچراکردمکارآنقدرنگوآنقدرنیستند؟

.باشیداشتهخوبمیوهانتظاربکاريپوكبادام،بکاريفاسد

واقعاًراهشوبرسم،خورشیدبهمنتارببرابیرونجهانازخوردنوهاشدگیهویتهمخواباینگویدمی

میجذبخودشبهداردرامنچیزيچهاالنکهذهنمانتماشاگروماباشیمبیداربایدلحظههراست،همین
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بازنم؟میراحرفاینکههستمهویتهمچیباذهنیباورکدام،ذهنیالگويکدامکند؟میجذبچراکند؟

هویتهمدردکدامباشوم؟میشخصاین،شوممیچیزآن،شوممیچیزاینجذبکههستمهویتهمچی

،استمنفقرواقعاًیاآید؟میخوشم،هستمعاشقش،کندمیایجاددردکهخانومییاآقااینازکههستم

.بپرسخودتازرااینهااست؟اوعاشقکهاستمنحضور

جهان کُهنه دان، عاشقِ او کُهنه دوزطَبعِ

تازه و تَرَّست عشق، طالبِ او تازه تر

ذهنیعنیکهنه،چیزهايظرفشودمیقنددانمثلدانکهنه،کنیممعنیتوانیممیجورچندرادانکهنه

ذهنیمنهمینجهانطبعو.کنیدمعنیدانندهکهنهتوانیدمیرادانکهنهپوسیده،استکهنهچیزهايظرف

طبعذهنی،منیعنیطبعالصولعلی، ایمشدههویتهموایمدیدهماواستجهانایندرکهچیزيهرواست

ظرفیااستدانندهکهنهجهانطبعهست،ذهنتتويهستجهاندرکهچههرکن،نگاهذهنتبهیعنیجهان

.بدانتویعنی،دانکهنهبگوییتوانیمیحتییااست،کهنهچیزهاي

باشدماذهنیمنکههمجهانعاشقو،استدانندهکهنهجهانطبع. دانندهکهنهبگوییم. دانکهنهجهانطبعظرف،

،گرفتیمآنازباورتکهیکگرفتیم،اینازباورتکهیکمادوزد،میهمبهداردبرمیراکهنهچیزهايیعنی. استدوزکهنه

ما. استخودمانمالکنیممیفکرکهاستجالب. ایمکردهدرستذهنیمنایم،دوختههمبهرااینها،گرفتیمآنازیکی

غلط. داریمدوستشهمجانمانمثل. گرفتیمدیگرانازکردیمتقلیدهمهرااینها. کردیمخلقرااینهاما،کردیمدرست

.ایناست

استآبداروتازه. استلحظهاینبهمربوطعشق! نهاست؟اینطوريهمعشقولیدوز،کهنهاوعاشقدانکهنهجهانطبع

هویتهمکهچیزيیکازاینوآید،میآنورازلطافتیآید،میآنورازايشادي،آیدمیآنورازاحساسییکاگر. عشق

نمیشناسیممیکهچیزهاییازآید،نمیدانکهنهاینتويازآید،نمیماکهنهمرکزازآید،نمیبیرونازآید،نمیشدیم

.آیدنمیذهنازید،آ

زندهخدانهایتبیبهاصالاوکهنداردشدگیهویتهمهیچکهداردفرقمرکزشکسیاگرفضا،بازکردنیعنیعشق

استشیرینلحظههر. شودمیتجربهنوبهنولحظههریعنی. چهیعنیبودنتروتازهداندمیاو. استیکیعشقبااست،

دیگرهرچیزدربینید،میهمدیگرهرکسدررازندهزندگیهستید،زندهدرونتانزندگیبهشمالحظههرخودش،نوعبه

زندههستید،آرامشازپر،هستیدشاديازپرعشقید،ازپرهستید،شادابیازپرشما. استزندهجهانو،بینیدمیهم
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چیزيیکنگرانگذشته،درچیزيیکگیر. هستیدلحظهایندرکنید،میحسوجودتانذراتتمامدررازندگی. هستید

. نیستیددوزکهنهباالمصرعمثل. نیستیدآیندهدر

منکردهراکارهمینموقعفالنشخصاینگویی،میراشخصاین: گوییممیکنیممینگاهگوییم،میمامثالدوز،کهنه

رودمیهماینکنم،اضافهآنبهبیایدهمبعديرا،رنجشدوتابدوزمخواهممیرااینهاام،رنجیدههماالن. امرنجیده

فضاعاشق. کهکندنمیراکارهااینعاشق.دارمرنجشپانصدتا. دیگرهايرنجشبهدوزممی،دیگرهايرنجشهمانبغل

ترتازههرلحظهاستعشقطالبهرکسیوعشق،استتروتازه، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر. کندمیبازرا

. اندازدمیراچیزيیکاینکهبرايچرا؟. شودمی

تازگیرود،میخدارود،میزندگیسويبهیکی. کندمیزیادراکهنگیهیرود،میجهانسويبهیکیهستمسیردوتا

میگرفتارتر،شویدمیترمنقبضیاشوید،میترشاداب،شویدمیتروسیعشوید،میترتازهشمایا. کندمیزیادرا

:دهدمیتوضیحبیشترشما؟هستیدچهطالبشما؟مالاستیکیکدام. شوید

***پایان قسمت اول *** 
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عشق برد جو به جو تا لبِ دریاي هو

کیمده ور؟کُهنه خَران را بگو اسکی ببج

ببج. گویندمیاسکیترکیههايتركها،تركولیگوییممیاَسکیما. کهنهیعنیاَسکییااسکی. استترکیاصطالحاین

میماوار،کیمدهوار،استهمینورکسی؟چهدرکسی؟چهیعنیکیمده. گوییممیپاپوشماشایدکهاست،کفشهمان

میراسوالاینمرتبانسانیعنیچه؟یعنیوار؟کیمدهماقشباکهنهگفتندمیبودتبریزاگرووار؟کیمدهمثالگوییم

وسادهبسیارتمثیلورابیتاینموالناآوردمیدوبارامروزوپوشد؟میکهنهکفشکیپوشد؟میکهنهکفشکی: کند

کهنهکفشکی. خریممیکهنهکفش: کهگوییممیگردیممیبازاروکوچهتويمرتبمازندگیماناولازکه،استمهمی

.استپوسیدهوکهنهباور. استباوراست،فکريالگوينمادکهنهکفشدارد؟

دیگرکهپوشیدندمیراکفشهااینقدر،کردندمیصدابلندوهاخانهازخریدندمیکهنهکفشکسانییککههمقدیم

یا،باشدبیچارهخیلیبایددیگربخردراآنبیایدکسییک. انداختندمیدورباید،پوشیدندنمیدیگروشدمیکهنهوقتی

میپینهوصلهوگیریممیرامردمکهنهپوسیدههايکفشمایعنی. بفروشدکفشعنوانبهبدوزدرااینبرودبخواهد

.آوریممیحساببه،انددوختهمابرايو،خریدیمبازارازمارااینکهنوکفشعنوانبهکنیم

وگیریدمیرادیگرانقدیمیالگوهايشماهستید؟خرتازهیاهستیدخرکهنهشماکهکنیدسوالخودتونازبایدشماو

بررااینهاو. استدانشمندآنازیکیایناست،دانشمندفالنمالحرفهاایناست،نیچهمالحرفهااین. مرویمیکالس

فرقآفریندمیشماطریقاززندگیاالنکهباوريبااینهااند،قدیمیاینهاکنیدتوجهمنتهیخوبند،هماینها.داریممی

بسیارواستجالببسیارتمثیلاین. کنیدتقلیدنباید. بیافرینیدخودتانلحظهایندرراخودتانفکربایدشمایعنی. دارد

میراچیزفالن: گویدمیگرددمیکسییککنید،میزندگیشهريهرهايکوچهتويباالخرهحتماشمااست،ساده

گردیدمیکهنهکفشدنبالشماآیا. زدهمثالراکهنهکفشموالنااینجا. دانممیچه،خریممیبشقابکاسهمثال. خریم

؟بکنیدخودتانمالکهبگیریدایدهبگیرید،باور. ،بخریدآنواینازکه

کنید،میبازفضالحظهایناتفاقاطرافدروقتیشما. شودمیاضافهجومرتبیعنیجوبهجوجو،بهجوعشقگویدمی

شوند؟میبزرگچرا. شوندمیبزرگهیجوهااین،استخودتانبهحواستانوکنیدمیعملو،کنیدمیتمرینراتسلیم

شناساییبینیدمیراشدگیهویتهمها،شدگیهویتهمازکنیدمیآزادراخودتانهوشیاريمرتب،راهوشیاريشما

هوشیاريازقسمتییککردیدبازشوقتی. استمرکزماینامچسبیدهاینبهمن،کنیدمیشناساییراالگوکنید،می

تا. شودمیبزرگ،شودمیبزرگشود،میبزرگشماجويشود،میبزرگشماجوي. بیرونآیدمیاستآبگفتهکهشما

. یکتاییفضايیعنی،خدادریايلبتارویدمی
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امروز. کندمیپیدامابهتريآساندسترسیزندگی. شودمیردماازبیشتريجويشویممیتروسیعماهرچهیعنی

را،ماکندبیدارکه،کندمینوربمبارانکند،میخردبمبارانراما،لحظههریعنیخدالحظه،هرزندگیکهدیدخواهیم

ماما،سرباردمیبارانشخوبچیزهايبایعنیگلبارانبگوییم. نیستجالبیلفظبمباران. کندمیشفابخشنیرويبمباران

طریقازبشویدیکیاوبالحظهبهلحظهشمااگرکهگویدمی. بشودوجودمانواردگذاریمنمیمقاومتوستیزهاثردر

کند،میآزادراشمارا،هایتانشدگیهویتهمکنیدشناساییو،کندپیدادسترسیبتواندزندگییعنی،بتوانداووتسلیم

. یکتاییفضايشویدمیشما. کندمیتبدیلخودشنهایتبیبهسرآخرکند،میآزادکندمیآزاد

،بگویندخرانکهنهیعنیبگو،خرانکهنهبهگویدمی. هستندخرکهنهاینهادارند،ذهنیمنکههستندايعدهیک

کفشموالناولی. داردکیکهنهکفشدانندمیآنهادارد؟کهنهکفشکی: بگوبپرسایشانازیعنی. وارکیمدهببجاسکی

میکهنهکفشکهمعلمیگوید؟میمعلمکدامفروشد،میکهنهکفشمعلمیاگرو.نیستیدهمشماو،نیستفروشکهنه

خردمیکههمشاگردي. فروشدمیکهنهکفشاین. بشوهویتهمآنبامرکزت،بگذاربگیرراباوراین:گویدمیفروشد

. کندمیخريکهنهشود،تبدیلفقربهشود،تبدیلخدابهکندبازرافضااینکهجايبه. رفتهکالهسرش

یابلندصدايبارویمنمیراهجهاناینهايکوچهدرهیچکهگیریممیتصمیمماپس. ایمکردهعادتخريکهنهبهما

مردمبه. فروشیمنمیهمکهنهکفشو. خریممیمافروشد؟میکهنهکفشکیدارد؟کهنهکفشکیآي: کهبگوییمکوتاه

راشماکهاستایزديخرداست،ایزدينیرويکهاستعشقاینکهاینبراي،کنتجربهراعشقبیاشما: گوییممی

نمارهرازدهره:گفته. گفتهماولبیتدر. کندمیراهنمایی

هر کس یاري گُزید، دل سويِ دلبر پرید

، شَمس قرینِ قَمرقرینِ زحلنَحس

دهدمیطوريتوضیحبینیدمیموالنایعنیگوید،میآنازبیشترولیگوید،میراجذبقانونبیتاینکهاستدرست

گذاردمیرایارو،کندمیانتخابیاريیکهرکسی: گویدمی.باالبیایدحضورمانهوشیارياینوبفهمیمواقعاماکه

هاشدگیهویتهمشناساییمرکزش،گذاردمیرافقراستزندگییارشیکی. رودمیدلبرآنسويبهمرکزش. مرکزش

میکمراهاشدگیهویتهم. مرکزشدرکندمیزیادراآزاديکند،میزیادرافقر،کندمیزیادراهوشیاري. استکارش

آفتابیا. شمسسويبهرودمیاستقمرآدماین. بشودبازفضامرکزشدراینکه،کندمیکوچکرااشذهنیمنکند،

. شماراکدامبگیریدخداشماراکدامکندنمیفرق. چهاردهشبماهازآیدمیخوششاست

یااستکسانیذهنیتصاویرشاملکه،گذاردمیراخودشذهنیتصویر،گذاردمیجسممرکزشدرکهکسیآنولی

میهمینبرايببینید،شمااست؟نحسچرا. استنحساینصورتایندراست،عاشقآنهابهکههستهمچیزهایی
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بداتفاقبکنیمکاريهریعنی. افتادخواهدمابهبداتفاقات. داردبدشگونیحالتنحس. نیستجذبقانونفقطکهگویم

کهدهدمیتوضیحداردموالنادوبارهپس.داریمجسمیهوشیاري،داریمماديمرکزاینکهبرايچرا؟. افتادخواهدمابراي

کیوانیازحل. رودمیاستاکبرنحسکهزحلسويبهاینوافتادخواهدبداتفاقاتاست،مرکزشاشذهنیمنهرکسی

بزرگترینیعنیرود،میبزرگتريبدبختیسويبهداردذهنیمنکهکسیکهگویدمی. نجومیاحکامدراستاکبرنحس

. دیگرانبرايهمخودشبرايهمجهانبدبختی

خودمانبرايبدبختیهمباال،رودمیمقاممانهرچه،استدردواستذهنیمنمامرکزوقتیدیگر،بینیدمیشماپس

ستیزهعدماست،شدگیهویتهمعدم،استفقرمامرکزاگر. هستندمادستزیرآنهاکهکسانیبرايهم،آفرینیممی

ماه،قمرسويبهمامرکزمان،درنیستدرداست،درديبی،استرنجشعدماست،مقاومتعدمواستفضاگشاییاست،

میهارابطهدرخوشبختیحسمسائل،شدنحلدرون،وبیروندرگشایشبختی،نیکزیبایی،سويبهچهارده،شب

آدمهايسويبهرویم،میبزرگتربدبختیسويبهبدبختیم،. استنحسمرکز،درذهنیمناست،سعدمرکز،درفقر.کنیم

میمنعکسبیرونکهماستدرونبدبختیکهکنیدتوجهرا،بیرونمانهمرادرونمانهمکنیممیویرانرویم،میبدبخت

. باشدخواهدمیهرکه. استمرکزشبدبختیاستبدبیرونشهرکسی. شود

مابیرون. چیزيهمچونداردامکان! استدرستمنمرکزولیاستبدمنبیرون: کهبگویدکند،توجیهنبایدهیچکس

مابدهیمهمدستبهبایددستگویممیهمینبراي. مابکنیمبایدکاريیک. جمعیهمفرديهم. ماستدرونانعکاس

،هستماینطوريمناینکهبهتظاهربابیروندر.کنیدرستتوانینمیرابیروناستخرابمرکزوقتی. داریمدروناشکال

.هستمشادبسیار،هستمخوشبختمناینکهدادننشانمردمبهیا،هستمآنطوريیا

بگذارچايعزیزموخندیدنبهکنیممیشروعبیایدمهمان،کنیممیدعواداریم. کنیممیگاهاهاایرانیماکهکاريهمان

وخندیممیگوییممیهیو،هستیمخوشبختیخانوادهچهو،خوبیمهمباماچقدروآمدیدخوشوآمدهمهمانفالنو

بایددرونبشود،درستبایدمرکز. کنیمدرسترابیرونتوانیمنمیباشدخرابمرکز. باشداصیلتواندنمیتظاهراین

.گویدمیراایندارد. بشوددرستبیرونتابشوددرست

رفاهبه،برسیمخوشبختیبهکهباشیمداشتهانتظاروبرویمبدبختیونحسیسويبهباشد،نحسمرکزمانشودنمی

نمیذهنیمنبا. کنیمجوروجمعتوانیمنمیراخودمانمابکند،کنترلزیرراماذهنیمن. برسیمجمعیرفاهبه،برسیم

دهدمیشاديدهد،میسامان،دهدمینظممابه،کندمیکمکمابهکهاستزندگیخردفقط. نداردامکانتوانیم،

