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2529مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

نزدیک جان و دل، چنین دوري روا داري؟اَیا
روا داري؟به جانی کز وصالت زاد، مهجوري

گرفتم دانه تلخم، نشاید کشت و خوردن را
روا داري؟این شوري تو با آن لطف شیرین کار

تو آن نوري که دوزخ را به آبِ خود بمیرانی
روا داري؟مرا در دل چنین سوزي و محروري

اگر در جنَّت وصلت چو آدم گندمی خوردم
روا داري؟وصلت بدین عوريحلّهمرا بی

مرا در معرکه هجران، میانِ خون و زخمِ جان
روا داري؟مثالِ لشکرِ خوارزم با غوري

تو مغفوري، قبولِ قبله نوريمرا گفتی 
بعد از عفو و مغفوري روا داري؟چنین تَعذیب

مها، چشمی که او روزي بدید آن چشمِ پرنورت
به زخمِ چشمِ بدخواهان درو کوري روا داري؟

جهانِ عشق را اکنون سلیمان بنِ داوودي
که آزارِ یکی موري روا داريمعاذَاللَه

محیط نورها گشتستتو آن شمسی که نورِ تو 
روا داري؟و مستوريسويِ تبریز واگردي
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز2529شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2529مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

نزدیک جان و دل، چنین دوري روا داري؟اَیا
روا داري؟مهجوريبه جانی کز وصالت زاد، 

خدابااستخداامتدادیااست،هوشیاريامتدادیا،استخداجنسازکهانسانبینمکالمهیامناجاتاینپس

نزدیکایا، هستیمنخودیعنیهستیترنزدیکمنبهمنازکهايباشندهاي:گویدمیپس.استجریاندر

ونکنمحسراتومنکهراحالتیچنینیک، هستیمنتونیستممنپس،منیبادائماًکهکسیدلوجان

تو،قانونمطابقکاراینآیایعنی،داريرواخودوداري؟میروانباشمهوشیارتوازو،ندانمتوراخودمآگاهانه

. آنطوري که سئوال می کند، یعنی نهگیرد؟میصورتتوتوافقوتوخواستتو،میل

شدگیهویتهمدروباشیمداشتهجهاناینچیزهايباشدگیهویتهمهمهاینماکهداردنمیرواخدایعنی

دردهاوهازحمتاینپس.بشناسیمخودمانبعنوانراذهنیمناینوبکشیم،دردهمهاین،بشویمگممانهاي

کنم؟میایجاددردخودمبرايدارممنچگونه:کهافتیممیتأملاینبهماپس.ماذهنیمندارد؟میروامیرا

.دهممیادامهراکاراینمنو،داردوجوداستمننزدیککهکسیآنازدورينقدرایچرا

بهقرآنآیهازاستفادهباموالنا،باشیمکجاهراستمااویا،باشیمکجاهراستمابااوکهراحقیقتاینبارهاو

مابنابراینپس.هستیمخودشماهستیم،خداامتدادما،بدانیمماکهکردهتکرارجاهاخیلیکه،گفتهما

میرادنیافکرباکه،فکرنامبهداریمابزاريیکوجهاناینبهآمدیمو،هستیماوامتدادکههستیمهوشیاري

راخداو،بشناسیمراخودمانخواهیممیوقتیبعداًولی،کندمیکمکمابهابتدادرفکراین.بشناسیمخواهیم

جنسازاصلمانو،بشناسیمرااصلمانخواهیممیفکرباماچونبنابراینو.شودمیحسابمانع،بشناسیم

.بشناسیمراخودمانتوانیمنمیما،نیستجسمجنساز،نیستجسمیهوشیاري

با،کردیمدرستجهانایندرماکهراچیزيآنکنممیتکراردوبارهپس.زنیممیدرجاذهندرهمینطورو

وگذشتهکه،شناسیمنمیرازمانونداریمفرمجهاناینبهآییممیما.کندمیایجابهمبیتکهاینبهتوجه

است،ماناسمآنو،دهندمییادمابهراايکلمهیکجهاناینبهشدنواردازپسو،شناسیمنمیراآینده

کهشویممیمتوجه،خانوادهاهالیاز،مانمادروپدراز،گیریممییادرامنکلمهبعد.استفکریکماناسم

،استمااسماشاولی،کنندمیتکرار،هستندذهنجنساز،هستندفکرجنسازکهراکلمهدواینوقتیمردم
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شودمیاینودهیممیقرارمبناو،گیریممیمساويهمهراتادواین،برندمیکاربههمهرامنهماشدومی

.ماذهنیمنمحتواي

کهشویممیمتوجهآنازپسو،استذهنساختاربهمربوطکهمنمالنامباگیریممییاددیگرکلمهیکبعد

مالآنها،بینیممیراآنهاتصاویرکهمادروپدرحتی،ماشیرشیشه،ماشیرمثل،هستخانهدرکهچیزهابعضی

ذهنیبافتیکبنابراینو،کنیممیمنمال،کنیممیاضافهاینهابهفکربصورتهمراآنهابنابراین.هستندما

اضافهخودشبهراآنهاو،بدهدهویتحسچیزهابهاستبلدذهنیمناینکه،ذهنیمننامبهکنیممیدرست

فرمیبیازاستخداجنسازخودش حالیکهدر،ذهنیمننامبهکنددرستچیزيیکیواشیواشو،کند

وگذشتهیعنیزمان،استزمانتوجسمو،شودمیجسموفرمتويبنابراینافتدمیواستزمانیبیازاست

اینکهبراي،بشناسدرافرمیبیتواندنمی،کندمیکارزماندروشدهساختهفکرازکهبافتاینو.آینده

.شناسندمیراجسمهافقطو،داردجسمیهوشیاري

،راخدانه،بشناسیمتوانیممیراخودماننه،نیستیمهمماونیستجنساستفرمیبیجنسازکهخدا

ايباشندهآناینکهمثلکهشنویممیهاییصحبتنوهمچیکماتا،بیاییمبیرونذهنازتوانیمنمیبنابراین

ازو،مابهذهنیمنازترنزدیکیعنیمابهماازترنزدیکوهستیمخودشمااصالًاینجابهفرستادهراماکه

منذهنیبافتو،استذهنیبافتیکاین،نیستیمماذهنیمنشویممیمتوجهمابهماازترنزدیکهمین

.هستچیدانیدمیهمرامسائلش،کندمیایجادمسألهذهنی

مثل،شاديمثل،خواهدمیراچیزهاترینحیاتیهاجسماز،شناسندمیراهاجسمفقطاینکهبراي

،خواهدمیراآنهاو،بیایدبایدزندگیازکههویتیعنیدار،ریشهوجودحسمثل،امنیتحسمثلخوشبختی،

بایدذهنیمناینمرتباینکهبرايداریم،هايخواستهیک،داریمذهنیبافتیکذهنیمنبعنوانمامثالًو

بیندمیآسیبشود،میکمازشچیزهاییمعموالً.بشودتعمیر،بشودساختهدوباره،بشودتقویتفکربوسیله

کاملتراینکنماضافهاینبهرااینمن،بدهراآن،منبدهراایندارد،جهانازتقاضا،استپذیرآسیببسیار

ازهمینبرايبیندمیذهنیتصویریکهمرادیگرانکند،میاضافهدیگرذهنیهايمنبهراخودش،بشود

،کنداضافه،استچیخوشبختیداندنمیاصالًکهذهنیمناینبهکه،خواهدمیخوشبختیآنهاذهنیتصویر

همپایینکهجهنمبعنوانکهاستاینهاگرفتاريینافلسفهو،کندمیاضافهخودشبهراهاگرفتارياینهمه
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راایناولازاگرشخصییکخوب.نیستیمماذهنیمناینکهبدهدراپیغاماینمابهو،بسوزاندراما،گویدمی

.بشودردجهنموسطازکهنیستالزمبفهمد

،بیرونایمآمدهگویدمیکه،بیرونبیاییمذهنازاگرمایعنیزادوصالتکزجانیبهکهگویدمیدوبارهپس

راجسمیهوشیاريو،باشندخواهندمیذهنتوياشهمهچونولی،هستندزندهحضوربههمهتقریباًیعنی

ازراترسهایشوراکنترلشوذهنیبافتایناگرترسندمیترسند،میبیرونبیایندخواهندنمی،شناسندمی

سرمانبالهاآنترسیممیهستیم،بدبختقبلازمااینکهازغافل،بشویمبدبختاستممکن،بدهیمدست

.فهمیمنمی، آمدهماسربالهاونکردهخدايبیاید

کهخودتبهبیرونبیاوريدرآنجاازدارمذهنیمنکهمدتییکازپساینجافرستاديرامنکهگویدمی

باپیوستندوباره،توباپیوستگیازیعنیتووصالازکههستمجانیآنمنو،کنیزندهخودتبه،استبینهایت

پیونددمیشودمیوصل،شودمیزادهذهنازکهانسانییعنید،آیمیبوجود،دیگراستدرستاینهاهمه،تو

رضایتوتتو،ازباشممهجورمنکهحالتاینبه.زادمیاووصالازجاناینداندمیاوراخودشدوبارهخدابه

.نیست،نهستاجوابشست؟اتوقانونمطابقداري؟میروارامهجوريایندهی؟می

دارریشهبینهایتکه،کندزندهخودشبهبیرونبیاوردکوتاهیمدتازپساینجافرستادهراماخدااینکهبراي

داردمیروااستذهنیمنتويکهکسیهرتو،گویدمیغیرمستقیمبطورموالنادارد؟میرواکیپس.بشویم

است؟درستبکشیددردآنقدروباشیدذهنتوکهمداریدرواشماهست؟چیپیغامحاال.باشدآنجاکه

گرفتم دانه تلخم، نشاید کشت و خوردن را
این شوري روا داري؟تو با آن لطف شیرین کار

اشمعنیکاشتش،شودمینه،خوردششودمینهکهباشمتلخبادامیعنی،باشمتلخدانهکنیممیفرضیعنی

مختلفدردهايازاستمخلوطیکیاستايمهقملیکذهنیمن،کاریممیدردباماذهنیمندرکهاستاین

ازگناهاحساسخبط،احساسمثلدردهاییمقایسه،مثلکارهاییوحسادت،مثلکینه،مثلش،جرنمثل

الگوهايبراساسکردنعملوگراییواکنشوحسادتونظريتنگوآینده،بهنسبتاضطرابونگرانیگذشته،

بهاینها،کندمیفکريهر،کندمیکاريهرداردبدهايانرژيوداردکینهچونو.شدهتلخ،بلهشده،شرطی

.شودمیآغشتهدردهاآن
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دررامایعنیخوردن،نهاستکشتننهشایستهاصالًکهگویدمیراستباشمتلخدانهکنیممیفرضگویدمی

بخوریم،چیزينهبکاریمچیزيبکنیمکاريبایدنه،کشتشودمینه،خوردشودمینهداریمکهحالتیاین

،شودمیمسمومبدهدگوشاگرندهد،گوشکسیزنیممیکهحرفییعنیدارد،وسیعیخیلیمعنیبخوریم

باشداینطورگرفتم. کنیممیمسمومجامدباورهايباکردنهویتهمبارامانهايبچهماابتدادرینکهاکما

.کننگاهراتتوضعیکهخوانندهبراياستهشداريیکهماینو،هستاینطوریعنی

درستبکندکاريهر،کاردمیشیریناشهمهکهکندمیادارهراکائناتاینکهکلیعقلوزندگیوخداتواما

درد،شودمیشیریناین،بزنیمحرفوبکاریمزندگیخردباکنیمبازرافضاو،بشویمتسلیممااگریعنی،است

روارامنبدحالتاین،رامنشوريایناتکارندهشیرینیعنیات،کارهشیرینلطفآنباتو.شودنمیایجاد

.منذهنیمنعقلمن،خوددارد؟میروایکپسدارد،نمیروانه،استجوابشداري؟می

بشودجاريخردشدهبازفضايآناز،لحظهایناتفاقبرايکنمبازرافضابایدلحظههردربکنم؟بایدچکارپس

هیچازنکارم،مقایسهازنکارم،رنجشازنکارم،کینهازنکارم،خشمازموقعهیچ.نشودشورتامن،کاروفکربه

رااینمسئولیتمن،هستمتلخدانهبفهممکه،باشدخودمبهحواسمکنم،نگاهراخودموضعیتنکارم،دردي

هویتهمورادردهارا،هاتلخیاینهمهکهموقعیشود؟میکیشیرینوکنم،شیرینراامدانهکهدارم

.بیندازموکنمشناساییراهاشدگی

ماکهراهاییقسمتشناساییباکهگوییممیاستهمینبراياست،آزاديمساويشناساییگفتیمبارها

. دهدمینشانشمابهراخودشخدائیتهمان،فرمبیهوشیاريهمانیعنی،هستیمماکهراچیزيآننیستیم

.افتادیمصورتاینبههستیمکارشیرینلطفماپسدهد،مینشانمابهراخودشکارشیرینلطفهمان

تو آن نوري که دوزخ را به آبِ خود بمیرانی
روا داري؟سوزي و محروريمرا در دل چنین 

ازپرواستدردازپرکهرامنذهنیمنیعنی،رامندوزخ،بشويوارداگرکههستیهوشیاريآنتوگویدمی

میتو،کنممیایجاددردهمباز،کنممیعملکنم،میفکر،کارممیدردهااینبامنو،استشدگیهویتهم

خردآبخودت،هوشیاريآببارامندوزخ یعنی،رادوزخکهنوريآنتو. کنیخاموشیعنیبکشی،توانی

اینمااگر.گذاریمنمیماکندنمیخاموشرامادوزخخودشنوربااواگر:بگویدخواهدمی. کنیخاموشخودت
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خردوهوشاینگذاریمنمیوهست،همخدامقابلدرمقاومتآن،چیزيیکمقابلدرکنیممیمقاومتلحظه

است؟خداتقصیر،بشودوجودمانواردزندگیآبو

رمحرو؟باالبرودتبموبسوزمدردتوينقدرایمنکهداريمیروااست،توقانونمطابقموافقیتوگویدمی

استباالتبشواستگرممجازدارايکهاستکسیمعنیبهالبتهدارد،زیادهیجاناتدرد،بخاطرکهکسییعنی

دائماًکهکسییعنیرامحروريو،گیردمیدردازسوختنمعنايبهراسوختناینموالنااینجادرولی،مثالً

نه،نه،یدیگومیداري؟میرواراماحالتاینگویدمیدارد،واکنشییکدارد،ترسدارد،خشمیاداردهیجان

:گویدمیمثنويازخواندیمقبالًرابیتاینو

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وي نهد از المکان
ذهنبهرفتنازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمبشویم،تسلیممااگریعنی، رابیتاینخواندیمبارها

همانجنسازراماکه،بله،لحظهایناتفاقاطرافدرگشودنفضایعنی،شرطوقیدبدونو،کردنقضاوتیعنی

یعنیتسلیمبا.خواهیممیراهمینماکه.بودیماولازکهکندمیچیزيهمانجنسازکند،میاولیههوشیاري

قدمشخدا،کنیممیصحبتداریملحظهاینبهراجع،لحظهایناتفاقپذیرشیالحظهایناطرافدرفضاگشایی

شدبازفضاوشدیمتسلیمماکههمین.المکانازیکتاییفضايازکجا؟ازما،جهنمبه،مادوزخبهگذاردمیرا

ساکنشود،میساکتماجهنملحظهآندربنابراینو،هستیمماواستخدایعنی،استحقشدهبازفضايآن

چی؟ازکند،میخاموشلحظهآندرماذهنیعنی،راماسوزاندنمیدیگرشود،می

عقلباخدایعنیفَکانکُنشود،میوبشوگویدمیخدایعنی،دادیمتوضیحدفعههزاررافَکانکُنفَکان،کُناز

کهدهدمینشانشمابهو،شوخاموشبشو،گویدمی،سوزاندمیراماداردکهمامحدودجهنماینبهبینهایتش

کردیدمیقضاوتقبالً.شدیدتسلیمشدید،نرمچرا؟.بکنیدچکاردانیدمیشمابینیدمییکدفعهبکنید،چکار

باگذاشتیدوقتی. نبودفَکانکُن،کردیدنمیتأملوکردیدمیدفاعو،کردیدمیمقاومتوکردیدمیستیزهو

میتأملمی شویدآرامشماکهبینیدمییواشیواش،شمازندگیبهبیایدشدهگشودهفضايآنفضاگشایی

ترسید،نمیشوید،نمینگرانباال،پریدنمیشوید،نمیخشمگینکنید،نمیعجلهکنید،میفکرکنید،

ایناتفاقاطرافدرکنیدمیبازوقتیاست،سبببیشاديفضاآنذاتدراست،آرامشفضايفضاآنچرا؟

درخت کهچیزيهماندهد،میرشدرادرختکهچیزيهمانفَکانکُن؟چیستفَکانکُنفَکان،کُنولحظه



# Programگنج حضور749برنامه شماره 749

8: صفحه

جهنماینازراماکهاستهمانفَکانکُنپسشود،میظاهراصطالحبهآندرسیبوکندمیبزرگراسیب

نرخباخودشسرعتبافَکانکُنکنید،میصبرشما،یواشیواشدهد،مینجاتدردهاوهاشدگیهویتهم

یکبودقرارشد؟چیپسفَکانکُنآقاگوییدمیکهشما،ذهنیمنعجلهبانهکند،میکارخودشتغییر

.استذهنیمنهمهاینها.شودنمیحاالبشود،خوبمنحالساعته

شودنمیهملحظهبهلحظهاگرلحظهبهلحظهشمایعنی،باشدتعطیلذهنیمنکهکندمیکارموقعیفَکانکُن

اطرافدر،بشویدتسلیمافتدمییادتانتا، بشویدتسلیمشمازیادخیلیتواترزیاد،فرکانسبازیادخیلی

داري،راماجهنمکردنخاموشقدرتتوگویدمیپس. شمازندگیبهبیایدزندگیخردتا،کنیدبازفضااتفاقات

.ماما،دارد؟میروایکهمبازنه،:گویدمیجوابشکند؟پیداادامهجهنماینداريمیروا

راماخدا،استبسگرفتارياست،بسدیگردردگوییممیداریمنمیروادیگرهمماابیاتاینشنیدنباو

باهمماو.داردنمیروانیست،چیزيهمچون،فتیمابیتنگنابه،بکشیمدرد،بکشیماسترسمااینجاکهنیافریده

علمبایدماریم،ابدروانبایدکردنمانزندگیناشیانهباکردنمان،زندگیکورکورانهبامان،کاريندانموجهلمان

بعدچهاراینرشدزمینهکهمعنويهايجنبهمخصوصاًاي،جنبههردرباال،ببریمرادانشمانباال،ببریمرامان

مامعنويبعدروياینهاما،حیوانیجانآنما،جانوما،هیجاناتما،ذهنیما،جسمیبعدچهاراست،مادي

خداییهوشیاريوسیعبینهایتفضايیکماوجوداینهمهزیردریعنی،استفرمبیمعنويبعدایستاده،

عقلواقعدرفَکانکُنکند،کارفَکانکُنبگذاریمکهباشیم،آگاهزمینهآنازبایدهمیشه،هستیمآنماهست،

.بگیردقرارمادسترسدرتسلیمباتواندمیکه،استکل

اگر در جنَّت وصلت چو آدم گندمی خوردم
روا داري؟وصلت بدین عوريحلّهمرا بی

دانستیمنمیموقعییکیعنیبوده،اووصلبهشتهمیشهگویدمیکند،میصحبتچجوريموالناببینیداوالً

توپرسیدهماازخداگویدمی،استمشهورالستبهکههممطلبایناوازشدنجداازقبلالبته،هستیماوکه

آمدیمولی. شناسیممیاستخداجنسکهراخودمانجنسهمیشهماپسبله،ایمگفتهما؟هستیمنجنساز

وصلجنتاینپس،هستمابابرویمجاهر،هستوبودهماباهمیشهاوولیرفته،یادمانشدیمذهنیمنوارد

خدابینیم،میراجهان،کردیمپیداجسمیهوشیاريیکدفعه،ذهنتويرفتیمخواببهماروزچهارایناست،او

.بفهمیمبایدفهمیمنمیاگرحاالو.همیشه،هستیماووصلبهشتدرولی،بینیمنمیمیرا
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یعنیاست،دانشدرختمیوهخوردن،گندمخوردنازمنظورخوردم،گندمیکآدمحضرتمثلمنگویدمی

مااصلیغذاياست،نورغذایشهوشیاري،بودمهوشیاريمنشدم،هویتهمفکرهابایعنیخوردم،راقضاوت

ازمن،استزندگیسبببیشادي،استزندگیعشقاست،زندگیخردمااصلیغذاي.استنوراست؟چی

یا،داریماحتیاجذهنیمندردهدمیدستمابهماپولیادآوريازکهخوشیآنبهما،کنممیسوالشما

یکی؟کدام،باالآیدمیجوشدمیچشمهبصورتماوجوداعماقازکهسببیبیشادي

میبهشکلمهاین،اصطالحبهارضایشمدتگیریدمیبیرونیچیزهاياینازکههاییخوشیاینایددیدهشما

پس.شودمیعاديدیگربعداً،هستیدخوشحالروزچهارتاسهبخریدجدیدچیزیکشما.استموقتخورد

هممحصوالتاینها،خوریممیراتوجه،خوریممیراتأییدمثالًخوریم،میماکهنیستبیرونیهايخوشیاین

که،بیسگویندمیاوقاتگاهییااست،گندمهماناینجادرشدگیهویتهممحصوالتاست،شدگیهویت

.شدههویتهمفکرباباراولینبرايیعنیخورده،آدمحضرت

ماکهگویدمیخدابهگوید؟میکیبه،شدمهویتهمیکآمدمحاالمنتووصلبهشتدراگرگویدمی

میسرما؟تويمنهستملختنقدرایحالیکهدربگیريمنازخواهیمیراوصللباساینواقعاًآیا.بفهمیم

زمهریراندیشهوهستیملختامگویدمیدیگرجايدر.استسرددردهافضاي،استسردذهنفضايدانید

باشدههویتهمبصورتدائماًباید،فکرهاباشدیمهویتهمآمدیمحاالماگویدمی.استدردفضايذهناست،

دربشویم؟محرومباید،بپوشیمراحضورلباسوجامهاینیعنیحلهاینهوشیارانهاینکهبودنوفکرهاودردها

.نه:گویدمیخدانه،،هستجوابشداري؟میرواتوسرما،اینتويهستیملخت،هستیمعورحالیکه

هستمآمادهدائماًمنپس؟گفتهچیبرايراابیاتاینموالنافرستادم،موالناهمهاینفرستادمپیغمبرهمهاین

کنی،مقاومتنباید،کنیستیزهنبایدکهشویدنمیمتوجهچراتوبدهم،توبهراعشقمراامشاديراخردمکه

برعکسهستم،منجسمانکارجسم،انکاربعالوههستیدجسمشماکهبفهمیحداقلراخودتتعریفبایدتو

نمیچیزينوهمچیک،خداانکاربعالوههستیجسمتوکنیمیفکرتوکنی،میانکاررامناشهمهتو،کردي

.نیستیجسمتوشود،

ذهنیمندرمااینکهفیزیکدانان،گفتهطبقیعنی،استخألاست،خالیهممابدندرصدنود و نه ممیز نه نه 

وهوشیاريبامقایسهدرمحدودهوشیاريیکومحدوددركمحدودعقلاینباوداریمجسمیهوشیاري
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زندانیذهندرراخودمانمحدودوکمهوشیاريآنازاستفادهباماکل،عقل،زندگیخودتشخیصقدرت

.سرمااینتويهستیمعورکهدرحالیکه. کردیم

این،بودهموقتذهننامبهجدیدخانهیکایجادوچیزهاباشدگیهویتهمکهبیتاینازگیریممینتیجهپس

اصلیخانهکه،یکتاییفضايبهرویممیبپریمبیرونکهاینجاازبپریم،بیروناینجاازباید،نیستمااصلیخانه

هست،شدنزندهاوبینهایتبهلحظهایندر،هستآیندهوگذشتهازماآمدنمعادلیکتاییفضاياینو.است

توانیممیما.آیندهوگذشتهبهنرفتنیعنیهست،نخوردنتکانلحظهاینازو،هستابديلحظهاینازآگاهی

گذشتهدربرویمتوانیمنمی،کنیمزندگیآیندهدربرویمتوانیمنمیولیکنیمریزيبرنامهوراآیندهکنیمتجسم

.استذهنیمنکاراینکنیم،زندگی

هابیتاینتمامدرببینید. شناساندمیراذهنیمنشمابهخواندخواهمکهبعديابیاتجملهازابیاتاینتمامو

شماکهچیزياینکهدهدمینشانشمابهکند،میبازراذهنیمنتشمقشنگموالنابعديبیتهايو

بااست،غلطدیدشذهنیمنتشخیصست،ابیهودهکارکاراین،خوریدمیغصههمهاین،هستیدمشغولش

.آیدنمیدرجورخداحقیقت

مرا در معرکه هجران، میانِ خون و زخمِ جان
روا داري؟مثالِ لشکرِ خوارزم با غوري

میدیدهوهستکههمینطورو،بودهریزيخونآدمنوشتهصفحهرويکههمانطورکهاستکسیاسمغوري

ذهنیمن،بزرگذهنیمنکهآوردمیموالناگونهنمادرااینو،دادهقرارغارتوقتلموردراخوارزملشکرشود

