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مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع شماره هفده

گر دلت گیرد، وگر گردي ملول
زین سفر چاره نداري، اي فَضول

دل بنه، گردن مپیچان چپ و راست
هین روان باش و رها کن مول مول

کَشکَشانبرندت ورنه اینک می
هر طرف پِیکیست و هر جانب رسول

نیستی در خانه، فکرت تا کجاست
فکرهايِ خلق را بردست غول

جادویی کردند چشمِ خلق را
تا که باال را ندانند از سفول

جادوان را، جادوانی دیگرند
کنند اندر دلِ ایشان دخولمی

خیره منگر، دیده ها در اصل دار
اصولتا نباشی روزِ مردن بی

نَحنُ نَزَّلنا بخوان و شُکر کن
کافتابی کرد از باال نزول
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آفتابی نی که سوزد روي را
آفتابی نی که افتد در اُفول

نعره کم زن، ز آنکه نزدیکست یار
که ز نزدیکی گمان آید حلول

حق اگر پنهان بود، ظاهر شود
معجزاتست و گواهانِ عدول

لیک تو اشتاب کم کن، صبر کن
»اإلِنْسانُ عجول « : گرچه فرمودست که

ربّنا اَفْرِغ علَینا صبرَنا
ال تُزِلْ اَقْدامنا فی ذَاالْوحول

.خدایا گامهاي ما را در این زمین گلناك ملغزان. پروردگارا، بر ما شکیبایى ببار
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز17شمارهترجیعباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع شماره هفده

زین سفر چاره نداري، اي فَضولگر دلت گیرد، وگر گردي ملول
ايبدهیانجامراسفراینکهنداريعالجیهیچبشويحوصلهبیاینکهیاوبگیرددلتکهاگر:کهگویدمی

درتقریبابینیدمیکههمانطورو.زندمیماسردرحرفییکلحظههرکهاستذهنیمنهمانفضول.گویاوه

اینبزرگانازخیلیگفتیمو،کردهبرخوردآنباجهاناینبهآمدنازپسانسانکهرايامسألهموالناغزلیهر

وضعیتمورددرعارفانیابزرگانکهکردیمراهاصحبتاینقبالً،دانندمیعلتیا،دانندمیذهنمریضیرا

استخوبخبردومیشاستبدخبراولینشدهندمیخبرتادوانسان

گاهییااستخداامتدادهوشیاريآید،میهوشیاريبصورتجهاناینبهآیدمیکهکسیهراینکهبدخبر

بهچسبدمی،استماکردنفکرابزارکهذهنتويشودمیجهاناینواردوقتیو،خدائیتگوییممیاوقات

کهبدهیمتوضیحبرنامهاینبهپیوستنتازهکهکسانیبرايو.شودمیهویتهمآنهاباوبیرونجهانفکرهاي

اسموکنندمیصدارااسمو،گذارندمیماروياسمییک.استاسمششنودمیانسانکهفکرياولینشاید

.استیکیدوهراینهااسمفکرومنفکرهايکهشودمیمتوجه،گیردمییادرامنکلمهآنازبعداست،فکر

آنواستذهنیمنساختنساختاریا،استذهنساختاربهمربوطکهدگیریمییادرادیگرفکریکهمدبع

.استمنمال

فکربصورتراجهانیاینچیزهاییکهداردراقابلیتاینهوشیاريیاداردراقابلیتاینانسانآنازپسو

انباشتگیاز.کنداضافهخودشبهراآنهاو،بدهدوجودحسیعنیکندتزریقهویتحسآنهابهو،کندتجسم

درستفکرازشدهساختهیعنیفکريباشندهیک،منمالفکربا،استبیرونچیزهايبهمربوطکهفکرهااین

بصورتشودمیجهاناینواردوقتیانسانپس.ذهنیمنبناماستثانویهمنیکاسمشاینو،شودمی

.استبیرونیچیزهايآناجزايو،شدهساختهفکرازکهکندمیدرستمنییکهوشیاري

بهمربوطچونفکرهااینو،گذراندمیماسرازرافکريیکلحظههرکهاستاینذهنیمناینهايخاصیت

زندگیبهدیگروصلمایعنی،استحضورغیابدرچونو،گیردمیانجامذهنیمنبوسیلهواستبیرونجهان

فضولکلمهباکه.گویییاوهگذاشتهرافکرهاایناسمموالنا،کندنمیعبورفکرهاایناززندگیخردونیستیم

.دادیمنشاناصطالحبهمااینجادر
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پیدارشدوکردپیداتوسعهو،شددرستمنیکوقتیاوالًکهاستاینذهنیمناینهايخاصیتازیکیو

بهافتیممیمابنابراینو.هستیماوامتداد،هستیمزندگیخودمااولشدرحالیکه.شودمیقطعزندگیاز،کرد

زندگیازجدا،شویممیفکريباشندهیکماوشودمیقطعخدایازندگیباهوشیارانهارتباطمانیعنی،جدایی

همآنهابامنکهچیزهاییاینکهاستاینبهمربوطهمغالباًو،استبیرونجهانبهمربوطهمهفکرهایش

اگرخودشخیالبهکنم،زیادتوانممیچجوريرااینها،هستندمنمرکزدرعینکبعنواناینهاوشدمهویت

.شودمیزیادترکندزیادرااینها

کیدیگرداندنمیچونذهنیمناینو.استارزیابیفکرهاياینها،زندمیماسردرکهفکرهااینازبرخیو

کهدیگرذهنیهايمنباراخودشپس.استکوچکیابزرگچقدرفهمدمیکهاستمقایسهراهازفقطاست

ودارم،انباشتگیچقدرمن،دارندانباشتگیچقدرآنهاکهبیندمیو،کندمیمقایسهکندمیمنعکسهمراآنها

باشدبزرگترخودشمناگرو.کندمیحقارتاحساس،استبزرگترآنهامنباشدزیادترآنهاانباشتگیاگر

تمایلماکهبینیدمی.گیردمیصورتذهندردائماًکوچکتريوبرترياحساساینوکند،میبرترياحساس

اینهمه،هستیمچیهستیمکیکهببینیمو،کنیممقایسهمختلفهايجنبهپرکسهمهباراخودمانداریم

.استغلطکارها

نمیخودماناختیارباماکهبینیدمیشما،جهاناینبهآمدوقتیکهاستانسانزندگیمنظوراینواستقرارو

وچیزهاباشدیمهویتهمومردیازنحاال،شدیمحاضرجهانایندرکهبینیممییکدفعه،جهاناینبهآییم

برقرارو،هستیمفکرهااینسلطهتحتما،پردمیماسردرفکرهااین.استمامرکزدرهاشدگیهویتهماین

کهتازمانیجهاناینازکنیمسفرهوشیارانهدوباره،جهاناینبهآمدیمکهسفرياینازپسکهاستاین

موقعبعضییا.استیکتاییفضاياسمش،بیندازیمراهاشدگیهویتهمایندوبارهکهجاییبهبرویم،نمردیم

.استابديلحظهاینبهشدنآگاهیااست،خدابینهایتبهشدنزندهیا،استلحظهاینبگوییمها

هست،هویتحسآیندهوگذشتهایندروکنیممیسیردائماًکهآیندهوگذشتهازماکهبگوییمکاراینبراي

پس،شویممینگرانشویممیمضطرب،کنیممیفکرماآیندهبهوقتیمثالًیعنیچی؟یعنیهستهویتحس

پس،آیدمییادمانچیزيیک،شویممیناراحتکنیممیفکرگذشتهبهوقتییا،هستهویتحسفکرایندر

نقصحسوخشم،سادت،حکینه،رنجش،مثلدردهایی:داریمدردمامخصوصاً،افتادهگیرآنجاهویتیحسیک

.هستذهنیمناینخصوصیاتازاینهاتنهایی،حس
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وحوصلگیبییکوضعیتاینخود.هستچیفهمیديراوضعیتکهشماخوبکهگویدمیشمابهموالنااالن

است؟درست،دکنمیحملخودشباراثابتدردمقداریکدائماًذهنیمنیعنی،داردنقصحسوتنهاییحس

راهاشدگیهویتهماینکهبگوییمشمابهحاال:کهگویدمیگوید،میدیگرچیزیکولی.گرفتهدلتکهآنجا

خوشحالآنهاشدنزیادو،هاشدگیهویتهمبهکنیمراجعهخواهیمیتولحظههردرحالیکهدر،بیندازد

.استجالبتوبراياینها،کندمیزدههیجانراتواینهاوکنیتوجهوبگیري،تأییدبیرونازیا،بشوي

حوصلهتو،بیندازرااینها،بیرونیچیزهايهمینیعنی،دانیمیزندگیمنبعتوکهراچیزيآنبگویمتوبهاگر

دارداضطرابدارد،نگرانیدارددردکهانسانییکچون.بدهیگوشنیستیحاضراصالًتو،رفتخواهدسرات

.بودنخواهممضطربدیگر،رودمیبینازامنگرانیدیگرکنمزیاداگررااینهامنکهاستفکراینبهاشهمه

.کنیدمیتوجهاست،هویتهمهم،بیمارياست،بیماريعالئماینها،نیستاینطوردرحالیکه

،بیندازرااینهاتو،شديهویتهمتوگویدمیتوبهعارفیککهگویدمیشود،میاینبیتاصلیمعنیحاال

میتوکهچیزيایناصالًاینهارود،میسرامحوصلهگوییمیتوبینداز،بشناسراهایتشدگیهویتهم

خوشتچهبیایدخوشتچه:گویدمی،آیدنمیخوشم،نیستجالبمنبراي،دهدنمیهیجانیمنبهگویی

عالجیهیچیکتاییفضايبهبرويبکنیبایدجهاناینازوهاشدگیهویتهماینازکهسفرياینازنیاید

چرا؟استیاوهجداییایندرگوییمیتوچههراینکهیعنیگویاوه. گویاوهاينداري

یااستدیگرانوخودبهدادندردیااست،هاشدگیهویتهمکردنزیادیافکرهااینانگیزهاینکهبراي

بیهودهحرفهايبنابراینونیستی،درستیمسیردرتواست،هاشدگیهویتهمرفتنبینازکردنجلوگیري

خرديآنورازاینکهبدونخدایازندگیبهپیوستگیبدونشودمیزدهتاسردرکهفکرهاییاینتمام.زنیمی

.استبیهودهبیایدلطافتیبیاید،عشقیبیاید،سببیبیشادي،بیاید

ردذهنیمنبوسیلهبیهودهسخناناینماسرازنزنیمهمحرفاگر،زنیممیحرفبیهودهدایماً همینطوريما

جهاناینازجاییهردربدانیدشماکهاستغزلمقدمهاینپس.شودمیردبیهودهفکرهايو،شودمی

پس.نداریدايچارهیکتاییفضايبهبرویدبرگردیدکهایناز،هستیدتانذهنیمنازوضعیتیهردر،هستید

:گویدمیچهبعداًبینیم
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دل بنه، گردن مپیچان چپ و راست
هین روان باش و رها کن مول مول

ماکهکاريهمانکردن،مسمسگوییممیاوقاتگاهی،کردندستآنودستاینعملهمینیعنیمولمول

راسفراینباید،بلههستم،فکرشدرچشمشود،میچیببینیمحاالگوییممییعنی،دهیممیانجامذهنتوي

میتأخیرهیو،دادخواهیمانجامراکارایناشموقعبه،گذاردنمیکارندارموقتفعالًولی،بدهیمانجام

اینکنیممیبعداًحاالگوییممی،کنیمنمیکاردیگروکنیم،میکارخودمانرويروزيچندیکمثالًیا.اندازیم

اتاصلیدل،کنبازرافضاببین،رااتفاقلحظهایندریعنیبنهدل.بنهدللحظههمین:کهگویدمیاالن،راکار

بنابراین،بیروندرشدگیهویتهمروينگذاررااتتوجهیعنیباز،فضاياینرويبگذاررااتاصلیتوجه،را

،آیدمیدستبهتسلیمازهمآنکهبنهیدلدرستاگر

شرطوقیدبدونوکردنارزیابیوذهنبهرفتنازقبلیعنیقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم

میبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضایعنی.کندمیاولیههوشیاريجنساز،هستیمجسمجنسازکهراماکه