بارزیرو،دانندمیعاقلراخودشانواندبستهرامرکزکهکسانی. بدانیممابایدرااینها. کندمیراهنماییدهد،میفرصت

:گویدمیبله،. کشندمیبدبختیبهاستنظرشانزیرکهکسیهموراخودشانهماینها،روندنمیاشتباه
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نیست، با کَسش آرام نیستدل خود ازین عام

دلی، نیست قَلندر بشرگر تو قَلندر

،شودمیکوچک،شودمیکوچکماذهنیمنوقتیشود،میبازمادرونوقتیخداستجنسازکهدلیآندلگویدمی

مردم.نیستعاديمردمدلازدلآنولی. استقلندردلاینشود،مینهایتبیمادرونشودمیصفرشود،میکوچک

.بفهمانیمتوانیممیکهالبته،کهبفهمانیمعاديمردمبهرااینهاتوانیمنمیآیا. دارندذهنیمنمرکزشاندرعاديیاعامی

.فهمدمیرامطالبینهمنداردسواداصالکهکسیببینیدشما

دیگرو.نداریمالزمسواد،فهمندمیهمبیسوادآدمهايرامطالباینموالناگوییسادهواندیشیسادهبرکتبه

میگوشموالنابهوقتی،شودمیهمداردوبشودبیداربخواهدحضورشهوشیاريکههرکسی،نیستعامی

ولیدانیممیگویندمی،دارندذهنیمنکههستندینکساعامیمردم.نیستعامیمردمازدیگراین،دهند

.شودمیزنده،داردزندگیبیناییوداناییبهکهبیناستوداناستکسیآن.دانندنمی

پرده،دانممیگویدمیوشدههویتهمسوادشباکهکسیاست،مانعسوادبساچه.نیستسوادبهخیلیاینو

،داریمرادلاینماهمهکهاستعجیبو. نیستآراماشکسبانیستعاماینازخوددل.استحجاباست

نمیپیداآرامشچیزهیچباکهبینیممیو،بشودبینهایتخواهدمیکهداریمگوهريیکمرکزماندرماهمه

کردید؟پیداآرامشکسیچیزيباگذشتهچهلدر،استسالتانچهلکنفرضشمابینیم؟نمیمگر،کند

.رسیدیدآرامشبهزندگیبااینصورتدر.باشیدرسیدهفقربهدرونتاندرمگر،کهنکردید

،دلیقلندرتواگر:کهگویدمی.شویممیاصلیدلصاحب،مامرکزشودمیاووشویممیاوجنسازماهرچه

:گویدمیکهدرویشینهواقعیدرویش،درویش،گذشتهدنیاازانسانِ،شدگیهویتهمبدونانسانیعنیقلندر

درویشن، آداردمختلفاطوارهايبا،داردمختلفباورهايباشدگیهویتهمجورهزارمرکزش،درویشممن

.نداردشدگیهویتهمهیچ،نداردهیچی،خداستجنسازدرونشکهاستکسیدرویش.نیست

هر،بشناسدراخودشباید،استدلقلندرانسانیهر،دلیقلندرتویعنی؟چییعنیقلندردلیتوگر: گویدمی

یعنیتوگر، انسانیهر،داردراشدنبینهایتوشدگیهاهویتهمریختناستعداد،استدلقلندربالقوهانسانی

.نداردذهنیمنیعنیچی؟یعنینیستبشر.نیستبشرقلندرپس،دلیقلندرتوکهبدانرااینپس،انسانیهر

عنوانبهآمدهکسییکاینکهیعنیعام؟چییعنیعام. استعامکهاستکسیمعنیبهبشراینجادر
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خامذهنیِمنهمان،ندادهانجامخودشرويکاريهیچولی،کردهدرستذهنیمن،جهاناینبهيهوشیار

میآدماینو.داندنمیراهیچیداندمیگویدمیراچیزهمه،کالمیوهمثل،استکال،استنپخته،است

خودمانبه،شماربیفراوان؟کردیماشتباه.کردیمشروعاینطوريرازندگیهمماهمه.کندشروعزندگیخواهد

.نکردیمکردیم؟پیداذهنیمنبوسیلهراراه،شماربیکردیم؟ایجاددرد،شماربیکردیم؟ظلم

دیگرانیبهوخودمبهبندههمهاین،کردیماشتباههمهاین،گویممیدارمبنده،خوانیممیموالناازرااینهااآلن

دانیدمیالبتهکهانسانتعریفدر.کردمنمیدانستممیرااینهااگرخوب،کردمستمبودمرابطهدرآنهاباکه

که،زنیممیکهحرفهاییهمینبااستمتناسبکه،بگوییمچیزيحاالذهناًاینکهبرايولی،نداردتعریفانسان

.گرفتیمموالناازهمراآن

،دیگراستجسماینجسمیممااینکهدر،معروفکلمههمانیعنی،جسمانکاربعالوهاستجسمانسان:گفت

درستشیمیاییموادازاین،هستیمجهانایندر،داریمچهاربعدوداریمهیجان،داریمفکر،دیگراستفکر

.استمعروفکلمههماناین.کندمیزندهخدابهراماانکارش،آنانکاربعالوههستیماینولی.بدناین،شده

تبدیلکهپرقدرتمعروفکلمهآناصالانسانتعریف.خداستبینهایتشااهللاالقسمتآن،کنالرااینها،ال

.جسمانکاربعالوهجسم،استکننده

یکبعالوهخداستبینهایتدرواقعانسان.خداستبینهایتکه،جسمکاملانکاربعالوهاستجسمقلندرپس

،اوستصددرصدکهچرا،بشرقلندرنیستگفت.استقلندرتعریفاینواستجسمشهمینشاپوسته،پوسته

ولی،افتدمیپوستهاینمرگروزکند؟میفرقیچهنباشدیاباشدپوستهاینحاال،خداستبهزندهصددرصد

.خداستجنسازقلندرپس،بشرقلندرنیستگویدمیهمینبراي.مانیدمیشما

زندهخدابینهایتبهرند.نیستبشرهمرند،حافظرند،استرندهمانقلندر،رند،قلندراستاصطالحاینها

اینگوییممیهمینبراي،فکرمانبامانچشمبا،مابینیممیراپوستهاینچونولی.داردهمپوستهیک،است

.بینهایتبعالوهمرگروزتاهستپوسته

تن چو ز آبِ منیست، آب به پستی رود
اصلِ دل از آتشست، او نَرود جز زبر

منمامرکزدراگریعنی.استجسم،داردمنیت،استيهوشیاریاآبذهنیمنواستذهنیمنهمینتن

يهوشیاریککهجسمیيهوشیاراینو،داریمجسمیيهوشیار،داریمذهنیمنمرکزماندرما،داردذهنی
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اصلیخود، مادلاصل،مااصلاما،رودمیمفاهیمبسوي،رودمیجهاناینچیزهايبسوي،پستیبسوي،است

باالطرفبهرود؟میکجا،استعشقجنساز،خداستجنساز،استيهوشیارجنساز،استآتشجنسازما

.رودمی

مناینماشویممیبیدارکهیکدفعه،رویممیپائینچیزهايبسويماماستمرکزذهنیمنکهزمانیتایعنی

اینوشدگیهاهویتهمرويازشویممیبلندما،اندازیممییکییکیراشدگیهاهویتهمونیستیمذهنی

راشدگیهاهویتهمفقط،نکنیدتجسمذهنیرااینهاشما،شدهشلماچنگهماآلن.چسبیمنمییعنی،جهان

اینطوريهماآلن.شمادستازخورندمیسراینهاکنیدشلرادستتان.کنیدشلرادستتانو،ببینید،بگیرید

مادست،بیرونجهانازوشدگیهاهویتهماینازنداریمتوقعچون،ترسیمنمیدیگرچوناآلن.نیستسفت

.شدخواهدهمبهتر،شدنخواهدچیزیمانکنیمرهارااینهااگردانیممی،ریختهترسمان،استشلنیمه

منی،منیآب،استجسمیهوشیارياینصورتدرماستمرکزکهاستذهنیمنیکیاستجوردودلپس

،جهانیاینمردهچیزهايبهکندمیمیلدائماًو،شناسیدمیخوبشما،داشتنذهنیمنوانانیت،منیتیعنی

زودگذرکهشخوشیهای.گیردمیبیرونازکهچیزيآن،هستچیدانیدمیهماشنتیجههمآبشو.جانبی

آندانیممیاینکهبرايما؟مضطربیماینقدرچرا.استزودگذرکهاستامنیتیحس،آوردنمیدواماست

،بدهندشادي،بدهندخوشبختی،هستیمکیمابگویندمابه،بدهندامنیتحسمابهبودقرارکهچیزهایی

همیناینهاکهنگرانیمما،هستندرفتنبینازحالدراینهاچونو،استبیرونیزودگذرخوشیهاياینها.ندادند

.بزوديبودنخواهداصطالحبههمموقتش

،چیهکنیدپیداتوانیدمیشما.رویممیبسویشجهانایندرذهنیمنبوسیلهماکهچیزیستآنپستیپس

رويازاگر.هستندهاپستیهماناینهاکرده؟مشغولراشمافکرراشماذهنچیزيچهروید؟میچیبسوي

آنکهاستدیگريهوشیاریکخداییيهوشیار،حضوريهوشیار.بوددرستکارتان،شدیدمیبلنداینها

همعدمیعنیهمفقر.شودمیفقرجنسازوشودمیعوضمامرکز،شودمیعوضمادلکهاستموقعی

هویتهمفقط،کنیدتجسمتوانیدنمیذهنباراآنشما،ریزدمیشدگیهویتهمکههمین،شدگیهویت

کهکنیدفکرننشینید.استراهشاین.کنیدحسراهمین،آیدمیدرچیآنجايببینید،بیندازیدراشدگی

یعنیزبرپس.استغلطاین.کنیدتجسمذهنباآید؟میچیآنجايبه،بیندازممنراشدگیهویتهمحاال

.رودمیپائینبسويآبرودمیباالبسويآتش،استآتشجنسازاستعشقجنسازمادلاصلِ،باال
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غیرِ تن هست تو را گوهريغیرِ دل و

خبرخبري زان گُهر، تا نشوي بیبی

فکراآلنالبته.داردهمدیگريگوهریکانسانیهر،شدهمامرکز،شدهمادلکه،ذهنیمناینازغیرگویدمی

شمافهمیممیاآلنپس.کنیمنمیرهایشهمینبراي،استخاصیگوهر،مامرکزوذهنیمناینکنیممی

گوهرآن،داريکهگوهريآنازگویدمی.نیستگوهر،شماستفعلیدلکهذهنیمناینو،داریدگوهري

که،آمدیدآنبصورتاولازکهاستاصلیيهوشیارآن،شماستاصلیجانآن،شماستحضوريهوشیار

.دائمامیرودپستیبسويکه،کردیدپیداجسمیيهوشیارآمدید

ازتسلیماثردرلحظهیککنم؟کارچهمنرودمیپستیدائماًجسمیيهوشیارایناگرگوییدمیشماحاال

،فضافضاکنیمبازفضابایدمالحظهایناتفاقاطرافدردائما.بشوشدهگشودهفضايجنساز،شوعشقجنس

و،هستذهنخبرهايکهزمانیتاگویدمی.داشتیمقبلبیتدرکه،استآتشیهمینشدهگشودهفضاياین

استاصلتکهداريکهگهريازیعنی،گهرزانخبريبی،بودخواهیخبربیگهرآناز،نشديخبربیذهنتاز

ازبشويخبردارتابشويخبربیدنیاازبایدیعنی.نشويخبربیدنیاازتا،ماندخواهیخبربیاستبینهایتو

.گوهرت

مهمخیلیمابرايهاوضعیتتغییر.استجهاندرخبرهاهمه، کنیمنمیرهاراجهانازشدنخبرداراینماولی

عوضمازندگیتا،بشودعوضهاوضعیت،بشودعوضبیرونجهانبایدکهداریمعقیدهتقریباًماهمه.است

:گوییدمیو،کنیدمیفکردیگرجوریکشماهماگر،انداختهجاخوبخیلیرااینشیطانببخشیدو.بشود

راهمسرتانآمدیدنمیبودیدمعتقدواقعااگر،بشودعوضبیرونتا،شودعوضبایددرونگوییممیردیگماآره

:گویدمیکهموالنامعروفبیتآن،اصالکنیدنصیحتآمدیدنمی،کنیدعوضرادوستتان،کنیدعوض

سنیوحبلراغیرمرکنیتا

کنیمیخالیوبدخوراخویش

.شدنخواهدعوضمندرونبشودعوضاوچون،گذارمنمیردیگیکیرويراتمرکزممن،ماکردیممیعملرا

اینها،کنیدمیزندگینفرچندبا،کنیدمیزندگییکیباشماکهاستدرستکهگفتیمهمبازبارهاهمرااین
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،کنیدعوضتوانیدنمیذهنیمنبا،کنیدعوضتوانیدنمیشماولی،دارندذهنیمنهمآنها،دارندعیبهایی

.کنیمعوضراخودمانبایدما،ماستدروندربیرونوضعیتهاياینتغییرکلید،بیرونوضعیتهايکلید

کههستحواسمانماشاهمه.باشیخبربادرونازوباشیخبربیبیرونازبایدکاراینبرايکهگویدمیاآلنو

رامابیرونیخبرهايیا،کنیممیاستفادهایزديخرداز؟اآلنهستیموصلما؟استروشنحضورمانشمعآیا

کنند؟میاداره

تاسهاینوشدهگفتهشکلهمینبهوآهنگهمینباکه1127غزلسررویممیحاالبود1125غزلاینبله

دیگرراآنهامن،شدهتکرارهمغزلایندرخواندمکهغزلیهمینابیاتازخیلیکردندترکیبهمباراغزل

هايآیهبهمربوطهمبرخیو،هستندعربیهایشانبعضیکهراابیاتاینخواهدمیدلمولی.کنمنمیتکرار

:گویدمیهست؟چیموالنامنظورببینیم،بخوانیمهمبارااینها،هستندقرآن

1127مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

وجهک مثْلُ القَمر قَلْبک مثْلُ الحجر

روحک روح البقا حسنُک نُور البصر

.روي تو چو ماه، دلِ تو چو سنگ است، جان تو جان بقا و جمال تو نور دیده است

دلیامرکزکههمقلب،چهاردهشبماهکههمقمر،مثلکههممثل،صورتدانیدمیکهوجهاستاینمعنایش

جانوبقاستروحتوروحیعنیروحک،دانیدمیکههمروحاستسنگکههمحجر،هستمثلکهمثل،ماست

نوریعنینورالبصر،تومالیعنیك،جمالیازیبایییعنیحسن،شدنجاودانهماندنباقییعنیبقاوبقاست

دیدهنورتوجمالوبقاجانِتوجانِ،استسنگچونتودل،ماهچونتورويگویدمیپس،استمندیده

ماکهراخداازقسمتیناظريهوشیاربصورتحالعیندرولی،خدابهزندگیبهما؟گوییممیکیبه،است

. کنیممینگاهراهستیمماکهراامتدادشهستیم،

بهمادر. نهاست؟سنگمثلهمخدادلآیااست،سنگمثلمادلمتاسفانهامااستماهمثلمااصلیروي

درما،شدگیهویتهمما،بصريبیما،نابیناییاست،زندگیدرمامهارتعدمعلتشآمده،درسنگصورت

زندهاونهایتبیبهتوانیممیلحظهایندرفوراًمایعنی.استجاویدانههوشیاريمادراوهوشیاريکهحالی

جاویدانبنابراینپساست،لحظهاینواستابديلحظهاینکه،بشویمآگاهابديلحظهاینآگاهیبهوبشویم
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بیتاین. کندمیپیدابیناییماهوشیاريهايچشم،کنیمپیدارااوچشمکنیم،پیدارااوروياگروبشویم

ولی،خداستتوصیفکهاستدرستابدیتونهایتبی. هستهمماتوصیفولیمورد،درکهاستدرست

. استهمماتوصیف

ما؟نهیابینیممیراایرادمانما،هستهمماتوصیفاگر،استابدیتواستنهایتبیخداگوییممیوقتی

بهزمان،بهایمافتادهمااستابدیتتعریفکهابديلحظهاینجايبهکهبینیممیما.ایمشدهمحدودبینیممی

سنگمثلدلایرادچیست؟ایرادخوب،. بینیممیکهالبتهبینیم؟نمییابینیممیراایرادمانوآیندهوگذشته