البتهنداریم؟یاداریمداریم،زخمجوررازه،افتادیمخونوخاكبهدرحالیکههجرانجنگمیداندرراماعالم

اینجا،درآوردگاهجنگ،میدانیعنیمعرکهداري؟میرواراتنهاییاین؟بگذاريخواهیمیتنهاداریم،که

باستاستیزهجايفقطذهنیمناینآیدمینظربه،هستیمذهنیمندردرحالیکهیعنیدوريیعنیهجران

.داریمدعواهمخودمانبا،داریمدعواهمه

وخونمیانیابینهجرانآوردگاهایندرمن،نیستمآگاهتوازهوشیارانهیامدورتوازمنکهزمانیتایعنی

منکهرحمیبیآدمیکو.ماندخواهم،شودمیواردمنبهشدههویتهمچیزهايدادندستازکههاییزخم

خدابهداریمداري؟میرواتو.آورندمیمنسررابالایندارند،باشدبیرونهايذهنیمنو،باشدخودمذهنی
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خونوخاكبهنه،باشیدهجرانمعرکهدربایدشمانه.نهستاجوابشباشی؟اینجوريخواهیمیتو،گوییممی

.بخوردشمابهزخمهمهایننهبیفتید

گذراما،هستندگذرایعنی،هستندآفلچیزهااینشدیمهویتهمچیزهابااینکهبرايما؟بهخوردمیزخمچرا

گذرا،کندتجسمتواندمیماذهنکهچیزيهرهستند،دائمیاینهاکنیممیفکرما،دانیمنمیرااینهابودن

زیادينهبشوندزیادیابشوند،کمبشوند،گمبرونداستممکناینهاوبشویم،هویتهماینهابانبایدما.است

بینهایتبهوقتی،استخدائیتهمانکههوشیاريهستیمهوشیاريمااش،کمینهکندخوبراماحالبایداش

همباهاشونکهبیرونیچیزهايازنداریماحتیاجمابنابراین.شودمیشاديچشمهیک،شودمیزندهخدا

اینبگیریم،وجودحسبگیریمامنیتحسبگیریم،خوشبختیبگیریمشاديوبگیریمانرژيبودیمشدههویت

. گیریممییادداریمرا

ریزيخونومازخمهاياین،استتوهمیهمهاینهاهستیمتویشماکهدعواهاییاینهجران،معرکهاینپس

توهمهمهاینها،کنندمیلهپازیر،کنندمیغارترامادارندکنیممیفکرکهایناست،توهمیهمهماهاي

اینها.نیستتوهم،کشیدمیکهدردهاییشماوضعیتایناست؟توهممنوضعیتاینگوییدمیشما.است

،گرفتیدجديراآنها،شدیدهویتهمچیزهابااینکهبراي،آوردیدخودتانسرشمارابالهااینولی،استواقعی

این.آیدمیدردتان،برندمیراقسمتتانیکاینکهمثل،روندمیآنهاوقتی،ماندمیبدنتانعضومثلآنها

توهمبنیانشوبنیادشولیحتی،بگیریمسرطانبکشیمدردآنقدراستممکنما،استجديبلهآثارشدردها

.باشیدنداشتهشدگیهویتهماصالًگیریدمییادشما.استشدگیهویتهمآنواست،

زندهخدابینهایتبهکنید،ارتعاشزندگیبه،بشویدزندگیجنسازشمااینکهیعنیفرزندبهعشقگفتیمبارها

آنجاازراعقل،بیاوریدآنجاازرانیکیبیاورید،آنجاازراعشق،بیاوریدخودتاناعماقازراشادي،بشوید

تانبچهدرراهمان،بگیریدتماستانبچهقسمتآنباوببینید،جنسهمانازهمراتانبچهوبیاورید،

تصویریکشمااینکهباداردفرقایناست،زندگیبازندگی،استعشقباعشقتماساینکنید،شناسایی

تانذهنیتصویربه،بکنیدخودتانمالبرداریدراآنو،ببینیدذهنیتصویریکهمتانبچه،باشیدذهنی

استممکن،بروداستممکنبترسید،شمابخوردتکانوبکنید،کنترلاستمنمالاینبگوییدبعدو،ببندید

این،نیستعشقاینراهمسرتانهمانطوربشود،آنطورياستممکن،بشوداینطورياستممکن. بشودگم
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خواهدخونوخاكبهراماماذهنیمندانیممیماو،.استشدگیهویتهمایناستترسایناست،کنترل

.نیستیمذهنیمنبفهمیمماکهاستاینهمعلتشکشاند،

منمانیستماجايذهنکهبشناسیمبعداًباشیمذهنتويروزچندبیاییمآمدیمجهان؟اینآمدیمچیبراي

شاندائمیحالتذهنیمنحالتاینکنندمیفکرکهکسانی.بشویمزندهاوبینهایتبهبرگردیم،نیستیمذهنی

منگوییممیوقتیو.نیستتوجايذهناینکهبفهمشماکهچیست؟دردمعنیبکشند،دردبایداینها،است

کژ،شودمیکارنااصل،استکردنفکربرايکههمذهناین موقعآن،استزندگیجايذهنوهستیمماذهنی

کیمنپرسیدمیذهنازشماچونکند،حلرامامسائلوکندفکرتواندنمیوشودمیبد،شودمیکار

مسائلاینکهشرطکند؟حلرابیرونتانمسائلیاهستیدیکشمابدهدجوابآنبهبایداوخوب؟هستم

.کندمیغارتراماکهاستماذهنیمناینپسنباشد،تویشهویتیهیچبایدکندحلرابیرونتان

تأملتوانممیمندارم،زندگیخردمن، هستمهوشیاريمنگوییدمیشماهستیم،هوشیاريما؟هستیمکیما

منازجدااتفاقاست،اتفاقاین،نیستممنافتادهاتفاقاالنکهچیزياینکهبدهمتشخیصتوانممیمنبکنم،

چههراتفاق.استجهاناینمالاتفاقهستمخداجنسازمن.استبیرونیچیزیکاتفاق،هستممنمن.است

وقتیافتند،میاتفاقمندروضعیتها،نیستموضعیتهاجنسازمن،استوضعیتهاجنسازاست،گذراباشد

خداجنسازمن،هستمساکنمن،هستمثابتمناینکهبراي،افتمنمیاتفاقمنافتندمیاتفاقوضعیتها

.بشوندمنبدبختیسببتوانندنمیاتفاقاتخواهم،نمیخوشبختیاتفاقاتازمنضمندر. هستم

،افتندنمیماکردنبدبختیاکردنخوشبختبراياتفاقاتکهشودمیتکرارموضوعاینجلسههرشایدبارها

افتادناتفاقموقعپس.افتندمیاتفاقذهنخوابازمابیداريبرايو،شوندمیطراحیزندگیبوسیلهاتفاقات

لحظهایناتفاقآنمتممو،افتندمیدردخوابوذهنخوابازمابیداريبراياتفاقاتبیفتیم،اتفاقنبایدما

خوابازشدنبیداربراي،کردهطرحخدارااینوبیفتد،منبرايتواندمیکهاستاتفاقیمفیدترینوبهترین

.استذهنخوابازشمابیداريبراياتفاقبهترین،استخوبیااستبدلحظهایناتفاقپس.ذهن

براي،ندارددوستشماذهنیمناست،اتفاقبهتریناینچرا؟کرد،نبایدمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرپس

باذهنیمناینکهدانیدمیدیگرحاالشما.کندترقويراخودشکندمقاومتخواهدمیشماذهنیمناینکه

یااتفاققربانیشما،کنیدمیمقاومتوقتیکنید،نمیمقاومتشماپسسازد،میراخودشکهاستمقاومت
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غوريآقاياینکنیدنمیمقاومتوقتی.کنیدنمیراکاراینشماشویدمیاتفاقجنسازشوید،میوضعیت

.افتیدنمیخونوخاكبهافتید،نمیانهجرمعرکهبهشماکند،نمیغارتراشما

مرا گفتی تو مغفوري، قبولِ قبله نوري
عفو و مغفوري روا داري؟بعد از چنین تَعذیب

میخداکهبگویدخواهدمیاست،بخشودهتوگناهانیعنی،هستیشدهآمرزیدهتوگفتیمنبهتوگویدمی

مندرکهگناهیهرپس.کنیممیاشتباهآنجاوتوهمجهانبهافتیممیوشویممیذهنیمنواردامکهداند

بینیدمیشما.استمشخصکامالًزندگیانعطافبینهایتازاینو.استشدهبخشیدهایندهیممیانجامذهنی

دیگررشتهیکرویممیشویممیپشیمانیکسالازبعد،بخوانیمراايرشتهیکمثالًبرویمکنیمانتخابماکه

شودنمیکرديانتخابراآندیگرچی؟یعنیکهگویدنمیزندگییاخداموقعهیچ.درسبرايخوانیممیرا

یککنید،انتخابرادیگرچیز، یککناربگذاریدراچیزيیکتوانیدمیشمالحظههررا،آنکناربگذاريراآن

راانتخابییکبگیرید،دیگرتصمیمیککناربگذاریدراتصمیمییکبکنید،دیگرکاریککناربگذاریدراکاري

.بگیریددیگرانتخابیککناربگذارید

سالدوراايرشتهیکشمامگرهستیم،انعطافبینهایتهمما.استانعطافبینهایتخدابینیدمیپس

میخدا،کنیدعوضراتانرشتهیاکنیدعوضراکارتانخواهیدمیاالن،کردیدسالدوراکاريیکوخواندید

ذهنواردکهوقتیازراماخطاهايپس. شدتمامکرديانتخابچی؟یعنیکارهااینچی؟یعنی؟شودنمیگوید

گذشتهاشتباهاتذهنیمن.ذهنیمنبخشد؟نمیکیامابخشد،میخدا،کنیمنمیپیداراراهذهندروشدیم

رادیگران،کنیممیمالمتراخودمانمرتبمارا،دیگرانمالنهبخشدمیراخودمانمالنه،بخشدنمیرا

چرا.راشماببخشیمتوانیمنمیگفتیمببخشید،رامنگفتهخواستهمعذرتدفعههزارنفریک.کنیممیمالمت

انسانکهکنیمقبولماکهاین. نبخشیدننیستخداگونکینیست،خداکارهايازکاراینپسکردي؟راکاراین

ايمسألههیچ،بودهاشتباهوکردیمزندگیهمسالشصتاگرپس.کنیممیخطاهمخودمانکندمیخطا

.بشویمخارجذهناز،بگیریمتصمیمتوانیممیاالن،نیست

ازباشیهوشیاريجنسازباشینورجنسازتوانیمیتویعنیهستی،نورقبلهشایستهتوکهگفتیمنبهو

هستیشایستهتوکهگویدمیشمابهخدا.گویدمیخدایعنی،بخوانینمازمنبهوهوشیارانهباشیمنجنس
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اوجنسازبایدباشدخداتانقبلهکهباشیدشایستهآنقدرشماکهباشدقراراگرتوخوب،بشوماتقبلهمنکه

.باشیدتوانیدمیپسهوشیارانهبشوید

درانعطافبینهایترا،ماآمرزیديکردي،عفو،مابهداشتیلطفهمهاینوبخشیديرامااینکهازپسگویدمی

داري؟میرواراتعذیباینما؟بکشیمعذابهمهاینکهداريمیرواحاال،دهیمیوداديرجخبهمامورد

کههستیممااین.گیریممیتصمیمرویم،میراهدر ذهن بستهچشمهايباکههستیممااین.نههستجوابش

عملو،گیریممیتصمیموکنیممیفکرداریمترس،مثلخشم،مثلذهنیمنازحاصلدردهاياساسبرما

.کنیممی

نه.دانیممیاشتباهودانیممیخودمانهمیشگیخانهراشدگیهویتهمودردفضايهمینکههستیممااین

ماکهبودبخشیدهاگر،بخشدنمیراماخدابگوید،کندگناهیعنیبشودهویتهممرتبنبایدهیچکس.خدا

گذارينمیراذهنیمنعقلچراکنی؟نمیرحمخودتبهتوچرا.نداردهمرحم،راماگرفته،نبودیماینجوري

راکارهایتهمهخداشوينمیتسلیمچراکنی؟استفادهخداعقلازکنی؟استفادهکلعقلازتسلیمباکنار

.شویممیبیدارداریمکند؟درست

مها، چشمی که او روزي بدید آن چشمِ پرنورت
چشمِ بدخواهان درو کوري روا داري؟به زخمِ

گوید،میرازندگیهمبازدارم،راتودیدنچشممنکهبطوري،منزیبارويايمن،ماهايیعنیمهااینجادر

دیده؟چراالست،روزگفتیمکی؟دیده،راتورويهوشیاريچشمبصورتمنچشمگویدمیگوید،میراخدا

توچشمیعنی، نورتپرچشمآنبِدیدروزياوکهچشمیمها. هستیماوامتدادماهستیم،خودشمااینکهبراي

وقتیولی.منهوشیاريچشمچشم،ایننهچشم،عینمنچشماست،نورپرهممنچشماین،استنورپر

دارند؟بدچشمهاکیداشتند،بدچشمکهآنهایی؟دزدنچشمهاکی،دزدنچشمراماشدیمجهاناینوارد

. دارندذهنیمنکهآنهاییبینند،میدردباکهآنهاییبینند،میذهنیمنباکهآنهایی

هرشدیمواردهوشیاريبصورتماوقتییوسف،برادرانبرادرمان،وخواهرمادرمان،وپدراینها؟بودندهاکی

! بشودمریضبروداینزنندمیچشماینکهنهزنندمیچشمرااومادرشوپدرآید،میسرشبالاینکسی

تحمیلبهشراباورهایماننگذاریمبهشاحترامیهیچرسیدهاالنکهراخدائیتیکبگیریمیعنیزدنچشم
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اینگویدمی.مرکزتبگذارهمراآنهاکنایجاددردو.مرکزتبگذاررااینها،بشوهویتهماینهابابگوییم،کنیم

.هستندبدخواهانزخمچشم

به.هستندمادشمناندوبارههستندماداردوستوهستندماخواهانکهذهنیهايمنکهدهدمینشانپس

ندارندعشقنفردوکههمینوقتی،کندنمیبرخوردعشقبااشبچهبامادريوپدراگربدخواهان،چشمزخم

بدخواهوزنند،میچشمزخمجفتشانکنند،نمیبرخوردشانبچهباعشقباحتماًدارند،ذهنیمنهمبهنسبت

کنند،میخرابراماکارهستند،مادشمناندارندذهنیمنکهماخیرخواهانتمام.خواهخوبلباسدرهستند

. کنندمیدشمنیدوستلباسدر

بهشراآنهاایمشدههویتهمباهاشوداریمباورکهچههرگیریممیرامانبچهماکنیدتأملکمییکشما

مامثلتامرکزشبگذاردراآنهااستمجبور،ندارمدوستتگوییممیاونخواهداگرراآنهاو،کنیممیتحمیل

هویتهمچههربامازند،نمیمواصالً،استماعینمانبچهاست،افتخارخیلیمابرايشدنماشبیهبشود،

میاست،چشمزخمهماین خوبکرد،خواهدایجادهماوکردیمایجادماکهدرديهرهست،هماوهستیم

حالتاینآیادارد،جسمیهوشیاريکهاینبرايبیندنمیذهنیمنیعنیکرد،کوررامنچشمزخماینگوید

.نههستجوابشداري؟میرواتورا

هروببرخودتبارانوراینوهستیمنتو:کهمابهگفتنمیکهداشتمیروااگر.داردنمیروااصالًزندگی

ببینیمنچشمبا،کنیاستفادهمنخردازوبشويزندهمنبهبایدتوو،کنممیکمکتوبهمنخواستیموقع

نمیزندگییاخواهدنمیخداپسذهنی،منپوسیدهروزهچندمحدودعقلبانه،ببینیمنعقلبارا،دنیا

.باشیماینطوريماخواهد

داردقدرتکسیهرنیست،هیچکسمسئولهیچکسدارد،اشکالیچهببیندبنشینداستمسئولکسیهر

چکاراینجاماو؟خواستهمیچیزندگییاخداو.دارداشکالیببینیدبخواندراابیاتاینبنشیند،داردتوانایی

تااست،مالمتذهنیمنابزارهايازیکیو؟امکردهچکارمنشخصایمکردهکارچهماایندرو؟ایمکرده

،دیگرشودنمی! نهاست،سالتچهلتوباباکردند،بدبخترامامامادروپدرآقاگوییممیگوییم،میرااینها

مسئولیتکردهدیگرکسیا،کردندمادرموپدرکهآیدمیمالمتموقعهربدانیدبایدشما.راماکردنداینجوري

نمیقدرتمازوشومبعوضخواهمنمیمنیعنیمالمتیعنی.رودمیبینازذهنازآزاديتواناییوتشخیصو

.کنماستفادهخواهم
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هرکردیداشتباهکردیدگناهداریدشدگیهویتهمچههرحاالتاشمایعنیمغفوريمغفوري،گفتاالنهمین

راگذشتهخواهیدمیشمااینکهرود،میشودمیتمام،بیرونبپرذهنازاالنهمین،شوبیدارکردیدکاري

شما می خواهید این دردها را . شویدبمالمت کنید بهر دلیلی خودتان یا دیگران را، شما نمی خواهید از ذهن خارج 

مالمت ادامه نمی درست است که بدخواهان زخم چشم به ما زده اند، ولی ما این زخم چشم را با . ادامه دهید

تمام قدرتها . گذشته اینقدر قدرت ندارد که حال مرا تعیین کند. شویمبما االن راه انتخاب داریم که آزاد . دهیم

یعنی این لحظه به شما اختیار می دهد، قدرت می دهد و این قدرت، قدرت ،و این حال به شما،مال حال است

. خداست که پشت ماست

این کن فکان چیه؟ این . تسلیم شو. برو جلو،باز هم اشتباه کن ولی عمل کن. نعطاف هستممی گوید من بینهایت ا

اینکه قضا و قدر باعث می شود اتفاقات . دم او جان دهدت یعنی چی؟ اینکه دم او هر لحظه می آید جان می دهد

و او می گوید ،و کن فکان دارداینکه ا. اتفاقات را او طرح می کند. و این بهترین اتفاق است،در این لحظه بیفتد

بشو و می شود و شما عوض می شوید، عوض می شوید، عوض می شوید و باالخره از ذهن خارج می شوید، اینها 

نمی :هر که می گوید. من نمی بخشم ترا. یعنی چی پس؟ یعنی مالمت؟ شما بیایید یکی را بگیرید بگویید تو کردي

. این آدم، آدم بدبختی است.بخشم ترا

***پایان قسمت اول *** 
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جهانِ عشق را اکنون سلیمان بنِ داوودي
که آزارِ یکی موري روا داريمعاذَاللَه

می گوید جهان، جهان عشق بوده و . چه برسد من به این حالت بیفتم،می گوید تو آزار مور را هم روا نمی داري

سلیمان هم قدرت معنوي داشته، بینهایت . یم می گوید که ما سلیمان هستیمو غیرمستق. و تو سلیمانی. هست

هر کس که قدرت معنوي بینهایت . یعنی مسلط به این جهان بوده. قدرت معنوي و هم قدرت این جهانی داشته

و . یمداشته باشد مثل سلیمان، تمثیل است دیگر، شما، موالنا، حاال سلیمان چون جزو قصه ها است داریم می گوی

. این جهان، جهان عشق است

جهان عشق یعنی چه؟ در این جهان انسان آمده پس از مدت کوتاهی در ذهن از آنجا بکشد عقب و به روي 

و همین ارتعاش را در تمام آدمها ایجاد کند و .زندگی، روي خدا قائم شود و بینهایت شود و به خدا ارتعاش کند

می گوید همه چیز آمده که به خدا . هر چیزي شناسایی کند، این عشق استهمان زندگی را در تمام انسانها و 

اولیش . انه احساس کندهوشیارهمه چیز آمده که زندگی را در هر چیز دیگري و در خودش به طور . زنده شود

. در ما می خواهی به خودت زنده شوي. االن سلیمان ما هستیم. انسان است

تو حتی آزار . مگر همچو چیزي می شود که تو آزار ما را روا بداري. پناه بر خدا. اهللامعاذ . می گوید غیرممکن است

یعنی این دردسرهایی که ما می کشیم، . چه برسد به ما. رينمی داشت، روا نمی داایک موري را هم که سلیمان رو

مخصوصاً هم هویت . تادیمبراي اینکه ما در جهل هم هویت شدگی با دردها اف. خدا روا نمی دارد. تقصیر ماست

.براي اینکه ما را گیج می کند. ي ترین نوع هم هویت شدگی استذشدگی با دردها مو

کسی که می ترسد، حسود است، اضطراب دارد، نگرانی دارد، تنگ نظر است، از طرف دیگر مالمت می کند، زیر 

کند، حس گناه از چیزهاي گذشته یش بسیار پایین است، حس خبط می هوشیاربار مسئولیت نمی رود، کیفیت 

خدا می بخشد ولی . بله. که همه گناهانتان را می بخشمیمی کند که امروز گفت شما آمرزیده هستید و به ما گفت

. آنها را خودمان ایجاد کردیم. با آن دردها دست به گریبان هستیم ما. من ذهنی نمی بخشد. خودمان نمی بخشیم

. می گوید مگر می شود که تو ما را آزار بدهی؟ جهان، جهان عشق است.یم خودمان رامی دهما آزار 

سلیمان زبان . و تو سلیمانی.ما به انرژي او مرتعش بشویمهر لحظهجهان عشق یعنی چه؟ یعنی خدا می خواهد

ما هم . ی، هر لحظه سعی می کنتو می خواهی ما هم زبان تو را بفهمیم. تو زبان ما را می دانی. همه را می دانست

یعنی هم هویت با درد و . به جاهلیت نمی زنیم،ما عمداً دیگر به خودمان را به نادانی نمی زنیم. زبان تو را می دانیم
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و ما می دانیم که وقتی آمدیم هم هویت شدیم با چیزهاي این جهانی و دید من .چیزهاي این جهانی نمی شویم

می کنیم این من ذهنی هستیم و یک من ذهنی بزرگ هم آن باالست ما فکر . ذهنی را پیدا کردیم، دید غلط شده

ما اگر درد می کشیم بخاطر اشتباهات . نه. نمی بخشد. و دوست دارد ما را اذیت کند،له می کندهیو او ما را

.انتخاب بهتر را انتخاب کن. خودمان است و آن درد براي اینست که به ما بگوید که تو انتخاب بهتري داري

و آن شمسی که نورِ تو محیط نورها گشتستت
روا داري؟و مستوريسويِ تبریز واگردي

ها را يهوشیاري هستی که اطراف همه هوشیاریعنی تو . می گوید تو آفتابی هستی که محیط بر همه نورهاست

ي، نور، من ذهنی ما را احاطه هوشیاریعنی خدا به عنوان . ي جسمی من هم در آن استهوشیارپس . احاطه کرده

می گوید تو محیط هستی و من هم که تو . هر لحظه می خواهد این را متالشی کند و ما را از آن تو دربیاورد. کرده

. من عقلم نمی رسد از اینجا بیایم بیرون. این تو هستممن . هستیم

و تو حوادث را به وجود می .من استاینجا خانه اصلی،ش فکر می کنم این رحم ذهن که تو تنگنا هستماههم

ولی آیا دوباره یک کاري خواهی کرد . ها را به وجود می آوري که به من حالی کنی که تو بیا بیرونآوري، وضعیت

تبریز فضاي یکتایی است و این مستوري و پوشیدگی را روا . یا می خواهی برگردي بروي تبریز،که من بیایم بیرون

. شیدگی را تو روا نمی داريیعنی این پو. بداري

از این هم هویت . شما نترسید. من ذهنی ما در آغوش او است. ي محیط استهوشیاریعنی چه؟ یعنی خدا 

و می گوید تو روا می داري که زحمت کشیدي ما را .در آغوش خدا هستید. متالشی کنید. ها بیایید بیرونشدگی

و یا اینکه اصالً نسل . زنده شوي، نشوي و بعد هم ما بمیریم برویمآوردي در ما یعنی انسان، می خواهی به خودت

ما اینقدر سالحهاي کشنده همگانی درست کردیم که اصالً می . با این حماقتی که ما داریم،انسان هم از بین برود

.یعنی واقعاً می خواهی این کار را بکنی. توانیم نسل انسان را از روي زمین برداریم

می خواهی برگردي و می گویی این به درد نمی خورد . ینجا می خواستی در یکی به خودت زنده شويیعنی آمدي ا

ي برگردد و برود آنجا و در انسان به خودش هوشیاریعنی این . سوي تبریز واگردي. این خیلی بی عقل است. دیگر

؟ یعنی با این جهل برویم. زنده نشود و تو پوشیده باشی و ما هم پوشیده باشیم

زندگی ما را آورده و منتظر . آن راهی که ما انتخاب کردیم غلط است. ب حاال ما چی می فهمیم؟ می فهمیم نهوخ