درست.باشدصفرلحظهایناتفاقمقابلدربایدمامقاومتتسلیمموقعدروکند،نمیاتفاققربانیراماکند،

یعنی،راستوچپمپیچانگردنوبنه،دلکن،صفرلحظهایناتفاقمقابلدرتمقاومت:کهگویدمیاینکهمثل

بکنینگاهچیزاینبهیعنی،بکنینگاهراستوچپبهچوندویی،بهنرو،ذهنبهنرویعنینکن،نگاهآنورواینور

دربازرافضالحظهایندرذهن،نرویعنی،استبدیااستخوباست،سودیااستضرراینکهبه،چیزآنبه

.بشودهوشیاريجنسازبگذاررامرکزترادلتورااتتوجه.بمانکنصبرولحظهایناتفاقاطراف

همماوقتیدانیدمیشمااست،ماکارابتدايیکی،استروان بودن دو جور کند،میروانراشماکارهمین

جهاناینچیزهايدرکردیمگذاريسرمایهراخودمان،رامانهوشیاري،جهاناینچیزهايباشویممیهویت

مذهبیباورهايمثلعلممان،مثلسوادمان،مثلدوستانمان،مثلمان،مادروپدرمثلفرزندمان،مثلپول،مثل

گذاريسرمایهفیزیکی،چیزهايواجسام،ودردهابعداًهمانطوروباورهاکلیبطورمان،سیاسیباورهايمان،

. اینهادرراخودمانکردیم

باوهستم،هویتهمچیبامنکهشودمیمشخصلحظهایندر،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتعدمباحاال

بسوي،شویممیروانچیزآنازما،بکنمراهویتمخواهممیو،هستمهویتهمچیزاینبامناینکهپذیرش

چیزتاصدازکهکنیدفرضشماشویممیروانلحظهاینبهآیندهوگذشتهیعنیزمانازبگوییمیکتایی،فضاي
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محضبه،ویدشبآگاهلحظهاینازخواهیدمیلحظهایندرولحظهاینبهآییدمیشویدمیروانشماخود

.شودمیبازشمادروندرفضاشویدمیرواناینکه

بشودبازهیشمادروندرفضاکهشودمیسببآنشدنخارجیاشدگیهویتهمتويازشماشدنروانآن

میبازراماهاشدگیهویتهمتويازخودکشیدنهرکند،میمنقبضراماشدگیهویتهمهر،بشودباز

ما،بشودصفرماهايشدگیهویتهماگرکهبطوريداریم،جاشدنبازبرايخدابینهایتتاما،کندمیبازکند،

ازشدیمآگاهوکردیمپیداعمیقیریشهلحظهایندرآمدیموشدیمبینهایتماوقتیحاال.شویممیبینهایت

جاريجهانبهمااززندگیخرد،زندگیانرژيیعنیروانساکنروان،ساکنشویممیموقعآنابديلحظهاین

.باشیروانکهباشآگاهیعنیباش،روانهین:گویدمیهمینبراي.شودمی

میمقاومتدیگردقیقهیک،هستیرواناالناستچیکن،رهاراکردندستآنودستاینمول،مولکنرها

ابیاتاینبایدشماکنند،میستیزهدائماً.نیستندروانموقعهیچهابعضیدهی؟میدستازرااتروانی،کنی

یعنیرفتنجلوروم؟میجلوواقعاًمندادم؟دلمنبگویید.ببریدبکارخودتانرويوبفهمیدخوبو،بخوانیدرا

،کنممیبیشترراهاشدگیهویتهمیعنیرفتنعقباندازم،میراآنهاوشناسممیراهاشدگیهویتهم

خوباین،استبدایناستخوباینگویممیاینکهیعنیکردننگاهراستوچپ.کنممیبیشتررادردها

هستم؟روانآیاوضعیت؟اینتويافتممیآیا،استبدایناست

میردسنگپهلويازآیدمیآباستچجوريدیدیدآبشود،میردحوادثپهلويازاستروانکهکسی

شویدمیردرویشازیا،شودمیردپهلویشازراحتیبهمیردمیشماازکسیمثالًآیارود،میباالیشازشود

خدااینکهبرايبشوند،ردراحتیبهاتفاقاتکنارازتوانندنمیمردمسنگ،بهآببهآنجازنیدمییاآب؟مثل

گیرذهندرراآنهاکاراینکهدانندنمیاست،مرکزشانذهنیمناینکهبرايدارند،مقاومتوستیزهخوي

.باختخواهندبمانندذهناگر،ندارندايچارهسفرایندرکهدانندنمیانداخت،خواهد

برندت کَشکَشانورنه اینک می
هر طرف پِیکیست و هر جانب رسول

موالنابگوییدکه،باشیخردمندآنقدرشماکهاستاینرفتنخودتمیلبابروي؟خودتمیلباخواهینمیتو

:کهدانممیراحقیقتاین،افتدمیکهاتفاقیهریعنی،شوممیتسلیمبعدبهلحظهاینازمنگوید،میراست

بدبختییاخوشبختیمناتفاقاتازبنابراینپس،افتندنمیمنکردنبدبختوکردنخوشبختبراياتفاقات
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همچیباکهبشناسممنکهافتندمیاینبراياتفاقات،افتندمیمنکردنبیداربراياتفاقاتخواهم،نمی

.استآزاديبامساويشناسایی،کنمشناساییراآن،هستمهویت

مفیدترینوبهتریناینوشدهطراحیزندگیبوسیلهلحظهایناتفاقکهاستاینصحبتایندنبالهمینطورو

باگیردنمیتصمیمنفریککهایناست؟درستشد،نمیدیگربهترایناز،لحظهایندراستمنزندگیاتفاق

باچجوري؟.کشندشمیزوربهاینصورتدر،برودبشودروانآبمثلوکندبازرافضارضایتباوخوشرویی

پیغام،آورندهیعنیهمرسولقاصدیعنیپیکپیکهااینرسول،جانبهروستپیکیطرفهر.اتفاقاتهمین

اتفاقاتداریدنگهبخواهیدغذامنشمااگر،کنیدمقاومتشمااگر،افتدمیاتفاقلحظهبهلحظهکنیدنگاهشما

کسیهر.افتدمیذهنیهايمنبرايکهبداتفاقاتیعنی،المنونریب:گذاشتموالنارااسمشافتند،میبد

افتد،میبداتفاقاتکندستیزه

کردهتعیینبرایتخداکهمسیريدرتوکنی،میمقاومت،داريذهنیمنتوکه:داردپیغامبداتفاقخوب

درهمتوشعارو،استتوزندگیمحلذهنکهکرديفکرراسفراین،گذاشتیکناررامسافرتتونیستی،

کنم،زیادراهایمشدگیهویتهمکنم،زیادراپولم،بهتربیشترچههرهمین،استبهتربیشترچههرزندگی

پیغاماتفاقاتوافتندمیاتفاقاتکهکنیدمیدقتشماولی.هستیفکراینتويساعتهچهاروبیست،همین

دردآنقدرشمابهبایدبداتفاقاتنیستی،درستیمسیردردرتوکهاستاینپیغامشانبداتفاقاتودارند،

بکشم؟دردنبایددیگرکهبفهمیدکهبدهند

تکاملیمسیردریعنی،کنیمیراهویتتوکنیدمیبازرافضا،شویدمیتسلیموقتیشمادیگرطرفاز

رارفتارآنشد،عوضمردمرفتارکهبینیدمییکدفعهافتد،میخوباتفاقاتبینیمی،گیريمیقرارهوشیاري

است،بداتفاقاتویدگمیذهنیمنکهاستآنهاییاتفاقاتد،افتنمیدیگربداتفاقات،دیگرکنندنمیتوبا

کهاتفاقیهرکهگویدمیذهنیمنولیاست،بدنهاستخوبنهاستاتفاقلحظهایناتفاقکهکنممیعرض

بهکندترجمهراچیزهمهو.استبدکندکمرامنپولکهچیزيهراست،خوباتفاقاینکندزیادرامنپول

بشویم،مریضنبایدخودممن،بچهمنهمسرگویدمیدیگر،هايشدگیهویتهمیاو.چیزهابیشتریعنیپول

ذهنیمنصحبتهاياینهامن،زندگیدرنمیردهیچکسبشوند،زیادهمهاینها،نکندتوهینماباورهايبهکسی

درستیوضعیتتوکهدارد،پیغامیتوناراحتیهمینخوبشوم،میناراحت،کنممیستیزهمنوگرنه،است

:گفتداشتیمراشعراینقبليهفتهبلی رفته،یادتسفراین. بکنیچکاردانینمیاصالًنداري
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2529ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تو آن شمسی که نورِ تو محیط نورها گشتست
سويِ تبریز واگردي و مستوري روا داري؟

زندگیخردنامبهبزرگتريهوشیاريیکولی،داریمذهنیمنماکهاستدرستبدهمنشانخواستممیفقط

کمیاشدهصفرمقاومت،شویدمیتسلیمدارید،هستیددرستیمسیردرشماکهببینداگرو،کردهمحاصرهراما

هوشیارياین،کنیدمیبازرافضا،کنیدمیصفررامقاومتیاپریدمیشویدمیبیدارخوابازمرتبیا،شده

میطرحطوريرااتفاقاتدر اینصورت. کندمیادارههمراشما،کندمیادارهراکائناتتمامزندگیخرد،محیط

سعیداریدمرتبشماکهببیندزندگیاگر.بشویدبیدارهمذهنخوابازحالعیندر،بکشیدزجرشمانهکند

کند،میکمکشمابه،فضاگشاییطریقازآنبهکنیدوصلراخودتانو،بشویدتسلیمکهآگاهانهکنیدمی

.مابهاستمحیطآناینکهبراي،آوردمیبوجودخوباتفاقات

آغوشدرهستیچیهرنه،بیندنمیرامابهتواندنمیکسیهستیمهوشیاريماگوییممیذهنیمنتويما

میوقتیاتفاقاً.استشماناظراو،یکتاییفضايیازندگییاخدابگذاریدرااسمش،هستیدبزرگترهوشیاريیک

کهوقتی.کندمیچکارذهنیمنناظربیهوشیاريکهشویدمیمتوجه،کنیدمینگاهراذهنتان،عقبکشید

غیابدر،کردهمیچکارذهناینکهدیدخواهیدباشید،ذهنتانناظرعقببکشید،استخرابحالتان

مناصالًکند،میمتوقفیا،کندمیکندراکارهایشذهنکندمینگاهناظرهوشیاريوقتی.ناظرهوشیاري

.کندمیخواهدمیدلشکاريهرکهناظر،بدونهوشیاريیعنیذهنی

سلیمانسر،ذهنیمندرآیدمیداردماسرکهرااتفاقیهمان،خواندیمچهارمدفترمثنويدرباشدیادتاناگر

ادارهراماکهاستخرديیااستانرژيهمانبادچیست؟باد.وزیدمیبادیاشد،میبادسوارسلیمان.آمدهم

،موزکژکهگویدمیبادبهسلیمانو،افتادمیاتفاقبديحوادثیعنی،سلیمانبهوزیدکزبادگویدمی.کندمی

تاجو،کندمیراستدستشباراتاجشوشود،میکژسلیمانتاجیکدفعهبعد،مشینکجکهگویدمیهماو

.داردمرکزشدرشدگیهویتهمیککهشودمیمتوجهسلیمانبعدو.شودمیکجدوباره

شماباهمسرتانمثالًکهبینیدمیشویدمیپاصبحشماگیریم؟مییادچهکوچکغصههمینازچی؟یعنی

رفتارشمابااوکه،کنیدمیبرخوردیکیباخیابانتوکنیدمیروشنرااتومبیلتانبیرونآییدمی،کندمیدعوا

اینها،زندمیحرفبدرئیستانزند،میحرفبدشماباهمکاراتان،بینیدمیادارهتويآییدمیکند،نمیخوبی
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برايدارید،بديانرژياینکهبرايافتند؟میاینهاچراکهپرسیدمیشما،افتدمیهمسرپشتمرتببدحوادث