دهدمیبینشجسمیچیزهاي،دردهافکرها،باور،: شدیمهویتهمچیزتاسهبااینکهبراياست؟سنگچراما،

دیدهنورخداحسنو،داریدراخداحسندارید،بقاجانکههستیدمتوجههمشماشما؟بهدادبینشما،به

کوچکاشکالیکاست؟سنگمثلشماقلبامااست؟چهاردهشبماهمثلشمارويشماست؟هوشیاري

. فقطداریم

دشمنِ تو در هنر، شد به مثَل دمِّ خَر

چند بپیماییش؟ نیست فزون، کم شُمر

خدا،دشمنوهنردردانش،درفضیلت،درتودشمنگویدمیهست،همخودمانبهخداست،بهماخطابهمباز

دمخر؛دماست،خردمشبیهچیه،شبیهببینیمبخواهیماگر. ذهنیمناین؟هستکیهمینطور،هممادشمن

چقدررادماینگویدمی. خوردنمیدردبهآنجاصدايوسرکه،هستهمبديجايیکونداردعقلکهخر

ببینیم،کنیمارزیابیبگیریماندازهبایدرامانذهنیمنچقدر. ماگیرد؟میاندازهکی؟بگیرياندازهخواهیمی

بپیمایش؟چندسالگی؟شصتسالگی،پنجاهسالگی،چهلتاسالگی،چندتاداندمیچقدراین

وصبروگیرياندازهباذهنیمنعقلکهبگویدخواهدمی.شدنخواهدزیادترگیرياندازهبایعنی. فزوننیست

شُمرکم.کهنداردعقلاینکهبراي،شدنخواهداضافهکردنامتحانوارزیابیوگیرياندازهوگیرياندازههی

نه؟یاگیریممیاندازهراعقلمانداریمجهاناینبهآمدیمکهاولازما.نگیراندازهاصالیابگیراندازهکمیعنی

. هستیمزندگیخردمخالفورا؟مانذهنیمنعقل

عقلاینوداریمخردهستیمزندگیجنسازماکهحالتیدراست مانذهنیمنهنر،درمادشمنفهمیدیمپس

باو.بدهیمادامهنبایددیگر.بگیریمنبایداندازهکند،میخودبیحرکات،استخردممثلذهنیمندرما
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ببیندشماردمیبارهزار،شماردمیرادالردههی،دارددالردهکسیمثالانگار. شدنخواهدزیادترگیرياندازه

گویدمی،شدگیهاستهویتهمعقلذهنی،منعقلچرا؟.کهشدنخواهددالر،هزاراستشدهدالردهمثال

گیرد،میاندازهآنکهولی،دارددركکهمااصلبهما،خدائیتبهگوید؟میکیبه؟کنیامتحانخواهیمیچقدر

شایدو.هستیاوجنسازتوکهبپرسخدااز،نپرسآناز:گویدمی،گیردمیاندازههیراخودشذهنیمنکه

:گویدمیکند،میکاملواقعاراحرفشبیتایندر

اُقسم بِالعادیات، اُحلف بِالـمورِیات

غَیرُك یا ذَاالصّالت فی نَظَري کَالـمدر

سوگند می خورم زن قسم یاد می کنم، به اسبانی که با سم خود از سنگ آتش می جهانند،به اسبانِ نفس نفس 

.که اي صاحب بخشایشها جز تو در نظرم چون کلوخ است

مسورهبهمربوطعادیاتاینزنند،مینفسنفسکههاییاسبدوندگان،یعنیعادیاتخورم،میقسمیعنیاُقْس

نفسهاياسببهگویدمیو.باهمبخوانیمرااینبدهیداجازهفقط،خواندخواهمبرایتاناالنکهاستعادیات

صاحبايکهخورممیسوگندجهانند،میآتشسنگازخودسمباکهاسبانیبه،کنممییادقسمزننفس

.استکلوخچون. استکلوخچوننظرمدرتوجزخدا،همینایثارها،وهابخششصاحبیعنیها،بخشایش

،استعادیهجمعکهعادیاتاینکهببینیمبایدکهاستایناوو،گویدمیراانگیزيشگفتچیزیکداردپس

چهبههااینزننده،جرقهانگیز،شرارمعنیبههستموریهجمعکهموریاتوزنندهنفسنفسودوندهمعنیبه

نظري،فیمن،نظردرگویدمیکه؟دارندزندگیایثاربانسبتیچهموریاتوعادیاتهمینهااینو؟استمعنی

بهقسمگویدمی:استایناشخالصه. استکلوخاست،گلمثللحظهایندرتوبخششازغیرمننظردر

.رسدمیمابهلحظهلحظهکهاستزندگیلطفواستانرژيهايبستههمینآیدمینظربهعادیاتعادیات،

و.جاستهمینخودشخردوبخششفاانرژيکند،میانرژيبارانگُللحظههررامازندگیگفتممیکهاین

و.گویدمیچهموالناببینیمکهبدهیمتوضیحفقط.عادیاتایناستکجابهمربوطکهدادخواهمنشانهماالن

توضیحاتیباوآوردهموالناکههاییآیهآنبهما،قرآنآیاتبهترفهمشایدبرايکهکردمعرضخدمتتانبارها

درموالناکهچیزيآنماببینیمکنیمتوجهآنزمینهبه،باشدمثنويخواهدمیباشد،غزلخواهدمیداده،که
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یکیاندکردهعاديبطورکهتفسیرهاییباآیاگویدمیموالناکهچیزياین،فهمیممیاگرفهمیم؟میبودهنظرش

. استچیاختالفشدارداختالفاگردارد،منافاتیااست

نه،استایزديلطفیکاست،بخشایشیکموریاتوعادیاتازمنظورآیدمینظربهکهشدیممتوجهپس

بلکه،خیزدمیبرزمینرويدرجرقهسنگازوسنگبهزنندمیراسمشانودوندمیکههاییاسباینکه

هیصورتبهراخردشرا،لطفشرا،ایثارشزندگیلحظه،اینکهاستاینهمموضوعش.استدیگريموضوع

ازغیرکهبگویدبشودپیدامابینکسیاگر. کنیممیردمقاومتوستیزهباماوفرستدمیمابهانرژيهايبسته

اینازغیر،آیدمیورآنازکهخرَديو،آیدمیگشاییفضاوزندگیبامابودنموازياثردرکهزندگیلطفاین

کلوخمثلاست،گلمثلدیگري،ایثارهر،هستکهچههرزندگیبخششاینازغیرایثار،اینازغیرلطف،

بگویید؟رااینتوانیدمیشما.است

زندگیبارانیخردوبارانگُلشمامقاومت،وستیزهبااما،استمهماینآیدمیبیرونازکهدیگريبخششهریا

نَظَردر،یعنیفیبخشش،،ایثاریعنیاستصلهجمعصالتها،صلهصاحبايتوازغیرگویدمی. کنیدمیردرا

استکلوخمثللحظهایندرتوبخشایشازغیردیگريچیزهرکلوخ،یعنیمدراستمدرشبیه،مننظریعنی

.کنیمدقتاگر،استگیراوسادهخیلیاین

راهاآیهاینوقتیکردمعرضمنکند،میصحبتداردکهاستايسورههماناینبله،رود؟میعادیاتبهچراو

کهکسیهر،استکاردرصداقتواستتحقیقنوعیکبلکه،نیستقرآندادندرسقصدماصالًخوانممی

بیادتواندنمیکسهیچ.بگویدراهمه،کارشدرباشدداشتهصداقتباید،کندمعرفیشمابهخواهدمیراموالنا

یک،استطوراینغزلاینبگویدوبخوانددهم،نمیدرسمنحاالاینجا،بخواهدرادیگريبزرگهریاموالنا

.نیستصداقتاین،نیستدرستاصالاین،کندحذفخودشدلخواهبهراقسمتشیک،بخواندراقسمتش

واقعا،هستندمسلمانکهآنهاییآیاکهفهمیممی،بینیممیآوردهموالناکهراهاییآیهاینمعانیماوقتیبعالوه

چهاصالاینهادانستیم،میمادانند،میاند،خواندهرااینهااصالکنند،میفکریاکنندمیرفتارهاآیهاینمطابق

گویند؟می

شروعترتیباینبهوهستعادیاتسورههمینبهمربوطعادیات،بودعادیاتآنتويکهدیدیدپسبله،

:گویدمیبخوانمبراتونسریعبدهیداجازهشودمی
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)100(قرآن کریم، سوره العادیات

اتیادالْعاوح1(ضَب(

زنند،نفس مىاى که نفسسوگند به اسبان دونده

زندگیبخشایشاست،لحظهایندرزندگیایثارموالنانظراز،استقبلبیتکهانگیزيآتشاینواسباناین

ماسنگدلبهوقتیآیدمیورآنازشاديصورتبهخرد،صورتبهانرژي،صورتبهکه،استلحظهایندر

بمباران،بگویمخواستممیکند،عملراتسلیمکسیهریعنی. حضورجرقه،شودمیبلندجرقهآناز،خوردمی

خواهدوجودبهراعشقآتشو،کردخواهدمتالشیرامرکزشبود،خواهدمرکزشدرخردبارانگُلیابمباران

نفسنفسکهايدوندهاسبانبهسوگندپس. استزندگیراهاینو.ریختخواهدراشدگیهاهویتهموآورد

رفتندمی،بودنداسالمسوارانمالاسباناینگویندمیکهتفاسیريعکسبرمننظربهاسباناین.زنندمی

جرقه،خوردهمیسنگبهبودهحاجیانشترانهايسماینهادانمنمییاوبِلهوالهوکردندمیحملهگاهصبح

.گویدنمیطوراینموالنایا.نیستآنطورکهآیدمینظربهپریده،می

گویدمیپستند،هايزدننفسنفسضَبح،بله،دونده،معنیبهاستعادیهجمععادیاتبینیدمیکهطورهمین

:باشددهدتجاناودمهماننفسنفساینبساچه،زنندمینفسنفسکهايدوندهاسبانبهقسم

بپذیرنَفَخْتزِرودهدتجاناودم

عللموقوفنهستفَیکونکُنْاوکار

اتورِیافَالْمح2(قَد(

جهانند،اسبانى که به سم از سنگ آتش مىسوگند به 

خردند،هايبستههااینپس. افروختنآتشیعنیقَدحانگیز،شرارزننده،جرقهیعنیاستموریهجمعموریاتو

مادلبهبرسدبگذاریماگراینکه،محضبهو،رسدمیاستسنگمثلکهما،مرکزبهکههستندانرژيبارانگُل

استجورهمبازهمآیاتبقیهباو.انگیزدمیبرراحضورآتشآنجااز

یرَاتغافَالْمحب3(ص(

و سوگند به اسبانى که بامدادان هجوم آورند،

بامداد،. آورندهجومیا
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خُروشکَمخامشاستنزدیکصبح

مکوشتوتوپیِکوشمهمیمن

شادي،هايبستهخرد،هايبستهفرستادنهمینباکوشدمیطوريچهخورد،میاینجابهبیتآنهمچقدر

لحظهاینلحظه،ایندررسد؟میکیو.شناسیمنمیماکهايبستهجورهزاروانرژيهايبستهآرامش،هايبسته

بله؟است،صبح

)4(بِه نَقْعافَأَثَرْنَ

و در آنجا غبار برانگیزند،

بلندرااینهاوقتی.استانرژيغباراست،فکرغبارغبار،انگیزند،میغبارآیندمیسوارانگفتندعدهیک

گذاریدمیراغبارهانتیجهدروراهااینبینیدمیگیریدمیهابستهآنازکههوشیاريعنوانبهشما،کنندمی

.بروند

)5(بِه جمعافَوسطْنَ

و در آنجا همه را در میان گیرند،

قبل،بیتدرو. هستندانرژيبارانگلاینمعرضدرانسانهاهمهنه؟یاگیرندمیمیاندرهمراانسانهاهمهآیا

خواستیداگرشماکهنوشتیمآنجاهمرامعناهاآنغبار،وگردغبار،وگَردیعنینَقْعانگیختند،یعنیأَثَرْنَبله،

ازلحظههر:کهگویدمیآیدمینظربهآیهپنجایندرخالصه. رفتنمیانووسطبهیعنیوسطْنَکنید،نگاهخوب

راماناجوريو،کندمیاثرمارويکنیمگشاییفضاماباشدصفرمامقاومتاگررسدمیهابخششوایثارهاورآن

پنجکهاینهااما.بیندازیمتوانیممیآنبینشوآنانرژينیرويباماو،دهدمینشانمابهراماشدگیهویتهم

:کهگویدمیششمبودتا

لَکَنُود رَبِّهانَ ل6(إِنَّ الْإِنْس(

گوید،آدمى پروردگار خود را سپاس نمى: که

خوانممیاستبعديآیهبهمربوطکهموالناازهمشعراین

لَکَنُودلرَبهانسانکهگفتخدايدلروزناستبستهماسپاسینازِ

: گویدمیبخوانم،برایتان914غزلازرابیتاین
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914مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ز ناسپاسی ما بسته است روزنِ دل

خداي گفت که انسان لرَبه لَکَنُود

فکريصندوقتادوبینفاصلهمادلروزناست،بستهمادلروزناینکههستماناسپاسیبخاطرکه گویدمی

صندوقیکوخداست،است،زندگیصندوقدوفاصلهیم،یآمیوصندوقیکدررویممیلحظههرمااست،

دوفاصله، استمسگرنونوصندوقفرجه: گفتهمابههمموالنا،درآمدیمکهصندوقاینازماهست،همدیگر

صندوقبهرویممینشدهتمامفکراینبندیم،میماولی.خداستبهشدنزندههوشیارياست،زندگیفکر

میانرژيوخردهايبستهفرستادنباخدالحظههرکهگویدمی.شودمیبستهدلروزنودیگرفکرودیگر

خرد،وانرژيگلبارانهمینناسپاسهستیم؟چهناسپاسناسپاسیم،بسیارماولی،کندبازرامادلروزنخواهد

:که6شمارهآیههمینبهکندمیبازراراهاینوناسپاسبسیاریعنینودکَ

لَکَنُود رَبِّهانَ ل6(إِنَّ الْإِنْس(

گوید،آدمى پروردگار خود را سپاس نمى: که

چرااست،ناسپاسبسیارخدایشبهنسبتانسانکهبدرستییعنیناسپاسبسیاریعنیکنودگفتمکههمانطور

زندگیخرداست،زندگیشفابخشنیرويگلباران،جهاندرانسانیهرمرکزلحظهاینکهگفتماست،ناسپاس

دارد،تشخیصدارد،قضاوتدارد،مقاومتدارد،ستیزهوکندحفظراذهنیمنخواهدمیاینکهبعلتولیاست،

نیست؟ناسپاسیاینآیا.دهدنمیراهانرژيآنبهدانم،میگویدمی

شمااطالعبرايمنراتفسیریکفقطحاالکرد،صحبتلحظهایندرایثاربهراجعهمموالناکهخواندیمرااینها

کردهتفسیرچگونهرا6تا1آیهکهببینیمخوانیم،میهمراایشانتفسیرخوانم،میاستايقمشهآقايازکه

:گویدمیشما،عهدهبهگذارممیندارد،یادارداختالفموالنابااینشمانظربهآیااند،

ترجمه استاد الهی قمشه اي

)1.(نفسشان به شماره افتاد) سواران اسالم در جهاد با کفار تاختند تا جایی که(قسم به اسبانی که 

)2.(و در تاختن از سم خود بر سنگ آتش افروختند

.پریدجرقهوخوردسنگبهاینهاسموافتادندنفسنفسبهاسبهاتاختند،رااسباناسالمسوارانیعنی
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)3.(به غارت گرفتند) آنها را(صبحگاه ) بر دشمن شبیخون زدند تا(و 

بوده؟یکیموالناباحاالتاشمانظربهاست،سومآیهاین

)4.(و گرد و غبار از دیار کفار بر انگیختند

)5.(و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند

میایشانهستیم،ناسپاسماکهمابهلحظههردرخداوایثارزندگیاینخاطربهگویدمیموالناکهششمو

ششمآیهدرگوید

)6. (که انسان نسبت به پروردگارش کافر نعمت و ناسپاس است) قسم به اسبان این مجاهدان دین خدا(