دردها را بشناسیم و اینها را . ها را بشناسیم که این کار ساده اي استانه هم هویت شدگیهوشیاراست که ما 
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اینها همه . من مقامم نیستم. من باورهایم نیستم. من همسرم نیستم. می خواهد بگوید من پولم نیستم. بیندازیم

انه اینها را یکی یکی انتخاب می کنم، خودم را از هوشیارمن حاال . اینها به صورت یک فکري به من اضافه شده

از هر چیزي که خودم را می کشم بیرون در واقع دارم . اینها پوسته است. اینها می کشم بیرون، اینها را می اندازم

اگر او ببیند یکی دارد این کار را .او محیط من است. او می خواهد این کار را بکند. دا، زندگی همکاري می کنمبا خ

.می کند، حوادث را بهتر می کند

و این جور برنامه ها و این جور غزلها شما را آگاه می کند از اینکه اصالً براي چه آمدید، وضعیت شما از چه قرار 

ي بزرگ هستیم که او هوشیارترین آدم دنیا می دانیم، ما در آغوش یک ه ما خودمان را زرنگبا وجود اینک. است

ي بزرگی هست که هر هوشیارو ما عقل محدود و زرنگی من ذهنی داریم که در آغوش یک .بسیار خردمند است

هر چقدر آن تو . اطل استو این زرنگی ما و این تصورات ما ب.کاري که بکنیم از چنگ او نمی توانیم بیرون برویم

براي چه اینکار را بکنم من؟ تو می خواهی پوشیده باشی از من؟. بمانیم بیشتر درد می کشیم

، پس براي چه مرا آوردي ياگر می خواستی پوشیده باشی که من ترا نبینم در این جهان که براي همین آورد

فکر می کرد از این . از این فکر می پرد به آن فکرد پوشیده باشد؟ آن کسی که لحظه به لحظههخوااینجا؟ کی می

مسکر است، خود زندگی است، که گفت فاصله دو فکر نونو،فکر بپرد به فکر بعدي، فاصله دو فکر را ببندد

می پریم به یک ،چرا؟ ما تند تند از تجسم یک فکر که یک چیز بیرونی است. خداست، حتماً به زندگی می رسد

.ل فکر که االن خواهیم خواند اسمش وسواس است به وجود می آیدچیز دیگر و تسلس

چرا می خواهیم مسائلمان را حل کنیم؟ براي . و ما چرا تند تند فکر می کنیم؟ براي اینکه مسائلمان را حل کنیم

زندگی در چی هست؟ پول است؟ نمی دانم بچه است، مقام است، همان چیزهایی که از . اینکه به زندگی برسیم

اگر زیاد شود زندگی درست . زندگی براي من ذهنی در چیزهایی است که با آن هم هویت هستم. ذهنم می گذرد

.همچو چیزي نیست. می شود

روي خدا را می بندد . ي را می بنددهوشیارپس پریدن از یک فکر به یک فکر تند تند یک پرده اي است که روي 

و آن یک زمینه آرامش و شادي .وسیله فکر فکر پوشیده شده، آن زیر استو زندگی در زیر این فکرهاي ما که به 

و .و این پریدن از یک فکر به فکر دیگر که در ما به صورت اجباري و معتادگونه آمده، اسمش وسواس است.است

را تقویت می با تند تند فکر کردن ما من ذهنی . االن ابیاتی از منثوي من انتخاب کردم که این وسواس را بخوانیم

.کنیم، به وجود می آوریم، تعمیر می کنیم، بنظر خودمان چیز خوبی است
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ي هوشیاراگر به . من فکر می کنم این غلط است. در حالتی که ما وقتی می گوییم من، منظورمان من ذهنی است

ا می کنم و این فکر خدایی زنده شده بودیم، می گفتیم این من اصلی هستم من و االن با انتخاب خودم این فکر ر

ولی اینکه یک چیزي ما را اسیر کرده، غلبه دارد دائماً به ما و ما معتاد آن . از خرد زندگی می آید این درست بود

و می خواهیم با فکرهاي پی در پی و تند ،هستیم، یعنی فکر کردن پشت سر هم و اینکه ما این من ذهنی هستیم

بوجود می آوریم و به را و داریم یک بافت جسمی . این کار اشتباه است،کنیمتند این را زنده نگه داریم و شکوفا

. زندگی ما را می برد،غارت می کند ما را. زندگیش قوام می بخشیم که خون ما را می خورد

ف ابیات از جاهاي مختل. خوب توجه کنید شما براي خودتان بخوانید. بله این ابیات را االن براي شما خواهم خواند

یکی، یک قصه را کامالً بخوانیم که آن موقع قصه را می . مثنوي است و دو جور مثنوي را می توانیم بخوانیم

ولی یک راهش . یک قالب است و به ما کمک می کند قالب قصه و همینطور ابیات. یک داستان است. خوانیم

بعضی مواقع وقتی قصه را می . یا یک بیت راچند بیت را. اینست که از توي قصه بیتها را بیرون بیاوریم و بخوانیم

خوانیم و این ابیات بغل هم چیده شده که هر کدام یک گوهر است واقعاً، یک جواهر است، ارزش جواهر بغل هم 

.چیده شده زیاد مشخص نیست

د پس هر دو جورش مفی. ولی بیت را وقتی بیرون می آوریم از قصه نگاه می کنیم، می بینیم عجب چیزي است

بعضی . اگر قصه را بخوانیم و زیاد بخوانیم آن موقع می توانیم قصه را بشناسیم. هم قصه را بخوانیم با ابیات. است

مواقع هم مفید است که دو بیت، سه بیت را بیرون بیاوریم و ببینیم که این چطوري به ما شناسایی می دهد که 

. یک جنبه اي از من ذهنی را بشناسیم

هاي مختلف به این من ذهنی زاویهازاین همه مدت سعی کردیم که . ناخت مساوي آزادي استتوجه کنید که ش

ولی چون ما شرطی شدیم . این من ذهنی شما نیستید. نگاه کنیم تا به شما ثابت کنیم که این من ذهنی مضر است

چرا با دید او می . نمی شویمو اول متوجه ،عادت کردیم و یاد گرفتیم که من ذهنی باشیم، اول زیر بار نمی رویم

. مگر یک کسی تسلیم واقعی بشود. ي نداریمهوشیارما دید . دیدهایش مسلط است، من ذهنی مسلط است. بینیم

تا باالخره یک روزي به عنوان حضور ناظر ذهنمان را . حتی معنی تسلیم را هم شاید سالها نفهمیم چه هست

و .ذهن من، من نیستمیااین فکر . ی بینیم که من دارم فکرم را می بینماینها را که می خوانیم یک دفعه م. ببینیم

آن . ي ناظر هستم که می بینم در ذهنم چه اتفاقی می افتدهوشیارمن یک . این فکر من و اتفاقات بیرون هستند

. ي ناظر هستمهوشیارآن هممن . اتفاقات و آن فکرها من نیستم
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یک دفعه وقتی به صورت ناظر به آن فکر نگاه می کنیم، فکر می . نیستمپس آن چیزي که مرتب فکر می کند من 

ي ناظر هستید به ذهن و وقتی ناظر قوي می هوشیارشما متوجه می شوید که شما . آید پایین یا صفر می شود

د یک موقعی می بینید این ناظر جذب ذهن ش. و آن موقع ذهن نوکر این ناظر می شود،شود، ذهن از کار می افتد

و می بینید که وقتی ذهن .متوجه می شوید ذهن بدون ناظر همان من ذهنی است. و ذهن بدون ناظر پیدا کردید

.در اختیار خودتان نیستید. بدون ناظر دارید این ذهن شما را کنترل می کند

می تواند وقتی ذهن با ناظر دارید می بینید که ذهنتان ن. واکنش نشان می دهید. یک دفعه خشمگین می شوید

هایتان را می بینید و مایل نیستید که می بینید که واکنش. شما را تصرف کند و سلطه روي شما داشته باشد

حزم همان . موالنا امروز می گوید حزم. واکنش را نشان دهید، یا وسط واکنش اصالً می نشینید و تامل می کنید

:می گوید. حزم، تامل حضور ناظر است. تامل است

3230مثنوي، دفتر پنجم، بیت مولوي،

وسوسه عشق است و بسپوزبند
ورنه کی وسواس را بسته ست کَس

و شاید منظور موالنا اینست که .بند یک دهان بند است که مخصوصاً دهان سگها را می بندند که گاز نگیرندزپو

و این ذهن ،وقتی ما زیر سلطه وسوسه هستیم، وسوسه یعنی که انسان با چیزهاي زیادي هم هویت شده

یک دفعه ما می بینیم که یاد یک چیزي افتادیم سه سال . هر جا دلش می خواهد می برد. اتوماتیک فکر می کند

. و می خواهیم بخوابیم و دیگر خوابم نمی برد،استپیش اتفاق افتاده و دیگر ساعت دوازده شب 

بلکه ذهنتان شما را در . شما توان اداره ذهنتان را ندارید. این نشان می دهد که وسوسه مسلط به شما است

و گاز نگیرد ،اینکه ما دهان وسوسه را ببنیدیم و فکر بعد از فکر نیاید و به ما آسیب نزند:می گوید. تصرف گرفته

. این فقط با عشق میسر است،و دیگران راما را

عشق هم اینست که ما از ذهن بیاییم بیرون و به او بینهایت او زنده شویم و خودمان را به عنوان زندگی شناسایی 

براي . و آن موقع هست که این وسوسه از کار می افتد،و همان زندگی را در دیگران هم شناسایی کنیم،کنیم

یعنی ما در حالی که فکر . وگرنه چه کسی وسواس را توانسته از کار بیندازد. من ذهنی می خوابداینکه این موتور 

و نیروي زندگی را می گیریم و سرمایه گذاري می کنیم در موتور اینکه تند تند فکر ،می کنیم من ذهنی هستیم
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شما هی مرتب . را از کار بیندازیمکنیم، با تند تند فکر کردن، حاال یکی از آن فکرهایمان اینست که این موتور

.نمی توانید این کار را بکنید. در عین حال می خواهید از کار بیندازید،این موتور را تقویت می کنید

. یک چیزي به ما سلطه دارد، زمین زده ما را، امروز در غزل خواندیم، حاال ما فکر می کنیم که ما به او سلطه داریم

. ما غلبه خواهیم کرد به این آدم. کتک می زند، ما آن زیر می گوییم که ما مسلط هستیمیک کسی زده زمین ما را

.کجا حاال می خواهی بیایی؟ می گوید فقط عشق است

هر . پس یک کاري موالنا به ما نشان می دهد و آن اینست که مرتب ما تسلیم می شویم و فضا را باز می کنیم

یواش یواش این فضا باز . هم عشق است. اي باز شده هم ما هستیم و هم خداستموقع فضا را باز می کنیم، این فض

. هر چه این فضا بازتر می شود، وسوسه کمتر می شود و من ذهنی کوچکتر می شود. می شود و بینهایت می شود

. وسوسه از کار می افتد. ما بینهایت می شویم. باید بشود،یک جایی من ذهنی صفر می شود

نمی . که به بینهایت او زنده می شویم، یک دفعه متوجه می شویم تمام انسانها از جنس ما هستندآن موقعی 

بچه مردم را مثل . اصالً فرق بین خودمان و دیگران نمی بینیم. نمی توانیم حق آنها را ضایع کنیم. توانیم ظلم کنیم

من ذهنی . ه می شویم آنها هم زیبا هستندمتوج. چرا؟ در آنها هم زندگی را می بینیم. بچه خودمان دوست داریم

آن موقع این تفاوتهاي سطحی که مال . در همه انسانها آن یک زندگی هست،نه. می گوید فقط بچه ما زیباست

.جدي نمی شود. وسوسه بوده از کار می افتد

واهد شد که من یک این طوري نخ. می فهمیم این تفاوتهاي سطحی در باور و هم هویت شدگی با باورها توهم بوده

و بگویم که هر کسی که این ،و با اینها هم هویت شوم،سري باورهاي معنوي نما یا مذهبی نما را بگذارم مرکزم

این خود من است، من آنها را قبول ندارم و آنها کافر هستند و من وباورها را قبول ندارد چون این مرکز من است،

اصلش اینست که من باید به او زنده . می فهمم که تفاوتها سطحی هستند. وداین دیگر از بین می ر. دیندار هستم

. اگر نشوم تو ذهن باشم باز هم نمی فهمم. اگر بشوم اینها را می فهمم. شوم

کن جو به جوصید مرغابی همی عاشقی شو، شاهدي، خوبی بجو
ها را می انسانی که به حضور زنده شده و زیباییشاهد یعنی . می گوید عاشق شو و یک زیباروي و زیبایی را بجو

تسلیم بشو و . می گوید تو عاشق شو به آن نیرو به آن حضور زنده بشو. آورد به این جهان و خرد را می آورد

پس هم در خودت این را جستجو کن و هم . به این زیبایی زنده شده،دنبال کسی باش که به این زندگی زنده شده
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پس آن . و آن شاهد ازلی را در خودت جستجو کن و در دیگران هم همین را جستجو کن. ق شوعاش. در دیگران

.جستجو نکنچیزي را که من ذهنی نشان می دهد یعنی تفاوتهاي سطحی

پس وقتی تسلیم شدي و این آب جو از تو رد می شود، آب خرد رد می شود، آب حیات رد می شود، تو بیا صید 

یعنی . مرغ آبی هم نشان مرغی است که در دریاي یکتایی زندگی می کند. نی مرغ آبیمرغابی یع. مرغابی کن

. نه منهاي ذهنی. برو سوي موالنا. تو یک دوستی بدست بیاور که به زندگی زنده است. انسان به حضور زنده شده

. پس گفت پوزبند وسوسه عشق است

کی ما از ذهن جدا می شویم به عنوان . ا جستجو کنیمما باید به عشق زنده شویم و در خودمان آن شاهد ناظر ر

اول می توانیم از . و آن مرغ آبی را در خودمان پیدا کنیم،ها شویمزاهد؟ ناظر ذهنمان را نگاه کنیم و مظهر خوبی

یعنی هر جا می بینیم که خرد زندگی رد می شود، ما دنبال آن خرد . مرغ آبی دیگري مثل موالنا استفاده کنیم

می گوییم اینجا ي اگر جویی هست، از آنور یک جویی جاري است، از حافظ جاري است، از موالنا جاري .یمهست

. در خودمان و دیگران، است، از فردوسی جاري است، ما استفاده می کنیم در پیدا کردن مرغ آبی

کی کنی زآن فهم فهمت را خورد؟کی بري زآن آب کآن آبت برَد؟
آیا من ذهنی را ابزار کنید براي جستجوي . حاال شما االن من ذهنی دارید. گفت مرغ آبی پیدا کن؟چه گفتباال 

از آن چیزي که آبروي تو را برده چطوري می توانی آب . کی بري زان آب کان آبت برد؟ آب که آبروي ما را برده

سرمایه گذاري کرده در دردها و هم هویت من ذهنی تمام آب زندگی ما را گرفته و . ببري؟ و آن من ذهنی است

. اصالً این در شان ما نیست. ها و ما را از آبرو انداختهشدگی

اید، این همه بگوید که شما اشرف مخلوقات هستید، چرا به این روز افتاده. اي از یک کره دیگري بیایدیک باشنده

. ریزي نیستوضع افتادي به عنوان فرد، این آبروتو چرا خودت به این ستیزه در خانواده چیه؟ جنگها چه هست، 

رده چطوري وو از آن چیزي که فهمت را خ.حقیر کند،ذلیل کند،کوچک کند ترا. آبت برد یعنی آبرویت را ببرد

کی کنی زان فهم؟ با من ذهنی چطوري بفهمی تو در حالیکه فهم . می توانی استفاده کنی از آن و چیزها را بفهمی

باز هم من ذهنی را استفاده می . یعنی توانایی فهم را من ذهنی خورده و از بین برده و خراب کرده. ردهتو را او خو

. نمی شود. آب زندگی بیاوري. آب عشق بیاوري. کنی که تو با آن بفهمی و آب از آنور بیاوري

. به جایی نمی رسی،تندمی خواهد بگوید که به وسیله وسوسه، فکر بعد فکر که اینها فکرهاي هم هویت شده هس

فهم اصلی موقعی . شویمبفهم اصلی موقعی است که ما حضور ناظر . همین فکر از فکر است که فهمت را می خورد
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می بینید که باز کنیمااگر فضا ر.حضور ناظر از کجا می آید؟ از فضاي باز شده. است که ما فضا را باز کنیم

شود، به آدم اجازه می بفکر بعد از فکر اگر یک خرده کند . ید از ذهنخردمند می شوید و یواش یواش جدا می شو

. شوندبدهد که بعضی مواقع فکرها منفصل 

و باز بشود شما یک دفعه می . اینطور نباشد که بعد از یک فکر بالفاصله یک فکر بیاید و اینجا وسط باز بشود

.بخش است، شادي بخش استي آرامشهوشیاري دیگر زنده می شوید و این هوشیاربینید که دارید به یک 

براي اینکه به فضاي بین دو فکر دسترسی پیدا . متوجه می شوید که شما حالتان بهتر شد، حالتان خوب شد

. فکرها منفصل شدند. کردید

متوجه می شوید که دارید . متوجه می شوید در موقعی که فهم شما را یا قدرت فهم شما را من ذهنی نمی خورد

من اصلی ما . تان دارید زندگی می کنید و زنده می شویداش یواش آبرودار می شوید براي اینکه به آن من اصلییو

فکر می کند کارها را پنهان انجام دهد، کارهاي خیلی پست . اصالً آبرو ندارد، من ذهنی مامن فرعی ما. آبرو دارد

عدم رعایت قانون جبران و خوردن حق، پایمال . اردزرنگی اشکالی ند. را اشکالی ندارد چون مردم نمی بینند

من ذهنی که سطحی است . شخصیت ندارد. آبرو ندارد اصالً که. اگر مردم نمی بیننند اشکالی ندارد،کردن حق

. ریشه ندارد آبرو هم ندارد

کنندگی اش را از قدرت اداره . خردش را از آنجا می گیرد. ولی من ذهنی که به بینهایت خدا زنده است آبرو دارد

من . حیثیت دارد. بلنسش را، نسبتها را، چه چیزي چقدر وزن دارد از آنجا می گیرد، آبرو دارد. آنجا می گیرد

. مردم قبول داشته باشند. فقط به مردم نشان بدهد که واقعاً همه چیز را رعایت می کند. ذهنی حیثیت بدلی دارد

و یا صرف اینکار بکنیم ،و انرژي زیادي هم تلف کنیم،ه مردم ارائه کنیمیعنی یک تصویر ذهنی قابل قبول یا زیبا ب

اینها همه . که این من ذهنی یک موقعی آشکار نشود، مردم نفهمند ما یک چهره ساخته پرداخته دروغین داریم

براي شما نجم بله همینطوري ابیات را از جاهاي مختلف دفتر سوم و پ. بله شما اینها را می دانید دیگر. اصیل است

:می گوید. خواهم خواند که بدانید که من ذهنی و وسوسه چکار می کند
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آدمی سازد خري را و آیتیآدمی را خر نماید ساعتی
وقتی دید من ذهنی را . می گوید انسان را که از جنس زندگی است این من ذهنی یک دفعه خر نشان می دهد

و آن موقع یک خري را آیت خدا د،ي زندگی زنده شده، آن را خر نشان می دههوشیارداریم یک کسی که به 
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ما فکر می کنیم این . ر استیعنی به زندگی زنده شده در حالیکه خ. نشانه خدا نشان می دهد. نشان می دهد

من ذهنی وقتی می :می خواهد بگوید که. در حالیکه هیچ آنطوري نیست،آدمی است و به بینهایت خدا زنده شده

. می شود مرکز ما، ما عینکی پیدا می کنیم که درست نمی بینیمآید

این چنین ساحر درونِ توست و سرّ
انَّ فی الْوسواسِ سحراً مستَترّ

.چنین ساحري در باطن و درون تو نهان است، همانا در وسوسه گري نفس، سحري نهفته شده است

راجع به . راجع به چی داریم صحبت می کنیم. و پنهان است،یک چنین سحر کننده اي، جادوگري در مرکز ماست

و هم هویت می شویم با چیزهاي این ،ي می آییم به این جهانهوشیاراین صحبت می کنیم که وقتی ما به صورت 

هر چه که مرکز ما باشد، عینک دید ما می شود و یک ،جهان و با هر چه هم هویت می شویم، می شود مرکز ما

پس می گوید یک چنین سحر کننده اي، گفت آدمی . دفعه ما می بینیم که عینکهاي دید بسیار غلطی پیدا کردیم

. یک چنین جادوگري در مرکز ماست و پنهان است. نشان می دهدرا خر نشان می دهد و خر را آدم 

همانا در . چنین ساحري در باطن و درون تو نهان است. مصرع دوم،به درستی که در وسواس سحري مستتر است

ي پیش اپس ما می دانیم که اگر من ذهنی مرکز ما باشد در ما یک پدیده. وسوسه گري نفس سحري نهفته است

چون اعمال ما هم از مرکز ما و . و این فکرها مرکز ما را اشغال کرده،در ذهن ما فکر بعد از فکر می پردمی آید که 

و هر ،و دید به وجود می آورند، دیدهاي غلط،سرچشمه می گیرند، مرتب این فکرها در ما درد بوجود می آورند

االن خواهیم دید که این . در مرکز ماستیک چنین ساحر. کاري که می کنیم می بینیم درست نمی توانیم بکنیم

.همین من ذهنی،بزرگترین ضربه زننده به ماست

پرسیدن معشوقی از عاشق غریب که می شود مثل :می گوید. بله یک قصه خیلی کوتاه و سریع برایتان می خوانم

شهرها کدام شهر را عاشق غریب خود که از . اینکه خدا از ما می پرسد که اي عاشق غریب که در جهان غریبی

خدا از شما این سوال را بکند چه جواب می دهید؟ . تر و دلگشاترتر و پرنعمتتر و محتشمهخوشتر یافتی و انبو

:می گوید که
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و پر ترتر و محتشمپرسیدن معشوقی از عاشقِ غریبِ خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی و انبوه

تر و دل گشاتر؟نعمت
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'گفت معشوقی به عاشق کاي فَتی
یی بس شهرهاتو به غربت دیده

در غربت این :خدا از شما می پرسد. اي جوان در غربت شهرهاي زیادي دیدي:معشوق از عاشقق می پرسد که

آوردي، مکاتب مختلف چیزهاي بیرون را . ي در این دنیا غریب است، تو شهرهاي فکري دیديهوشیاردنیا که 

شهرهاي . شهرها حتی درست کردي. دانم بیرون بر اساس آن ساختارها را درست کردينمی. درست کردي

. کدام یکی از اینها بهتر بوده. واقعی

پس کدامین شهر ز آنها خوشتر است؟
آن شهري که در وي دلبر است: گفت

من به زندگی زنده . یعنی زندگی باشد. که تو باشیگفت آن شهري ؟از بین این شهرها کدام یکی خوشتر است

. شده باشم

هست صحرا، گر بود سمّ الخیاطهر کجا باشد شَه ما را بِساط
بساط یعنی زمین . می گوید هر جا شاه ما یعنی زندگی بساطش را پهن کرده باشد. سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن

به معنی . البته بساط می دانید هم بساط درست است و هم بِساط درست است. دایعنی بینهایت خ. بسیار گسترده

می گوید که شه ما هر جا بساطش را گسترده باشد . هر چیز گستردنی اسمش بِساط یا بساط است. سفره است

اگر هر یعنی من. حتی اگر سوراخ سوزن باشد، تنگ باشد،منظور از صحرا یعنی جاي سبز و خرم. آنجا صحرا است

شوم و این فضا را باز کنم، همین خدا بساطش را گسترد و رفتم بلحظه که می دانم در من ذهنی هستم، تسلیم 

. یعنی دلم باز می شود. صحرا

هر کجا که یوسفی باشد چو ماه
جنّت است، ارچه که باشد قَعرِ چاه

می گوید وضعیتها . باشد و من ذهنی هم باشدمی گوید هر جا که یوسفی مثل ماه باشد، یوسف مثل ماه نمی شود 

یا زنده شدن ما به حضور ،یوسف نماد حضور ماست. مهم اینست که در آنجا یک یوسفی باشد. مهم نیستند

پس بنابراین می گوید وضعیتها . یا حالتی است که ما از ذهن زاییده شدیم و به بینهایت او زنده شدیم. خداست

پس اشکال . که می دانید یوسف افتاده بود قعر چاه، آنجا بهشت است،ر چاه هم باشیماگر ما در قع. مهم نیستند

هاي زیاد می آید، فرض اشکال ما اینست که وسوسه یا فکرهاي پی در پی که از هم هویت شدگی؟ما چه هست
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صورت فکر بیاید ها عجله دارد که به هر لحظه یکی از هم هویت شدگی. کنید ما با هزار تا چیز هم هویت هستیم

. مواظب من باش،مرا زیاد کن،گوید من را زیاد کنبباال و 

یوسف مثل . مهلت نمی دهد من یوسفیت خودم را پیدا کنم. دهد من زندگی کنممهلت نمیز آنپس ارب دیگوخ