نیستید،زندگیتانکنترلدرشماکهشویدمیمتوجهبعدکند،میمتساعدبديانرژيیکشمامرکزاینکه

میبرایشاتفاقاتنیست،خودشسرزمینپادشاهدیگر،شدهکجتاجشکهشدمتوجهسلیمانکههمینطور

:گویدمیبود؟چیسلیمانعالجخودش،کنترلازخارج،افتند

1906مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

پس سلیمان اَندرونه راست کرد
دل بر آن شهوت که بودش، کرد سرد

کهفهمید،استبیرونبهدرونازکهفهمید،استخداتقصیراستبادتقصیرکهبگویدکندشکایتاینکهبجاي

یعنیکردهجادوکرده،جادورااوشدگیهویتهمآنو،استهویتهمآنباکههستمرکزشدرچیزيیک

،بیندمیعینکآنبادلشچشم،زدهچشمبهرااوعینکیعنی،داشتخواهیمغزلدرهمبازاالنچی؟

حرکاتاینوبددیدنایو،شدگیهویتهمآنمحورکند،میسازماندهیآنحسببررابیرونجهانبنابراین

اینزندگیخودضمندرودهد،میترتیبرابیرونحوادثاین،شودمیمتساعداوازکهبدانرژياینوبد

.کنیدنگاهمرکزتانبهشماکهآوردمیبوجودراحوادث

کنترلراشماچیزيچهاست؟خبرچهآنجاکهکنیدمینگاهمرکزتانبهشماافتدمیبدحوادثاینوقتیآیا

تقصیرگوییدمی،کنیدمیمالمترابیرونگردیدبرمیشما،کهکنیدنمیاست؟چیشمادیدعینککند؟می

درکهدیدسلیمانحالیکهدراست،رئیسمتقصیر،استهمکارمن راننده بود، تقصیرآتقصیر،استهمسرم

بطوريچسبیدهآنبه حرصبا کهداردوجودشدگیهویتهمیکیعنیشهوت.داردوجودشهوتییکمرکزش

.سردکردبودشکهشهوتآنبردلدلپسکند،میکنترلرااومرکزبیرونیچیزآنکه

بعد از آن تاجش همان دم راست شد
خواست شدآنچنانکه تاج را می

ودرونامورادارهشودمیآیا.افتادخودشدستدربیرونشودرونشامورادارهدوبارهکهشدمتوجهیکدفعه

گرفتهقرارمرکزتاندرکهچیزيآنشهوتاینسلیمانمثلاینکهشرطبهبله،؟بیفتدشمادستبیرونومرکز
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وآنشناساییووشده،بازفضايآنخردآنازاستفادهفضاگشایی،بااست؟میسرچیبااین،ببریدبینازرا

.آنانداختن

فکرهايِ خلق را بردست غولنیستی در خانه، فکرت تا کجاست
بیاییماگرکهاستماخانهابدييلحظهاینلحظه،اینیکتایی،فضايکجاست؟خانه،نیستیخانهدرگویدمی

درکههستندهاشدگیهویتهماینکهبراي،نداردوجودذهندرشدگیهویتهمهیچیعنی،لحظهاینبه

کنیمیزندگیذهنتويکهداريشدگیهویتهمنقدرایگویدمیکنند،میزندگیآیندهوگذشتهیعنیزمان

میپیدابینهایتبشويآگاهابدياین،لحظهبهاینبهبیاییاگرکند،میزندگیآیندهوگذشتهدرهمذهنت

است،کجافکرتببینتوکنی

بایدکاراینیاکهببیناالنهمین.نیستییکتاییفضايدرشدگیهویتهمازپرمرکزتیعنیخانهدرنیستی

است،هاشدگیهویتهمبهمنتوجهاستمعلوم؟استچیبهاتتوجه،استکجافکرتکهببینیبشودباعث

می.ماندمیبیابانیکمثلذهنگویدمیپاییننیست،ماخانهذهنکنیدتوجهنیستم،خانهدرهمینبراي

فکرهاياینکهبراي.راکارایننکن،کنیمیتقلیدآنهااز،کنیمینگاهمردمبهخانهکردنپیدابرايتوگوید

آدرسدهد،میعوضیآدرسذهنبیابانهمیندرانسانهابهکهاستموجوديولغغول،استبردهراخلق

همبهکنممراجعهبایدبکنم؟بایدچکارکنممعالجهراخودمبخواهماگرمنگفته،اولبیتهمانهماشعوضی

.دهدمیراآدرساینغولکنم،زیادبایدرابیرونیچیزآنبیرونی،شدگیهویت

است،بودندردازپر،استحوصلگیبیاینکهکنمعالجرادردممناینکهبرايبگویید،بپرسیدخودتانازشما

،نیستخوبحالم،دارمکینههمهاینرنجیدم،همهاینهستم،خشمگینمناینکه،هستیمحسودمناینکه

چیدوایشاینها،گذشتهازکنممیگناهحس،دارمخبطحسدارم،اضطراب،نگرانمکنم،میتنهاییحس

عالجبفرماییدمردمبپرسیمخلقازبرویمخوب.شودمیدرستکنزیادراچیزهااینگویدمیذهنتاناست؟

.دیگراستعلتاینبهنداريراچیزفالن،نداريهمسر،نداريبچه،نداريخانهاینکهبرايخوباست؟چیمن

.دانندمیهاشدگیهویتهمدررانجاتراههمآنهادزدیده،غولهمرامردمفکرهاي

تقلیدهمهیچکساز،پرسیدنمیهیچکسازدیگربشنویدراحرفاینشمااگرنکن،نگاهآنهابهتوگویدمی

است،خوردهدیو،شیطانغول،رامردمفکرهايفهمیدم،االنمنگوییدمی،خوانیدمیراهمینفقط،کنیدنمی

یکتاییبهجهانازسفردنبالهیچکس.دانندمیآندرهمراحلراهو،هستندکردنزیاددنبالهمهیعنی
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ازدلشانو،بشودبینهایتدلشاندرونفضاياینتا،کندکوچکراذهنیمنخواهدنمیهیچکسنیست،

همینبرايچی؟یعنیشمابهخندندمیبگویید،داندنمیایندررادواهیچکس.شودبعدمو،بشودخداجنس

منگفتندارند،راچیزهااینشنیدنحوصلهاصالًآنها،شدندهویتهمکهآنهاییبپرسیدمردمازاگرکهگفت

کنم؟زیادراارزشباچیزهاياینچجوريبگومنبه،بشنومتوانممیراچیزیکفقط

است،پولگوید،میشمابهراآیدمیمرکزشازکهچیزهاییهماناست؟چیباارزشچیزهايآقادیگویمی

پولاست،باالمقام،استبزرگخانهاست،خوببچه،استخوبهمسراست،زیاددوستاست،خوبباورهاي

اینمنبیاورمدرمرکزمازمنرااینهاگوییدمیشماکهاینکنیم،میگوشمابدهیدمابهاگررااینهااست،زیاد

.بردهغولرافکرشسپبکنم،توانمنمیراکار

حسیاکنندمیخوشبختیحسآیاکهببینید،بردهغولرااکثریتراردممفکربشویممتوجهاینکهبراي

بدبختیاخوشبختشماآیابپرسیدشانایازکند؟نمییاکندمیجاازراآنهااتفاقاتببینکنند؟میبدبختی

هیچ.کندمیخوشبختراماخوباتفاقات،کندمیبدبخترامابداتفاقاتبله،گویندمیهستید؟اتفاقات

.بکندخوشبختیحستاباشدداشتهراچیزفالنبایدآدمگویندمینیستند،مرکزشانگشودندنبال

تا که باال را ندانند از سفولجادویی کردند چشمِ خلق را
میاجازهماموقعهرکردند؟جادوچجوريکردند،جادوراخلقدلچشمگویدمی،پایینپستی،یعنیسفول

گوییممی،مرکزمانگذاریممیداریمبرمیراچیزيیکذهناًماو،ببلعدراماتوجهبیروندرچیزيیکدهیم

رااینبینیم،میآنعینکاز پشتراخداوراجهانآنازبعدو،مامرکزدرماعینکشودمیآنمن،مالاین

.متواننمیگویدمینبین،عینکاینباتوحاالگوییممی،طلسمگوییممی،ییجادوگوییممی

،دانندمیدینرااینومرکزشان،گذاشتندشدندهویتهمآنهاباهستندجامداجسامکهراباورهاهاخیلی

دیدناینجورياصالًواندعینکیکهمباورهاآنچون.بگذارندراخدابایددرحالیکه،دانندمیمذهب

راعینکاین.بردارندراعینکاینباید،بفهمندتوانندنمیبگوییهمچههراندشدهجادوواستعینکشان

.فضاگشاییباتسلیم،باداریم؟برمیچجوري

حضورهم،هستخداهم،هستیدشماهمشدهگشودهفضايآنلحظهایناتفاقاطرافشودمیبازفضاوقتی

همعینکگویدمیمردم.برداشتیدراهاشدگیهویتهمعینک،بینیدمیفضاآنعینکباوقتی،هستناظر

همهردانیدمیشمادادندمیاگردهند،نمیتشخیصپایینازراباالاصالًچشمشانبهزدندراهاشدگیهویت
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میباالیارویممیپایینداریمما،کنیممیانباشتهرادردهاماوقتیخوب،آوردمیبوجوددردشدگیهویت

اینبا،شوهویتهماینباگویندمیاینکه.رویممیباالداریمذهندیدباولیرویممیپایینداریممارویم؟

باالذهنچشمبارویم؟میپایینیارویممیباالداریمما،باالبرونردباناینازبشوهمیکیاینبا،بشوهمیکی

استرسمانشود،میبیشترغممانبشویم،هویتهمبیشترچههر.رویممیپایینزندگیچشمبا،رویممی

.شویممیبزرگترداریمذهنچشمباولیشود،میبیشتر

استترابلهرودباالترکههر

شکستخواهدبدتروياستخوانکه

شکست؟خواهدچراشکست،خواهدنردباناینباالخرهاست،جهاننردبانمنیوماجهان،نردباناینگویدمی

باشمباالخیلیاگرمن.شکستخواهدروزيیکباالخره،آفلچیزهايباشوممیهویتهمدارممناینکهبراي

خیلیاینهاجوانییاوظاهري،زیباییبهبستندلمردم،توجه،مردمتأییدشکند،میبدترمناستخوانکه

ازبرترذهناندرراخودمانو،بدهیمقرارمقایسهمبنايرااینهامانداردلزومیولی،باشداگراستخوب

.اندکردهجادوراخلقچشمکهدانیممیماپس.بدانیمدیگران

مینفر،سهدواصالًگویدنمیکهاینطورياستزیادنقدرایاصالً،خلقگویدمیموالنامحابابیکهبینیدمی

هویتهمکههستندکسانیآنها،ندارندشدگیطلسممرکزشاندرکههستندنفرچندبله،راخلقچشمگوید

باهمهوآیدمیهوشیاريبصورتجهاناینبهآیدمیکسیهراینکهبراياست؟اینطوريچرا،نیستند

اینبهآیندمیکهآدمهاییاینازتعدادينباشد،کهنیستنفریکاصالً.شوندمیهویتهمذهنیچیزهاي

کاريمردمبهو،کنندمیآغازراسفراینآنها.شوندمیبزرگاناینهايصحبتاینمتوجهمردنازقبلجهان

.مردنازقبلدهندمیانجامراسفروندارند،

نمیتشخیصپایینازراباالاست،خوبهمینطورينهگویندمیکنندمینگاههمدیگربهنهزیاديعدهیک

منآیاگوییدمیهستید؟چجوريشماچی؟شماباال،روندمیدارندکنندمیفکرپایینروندمیدارنددهند،

همبایا،کنممیشناسایی،اندازممیرادردهایمروزبهروزمنآیاکنم؟میزیادراهایمشدگیهویتهمدارم

می توانید به خودتانوبپرسیدخودتانازکنم؟میزیادتررادردهایمآنهاکردنزیادوهاشدگیهویت

.بدهیدجوابسئواالتتان 
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کنند اندر دلِ ایشان دخولمیجادوان را، جادوانی دیگرند
آنمحورحولرامادیدوجهانماو،مامرکزدرماعینکشدهآنوشدیمهویتهمآمدیمماکهگوییدمی