میمابهموالنارادرستشمعناياینکهبرايخوانم،میاینجاراهاآیهاینچرامنکهببینیدشماکهخواندم

میفکرولی،کنمنمیارزیابیهیچمن.گویدمیچهعاديتفسیراینو،گویدمیچهایشانببینیدشماگوید،

راجعایندارد،فرقخیلی،دهدمیدستبهآیهاینازکهلطافتیآندید،جورآنراهنمائیوموالنادیدکهکنم

باخداخورد،میقسماسببهواقعاخداکهاینکند،میصحبتاسببهقسمبهراجعکند،میصحبتجنگبه

؟خوردمیخدادردچهبه،خیزدمیبرجرقهآنازوزندمیسنگبهاسبسمکهايجرقهدارد،کاراسبسم

؟بکندتواندمیراماجهانایندرراهنمائیچه

دیگريچیزهربخششاینازغیرواست،زندگیبخششواست،زندگیایثارهرلحظهگویدمیموالناحالیکهدر

بخشایشاینازغیردیگريهرچیزکهاستاینآیهازایشاندید.استارزشبیاست،گلمثلاست،کلوخمثل

هربهآنجا،آوردمیراموریاتآنجا،آوردمیراعادیاتومن،نظردراستکلوخمثلاست،بیرونازمعموالکه

:کهگویدمیهفتآیهشش،آیهازپساما.دیدیدهمرااینحال

کهگویدمیولحظه،ایندرخردوانرژيگلباراناینازاستناسپاسانسانکهبدرستیگفتکهجائیهمان

)7(لک لَشَهِیدٰ◌ ذَٰ◌ وإِنَّه علَى

و او خود بر این گواه است،

قبلامروزکند،نگاهسنگشدلبههرکسیاست،اینگواهماوضعیتراحتخیلیاست،گواهاینبهانسانیعنی

سنگدلتولیاستماهمثلتوصورت:گفتکهاستیادتاناست،سنگمثلانساندل،بودگفتهآیهایناز

کهکسانیو،پردمیجرقهکهخورد،میمادلسنگهمانبهزندگیهايبستهزندگی،زندهانرژيایناست،

وضعیتبدهد،شفارامادلکهگیرندمیراهاانرژياینجلوو،دانیممیماگویندمیو،کنندمیمقاومت
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دروداردسنگدلکهبفهمدتواندمیخوب،کندنگاهخودشوضعیتبهکسیهراست،اینگواهکامالفعلیشان

ببیندخوانم،میوارفهرسترااینهافقطنکند،تواندمیاست،کردهمقاومتلحظهایندرزندگیخردمقابل

.اینهاخواندمیموالناهايگفتهاینباچقدر

)8(لَشَدیدالْخَیرِوإِنَّه لحبِّ

.او مال را فراوان دوست دارد

ایندارد،شفااینولیاست،سنگدلشعلتاینبهاست،هویتهممرکزشدرزیاديچیزهايباانسانیعنی

شود،میسنگمثلدلشجهان،اینبهآیدمیکهانسانیهراینکهیکیهست،خبرتادواست،خوبیخبر

بدخبرایناست،آفلچیزهايباهویتهماست،سنگدلشاینکهوعلتکند،میقضاوتکند،میمقاومت

همخوبخبریکولیاست،کمشدتشهابعضیاست،زیادشدتشهابعضیهستند،ينطورایهمهاست،

.گویندمیهاهمینچیست؟خوبخبرهست،

درخدالحظهاینکهاستاینهمعالجشدارد،عالجاینگفتهگفته،همبارهزارانوکرده،اشارهامروزموالنا

میداردوما،سنگیمرکزبهفرستدمیبارانبصورتراشفابخشنیروياست،بارانخرداست،گلبارانحال

وبشود،هویتهمآنبابهتر،بیشترچههرکهدارددوسترافراوانمالاست،ناسپاسانسانیعنیاوگوید

لَمعرَأَفَلَا یثعورِإِذَا بی الْقُبا ف9(م(

داند که چون آنچه در گورهاست زنده گردد،آیا نمى

ما؟دانیمنمی، داندنمیمگریعلم،افال، دیگردانیمنمیبشویم؟زندهبایدذهنیمنگورازکهدانیمنمیماآیا

اینکهازشویممیرفوزهمالحظههرفرستد،مینیرولحظههروکندبلندتنگورازراماکهاینستزندگیطرح

کنید،صفررامقاومتکنید،بازرافضاگوئیممیهمینبراي.بکندکارمادرشفابخشنیروياینبدهیماجازه

استفقرازشود،میایجادفقردروندرگفتامروزکه.آیدمیدرونازنیرو،اینمقابلدر،کنیدصفررامقاومت

بیرونشداوازپرکههمینوشود،میاوازپرچه؟یعنیشودمیثمرپرمادرونشود،میثمرپرمادرونکه

.هستندقرآنهايآیهاینهاشود،میدرست

***پایان قسمت دوم *** 
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)10(ما فی الصّدورِوحصّلَ

و آنچه در دلها نهان است آشکار شود،

نمیماآیا.بشودآشکارها،شدگیهویتهمازگردیدهحاصلمامرکزدرکهچیزيآنتاکندمیبارانخردهی

لحظهایندرزندگیخرداینکهبدهیماجازهعقب،بکشیمو،بخیزیمبرتنگوراینازتوانیممیما،کهدانیم

کهازهاکینهاینو،بودهکسیچهازرنجشکدامرفتهیادمانحاالاست،نهاناالنمامرکزدرکهمابهرااینها

متوجهفورانگریستن،راخودناظربصورتوفضاشدنبازوزندگیخردآمدنباهویتیم،همچیزيچهباو،بوده

.استپنهانمامرکزدرچیزيچهکهشویممی

ذئموی بِهِم مّهب11(لَخَبِیرٌإِنَّ ر(

پروردگارشان در آن روز از حالشان آگاه است؟

ماکهاستآگاهکاماللحظهایندرخدایعنیلحظه،همیندراست،آگاهکامالماحالازلحظههمیندریعنی

وشدبیدارآنقدرهوشیاریتانامروزکنید،میبازرافضااست،خودتانبهحواستانشمااگراست،پرتحواسمان

بخششهستید،زندگیایثارهستید،زندگیبارانلطفوبارانعشقوبارانخردزیرلحظهاینکهفهمیدید

واست،آگاهولحظهایندربیندمیراماچیزهمهبرگیرندهدرییفضابصورتزندگیلحظهاینو.هستیدزندگی

؟داریدالزمچیزيچهشماهستید،تسلیمشمااگرفیکون،کنطریقازداندمی

زندگیاتفاقبهترینلحظهایناتفاقگوئیممیکهاستهمینبراي؟بیاوردبوجودشمابرايبایداتفاقهاکدام

شماکهدانیدمیوکندمیتماشاراشماداردکلخردیازندگییاخدانامبهبرترينیرويیککهوقتی.شماست

.بیاوردبوجودچیزيچهکهداندمیودردها،اینازوهاشدگیهویتهماینازبشویدآزادباید

میماديمرکزاینازکهراخودمانمسائلماکنیم،مینگاهاتفاقاتبهکنیم،مینگاهبیرونیعواملبهماولی

راهکهدانیمنمیاصالدهیم،مینسبتهاوضعیتبهدهیم،مینسبتبیرونبهدهیم،مینسبتدیگرانبهآید

بیرونازکنیم،مینگاهبیرونبهشاهمهماو،فرستدمیراحلراهزندگیلحظهاینو،آیدمیدرونازحل

.بگیریمتوانیمنمیما،گیریمنمیچیزي

اینوشودمیبیرونازگوئیممیما.شودمیثمرپردرونازواستدرونازفقرگفتکهگویممیهمینبراي

اخبارکهکنندمینگاهدارندهمهکه،کنیدنگاهشمااست،جمعیدیداینبشود،عوضبایددیدایناست،غلط

گویندمیهمهبشود،درستبیرونمانتاکنیمعوضرادرونمانبایدمابگویدکهنیستکسهیچگوید،میچه
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فشارکهاست،جمعیباورهمیناین،وشده،چهچیآمده،فالنیرفته،فالنیگفته،چهفالنیشود،میچهاخبار

بیرونحاالتامگر.کردخواهدعوضرامازندگیبیرونشود،میعوضداردبیرونکهگویندمیهمه.آوردمی

.کهنکردهکرده؟عوضراشمازندگی

نورتونوراست،ماهمثلتوصورتکه،گفتمیعادیات،سورهاینشدشروعکه،بیتیآنکنمیادآوريدوباره

طرفآنازکهاسبانیسمگفت،راسنگبعديبیتدربالفاصلهاست،سنگمثلمادرتوقلبولیماست،دیده

میبلندکههستندماهوشیاريهايجرقهها،جرقهاینکنند،میبلندجرقهتویشازخورند،میاوبهآیندمی

تسلیم،بابگیریدقرارآنطرفینسیممعرضدرشماکهاینستحلراهپس.شویممیآزادداریممایعنیشوند،

.نکنیدنگاهبیرونبهلحظه،بهلحظه

الیق استهر که بجز عاشق است در تُرُشی

الیقِ حلوا شکَر، الیقِ سرکه کَبر

پیدادسترسیاوبهخداوزندگیکهدهدمیاجازهشود،میاوجنسازلحظهایندرکند،میبازرافضاکهکسی

کهکسیهرپساین،استعاشقرا،دردهایشبدهدشفابکند،بیدارشبریزد،جانشدرراهاانرژياینوبکند

شکرحلواالیقکهچرا.دیگراستدردوترشیوعبوسیالیقحتماتسلیم،باشودنمییکیاوبالحظهایندر

.کنندمیدرستترشیآنهايغنچهازیاازآن،کهگیاهیکه،چیزيهمانکَبراست،کَبرهمسرکهالیقاست،

هستیدعشقجنسازشمااگرریزند،میحلوابهراشکروریزندمیسرکهدراستناچیزيچیزکهراکَبر

فضااندازید،نمیراهاشدگیهویتهملحظهایندرنیستید،عشقینه،اگرشما،بهآیدمیزندگیهايشیرینی

غمباشید،عبوسبایداینصورتدرکنید،نمیوحدتحسلحظهبهلحظهشوید،نمیاوجنسازکنید،نمیبازرا

استعربیدوبارههماینباشید،داشته

هجرُك روحی فداك، زلْزَلَنی فی هواك

 داعخ وواك فَهغَرَرکُلُّ کَریمٍ س

حیلهمننظردردیگربخشندههرتوجزاست،آوردهدرلرزهبهمراتوعشقدرتوهجرتو،فدايجانمگویدمی

.استمحیلوگر
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فهمیدهماهوشیارانهبطورما،درهماالنهمیندوري،اینهجر،اینگویدمیکه،ایمکردهراتجربهاینماپس

درتو،ازجدائیاینباد،توفدايمنجاناینگویدمی.آوردهماسرِرابالهااینکهاوستازدورياینکهایم

لرزهبهمرانیستم،بیرونیچیزهايعاشقکهفهمممییعنیهستم،توعینهستم،توعاشقمنحالیکه

یعنیهواكدر،یعنیفیتو،عشقدریعنییم،اافتادهجنبشبههمهمااست،درآوردهجنبشبهدرآورده،

بخشندگیازغیرکهشویممیمتوجهاالنوایم،افتادهجنبشبهایم،افتادهلرزهبهماتوعشقدرتو،درعشق

دیگريچیزخدعهوفریبجزچیزدیگريهردادیم،توضیحمفصلهمقبلهايبیتدرکهلحظه،ایندرتو

.نیست

بگوید،تواندمیمابهجهانکهچیزيهرداریم،مردمازکهتوقعاتیتمامبیرونی،هايآدمهايبخششیعنی

جنبشبهمنو.استفریبندگیوتزویروحیلهچیزهمهلحظه،ایندرتوبخششازغیراست،حیلهوفریبهمه

میموالناازراشعراینشماکهاست،حضوراینهادانستنهمینخوبایم؟افتادهجنبشبهچیزيچهباافتادم،

دیگريچیزهیچلحظهایندراوبخششازغیراست،حیلهوفریبجهاناینهايبخشندهتمامکه،خوانید

که شما این همه روي خودتان کار می . افتادیم به جنبش یا نه؟ البته. به جنبش افتادهماجانوندارد،اهمیت

این همه می فهمید که مشکالت . د می شویداین همه آزا. ها را شناسایی می کنیداین همه هم هویت شدگی.کنید

. بلکه از مرکزتان بوده. تان نبودهشما از همسرتان نبوده، از بچه

که ما به آن ،گفتیم تمام بخشایشهاي بیرون، هر چیزي که از بیرون به ما می آید،آیا ما تا حاال اینطوري کردیم

چرا که ما در این لحظه . اینها همه بخشایش است، بخشایش خدا در این لحظه هیچ اهمیتی ندارد،محتاجیم

کی ما از خدا چیزي . ها را ما از بیرون متوقع هستیماصالً تمام ایثارها و بخشش. من ذهنی داریم. مقاومت داریم

دشمن ما را ذلیل کن، ما را بزرگ کن، مان یا غیر از عوامل من، می گوییم خدایا مثالًغیر از من ذهنی،خواستیم

شما به من بگویید که . اینها همه مال من ذهنی است. اینها همه دعاهاي ماست. پول ما را بیشتر از باجناقم کن

یک دعا کردیم ما که غیر از دعاي من ذهنی باشد؟ بوده که ما فضا را در این لحظه باز کنیم، آن فضاي باز دعا کند، 

. دعا چیه، شما فقط در را باز کنید. شما درس امروز موالنا را خوب بخوانید. دعا الزم نیستبخواهد؟ اصالً

اینکه موالنا با اتکا به آیه قرآن و خرد خودش امروز به ما گفته که هیچ انسانی نیست که مرکز او به وسیله نیروي 

این جاي اما می گذارد که شما هم جزوش بنظر شما . هیچ انسانی نیست،شفابخش و خرد زندگی نور باران نشود

و هر که را نخواست می زند تو ،هستید؟ شما می خواهید بگویید که خدا هر کی را خواست به آزادي می رساند
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چیزي می شود؟ این آیه قرآن این را می گوید؟ موالنا اینطوري گفت امروز؟ یا گفت ما آگاهیم که نهمچو. سرش

و جرقه ،نگ فقط باید پذیرش ما باشد که سم اسبان نفس زننده شما به او بخورددل ما سنگ شده و این دل س

. عشق بیاید. بینش بیاید. یعنی خرد بیاید به زندگی ما. عشق را بلند کند

1132مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

جو به جو تا لبِ دریايِ هوعشق خَران

کُهنه خران کو به کو، اسکی ببج کیمده ور

می گوید آنهایی که عشق می خرند، جو به جو می رسند به لب دریاي . باره این بیت را به این صورت هم آوردنددو

. کهنه خران منهاي ذهنی دارند و دنبال کهنه خري هستند. اما کهنه خران نمی رسند. خدا، به فضاي یکتایی

. با آنها هم هویت می شوند. ار ساله را می خرندباورهاي پوسیده هزار ساله، دو هزار ساله، سه هزار ساله و پنج هز

،از آفریده که آفریده شد. بنگر در آفریدن، بگذر ز آفریده:اصالً باور یکی دقیقه پیش آفریده شده، به ما گفته

. این تعریف انسان است. از آن بگذر، دوباره بیافرین،تمام شد

پس کهنه خران کوه . ا آفرینش دیگران که کهنه شدههر کسی که کهنه خر است یا آفرینش خودش را می خرد ی

کیمده ور؟ کفش کهنه کی دارد؟ شما کدام کبباسکیکفش کهنه کی دارد؟ :به کوه می روند می گویند که

. هستید؟ شما کهنه خر هستید یا عشق خر هستید؟ البته که عشق می خرید شما

عشق خوش و تازه رو، عاشقِ او تازه تر

یی، عاشقِ او کُهنه ترجهان کُهنهشکلِ 

عرض کردم دکتر فروزانفر این ابیات را در سه غزل آورده و . اینها همه ابیاتی هستند که در این سه غزل آمده اند

. آنها را خواستم همه را برایتان بخوانم،آنهایی که یک ذره اختالف داشتند. ها را دیگر تکرار نکردممن تکراري

هر . لحظه به لحظه تازگی خودش را دارد،براي کسی که به خدا زنده شده. و تازه رو استعشق همیشه خوش 

شما هم آدم یک دقیقه پیش . معشوق زمینی شما همان آدم یک دقیقه پیش نیست. کسی را تازه می بیند