آن . پس بنابراین وضعیت بیرونی مهم نیست. ماه من موقعی زنده می شود به خودش که من ذهنی از بین برود

چقدر از یوسف بودن به دور . چقدر درد حمل می کنم. اینست که من چقدر من ذهنی دارم،چیزي که مهم است

.و خدا هم بساطش را گسترده نکرده باشد،از یوسف بودن هم به دور باشدآدم در وضعیتهاي بد باشد و . هستم

.آن دیگر وضعش خراب بشود

اگر تکرار کنید خواهید دید که جنبه هاي مختلف من ذهنی را به شما نشان ،این ابیات شما را بیدار خواهد کرد

مثال به ،شناسایی می کنید وقتی در بیرون می رسیم به آنها. و شما دیگر آن جنبه ها را ادامه نمی دهید،می دهد

اتفاقا به یوسف .ولو اینکه در قعر چاه هستم.می گویید من باید به یوسف زنده بشوم،وضعیت هاي تنگ می رسید

.گویدمی،بله،انسان را در قعر چاه می اندازد،زنده نشدن
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اندنفس و شیطان، هر دو یک تَن بوده
انددر دو صورت خویش را بنموده

ضور داریم و یک ح،یک شیطان،در این چند بیت به طور خالصه این را می خواهد بگوید که یک من ذهنی داریم

نفس و من ذهنی و شیطان اینها باهم در ارتباط .در ارتباط هستند،این حضور و خدا باهم یکی هستند.یک خدا

.زیر ادارة خدا می افتید،تا زمانی که من ذهنی دارید زیر سلطه شیطان هستید، ولی آمدید بیرون، بوخُ.هستند

اندنفس و شیطان، هر دو یک تَن بوده
اندصورت خویش را بنمودهدر دو 

؟ درست است.ي جسمی هستندهوشیار.من ذهنی و شیطان هر دو ساختۀ هم هویت شدگی با فکرها هستند

؟بیشتر به حرف شیطان گوش می کنیم یا خدا.ي جسمی استهوشیارنفس ،اگر ما نفس داشته باشیم،بوخُ

ما .ما مقاومت کنیم،ما ستیزه کنیم،مالمت کنیمواضح است براي این که یکی از عوامل شیطانی این است که ما

من این را ،این آدمی که شما درست کرده اید،به خدا گفته،شیطان گفته است که این.می دانیم،بیاییم بگوییم

این جسم است ،درست است که ظاهرش جسم استدر این، گفت این جسم نیست.جسم می بینم،فرم می بینم
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من می .من خدا هستم.به خدا انکار جسم من هستم،گفته است من که انکار جسم نمی بینم.بعالوه انکار جسم

ما خود شما ،ما نمی فهمیم.نمی شودشیطان گفته است ما این چیزها سرِ مان.خواهم در آدم به خودم زنده بشوم

در نتیجه می گوید ،فرم می بینیمفقط،مبراي اینکه ما آدم را گل می بینی.ولی آدم را نمی توانیم،را قبول داریم

.در دو صورت،من ذهنی هم همان دید شیطان را دارد

چون فرشته و عقل، که ایشان یک بدند
بهرِ حکمت هاش دو صورت شدند

امروز چندین بار گفتیم ما .اینها هم یک بودند،اصل ما،یعنی خدا و ما،فرشته و عقل یعنی حضور ما و عقل کل

که گفتیم ،یعنی ما،یکی شده است آدم،به خاطر حکمت هاي خدا به دو صورت در آمده اند.امتداد خدا هستیم

می خواهد بگوید که ما و زندگی یا .که بی نهایت آن است،بعالوه انکار جسم،تعریفش این است که این جسم دارد

یک ،خدا ما را خلق کرده در ما به خودش زنده بشود.خدا ندارد،صورت داریمما.خدا یکی هستیم در دو صورت

، نه،و جلویش ایستاده و باهم ستیزه می کنند،نَه که شیطان قدرتش به خد ا می رسد، چیزي هم خلق کرده است

.یک وظیفه اي دارد،شیطان هم جزو مخلوقات خدا هست

ي هوشیارهی مرتب ما را در من ذهنی نگه می دارد تا.دمبل می ماندشیطان هم مثل گفتم باشگاه می ماند مثل 

تا زمانی که بتواند ما را توي ذهن نگه می دارد .و قوي بشود که دیگر گول شیطان را نخورد،ما آنقدر زیاد بشود

خدایی يهوشیاراینکه ما از جنس ،همین حرف هایی که می زنیم حس مسئولیت،قوي بشویممگر اینکه این قدر

،اینکه هم هویت شدگی ها ما نیستیم،بعالوه انکار جسماینکه ما جسم هستیم،اینکه ما جسم نیستیم،هستیم

.همۀ اینها به ماکمک می کنند،وضعیت ها ما نیستیم،دردها ما نیستیم،من ذهنی ما نیستیم

خودش را به ما .تا چیزي که ما هستیم،اینکه ما می گوییم می توانیم شناسایی کنیم چیز هایی را که ما نیستیم

،يهوشیارب وقتی ما می توانیم به عنوان وخُ،ما می توانیم.انتخاب ما است،این عقل ما است،بوخُ.نشان بدهد

.هر چه او کار می کند ما هم قوي تر می شویم،ب اگر بتوانیموخُ،شیطان هم از آن ور دارد کار می کند که نتوانیم

منتها ،پس این من ذهنی به عنوان عامل شیطانی.به نفع ما است،بله؟بودن واقعا به نفع ما است یا نهاین قوي تر 

.ي ما قوي تر بشودهوشیارتا عضلۀ معنوي ما و .به عنوان دمبل کار می کند

شما این لحظه می گویید من به جاي اینکه .براي اینکه شما تسلیم را یاد گرفته اید،بله؟تواند قوي تر بشودمی

تسلیم می شوم به حرف این فضاي گشوده شده گوش ،به حرف شیطان یا من ذهنی گوش بدهم فضا را باز می کنم
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اگر مالمت .اگر فضا را ببندم واکنش نشان بدهم براساس شرطی شدگی ها به حرف شیطان گوش می کنم،می کنم

.رف شیطان گوش می کنمکنم اگر درد ایجاد کنم به ح

پس بنابراین صبر می کنم ولو اینکه سخت است فضا را باز می کنم فضا را باز نگه می دارم و شیطان به من می 

زیر بارِ گناهت ،معذرت نخواهی،می گویم من می خواهم کوچک بشوم.بد بخت می شوي،گوید کوچک می شوي

شما می خواهید به مردم ،مردم شما را عقل کُل می دانند،ي هاکوچک می شو.زیر بارِ اشتباهت نروي ها،نروي

پس .به تو مربوط نیست،من می خواهم کوچک بشوم:شما می گویید.کوچک می شوي؟بگویی اشتباه کردي

.انه عضلۀ معنوي را قوي می کنیدهوشیاروقتی باز می کنیم ،بنابراین هی باز می کنیم

دشمنی داري چنین در سرِّ خویش
مانعِ عقل ست و خصمِ جان و کیش

و خصم جانت ،که این مانع عقل درستت است،در مرکز خودت،در درون خودتیک هم چنین دشمنی داري

و دشمن .هم جانِ اصلی مان،چهار بعد ما را خراب می کند،هم خصم این جان حیوانی ما است که بدن ما.است

که ما داریم دین این دین است؟دین اصلی چیست.دشمن دین اصلی ما است که زنده شدن به آن است،دینمان

این دین براي این است که ما را از ذهن بیاورد ،براي این است که ما را هدایت کند ما برویم به خدا زنده بشویم

و چه ،از توي آن به ما بگویند چه کار کنو ،ولی دین اصلی موقعی شروع می شود که ما به آن زنده بشویم.بیرون

.چه چیزي عمل کن،چیزي فکر بکن

نه اینکه ما فکر هاي شرطی ،یعنی وقتی به بی نهایت آن زنده شدیم از اعماق وجود ما فکر ما بجوشد بیاید باال

آن من ذهنی درست و براساس،و آنها را بگذاریم مرکزمان،شده و از پیش ساخته را بگوییم که اینها مال ما است

با هر چیزي که ما هم هویت بشویم آن اثر سازندگی اش را ،نه؟بگوییم این دین است.دشمن درست کنیم،کنیم

.شما این ابیات را زیاد بخوانید.از دست می دهد

من این دشمن را می ؟از خودت بپرس کدام دشمن من را می گوید.دشمنی داري چنین در سرِ خویش:می گوید

؟بدنی می زند؟چه لطمه هاي جانی می زند به من؟چه جور دشمنی با ما کرده است؟آثارش چه چیز است؟بینم

شما نگاه کنید تو خانواده ها چقدر مسئله ؟چه لطمه هایی زده است در روابط من؟چه لطمه هاي مالی می زند

ین بهترین دوست ما امی گوییم ما ،در مرکزمان؟کجاست.همین من ذهنی ما است؟دشمن کی هست،است

.کسی این را کوچک نمی تواند بکند،است
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هیچ کس نمی تواند بگوید در حالی که اگر ؟کسی می تواند به ما بگوید تو نمی دانی سوادتو کم است نمی فهمی

فهم ات را هم ،امروز گفت نه تنها نمی فهمد.ما من ذهنی داریم مرکزمان که نمی فهمد،بگوید درست می گوید

	.آبرویت را هم می ریزد تو می خواهی از آن آبرو بگیري فهم بگیري،می خورد 	

یک نَفَس حمله کند چون سوسمار
پس به سوراخی گریزد در فرار

یک لحظه می آید بیرون و حمله می ،یک دفعه،می گوید این من ذهنی مخصوصا دردهایی که ذخیره کرده است

،افتاد رویت،شما را گاز گرفت،یک دردي آمد،هیچ یک دفعه مود سیاه آمد،شستیدشما می بینید که ن،کند

هر هم هویت .کجا رفت پس؟ رفت توي سوراخش،از کجا بود؟چی بود؟یک دفعه چی بود.حالت گرفته شد

آیدمیو به موقعش یکی .و در من ذهنی سوسمارهاي زیادي داریم ما.یک سوسمار است،شدگی مخصوصا با درد

.این کجا بود،یم آقا کی بودویتا می خواهیم بگ.بیرون و می گزد مارا و میرود تو

در بیرون با حسهایمان با .می کندبعد بدي اش این است که چون این را نمی بینیم از درون ما را اذیت

آنرا ،اولین کسی را که می بینیم ممکن است همسرمان باشد.چشمهایمان و با گوشهایمان می خواهیم ببینیم

؟چرا بلد نیستی با من چه جور رفتار کنی؟چرا حال مرا گرفتی،آهاي تو چرا اینطوري کردي.مالمت می کنیم

،گرم کردند،گرم کردند،زیر پایشان را گرم کردند،میمون ها را گذاشتن توي یک اتاقی.مثل میمون ها هستیم

در ،ما هم به اولین جنبنده حمله می کنیم،فکر کردند آن است،به اولین جنبنده حمله کردند.ول کردندبعد 

رفته تو ،است از درونرب کدام آخوو وقتی هم می خواهیم بگوییم خُ،حالی که از درون دارد ما را می خورد این

.قایم شده است

آرد برونسر ز هر سوراخ میدر دل، او سوراخ ها دارد کنون
و سرش را از هر سوراخ .چون مرکز ما من ذهنی است االن.به اندازه هم هویت شدگی ها سوراخ دارد در مرکز ما

.گاز بگیرد،ما می گذاریم ما را بگزد.اگر بیرون بیاورد ما حتی احترام هم برایش می گذاریم،بیرون می آورد

4063یت مولوي، مثنوي، دفتر سوم، ب

رهزنان را بر تو دستی کی بدي؟گر نه نفس از اندرون راهت زدي
شما .ما را منحرف می کند،با دردهایش،که مرتب با دیدهاي غلطش،اگر من ذهنی تو از درون راه تو را نمی زد

،یا رنجش است،یا بر اساس حسادت است،نگاه کنید که فکرهاي ما و عمل هایی که از این فکر ها ناشی می شود
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و ما نمی توانیم تحمل ،یا مقایسه است که او بیشتر از ما می داند یا دارد،یا اختالف باورها است،یا کینه است

شما بر اساس خشم تصمیم بگیرید و عمل کنید .ما را می زند، این راه.همه اش به وسیلۀ من ذهنی است،کنیم

.اهید کردضرر خو؟چی می شود

براي اینکه نفس درون ما است که توجه ما را می ،یعنی می گوید راهزنان بیرون چه جوري مسلط می شوند به ما

چی سبب می شود که تمام توجه ما به وسیلۀ یک چیز بیرونی بلعیده ،می برد می گذارد روي یک چیزي،دزدد

گوید من بروم این را می،در ما حرص ایجاد می کند،کی ما را می برد با چیزهاي مختلف هم هویت می کند؟بشود

همین .من ذهنی که در دل سوراخها دارد.همین من ذهنی است؟زندگی نمی شود،اگر بر ندارم زندگیم،بردارم

با این ها ؟اینها از کدام سوراخ می آیند بیرون،ابر سیاه روي ما می افتند،دردهایی که می آیند بصورت مود سیاه

. هم هویت شدیم ما

هر ،چه مریضی ها باشند،چه بگویی دردها باشند،تا عوامل بیرونی،ما را ضعیف می کند،پس این من ذهنی ما

بیرون را درست ، پس ما باید برویم.بخاطر همین من ذهنی ما است.چیزي که از بیرون به ما سلطه پیدا می کند

تنگ نظریها و سخت گیریها درست ،این همه ما.د روي خودمان کار کنیمایکنیم بکنیم یا باید درونمان را درست

به همسرمان به ،ما با روش هاي زندگی سخت گیرانه هم هویت شدیم،کردیم براساس باورهاي هم هویت شدگی

اینها مجاز .رمآن کار را بکنی من طالق می گی،این کار را بکنی،بچه مان می گوییم این کار را نمی توانی بکنی

.یعنی انعطاف نداریم،نیست

اینها .براي اینکه فکر می کنیم اینها حقیقت هستند؟این سخت گیریها و این ایجاد دردها براي چی هست

همیشه یک چیزي می ،چقدر می خواهیم،خواهش هاي ما.اینها مال من ذهنی هستند.الهامات غیبی هستند

براي اینکه من ؟براي چه ما باید از هر کسی یک چیزي بخواهیم،خواهیماز هر کسی یک چیزي می خواهیم،

ما آدم ،براي اینکه ما فکر می کنیم هر چه بیشتر بخواهیم و به ما اضافه بشود.ذهنی ما و دید هایش مرکز ما است

من ؟گوید به مامیکیاینها را ،زندگی بیشتر می شود،ما انسان تر می شویم،ما مهم تر می شویم،تر می شویم

.همین را دارد می گوید.در مرکز ما؟کجاست،ذهنی ما

دل اسیرِ حرص و آز و آفت استزآن عوانِ مقتَضی که شهوت است
،که شهوت است،این مامور مقتضی یعنی خواهنده که در مرکز ما است،مقتضی یعنی خواهنده،عوان یعنی مامور

یعنی من ذهنی را او درست کرده ،توجه کن که این مامور را خدا گذاشته است اینجا:و در جایی دیگر می گوید
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منتها ما فکر کردیم ،انه بیایید بیرونهوشیارو از توي آن ،است تا شما متوجه بشوید که این من ذهنی نیستید

شده بوده است که این براي این درست،من ذهنی هستیم همه اش این من ذهنی را تقویت کردیم و بزرگ کردیم

.حال دردها هم ارزش شده است.و بیاییم بیرون؟بگوییم آقا این درد چیستما. یک خُرده درد به ما بدهد

از آن ؟ارزش است واقعا،همه جایم درد می کند،معده ام درد می کند،پشتم درد می کند،سرم درد می کند

و آفت ضربات کاري ،طمع است،اسیر حرص است،ل ماد،مرکز ما،مامور مخفی خواهشگر که اسمش شهوت است

ي که به ما اضافه نمی زهر چی.صدمات آن است،آن استيمرکز ما زیر آسیبها،یعنی آسیب می بینیم ما.است

می ،وقتی برایش نمی رسد،از این مامور خواهشگر که از هر کسی یک توقعی دارد،شود ما آسیب می بینیم

و .شما دارید که بصورت سوسماري قایم شده است در مرکزتان و شما از آنها آگاه نیستیدچه بسا رنجش .رنجد

که نمی دانستیم به اینها ،از ندانم کاري و از ناشیانه زندگی کردن بودند.بیجا بودند،این خواهشها و این توقعات

.احتیاج نداریم

شما نگاه کنید که .اصال.اریم از کسی چیزي بگیریمآرامش داشتن احتیاجی ند،ما براي زندگی کردن و شاد بودن

براي اینکه توقعات ما از همسرمان به جا نیامده و ؟ما از همسرمان چقدر توقعات داریم؟ چرا این قدر رنجش داریم

،باید مرا خوشحال کنی،توهمات موهومی مثل انتظار داشتن اینکه تو باید مرا خوشبخت کنی.ارضاء نشده است

آن موقع به وسیلۀ من ذهنی مان یک تصویر ذهنی از خودمان درست کردیم یک ،مه چیز را تامین کنیباید ه

بعالوه عقاید و باور هاي منجمد و سخت گیرانه که همسرمان .گلیمی که تمام گل هاي زیباي توهمی رویش هست

البته ؟به ما می رسد،صدمه اش،آفتش،یا بچه مان زیر سلطۀ آنها است و این همه عیب را در خودمان نمی بینیم

.حال خوبی نداریم،که می رسد

تا عوانان را به قهرِ توست راهزآن عوانِ سرّ، شدي دزد و تباه
هم دزد .تو دزد و تباه شدي،یعنی من ذهنی،در اینجا می گوید آن مامور مخفی.مامور دولت،عوان یعنی مامور

به ،به طوري که ماموران دیگر یعنی من هاي ذهنی دیگر شروع کردند به انتقام جویی،شدي و هم فاسد شدي

این همه من هاي ذهنی مجهز نمی شدند به ،یعنی اگر این مامور مخفی من ذهنی ما در مرکز ما نبود،قهر به تو

به ،انتقام گرفتن از شما،هر کسی شمارا دوست ندارد و کمر بسته است به قهر شما،نابودي ما یا آسیب زدن به ما

راشماوردآمیبیرونراسرشسنفیک.بینیدنمیرانآشماوشماستمرکزدرکهاستسريموراماینخاطر

.بینیدنمیکنیدنمیپیداشما،تونآرودمیبعد،گزدمیرادیگريبیرونوردآمیراسرشسنفیکوگزدمی
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بینَ جنْبیکُم لَکُم اَعدي عدودر خبر بشنو تو این پند نکو
سرسخت ترین دشمن شما در : حدیث: تو این اندرز خوب را که در یکی از احادیث آمده بشنو و به آن عمل کن

.درون شماست

:گویدمیکهرسولحضرتازاستحدیثیعنی،بشنومدهآاحادیثازیکیدرکهراخوباندرزاینگویدمی

شماپهلوهايبین،شماستذهنیمنهمانکهشماستمرکزدرشماستدروندرشمادشمنترینسرسخت

همبیتاین.ماستدشمنبدترینرسولحضرتفرمایشاتمطابقشماذهنیمنیعنی.شماستدشمنبدترین

:گویدمیراهمیناستاولدفتراز

906مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

از همه مردم بتر در مکر و کیناز درونم در کمینمردمِ نَفس 
مندروناز،کردمدرسترانفسمنهاآباشدمهویتهمنآباکهچیزهایینآتمام،منذهنیِمنعواملیعنی

ییآمیکهتوباالخرهشوندمیقایمکهکسایییعنیچییعنیدانیدمیکههمکمین،کردهکمیننشسته

اذیتبهبستندکمر،بدترذهنیهايمنهمهازو.کردندکمین.بزنندسیبآشمابهخلوتازبیایندیکدفعه

.دارندکهايکینهومکربامنکردن

نمیراکارهایش،داردمکرهمداردکینههممابهنسبت،ماذهنیمناین،دارندکینههمبازندحقههمیعنی

ذهنیهايمنهمهازمنذهنیِمنمکروکینهو،ببردبینازراماکهداردکینههمهم،شویمنمیمتوجهفهمیم

رانآباشدخودتانذهنیمنرويتمرکزتانگوییممیهمینبرايشود؟میباورتان،استبیشتربیرون

پیدادست،کنندنمینه،نهکنند؟میاذیتراشمادیگرذهنیهايمنهمبازنماندشماذهنیمنیاآبشناسید

.ندارنددسترسییکتاییفضايبهذهنیهايمناینکهبراي،نهکنند؟می

***پایان قسمت دوم *** 
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4060مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کو سر آن خارپشتک را بماندخواندکه خدا آن دیو را خَنّاس
،دهدمینشانراخودشیدآمیکهچیزيیکیعنیخنّاس،خواندهخنّاسراذهنیمناینخدا:گویدمی

،دهدمینشانراسرششودمیبازتیغیجوجه.تیغیجوجه،خارپشتسرمثل،کندمیقایمراخودشیکدفعه

منعوامل.شودمیبستهزوديکنیحملهنآبهبخواهیاگر،بگیردرادمشهستچیزي،ماريببیندبلکه

کنیدخردورزيوببینیدشماتا،دهندمینشانراخودشانیندآمییکدفعه،همشدگیهاهویتهم،همذهنی

شودمیظاهریعنیخنّاسپس،خنّاسگذاشتهراایناسم،رفتندشدندگوروگمبینیدمییکدفعه،اینبودچی

.شودمیپنهانزوديو

دردهایشمخصوصاَ،دهدمینشانراخودشکهذهنیمناینازاستهمین، بلیاستنیآقرواژهالبتهخنّاسو

میبازرافضایعنیبردنپناهخدابهکنیدتوجه.بریممیپناهخدابهما،ببینیمتوانیمنمیماوکندمیفرار،را

راسوسمارنآتواندمیفضااین،کنیدتمرینراتسلیمیعنی،کنیدبازرافضااتفاقیهرمقابلدرشمااگر.کنیم

صحبتجوراینوتشبیهاینو،کندمیتشبیهتیغیجوجهوسوسماربهولی،ببیندراتیغیجوجهنآ،ببیند

دروزندگیتانبهبیاوریدوبگیریدیادراموالناشمااینکهوروانشناختیلحاظبه،موالناکندمیناآلکههاکردن

. استمهمبسیاربسیار،ببریدکاربهعمل

یادشماناآلکهچیهروبودهروانشناسچقدرموالنایعنیانساناینکهدیدخواهیدکنیددقتدرستاگرشما

کنیدمینگاهزندگیتانهايوضعیتوذهنتانبهوناظرحضورصورتبهکشیدمیوقتیکهبینیدمیگیریدمی

سورهاولیهآبله. افتدمیوافتادهتفاقاینهاهمهو،استدرستاینهاهمهبینیدمی،کنیدمینگاهخودتانبه

:گویدمیناس

1،4،5، آیه )114(قرآن کریم، سوره ناس
)1(قُلْ أَعوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

برم،به پروردگار مردم پناه مى: بگو
)4(منْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ

گر نهانى،از شر وسوسه وسوسه
)5(النَّاسِالَّذي یوسوِس فی صدورِ 

کند،آن که در دلهاى مردم وسوسه مى
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منبهببریمپناهتوانیممیخدابهفقطبریم؟میپناهکیبهاستخنّاسکهمانذهنمنایندستازمایعنی

گاهآنافقطذهنیمنببینید.بریممیپناهخدابهاستخناسخودشکهمانذهنیمنبه،توانیمنمیذهنیهاي

وبرویمفروذهنخواببهبایدمایعنی.ماکردنبیداربرايابزاریستیک،استخوبنه،استبدنه،است

بریم؟میپناهخدابهچیازوکیاز.ماستکردنقويبرايگفتمنآفریبونآدردهاي

)4(منْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ

گر نهانى،از شر وسوسه وسوسه

شما.رفتهببینیمشبخواهیمتایعنیاستخنّاسوسواساینکهماستمرکزدرکهمانذهنیمنهمینیعنی

میشما،گذاردمیبداثرشمارويگاهانهآناحتیفکرهااینازبعضی،یدآمیفکرازبعدفکروقتیکهدانیدمی

یکیگذشتهاینجاازکهفکرهاییاینبین.شدخرابحالتانکهبینیدمیدقیقهپنجازبعدکنیدمیفکرنشینید

.دانیدنمی،دانیدنمیبوده؟کدام،کردهخرابراشماحالکهبوده

داشتهجسمیيهوشیاراشهمهکنیدفکرتندتنداینکهجايبهکهباشیددمیآاگربودیدکردهبازرافضااگر

فضامرتبو،باشدخودتانبهحواستانبیایید،نباشیدنطوريآاگر،کنیدنگاهبیرونبهباشیدجهاندرباشید

یاراوسوسهیکبديِاینیعنی.وردآمیدرهاییبازيچهذهنتانکهیواشیواشدیدخواهید،بکنیدگشایی

:گویدمیدیگرشیهآ.بینیدمیاستپنهان،استنهانیکهراگروسوسه

)5(الَّذي یوسوِس فی صدورِ النَّاسِ

کند،در دلهاى مردم وسوسه مىآن که 

بودیدنکردهگوشبرنامهاینبههمقبالاگرشماواستذهنیمنهمینکندمیوسوسهمردمدلهايدرنکهآ

،نظارتمانهمهاینکهباجوري؟چه،شدراحتشرشازشودمیجوريچهوشدهدرستجوريچهفهمیدید

،لحظهایناتفاقمقابلدرببینیدلحظهاینشما.باشیدتانذهنناظریواشیواش.باشدخودمانرويمانتوجه