.استایزديدمهمیندیگرجادواناند،دیگريجادوان،کنیممیسازماندهیداریم

بپذیرنَفَختزِرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

شمابهفوراً،شمابعدچهاربهبشودوارددهیدمیاجازهراایزديدمولحظه،ایندرشویدمیتسلیمشماوقتی

اینکهایزديخرداینپس.باشیدداشتهنبایدماديمرکزدانیدمیشماودارید،ماديمرکزکهدهدمینشان

جدیددیدبالفاصلهتسلیمهمیندهد،میشمابهجدیديدید،شودمیشماهوشیاريواردتسلیماثردرلحظه

.استزندگیدید،استدرستدیدجدیددیداین دهد،می

همبرابردوپولتانکهفهمیدمیشما،شناسیدمیدیدیدمیشدگیهویتهمپشتازکهراتانغلطدیدشما

هویتهمبدنتانباهستید،هویتهمپولباکهشویدمیمتوجهشما،شدنخواهدعوضخیلیوضعتانبشود

میشما،هستیدخشمگینفهمیدمیشماهستید،هویتهمتاندردهايباهستیدهویتهمترستانباهستید،

مالمتشناساییاینبابنابراین.آیدمیشمامرکز،ازواکنشهااینو،دهیدمینشانواکنشمرتبکهفهمید

مسئولیتبارزیراید،نبودهباورهایتانورفتارتانمسئولاصالًکهشویدمیمتوجهشما.رودمیبینازدیگران

.رویدمی

خیلی،کنیممیتمرینرااینوشویممیتسلیممااینکهمحضبه.هستندمارهانندهجدیدجادواناینپس

اتفاقبهتریناین،کنممی بازفضااطرافشفرستاده،خداگوییممیافتدمیلحظهایناتفاقیهر،استساده

طریقازکهایزدي،خرد،جدیددهندگاننجاتیعنیجدیدجادوانکهشودمیسببفضاگشاییاینو،هست

میصورتمامرکزدرجادو،کهنیستندجادوگرانواقعاًجادوانکند،میعوضرامنبینشآن،کندمیکارمن

ازآمد؟کجاازجدیدجوراینبینیم،میدیگرجوریکبینیمنمیجورآنلحظهاینبینیممیجوريیکگیرد

.فضاشدنگشوده

مرتبکنم،نمیتأملکنم،نمیخردورزياصالًدهم؟مینشانواکنشهیچرامن،شویممیمتوجهیکدفعه

میمقاومتلحظههرکهآگاهیهمینمقاومت،مقاومت،بینیممییکدفعهکنم،میمقاومتمرتبکنممیستیزه
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دلبهتسلیماثردرکند،میعوضراشمارفتاررساند،میصفربههاموقعبعضیکند،میکمرامقاومتکنم

.فضاگشودنبابکنیدمرکزتانواردراایزديخردبایدشوند،میداخلجدیدجادواناینشدههویتهمانسانها

اصولتا نباشی روزِ مردن بیخیره منگر، دیده ها در اصل دار
پشتازوشوتسلیملحظهایندرنکن،نگاههاشدگیهویتهمپشتازنکن،نگاهحضوربدونیعنیمنگرخیره

اصلاصل،رويبگذاررااتتوجه،توچشمان،داراصلدرهادیده.کننگاهشدهگشودهفضايیاحضورعینک

شدهبازفضاياینرويراتمرکزوکردنبازرافضایعنیداشتناصلدردیدهیعنی.باشدریشهتواندمی

هویتهمازغیراستخدا،استمااصلاین،استریشهاین،کنیمیبازچونکنیبازرافضااصالًکه،گذاشتن

زنی،میجدیدعینکیکداريبرمیراعینکآناینکهمثلدرست.استجسمشدگیهویتهم.استشدگی

.هستشدهبازفضايهمینهمریشه،ریشهیعنیاصلاصل،رويگذاريمیراچشمت

امانمابهفکرها،همسرپشتزندمیفکرفکرفکرمرتبسرماندرهستیمهویتهماالنکهمادیگربعبارت

بجايلحظهایناتفاقمقابلدرکهاستاینچاره،بلهما؟داریمهمايچاره،کندمیکنترلرامافکرها،دهدنمی

رامانتوجهیامانچشمیابشود،عوضعینکمانماکهشدخواهدسببشدهبازفضايکنیم،بازرافضامقاومت

.بگذاریماصلروي

همیکی،هاشدگیهویتهمبهنسبتذهنی،منبهنسبتمیریممیاالنیکیدارد،وجودمردنجوردوحاال

منبهنسبتبمیریمخواهیممیکهاالن.باشیماصولباتوانیممیدوهردر.رویممیدنیااینازدیگرکهمردنی

،شویممیتسلیماصطالحبهاینکهمحضبه،کنیمبازرادرونفضاي،کنیمکوچکراشدگیهویتهمذهنی

مادستافتدمیاتفاقیچهکهقضاقوانینشود،میوباش،فَیکونکُنقوانین،زندگیقوانین،زندگیاصول

ادارهراکائناتتمامکهکل،خرداصولبا،کنیممیکارآناصولبااالن.استقضادست،لحظهایندرکهنیست

.گیردمیبدستذهنیمناصولیبیذهنیمنعقلیبیبجايرامناختیاراوبشومتسلیممناگرکند،می

میبازرافضااینکهچرا،کنممیحرکتزندگیقوانینبااینکهبراي،دارماصولمنذهنیمنبهمردنروزپس

حضوربهمنموقعآنتا،بمیرمخواهممیتنبهنسبتبرومخواهممیجهاناینازکههممردنموقعکنم،

شما،هستیمسنیهردرحاالازمایعنی.رومنمیاصولبیهمموقعآنپس،شدمزندهاوبینهایتبه،رسیدم

منبهنسبتموقعآنتاولی، برویمجهاناینازیعنیبمیرید،تاکنیدمیبازکنید،میبازکنید،میبازرافضا
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سفريهماناینوباشدنماندهشدگیهویتهم.باشدنماندهذهنیمناصالًاستممکنمردیمخیلیذهنی

.ریمنداچارهازشکهگفتهاولبیتدرکهاست

دارم؟اصولیآیا،هستمذهنیمنبهنسبتمردنحالدراالنمنکهببینید،کنیدنگاهخودتانبهاالنشماپس

شود، چهار بعد با قانون قضا و کن فیکون و دم او و اینکه آب حیات وارد وجود من می. با قانون زندگی هماهنگم

یکی بعد . ر بعد داریمما چها. یادمان باشد دوباره یادآوري می کنم. مرا سیراب می کند، هستم؟ بپرسید از خودتان

از اعمال فکرهاي . یکی هیجانات ماست. یکی فکر ماست، یعنی توانایی فکر کردن ما. فیزیکی ماست، جسم ماست

و یکی هم جان جسمی . یا ترس هیجان استمثالًخشم هیجان است. ما روي این جسم هیجان به وجود می آید

درست مثل اینکه یک . بعد معنوي ماست،روي ریشه معنوي است،این چهار بعد ما روي ریشه حضور است. ماست

. زندگیبا آبشود ببی فرم آمده باال چهار تا بعد دارد و این چهار بعد ما باید سیراب 

کند این چهار بعد می اگر شما تسلیم شوید و اجازه دهید آن انرژي و آن خرد زندگی و آب زندگی بیاید سیراب 

می بینید جسمتان دارد سالمتر . دید که این چهار بعد شما در جهت خوب تغییر می کنندیواش یواش خواهید. را

روز به روز حس می کنید که در . می بینید که جاندارتر می شوید. می بینید فکرتان دارد خالق می شود. می شود

تی مثل ترس، خشم، روز به روز خواهید دید که هیجانا. ذرات وجود شما زندگی در حال ارتعاش بیشتري است

،به جایش زیبایی می نشیند،به جایش عشق دارد می نشیند،رنجش، کینه، حسادت اینها دارند از بین می روند

. مهربانی می نشیند،حس لطافت می نشیند

پولم . قبالً ما شادي را قرض می کردیم. مثل شادي بی سبب. اینها چیزهایی است که از ذات وجودي ما می آید

. خوشحالی را، شادي را از پول قرض می کنید. شما دارید قرض می کنید از پول. بشود خوشحال می شومزیاد 

اي هستید که شادي می جوشد ولی االن می بینید شما یک چشمه. قبالً اینطور بود،هایعنی از هم هویت شدگی

پس از یک . تسلیم، تسلیم و تسلیم،کالس اول اینست،یعنی پس از تسلیم، تسلیم الفباي این است. می آید باال

اسمش را بگذار شادي خواري، شادي . مدتی می بینید که یک باریکه اي از شادي بی سبب در شما پیدا شد

هر کاري می کنید می بینید که این شادي بی سبب یک حالت شوخی که جدي نبودن، انعطاف پذیري . فضایی

. زیاد، پذیرش در شما بوجود آمده

قبالً قرض می . دهید و این شادي از چیز بیرونی نیستبهمه کاري را، همه فکري را می خواهید با شادي انجام 

پس از یک مدتی همین را ادامه بدهید، تسلیم، شادي فضایی و . االن چشمه شدید،هاگرفتید از هم هویت شدگی
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ید سطل سطل از فضاي یکتایی مثل موالنا ذوق یعنی شما می رو. شادي خواري، یک دفعه می بینید که ذوق آمد

نیامدیم که چند تا چیز . و ما براي این کار آمدیم،برکت را خرد را بر می دارید می آیید می ریزید به این جهان

زشت نیست که ما از یک چیز بیرونی بخواهیم که ما رآخ. بیرونی را بگذاریم مرکزمان و از آنها خوشی قرض کنیم

. پس بنابراین اصول نداریم. براي اینکه ما اشرف مخلوقات هستیم. را خوشحال کن

آنها قرار است از ما چیزي . اصالً نمی داند اوضاع از چه قرار است. هر کسی از بیرون شادي بخواهد اصول ندارد

ه شادي ما را عرفا می گویند ک.وقتی به مرحله ذوق می رسیم، حتی به مرحله شادي خواري می رسیم. بگیرند

چیزهاي این جهانی مثل جمادات، مثل درختان، به اصطالح جمادات، نباتات و حیوانات می گیرند و هر چه که در 

. کائنات است

***پایان قسمت اول *** 
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بله راجع به خیره نگري 

2458ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چونکه خیالت نَبود آمده در چشمِ کسی
و خیره نگريچشمِ بزِ کُشته بود تیره 

دارد به زندگی می . بی اصول بودن یعنی چه. فقط می خواستم به شما مثالی بگویم که خیره نگریستن یعنی چه

وقتی که حضور تو، خیال تو در دل من نباشد و من از پشت عینک تو جهان را نبینم، چون . گوید، به خدا می گوید

هم تیره . نگاه می کند ولی هیچی نمی بیند. بز مرده استچشم او مثل چشم . که خیالت نبود آمده در چشم کسی

.ولی چیزي نمی بیند،شما به چشم بز، باز است، بز مرده. هم خیره نگر استاست و

می خواهد بگوید که در حالی که ما من ذهنی داریم، چشم ما هم، چشم دل ما، در ضمن این چشم هم بینش را از 

مرکز ما از جنس . پروسس می کند،مرکز ما پردازش می کند. ن فقط حس استای. این می بیند. دل ما می گیرد

هاست؟از جنس زندگی است، عدم است یا از جنس هم هویت شدگی؟چه هست

کافتابی کرد از باال نزولنَحنُ نَزَّلنا بخوان و شُکر کن
. ش استااین آیه. ما قرآن را فرستادیمش می گوید کهانَحنُ نَزَّلنا یعنی البته آیه

23، آیه )76(قرآن کریم، سوره انسان

إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا علَیک الْقُرْآنَ تَنْزِیلًا
.کردنى نیکوما قرآن را بر تو نازل کردیم، نازل

صورت امتداد او آمدیم به این ولی موالنا می خواهد از این آیه نتیجه بگیرد بگوید که ما یعنی ما انسانها، که به 

.جهان، هر کدام در سینه مان یک مرکز خرد، مرکز آرامش، مرکز هزار جور برکت را داریم که شبیه قرآن است

بدان که خدا از باال یک آفتابی را . یعنی برو این آیه را بخوان. براي همین می گوید که نَحنُ نَزَّلنا بخوان و شکر کن