. ردموقعی که هم هویت شدگی دا،و عشق سبب می شود که انسان هی وسیعتر بشود، وسیعتر بشود. نیستید

. هر چیزي را نو به نو می بیند.باز هم تازه تر می شودها رفت، باز هم تازه تر می شودوقتی همه هم هویت شدگی
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براي اینکه این لحظه یک شادي نو است، یک بسته نو زندگی است از آنور می آید، شما باز می کنید زندگی می 

.این لحظه، لحظه قبل نیست بلکه نو است. کنید

تو آدم . هزاران بار دیدم. ب من براي چه به تو نگاه کنم؟ ترا دیدم دیگرومی گوید که خو کهنه خر است، آدمی که

براي چه . ما اصالً به دوستمان، رفیقمان نگاه هم نمی کنیم، می گوییم شما را دیدیم دیگر. یک ماه پیش هستی

پس شما باید تعیین . اشق او کهنه ترشکل جهان کهنه اي، ع. نگاه کنم؟ شما همان آدم یکساعت پیش هستی

تر می شوید، با چیزهاي بیشتري هم هویت می شوید؟ ما یواش یواش کنید که لحظه به لحظه، روز به روز کهنه

. یا نه گسترده تر می شویم لحظه به لحظه،و محدودتر هم می شویم،پیرتر هم می شویم

براي اینکه هر لحظه یک چیزي می ،که تازه تر می شویممان هستیم علت ایناي که ماها همهحاال در مرحله

ولی آن کسی که . می بینیم که امروز نسبت به دیروز وسیعتر شدیم. هر روز دو سه تا چیز را می اندازیم. اندازیم

گرتر شده، هیچ کس را قبول ندارد، تر شده، ستیزهتر شده، محدودتر شده، مقاومکهنه خر است می بیند کوچک

ولی کسی به ،کند همه باید به او احترام بگذارندفکر می. ولی هیچ کس دانش مرا قبول ندارد. دانمید میمی گو

ولی هیچ کس او را دانشمند نمی ،بنظر خودش دانشمندترین فرد دنیا است. تو توهم است. او احترام نمی گذارد

. دهرفته کفش کهنه خری. کهنه است با چیزهاي کهنه هم هویت شده. داند

هزار جور کفش کهنه و پاره در خانه اش داشته . ش جمع کندافرض کنید یک نفر برود کفشهاي کهنه را در خانه

باز هم دنبال . اینها وضعیت انسان را هم روشن می کند. کفشهاي پوسیده، باورهاي پوسیده. آن ما هستیم. باشد

می . می دانیم که اینها را از کی خریدیم،شدیمو کفشهاي کهنه را که با آن هم هویت ،کفش کهنه می گردیم

گوییم این مال فالن کس است، این مال فالن حکیم است، این فالن دانشمند آمریکایی است، این یکی مال فالن 

. مثالً آدم سیاسی است، آن یکی مال فالن فیلسوف است

یعنی در . ام هم قابل استفاده نیستندهیچ کد. اینها کفشهاي کهنه هستند. اینها را من گرفتم مال خودم کردم

پس می خواهیم ببینیم . نگ مرا تشکیل می دهنددل س. عمل نمی توانم بپوشم اینها را ولی مرا کنترل می کنند

تر و مقاومتر تر، سنگتر، سفتتر، پیچیدهکه هر روز ساده تر، در مرکز وسیعتر و فقیرتر می شویم یا نه انباشته

.زیابی کنیدمی شویم؟ خودتان ار

. از دفتر پنجم. بله اجازه دهید ابیاتی از مثنوي برایتان بخوانم

می گوید
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560مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یی که آن بر گلوي ماست سختعقده

بخت؟یا نیککه بدانی که خَسی

و یک .هم هستاین گره البته به صورت آن بیماري. ي در گردن ما هست که فشار می دهدامی گوید یک گره

یعنی پست و فرومایه هستی، من ؟سوال مطرح می کند و آن اینست که تو باید بگویی کی هستی؟ که تو خسی

تا . ذهنی هستی یا نیکبخت هستی، یا خوشبخت هستی، از جنس خدا هستی؟ این را باید براي من تعیین بکنی

. خواهد کرداین گره گلوي ترا ول ن،این را تعیین نکنی و شناسایی نکنی

نگویی . میعنی ما باید به این سوال جواب بدهیم من کی هستم؟ و االن می گوید این را نباید به توصیف دربیاوری

. توصیف ذهنی به درد نمی خورد. انسان هم مثالً ناطق اندیشه ورز هست و توصیف ذهنی. مثالً من انسان هستم

بدانی . توصیف زنده فایده ندارد. ریشه دار بشوي و به او زنده شويباید . می خواهد بگوید که دلت را باید باز کنی

. خودش می گوید االن. باید یقیناً به او زنده شوي،نه اینکه ذهناً بدانی

دمیخرج این کُن دم، اگر آدمحلِّ این اشکال کُن، گر آدمی

به این باید ،یک سوال هست،فقط یک اشکال داري. تآن اشکاالت توهمی اس،می گوید تو اشکاالت ذهنی نداري

اگر آدمی، اگر از جنس حضرت آدمی، اگر واقعاً فهمیده هستی، یک تاملی می توانی بکنی به عنوان . جواب بدهی

که من کیم؟ ،و این دم را همین لحظه را خرج جواب دادن به این سوال کن.پس این اشکال را حل کن،يهوشیار

ي هوشیارپس اگر ما از جنس . دم حضرت آدم دم زندگی است. یعنی دم حضرت آدم را داري،اگر آدم دمی

ها را می امروز هم گفت که این انرژي.خدا دم خودش را می دمد به ما،ي دم خودش راهوشیارواقعاً ،هستیم

آنها استفاده کن بگو ب تو ازوخ. انرژي خرد را می فرستد، انرژي شفابخش را می فرستد. فرستد این لحظه به ما

. کی هستی

همین کافی . ي هستیم، ما امتداد خدا هستیمهوشیارما . ي هستیمهوشیارب ما کی هستیم چه هستیم؟ ما وخ

. نمی توانی با ذهن جواب بدهی؟ي چه هستهوشیارو ؟دیگر نمی توانی بپرسی امتداد خدا چه هست. است؟ نه

االن می گوید مثل فیلسوفها . آنها را با زنده شدن به او پر کنی، ريباید بگویی من کی هستم سه تا نقطه بگذا

. جواب نده
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دانسته گیرو عرَضحدّ اَعیان

حدّ خود را دان، که نبود زین گزیر

. تعریف کنی،فرض کن که بتوانی جوهر و عرض را بتوانی خوب ذهناً توصیف کنی. حد یعنی توصیف:می گوید که

هم خیلی زیباست، خیلی رگیه و این اصطالح دانست.تو در توصیف ذهنی نایست:ید کهموالنا می خواهد بگو

رسم؟ تا ها می پرسند تا من ندانم وقتی می میرم می روم چه می شود آنجا، من به حضور نمیبعضی. گویاست

. موالنا با این اصطالح به شما می گوید که اینها را دانسته بگیر. جواب این سواالت را نگیرم من پیشرفت نمی کنم

فرض . این را دانسته بگیر. تا به این سوال من جواب ندهی من پیشرفت نمی کنم. چون این به تو کمک نمی کند

. ب سوال ذهنی بستگی نداردچون زنده شدن به بینهایت او به جوا. کن می دانی

در . فرض کن توصیف جوهر را به ذهن و عرض را هم به زبان ذهن می دانی،حد در این توصیف، یعنی توصیف

،مثالً در مورد در، در مثالً جوهر است. هر چه هم که هست عرض است. ي هستهوشیارمورد انسان جوهر همین 

،مثل می گویم،این هم می دانی که انسان تعریفش اینست کهو ،فرض کن اینها را می دانی. رنگش عرض است

آیا شما به انکار جسم که بینهایت اوست زنده . ولی این هم ذهن است. االن گفتیم، جسم بعالوه انکار جسم

. دانیفرض کن می. شدید؟ براي همین می گوید که اینها را این توصیفات را دانسته گیر

توانم که چون جواب این سواالت را نمی دانم من نمی،ن ذهنی گوش ندهیدیعنی شما هیچ موقع به حرف م

سوال یک چیز . چون هیچ فایده اي ندارد. االن متوجه می شوید چرا من به سوال جواب نمی دهم. پیشرفت بکنم

بر روید آن طرف چه می شود؟ آیا ما برمی گردیم یا می،چه فرق می کند که شما وقتی می میرید. ذهنی است

نمی گردیم؟ این چه ربطی به زنده شدن به بینهایت او دارد در این لحظه؟ 

چه ربطی دارد به اینکه آدم خودش را در معرض به اصطالح نور باران زندگی در این لحظه قرار بدهد و دردهایش 

مام موارد و و از ت،نسبت به من ذهنی کوچک شود،هایش را بیندازد، آزاد بشودرا بیندازد، هم هویت شدگی

اینها یک کارهاي عملی است شما . ها استفاده کند براي کوچک کردن من ذهنیش و وسیعتر کردن درونشوضعیت

روید دوباره برمی گردید یا برنمی گردید؟ نه این سوال را جواب چه فرق می کند شما بدانید می. باید انجام بدهید

. رویممیقهر می کنیم ،ندهید ما اصالً دیگر نمی توانیم
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یعنی چاره نداري از اینکه باید تو حد خودت، این حد . براي همین می گوید حد خود را دان که نبود زین گزیر

ولی .از این چاره نداریم ما. چون ما از جنس او هستیم. اندازه ما چقدر است؟ بینهایت. یعنی اندازه خودت را بدان

بحث ،در جواب سوال گیر نکن،در توصیفات نمان،در ذهن نمانیعنی. دانستن این معادل زنده شدن به آن است

.حواست به خودت باشد،مرتب از نظر درون باز شو،با کسی کاري نداشته باش،و جدل نکن

چون بدانی حدّ خود زین حد گُریز

بیزحد در رسی اي خاكتا به بی

اي ،تا به بی حد برسی،من ذهنی باشد فرار کنپس از این حد کوچک که،حد تو چقدر استاگر می دانی حقیقتاً

خاك بیز همین فکرها را می . خاك بیزنده، بیختن یعنی الک کردن، غربال کردن. کسی که تا به حال خاك بیختی

ب شما چه می گویید؟ ما می گوییم به این دلیل، به این وخ. می بیزد یعنی مقایسه می کند. مقایسه می کند،بیزد

اینها را هی غربال می کنیم و . گرددآن یکی می گوید نخیر برنمی. گردددوباره برمی،وقتی می میرددلیل آدم 

می بینیم که مثالً هزار نفر اینطوري می گویند دو هزار نفر آنطوري می گویند، می گوییم حاال ما این را قبول می 

. ها به درد نمی خورداین خاك بیزي. کنیم

ه توصیفها و استداللهاي ذهن، باالخره به طور ذهن به این رسیدن که خدا وجود دارد و خاك بیزي یعنی مقایس

چه فایده دارد این؟ این همه خاك غربال کرده بودي . باورمان شدبلی . حاال ما هم گرفتیم که از جنس او هستیم

خرد ،زیر نور باران هستیلحظه به لحظه:امروز با غزل هم گفت. موالنا می گوید وقتت را تلف نکن. براي همین

لحظه به لحظه ما . ها می خورند به دل سنگ تو و جرقه حضور را یعنی ترا آزاد می کننداین انرژيوباران هستی

رفته . داندقدرش را نمی. انسان از این کار ناسپاس است:باید آزاد شویم و با استفاده از آیه قرآن موالنا به ما گفت

. می گردداز بیرون دنبال چاره

569مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

از دالیل باز برعکسش صفیفلسفیفزاید در وسایطمی

فلسفی واقعاً فیلسوف واقعی . فلسفی در اینجا همین من ذهنی است. وسائط جمع واسطه هست. صفی یعنی صافی

واسطه یعنی . ها اضافه می کندگیرد و به واسطهمی گوید که دالیل را می . فلسفی این من ذهنی است. نیست
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ی در ذهنت بمانی و از طریق یبه بینهایت او زنده شوید، بیا،اینکه شما به جاي اینکه به او زنده شوید، بی واسطه

. باالخره خودت را قانع کنی که اینطوري هست،دالیل و استداللها و بحث و جدلها که مردم با هم می کنند

می گوید برعکس فلسفی که با دالیل در ذهنش بازي می کند و خاك می بیزد، آدمی که صافی است، صافی کی 

. صافی یعنی جنس حضور، جنس خدا، نابی. هست؟ صافی همین شما هستید که لحظه به لحظه ناب تر می شوید

شما یک گره رنجش را باز می مثالً. ها رها می شویمي از هم هویت شدگیهوشیاري یا ما به صورت هوشیاروقتی 

آن . شما هستید صافی. ي آزاد شده صافی استهوشیارآن یکی را هم باز می کنید، . کنید از آنجا می آیید بیرون

در این . ش با دالیل و استدالالت بودیداهدر آن گیري هم. قبالً گیر بودید،شما هستید که دارید آزاد می شوید

. فی هی اضافه می کند، صافی کم می کندولی فلس. آزادي صافی هستید

سر برده به جیباز پی مدلُولاین گریزد از دلیل و از حجاب

ها که هر دلیل ذهنی که با آن هم هویتیم یک یعنی صافی از دلیل ذهنی و از حجابها، پرده. جیب یعنی گریبان

اصالً ما . براي اینکه خدا را ببینم، باید به او زنده شویم.یعنی تا او هست نمی توانیم خدا را ببینیم. حجاب است

. باید به او زنده شویم بشناسیم. خدا را نمی توانیم بشناسیم با ذهنمان

و مدلول در . همان حجاب. این گریزد از دلیل و از حجیب، حجیب می خوانیم که قافیه جور در بیاید:می گوید

ما مرتب می خواهیم . یعنی معشوق، ی داللت کرده شده و رهنمون شدهمدلول یعن. معشوق است،اینجا خداست

یعنی به . می گوید صافی سرش را کرده به گریبانش. خودمان را یا خدا را که جنس او هستیم. کی را بشناسیم

دهایم ش به این فکر است یا با این تمرکز درونم باز می شود، باز می شود من از دراهیعنی هم. درون نگاه می کند

ها آزاد می شوم؟ آن یکی هم در ذهنش هی استدالل می کند، دلیل می دارم آزاد می شوم، از هم هویت شدگی

. دنولی این صافی از پی مدلول، مدلول یعنی همان استدالالت به آن داللت می کن. تراشد و بحث و جدل می کند

. ه در سطح بحث و جدل بمانیدن. شما باید به خودش زنده شوید. این رفته به خودش زنده شود

پس هر کسی سر به . هایی که از دل سنگ ما بلند می شودآن جرقه. چی شما را زنده می کنه؟ امروز خواندیم

آن . درون دارد و هر لحظه درونش وسیعتر می شود که در این بحر، در این بحر همه چیز بگنجد، او برنده است

.لها و فکرها مشغول است، او بازنده استکسی که در فکرش به توصیفات و استدال
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او را دلیل آتش استگر دخان

دخان ما را در آن آتش خوش استبی

من در که می گوید اگر دود براي ایشان یعنی فلسفی یا من ذهنی دلیل آتش است، یعنی یک کسی می گوید 

پس . ذهنی را می خواهم نگه دارمولی من . ذهنم استدالل می کنم پس خدا هست، من هم از جنس او هستم

ب البته این هم نشان خداست، وخ. بنابراین دود، دود من ذهنی درد من ذهنی می گوید اینها نشان خداست دیگر

ولی واقعاً . ي جسمی هم دارمهوشیارفکر من هم نشان خداست، ولی من در ذهنم هستم، مرکزم هم مادي هست، 

. تم، امتداد او هستم، ولی اینها همه حرف هستمن هم از جنس او هس. خدا وجود دارد

اما کسی که بی دخان، بدون دود، بدون این استدالالت از ذهن پریده بیرون، استدالل را رها کرده، دلیل را رها 

وقتی به او زنده می شویم، وقتی با او یکی می شویم و بینهایت می شویم، در این آتش ،کرده، و به آتش عشق

ي که به صورت شادي، به صورت لطافت، به صورت خرد از ما بیان می شود، از این هوشیارارتعاش عشق، در این 

، فقر همین است که مرکز ما به بینهایت او زنده شده و پر از آتش عشق شده. فقر امروز گفت، فقر همین است

ن را به ارتعاش در می و آ،و شناسایی می کند خودش را در مرکز دیگران،آتش عشق به عشق ارتعاش می کند