فکربصورتشماذهندراتفاقییکحتمایعنی،دادهمادستبهرارهاییامکاناتفاقاتشبازندگی،کنیدتوجه

.افتدمیبیروندریا،افتدمی

میماستبرمحیطکهبینهایتخداییيهوشیار.شماستبرمحیطيهوشیاراینگفتداشتیمغزلدرامروزو

ازبایدفکريچهکهداندمی.وردآمیبوجودراهمان،ستاترینمناسبمابرايلحظهایندراتفاقیچهکهداند

کهگذریمنمیهمفرضاینازوایمکردهفرضو،هستیموسواسسلطهاینزیرچنانماولی،بگذردماذهن
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همهاینها،کنمزندگیمنتابشوددرستبیرونباید،استدرونبهبیروناززندگی،استبیروندرحتمازندگی

.بشوددرستبایدمادرونواست بیرونبهدروناززندگیکهاطالعاتاینبا.استغلط

کهزمانیتا.بشوددرستشمابیرونتا،بشوددرستبایدشمامرکزاینکهفهمیدمیهابیتهمینباشمااالن

همینبامردمحالیکهدر.شدنخواهددرستبیرونجهان،استمردمهايسینهدرکنندهوسوسهمرکزاین

همچون،بشودشادمرکزشاناین،بشودخوشحالدرونشانتاکننددرسترابیرونخواهندمیگروسوسه

.ببریدپناهخدابهفقط،ببریدپناهخدابهگویدمیهمینبراي.نداردامکانچیزي

خدابهگویدمیوقتی.نهکنیم؟تعظیمبرویمماکهجسمیاستايباشندهیکخدایعنیخدابهبردنپناهولی

یعنیببریدپناهخدابه.نهبزنید؟دستجایییکبهکنیدزیارتراامامزادهیکبرویدمثال،گویدمیببریدپناه

شیتوافتدمیاالنکهاتفاقیاینگوییدمیشمایعنی.بردنپناهخدابهیعنیکردنبازرافضا،کنیدبازرافضا

اتفاققربانیخواهمنمیمن.شوممیاتفاققربانیو،افتممیاتفاقگیرِواقعدرکنمستیزهاگرمن،نداردچیزي

،کنمنمیمقاومتاتفاقاینمقابلدرمنپس.باشم

ازشماپس،افتدمیاودراتفاقکهشویدمیفضاییوقتیافتدمینآدراتفاقکهشوممیفضاییمنپس

توگفتکنیدمیتوجه،محیطیهايهوشیاربرکهشمسینآتو:گفتموالناامروزکهشدیديهوشیارنآجنس

حسوقتی،بله؟باشیممحیطيهوشیارنآتوانیممیمایاآ،هستیمحیطهايهوشیاربرکههستیشمسینآ

.نیستیداتفاقجنسازشماافتیدنمیاتفاقنآجنسازشماوافتدمیشمادراتفاقکنیمی

به دم از بیمِ صیاد درشتدم می نهان گردد سرِ آن خارپشت
:گویدمییعنی،راذهنیمن،راخارپشتکندمیحقیریعنی،استتصغیرکافکافنآ،خارپشتکگفتنجاآ

بهدم،شودمینهانخارپشتسرگویدمی.کرديخارپشتاینقربانیراخودتتوکهاستحیف،نیستیتواین

رودمی،اندازدمیراههمسرتانوشمابیندعوا،کندمیتلخراشمااوقات،گزدمییدآمیذهنیمنیعنی،دم

.کنیدشکارشببینیداگرکهترسدمیچرا؟.شودمیپنهان

گویدمی،شودمیپنهان،وسطیدآمیدرشتصیاد،کنیدمیبازرافضاشماوقتی.استزندگی،درشتصیاد

بازاینقدررافضاشماکهاستاینبرايواقعاَولی.ببیندمرا،کنداستفادهشدهگشودهفضايازشخصاینمبادا

کدامباشماکند؟میخرابراشمازندگیجوريچهمرکزاینکند؟میخرابچیراشمازندگیکهبببنید،کنید

هستید؟هویتهمفکرها



# Programگنج حضور749برنامه شماره 749

37: صفحه

کننگاهشما،کهنجاآنیستخارپشتواقعا،شدهتشکیلفکرازخارپشتاینشده؟تشکیلچیازخارپشتاین

بهبزنیددستبخواهیداگرثانیاَ،استبستهکهاوالکنیدبررسیرااینبخواهیدشما،بشودجمعاگرخارپشت

.ترسیممییا،نداریمراتشاجریا،کنیمبررسیراخودمانکهنداریمحوصلهوحالمایعنی.رودمیفرودستت

.استورآدردنهببیند؟راعیبهایششودمیحاضرکسی

پنجاهکسی،بروددردزیربایدبشوداگرکردم؟اجرارادردهااینکهمنمولمسئکندقبولشودمیحاضرکسی

اميهوشیارکیفیتولئمسمنولمئمسناآل،کردمایجادخودمرادردهابگویدبشودحاضراگراستسالش

،راهایشخبطدرد شدهحاضر،استقويدمآخیلیدمآاین،رفتمکهراهیاینازبرگردمخواهممی،هستم

منگویدمی،کندمیقبول،استمردمتقصیراشهمه،کنمنمیاشتباهاصالمنگویدمیکهراشدنشکوچک

،همانشناساییهماندیدن،ترسدمی،ترسدمیبببنیدرااوکنیدبازرافضاشمااینکهازخارپشتپس.کردم

.افتدمیخارپشت

همانشماکهفهمیدیدناآلشما.نیستیماینهاماویزانندآماازهاخارپشتاین.استزاديآمساويشناسایی

اینکهازبعد.نیستماینمنکردمشناساییمنکهگویدمیو،بیندمیراخارپشتکههستیدناظريحضور

،بیرونمدهآمیکهبودهخارپشتایندفهمیمیپس.هستیدکیشویدمیمتوجه،کاملبطورافتادخارپشت

.بودهبیهودهماهايجدلوهايبحثومادعواهايتمامکهفهمیممی.شدهمیقایمرفتهمیزدهمیسیبآ

دمشماترسدمی،ترسدمینآازهمخارپشت.شویممیمتوجهدیدیمراخارپشتوقتیشویمنمیمتوجهناآل

کجاازنفهمد،بشودگیجدمآاینکهدادمدرداینقدریا،دارمدرداینقدر،دادمفرببرااینمنبگوییددمبه

دعوااوبایکیسراغبرودکهدادمدرداینقدرکرده؟بیرون،کردههمسرشبفهمدکهدادمدرداینقدرخورده؟

.استراحتهمخیالش،استخوشحالکردهبیندمیوقتیکردي؟تو:بگویدکند

.کنیدنگاهفضااینچشمانبادفعهاینوکنیدبازرافضا،بشویدتسلیمشماکهاستناراحتخیالشموقعی

راسرشو،بیندمیبیرونوردآمیراسرشکهوقتی،بکندکهکاريهر،بیندمیراتیغیجوجهفضاچشمان

.بینیدمیشماچون،دیگرتوببردتواندنمی

زین چنین مکري شود مارش زبونتا چو فرصت یافت سر آرد برون
ماروگیردمیراماردمتیغیجوجهیدآمی:کهگویدمی.باشدمازندگینمادتواندمیاینجادر،مارکهگویدمی

مارو،شودمیزخمی،خوردمیتیغیجوجههايتیغبهو،نورآاینورزندمیراخودش،دهدمینشانواکنش
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میتحملرادردشاگر،شدمیخستهتیغیجوجه،کردمیصبرماراگر.رااوخوردمیتیغیجوجهو،میردمی

رافضاکنیمتحملرادردش،گیردمیرامانجايیکتیغیجوجهوقتیهمما،زدنمینورآاینورراخودش،کرد

ذهنیمن،کندمیپیدافرصتتیغیجوجهپس.شویمنمیزبونمارمثلمااینصورتدر،کنیمصبر،کنیمباز

نشانواکنشما.بدهیمنشانواکنشماوبشودجمعوبگیردزندگیبعنوانرامابیاید،کندمیپیدافرصت

نیست؟خوشحالیااستخوشحالمانفستیغیجوجهاین،واکنشیهرازحرصرويازترسرويازبدهیم

.استخوشحالکهالبته

کشندمیمخدرموادروندمی،گزدمیپشتشانارخکنند؟میکارچهمردم،پایینبیایدمايهوشیاربشویمگیج

موقعبعضیکه،دارندنگهمرکزشاندررادشمناینخواهندمی،خورندمیقرصدانمنمی،خورندمیمشروب

نمیصبرچراشوید؟نمیتسلیمچرا،کهشویدمیترگیجخوبند،خورمیقرصیکگزیدوقتی،بگزدبیایدها

شماکهاستمنتظرخدا:گفتکنید؟نمیاستفادهتاندرونخردازچرا؟کنیدنمیبازرافضاچراکنید؟

.بله.بگیریدکمکاوازانههوشیار

تیغیجوجهیکباالخرهوشدهدرستشانبراساسذهنیمنکهچیزهایینآتمامکهبگوییمخواهیممیناآل

ندیآمیبیرونسوراخیهرازبیرونیندآمیهی،هستندمادردهاياینهاومدهآبوجودسوسمارومدهآبوجود

و،اندشدهدرسترفتنیبینازچیزهايبراساسهمهاینها،ببینیمتوانیمنمیماوتوروندمیوگزندمیراماو

.نیستیدشمارفتنیبینازچیزهايدانیدمیشما

4115مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

'حق خریدارش، که اهللاُ اشْتَرياند، ریزانِ فنامال و تن برف
آبیعنی،اندبرفاینهاشدهدرستاینهااساسبرذهنیمنکهمابدنحتیوداشتنیتعلقچیزهرکهگویدمی

ذهنیمناگرکسیو. اندفانیاینها،بردمیبینازرااینهازمان،گذشتفنا،و. اندآفلاینهایعنی،شوندمی

بهراشماهايشدگیهویتهمتمامرا،شماذهنیمن،منگفتهخدااینکهبراي،بدهدتواندمیراهمه،دارد

،کندخالیرامرکزشتواندمی،بدهدراهایششدگیهویتهمهرکسییعنیچه؟یعنی. امخریدهبهشتبهاي

.کندعدمیاخداجنسازو

راذهنیمنمایعنی.استخریدهاولازکهگویدمیقرآنآیهاینو. منبده: گویدمیخدالحظهبهلحظهپس

با: گوییممی. ترسیممیدهیم؟نمیچرادهیم،نمیچونولی،ایمخریدهبهشتجایشبهخدا،بهایمفروخته
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زندگیخرددانممیچهمن،برودبدهمراایناگررا،اوضاع،راهمسرمرا،امبچهکنممیکنترلدارمذهنیمن

بهشدنزندهقابلیتهرکسیکهگویدمیشمابهموالناامروزولی. نکندیاکندکمکمنبهبیایدحاالچیست؟

برشدهساختهعقلاینمایعنی. بگذاردراخداجایشبهبدهد،رااینبایدداردذهنیمنهرکسیوداردراخدا

.برودبدهیمباید،استمخرببسیارعقلیکاین،. واقعانیستعقلکههاشدگیهویتهمودردهااساس

.بله. بشودتبدیلبهشتبهمامرکز. برسانیمانجامبهبایدرامعاملهایم،فروخته

111، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

…منَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَٰ◌ إِنَّ اللَّه اشْتَرَى

…خداوند، جان و مال مؤمنان را به بهاي بهشت خریده است

.استخودشتقصیر،برودیادشرااینکسیاگرواقعاایمخواندهخیلیراآیهاینکه

که تویی در شک، یقینی نیستتاَولی ستَتبرف ها زآن از ثَمن
ازجوريیکآوریممیدستبههرچهکهبینیدمیشوند،میآبمرتباندبرفکهآفلچیزهاياینگویدمی

. اندبرفهماینها. کهشودنمیبهتردیگراینازکهمان،جوانی،مانزیباییحتیما،بدناینحتی،رودمیدست

ذهندرتواینکهبرايخداست،بهشدنزندهواستحضورقیمتازبیشترعلتاینبهبرفهااینقیمت:گویدمی

نمیفکرما. نداریمخدابهیقینما. نداریمیقینمایعنی. نداريیقینتوو،استشکفضايهمذهنو،هستی

. شناسیممیراذهنیمنما. بشویمزندهاوبهتوانیممیما،هستخداکنیم

منداشتیمیقیناگر.نیستیقینیاست وشکدرآدماینمرکزش،درداردباورهاباشدگیهویتهمهرکسی

و،کندکمکشتواندمیزندگیخردوبشودزندهتواندمیخدابهکهبداندکسیاگر. رفتمیدادیممیراذهنی

کنند،کمکمابهتوانندمیاینهاهست،کلخردواستنهایتبیاستآرامشاستشاديجنسازخدا،،زندگی

.دوربیندازدرامخرببافتاینتواندمی

پرَّد به بستانِ یقینکه نمیوین عجب ظَنّ است در تو اي مهین
یعنی. پستخوار،یعنیمهین. گویدمیایناستظنیچه. ذهنفکر،یعنیظن. ایناستظنیعجب: گویدمی

. استظنیچهاینبفهمتوباالخره: گویدمی. هستیمذهنیمندچارماهمهکنیدتوجه. داردذهنیمنکهکسی

راعدمواستیکتاییفضايکهیقینبستانبهکه؟نداریمیقینچرا؟شکیمتويمااینقدرچرا. استشکیچه

کنیم؟نمیعملچراهاشدگیهویتهماینجايبهبدهیمقرارمرکزماندر
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شودمیاطالقهمهبهدهدمیپستوحقیرمعنیبهکهواقعدرمهیناین، مهینايتودراستظنعجبوین

بستانبهپریمنمیماچرا. ایمکردهزندگیروشرابودنکوچکوراپستیماکهموالناستهشدارو،درواقع

هاشدگیهویتهماینکهگویدمیقرآنآیهگفت. بپریمتوانیممیکهحالیدر. خودمانازکنیمسوالیقین؟

. بدهیباید،قبلازفروختیرا

اینشبیهاین. بودهموقتاین. برودبدهنیستی،هاشدگیهویتهماینتو:کهگویدمیمابهزندگیقانونیعنی

داري،رواگفتمیهمغزل. نیستزندگیقانوناین. بماندمادرششکمتوينشودزاییدهايبچهیککهاست

نمیخداخواهد،نمیزندگی. داردنمیرواندارد،قبولپریمنمییقینبستانبهکهراماروشاینزندگییعنی

. بکشیمزجراینهمهماخواهد

چیزيجورچهایناین،است،ظنعجبنکنیم؟ایجاددردهمهاینبکشیم؟زجرنبایدکهبفهمیمخواهیممیکی

بگوییدکنیدادعانیاییدشما. هستیدروبروخطرناکیچیزیکباکهشویدمیمتوجهشماپسدیگر؟است

چیزينهمچو. نگوییدچیزينهمچو. ندارماصالکنم،میلهپایمزیرراذهنیمناینمنخواستدلمهرموقع

شک؟کدامکنیممیادعاکههمین. استظنازقسمتیاینو،ادعاستاینهاکه. خودتانبهکنیدشکونگویید

.استدستگاههمانازقسمتیاینهاچیست؟وسواسذهنی؟منکدامظن؟کدام

بال و پرزند اندر تَزایدمییقین است اي پسرهر گمان تشنۀ
کهدردهاییاین،کنیممیماکهکارهاییاینتمامو،استیقینتشنه،استگمانتويکهانسانیهر: گویدمی

دردماکهاستدرستافتد،میاتفاقاتاینهمهیعنی. بشویمزیادخواهیممیکهاستاینبراي،کنیممیایجاد

کردنبازیعنیتزاید. بشویمزیادبایددرونفضايلحاظبهکهبشویممتوجهنیست،دردکشیدنولی،کشیممی

بزرگخواهیممیکه،هستیمهوشیاريجنساز. هستیمشدهبازفضاياینمااینکهتشخیصودرونفضاي

. هوشیارانهباشدزمینهآندرفعالیتمانبایدماو. نهایتبیتاکجا؟تا. بشویم

. کندمیزیادراماچرا؟. استمفیدهوشیارانهدرد. بشربراياستننگواقعابیهودهوناهوشیارانهکشیدندرد

همچیزهايانباشتنواموالمانیاپولمانکردنزیادلحاظبهنه. شویممیداریمزیادکهکنیمحسمرتببایدما

دادنًمآالباالخرهوآنهاانداختنوهاشدگیهویتهماینازخودمانکندنبلکه. گویدنمیرااین. شدههویت

:گویدمی. بشویمنهایتبیحضورلحاظبهتاذهنیمناینهمه
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4008مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کو رمد در وقت صیقل از جفامن عجب دارم ز جویاي صفا
میخداخوب. استگرفتهزنگارگرفته،زنگرویشکههستیمآینهشبیههستیم؟چهشبیهداریم؟ذهنیمنآیا

این. هاستشدگیهویتهماینبهوابستهکهآوردمیوجودبهحوادثیکاراینبراي. کندصافرااینخواهد

رااین،آوردمیدردشدگیهویتهماینکهکندحالیشمابهخواهدمی. آوردمیوجودبهدردحوادث

. کندمیصافداردپس. بیندازبکَنهوشیارانه

یعنیصفا. هستیدنابیجویايکنیدمیگوشبرنامهاینبهکهشماهمه،هستندصفاجویايکسانیگویدمی

دردبایدخوب. کنیددرست،اندشدهآزادذهنیهايفرمازکهنابحضورهوشیاريخواهیدمی. خلوصنابی،

کنید،میمشارکتهمخودتانکهبکَنیدراخودتانبخواهیدشما. آیدمیدردتانصیقلموقع. بکشیدهوشیارانه

میشماازراهاشدگیهویتهمدارد. دهدمیصیقلداردخوب. کنصافراماآینهخدایا: گوییدمیداوطلبید،

کنید؟میفراروکنیدمینالهموقعآنو. گیرد

کهدهدمینشانشمابهاگربشوید،رهاشدگیهویتهمفالنازکهدهدمینشانشمابهداردبرنامهایناگر

روید؟میبرنامهاینازکنیدمیقهرکنید؟میفرارشماافتاده،راههمسرتانبیندعوااینکهشماستتقصیر

کنی؟قهربروي؟کنیفرارخواهیمی،شماستتقصیرکهگفتزندگیخرد، درونتاندرکردیدبازرافضااگر

شمابرساند،شماگوشبهبیتییکموالنااگر. توستتقصیرگویدمیاینکهبراي،کنمنمیبازفضادیگربگویی

میشما،مقصریددرصدنودشماهمخانوادگیدعواهايایندرحتیو،داریدشدگیهویتهمکهبشویدمتوجه

.کنیدفرارنباید،ببندیدنباید،شماخداحافظ،کنارگذاریدمیبندید

میهویتهممانهمهکنید،توجهجهان،اینبهآییممیکهما. دارددردصیقل، جفاازصیقلوقتدررمدکو

شدگیهویتهمآنکهماحاال. باشدنداشتهدرد. باشدنداشتهشدگیهویتهمکهنیستنفریکهیچ. شویم

زندگیآنهاگذاریمنمی،مانیباورهاتفاوتاساسبر.دهیممیهمدردآدمهابعضیبههیچی،دهدمیدردها

آنهاحاال. بخورراایننخورراآن. بکنآنطوريبکناینطوري. کنیممیکنترلاندازیم،میراهتلخیاوقات. کنند

رادردهااینبیایندآنهاباید،اندشدههویتهمآنباهمآنهاو،کردیمایجادماکهدردهاییاینازبیایندباید

. بیندازندوکنندشناسایی
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زیادوقتیکالغهاآیند،میوقتیکالغهاکالغ،گذاردمیرااسمشکهکه،خوانیممیامروزکهاستهمینبراي

زیادرسیدهحضوربهآدمهايوقتی. شودمیکمهوشیاريشوند،میزیادپردردذهنیهايمنیعنی،شوندمی

بیداريکالغگویدمیشود،میزیادکهکالغ. کنندمیزیادراحضورروندمیراهجامعهدرکهاینهاشوند،می

میداریدصیقلوقتشماکنید،میشکایتشمااگرپس. بشوندبیدارآدمهاگذاردنمیکش،بیدارياست،شکُ

شماو،بدهدصیقلراشماکهاستاینزندگیقانوندانینمیمگر: گویدمی،کندمیتعجبشماازموالنا. رمید

رمید؟میچهبرايببینید؟صیقل

2980مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مر یکی را او عوض هفصد دهدبا کریمی گر کنی احسان، سزد
رعایتراجبرانقانوناوکنیخوبیاوبهباشد،بخشندهباشدکریمباشدشدهزندهزندگیبهکسیاگرگویدمی

قدمیکپله،یکپله،یکشما. استهمینطورهمخدا. دهدمیعوضتاهفتصدبدهییکیاینکهبراي. کندمی

اما.فکانکنباباالبردمیراشماهفتصدتااو،بروي

یی گردد تو را بس با وفابندهبا لئیمی چون کنی قهر و جفا
ذهنیمنیعنی. داردنگهراوفاکندمیسعیو،شودمیمطیعاو،بکنیجفاوقهرذهنیمنیعنیپستآدمبا

ما،هستیملئیماگرکهخوانیممیاینبرايرااینهاخوانیم؟میچهبرايرااینها. فهمدنمیهاموقعخیلیراوفا

اندشدهزندهحضوربهبالنسبهکهدیگريانسانهايیابینیم،میموالنا،بینیممیراکریمیاگرو،داریمذهنیمن

وفهمیمنمیراجبرانقانونوهستیمزرنگبینیممیاگرما. برداریمدستپستیازبرداریم،دستلئیمیازما

رابهشتبدهراذهنیمنشماگفت. گفتاالنهمینچون،کنیمنمیرعایتزندگیمقابلدرراجبرانقانون

بهشتیکو،بدههمرابهشتتودارممینگهراذهنیمنگویممیبکنم،خواهمنمیرعایتخوب. بگیر

.داریمذهنیمنپستیماگرپس. استجهنمکهگیریممیذهنیوتصوري

خردهیکمابهکسیاگرآیاکهبینیممیگذاریممیخودمانرويراخودمانتمرکزهمبازشنویم،میرااینها

ماو،هستیملئیمکهنهاگرنه؟یادهیممیپسبرابرچندنه؟یاکنیممیکمکماچندبرابرما،کندمیکمک

بهبستهاند؟نیکیآدمیانداچماقآدمدرواقعآدمها. داریمالزمچماقباشیم،داشتهذهنیمنیعنیباشیملئیم

. باشیمنرم. باشیمنیکیتابعنباشیم،چماقتابعماکهکندمیآگاهراماموالنااالن. هستندآگاهچقدراینکه

.کنیمرعایتراجبرانقانونخدازندگی،مقابلدرمخصوصا. کنیمرعایتراجبرانقانون
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باز در دوزخ نداشان، ربّناکافران کارند در نعمت جفا
ماوقتی. هستندهمناشکرهستند،همسرکشجهان،اینچیزهايبااندشدههویتهمکهآنهایییعنیکافران

اینکهجايبهبینیممیفراوانیوقتی. استفراوانیخدا. شویممیبرخوردارنعمتهاازاولجهان،بهآییممی

می. کنیممیسرکشیدانیممیگوییممیبشویم،تسلیمبشویم،زندگیجنسازعمالاینکهجايبهکنیم،شکر

.وفاستعکسجفا.کنیممیتمرینراجفایعنیذهنیمنعنوانبهباالآییم

میبیشتروکنیدمیناشکريیاکنیدمیشکرآیاشود،میخوبتانزندگی،بینیدمینعمتوقتیشما

کند،میمقایسهوبهتربیشترهرچه: گویدمیذهنیمنکهذهنیمنعنوانبهکنیدمیناشکرياگرخواهید؟

دوباره. ذهنیمندوزخدوزخ،بهبرگردیددوبارهشودمیسببشماکردنجفا. کنیدمیجفاصورتایندر

. شودمیبلندبد،وضعیتاینازبرهانمراخدایاکن،کمکخدایاربناتان،

ها،بیتاینوذهنی،مندررامااشتباهاتمختلفهايجنبهدهدمیتوضیحداردموالناکهکنیدمیتوجهپس

ذهنیمنازراماتواندمیهمکنیم،عملتوانیممیفرداهمینبفهمیممااگریعنی.دارندعملیکاربردهم

رهاذهنیمنجهنماینازباریکاگرشماکه. خورندمیمادردبهبیروندرعمالهماندمعنويهم.کندخالص

کنممیشکایتکنم،میناشکريوقتیمن.کنمنمیجفامن. برگردمخواهمنمیدیگرمن: بگوییدبایدشدید

دیگرانوخودمبرايکنممیایجاددرددهم،مینشانواکنششوممیبلنددانم،میگویممیکنم،میمالمت

. جفاستایننشدم،نیکیآدممنندادمنیکیباراخدانیکیجوابمناینکه.جفاستاین

رادردهاهمینکهبینممیدوبارهاالن. دیگربشومخواهمنمیشدم،سرکشمن،دادنجاتدوزخازباریکمرا

وقتی.بیندازمراهایمشدگیهویتهمبیندازم،رادردهایمکهنکردکمکمنبهمنحالفراخیاین. کردمایجاد