تاب چه هست؟ ب این آفوخ. فرستاده

تو برو شکر کن که کی . ها را از مرکزمان پاك کنیمآفتاب خود ما هستیم به شرطی که این هم هویت شدگی

و کی هستیم ما؟ ما امتداد خدا هستیم و می توانیم به او در این جهان زنده شویم و آن موقع مرکز ما می .هستی

. بله این را هم بخوانیم. آفتابی از باال نزول کرده. می کندشود مثل یک آنتنی که دائماً برکت به این جهان پخش

.این بافتی که ما هستیم، هر چه هستیم، اسمش را موالنا یا قرآن گذاشته احسن التقویم
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1006مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اَحسنِ التَّقویم، از فکرت بروناَحسنِ التَّقویم، از عرش او فزون
یعنی اینکه ما به صورت . دوباره موالنا از قرآن استفاده می کند، می گوید که ما به بهترین هنجار آفریده شده ایم

ها بمانیم و امتداد هشیاري می آییم و هم هویت می شویم، اگر ما را وادار نمی کردند که در این هم هویت شدگی

گر ما شک نداشتیم و این سفر را هشیارانه ادامه می دادیم و می این مرکز را نگه داریم، اگر ما تقلید نمی کردیم، ا

آمدیم مرکزمان را تا بینهایت باز می کردیم، این آفرینش ما در بهترین هنجار است، در بهترین تعادل است، به 

. بهترین صورت است

سم و این انکار جسم می گوید که اینطوري که ما تبدیل می شویم و می گوییم این جسم هستیم بعالوه انکار ج

و فکر ،یعنی انسان در واقع از عرش او بزرگتر است.خودش بینهایت است، بینهایت یعنی از عرش او فزون است

آن موقع این . یا بهترین صورت جهان را،آفرینش بهترین هنجار رااینما یعنی ذهن ما نمی تواند تجسم کند

،این چیزي که من با آن هم هویت شده بودم، این کوچکتر شدهاحسن التقویم آمده گریه می کند شب و روز که

، با من مشورت نکرده و هزار تا چیز کوچک براي خودش غصه درست کرده. فالن کس مرا به مهمانی دعوت نکرده

ها و دردها در حالی که مرکزش را فشرده، کوچک کرده، یک من ذهنی مثل سنگ درست کرده، هم هویت شدگی

. در حالیکه آن باید متالشی شود. کرده، سفت کرده، از پشت عینک آن جهان را می بینیدرا آنجا جمع 

این . که تو کار درستی نمی کنی،زندگی هر لحظه پیک می فرستد، قاصد می فرستد، رسول می فرستد با حوادث

شیم؟ این هم آیه بفهمیم که نباید درد بک،چقدر باید درد بکشیم. دردها پیغامش چه هست؟ نباید درد بکشی

. قرآن است

4، آیه )95(قرآن کریم، سوره التین

لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ
.بیافریدیم) هنجاري(که ما آدمى را در نیکوتر اعتدالى 

. درد استپر از. گفت یک آفتابی از باال آمده که ما هستیم که متاسفانه در اثر ندانم کاري تبدیل به یخ شده

آفتابی نی که افتد در اُفولآفتابی نی که سوزد روي را
یعنی اصل ما . آفتابی نیست که افول کند. دانمی گوید این آفتاب، آفتابی نیست که بدن آدم یا روي آدم را بسوز

درست می شود . تن جسمی ما گذراست. چه چیزي گذراست در ما؟ تن ما. اصل ما گذرا نیست،افول کردنی نیست
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،ولی از ثانیه صفر تا ما بمیریم، فرصت داریم این موضوع را بفهمیم که ما این تن هستیم. و متالشی می شود

خودش است ،او هم ما نیستیمآفتاب . اگر به آن بینهایت زنده شدیم، به آفتاب او زنده شدیم. بعالوه بینهایت خدا

. و این آفتاب پر از لطافت است،که در این جسم خودش را به این صورت بیان می کند

و شما دائماً این را ،یعنی وقتی در ذهن هویت نمی ماند و مثل ایاز به چارق کهنه و پوستین کهنه تبدیل می شود

پوسته، به همین دلیل است که چون این پوسته است در آن می گویید که این پوسته، مانده اینجا ،تماشا می کنید

و .شاه در اینجا زندگی یا خداست. از شاه آگاه هستم،پهلوي شاه هستم. هویت نیست، من با شاه دوست هستم

چهار بعد ما گذراست، فکرهاي ما گذارست، دردهاي ما .همین طور این آفتاب از چیزهاي گذرا تشکیل نشده

. بله. جان حضور ما یکی نیستبا جان حیوانی ما . گذراست، جان حیوانی ما گذراستگذراست، تن ما 

که وقتی می ،امروز تصمیم من اینست که ما این ابیات را درست بفهمیم. اجازه دهید چند بیت از مثنوي بخوانم

می گوید که. از مثنوي چند بیت بخوانم. گوید آفتابی نی که سوزد روي را، آفتابی نی که افتد در افول

422مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اشوا رهانَد از خیال و سایهاشسایۀ یزدان چو باشد دایه
مقاومتهمین . ما می آییم به این جهان، من ذهنی درست می کنیم، من ذهنی مقاومت در مقابل اتفاقات دارد

یکی سایه . امروز موالنا از دو جور سایه صحبت می کند. من ذهنی سایه ماست. سبب می شود ما سایه بیندازیم

. آن یک جور سایه است،درست است، آن سایه خداست. سایه خدا کسی است که به بینهایت خدا زنده شده. خدا

هان، من ذهنی درست می کند، مقاومت ولی یک جور سایه دیگر وجود دارد که هشیاري وقتی می آید به این ج

عدم مقاومت، من ذهنی . مقاومت، من ذهنی را درست می کند. می کند، در اثر مقاومت من ذهنی درست می شود

در . وقتی ما مقاومت می کنیم سایه ما درست می شود، این سایه برمی گردد ما را کنترل می کند. را از بین می برد

. این را ما یاد بگیریم. یم، در تله آن می افتیم و قربانی آن می شویممقابل هر چیزي مقاومت بکن

مقاومت نکند و این فضا را باز کند، در این ،ها می افتداگر کسی تشخیص بدهد که در اثر مقاومت در تله جسم

یعنی . انمقاومت که صفر شد، انسان می شود سایه یزد. صورت فضاي گشوده شده آن را از سایه اش آزاد می کند

سایه یزدان که با خورشید یزدان عوض . پس دو تا سایه است. وقتی به بینهایت او زنده شویم، می شویم سایه او

یک سایه دیگر سایه ماست وقتی من ذهنی داریم که سایه ما . تابع خورشید است. می شود و هیچ مقاومتی ندارد
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ولی می گوید سایه . ندآنها سایه یزدان نیست. نترل می کنداالن بیشتر مردم را سایه خودشان ک. را کنترل می کند

:می گوید. اولیا سایه یزدان هستند. موالنا سایه یزدان است. مثل موالنا. یزدان به ما کمک می کند

اشوا رهانَد از خیال و سایهاشسایۀ یزدان چو باشد دایه
ر شما اجازه بدهید که موالنا دایه شما باشد، دایه هم می دانید معنیش اگر سایه یزدان دایه یک من ذهنی باشد، اگ

دایه می گوید . آن خانمهایی که به مادرهاي ما کمک می کردند تا بچه را بزرگ کنند. چه هست؟ مثل مادر دوم ما

را از سایه مان آزاد بنابراین ما . ولی یک عارف بزرگی مثل موالنا دایه است. براي اینکه مادر اصلی ما واقعاً خداست

می بینید که روز به روز من ذهنی . آیا موالنا به شما کمک می کند که از سایه من ذهنی آزاد شوید؟ بله. می کند

حاال ببینید بعداً چه می گوید؟ . شما کوچکتر می شود

مرده این عالم و زندة خداسایۀ یزدان بود بندة خدا
یعنی هیچ مقاومتی در مقابل این لحظه ندارد و موازيِ موازي با . سایه یزدان چه هست؟ بنده کامل خدامی گوید

این بنده . بنابراین خرد زندگی و عشق زندگی و شادي زندگی به طور تمام عیار از او رد می شود. زندگی است

. خدا و به بینهایت او زنده شدهو بهنسبت به این عالم مرده ها مرده و نسبت به هم هویت شدگی. خداست

و عمقش هم ،بنابراین بنده خدا یا سایه یزدان انسانی است که آمده به این لحظه و آگاه از این لحظه ابدي است

. کمک کندااین می تواند به م. هیچ هم هویت شدگی هم ندارد،به خدا هم زنده شده،بینهایت است در این لحظه

.نمونه اش همین موالناست

تا رهی در دامنِ آخرزمانگماندامنِ او گیر زوتر بی
به . یعنی به حرفهایش گوش بده. می گوید دامن این سایه یزدان را بگیر، موالنا را بگیر، بدون شک، بدون تاخیر

. ا در دامن آخر زمان بیفتیت. خلق که عقلشان جادو شده، دیو عقلشان را دزدیده گوش ندهیاحرفهاي من ذهنی

. موالنا تعریفی هم به آخر زمان می گوید. این زمان، زمان روانشناختی است. آخر زمان یعنی که زمان به آخر برسد

. در زمان یعنی گذشته و آینده است. یعنی وقتی انسان می آید من ذهنی درست می کند، در زمان است

د و ما بیاییم به این لحظه، در این لحظه به ابدیت این لحظه یعنی دائمی ولی گذشته و آینده جمع بشود، تمام بشو

به عالوه وقتی می آییم به این لحظه و از این لحظه تکان نمی . بودن این لحظه زنده شویم، یعنی جاودانه می شویم

ر گذشته زندگی خوریم، یعنی به گذشته و آینده نمی رویم، گذشته و آینده روانشناختی نمی رویم، نمی رویم د
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.کنیم و از آینده هم نمی ترسیم، مضطرب نیستیم، هیجانات آنطوري نداریم، در این صورت زمان به آخر رسیده

و دامن او دامنِ آرامش ،زمان به آخر رسیده یعنی گذشته و آینده به پایان رسیده، به این لحظه ابدي رسیدیم

از این چاره :و این آخر همین سفري است که می گفت که. یعنی به او زنده شدیم. یعنی دامن خداست. است

بهر حال رها کند، این سفر را ، آن راباید هر وضعیتی من ذهنیش دارد. هیچ انسانی از این سفر چاره ندارد. نداري

:بعد می گوید. ن بیفتدادامه بدهد و بیاید به دامن آخر زما

کو دلیلِ نورِ خورشید خداستکَیف مدّ الظّلَّ نقشِ اولیاست
و آن . اینست که ولی خدا مظهر کامل خداوند است)» چگونه سایه اش را گسترد « ( منظور از آیه کَیف مدّ الظّلَّ 

.نی او راهنماي مردم به سوي خداوند استیع. سایه، یعنی آن ولی خدا دلیل بر نور خداوند است
این ولی یا این کسی که به این لحظه آمده و در این لحظه به بینهایت :می گوید،و همین طور که در بیت می بینید

یعنی چه؟ یعنی ببینید اینطوري می . راهنما است که ما خورشید را بشناسیم، یااو زنده شده، دلیل هست که

برخی از ما متوجه می شویم که داریم . ما امتداد زندگی هستیم،ی امتدادش را می فرستدمی گوید زندگ. شود

متوجه سایه می شویم، مقاومت مان را صفر می کنیم و می آییم به بینهایت زنده . مقاومت می کنیم سایه داریم

در این آیه قرآن دیدي :ویداین بینهایت ما که بینهایت خدا هم هست، در واقع سایه خدا یا اینکه می گ. می شویم

زنده شدن ما به بینهایت ،سایه اش خودش نیست. سایه اش را چطوري امتداد داد. که چگونه سایه اش را گسترد

. او سایه خدا در این جهان است

حاال این سایه که به بینهایت تبدیل شده در این موردمثالً موالنا، سبب می شود که ما در درونمان خورشید را 

ما متوجه می شویم که . در اینجا خورشید رمز خداست. در درون ما همه خدا هست و خورشید هست. شناسیمب