یک آرامش بی سبب در مرکزشان . و دیگران متوجه می شوند که یک شادي بی سبب االن ارتعاش کرد،آورد

. شانایآن گوهر را شناساند به،خودشان را به او نشان داد

یک . نددیک دفعه می بینی از جهان بی خبر ش. یادتان هست گفت تا بی خبر نشوي گوهر را نمی توانی بشناسی

انرژي اتفاقات بیرونی. دفعه می بینی یک خردي آمد گفت که بابا این اتفاقات بیرونی از درون تو باید مایه بگیرند

مرکزت را اگر وسعت بدهی، ،اول به مرکزت نگاه کن. تو زیاد به آن توجه نکن،به تو بدهند، خرد ندارندندارند

اگر آن مرکز مادي را نگه ،اتفاقات بیرون همیشه دردزا خواهد بودآن. اتفاقات بیرون سر جاي خودشان می افتند

. داري

االن هم که موالنا . این بینشها در مرکز آدم بوجود می آید وقتی یک انسانی به آن ارتعاش می کند در اطراف ما

شما االن . دهدخودش را به شما نشان می. در مرکز شما همچو بینشی دارد ارتعاش می کند،دارد ارتعاش می کند

. با تجربه اي که دارید. متوجه می شوید به طور قطع و یقین این حرفها درست است
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تر آمد به مااز دخان نزدیکخاصه این آتش که از قرب و وال

از دخان یعنی من ذهنی و دردهاي ما به ما ،که از فرط نزدیکی و دوستی،به خصوص این آتش، این آتش عشق

،این آتش عشق یا خدا به ما نزدیکتر است یا من ذهنی؟ من ذهنی که اصالً در ما حادث است. نزدیکتر است

این جدیداً بوجود آمده و از . من ذهنی وجود ندارد،اصالً من ذهنی نبود، اول خدا بود، بعد ما بودیم. بوجود آمده

بنابراین من ذهنی به ما نزدیکتر است یا آتش عشق یا خدا؟ . رودبین هم می

کی خود ماست؟ زندگی، خدا، . کی عاشق ماست؟ خدا یا من ذهنی؟ کی نزدیکترین به ماست؟ آنی که خود ماست

چرا ما . یعنی دخان، یعنی دود، دود یعنی هم هویت شدگی با چیزها و دردها. پس من ذهنی نیست. خود ما

پس آتش خدا، آتش عشق به لحاظ نزدیکی و دوستی از دود هم هویت شدگی . د هستیم؟ نیستیمدخانیم، چرا دو

.را هم خیلی سریع بخوانیمو این آیه. با دردها و چیزها خیلی نزدیکتر از به ماست

16ق، آیه ) 50(قرآن کریم، سوره 

 ...رِیدلِ الْوبنْ حم هإِلَی نُ أَقْرَبنَحو.

.رگ گردن او، به او نزدیک تریمو ما از ... 

انه عین هوشیارو االن می خواهیم . ما عین او هستیم. ما امتداد او هستیم. چرا؟ براي اینکه خدا و ما یکی هستیم

. دود نمی گذارد. یعنی دود. این دخان نمی گذارد. او باشیم

را،همهنهماکردهانتخابراآنازابیاتیکهقصهاینو.بخوانمپنجمدفتردوبارهمثنويازبیتچندبدهیداجازه

میزرمارااسمشکهچیزيهر،ماکردیمحاصلذهناًکهچیزهاییوخواهدمیدلماازخداکهدهدمینشان

. خواهدنمیراهاآنهستیم،هویتهمآنباوگذاریممیارزشباذهنباوگذاریم

کردحملهخوارزمشاهمحمدسلطانگویندمی:کهبکنممختصرياشارهفقطبرایتان،امخواندهقبالراقصهاین

ونبودسنیجاآن،بودنشینشیعهچونو.کردتصرفراجاآنوکردمحاصرهو،بودنشینشیعهکهسبزواربه

چنینکهکردندفکرمردموپیش من بیاورید، پیدا کنید ورانامیابوبکریکمگر،کشممیراتانهمهکهگفت

سوداياین ازشاهوشاهپیشببریموکنیمطال،کنیمزرازپرراهاکیسهماکهاستبهترونیستممکنچیزي

.بگذردبیاوریمکنیمپیداراشخصاینکه
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فکرو،اندشدههویتهممختلفچیزهايباذهنیشانمندرهاانسانکهاینبهگیردمیتمثیلرااینموالناو

جمعراهمه،اندکردهخداراهدریا،اندکردهخدابرايکهکارهاییعباداتشان،مثال. استزرهااینکنندمی

میکهخداسترمزواقعدرخوارزمشاهجاایندر. کنندخداتقدیمخواهندمی،اندریختهکیسهدرواندکرده

.بیاوریددلبایدگوید

زرهايکیسهبیاورید،رازرهايکیسهونیاوریدراآناگرو. استمناندازهکهبیاوریددلیآنچیست؟دل

ابیاتاینازشماپس. نیستپذیرشقابلمنبرايباشدصورتهربه،استمرکزتانهايشدگیهویتهمهمین

.خواهدمیراخودشدلدرخواهد،میفقردلدر. خواهدمیدلهاانسانهمهازخداکهگرفتخواهیدنتیجه

.کشتخواهدراماباالخرهوبرداشتنخواهدماسرازدستما،بکنیمکارهرو

اینازماکهاینچارهاش،چارهکهشویدمیمتوجهاالنشماو.استتنگورهمیندرماپوسیدگیهمکشتنش

دستمتوسطآدمیکبهشماهستیم،دردازپرجاآنچونایم،پوسیدهآندرایممردهکهذهنازیعنیتنگور

. بدهیدتوضیحمابرايرازندگیتانکنممیخواهشکهبگویید،بگذارید

روابطش،ازدانمنمیهایش،گرفتاريازبودنش،درآمدکمازاش،بچهازهمسرش،ازشکایتبهکندمیشروع

پولمردمداده،دستازراهاییپولچهآمده،سرشبرگذشتهدربالهاییچهاش،تنمریضیازدیگر،چیزهمه

آدمیکمتر.استذهندرمرگ،دردوخشموشکایتاشهمهخالصهاند،نداده،انددزدیدهاندگرفتهراهایش

:کهگویدمیمابهخدانتیجهدر.نباشدطوراینکهکنیممیپیدارا

881مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

حق بگوید دل بیار اي منحنیبیاري اي غَنیصد جوالِ زر 

مقدارکهاستکسیثروتمندبیاوري،ثروتمند،ايدارد،ارزشکنیمیفکرکهچیزهاییایناززرکیسهصد

وباشداستممکنطالهمینهماشیکی. داردهمبیروندرهمواقعا،داردشدگیهویتهممرکزشدرزیادي

اماکهکردهاوخاطربه. کردهخدابرايکرده،معشوقبرايکهکارهاییوباشداشدانشدانممیچهوباشدپول

منحنی. کولهوکجاي،خواهممیدلمن. نهگویدمی.، بفرماییدآورندمیهمراهااینکرده،اشذهنیمنبا

.استمشخصپس. نادرستاي. کولهوکجیعنی
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883دفتر پنجم، بیت مولوي، مثنوي، 

تحفه او را آر، اي جان، بر درمننگرم در تو، در آن دل بنگرم

رنگتهستی،کسیچهنداري،چهداريچهکهکنمنمینگاهتوبهمن. گویدمیشمابهزندگیمستقیمراهااین

شده،منجنسازمرکزتاگر. کنممینگاهمرکزتاینبهفقطمن. کناربگذارهاایناصالچیست،دینتچیست،

رااینخدادربرمن،دربرهستی،منجنسازکهجاناي. بیاورکادوراآناي،کردهجاروراهاشدگیهویتهم

.کههااینخواهدنمیتوضیحاصالدیگر،استروشن. ببر

885مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اوستمادر و بابا و اصلِ خلق،

آنکس که دانَد دل ز پوستاي خُنُک

هویتهمکنیمیجارووقتی. شدهزندهشمادلدرکهخداستهمین. استاومردماصلوباباومادر:گویدمی

مادرماستسالشانشصتاستسالشانپنجاهمردم. اوکهفهمیمیتازهمرکزت،ازرادردهاوراهاشدگی

پیداجااینراهااین. استزندگیهمانتواصلوباباومادربابا. شدهطورياینپدرممرده،مادرم،استمریض

وپدرتومادرکهنه،استآنهستیکسیچهتوکهاي،ریشهي،هوشیارلحاظبهوجوهراًواصالً. توايکرده

.اتبیرونیهاياصل

اینکرده،درستراماکهنیستآنماباباي. استزندگیهمانمااصلیمادرزاییده،راماکهنیستآنمامادر

جهانایندرکهاستدرستجهانایندرماپس. اوستمااصلنیست،جهاناینهممااصل. ماستفرعیباباي

هاشدگیهویتهمیعنیپوست،ازرادلکهکسیحالبهخوشاگویدمی. بشویمزندهبایداوبههستیم،

.بدهدتشخیص

؟ایدکردهدلراپوستاید،چسبیدهپوستبهیا. حالتانبهخوشادهیدمیاگردهید؟میتشخیصشمابوخ

دردهاهستند،هاشدگیهویتهماست،ذهنیمنیعنیجا،آناستپوست،کنیدمینگاهمرکزتانبهاالنشما

کهدلیرا؟گرستیزهدلرا؟مقاومدل. کنیدمیتقدیمخدابهرادلتانشمالحظههراست؟اصلیدلیاهستند؟

دلدل،آنزندمیپسرازندگیبخششفانیرويزند؟میپسرازندگیخردودانممیمن:گویدمیلحظههر

است؟دلاینگیرد،میرابیرونکنندهمریضنیرويموقعآنومادي،
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میخودماندررايهوشیاربیداريآیا. ایدمتوقعکههرکسیازخواهید؟میکسیچهاز راشفاببینیدشما

اگراالناصال. استبیداريخوداست،يهوشیارخیزشاشتباهشناساییایم؟کردهاشتباهاتیچهاالن؟مابینیم

دركوفهمیدمیاگر.شدیدنمیمتوجهراهااینشما،دادیمنشانراخودشوشدنمیبیدارشمادريهوشیار

رايهوشیارهمانبوخ. بیندمیراهااینکهاستيهوشیارپس،انددرستهااینکهبینیدمیوکنیدمی

.راهااینبیندمیکهراهمانکنید،زیادتر

پرَّست ازین دل ها قُتو: گویدتدل آوردم به تونَک: تو بگویی

ایندر. ترکستاندرشهرينوشتهالبته. جهانایندرهاانسانتمامذهنجهانی،اینذهنذهن،همانیعنیقتو

مرکزما،دلاینبفرماییدگوییممیخدابهما. دهدمینشانذهنهمراظاهرعالمظاهر،عالمودنیامعنیبهجا

قتوها،دلاینازکهگویدمیمابهاوو،کادوعنوانبهشماخدمت، مرکزماندرگذاریممیراذهنیمنیعنی. ما

. استهمینقوطیجعبه،یعنیقتوترکیبهجعبهیعنی

بهامآفریدهراتوکهگویدمیمابهخدایعنی. کهخواهمنمیهااینازمن،استپرهادلاینازذهنیعنیجعبه

همچیزهاباتوشلخیلیاینذهندر. ذهندررسیدهآمده،امدادهتکاملرايهوشیاروام،رساندهدرجهاین

تشخیصتوانیمیتو،فرستممیلحظهبهلحظهکهبینشیبافرستم،میتوبهمنکهخرديبا. هستیهویت

.نیستیتوپوستهاینکهبدهی

گویدمیچهبرايفهمم؟نمیمنگوییمیچهبرايکنی؟میمقاومتچهبراي. بشومزندهتوبهخواهممیمنو

شدهماین،کندنمیزندهخودشبهنخواهدکهراکسیهر،کندمیزندهخودشبهبخواهدکهراکسیهرخدا

اینبهکنندمیمیلبمانند،دنیادرکهاستاینجاهالنجبریاتنبالنجبر:کهگفتداشتیمقبلهايهفتهکار؟

اینشما. کنندمیاختیارراجهانآنانبیاوراجهاناینکنندمیاختیارودارندذهنیمنکههاییانسان.جهان

شدهساختهدلکهکنیممیانتخابما. دارداختیاروانتخابقدرتانسانچوناختیار،کنید،میاختیارراجهان

ازاست،پرجعبههادلاینازکهگویدمیخداو. استغلطرا،کارایننکنیمبوخ. کنیمکادوخدابهراذهناز

.خواهمنمیاین
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جانِ جانِ جانِ جانِ آدم اوستآور که قطبِ عالَم اوستآن دلی

خواهدمی. گیرندمیانرژياوازهمهعالمیعنی. استعالممرکزیاعالمقطبآنکهبیاوررادلیآنگویدمی

گرفته،رادلشکسیهر. انساندلطریقاز. رسانممیعالمبهراامانرژيکهاستدلاینطریقازمنکهبگوید

اینخواهدمیخداکهاستآنتنیکدلشاینکهحالتیدر. ردمموايکهکندمیشکایتوگرفتهدرددل

.بدهدجهاناینموجوداتتمامبهو،بدهدهاانسانهمهبهبدهد،مابهتنهانهرابخششفاانرژي

کهراهاجاناینیعنی. اوستآدمجانجانجانجان. اوستعالمقطبکهآوردلیآن. گویدمیراهمیندارد

. بودهشدهزندهاوبهآدمحضرتیعنی. خداستهمینجانآخرین. جانآخریندیگریعنیکندمیهمسرپشت

حالتانذرهیکشماکهایننه.باشدشدهزندهمنخودبهیعنی. باشدشدهزندهاوبهکهبیاوررادلیآنیعنی

ادامه،بدهیادامه،بدهیادامه،بدهیادامهباید. نه. شدخوبماحالدیگربودهمیندلبگویید،بشودخوب

میبهترذرهیکحالمانماازخیلی. برسیآدمجانجانجانجانبهتا. نماندتوازچیزيهیچباالخرهتابدهی

.دیگرگرفتیمیادماگوییممیشود

عمال. بشویدزندهآنبهبایدعمالشماولی،استجالبخیلیذهنیصورتبههاایندانستنکهاستدرست

. کنندهزندهانرژيبیرون؟بهشودمیساطعانرژيشماازواقعاًببینیدذهن،ازاستفادهبدونکنید،حسشما

اصالکهشودمیزندهآدمجانجانجانجانبهکهکسیاوالشوند؟میبشاشهستیدنفریکپیشوقتیشما

.شدهزندهزیاديعمقبهیااونهایتبیبهواقعاآدماینکهشوندمیمتوجهآیندمیکهمردمی. نداردادعا

درون،مامرکزکهاستایننشان،باشیمشدهانرژيکنندهپخشآنتنباشیم،شدهانرژيمنبعمااگربوخولی

کند،صحبتتوصیفاتبهراجعندارداحتیاجکهانسانی. شدهدارریشهکرده،پیداوسعتوسیعیمقیاسبهما

چیزيدنیاازبخواهد،چیزيکسیازکند،بزرگرانفریک،کندکوچکرانفریککند،صحبتدیگرانبهراجع

.دهندنمیاوبهداردالزمحقیقتاًکهراچیزيآنهااینکهداندمیبخواهد،

احساس. استمامرکزدرکهآیدمیاوازامنیتاحساس. استامنیتاحساسداردالزمحقیقتاًکهچیزيآن

دستبهذهنیمنشکفضايدرموقعهیچکهیقینیاست،یقیناحساساست،بینشاحساساست،دانایی

نمیتخطئههمراکسی. کنیدتقلیدخواهیدنمیکسیازکهشویدمیمتوجهشما. استتقلیدعدم. نیامده

. کنید
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اشهمهوکندمیبیانخاصیصورتیکبهراخودشعشقوزندگیکسیهردرکهشویدمیمتوجهشماو

بهکنندکمکتا،بشوندکهبدهیماجازهراهابیاناینرا،هابینشاینبایدهمهکهشویممیمتوجهو. زیباست