رامانسرکشیبیاییمهافراوانیاینوهانعمتاینسایهدرکهزندگیدهدمیفرصتمابهآیدمینعمت

شودمیماسرکشیونعمت سبب حرونیفراوانیوقتی. راخودمانبکنیمدرمانییکوکنیمپیداوکنیمبررسی

:گویدمیاستقرآنآیههماینبله. هاشدگیهویتهمجهنمبهگردیمبرمیدوباره

107، آیه )23(قرآن کریم، سوره مومنون

ربّنَا أَخْرِجنَا منْها فَإِنْ عدنَا فَإِنَّا ظَالمونَ

.اگر دیگر بار چنان کردیم، از ستمکاران باشیم. آتش بیرون آورپروردگارا، ما را از این
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خداگویدمی، بله. باشیمناکنندگانوفاوجفاکارانجزءنبایدماوآوردمیبیرونآتشاینازراماپروردگارپس

گیردمینشانهرامادلوکندمیرهاراخردوعشقهايغمزهوبشویمتسلیممااگرکندمیبازرارادخانهزدر

بهفوراراخودشلطافتتواندمیزندگیهستیموضعیتیهردرماازهرکدامبرايیعنی. کندمیعاشقراما

.برساندمامرکز

4134مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چشم، تیرانداز شدهايغَمزباز شدچون درِ زرادخانه
بهمعشوقشوهعونازاشاراتصورتایندرخانه،اسلحهیعنیزرادخانهشود،میبازخداخانهاسلحهدروقتی

شمادارد،موافقنظریعنیست،امعشوقابروياشاراتغمزهرسد،میمامرکزبهشاديصورتبهخرد،صورت

پرتیرهايواودموفکانکنشویم،میتسلیمکهاینمحضبهو،شودمیبازماتسلیمبازرادخانهدردانیدمی

چیکهکنیممیشناساییماشود،میایجادمامرکزدرهاشناساییفورایعنیگیرد،مینشانهرامادلاوخرداز

.دهدمیرامعانیاینهمهباال،رودمیماهوشیاريوهستچیبه

کردعاشقِ شُکر و شکَرخاییمبر دلم زد تیر و سوداییم کرد
شاديیعنیشویممیشکرعاشقماموقعآنو،راماکندمیعاشقوزندمیماقلببهتیريخداباالخره

بایدآیاکردیم،جفادفعهآنکر،شُومایوسفیتهست،شیرینکهچیهر،زندگیزیباییزندگی،عشقزندگی،

شکرمنهستم،توجنسازمنگوییدمیالست،بهکنیدمیوفاشماهرموقعوفاست،عکسگفتمجفاکنیم؟جفا

اجراهمجهاندرتوانیممیراخووخاصیتاینیعنیگیرم،میراکرشفهمممیوگیرممیراکرشمنکنم،می

منکنید،میخوبرفتاردهید،میشیرینیدهید،میشکرمابهوقتی،بگوییمهممردمبهتوانیممیماکنیم،

.کنممیقدردانی

خوديبیسرکشند،حرونند،! چیهشکر! چیهقدردانیدانندنمیطلبکارند،ذهنیهايمنازايعدهیک

میتسلیمماوقتیگویدمی.شکستخواهدهایشاستخوانزمین،افتادخواهندباالآنازباال،بردندراخودشان

وآیدمیپیشحالتاینیم،نکمیبازرافضابکنیم،توانیمنمیکاريفهمیممیکهرسیممیجایییکشویم،

عشقشتیرخداکههستهمهبرايامکاناینیعنی.نباشدشکایتبشوید،شکروشُکرعاشقموقعآنبایدشما

شکروشُکرعاشقشدیم،اوجنسازشدیمعاشقوقتیرا،ماکندعاشقو،بشودشناسامادلوبزنددلشبهرا

.بشویم
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عاشقِ آنم که هر آن، آنِ اوست
یک مرجانِ اوستعقل و جان، جاندارِ

لحظهاینکهایدرسیدهنتیجهاینبهحاالتاشماآیاهست،اوماللحظههرکههستمکسیآنعاشقگویدمی

بیرونیچیزیکمالمالحظهاینگوییممیماپس!نههستید؟اوعاشقشماوهستزندگیمالخداست،مال

عشقتواندمیباشد،کرشوکرشُتواندمیلحظهایندزدد،میرالحظهاینکهشدگیهویتهمهمانست،ا

چیزیکمالاگرست،اآرامشوشاديازپر،باشداوماللحظهاینباشد،زندگییاباشدخدابهشدنزنده

.شماستدستاختیارشست،ادردازپر،باشدبیرونی

عقلهممن،جانوعقلدانممیمنو،هستاوماللحظههرکههستمکسیعاشقآنم،عاشقبگوییدبایدشما

گیرد،میاومرجانیکازگیرد،میاوانرژيهايبستهازراجانمن،حضورجانوعقلهممن،حسیجانو

هربگوییدشما.کنیدفکراینطوريشما.دهدمیجانآنبهو،کندمیزندهرامنجانوعقلاومرجانیک

اوماللحظهاینکهاینبراينداریم،مقاومتیوئیستیزهوقضاوتهیچماهست،اومالتسلیمبامنلحظه

.کنمستیزهآنباکهاینجايبهگیرم،مییادچیزيآنازمنافتدمیاتفاقیهرهست،

میحسرازندگیارتعاشهست؟مرتعشزندگیشماوجودذراتتويیعنیجانتانجانتان،وعقلشماببینید

فهمید؟میکجاازدارید،رازندگیخردیعنیدارید،همعقلوهستیدزندهشماکهشوید؟میترزندهکنید؟

هاابراضطوترسهاوهاخشمآنوهامقایسهآنوحسادتهاآنوهانظريتنگآندیگرکهفهمیدمیاالن

ازکهانرژيهايبستهآید،میآنورازکهانرژيیعنیمرجاناو،مرجانراشمارفتارکنند،نمیتعیینراشمارفتار

آنرالحظههرشماو.دهدمیجانوعقلشمابهوشودمیزندهشمادرانرژياینکند،میتعیینآیدمیآنور

هست،خاموشذهنیمنکند،غصبراشماايلحظهکهدهیدنمیاجازهذهنیمنبهوجههیچبهدانید،میاو

.شمادرپیپیتسلیمبا

بهلحظهونیستوسواسشدهزندهحضوربهانساندرحرص،بافکرازبعدفکرهستوسواسذهنیمندر

کند،میمراقبهکهآدمییکمثل.هستیدزندگیتماشاگرواودستسپاریدمیراهالحظهآگاهانهشمالحظه

میاتفاقاینکهستاشاکروکندنمیهمدخالتیکند،میراکارشهمزندگیکند،مینگاهاالن اینجا نشسته

ومقاومتآنبااگرکنیم،نگاهدرستاگرست،امعلمیکاتفاقیهرست،ااتفاقبهتریناینکهداندمیو،افتد

.نکنیمستیزه
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ام اضطرابکُشینیست در آتشمن نَالفم، ور بِالفم، همچو آب
موقعآنهستم،زندهزندگیبهحتماکنم،میادعازندگیعنوانبهحتمابکنمهماگرکنمنمیادعامنگویدمی

بهانسان.بگویدتواندمیموالنافقطراشعراینشد،کُمیراهاآتشداردشکبدونمنآباینکهبینممی

آنو،کندبیانراخودشوبگویدچیزيواقعاکهبیندمیموقعهاخیلیاگرولی،نداردادعاییشدهزندهحضور

کردنخاموشدر،دردهاتسکیندر،دردهایعنیذهنیمنهايآتشکردنخاموشدرکهدانیممیماموقع

کهموقعیتا،بشناسرادردتتوکه.دهدمیداردکهخودش،بیانبابدهشناساییشماهبکهایندر،دردهاآتش

میزندهراجانتوعقلو،گیريمیآنورازرامرجاناینناظرحضوریکصورتبهوهستیناظرحضوریک

.بکشیتوانیمیراآتشتتوموقعآنکنی،

یکیباشیدداشتهانتظارنبایدشماماست،خودشخصعهدهبههمهمسئولیتهااینموقعآنکهکنیدتوجهو

نیستشکییعنی،اضطرابکشیمآتشدرنیستکند،خاموشراشمادردهايکند،خاموشراشماآتشبیاید

،نباشدکشآتشاینکهندارمنگرانیهیچوندارماضطرابیهیچمنموردایندریعنی.هستمکشآتشمنکه

وذهنیمنهايگوشباکهکسیبگویدخواهدمیاالنبلهآید،میآنورازآبوانرژياینکهدانممیمنچون

:گویدمیفهمدنمیبدهگوشچیزهااینبهافسردهذهنیمنیکبا

3870مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

یی، گرچه نییبا شکَر مقرون نهییتو فسرده، درخورِ این دم نه
همآنتواندمیآیانیست،ایزديدماینشایستهباشد،داشتهپژمردهذهنیمنباشد،شدهافسردهسیکاگر

مالمتوداندمیاصلرادردهایشوبدهدگوشبزرگانسخنبهبیاید،پذیردنمیکسییکوقتیولیبلهباشد؟

درستچیهمهکنیدعوضچیزي را بیایید یککردید،شما:گویدمیکند،نمیمسئولیتحسداند،میاصلرا

اندیشسادهخیلیما.هستجبرانقانونگذاشتنپازیرهمبازهمآنچیزي؟همچینشودمیمگربشود،

درستخانوادهبشود،درستجامعهخواهندمیکنند،درسترامرکزشانخواهندنمیهاانسانکههستیم

.بکشیمخواهیمنمیهمزحمتیهیچباشد،عشقفضايبشنویم،گلوبگوییمگلبشود،

مشترکیزندگییکاالنوآوردهمادرشوپدرخانهازرادردهایشباشد،دردکنندهحملتواندمیانسانیهر

پژمردهست،اافسردهکهحالتیدر،داندمیآلیایدهآدمراخودشندارد،قبولراخودشسهمکرده،درست

.داردشدگیهویتهمکلیدارد،عیبکلیکه بفهمدموالنا،دمبهبدهگوشنیستحاضرست،ا
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یی، گرچه نییبا شکَر مقرون نهییتو فسرده، درخورِ این دم نه
شانیتويشکرنیست،شانیتويشکریعنیندارد،نیشکرتویشولیستانیکهستادرستانسانیهر

اووجودواردراشادیشزندگیتواندنمیست،ازندگیواوبینعایقییکوکردهمقاومتانقدریعنی،نیست

کنی،میستیزهافتدمیاتفاقیهربگیرید،اندارهلحظهایندررامقاومتتانمیزانیامقداربایدشما.بکند

؟باشیخداییدماینشایستهخواهیمیشوي،میافسردهکنی،میمقاومت

بهرامقاومتبایدکند،زندهراماخودشدمباخواهدمیخدالحظههربپذیر،زنفخترودهدتجاناودمکه

بله،باشید؟داشتهشکرتوانیدمیهستید؟نیگرچهندارید،شکرکهکنیدقبولخواهیدمیشما.برسانیمصفر

دانیمیکاملودانینمیمسئولراخودتوهستذهنیمندیدکهداريکهدیديآنباولی.بخواهیاولباید

.شدنخواهددرستکاراینکنند،تغییردیگرانکند،تغییربیرونگوییمیو

دردازپرذهنیمنباکهکنندمیفکراندیشانهسادهولوحانهسادهواقعاهاآدمکهایندبدانیبگویمهماینو

دردبشودبرقراررابطهاینکهنیامحضبهکنند،درستتوانندنمیکنند،درستخوبیزندگیتوانندمینفردو

بگیرد،صورتبایدکارکند،میگسستهکند،میخرابرارابطهکینهورنجشانباشتگی،درد،و،شودمیشروع

احترامهمبههستندشوهروزنکهنفردواین.کندکارخودشرويکسیهرکهکندمیایجابجبرانقانون

باهم مننیستند،همدوایشانصدممنبگویدکهنباشدطورياین.باشندداشتهقبولرادیگرهمبگذارند،

.کنمصحبتاوبابشینمتوانمنمینیستند،منسطحدرایشان

واندافسردهباشند،داشتهشکرتوانندمیهستند،نیولیندارندشکراینهاست،اذهنیمنبرخوردهاياینها

باشدشایستهبایدانسانشایسته،یعنیخوردرنیستند،آیدمیلحظهاینکهخداییدماینوندشکرخوردر

هاموقعبعضیکند،صفرراذهنیشمنبایدنیست،کافیهممتواضعبشود،متواضعبایدانسانشایستگیبراي

.بفهمدراتسلیممزهبفهمد،رازندگیشاديمزهبگذردانرژياین،کندصفررامقاومت

کز جنوداً لَم تَرَوها غافلیرخت عقلت با تو است و عاقلی
.هنوز کاالي بی ارزش عقل جزئی با توست و هنوز جزو عاقالن دنیا خواه و عافیت طلبی

میغافلی،تروهالمجنوداصطالحاینازو.هستیذهنیمنعاقلتووتوستباذهنیتمنعقلاینکهگویدمی

کهطورهمیناینطلبی،عافیتوخواهدنیاعاقالنجزوهنوزوتوستباجزويعقلارزشبیکااليهنوزگوید

کنهمینطریقازشود،میتسلیمانسانوقتیکهستااینمنظورشو.ستاقرآنآیهبهمربوطبینیدمی
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نمیراآنهاماکه،کندمیدرستراماکارهايوآیدمیطرفآنازهاییکمکهایی،انرژيلشکریانی،فیکون

: موالناگرفتهراآنازقسمتییکالبتهکهگویدمیآیهگویدمی.بینیم

26، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

لک جزَاء ٰ◌ وذَۚ◌ رسوله وعلَى الْمؤْمنینَ وأَنْزَلَ جنُودا لَم تَرَوها وعذَّب الَّذینَ کَفَرُوا ٰ◌ ثُمّ أَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه علَى

الْکَافرِینَ

دیدید فرو فرستاد و آنگاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانى که آنها را نمى

.کافران را عذاب کرد، و این است کیفر کافران

وقتیباال،بیتدربگویدخواهدمیاند،شدهدنیاییاینچیزهايباشدگیهویتهمکهآنهاییدانیدمیکافران

،توذهنیمنعقلتشکیالتتمامیعنیعقلترختپخت،ورختمثلگفتندمینهاخچیزهايبهقدیمرخت،

داریم،ترسداریم،خشمداریم،حسادتداریم،کینهوقتیماست،باهممادردهايمثلماتصمیمهايانگیزهکه

و،ماستباماعقلرختاینو،تصمیموتشخیصبرايکنیممیاستفادهکهستاابزارهایییاانگیزهايهماینها

آنورازکهلشکریانیاینکنیم،میمقاومتوکنیممیستیزهوهستیمعاقلکهزمانیتابنابراین.هستیمعاقلما

.هستیمغافل،بینیمنمیراآنهاماو،بیایندباید

همانطریقازخدابشوي،تسلیموقتیکهدانینمییعنی،هستیغافلبینینمیتوکهلشکریانیازکهیعنی

اینازکاراینبرايو.کندمیدرستراتو،فرستدمیتومرکزتويکهخرديودمشو،خواندیمکهفکانکن

میمابهراآرامششهست،صادقماهمهمورددرآیهاینبگویدخواهدمیکه، گویدمیکند،میاستفادهآیه

.فرستدمیمومنانتمامبهفرستد،

خرديهستند،انرژيهايبستهلشکریاناینهابینیم،نمیراآنهاماکهفرستدمیماکمکبهلشکریانیو

گذاردنمیکند،میدرسترا آنجاوآیدمیمامرکزبهخدایازندگیوسیلهبهکههستندشناساییهستند،

راشدگیهاهویتهماینکسیاگرو.نکنیممقاومتوباشیمتسلیمماکهشرطیبهبماند،طورياینمامرکز

نگهداریم،راعقلمانرختکهدهیممیترجیحماولی.بیندمیکیفروشودمیعذابصورتایندرنگهدارد

چهلمابساچهندارید،نگهراذهنیمنعقلشما.موالناگویدمیچیبشویممتوجهرابیتاینخواهممیمن

اینهابودند،غلطآنهابودند،ماتشخیصبودند،ماعقلاینهاوایمگرفتهتصمیمابزارهایییکباسالپنجاهسال،

بشوند،ماعقلآنهاکردنزیادوشدگیهاهویتهمنگهداریم،راهاشدگیهویتهمخواهیمنمیماندار،نگهرا
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انتقامیابشوندماتشخیصدردخالتیابشوندماعقلشدگیهاهویتهمدادندستازترسخواهیمنمیما

لشکریانیاینازآیه،اینازگویدمیصورتایندرباشیطوريایناگر.ماعقلبشونداینهاورزيکینهیاجویی

قاآمیگویمی.کنیممینگاهداریمحسیچشمباماچونببینیم؟توانیمنمیچرابینیم،نمیموقعهیچماکه

وقتیشما،بهشودمیکمکدرونازنهکند،نمیکمکمنبهبیرونازکسیکمک؟کدامآمده؟کجاازکو؟لشکر

.کنیمصفررامقاومتوبشویدتسلیم

***پایان قسمت سوم *** 
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4310مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نبودشان گرانیِّ قُواز آنکه را رباید هر هوامر سفیهان
یعنیهواهردارند،راهاشدگیهویتهمعقلکههستندذهنیهايمنهمیننادانان،یعنیسفیهانازمنظور

جورهرهستند،سفیهکهراذهنیمنهايانسان:گویدمیپس.ذهنیمنخواهشهرشدگی،هویتهمهر

بکند،ریشهازیعنیبکند،جاازتواندمیراآنهاهستند،آنهاشدگیهویتهمکهبزرگوکوچکهايخواستن

یاسفیهاینچرا؟ندارند،بینهایتعمقندارند،بینهایتریشهندارند،زندگیاعماقدرریشههنوزکهاینبراي

هویتهمدراشریشهندارد،ریشهاصالًیا،داردسطحیبسیارریشهجهانیاینچیزهايباشدههویتهم

.زندگیدرنهشدگیهاست

که ز باد کَژ نیابد او حذَرلنگر آمد مرد شَرکَشتئی بی
درشدگیهویتهمکهکسیهریازنیامرداینجا،دراست انسانمردازمنظورشرور،انسانیامرد:گویدمی

وورایندریارويدررااوتواندمینفسانیخواهشهریابادهر.استلنگربیکشتیمثلآدماین،داردمرکزش

ودانیممیماکهچیزيآن.نداردثباتبنابراینبکشد،خودشبهرااوتواندمیايخواستههربکشد،ورآن

است،مهمیبسیارچیزتاسهثبات،وتمکینوقوتگفتیماست یادتان.استثباتآنوداردارزش

نجاتدهثباتیبیزینراخلقثباتوتمکینوقوتدهندهاي
درکهراثباتودهیمیمابهفضاگشاییتواناییودهیمیخردغذايدهی،میرانورغذايکهکسیايیعنی

همهربنابراینپس.ندارندریشهکهچراشدندثباتبیمردم.استداشتنلحظهایندربینهایتریشهواقع

بد،بادیعنیکجباد. نداریدثباتشماوبکشدآنورواینوریکتاییدریايرويتواندمیراشماشدگیهویت

.نبیندآسیبکند،اجتنابآنهاازتواندنمیاوو،کشدمیراآن،بیرونیچیزهايکششحرص،یعنی

کن از عاقالنلنگري دریوزهلنگرِ عقل ست عاقل را امان
یعنیاست،اوامنمحلعاقل،لنگراینو.استعاقللنگرزندگی،درداريریشهیازندگیخردزندگی،عقلپس

ایندربکشند،بتوانندراماجهانیاینچیزهايوثابتبایستیمجایکبتوانیم،باشیمنداشتهحضورلنگرمااگر

عاقالن،ازگویدمی.مباشیداشتهثباتبایدمکنیامنیتحسمخواهیمیاگرداشت،نخواهیمامنجايماصورت

یعنیکردندریوزهکن،دریوزهبخواه،خوبیلنگریکرسیدهحضوربهکهانسانهاییازموالنا،ازخردمندان،از

لنگرچجوريکهبدهدیادمابهخواهیممیموالناازمایعنیبخواه،آنهاازهابخوگویدمیاینجادرکردن،گدایی
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اینازراماکهنکشندخودشانبهراماجهانیاینچیزهايجاذبهقدرتوچیزهاحرصکهطوريبهکنیم،پیدا

.کنندخارجلحظه

از خزینه درِّ آن دریاي جوداو مددهاي خرَد چون در ربود
راخردهايکمکاواست،جواهراتخزینهاست،ردخزینهکهخدایکتایی،فضايبخشش،دریايآنازیعنی

مابهتا،کنیماستفادهاستادصورتبهبزرگییکازماکهکندمیپیشنهادکهبینیدمیموالناپس.استگرفته

بگیریمخردمیبتوانهمما،استنشدنیتمامبخششدریايکهالهیگوهرهايخزینهازهمماچجوريبدهدیاد

. بگیریملنگریابگیریمثباتیا

بِجهد از دل، چشم هم روشن شودزین چنین امداد، دل پر فَن شود
میخودشبهآنشدههویتهمآنباکهچیزيهرراذهنیمنیاسفیهآدم:کهگویدمیقسمتایندرموالنا

بیکشتیمثلآدمهااین:گویدمیو.هستنداینطوريمردمازبسیاريباشد،داشتهثباتکهگذاردنمیو،کشد

ثباتاگر.ندارندثبات،کرداعتمادآنهابهشودنمیوبردمیطرفآنوطرفاینبهراآنهابادکهمانندمیلنگر

اینبراي،کندکمکتوبهاوولی،باشیداشتهراخودتلنگریعنیعارفییکازبگیريبایدلنگریکخواهیمی

ازپرشود،میحکمتازپرمامرکزما،دلکمکیچنینیک:گویدمیگرفته،راکمکهااینالهیخزینهازاوکه

.شودمیکاربرهايروش

اینکهبینیدمیپسما،ذهنبهما،هايحسبهآیدمیدلازشد،خردازپرشد،روشنمادلوقتیبنابراین

که،باشدذهنیمنمامرکزاگرشود،میروشنمامرکزاینازماذهنبعالوهبقیهوگوشوچشمما،حسپنج

ذهنوهاحسدرشودمیمنعکسآنشد،روشنمامرکزوگرفتیمراغیبیامدادهاياینمااگرندارد،روشنی

.بیندمیدرستماهايچشمشود،میخالقمافکرهاي.ما

زآنکه نور از دل بر این دیده نشست
استتو عاطلتا چو دل شد، دیدة

فکربهما،هايحسبهما،چشمبهتابدمیشود،میمنعکسکهماستمرکزازخرد،نور،هوشیاري،کهاینبراي

هویتهمآمدیمبود،زندگیمادلاولهوشیاري،صورتبآمدیمکهوقتیازرفت،یعنیشدخداییدلوقتیما،

اینیعنی.شدهبهرهبیشده،باطلهممادیدبنابراینرفت،مااصلیدلبنابراینپس.شدعوضمادلشدیم
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درنیستموثرندارد،ايبهرهیعنیعاطلهکنیممیعملوکنیممیفکروبینیممیذهنیمنبااالنماکهطوري

.کندمیایجاددردفقطبیرون،

ز آن نصیبی هم به دو دیده دهددل چو بر انوارِ عقلی نیز زد
طریقازبهماشدیموصلیعنیشد،وصلزندگیخردبهیعنیزدعقلیهايهوشبهمامرکزیعنیمادلوقتی

دلزندگییعنیخالی،فضايبهشدتبدیلذهنیمنازشد،عوضمادلشد،گشودهفصاتسلیمازپس،تسلیم

رسدمیماهايچشمبهرسد،میهمماهايدیدهبهخردنیاازهوش،اینازصورتایندر.کردتسخیرراما

. رسدمیماهايحسبهیعنی

وحیِ دل ها باشد و صدقِ بیانز آسمانپس بدان کآبِ مبارك
آیهاینمنظوردهم،مینشاناالنکه،آمدهآسمانمباركآبتویشکهراآیهاینبدان،رااینپس:گویدمی

میکهکیرمباآبو،شودمیوحیهمشماومندلدلی،هربهشودمیمعلومپسهاستدلبهشدنوحی

بهکهداردامکانهمشماومنبرايپسمابیانراستیواست دلوحیاینقرآن،درآیدمیآسمانازگوید

تصویروذهنیمنحفظبرايوباشدصادقانههمیشههممابیانوبیایدپیغاممادلبهوبشویموصلزندگی

:استاینبلهنباشد،بیاید،خوششانمردمیاآیدبیخوششمردماینکهبرايذهنی

9، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

یدصالْح ّبحو نَّاتج تْنَا بِهکًا فَأَنْباربم اءم اءّمنَ السنَزَّلْنَا مو

.ویانیدیمهاى دروشدنى رو از آسمان، آبى پربرکت فرستادیم و بدان باغها و دانه

آسماناینمنظورآید،میبرکتباهوشیکبرکت،باخردیکدرون،آسماناینازکهشودمیمشخصپس

.گویدنمیرااینکنیم،میدروماودهدمیرشدراهادانهاینوآیدمیبارانکهنیستاینطورنیست،

درونآسمانازرابرکتشفرماست،فرمجنسازرود،میوآیدمیجهاناینبهکهکردنیدروچیزهرگویدمی

درونآسماناینازرابرکتشاناینهادارید،عالقهاینهمهکهداریدآفلچیزبیرون،چههرشماپسگیرد،میما