هاي موالنا یا عارف و هم بینشی در درون ما غیر از بینش من ذهنی دارد بوجود می آید به علت راهنمایییک 

انید که در درون موالنا یک هشیاري هر کدام از شما االن می د. سایه خودمان را می شناسیم و هم آن سایه را

و . بزرگتري است براي اینکه دارد مرتعش می کند دل شما را، آن خورشید را، این خورشید امتداد خداست دوباره

شما باید از شَر این سایه بدي . و سایه بد خودتان را می اندازید،با ارتعاش آن شما می بینید که مقاومت می کنید

. که در اثر مقاومت ما بوجود آمده رها شوید

با نور روشن درون ما، ما هر دو . پس اولیا یا موالنا مرتعش می شوند و خورشید درون ما را به ما نشان می دهند

ي است ایکی سایه. است، با خورشید خدا عوض می شودي است که سایه خدایکی سایه. جور سایه را می شناسیم
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و شما چون خداییتید و پر از خرد هستید، نباید زیر . که می بینیم که دارد سعی می کند ما را زیر کنترل در بیاورد

هی مقاومت تان را صفر می کنید، صفر می . پس بنابراین مقاومت تان را صفر می کنید. کنترل سایه تان بروید

:می گوید:ستاو آیه این. صفر می کنید، صفر می کنید، باالخره به سایه یزدان تبدیل می شویدکنید،

46، 45، آیه )25(قرآن کریم، سوره فرقان

ْمَس َعلَْیِھ َدلِیًال  لَّ َوَلْو َشاَء لََجَعلَُھ َساِكًنا ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّ َك َكْیَف َمدَّ الظِّ )۴۵(أَلَْم َتَر إِلَٰى َربِّ
پروردگارت ننگریستی که چگونه سایه را امتداد داد و گستراند؟ و اگر می خواست آن را ] قدرت و حکمت[آیا به 

.قرار دادیم] ي انسان ها[آن سایه، راهنما ] شناختن[ساکن و ثابت می کرد، آن گاه خورشید را براي 
اش را که به صورت بینهایت عارف یعنی چگونه سایه. مد ظلَّ، یعنی کیف مد ظلَّیعنی چگونه سایه را امتداد داد

می گوید . که چگونه سایه را امتداد داد و گستراند؟ اگر می خواست آن را ساکن و ثابت می کرد. است بوجود آورد

را نگه دارد در این جهان، ولی نمی خواهد به سوي خودش بر می توانست انسانی را که به بینهایت زنده شده آن

یعنی خورشید درون این انسانها . آنگاه خورشید را براي شناختن آن سایه راهنماي انسانها قرار دادیم. می گرداند

. بله االن این هم آیه بعدش است. را دیگر توضیح دادم من

)۴۶(ا ُثمَّ َقَبْضَناهُ إِلَْیَنا َقْبًضا َیِسیرً 
.اندك اندك به سوي خود باز می گیریم] با بلند شدن آفتاب[سپس آن را 

امتداد خود ما در خیلی از انسانها تبدیل به سایه اي شده که . معنیش اینست که ما امتداد خودمان را می فرستیم

نیست این، با قانون ما جور و این به زبان خدا داریم می گوییم، درست . این سایه امتداد ما را دارد کنترل می کند

یعنی موالنا . تا آنها را به خود بیاورد،بوجود آوردیم، امتداد دادیم،در نتیجه ما سایه مان را که عارف بود. نیست

و وقتی که موالنا ما را به خودمان می آورد، ما متوجه می شویم که این سایه بدمان . دارد ما را به خودمان می آورد

که با تغییر . از شرش راحت می شویم و بالفاصله می شویم سایه خدا. دارد ما را کنترل می کندآن ،ما نیستیم

درست است؟ . خورشید خدا آن موقع ما تغییر می کنیم

اگر می خواستم می توانستم اینها را در این :می گوید. پس از مدتی،ولی ما را هم دوباره به سوي خودش می کشد

دوباره جمع شان می آورم،ولی اینها را به سوي خودم می کشم. جهان نگه دارم براي اینکه اینها جاودانه شدند

. پس زندگی می آید ما را به بینهایت خودش در اینجا زنده می کند و دوباره برمی گرداند به سوي خودش. می کنم

:می گوید. براي همین چند تا بیت هم بخوانم که مهم است. نمی دانیمبراي چه؟ ما 
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ال اُحبّ االفلین گو چون خَلیلاندرین وادي مرو بی این دلیل
و ،است می بینیمشده ها که مرکزمان در این وادي ذهن، افتادیم تو ذهن و از پشت عینک هم هویت شدگی

ها سازماندهی می کنیم، درد را زیاد می اصل گرفتیم بر اساس این هم هویت شدگیزندگی بیرونی مان را که

مقدار . کنیم، به فکر سفر نیستیم، فکر می کنیم تا آخر عمرمان باید پولمان را زیاد کنیم و به مردم پز بدهیم

. ر زندگی نبودهاین منظو،و بعد بگذاریم برویمبعنوان ارثزیادي مال دنیا را از خودمان بجا بگذاریم

و مثل خلیل بگو من آفلین را ،بنابراین می گوید که در این وادي که اینطوري فکر می کنی بدون این راهنما نرو

باید مادر مورد خلیل که نمونه انسانی است که،و بارها گفتیم باز هم ضرر ندارد این را شما بخوانید. دوست ندارم

. ش همین آیه زیر است که همین موالنا آوردهایکی. دانیم خیلی مفید استدو سه تا مطلب را ب. مثل او شویم

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

ا أََفلَ َقالَ َال أُِحبُّ اْآلفِلِین َذا َربِّي ۖ َفلَمَّ ا َجنَّ َعَلْیِھ اللَّْیلُ َرأَٰى َكْوَكًبا ۖ َقالَ َھٰ َفلَمَّ
چون فرو شد،. این است پروردگار من: گفت.اى دیدچون شب او را فروگرفت، ستاره

.فرو شوندگان را دوست ندارم: گفت
دید که یک ستاره درخشان، ستاره . یعنی هشیاري وقتی آمد جذب ذهن شد و شب شد، تاریک شد، نمی دید

پس از یک . من این را می پرستم و می گذارم مرکزم. گفت این من ذهنی خداي من است. همین من ذهنی بود

ها، من فروشوندگان را یعنی غروب کنندگان را یا آفلها را ،گفت. اجزاي این دارند فرو می ریزند. تی دید نهمد

. دوست ندارم

جدایی تشکیل بر اساس پس هنر خلیل این بود که شناخت که من ذهنی که بر اساس چیزهاي گذرا تشکیل شده، 

این من ذهنی را ایم چرا گذاشتهایم، شخیص دادهیم؟ اگر تاآیا ما هم تشخیص داده. شده، آن خدا نیست

و می شود عینک ،شویم یا به آن می چسبیم، آن می شود مرکز مامی مرکزمان؟ براي اینکه با هر چه هم هویت 

. عقل آن چیزها می شود عقل ما. کارهایمان را خراب می کنیم،و جهان را بر اساس آن سازمان می دهیم،دید ما

. کردن آنها هستیمهمش دنبال زیاد

خلیل هنرش این بود گفت اینها چون فرو می ریزند و خدا فرو نمی ریزد، همیشه زنده است، نمی میرد، اینها دارند 

اگر فهمیدیم چرا نگرانیم، چرا مضطربیم؟ پس در مرکز ،ولی ما نفهمیدیم. می میرند، پس این نمی تواند خدا باشد

شما از خودتان سوال کنید که . و آنها را می پرستیم،ا نگران آنها هستیمما چیزهاي آفل هست، گذرا هست و م

خداي شما هست یا ،ها این ستاره من ذهنی که از جنس آفل تشکیل شدهآیا در تاریکی شب هم هویت شدگی



# Programگنج حضور750برنامه شماره 750

26: صفحه

یک اما اگر نیست، پس شما چرا اینقدر نگران هستید؟ چرا می ترسید؟. نه؟ اگر هست، چرا هست؟ باید بیندازیم

.این آیه اش است:مطلب دیگر که مربوط به خلیل است که بسیار مهم است، می گوید که

125، آیه )4(قرآن کریم، سوره نساء

َخذَ  َبَع ِملََّة إِْبَراِھیَم َحنِیًفا ۗ َواتَّ ِ َوُھَو ُمْحِسٌن َواتَّ َّ ِ ْن أَْسلََم َوْجَھُھ  ُ َوَمْن أَْحَسُن ِدیًنا ِممَّ إِْبَراِھیَم َخلِیًال هللاَّ
حق (دین چه کسى بهتر از دین کسى است که به اخالص روى به جانب خدا کرد و نیکوکار بود و از دین حنیف 

.ابراهیم پیروى کرد؟ و خدا ابراهیم را به دوستى خود برگزید) گرا
ابراین دین هیچ کس، بهتر بن. می خواهد بگوید که همه باید از ذهن بروند به فضاي یکتایی و آن دین اصلی است

نیکوکار کسی است که خرد زندگی به . هر کسی به فضاي یکتایی برود، نیکوکار می شود. از دین کس دیگر نیست

بنابراین فکر و عملش باردار به خرد . و فکرش از فضاي یکتایی جاري می شود،فکرش و عملش جاري می شود

مرکز ما باید به خدا زنده . ندی باشد، می داند که باورها اصل نیستاگر چنین آدم. در حال تسلیم است. ایزدي است

براي . این کار ابراهیم نبوده. ما نمی توانیم باورها را در مرکزمان بگذاریم و بگوییم که زنده شدیم به خدا. باشد

. همین خدا ابراهیم را به دوستی انتخاب کرده

را رها کرد و این مرکزش را صاف کرد می را و هم هویت شدگیبه عبارت دیگر ما اگر یا هر کسی این من ذهنی 

براي همین . و ما معاالً دوست خدا هستیم.اگر نکند نمی تواند دوست خدا باشد. مثل خلیل،شود دوست خدا

. هیچ کس نباید خشم داشته باشد. ها را بشناسیم، مخصوصاً دردها راآمدیم که هشیارانه این هم هویت شدگی

خدا . اگر داشته باشد، نمی تواند دوست خدا باشد. رنجش داشته باشد. کینه داشته باشد. ه باشدحرص داشت

خدا شما را هم به دوستی خودش برگزیده چون ما مثل طالیی هستیم که یک . برگزیدخودابراهیم را به دوستی

در اثر تسلیم این خاکها را یعنی آب حکمتی که از آن طرف می آید،اگر با آب خرد. مقدار خاك به ما چسبیده

.بشوریم، آن طال یا هشیاري ابتدایی هستیم که اوست

که ز نزدیکی گمان آید حلولنعره کم زن، ز آنکه نزدیکست یار
براي اینکه تو او هستی و اگر با . نعره نزن یعنی چه؟ یعنی با ذهنت حرف نزن. نعره کم زن می گوید نعره نزن

که ز . براي اینکه یار نزدیک توست، اصالً خود توست. او و تو یکی هستید. ذهنت حرف نزنی او حرف می زند

نند که به اصطالح خدا در ما حلول می که مردم فکر می ک. نزدیکی، یعنی این قدر نزدیک است که خود توست

. کند
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در اینجا می گوید که اینطوري نیست که ما من ذهنی را نگه داریم، بعد بگوییم که خدا می آید در ما حلول می 

یعنی . این معنی نمی دهد،یا در این مورد آمدن خدا در درون ما،حلول یعنی رفتن روح یکی در یکی دیگر. کند

کسانی که . حلولی وجود ندارد،پس ما و او یکی می شویم. اگر خدا بیاید ما دیگر نیست. اردما دیگر وجود ند

. شوندباینها کسانی هستند که می خواهند من ذهنی را نگه دارند، در ضمن به خدا هم زنده ،معتقد به حلولند

. ذهن را ساکت نمی کننداین. یعنی هی حرف می زنند. بنابراین نعره می زنند. اصالً این کار مقدور نیست

ییت، دردها بریزد و آن هشیاري، آن خدا. شودبمن ذهنی متالشی . من ذهنی بافته نشود. شودبذهن باید ساکت 

ما اگر به خدا . امتداد داد سایه اش را، سایه اش را یعنی خودش راخداکه گفت دیدي که چگونهآن امتداد خدا،