. گیرندمیاوازهاخیلیو. کندمیپخشراخرداین،راآرامشاین،راشادياینفرکانسیکباکسیهر. عالم

را؟خالصهکنیدبیانبیاییدگوییممیچرابگویند؟همهکنیمتقویتراهمدیگرمابایدچرا

انرژيیکگویید،میجوریکشما. استطوراین. گیرندنمیمنازوگیرندمیايعدهیکشماازکهاینبراي

یکراخودشهرکسیدرزندگی. فرستدمیدیگرانرژيیکهمیکیآن. گیرندمیايعدهیکفرستیدمی

راخودشاگربیایددیگریکیاگرکهنیستطوراین. کنیمتشویقبایدماو. زیباستوکندمیبیانخاصیجور

توانیممیماهمه. هستیموصلنهایتبیبهماهمهکهاینبراي،نترسیدشما. کندمیتختهراشمابازارکندبیان

اگرکهنیستطوراین. اجایندرخوردنمیراکسیمالکسی.باشیمکنندهکمکتوانیممیماهمهبشویم،زیبا

نهبشویم،عالمقطبتوانیممیماهمه. بینشایناستغلط. بیافتدچشمازیکیآنکندبیانراخودشنفریک

.نفریک

متالشیکهاینبرايلفظآیدمیبمبکهاینعلت. داردبارانینوریا. داردنوربمبارانزیرراهمهکهگفتهامروز

مثالکهاینعین. افتندمیکههاییفوتوناینعین. دیگراستنور.کندمیافتدمیهرجا. راذهنیمنکندمی

میزیادسرعتبا. شودمیتابیدهآنبهکهسطحیاینازراچیزيیککندمیالکترونبکنی،الکترونیبمباران

راماوگیرندمیبارانزیرراماسنگدلانرژيذرات. هستیمطورهمینهمما. کندمیجاآنازچیزهاییآید

.ماشودمی،شودمیجمعهايهوشیاراینپریممیجرقهصورتبهشویممیکندهوقتی. نندکَمی

امشک. شدبیشترامیقینکهشوممیمتوجه. شوممیترعمیقمنبیشتر،چههر. شناسممیراخودممن

بنددیگرندارم،بیرونانرژيبهاحتیاجشدم،انرژيازپرشدم،ترعشقپرشدم،ترلطیفشدم،ترساده. رفت

آنشما. خواهیدنمیاصالرابیرونقدردانیوتوجهوتاییدانرژيشماکهبینیدمی. شودمیبریدهجهانناف

.نیستیددیگرمردمستایشدنبال. دهدشنامراتوبستایدهرکهگویدمیموالناچراشویدمیمتوجهموقع

***پایان قسمت سوم *** 
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ازکهبطوري،بسازدقطبیکهاانسانماازکدامهرکهستااینزندگییاخداطرحکهدادتوضیحموالناپس

استدلیخواهدمیاوکهدلیکهیمانشدهمتوجهماولی.کندپخشعالمبهرااشکنندهزندهانرژيقطبآن

منتظراستوقتخیلیخداکهگویدمیاالنو.باشدخودشدلجنسازو،نباشدشدگیهویتهمجنسازکه

.استکاراین

هست آن سلطانِ دل ها منتظراز براي آن دلِ پر نور و بِرّ

،بدهدنشانمابه،بیاوردبوجودمامرکزدرخدایعنیدلهاسلطان،رادلآناینکهبرايگویدمی.نیکییعنیبِرّ

میخداآیاکه،بدهدراهخودشبهراشکایننبایدهیچکسبنابراین.استکاراینمنتظروکردهکارهاخیلی

،آنهادین،آنهانژادحسببر،کندمیانتخابراهاآدمازبرخییاومراکردهانتخاب،بشومزندهاوبهمنخواهد

وهادیناوقاتگاهیکهذهنیمنراهاتفاهمسوءاین.کندنمیانتخابراهابعضیوآنهاجغرافیاییمحلّیا

بهراآنهافقطخداکهمعتقدندمذاهبازخیلی.کندمیاعالم،دهدمیقراراستفادهسوءموردرامذاهب

.سوختخواهندجهنمآتشدرهمهبقیهوبردخواهدبهشتبهو،رساندخواهدرستگاري

کسهرازو،استمنتظرلحظهبهلحظهخدایعنیدلهاسلطانآننیکیونورپرمرکزآنبرايگویدمیموالنا

میبسرشدهساختهذهنیمنازکهدلدرمامنتها.بدهدقرارمرکزشدررادلیچون،هوشیارانهکهداردانتظار

منهمجمع.جمعازتقلیدمخصوصاً.استتقلیدوشکمکان،ماستدلفعالًکهذهنیمناین،دلاینو.بریم

کهشماقسمتآنو،استخوابدرشماقسمتکدامببینیدبایدشماکهکنممیعرضهمینبراي.داردذهنی

مندارندذهنیمنهمهکهستاایناشیکی.استجمعیالگوهايتلقینخوابدرقسمتشچهاستخوابدر

راعاملاینشماو. استمسري،کندمیالقاء،کندمیترغیب،کندمیتشویقراذهنیمنذهنیمن.دارمهم

،نه؟اندبستهیااندگرفتهراشمادستاندآمدهاینکهنه،برسیدحضوربهشمابگذارندخواهندنمیدیگرانکه

.هستیمجمعسلطۀزیرما،ماذهنیمنشکوماذهنیمنتقلیدخاصیتبخاطر

890مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بر سرِ تخته نهی، آن سو کشانجانپوسیدهپس دلِ پژمردة

کهچرا،گذاریممیتختهروي،پوسیدهجانشو،استپژمردهدلکهماذهنیمن،ماجملهازهاانسانپس

دیگريچیزاینازغیرو،خدابسويکشیممیو،هاشدگیهویتهماینبهیعنی،تحتهبهشدهمیخکوب
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اوو،خدابهکندکادورااینبایدو،استدلبهتریندلشکندمیفکر،داردذهنیمنکههمکسیهر.نداریم

.کندقبولبایدراخوبخیلیدلاینمیلکمالباهم

به ازین دل نَبود اندر سبزوارکه دل آوردم تو را اي شهریار

ازبهتر،کرديخلقتوکهکائنات،وجودسبزواردروشماخدمتآوردمرادلمن،شاهاي،شهریاراي،خدایاکه

.دارممناینکهاستبهترین،شودنمیپیدااستشدگیهویتهمازپروپوسیدهوپژمردهکهمندلاین

که دلِ مرده بدینجا آوري؟ست اي جرياین گورخانه: گویدت

ازمن،منپیشايآوردهرااتمردهدلکهگستاخاياستقبرستاناینجاکهگویدمیشمابهخدا:گویدمی

،آدمبهترینماکهخودمانازماتصوریعنی.استگستاخیاین،آورديمردگیزندگیپیش،امزندگیجنس

واستجسمیمرکز،مامرکزاینوکنیممیمقاومت،کنیممیستیزهکهحالیدر،هستیممعنويدلبهترین

گستاخرا ماو،شویممیرفوزهبالفاصله،هستیمهمهازترمعنوي،بهتریمهمهازکنیممیفکرهمهازبدتر

.منپیشآورديبرداشتیاستمرکزيچهاین،اینکندمیخطابگستاخراماخدایعنی،کندمیخطاب

که امانِ سبزوارِ کون از اوستخُوسترو بیاور آن دلی کو شاه

اینامانکه.استآنجنسازکهدلی؟داردراشاهخويدلکدام.باشدداشتهرامنخويکهبیاررادلیبرو

سلطانیوقصهایندرموالناتمثیلآنوعالمقطبگفتمیاینکهیعنی.اوستازهاانسانامانمخصوصاًجهان

رافرمجهانهمۀحاال،خدایعنی.استتمثیل؟کردهمحاصرهراسبزوارچهیعنی،کردهمحاصرهراسبزوارکه

حداقل ،ذهنقبرستاناینتويپوسانممی،کُشَممیراتانهمۀگفته،کردهمحاصرهراهاانسانماحداقلّولی

.بدهیدنشانمنبهدلیک

مادلاینومادلاین،ذهندرشماستایش،عبادتباالخره،خانهخواهیمیچیهر،طال؟کودلگوییممیما

حضورهوشیاري،ایناستجسمیهوشیاري،خوستشیطانتودل،نیستخوشاهتودلنه:گویدمی؟استبد

شروعدیگريجنگیکماحقیقتاً.استخطردرنیستخوشاهوخویستدیوکهدلیباانسانبقايو.ندارد

،کردیمماکهبودکاريچهاینکهمتعجبخیلیمردمشدتماموقتیاولی،بدجهانیجنگتادو؟کردنخواهیم

یکاستممکنکهجهانمردمبودندنگرفتهیادیعنی.استراهدربودآنازبدترکهدومیاینکهازغافل
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و.بیاوردپیشعذابوشکنجهوخانمانبیوزخمیوکشتههمهاین،دومجهانیجنگبنامبلوشوییهمچون

.نیستیداماندرشماکه،استایدهاینتقویتیکجورواقعدراینهمۀ

دانممیچهو درندگاناَثردرکنیجمعاگرکه،بردیمبینازوکشتیمرامانهمنوعاینقدرهاانسانمایعنی

می،خودماندستازنیستیماماندرماپس،نبردهبینازاینهاسوزيآتش،زلزله،وحشیحیوانات،گزندگان

؟کندمیتهدیداالنراماحیوانکدام.خودتاندستازاستخطردرتانبقاينباشدخوشاهتاندلاگر:گوید

.ببریمبینازراخودماناستممکنمااما.حیوانیهیچ،هیچی

دووشوهروزنیک؟کنیدزندگیشماگذارندنمیکسانیچهکوچکخانوادةیکتويکنممیسوالشماازمن

ایندرآرامشوشاديوامنیتچرا،آنجاآوردمیکیراطالقراتلخیاوقاترادعوا،گذاردنمیکیرابچهتا

پرذهنیمنتادو،دهندنمیگوششاهحرفبهاینکهبراي.استکوچکسبزواریکهمآنجا؟نیستخانواده

عدم،ناشناسیقدر،ناسپاسیو.گذاردنمیکنترلوترسوسلطهوقدرتکشمکش،منجانبهاندافتادهدرد

توأمزندگیخطر،جداییخطر؟نیستخطرمعرضدرخانوادهاینآیا،زندگیدیگرقوانینوجبرانقانونرعایت

.هستچرا؟رنجشبا

زندهاونهایتبیبهمامرکزاستمهماینقدریعنیاوستازکَونسبزواراَمانگویدمیچراشویدمیمتوجهشما

رويواقعاًماکهشخصیزندگیدر.استمهماینقدرحضورهوشیاريبهجسمیهوشیاريازماتبدیل.بشود

متوجهماکهکردخواهندتأئیدآنهاو.بپرسیدآنهاازباالستشانسنّکهآنهایی.دیدنخواهیمرازندگیکیفیت

باموقعبه،رودمیآدمدستازهافرصتتمام.شدیمپیریکدفعهدیدیم،رفتلغزیدماندستاززندگینشدیم

داندنمیراهمسرشقدر.شدسالهبیستبیندمییکدفعه،داندنمیرااشبچهقدر،کندنمیبازياشبچه

هماناز،خوستدیوکهاستدلیازهمهاینها،فهمدمیداییجازپس.استگذشتهسالسیبیندمییکدفعه

.بشودخوشاهبایددلبیماريشدنخوببرايوداریمماکهاستبیماري

ضدان بودزآنکه ظلمت با ضیاآن دل زین جهان پنهان بود: گویی

مااز،ذهنیمنباماهستیممادهچون،هستیمجهاناینجزوکهماازخواهیمیتوکهدلیآنکهگوییمیتو

می.کنیممیاشتباهیچهوکاریمکجايبفهمیمماکهدهدمیتوضیحموالنارااینها.بینیمنمیمااستپنهان

،بفهمیرادلایننخواه،شودنمیدیدهمافکروماحسپنجبا،کندمیصحبتاالنکهدلیآنکهبگویدخواهد
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،روشنایی.ضدندروشناییباتاریکیاینکهبراي.استتبدیلبرايجوريیکبلکهنیستفهمیدنبراياینها

اتاقاینبینیدمیشما.هستهمدرستو،ضدندهمبادوتااین،استذهنیمنتاریکیاستحضورروشنایی

کهزمانیتا.باشدآنجانبایدچراغباشدتاریکیاینکهبراي،نیستتاریکیکنیممیروشنراچراغاستتاریک

چراغاگرو،شناسدنمیراچراغتاریکیچون،گردیممیچراغدنبالتاریکیباوکنیممیحفظماراتاریکی

.تاریکیمرگ،مانذهنیمنمرگبهبدهیمرضایتتاریکیبعنوانمابایدماپس،رفتهدیگربیاید

سبزوارِ طبع را میراثی استدشمنیِّ آن دل از روزِ اَلـَست

وکردهپیداجسمیهوشیاريحالهربهوشدهفرمواردهوشیاريیاانسانکهزندگیاولروزازکهگویدمی

جسمیهوشیاريهمذهنیمن،ذهنیمنبهحیواناز،حیوانبهنباتاز،نباتبهجمادازآمدهراطوالنیراهاین

منیعنیطبعسبزوار.استارثیواقعدربودنضداینو،ضدنداَلَستهوشیاريآنباهاهوشیارياین،است

بردهارثبهرااینو،استحضوردشمنجسمیهوشیاريدانیدمیشمااالنپس.جسمیهوشیاري،ذهنی

.اولاز،زندگیاولروزازیعنی،بودهطوريایناَلَستروزازو.است

اینبااستقادرانسانیهریعنی.ماندیمشبتويبیهودهواقعدرما.نیستشب،استروزواقعدراالن

پزمااینکه،خواهیممیغذابیرونچیزهايازمااینکهذهنیمناین،جسمیهوشیارياینکه،بفهمدتوضیحات

نشانگیریممیتأئیددروغبهو،کشیممیمردمرخبه،شدیمهویتهمآنباداریمکهچیزيآنبرايدهیممی

ازاستذهنیمنهايخاصیتآنهمهاینها،هستیمدوروو،نیستیمآنکههستیمچیزيیککهدهیممی

.دردهایشجمله

مثل،خشممثلهیجاناتیوجداییحس،مردمبهزدنلطمهمثل،دشمنیمثل،ورزيکینهمثل،رنجشمثل

ونیستندخوباینهاکهفهمدمیکسیهرتقریباًگناهاحساس،خبطحس،مالمتمثل،اضطرابمثل،ترس

خوبجنگکهفهمیمنمیچیبراي؟نیستخوبجنگفهمیمنمیماچطورجنگ،جنگ.نیستماشایستۀ

دقّتاگرچونولی.نیستخوبورزيکینه،نیستخوبدشمنی.فهمیممیکنیمدقّتاگر،فهمیممی؟نیست

.فهمیممیکنیم

تاگیاهیمرحلۀازبگوییمکه،نیستگیاهیمرحلۀمثالًشبیهچیزيذهنیمناینکهبگویمخواهممیمن

ما،گذاردنمیجمعکهعلّتاینبه:گویدمی،دهدمیتوضیحاالنخودش؟شدهدرازچرااما؟کوحیوانیمرحلۀ
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مثلخواهیممیمنگویدمیجهاناینبهآیدمیايبچههر.استتقلیدعالَمهمذهن،کنیممیتقلیدهماز

مهمبسیاربسیارهادادنآگاهیجورایننتیجهدرو.باشدکهگیردمییاداصالً،باشمخواهممیمادرموپدر

.است

منمنفیهیجاناتاین،نیستغلطاین،استدرستاینکهکنندمیفکرمردمدهیممیکهتوضیحییعنی

راکاريهمچنینبِکُشدرایکیبرودکینهبخاطرنداردکینهطوريآنحیواننداردهمحیوانحتّینیستمنطقی

آدمآنتوينفرهزاران،کنمنمیشروعراجنگیمن،باشمنداشتههممنهستمانساناینکهپس.کندنمی

.کُنَمبچرامن،کندنمیراکارایندرخت،کندنمیراکاراینحیوان،بمیرند

دیدنِ ناجنس بر ناجنس داغزآنکه او بازست و دنیا شهرِ زاغ

زاغشهردنیا.استزاغجسمیهوشیاري،دنیااینهوشیاريواستبازخداییهوشیاري،حضوراینکهبراي

شکارش،کندمیپروازباالواستپاكاینکهبراي،حضورنمادباز.بازهاستشهریکتاییفضاي،حضورو،هاست

وخوردمیکثافتوگرددمیهاخانهکثافتتويزاغو،هاحرفاینازواستزندهشکارشوکندمیخودشرا

میداغراآدماینکهمثلناجنسبرناجنسدیدن،ببینندتوانندنمیراهمدیگرتادواینو.خوردمیمردهچیز

.کنند

کندمیارتفاقیز استمالَتکندور کند نرمی، نفاقی می

مینشانرامااشکالکنیدمیتوجه.کندمیدورویی،کندمینفاق،بدهدنشاننرمشذهنیمناگرگویدمی

میکهچیزيآن،داریمذهنیمندانیممی،هستیمرودواگرما،منافقیماگرما،گویدمیاینطوريوقتی،دهد

استمالتوقصهاینازکندمیگیرينتیجه،موالناگویدمیمابهرااینها،بیاییمخودمانبهباید،نیستیمگوییم