اینصورتدرنباشید،راستگوشمااگرنرسد،شمادلبهوحیاگرباشد،نشدهبازآسمانایناگرگیرند،میشما

خواهدایجاددردفقطشد،نخواهدموثرواستبیهودهوباطلهمهشما،اعمالشما،فکرهايشما،مرکزشما،دل

است؟درستکرد،
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ننگریمطاعنسوي آن وسواسِما چو آن کُرِّه هم آبِ جو خوریم
وبخورندآبآیندمیاسبانکهگویدمی.خواندیمقبالکهجالببسیاراستايقصهازابیاتاینکهکنیدتوجه

توانندمیاسباناینبنابرپسبخورد،آبخواهدمیهمنآکهستاکوچولواسبیکست،اآنجاايکُرّهیک

انسانیتواندمی،استکوچکواستنجیبکهاسبکرهاینو،گذشتهآنهاازسالیوسنکهباشندانسانهائی

آبخواهندمیاسبهاتاداریم،باناناسبماوجهان،اینبهرسیدهتازهکهاستجدیديهوشیاريکه،است

ماسوتبازنیممیسوتماوقتیکهاستاینمنظورشانزنند،میسوتباناناسباینطبیعی،بطوربخورند

زنیم،میسوتما،نیستندبلدخوردنآبمردمکهگویدمیوزندمیسوتجهانایندرکسیهر.بخوریدشما

میتاآمده،همکرهاینبخورندآبآمدنداسبهاباالخره.هستندبانهااسبهماناینهادهیم،مینشانراهما

.بخوردتواندنمیآبترسد،میاینزنندمیسوتبانهااسببخورد،آبخواهد

سوتمابخورندآباینهاخواهندمیتاجهان،اینبهآوریممیراهایمانبچهمااست،انسانوضعیتبیاناینو

مادرآنولیبخورند،آبگذاریمنمیوکنیم،میتعریفراآباست،اینآبخورند،نمیآبآنطوريزنیم،می

ایناصالزد،خواهندسوتاینهابخور،راآبتتو،نکنتوجهسوتبهکهگویدمیکند،مینصیحتییکاسبکرّه

کنندمیفکرايعدهیک.شودنمینزنندسوتاگرکهکنندمیفکرزنند،میسوتچهبرايکهدانمنمیرا

میزندگیآبطبیعیبطورماکهحالتیدربخورند،زندگیآبیعنیبخورند،آبتوانندنمیمردمنزنندسوت

همینبرايبخوریم،آبجوريچهبگویندمابهوبزنندسوتنیستالزمبشویم،تسلیمتوانیممی،بخوریمتوانیم

:گویدمی

ننگریمطاعنسوي آن وسواسِما چو آن کُرِّه هم آبِ جو خوریم
ذهنی،منعنوانبهماستدروندراشیکیزنندهطعنهگروسوسهزننده،طعنهگروسوسهیعنیطاعنوسواس

میایرادنفرچندین،کنیدمیگوشبرنامهاینبهشمازنند،میسوتگذارند،نمیکههستنددیگرانهمیکی

موثرشمادرموالناابیاتاینخوببینیدمیشماکنید،میگوششماکهچیستاینهانکنید،گویندمیگیرند،

گویندمیزنند،میسوتايعدهیکولیشود،میکمتانغصهوغمکنید،میپیشرفتشماوافتدمی

کنید،نگاهنبایدشمااینها،سوياینبنابرهستند،زنندهطعنهگرهايوسوسهاینهانکنید،توجههمبعدنخورید،

.قصهاینازکندمیموالناکهاستهائیگیرينتیجهاینهابخورید،راآبتانبایدشما
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خلقان همه بادي شُمرطعنۀپیروِ پیغمبرانی، ره سپر
میشانذهنیمنرويازکهخلقانطعنهخلقان،مالمتوبرو،راراهتتوهستی،پیغمبرانپیروتوگویدمی

بخواهدکسیهربله،ما؟براياستمهمابیاتاینخوب.کناثربیرااینها.ندهگوشیعنیبده،بادرااینهاآید،

اینهاهایش،دوستخواهرش،برادرش،همسرش،فرزندانش،استممکنبرشودوردرکندکارخودشروي

پیغمبرانپیروماازکدامهرگویدمی.شناسندنمیراآباینهابخورد،آبگذارندنمیاینهاهستند،زنسوت

:اندآوردهایناثباتدرهمراآیهاینبلهندهیم،گوشمردمطعنهبهوبرویمبایدراراهماناینبنابرهستیم،

54، آیه )5(قرآن کریم، سوره مائده

.…ۚ◌ یجاهدونَ فی سبِیلِ اللَّه ولَا یخَافُونَ لَومۀَ لَائمٍ .…

…نمی ترسند) سرزنش کننده اي(هیچ مالمتگرى ) سرزنش(کنند و از مالمت همواره در راه خدا جهاد مى. …

دروندررافضاکهاستاینتانکوششتمامیعنیکنند،میجهادخداراهدربکنید؟راکاراینتوانیدمیشما

خواهندسرزنشراشماکنندگان،سرزنشکهبدانیدویقینقطعبطوربایدشماو.بشویدزندهخدابهوکنیدباز

.نداریدآنهاسوتبهکاريشماپسزد،خواهندسوتگرفت،خواهندایرادکرد،خواهندمالمتکرد،

اندآن خداوندان که ره طی کرده
اند؟کردهبانگ سگان کی گوش فا

کردهطییییکتافضايبهذهنیمنازراراهکهبزرگان،اینجادرخداوندانبزرگان،تمامگویدمیبه،یعنیفا

هویتهمهیچتااند،کردهطیراراهاند،انداختهواندشناختهراهایشانشدگیهویتهمیکییکییعنیاند،

توانستندنمیکهکردندمیاگر.اندنکردهذهنیهايمنیعنیسگانعوعویابانگبهگوشپسنمانده،شدگی

موالنابینیدمیاگرشماهمینطور،همشما.اندکردهطیراراهشانپائیناندانداختهراسرشانکنند،طیراراه

داریدپیشرفتبینیدمیوبشناسید،رادردهاها،شدگیهویتاینیکیویکیکند،راهنمائیتواندمیراشما

. زنانسوتسوتبهندهیدگوشکنید،می

اگرودهدمینشانراذهنیمنمختلفهايجنبهابیاتاینخوانم،میبیتچنددوبارهسومدفترازخوببله،

سوتمانعاالنهمین.کنیممیبرخوردموانعاینباماچراوراه،درستاموانعیچهکهدیدخواهیمکنیددقت

منبوسیلهشودمیایجادمانعیکوقتیباشد،بزرگیمانعتواندمیاین.گفتراهاکنندهمالمتگفت،رازنان
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منخواهدمیشخصآناینکهبرايبایستید،نبایداوجلوکنید،دعوااوبانبایدبزنید،دوررااینبایدشماذهنی،

.خواهیدنمیرااینشماوبیاوردباالراشماذهنی

3827مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

را تو کورز آن ندیدي آن موکّلمیر دیدي خویش را، اي کم ز مور
هوشیارانهماتاگذاشته؟چراماست،ذهنیمنآنوگماشتهمابرخداراماموريیکمامور،یعنیموکلگوید،می

قويشناختشماست،باشگاهمثلذهنیمنبشناسیم،راذهنیمناینو،بشویمقويمعنويعضالتلحاظبه

ذهنی،مندرتوگویدمی.بشویمزندهاوبهوهوشیارانهبشویمقويکهبکنیمپیدارااینلیاقتو،ماراکندمی

خودبرشدهگماشتهمخفیماموراینکهاستهمینبراي.هستیمورازکمترحالیکهدر،بینیمیامیرراخودت

کهکسیاولین.ذهنیمنهمانمامور؟کدامبیند،نمیرامامورکهاستذهنیمنهمانکور.بینینمیکورايرا،

.استخودتانذهنیمنخواندیم،االنهمینکنید،طیراراهاینیا،برسیدحضوربهشماگذاردنمی

شماحاالکهگویدمیبعدوکندمیدرسترااین، رامنچراخداچه؟یعنیاست؟سیستمیچهاینگویدمی

ازذهنیمناینکهمعنويورزشجسمیورزشنهبکنیدورزش،بشویدباهوشبشوید،هوشیارقدراینباید

راهوشیاريبایدشما. استراهاینازشدنترهوشیاراست،راهاینازشدنقوياینکهبراي؟نیایدبرشماعهده

ماموروگرنه.آیدمیبرمامورعهدهازکهاستشدهکندههوشیاريآنفقطها،شدگیهویتهمازبکنید

.گذاردنمیمامورنشویدقويبشوید،قويکافیاندازهبهبتوانیدشماکهآنجاایستاده

امیرراخودماناگرما.رفتشدتمام،بدانیمقويبدانیم،امیرراخودمانماکهاستاینضعیفیهايراهازیکی

کسیچهاساسبرامیرذهنی،منشود؟میقويچیزيچهذهنیمنعنوانبهبلندبشویموبدانیمشاهبدانیم،

.استمامورهمانهاشدگیهویتهماینو،هاشدگیهویتهماساسبر؟هستیم

عهدهازجوريیک،کنیداشراضیکنید،کوچکبایدرااینکهشدهگماشتهشمابهکهرامامورشماشودمی

یاکنیداشقويدمبهدمهر،برومکنولرامنخدابهراتوخدا،سويبهروممیدارممنبگوییدبیاییدبراش

بهکنیدمیقويرااینچههرآنوقت،کنیدضعیفراخودتانآنوقتبرویدشمابگذاردآنکنیداشعصبانی

.نیستیمتوجهراموضوعاینهستیکورتوگویدمیموقعآنوشوي،میضعیفتوهوشیاريلحاظ
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پرّ و بالی کو کَشَد سوي وبالگشتی زین دروغین پرّ و بالغرّه
سويبهکهبالیوپر. شديمغرور،هاستشدگیهویتهمهمینبهنازیدنکهدروغینتبالوپربهگویدمی

ماهايشدگیشرطیاست،ماشدههویتهمهايفکرهمیناست،مادانشمابالوپرکشاند،میرامابدبختی

منمگوییمی.استماستیزهاست،مانظريتنگ،استماحسادت،استماهايبالوپرماهايدردحتیاست،

درمابالِوپراینهاحرص،بهمیل،ستیزهبهمیل. بگیردتواندنمیرامنجلويکسیوبدهمانجامراکاراینباید

. کشدمیعذاب،کشاندمیوبالکشاند،میبدبختیسويبهرامابالوپراین،استذهنیمن

آلو شد، گرانی ها کندچون گلپر سبک دارد، ره باال کند
هاشدگیهویتهمباوقتی. کشدمیباالراشماپر. شودمیسبکپربیندازيراهاشدگیهویتهمگویدمی

ما. شودبلندکندپروازتواندنمی،آدمشودمیگرانصورتایندر،شدآلودهگلیعنی،شدسنگینشد،آلوده

ازهاشدگیهویتهماینرويازتوانیدنمیاگر.کندارزیابیراخودشبایدکسیهر؟نهیاهستیمگراناالن

.بپریدجهاناینروي

هاگربهراهاشدگیهویتهماینوهاشدگیهویتهمروينشستیمآمدیمکههستیماییپرندهمثلماگفتیم

داریممینگهراشدگیهویتهمبیندازیم،راشدگیهویتهماینوبپریماینکهجايبهمابخورند،خواهندمی

تهدید،استمرگگربهگویدمی.آنجاایستادههمگربه،شویممیموشزمینزیرموش،سوراختويرویممیو

بهکهچیزيهراست،زمانبردمیبینازراهاشدگیهویتهمراهافرمکهچیزي،استفناگربه.استمرگبه

تويرویممیآنهابهچسبیممیما.برودبینازبایدیعنیشودمیزمانمشمولآیدمیوجودبهآیدمیدنیا

.ذهنتويیعنیآنها،موشسوراخ

آدمبهچیرگیکهاستاینآنوبدهدتوضیحخواهدمیموالنارادیگرچیزیکاالن. خواندیمرامطالبیپسبله

ما،نشینندمیعقبمردموشویممیچیرهماوقتیبگویدخواهدمیو.براي ما مضر استسلطهدیگرهاي

بسیاربسیارروابطدر،آوردمیراهاییمثالهمقرآنازکهموالناپندیاوحقیقتاینو،کنیمرهابایدراموضوع

فشارفشارهینیستالزمشما،خواهدمیمعذرتیااشتباهبهکندمیاعترافمقابلطرفوقتیهستند،موثر

کهچیزيآنوزیباییاینو،کندمیحملهیاکندمیدفاعگرددمیبرشخصآنبکنیدراکارایناگروفشار

:گویدمی.رودمیبینازآنبودهاانساناصالحوگشتیمیدنبالش
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4565مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ییدر نبرد و غالبی آغشتهییاي که تو بر خلق چیره گشته
،داشتنسلطه،بودنغالبکهبینیدمی. ياشدهآلودهبودنغالبوستیزهدرداري،مردمبرسلطهکهکسیاي

خواهدمیراکاراینوکندمیسروريوکندمیغلبهحسکهزمانیتاتوذهنیمنیعنیاست،ذهنیمننشان

کهکسی. هستیستیزهبهآغشتههستی،شدگیهویتهمبهآغشتهو.داشتخواهیذهنیمنتوکند،حفظ

استآغشتهغالبیونبرددر،موالنازندمیحرفجوريچهکهبینیدمی.استغلبهدرودعوادرداردسلطه

:گویدمیچهببینیمحاال.استآلودهیعنی

آرد کَشانتا تو را در حلقه میکرده ستشانآن به قاصد منْهزِم
شکستیعنیمنهزِم.برويهاآندنبالتوتادادهفراريراهااینقصدایعنیقاصدبهگویدمیاو.خدایعنیآن

. نیاورفشاردیگرتوشودمیتسلیموکشدمیعقب،گریزدمییکیوقتیبگویدخواهدمی. گریخته،خورده

توانیمیجایییکتاتوکه،استموثربسیاربسیارموضوعاینخانوادهمخصوصااجتماعیروابطدرکهگفتم

هیوآوردنفشاروکردنکاووکنددیگر،آوردهوجودبهذهنیمنراموضوعاینچونآنازبعدوبیاريفشار

. نداردلزومیرفتنآنتهبهوکردنتکرارمرتب

آرد کَشانتا تو را در حلقه میکرده ستشانآن به قاصد منْهزِم
.نکندنبالراهاآنتوبیندازد،توگردنبهراحلقهکهوردآمیکشد،میداردراتوکهگویدمی

در مران تا تو نگردي منْخَزِمدر کَش پیِ این منْهزِمهین عنان
می. شندکمیواندازندمیشتربینیبهکهاییحلقهیعنیآمدهخَزمریشهازو،مطیعومقهوریعنیمنخَزِم

کهکسیآن،نشستهعقبکهکسیآننرو؟کسیچهدنبال.نروهاایندنبالوبایستیعنیکش،درعنانگوید

کاراین،گوییممیرایکیآنماوچیزيیکبهکندمیاعترافوکشدمیعقبآنکهبساچهو. کشدمیعقب

میرااشرابطهانسانکهاستموارديازیکیاینو،گزاریممیزیادرافشاروکرديهمراکارآن،کرديرا

گرفتارهمتوتا،نکندنبالراهااینبایستیعنیمنخزِم،نگرديتوتامراندرگویدمی. کندخرابیکیباتواند

. نگیريقرارقهرموردیانشوي
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حمله بینی بعد از آن اندر زِحامچون کشانیدت بدین شیوه به دام
حملهآنازبعد.کندمیصحبتخدابهراجعکشاند؟میکی،دامبهراهاینباراتوکشانیدوقتیگویدمی

رود،میفراريدنبالوآوردمیفشارهیجهانایندراییرابطههردردلیلیهربهکسیهریعنی،دیدخواهی

توو،بیندازدگردنتبهراحلقه،بدهدقرارتنگنادر،کشدمیراتوداردخداگویدمینشیند،میکهکسیآن

وشمابینآیدمیپیشجهانایندريامسئلههرکهاستمهمنکتهاینو. نکنراکاراین،رويمیدامبسوي

هویتهمبدهیدادامهوبکنیددنبالچقدرهرراشدگیهویتهمو،برخاستهشدگیهویتهمیکازکسی

حالمانودیگرچیزیکبهآنجااز،دیگرچیزیکبهپریممیماشدگیهویتهمایناز.شودمیقويشدگی

. کنیدتمامراموضوعشماکهاستمهمبسیاربسیاروشودمیخراب

شوندمیشروعهاموضوعیعنیتراپیگشتالت،)Gestalt Therapy(تراپیگشتالتنامبهبودروانشناسییک

علتکهبگویدخواستمیمعروفروانشناسپِرلزآقاياین.شوندنمیتماموهستیدهویتهمآنباشماکه

یعنی. هستندبازهنوزاست،نشدهبستهاینهاولیاستآمدهپیشکهاستموضوعاتیخاطربهانسانمریضی

پساین،بشودتمامبایدجایییک،استشدهشروعشدگیهویتهمیکازوشودمیشروعکهچیزيهر

.نشویدگرفتارتنگنادرنروید،فراريدنبالو،کنیدتمامزودراموضوعاینشماکهاستاینچیزبهترین

شدن کی گشت شاد؟عقل ازین غالب 
چون درین غالب شدن، دید او فساد

باشدخردمندکهآدمییکهابحثدرحتی. نیستشادکسیبهشدنغالباززندگیخرَدزندگی،عقلیعنی

عوضسببکاراینکهداندمیچون،کندسالحخلعراطرفوکندغلبهکامالکه،بیاوردفشاراینقدرخواهدنمی

همچیزآنباشخصآنودانینمیتوکهگوییمیداريتوکند،میدشمنیایجادو،شدنخواهدآدمآنشدن

غالبازخردمندآدمیکگویدمی.کنیدمیمحکمراآنولی،کنیدنمیپاكراشدگیهویتهمشمااست،هویت

جوريچهگرفتم،راحالشدیدي: استخوشحالشدنغالبازذهنیمنهرکهحالیدر،نیستخوشحالشدن

. کردمسالحشخلعدیديکردم،مجابش

راکاراینکلعقلگویدمی. کنندخُردخواهندمیرادیگرذهنیمنآن،باالآیندمیذهنیمنعنوانبهمردم

. کارایننداردايفایدههیچ،آیدنمیخیرکاراینازدارد،وجودفسادکهبیندمیکارایندراینکهبراي،کندنمی

ریزد،نمیراآبرویشو،نرنجداوکهداردمینگهجوريیکراشخصآنو،کندمیبازرافضاخردمندانسانیک
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کند،نمیضعیفشکند،نمیخُردشکند،نمیمحکومراشخصآنهمفرديطوربهریزد،نمیراآبرویشجمعدر

.کندنمیغلبه

هیچدانم،میاینقدررااینمنچونهستمصدمنهستییکمثالتوکهکندثابتکهنیستطورياین

طرفکهکندنمیتصحیحآنطورخردمنديهیچگیرد،نمیایرادخردمنديهیچکندنمیراکاراینخردمندي

درستشماگویدمیاشتباهراچیزیکی،یکاگرکهگفتیمبرنامهایندرهمبارهاکنید؟میتوجهبرود،آبرویش

مالاست،حافظازشعراینبگویدنفریکمثالیا،باشدفاحشیخیلیاشتباهیکدیگراینکهمگرکنیمنمی

.کندمیدرستشرودمیخودش،نیستدرستایننهگویمنمیاینجامن،باشدسعدي

تیز چشم آمد خرد بیناي پیش
خویشکه خدایش سرمه کرد از کُحلِ

خواهداتفاقیچهبیندمیبیند،میراجلوبیند،میراپیشوبیندمیراچیزهمهواستتیززندگیخردگویدمی

کهکردمانباشتهدانشاینقدرمن. داندمیموفقیترااینوکندغلبهوکندپیداسلطهخواهدمیذهنیمن. افتاد

بازرافضازندگیخردنیست،طوراینزندگیخردولی.دانندنمیچیزيکنمثابتو،کنممحکومتوانممیراهمه

رودمییکیآبرويبینداگرحتیو.کندنمیکشفشولی،بیندمیراهاعیبکهاستدرستشخصوکندمی

خردنشود،سبکنشودمحکومآنجاشخصآنتا،کندمیمنحرفرابحثگیرد،میراجلویشکند،میحفظش

. استطوراینزندگی

کُحلازکردسرمهخدایشکهبیند،میخوباست،کشیدهاوهايچشمبهخودشسرمهازخدااینکهبرايچرا؟

آندارد،رازندگیخردهايچشمشخصآن. استکردهبازرااوهايچشماینکهبرايسرمه،: کُحلخویش،

هستندهویتهمذهنیهايمنهمهکهداندمیشخصآنکنند،میاشتباهذهنیهايمنهمهکهداندمیشخص

.کردشودنمیدرستشبشکنداگرکهداندمی.بشکنندگذاردنمیو،هستندشکنندهوفکرهاوباورهابا

آرام،آرامیواش،یواششخصآنتاکنیمبازفضاآناطرافنهیاکنیمخُردرایکیبایدبکنیم؟بایدکارچه

انواعدارد،دملکسیهر. کسیهردملدملمان،گذاریممیدنبهدملمان؟رويگذاریممیدنبهگفتاستیادتان

کاراین. بشکندگذاریدنمیوکنیدمیبازرافضاشماکند،ایجادخواهدمیدرددهد،مینشانواکنشاقسام

.بشودآسانمابراياجرایشتاکنیمتحملبایدهمینبراي.نیستآساناجرایش. نیستآساننهاست؟آسان
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ابیاتاینخواندنبااالنما. کردیماشتباهفهمیممیکنیممیکهاشتباهما،خوانیممیراچیزهااینوقتیولی

بسیارکنندخُردخواهندمیکهحالعیندرذهنیهايمنکهدانیممیشود،میزیادذهنیهايمنبهاحتراممان

هاآدمتا،کردبازرانرمفضاياینباید. شودمیآنبهتبدیل،ببیندآسیببشود،خُردبشکند،. هستندشکننده

خودشانپس،نیستندآنهاشدگیهاهویتهماینچیزها،اینکهبدهندتشخیصخودشانکنند،پیداراخودشان

راتوآبرويکهچیزيآنگفتبیتهمبازامروزاستیادتان. بشودحفظآبرویشانوخودشاندنیايدربیندازند

. دهدنمیفهمتوبهخوردمیراتوفهمکهچیزيآندهد،نمیآبتوبهبردمی

اهلِ جنَّت در خصومت ها زبونگفت پیغمبر که هستند از فنون
روشودارندروشدارند،حکمتدارند،فنمرکزشاندرجنَّتاهلگویدمیگوید،میرسولحضرتزبانازاالن

کنند،آشتیبکشند،عقببنشینند،عقبهادشمنیدریعنیبشوندزبونهادشمنیدرکهکندمیایجابایشان

:دارندفنونبهشتاهلپس. باشندصلحآماده

اهلِ جنَّت در خصومت ها زبونگفت پیغمبر که هستند از فنون
خواهیممیهمیشهماکنید؟کوچکراخودتانعمدابشوید،کوچکبنشینید،عقبهادشمنیدرتوانیدمیشما

:استحدیثهمانهماینبله.کنیمثابتراخودمانسلطهوبیاوریمفشار

حدیث

.هر ناتوان ناتوان نما که هر گاه به خدا سوگند خورد، وفادار بماند. هان به شما خبر دهم که بهشتیان کدامند

کهقولیاینبرعالوهتواندمیحتیسوگنداین. مانندمیوفادارسوگندشانبهکههستندکسانیبهشتیانپس

فضايباخودشاندشمنباخودشانخصمبایعنی.کنندحفظراهوشیاريکه،باشدازلیقولآنبهدهندمی

آنو،بیایدخردفضاآنازتا،آوردمیفشارخصمکهوقتیهوشیاريآنبهبشوندوفادار.کنندبرخوردهوشیاري

. استنورپربیند،میخداییسرمهباماچشم،بشویمشدهگشودهفضاياگرواستخردمندفضاآن:گفتفضا،

و سؤُ الظَّنِّ خویشاز کمالِ حزم
نه ز نقص و بد دلی و ضعف کیش

کهآنهاییرسند،میستیزهیارسندمیمجادلهبهوقتیانسانهاکهاستفرمودهرسولحضرتگویدمی

ذهنیمنبهکهسوءظنیوتحملشانوایشاناندیشیدوریعنیحزمشان،خاطربهکشند،میعقبخردمندند

هممننکنداینکهیعنیشدهسادهطوربهسوءظنایناست،خوبسوءظنایندارند،دیگرانبهوخودشان
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منصددرهفتادمناالننکند،موضوعایندردارددخالتدرصدسیهممنذهنیمننکندکنم،میاشتباه