این فرم زنده شدن یا آمدن خدا به این جهان در انسان به همین صورت . شویم، این همان سایه خداستبزنده 

ولی ،انعکاس او در ماست که به صورت بینهایت او تجربه می شود. ش استاسایه،یعنی خودش نیست،است

:می گوید که. اجازه بدهید چند بیت از عطار بخوانم. حلولی در بین نیست

الیعطار، منطق الطیر، در توحید باریتع

تو مباش اصال، کمال اینست و بس
تو ز تو ال شو، وصال اینست و بس

فکر می کنیم این من برود ما می . ولی ما می ترسیم این من را رها کنیم. تو مباش اصالً یعنی اصالً من ذهنی نباشد

تایید دیگران را نداشته ما فکر می کنیم اگر ما توجه دیگران را جلب نکنیم، . ما نمی میریم زنده می شویم. میریم

ها را نگه این هم هویت شدگی،بنابراین. باشیم، دیگران به ما احترام نگذارند، اصالً اطراف ما نباشند، ما می میریم

. ش او باشداههم،کمال اینست که تو نباشی. می گوید تو اصالً نباش.پس من هست.می داریم

اگر شما تسلیم باشید زندگی این خاکها را . ي خاك به او چسبیدهگفتم امتداد او مثل یک طالیی است که یکسر

این من ذهنی که یک چیزي ،یعنی این بینش در ما بوجود می آید. می شورد و شما متوجه می شوید کی هستید

،کردیماین را ما موقتاً براي اینکه لخت نباشیم اینجا، آمدیم درست . فکري بود، ما نبودیم، اصالً از اول ما نبودیم

تو ز تو . و باقی بمانیم،براي اینکه ببینیم من با یکی دیگر فرق دارم. براي اینکه جدایی را یاد بگیریم. رفتیم توش

. ست و والسالماو وصال خدا این،ال کن آن را. یعنی تو بگو من این من ذهنی نیستم. ال شو
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بود فَضولی این بودهرچه این نتو درو گم شو حلولی این بود
اگر می خواهی ،اینکه شنیدي حلول. اصالً من ذهنی نباشی. می گوید تو به عنوان من ذهنی باید در او گم شوي

خدا آمده توي من، من به . باشی، بعد او بیاید توي تو،اینطوري نیست که تو گم نشوي. ستاکه درست بفهمی این

تا زمانی که ذهن حرف . اینطوري نباشد، این همان یاوه گویی استچه، همچون چیزي نمی شود، هراو زنده شدم

. می زند، این یاوه گویی من ذهنی حرف می زند

شویم، می میریم؟ نه بآیا ما من ذهنی را ال کنیم و در او گم . تا زمانی که من ذهنی هست، ما هنوز در او گم نشدیم

. ترس از بین می رود. ما جاودانه می شویم،نهبشود ما می میریم؟ اگر مرکز ما باز بشود و بینهایت. زنده می شویم

. هزار تا درد دیگر از ما می ریزد. نگرانی از بین می رود. اضطراب از بین می رود

یک دل و یک قبله و یک روي باشدر یکی رو و از دوي یک سوي باش
هر موقع دیدي قضاوت می . دویی من ذهنی به دور باشو از این دوي من ذهنی یا . در یکی رو یعنی رو یکتا بشو

داریم،می بینید ما دلهاي مختلف ،یک دل باش یعنی یک تکه باش. کنی، خوب و بد می کنی، هنوز یکتا نشدي

ولی . بخواهد خودش را زیاد کند. عقلش را عقل ما کند. هر هم هویت شدگی در یک لحظه می تواند مرکز ما باشد

یک دل دارد، پس مرکزش را باز کرده به اندازه بینهایت، یک قبله دارد، قبله هم خود آن فضاي وقتی انسان فقط

دیدید که . مثالً با نقشها هم هویت نشده. باز شده است، یک روي هم دارد، فقط آن یک یکتایی صاف و ساده است

م، اینجا شاگرد هستیم، اینها نقش وقتی با نقشها مثالً اینجا پدریم، اینجا فروشنده هستیم، اینجا معلم هستی

کسی که از هم هویت شدگی با نقشها و چیزها دست . اگر با اینها هم هویت هستیم، یک روي نیستیم. هستند

االن در مرکز ما چی هست، حول و . ما هزار جور قبله داریم. کشیده و یکتا شده و یک رو شده و یک قبله شده

. حول و حوش آن می گردیم. یم، آن قبله ماستحوش آن زندگی مان را سازمان می ده

معجزاتست و گواهانِ عدولحق اگر پنهان بود، ظاهر شود
خدا را به من نشان :می گوید. من ذهنی می خواهد با فکرش ببیند. ما نمی بینیمشاالنب خدا پنهان هستوخ

می گوید این ظاهر می . ها رویش را گرفتههویت شدگیچرا پنهان است؟ براي اینکه همین هم . پنهان است. بده

فضا را باز . شما بیا تسلیم بشو:می گوید؟شما با ذهنت حدس نزن و محاسبه نکن که این چطوري می شود. شود

دم او ،شما فضا را باز می کنیدکههر دفعه که فضا را باز می کنی، قضا اتفاقات بوجود می آورد . کن، فضا را باز کن
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شما صبر می کنید و یک دفعه می بینید که این . قانون مزرعه کار می کند. رد می شود، کن فیکون کار می کندوا

مرکز شما دارد عوض . ها می ریزند، مرکز شما وسیع تر می شود، واقعاً بینش شما عوض می شودهم هویت شدگی

. این شبیه معجزه است. شما دارید تبدیل می شوید. می شود

شما . می گوید این معجزات همین شاهد تخطی از تجسمهاي ذهنی است. معجزات است و گواهان عدول:می گوید

مگر می شود من کینه هایم را بیندازم؟ من صد ؟می گویید مگر می شود؟ مگر می شود من خشمم از بین برود

چرا این کار ،س گناه دارممن احسا،من االن مضطربم،من االن می ترسم. جور رنجش دارم با خودم حمل می کنم

معجزه می شود و شما خواهید دید آن چیزي که ذهنت ترسیم می کند :می گوید. نمی توانم بیندازم،را کردم

چطوري می شود؟ ذهن باور نمی کند و می خواهد تجسم . این سوال را نکن؟پیش بینی می کند چطوري می شود

.رات شبیه معجزه استمی گوید دیدي که تغیی. کند که چطوري می شود

و اینها نشان می دهد که ما از آن چیزي که ذهن تجسم می شود و می گوید اول باید توضیح بدهی چطوري است، 

از ما می گوییم مگر می شود که ما به آیا می توانیم این سفر را بکنیم؟ خیلی. مآن توضیح را نمی توانی بدهی

این همه درگیري که دارم با جهان اینها را من پایان برسانم، نمی مگر می شود که من؟بینهایت او زنده شویم

همین طور ادامه ندهید که چطوري . این معجزات شاهد عدول از ترسیم ذهن است. می شود،نه:می گوید. شود

.چطوري خواهد شد و اینطوري بشود. خواهد شد

یا قدمهاي پشت سر هم نیست که انسان به يبه همین دلیل است که ما می دانیم که یک به اصطالح پله ها

هفت . بعد اینکار را بکنی، بعد اینکار را بکنی،ما نمی توانیم بگوییم که اول باید اینکار را بکنی. حضور برسد

یا دروغ می ،هر کسی هم بگوید یا نمی داند. چیزي وجود نداردنهمچو. مرحله است و بعد هم به حضور می رسی

.یم که چطوري متحول می شویمما نمی دان. گوید

فقط می دانم که انسان اگر روي خودش کار کند، تقلید نکند، شک نداشته باشد، توکل داشته ،من بلد نیستم

و باز کند و موازي با زندگی باشد، خرد زندگی وارد شود، قانون مزرعه کار کند، قانون ،باشد، هی فضا را باز کند

. هشیاري جسمی به هشیاري حضور تبدیل می شود. واش یواش آدم تبدیل می شودکن فیکون کار کند، باالخره ی

بهتر خیلی و یک روزي خواهد شد که البته شما هم می بینید که امسالتان از پارسالتان ،ما عمق پیدا می کنیم

چیز را و به صورت حضور ناظر در جهان حرکت کنید، همه. که شما دیگر واکنش به اتفاقات نشان ندهید،است

.اي بشوید و بتدریج دارید می شویدحضور شما ببیند، یک آیینه
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لیک تو اشتاب کم کن، صبر کن
»اإلِنْسانُ عجول « : گرچه فرمودست که

بکشیم، درد هشیارانه ما باید . می گوید معجزات می شود به شرطی که تو صبر کنی. صبر کن. اما تو عجله نکن

با . تو معتاد به چیزي در بیرون هستی،ست که در اثر فضاگشایی تو متوجه می شوياعبارت از ایندرد هوشیارانه 

مثل ترك اعتیاد درد . در آوردن این از مرکزت درد دارد،و آن را گذاشتی مرکزت،یک چیزي هم هویت شدي

با چایی خیلی می پرهیز از این شیرینی که نخوري ،می دانید به شما ضرر دارد،یک شیرینی گذاشتند اینجا. دارد

. چسبد، درد هشیارانه دارد

و دوباره شادي آمد و دیگر میلم نمی . ولی وقتی یک ذره دردش را می کشی، می بینی که می شود این را نخورد

می تواند از خیلی چیزها . نمی دانم غذاهاي چرب نخورد. چون قند دارد. آدم می تواند کوکا کوال نخورد. کشد

وقتی می بینی نمی رود و می خواد پرهیز . یک چیزي آدم را می کشد و می خواد برود. رد دارداولش د. پرهیز کند

االن می خواهد مخصوصاً اگر خیلی دنبال این کار بوده و کرده،. یا جلوي خودش را بگیرد، درد هشیارانه دارد،کند

.درد هشیارانه این است؟می گویند درد هشیارانه چه هست. درست مثل اعتیاد می ماندکنار بگذارد، 

و این آیه .به عنوان این گفته که انسان عجول نباشدرا ایناما . می گوید خدا در قرآن گفته که انسان عجول است

: اینست می گوید

11، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسرا

رِّ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْیِر ۖ َوَكاَن اْإلِْنَساُن  َعُجوًال َوَیْدُع اْإلِْنَساُن بِالشَّ
.و آدمى تا بوده شتابزده بوده است. جویدطلبد چنانکه گویى به دعا خیرى را مىو آدمى به دعا شرى را مى

این لحظه بکشد عقب به عنوان حضور . انسان باید تامل کند. نه؟آیا این آیه می گوید انسان باید شتابزده باشد

هایش و هم هویت شدگیاشدیگر می پرد و بر اساس من ذهنیو انسان وقتی از یک فکر به فکر ،ناظر نگاه کند

یعنی با من ذهنی دعا می کند . ش بدي را از خدا می خواهداههم. ش شراهش چه می طلبد؟ هماهدعا می کند، هم

بعضی موقع هم دعاهاي من ذهنی مستجاب می شود و ما . و بدي از خدا می خواهد و خوشبختانه خدا نمی شنود

. ی شویمگرفتار م

اگر شتابزده نبود، به صورت یک فکر بلند . چنانکه گویی به دعا خیري را می جوید و آدمی تا بوده شتابزده بود

دو تا فکر را از هم جدا می کرد و ؟و از من ذهنی بپرسد چکار کنم،عجله نمی کرد به یک فکر دیگر برود،شد
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ولی چون .؟ از آنجا راه حلش می آمدد چکار کنمیپرسفاصله دو فکر نونو مسکر است، زندگی است، از آن می

روي زندگی را می . در این صورت راه حل را گم می کند،عجول است در اینکه از یک فکر به یک فکر دیگر بپرد

یعنی . می گوید عجله نکن. نباید عجول باشد انسان:موالنا با این بیت می گوید. خرد به زندگیش نمی آید. پوشاند

:می گوید. این چند بیت هم از مثنوي بخوانیم. کر تمام نشده به فکر بعدي نپراین ف

2219مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آن دعاي بیخودان، خود دیگر است
آن دعا زو نیست، گفت داور است

خواد؟ خود یم یعنی من ذهنی نباشد یا حداقل در حال تسلیم باشیم، کی دعا می کند، کی می وآیا ما بیخود بش