میگوشموالنابهنشیندمیذهنیمنیعنی،کردنمداراهمارتفاقو،کردنمتمایلخودبسويراکسییعنی

.نیستصمیمانهاشبلهبله،بله،بله،: گویدمیودهدنمیدلحقیقتاکند،

بدانیدبایدبخوانید،دلتانتهازبایدواقعا،خوانیدمییاکنیدمیگوشموالنابهشماوقتیکههستاینمعنیش

رازندگیشخواهدمیچرا؟.تعلیماتجوراینازشدخواهدمتنفراولذهنیتانمنبدانیدبایدندارید،ايچاره

.کردمایجادخودممنرادردهااینکهذهنیمنرفت،نخواهدبارزیرکهکردیمراصحبتشبارها.بدهدادامه
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یعنی،نفاقرويازکند،میگوشکهعارفبهنتیجهدروهستبیماريخودشکهبپذیردتواندنمیذهنیمن

میمداراکند،میسازشنتیجهدربیاورد،دستبهرادلشخواهدمی.کندنمیگوشواقعاًکند،میدورویی

آنضداولازکهاینبرايکند،نمیواقعاولیکنم،میکارکنم،میگوشکهراهآنبهزندمیراخودشکند،

قانونآنو،جلوبهبدهیمهلراخودمانناظر،هوشیاريعنوانبهبایدماکههستاینجاحاال. هستهوشیاري

بخوانم،راموالنابایدمنشدهجورهرکهبگوییدخورد،میدردتانبهآننویسید،می گفتیمشماکهاساسی

کار،این.کردنخواهمگوشحرفشبهمنگفتچههرذهنیممن.بدهمادامهراحضورگنجاینبایدشدههرجور

شمادیگرکههاییاینهمهو.کردنخواهمنگاهجمعبههانکردنایندروکردنخواهمراکاراینکار،این

.دانیدمیخردمندید،

متوجهوهستعالقمندآنبهدلشتهازوهستمتعهدکهکسیگویممیهمینبرايکنید،نگاهخودتانبهو

نهنکند،عوضرامرکزشنکند،کارخودشرويچونکند،کارخودشرويکهاینجز،نداردايچارهکهشده

خواهدهمبهاشخانوادهداشت،خواهددردبود،خواهدکیفیتبیزندگیشدید،خواهدرازندگیرويخودش

وعالقهباکناربگذاردرانفاقاینکه،دیگرماندنمیدیگريراهخوبکرد،نخواهدکمکهمجامعهبهخورد،

. بیایددرذهنیشمنجلووصمیمیت

درازکم کند نُصحِتا که ناصحنیازکند، آري، نه از بهرِ می

کنیدمیگوشموالنابهشما.نیستدلشتهازونیازرويازهست،دروغیناشبلهوگویدمیبلهاینگویدمی

عارفییکاوقاتگاهینهنه،یاشوم،میعوضکنم،میعملدارممنگیرم،مییادعجببه،به،به،: گوییدمی

شما،گوییدمیدرستفهمیدیم،بلهندهد،ادامهزیاددیگرکند،کمراحرفشکهگوییدمیبلهکند،میصحبت

جوريچهراموالناشماکهدهدمیبینششمابهمطالباین.نکنددرازرانصیحتش،نصحشکنندهنصیحتبله

.خوانیدمی

مکر دارد تُو به تُوصد هزاران مردارجوزآنکه این زاغِ خَسِ

تواین:کهگویدمیماست،ذهنیمنهمینجومردارخسزاغ.کنیدتوجهجومردارخسزاغترکیباینبهشما

کهگرچهآمدن،درذهنیمناینازکهبینیدمیشماپسدارد،فریبهزاراندارد،مکرهزارانالیهبهالیهتو،به

دانیم،میاصلرادیدمانبدهیم،گوشصمیمانهکهنیستیمحاظرماکهاینبراينیست،سادهباشد،سادهباید
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وهستیم،شکدرفهمیمنمیهستیم،شکدردائماهستیم،تقلیددرفهمیمنمیحتیهستیم،تقلیددرمائدا

پستهست،پایینسطحما،ذهنیمنیعنیمازاغاینو.کنیممیعملدیگرچیزیکگوییم،میراچیزيیک

.شناسیدمیشماراچیزهااینانواعو،هستمرداروهستمردهچیزهايکنندهجستجووهست

هست،توجههست،تائیدهست،مردارکردن،ایجاددعواکردن،ایجاددردرفتن،درددنبالهست،دردشایکی

زاغاینفریببایدکههستیممااینو.ستامرداردهد،میخوشیبیرونازشمابهکهانتظاريهرانتظاري،هر

.بشناسیم،بفهمیمرامردارجوخس

شد نفاقش عینِ صدقِ مستَفیدگر پذیرند آن نفاقش را، رهید

ذهنیهايمنکهدانندمیآنهااند،شدهزندهحضوربههستند،قطبکهآنهاییوبزرگانوعارفانکهگویدمی

دوروییآنها،ذهنیمنیعنیآنهانفاقموقعآنورهیدنداینهابپذیرند،راذهنیهايمننفاقاگرکنند،مینفاق

ازحضور،ازخدا،شناختاززندگی،معارفازگیرد،میمایهزندگیازکهعینیراستیبهشودمیتبدیلآنها

هست،زندگیعینیعنیهست،زندگیبراساسکهراستییعنیمستفیدصدقعین.گیردمیمایهزندگیخود

استعدادماازهرکدامپسشود،میآنبهتبدیلنفاقزندگی،عینازگرفتهسرچشمهبرده،استفادهکهراستی

.باشیممنافقستاممکنذهندرفعالگرچهداریم،راکاراین

خَرهست در بازارِ ما معیوبزآنکه آن صاحبدلِ با کَرّ و فَر

اوکهاینبرايخرد،میراهامعیوبجهانبازارایندرموالنا،مثلشکوهوجاللپردلصاحبآنکهآنبراي

گویدمیدلشتوداند،نمیکهانسانی.دانممیکهاینبهمااگریعنیدارند،عیبکهکسانیبهکندکمکآمده

نمیراهاییآدمشماکند،نمیفرقیهستندیاشدندفوتحاالیابیناستکهکسیآنرادانندهآنودانممی

کهبگیردتصمیماگرکند،میبازرافضاخرد،میرامعیوباینموالناولیکنند؟میمسخرهراموالناکهشناسید

حالیدرشود،میمستفیدصدقعینبهتبدیلنفاقشنتیجهدرکند،میبازبرایشرافضابخواند،راموالنابیاید

میمادنبالموالناهستیم،معیوبمااگرپسگردد،میمعیوبدنبالدلصاحبپسجوست،مردارخسزاغکه

. راماخردمیوگردد
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ايجان نهصاحبِ دل جو اگر بی

ايجنسِ دل شو گر ضد سلطان نه

جنسازمرتببایدماازکدامهریعنیشو،دلجنسازوداريجاناگربجو،موالنابجو،دلصاحبگویدمی

ترینعمدهومهمترینواولینکهبداندبایدکسیهر.ستازندگیمنظوراینوبشویماوجنسازبشویم،سلطان

ضدشود،نمیدلجنسکسیهرو،اصلیدلست،اشدندلجنسیعنیست،ااوبهشدنتبدیلمنظورش،

ضدست،ازندگیضدست،اخودشضدست،اکافردینیلحاظبهکهنهسلطانضدست،اسلطانضدخداست،

بشویم؟خداضدچرابشویم؟آرامشضدچراخوبست،اآرامش

اوجنسبدهد،شفاراشماخواهدمیفرستد،مینورفرستد،میانرژيلحظهبهلحظهزندگیگفتهموالناامروز

اوجنسازکنید،میبازتررافضاچههرفضا،گشودنولحظهایناتفاقپذیرشبابشویم؟اوجنسچجوريبشو،

چیهرشود،میبازبیشترفضاکنید،میترکوچکراذهنیمنچیهرشوید،میاوجنسازبیشترشوید،می

میزندگیدوستوزندگیهمراهشود،میکوچکترچیهرشوید،میزندگیضدشود،میبزرگترذهنیمن

هر. داردجاناوکند،میجستجودلصاحبکسیهرآید،میوجودبهدالنصاحبجستنباکاراینو.شوید

.نیستهمصاحبدلدنبالپس،نداردجانکهذهنیمندارد،ذهنیمنیعنیهست،جانبیکسی

آن ولیِّ توست، نه خاصِ خدااو خوش آید مر تو راآنکه زرقِ

میبیانیهرکند،میفکريهرذهنی،منهايخصوصیتهمینیعنیزرقولیرویی،دووحیلهومکریعنیزرق

کنرهاحیلت: گویدمیهمینبراي.استحیلهذهنیمنبراساسفکر.استحیلهاست،زرقذهنیمنکند،

رازرقآنهمتوشودمیمعلومپسبیاید،خوشتکسیزرقازتو،اگرگویدمی. شودیوانهشو،دیوانهعاشقا

توست،ولیاواینصورتدرکنی،انتخابخودتراهنمايخودت،ولیخودت،رهبرراآننتیجهدرو.داري

مییکیدررامانذهنیمنهايخصوصیتازیکیاینکهبراساسنبایدمایعنیخدا،خاصنهتوست،راهنماي

منجنسازماست،ازجنسخوب.ماستجنسازچونکندراهنماییرامااینبگوئیم.بشویمشاگردشبینیم،

.کهخوردنمیمادردبهکهماست،دردجنسازماست،ذهنی

میانتخابخودشانذهنیمنجنسازهمخودشانراهنمايحتیمردمموالناکندمیهاییراهنماییچهببین

دارند،درديیک.آیدمیخوششانبینند،میدیگریکیدرراعیبآندارند،عیبییکاینکهبراساسکنند،
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چونولیکند،ستیزهنبایدکند،شکایتنبایدکهمعلم.کندمیراشکایتآنهممعلمیکدارند،شکایتییک

براگر: گویدمی.آمدهخوشماناوازماهست،یکیمامسئلهوکنیم،میشکایتهمماکند،میشکایتمامعلم

ولینیست،خداخاصاومعنوي،معلممخصوصاکردي،خودتمعلمراآنوآمدهخوشتخصوصیتایناساس

.داردذهنیمنهماوتوست،

هر که او بر خو و بر طبعِ تو زیست

پیشِ طبعِ تو ولی است و نبی ست

بنابراین،است،پسندیدهتوذهنیمنپیشدرکند،زندگیتوذهنیمنهايخصوصیتوخومطابقکههرکسی

کهدهد،میدرسمابهموالنامعیاريیکدراینجا،.نیستنبیواقعاو.اوتوستولیراهنماست،وپیغمبرتوبراي

معلمدیگراوکند،میعوضوکندمیخمشما،توجهوشماتائیدبراساسراخودششمامعلمکهدبینیمیاگر

هاخیلیکهماشدهمتوجهبودم،تماسدرشمابابندهکهگذشتهسالهفدهطولدرمتاسفانهو.نیستمعنوي

کالسهایییاکالسییکرفتندبودند،سالمیهايآدماینهاانداختند،خطربهو،کردندخرابراشانزندگیواقعا

.ندارندخواباالنوریختندبهموکردندآشفتهراخودشانکه

روید؟میکالسآنحسابیچهروياست؟کیمعلمشکهکنیدنمیفکرروید،میکالسیبهشماخانم،آقاخوب

کالسیاگرشماکهکردمپیشنهادبارهامن .موالناستکالسنیست،منکالساید،نشستهاالنکهکالسیدراین

روي صفحه می منراابیاتایناالنباشد،بزرگیانسانیکبهمتکیکالسآنکهبکنیدکاريیکنشینید،می

میوکنید،میپیدارویدمیخودتان رادرستششماهست،صفحهرويبیتبدهم،توضیحهمغلطاگرم،نویس

شماکهمیگویتوانیم بنمیغلطهماینقدراینجا،هستچراغییکباالخرهگویم،میغلطهماگرحاالیا، فهمید

.کنیمدربهراهازرا

کنید،مدیتیتبگویمشمابهبعدبگویم،بخواهددلمهرچهاینجابشینم،کنمپاكراابیاتاینمنمثالاگرولی

کنید،اینطورياینجاکنید،تمرکزآنجابهکنید،نگاهوراینبهکنید،نگاهباالکنید،نگاهدیواربهکنید،اینطوري

آنموقعپسشوید،میدیوانهدیگر،داریدکهشدهخراباینقدراصالدیگر،کهببینیدشما ماهیچهارسهازپس

کنید؟درستراخودتانچجوريخواهیدمی
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خودتانکهجاییتاباشد،آنجاشمعبعنواناش،نوشتهشعرش،بزرگییکحداقلرویدمیکالسییکاگرشما

میدربهراهازخورند،میفریبفورا،ندارندتجربههنوزکههاییآدمداد،فریبراشمانشودبشوید،شمع

ذهنیمنچونبدهید،ادامهراخودتانذهنیمنزندگیهمانبهتراست،نروید،کالسپرسیدمیمنازشوند،

آن،واینبادارددعوامقداریکخوابد،میگیرد،میآدمشود،میشبباالخرهنیست،کشندههماینقدرآدم،

.ریزدنمیهمبهدیگرولی

شناسید؟میراعرفانآنشناسید؟میراعرفاناینمثالکهنپرسید،هممنازباشید،مواظبشماکههستاین

وموالناکنممیفکرمنشناسم،میراهمینمنشناسم،نمیراعرفانیهیچمندانم،نمیمنشناسم،نمیمن

بودم،آمریکاکهسالیچندوسیطولدرونظیرند،بیاینهاعطارسعدي،حافظ،فردوسی،مثلبزرگ،نفرچند

شدممتوجهرفتم،کالسآنکالساینرفتم،ورآنورایندیدمکردم،خرجخودمبهداشتم،پولهممقداریک

عرفانکهغرباصالنهجنوبی،آمریکاينهبودیسم،نههند،نهرسد،نمیعرفانیهیچایران،عرفانغنايبهکه

گرفتهیکیآمده،خوردهچرخشده،ترجمهجوريیکاست،گرفتهموالناهمینازداردهرچهغرب، کهندارد

.بازکردهمکتبییکخودشبراي

رهاراکاراصلهمینشماچرا. استچیآندانممیچهمن،فالنفالنپرسیدمیمنازگرفتید،رااصلچرا شما

خوشششماذهنیمنچونآمده،ناخوشتچونبریزید،همبههمبعدبگردید،عرفانفالندنبالبرویدکنید،

:گویدمیهمینرايبآمده،

هر که او بر خو و بر طبعِ تو زیست

پیشِ طبعِ تو ولی است و نبی ست

.نیستنبیوولیکهاو

شودوآن مشامِ خوش عبرجویترو، هوا بگذار، تا بویت شود

باکهزمانیتااینکهبراي،يونبشمعنویتبويتااست،ذهنیمنخواستهواکن،رهاراهوابرو:گویدمی

حسآناینصورتدروشنید،نخواهیرازندگیبويمعنویت،بويکنی،میانتخابذهنیمنهايخواسته

دالویزبويجویندهوبیافتد،کاربهماخوببویاییحسبگذاریدشما،دربشودخوشبويجویندهخوب،بویایی

.بشودزندگیبويیعنیبشود،عنبر
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فاسد استدماغت از هوا رانی

استمشک و عنبر پیشِ مغزت کاسد

منهايباخواستنفسانی،هايباخواهشبخواهیاگر،بلههوسرانی،ازیعنیهوارانیازیمیبگوتوانستیممی

فاسددماغتمغزت،دراینصورتکنی،انتخاببگیري،تصمیمبخواهیهوسرانیازیاکنی،ادارهراخودتذهنی

بیتو،مغزپیشمعنوي،انسانهايبويمعنویت،بويزندگی،بويعشق،بويیعنیعنبرومشکوشد،خواهد

.شدخواهدرونق

***برنامه پایان***
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