بهاینکهنهاستهمیندیگرانبهظنسوءو.استخودبهظنسوءاین،امهوشیاريصددرسیامذهنی

.باشیمداشتهظنسوءوباشیممشکوكدیگران

اگریعنی.نیستمجهززندگیخردبهاشذهنیمنوداردذهنیمنکندمیمجادلهکهکسیهرکهدانیممیما

میجوريچهشما.نیستمتوجهولیزندمیلطمهخودشبهداردکهدانیممی،کندمیدشمنیماباکسی

ذهنیمنبهدیگرطرفازونخوردلطمهمابههم،نخوردلطمهآنبههمبگیریدراضررآنجلويهمتوانید

بهتردارمذهنیمن،منچونپس.گیردمیتصمیمدارداالنوکندمیدخالتنکند،باشیدمشکوكخودتان

.بدهمگوشمردمحرفبهبشومنرم،نیاورمفشار،نکنماصرار،کنمقبولاستبهتر.بنشینمعقبکهاست

حزمآدماین.روممیآخرشتامن،کنمنمیمنبابانهگویدمی،کنقبولباباگویدمینفریکبهنفردهیکدفعه

.دیدخواهدراضررشوداردذهنیمنندارد

اینجادرکیشش،ضعفشبخاطرنیستبددلش،نیستخودشدلیبدبخاطرنیستخودشنقصبخاطرگویدمی

پس.استظنّشسوءوحزمبخاطر،نیستدینشضعفبخاطراستزندهزندگیبهچقدر،استهوشیاريمیزان

میتصمیمدارداالنمنذهنیمننکندکهکندشکو،باشدداشتهدوراندیشی،حزم،کندملاتبایدکسیهر

منراایناستبهتربرخاستهدردیکازوشدگیهویتهمیکازاختالفاینوموضوعاینچونو.گیرد

نبودهکیبابودهکیباحقّ،برومآنتهتاخواهمنمیمن.استبهتربشودخاموشزودترچیهر.کنمخاموش

.شماحافظخدا،کردیمآشتی،کردپیدافیصلهقضیهکههمینمن،برومخواهمنمیآخرتا؟چیبهچیدانمنمی

:گویدمیهمینطورگویدمیرسولحضرتزبانازرااینکنیدمیتوجه

267مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا گُریزي و، شوي از بد، بريحزْم آن باشد که ظَنِّ بد بري
ازکنیفرارتا،زدماالنکهحرفیهمین،بشويمشکوكخودتذهنیمنبهتوکهاستآندوراندیشیگویدمی

.استحزماین،بمانیدوربدازومعرکهاین

دان اي فَضولهر قَدم را دام میحزْم سؤ الظن گفته ست آن رسول
بدظنّیامردمبهنداشتشککهنهیعنیظنّسوء.استظنّسوءهمانحزمگفتهرسولحضرتگویدمی

هممن،موضوعاینتويشدهقاطیآنو،استفعالمنذهنیمناینکهبهداشتنبدظنّیعنی،مردمبهنداشت



# Programگنج حضور749برنامه شماره 749

62: صفحه

هویتهم،هممن،دارمطمع،دارمحرصهممن،کنمنمیعملخداییمطلقهوشیاريباکامالًهممن،مقصرم

؟چراباشددامکهاستممکنگویدمیداريمیبرقدمهر.استحزماین،دارمذهنیمنهممن،دارمشدگی

میپیشچیزهایییکهاحرفایندرزندمیحرفداردهی.فتیابیشدگیهویتهمیکدامبهاستممکنتو

تمامراموضوع،نیاوریمفشاراستبهترپس،هستیمشدههویتهمباورهاباما،هستیشدههویتهمتوکهآید

:ببینید.گوبیهودهیعنیفضول.کنیم

به،استظنّسوءحزم:گویدمیکهراصحبتآنشودمی،استدوراندیشییاحزمخودذهنیمنبهبدگمانی

هنوزراقضیههماندنبالدر.استدوراندیشییاحزمخودذهنیمنیاخودبهبدگمانی:کردترجمهصورتاین

،نروآنتهبه،بیاوريفشارنباید،باشیفضاگشاباید،باشیاندیشفراوانیبایداینکه،آییممیگرفتیم

:گویدمی.استبهترموضوعکندپیدافیصلههمینطوري

حکمت لَوال رِجالٌ مؤمنونشنیده در کُموندر فرِه دادن
» اگر مردان مؤمن نبودند « امتیاز می داد بطور ناگهانی حکمت آیه در آن وقت که حضرت رسول اکرم به دشمنان، 

.را شنیده بود

هاخصومتدربهشتاهلگفتو،اندجوريچهبهشتاهل،جنّتاهلگفتاستیادتانموضوعاین،گویدمی

میکوچک،نه،اینهاوتوانممیمنذهنیمنآیندنمیباالهی،آیندنمیباال،شوندمیپست،نشینندمیعقب

یعنیچیزيدادنفراوانیعنیاینجادردادنفرِهاین.دارندسوءظنّ،ندردامینگهکوچکراخودشانشوند

گفتهرسولحضرتبهنداکردهفکرهابعضی،کندمیهمهبهموالناراصحبتاینواقعدر،پذیرشیافضاگشایی

مومنمرداناگرآیۀحکمتناگهانیبطوردادمیامتیازدشمنانبهرسولحضرتکهوقتآندر،گویدمیرااین

رااینوهمشماومنبهیعنیبشوداطالقهمهبهاینتواندمیوهستآیهازاینوبودشنیدهرانبودند

کنیمترجمهتوانیممیاینطوري

به طور نهانی عمل می کند، به یاد می را، که» اگر مردان مؤمن نبودند « در هنگام دادن امتیاز به دشمنان، حکمت 

.آورند

اگرکهداریدبخاطرراحکمتاینتاندشمنبهدهیدمیامتیازوقیهستیدبهشتاهلکهشماجنّتاهلیعنی

هاییانسانمومنزنانیامومنمردانکهاینستموالنامنظورو.هستآیهازقسمتییکنبودندمومنمردان
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تبدیلخدانهایتبیبهکهاینستآوردهایمانمعنیو،آوردهایمانکهکسیمومن؟چییعنیمومن.اندمومن

.استمومنآدماین،پذیرفتهصورتحضورهوشیاريبهذهنیمنازاودرتبدیلیعنی،شده

،گیرندمیرابدحوادثجلوياینها،کندنمیفرقهیچمردچهباشدزنچهمومنکهبگویدخواهدمیموالناو

هاییانسان،آوردمیبوجودناگوارحوادث،آوردمیبوجودالمنونریبچیزهاباشدگیهویتهمکههمینطور

آیهیکبه،کندثابتراموضوعایناینکهبرايموالناو.گیرندمیرابدحوادثجلوياینها،رسندمیبحضورکه

.بخوانیمخواهیممیحاال.کندمیاشارهقرآن

درکندمیاشارهقصهبه،مردوزنبودندمومنانییک:کهبگویدخواهدمیفتحسورةاستقرآنآیهاینبله

موضوعاینخواهدمیو،بگیردصورتجنگینگذاشتخدایعنی،نگیردصورتجنگیمومناناینبخاطرومکّه

ستیزهوبکشیدعقبشماو،نیفتدبداتفاقتا،بمانیدباقیمومنبایدشماکهکندنصیحتمابهبکشدپیشرا

بداتفاقاتبشوندزیادمومنهايانسان.افتدمیبداتفاقاتبشوندزیادذهنیهايمناگرکههمینطور.نکنید

.بینیدنمیرامومنزنانومردانآنشماو.شودنمیجنگ،افتدمیکمتر

لشگریانییاهستغیبیامدادهاياینشویممیتسلیموقتییکی،شمابینیدنمیگفتهستچیزتادوامروزو

ومرداندومی.بینیدنمیشماراآنهاگفتدروندر،نیستندبیرونیاینهاو،کندمیکمکمابهآیدمیکههست

میبشودزیاداینهاتعدادکهاینستقصدو،کنندمیحفظراماآنهاو،شناسیمنمیراآنهاماکهمومنیزنان

:گوید

25، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

 لَّهحلُغَ مبکُوفًا أَنْ یعم يدالْهرَامِ والْح جِدسنِ الْمع ّوکُمدصینَ کَفَرُوا والَّذ مه ◌ۚ نَاتؤْمم اءسننُونَ وؤْمالٌ ملَا رِجلَوو

لَو تَزَیّلُوا لَعذَّبنَا الَّذینَ ۚ◌ لَ اللَّه فی رحمته منْ یشَاء لیدخۖ◌ بکُم منْهم معرَّةٌ بِغَیرِ علْمٍ لَم تَعلَموهم أَنْ تَطَئُوهم فَتُصی

کَفَرُوا منْهم عذَابا أَلیما

. ه قربانگاهش برسدایشان همانهایند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند که قربانى ب

شناسید در میان آنها نبودند و بیم آن نبود که آنها را زیر پاى اگر مردان مسلمان و زنان مسلمانى که آنها را نمى

و خدا هر که را بخواهد مشمول . داشتدرنوردید و نادانسته مرتکب گناه شوید، خدا دست شما را از آنها بازنمى

.کردیمبودند، کافرانشان را به عذابى دردآور عذاب مىجدا مىاگر از یکدیگر. رحمت خود گرداند
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نمیعقبکههستندکسانیاینهادارندذهنیمندارندشدگیهویتهماینهاکههستندهاییآدمگویدمیو

میامتیازراغلبهوراجوییسلطهو،دهندنمیهمامتیازيبروندخواهندمیآخرشتاشوندمیبلند،نشینند

درکهگرفتیمنتیجهو.نرومنهزمدنبال : گفت،گفتچیکهدیدیدامروزوبروندخواهندمیآخرشتاوشمارند

هاآدمگذارندنمی،هستندهویتهمکهاینهاییگویدمی،بله.نیاوریدفشاردیگرخیلیشماهمشخصیروابط

یکتاییفضايبهماهايقربانیو،باشدماهايشدگیهویتهمهمانتواندمیهمقربانیاینجادر.بدهندقربانی

.بیندازیموبشناسیمراهايشدگیهویتهمماکهگذارندنمیايعدهیکیعنی.رسدنمی

فضايکهمسجدالحرامبسويرویممیکاراینباو،استقربانییکایناندازیممیکهشدگیهویتهمهر

آنهامیاندرشناسیدنمیراآنهاکهمسلمانزنانومسلمانمرداناگر:گویدمیرااینجاگویدمی.استیکتایی

نباشنداینها،شناسیمنمیراآنهاماکههستندمومنکهايعدهیکاگرگویدمی،گویدمیراهمینجانبودند

.داردبرمیراعالمستیزه

میکههستهمهمینطوري،گیرندمیرانگ هاجوبداتفاقاتجلويرسیدهبحضورومومنزنانومردانپس

زنیمنمیدستدیگريجنگیکبهماچرا؟ماندمیجوريچهنظمش،استذهنیمنازپرکهجهاناینگویند

زندهخدانهایتبیبهاینهاکههستندزنانیومردانبخاطرشاید؟کنیمنابودراخودمانکهذهنیمنهمهاینبا

بدانیدشمابخوانمبیتچندخوب. بخوانمهمبیتیچندیکبدهیداجازهبله.کنندمیزندگیمابینواندشده

.استپنجمدفترازاین.هستندکسانیچهاینهاایمانباهايانسانیعنی،گفتباالکهرِجالازمنظورشکه

3708مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نواختنِ سلطان اَیاز را

صدقِ تو از بحر و از کوه است بیشکیشپر نیازِ صدقاي اَیازِ 
غالمانازیکیکهدانیدمی.شدهزندهخدانهایتبیبهکهکسی.استکاملانسانایاز.گویدمیایازبهدارد

میایازبهراجعبیتتاچندشدفرصتاگرامروزو.بودآوردهروستاازرااینمحمودسلطانوبودمحمودسلطان

اینکهترسدمی،کندمیحفظرااینوباشدخدابهزنده.باشدخدابهمتّصلکهچیهنیازازپرایازپس.خوانیم

وهمتمام.بله؟بشویمتوانیممیهمما.استراستیاوکیشیعنی،کیشصدقنیازپرایازاي.برودبینازاتّصال

تسلیماگرحاال.ذهنیمنبصورتنباشیممنفصلوباشیمزندگیبهمتّصلمالحظهایندرکهاینستماغم

خوشانداریدذهنیمناصالًکهشدیدزندهزندگیبهچنانشماازبرخیاگر.بمانیمباقیتسلیمبصورتشدیم
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یعنی،استبیشترکوهازودریاازتوراستیاینگویدمی.استراستیهمشماکیشصورتایندر،تانبحال

.باشداینطورتواندمیانسانپس،هستیراستینخیلی

وارکه رود عقلِ چو کوهت کاهنه به وقت شهوتت باشد عثار
هم،شدهزندهزندگیبهکهانسانیپس.رودنمیکاهمانندکوهتمثلعقلو،لغزينمیتوگویدمیشهوتموقع

مثلعقلو.لغزدنمیشددچارموقعییکهماگر،کندنمیاسیرششهوتاوالً،انداختهراهاشدگیهویت

:گویدمیهمچیزدو.کندنمیحرکتشهوتآنباکاهوارکوهش

سست گردد در قرار و در ثباتنه به وقت خشم و کینه صبرهات
بیبهشدنزندهازکهماثباتومااستقرار،قراراینوشودنمیسستصبرهایتورزيکینهوخشموقتبه

شهوت.شهوتوقتبهوکینهوقتبهوخشموقتبه.شودنمیسستاین،شدهدرستاوزیادعمقیااونهایت

؟استدرست.کندپرّانکاهمثلهستیمکوهکهراماو،بدزدتواندمیراماتوجۀکهچیزي

3712مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

قرآن رِجال؟حق که را خوانده ست در
کی بود این جسم را آنجا مجال؟

واقعاًاینجادررجلحال؟گویندمیکسیچهبهرجل؟استخواندهرجالقرآندرراکسیچهخدا:گویدمی

کسی؟انسانگویدمیکسیچهبهگویدمیهمقرآنو؟انسانگوییممیکسیچهبه.استانساننیستمرد

.نیستمجالآنجادرراجسموجسمیهوشیاريبدانتوو،باشدنداشتهجسمیهوشیاري،نباشدجسمکه

آوردهایمانکیشدمعلومپس.بیایدبرکینهوخشموشهوتعهدةازکهجسمیهوشیاريکندنمیپیدامجال

کهکسی.باشدنداشتهخشمکهکسی.باشدنداشتهکینهکهکسی؟استمومنکیو.استرجالاسمشکیو

.باشدشدهزندهاونهایتبیبه،باشدکوهمثلثباتش،لحظهایندراستقرارشکهکسی.باشدنداشتهشهوت

ماو،بگیردصورتجنگییکنگذاشتمومنزنانومومنرجالبخاطرخداگفت،گفتچهآنجادرکردیدتوجه

بیتبصورتکهاستدرستاینها.نیاوریمفشارزیادوبنشینیمعقبو،بشویممومنجنسازکردتشویقرا

هر،گذاریممیپازیرراقوانیناینروزهرما.دهدمینشانشمابهراکاربردشعملدربخوانیدزیادولی،است

غلبهاگر،نامیممیموفّقبسیارراآنکندمیغلبهکسیهر،کنیممیغلبهروزهر،کنیممیگريسلطهروز
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گویدمی،بیاوریمنبایدفشار،نه،شودببلندنتوانددیگرزمینازطرفکهکنیمخوردخواهیممیچنانکردیم

.آوردقرآنآیه،گفترسولحضرتزبانازرااین

آخر از بازارِ قصابان گذرروحِ حیوان را چه قدر است اي پدر؟
می.ببینقصابانبازارازگذريیکتو؟منپدرايداردارزشیچهجسمیهوشیاريیاحیوانیروحگویدمی

دارد،اندگذاشتهدردشکمبۀرويراماسرهممادر،اندگذاشتهشکمبهرويراسرهاقصابانبازاردرگوید

.استدمازکمترسراینگویدمی،گویدمیراهمین

ارزشان از دنبه و از دم کمصد هزاران سر نهاده بر شکم
گذاشته،زندگیازاندکردهقطعراسرهاهممابازاردر،کثافتروياندگذاشتهاندبریدهراسرهاقصابانبازاردر

ارزش؟داردارزشیچهاین:گویدمی.اینهابهاستوصلسر،باشدهاانساندردکه،کثافتمشتیکروياند

مقایسهدمباکهسرگویدمی،گیردمیسرآنطرفموالنارادمو.استکمترهمدمودنبهاز؟استچقدرشان

تکاناینخوب،خوردمیتکانخودشبرايبرّيمیرامارمولکیکدمگویدمی،کهنیستمقایسهقابل،نیست

تکانخودشبرايهمینطوري،استذهنیمنکههمماسرکهاینستمنظورش،نداردفایدهاستسربدونکه

بخوانیمهمبیتسهدوبدهیداجازهحاال.خوردنتکاناین،نداردفایدهاین،جهانیاینهايحرصباخوردمی

استایازبهراجعدوبارهکنیمتمام

3351مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چندین نیاز؟پیشِ چارق چیستت سرِّ چارق را بیان کن اي اَیاز
نمادمحمودسلطانکامل،انساننمادایازبود،محمودسلطانعزیزواقعا،گفتممی دانید که ایاز که : می گوید

یکخداست،نمادهممحمودسلطانواست،ایازهماناینشده،زندهخدانهایتبیبهکهکسیوخداست،

ایازچارقدانید،میکههمانطورداشته،نگهراذهنیمنپوستههنوزشدهزندهخدانهایتبیبهکهانسانیچنین

مینگاهراچارقشبعدکرد،میبازرااتاقشدررفت،میصبحروزهرو،رااشکهنهچارقبود،داشتهنگهرااش

.شدماینحاالبودم،اینمنکهکردمیتلقینخودشبهروزهروسرکارش،رفتمیبعدکرد،

راتوجواهراتاتاقدراینکهگفتندمحمودسلطانبهرفتندایاز،بهکردندمیحسوديکهکسانیبزرگانآنو

چهآنجاببینیدبشکنید،شبانهبرویم،گفت.نیستاینطوريکهدانستمیمحمودسلطانوکرده،پنهاندزدیده،

چارقفقطنیست،جواهريدیدند،شکستندراجاهمهوشکستندرادررفتند،بیاوریدکرده،درپنهانچیزي
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دیدناینکهبرايتو؟دارينیازچارقدیدنبهاینقدرچراحاالکهگویدمیوایاز،لباسهايمثالوهستکهنه

چشمهلحظههروایم،شدهزندهخدانهایتبیبهکهیمارسیدهمقامیبهوقتیاو،بهکندمیوصلراماچارق

بهوابستهخواهیم،نمیچیزيجهانازنیستیم،متکیجهانبهوایم،ایستادهزندگیپايرويوایم،شدهشادي

.نیستیمجهان

شکرکهالبتهندارد؟یاداردشکراینکند،جذبخودشبهتواندنمیخودشهايجاذبهباماراجهان: گویدمی

رازمانیآنوقتی بینیم،میراهایماندردبقایايما وقتیبینیم،میراچارقوقتیماودارد،شناسیقدردارد،

آنرا،چارقآنایم،شدهرهادردهااینازاالنبودیم،دردازپرما،بهبودکردهپیداسلطهذهنیمنکهبینیممی

شاديچشمهمنوشدم،اینحاالبودم،اینمنگوئیم،میکنیم،مینگاهآنبهوداریم،مینگهراآنپوسته

.شدم

سرِّ سرِّ پوستین و چارقَتتا بنوشد سنقُر و بکیارقَت
همهتاکنبیانراچارقسربیاتوهمه،یاآن،واینیعنیاست،بهمانوفالنمثلمی گویدیارقبکوسنقر

تااست،حضورهوشیاريخداست،بهشدنزندههمینآنسرسرست؟یچچارقوپوستینسرسرکه.بفهمند

اینوکنند،مینگاهرابرنامهاینتعهدباکهکسانیمطمئنممنرا؟اینکنیدمیتمرینشمابفهمند،همهرااین

نمیجهاندرچیزيواند،شدهجهانازنیازبیاند،شدهزندهزندگیبهاند،کردهپیشرفتخوانند،میراابیات

وشادياینودارند،آرامشدارند،شاديدارند،ثبات.بیاورددرریشهازکهکندجذباینقدرراشانتوجهتواند

سربرد،نمیخوابشانشباند؟بودهچهکههست،یادشانایازمثلهمهاینهاو.آیدنمیجهانازشانآرامش

:گویدمیرفت،میازبینداشتبدنشانبودند،ناراحتوزدندنمیحرفوکردند،میقهرهفتهیکپوچوهیچ

نورت از پستی سوي گردون شتافتاي اَیاز از تو غالمی نور یافت
ابديلحظهاینازولحظهاینبهآمديکهکسیايشدي،زندهخدانهایتبیبهکهکسیايکامل،انساناي

بهداديیادتوهستی،نامیراوهستی،لحظهاینجنسازکهدانیمیوشديبیدارذهنخوابازشدي،آگاه

صفرراهاشدگیهویتهمکنی،صفررامقاومتکنی،صفرراذهنیمنیعنیزندگی،چاکريغالمی،کهمردم،

ازتونورو.بشوندخدابندهبشوند،بندهگیرندمییاددارندمردمو.داردلذتچقدرکنیصفررااومتقضکنی،

ايکردپیدارونقبودنغالمیعنی.شدنهایتبیوآمددرذهنیمنازآسمان،بهرفتذهنیمنازیعنیپستی،
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منمالاوست،مالات،لحظههرگفت،داشتیمهمامروزبودن،زندگیاختیاردردربستیعنیبودن،غالم.ایاز

.نیستتوذهنی

بندگی را چون تو دادي زندگیحسرت آزادگان شد بندگی
آزادآزاد،انسانهايشده،آزادانسانهايحسرتدرآمدي،زندگیاختیاردردربستکهتو،بندگیاالن: گویدمی

هیچبکنم،توانممیهرکاريمناست،زیادقدرتماست،زیادپولم: گویندمیکهآزادهاییآنهستند،ذهنیمن

بندهتوکهحالیدرکنند،میحسرتتوبهدارندآنها: گویدمیهستم،آزادمنبله،ایستد،نمیوامنجلوکس

باکامالبندگی.استدرستبندگیدرزندگیکهکرديثابتتودادي،زندگیبندگیبهتواینکهبرايهستی،

نمیاستفادهاشذهنیمنعقلازهمذرهیککند،میاستفادهزندگیخردازفقطلحظهاینکهايبنده.تسلیم

میبازرافضادائماکند،نمیستیزهموقعهیچآید،میزندگیسويازهمهآید،نمیدردشازفکرشهیچکند،

:بخوانیمحافظازهمبیتاین.کند

316حافظ، غزلیات، غزل شمارة 

حافظ از جورِ تو حاشا که بگرداند روي
من از آن روز که در بند توام آزادم

منوبکشم،هوشیارانهدردبایددانممییکتایی،فضايبهذهنیمناینازرسیدندرمنکه،گویدمیهمحافظ

لحظههرکهفهمیدمحقیقتاافتادم،توبندگیبنددرکهروزيآنازمناینکهبرايگردانم،نمیبررويتوجوراز

ازیعنی.شدمآزادآمدم،بیرونذهنیمنبندگیازشدم،توبندهتوست،مالهملحظههرو،بشومتسلیمباید

قطعرااتصالایندیگرافتیم،میزندگیبندکنیم،میحفظراوصالاینوزندگیبهشویممیوصلماکهوقتی

.بندیمدرولیآزادیم،ماظاهراکهاستدرستذهنیمندر.آزادیمولیهستیم،بندهکهاستدرستکنیم،نمی

از ایمانِ او حسرت خوردکافر مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد
باشدقويایمانشکه،باشدقويایمانشاینقدرمد،وجزردرها،بلنديپستیدرکهاستکسیمومن: گویدمی

یعنی،بشویمتسلیمافتاد،اتفاقیهرکهگذاریممیقرارما.نکندقطعراتسلیمورااتصالاینیعنیچه؟یعنی

قوياگرایماننه،.بدهیمنشانواکنشما باال،رفتحديیکازاتفاقاتدیگرکه،نباشداینطوري.کنیمبازرافضا

روشروش،اینبهالبته،نیستباورهمیشه،بایدماکهباور،بگوئیمحاالاین،بهباشیممتعهدواقعامااگرباشد،
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بهآیدمیواکنشازکهذهنیمنعقلاینکنیم،استفادهزندگیعقلازوکنیمبازرافضاهمیشهبایدکهزندگی

.استایماناینخورد،نمیدرد

ما،ایمانازخورندمیحسرتآنهادارند،ذهنیمنونیستندمومنیعنیهستند،کافرکهکسانیگویدمی

اینازیاکند،بازرافضاایناینکهبهاستمتعهداینقدراواینکهبهاو،ایمانبهولیندارند،ایمانآنهاکهگرچه

.کنیمبسندهجاهمینبهاستبهترکهستادیگريابیاتخورد،میغبطه،نیایدبیرونعمقوداشتنریشه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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