بهترین دعا یا تنها مورد دعا براي کسانی که من ذهنی دارند اینست که تسلیم شوند و در آن حال . زندگی

. این هم جالب است. از خود خدا یا داور است. ن دعا از من ذهنی شما نیستآدر این صورت. بخواهند

140مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نشنود یزدانِ پاكوز کَرَم میبس دعاها کان زیان است و هالك
که زیانست و سبب هالکت ما خواهد شد، خدا را شکر خدا آنها را ،خیلی دعاها است که با من ذهنی می کنیم ما

پس از اینجا من ذهنی دارید، . پس شما توجه کنید که ذهنتان االن در چه حالتی هست. می گوید نمی شنود

کینه دارند، رنجش دارند، شکایت می کنند، اینها من ذهنی دردناك دارند، وقتی دعا نتیجه می گیریم کسانی که 

، شکایت. نکنشکایت،نکن این کار را،بنظر خودشان خیر می خواهند. دارند از خدا شر می خواهند،می کنند

. رنجش و خشم و مالمت اینها ابزارهاي من ذهنی است

. خداازخواهدمیبالداردخواهد،میچیزيیکهمبعدشوشودمیخشمگینوهر کسی شکایت می کند

رامرکزتانداریدشما. نهبکند،شمابهخداتوجهیوبشویدخشمگینکنید،شکایتشماکهنیستاینطوري

میچکار. نیستدیگرهمآنزور،بهکردمیشمابهزندگیخردکههمنشتیآنکهطوريبه،کنیدمیسفت

. باشیتسلیمعقببکشیباید. باشیآرامبایدکنی،بازباید. شويمیمریضشوي،میخشکبکنی؟خواهی

.بشودجاريآباینتاباشیخوشرو. باشیداشتهانعطافبشوي،نرمکنیبازرافضا
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ذَاالْوحولال تُزِلْ اَقْدامنا فی ربّنا اَفْرِغ علَینا صبرَنا
.خدایا گامهاي ما را در این زمین گلناك ملغزان. پروردگارا، بر ما شکیبایى ببار

گلناكزمینایندرراماگامهايخدایاصبرَنا،علَینااَفرغ. ببارشکیباییببارصبرمابرپروردگارا: گویدمی

میراهکهذهنایندرکهبشویممتوجهبایدما. رویممیراهکهذهنتويهمینگلناك؟زمینکدام. ملغزان

دربده،مابهصبرخدایابخواهید،صبرخداازبایدشما. لغزیممیوگذاریممیهاشدگیهویتهمرويپارویم،

. هستیدتسلیمکهحالی

میبازرافضا. نهکنیم،دعاخشمباببندیمرافضااینکهنه. کنیممیدعاکنیممیبازرافضاگفتیمهم،دعااین

بهگویدمیشدهگشودهفضايدروناز. کندمیدعاخودشبرايکند،میدعاشمابرايخودشاو: گفتکنیم،

هویتهمازپرلغزندهزمینایندروبودهاشتباهکارهایمفهمیدماالنمن. کنمنمیعجلهمن. بدهصبرمن

. افتممی،افتممییعنیچه؟یعنیلغزممی. لغزممیگذارممیشدگیهویتهمرويکهراپایمشدگی،

کهاستاینشماومنوبرنامهاینبرايلغزشجاهايواقعاَازیکیکهبگویمکنماستفادهبیتاینازخواهممی

سوالییکمنازشماوقتی. بکنیدسوالنکنید،سوالامگفتهبارهاعالوهبهمن،ازباشیدداشتهانتظاراتشما

راخودتاناست،قدغنسوالاصالکه،ندارمراوقتشیا،دهمنمییا،بدهمجوابتوانمنمیمنوکنیدمی

میومنبهفرستیدمیایمیلیکشماوقتی. طرفشیکگذاریدمیهمرامنکنید،میجبرانقانونمشمول

ندهمجوابوقتی. بدهیدجواببایدشماامفرستادهرااینمنکهگوییدمیشمابده،جوابراسوالاینگویید

.استلغزشجاهايازیکی. رنجیدمیشما

معرضدرراخودشاندهم،نمیوبدهمجوابمخصوصا،شانشخصیسواالتبهدارندانتظارمنازکهکسانیآن

میاینطوريمن. استراحتخیلی،کنندنمینگاهرابرنامهو،رنجندمیلغزند،می. دهندمیقرارلغزش

کهندهیدقرارجبرانقانونمعرضدرراخودتانشما. نگذاشتیاحترامندادي،اهمیتمنبهیا،نشدخواستم

دوستذهنیمن. دهندنمیانجاممردمراجبرانقانون. لغزیدخواهیدشما. کندنمیوکندجبرانبایدیکی

. استهمینهماشکالشاصال. بدهدانجامراجبرانقانونندارد

خواهیدقهر. لغزیدخواهدپایتانشماکند،نمیراعوضشدیگریکیکنید،میکاريیکوقتیشمابنابراینو

بزرگافتاد،خواهدشمادلدراینباالخره. کردخواهیدشکایت. رنجیدخواهیدشد،خواهیدخشمگینکرد،

من. نکنیدسوالمنازکنممیخواهششماازدوبارهمنپس. ببردبرنامهاینازاستممکنراشماشد،خواهد
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رعایتراجبرانقانونخواهیدمیواقعاشمااگرو. ندارمهمسوالوقت. ندارمراشماشخصیسواالتجواب

. جبرانقانونشودمیآن. بکنیدتکراربگذارید،وقت. کنیدگوشبرنامهاینبهوبگذاریدوقت،کنید

. تويافروختهمنبهراذهنیمناین: گفتهخدا. کندمیکارجبرانقانونباهمخداحتیکهدانیدمیهماین

بیفضايمنبده،راذهنیمن. اشمعاملهاستسادهخیلی. نیستخبريبهشتازنداديتا.بدهمرابهشتبده،

خیلی: گوییدمیبعد. بدهیبایدتواولنه،: گویدمی. بدهتواولدهمنمی: گوییدمیشما. بدهمتوبهنهایت

دهی،میرادرصدشبیست. کردهمحاصرهراتوکهاستهوشیاريآن. دهیمیرامقدارشیک. دهممیخوب

. فهمدمیکندمینگاههوشیاريآننه،. فهمدنمیهوشیاريآنکنیمیفکر،داريمینگهرادرصدشهشتاد

. لغزدمیپایتباشیداشتهانتظاراگر.لغزدمیپایتندهیانجامراجبرانقانوناگر. لغزدمیپایت

خواهدپایتاننرسانیداگر. برسانیدصفربهراآدمهاازتوقعاتتانانتظاراتتان،شماکهاستمهمچقدرببینید

توقع،هرجور.رویممیراهداریمگلداخلاینکهبرايملغزان،راماپايیعنیاَقدامناتُزِلال: گویدمیدارد. لغزید

: گویدمیاستقرآنآیههمبازایناما. دانیدمیخودتان. استلغزشمحل

250، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره 

صرْنَا علَى الْقَومِ الْکَافرِینَولَمّا برَزوا لجالُوت وجنُوده قَالُوا ربّنَا أَفْرِغْ علَینَا صبرًا وثَبِّت أَقْدامنَا وانْ
قدم گردان و بر کافران پروردگارا، بر ما شکیبایى ببار و ما را ثابت: چون با جالوت و سپاهش رو به رو شدند، گفتند

.پیروز ساز
عنوانبههستیدشماطرفیکدر. اوقشونوهستیدروبروذهنیمنبااالنشماهمموردایندرپس

هویتهمهر. شدگیهویتهمسپاهباکنیدمینگاهتانذهنیمنبهبیرونآمدیدناظر،حضورهوشیاري،

میاالنو. خواهیدمیچیزيیکشانهمهاز. معتادیدشانهمهبه. بکشدخودشبهخواهدمیراتانشدگی

. بیندازمیکییکیکنمشناساییبایدرااینهاهمهمنکهگویی

وبشناسمراهاشدگیهویتهماینگرفتم،کهتصمیمیایندرمراوببارصبرمنبر: کهگویدمیخدابهپس

استتقلیدوشکفضايکهذهنفضايازهمیشه. نکنمتقلیدمردمازمنکنکمکو. گردانقدمثابتبیندازم

میبازرافضاکهاستخودتانبهحواستاندائماًوبکنمفضاگشاییبشوم،تسلیمبیشترکنکمک. باشمبیرون

سرآخرو. کندمیکمکشمابه،آیدمیزندگیخردکنیدمیبازهرموقعچونکنید،میبازکنید،میبازکنید،

.شدخواهیدپیروزخودتانذهنیمنبهوذهنیهايمنبهشما
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اینهاو،هستندپیغامازپروسادهبسیارابیاتاین. بخوانمبرایتانابیاتیمثنويمختلفجاهايازبدهیداجازه

خواهیمهمقصهآخر،درماندوقتانشااهللاگر. نیستندقصهیک. اندباهمبیتسهدوهستند،تکیتقریباابیات

هاشدگیهویتهمهمانکهراهاخاکروبهوهستیمجويیکیاهستیمآیینهیکمااینکهبیاندر. خواند

آنبهبیرونچیزهايعکسآیینهمثلوبشودصافجوياینتا،بکنیآلودهوبریزينبایدجويتويباشند

.بینیممیراذهنمانکهباشیمناظري. باشیمناظرحضورمایعنی. بیفتد

2811مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خاك ریزي اندرین جو بیشترتو بر آنی هر دمی کز خواب و خَور
ذهن،درخوابیدنطریقازدمبهدمکههستندبرآنندارند،خبراطالعاتاینازودارندذهنیمنکهانسانهایی

فرورفتن،فکرهاخواببهتوجه،تایید،مثلهاشدگیهویتهمازخوردنخوردن،وها،شدگیهویتهمدر

سوال. شودمیآلودهخوب. بریزیمخاكمرتبشودمیردماازکهجوییجوي،اینتويفرورفتن،دردهاخواب

تسلیمبکند؟آلودهراشمابیرونگذاریدنمینه،یابکندآلودهراشمابیرونگذاریدمیشمالحظهاین: استاین

بگذاررااسمش. شودمیبعدتانچهارواردشود،میردشمااززندگیآب. شودمیردشماازجویییکهستید

کنید؟نمییارااینکنیدمیآلودهشما. زندگیبرکتزندگی،عشقزندگی،خرد

بفهمیدتوانیدنمیکنید،نگاهراجهانتوانیدنمیآیینهصورتبهیاناظرحضورصورتایندرکنیدمیآلودهاگر

مینشانواکنشجوريچه. آورندمیسرتانبالییچهدردهاوهاشدگیهویتهم. گذردمیچهذهنتاندر

ذهنت،افتدمیبیروندراتفاقیکبینیمی. ببینیجداهمراذهنتواکنشوببینیرااتفاقاتتوانینمی. دهی

. بکندراکاراینذهنتوبیفتداتفاقاینکهنداردلزومیحقیقتا. توستذهناین. دهدمینشانراواکنشاین

. خوانممیاینجاازبیتچند. بله. بدهینشانحلراهیکخودتخردباناظرحضورصورتبهتوانیمیشما

2812مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

سبب دانستن ضمیرهاي خلق

عکسِ روها از برون در آب جستچون دلِ آن آب زینها خالی است
آندر،استخالیماآبهاآلودگیاینازوقتی. آبشبهریزدنمیخاكکهداردوجودعارفییککهکنیدفرض

ایستیدمیپهلویش،استآلودگلکههستآبییککهدیدید. افتدمیآبآندربیرونچیزهايعکسصورت

میدیدهآبتويشماعکسایستیدمیکنارشوقتی،استصافصافهمیکی. شودنمیدیدهآنجاشماعکس
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رابیرونیچیزهايعکسها،شدگیهویتهمبهاستآلودهشمامرکزاگر. استطورهمینهمزندگی. شود

بیروندرکهدهدمینشانذهنتانقشنگناظر،حضورصورتبهصورتایندرشدهپاكاگر. دهدنمینشان

دهد؟مینشاناتفاقفالنبهواکنشیچهیکاست؟شدههویتهمباورهاباکی. گذردمیچهحقیقتاً

فکرهايغول،اینکهگویدمیموالنامثلآدمیگویدمیکهاینکهکنندمیمردماشتباهیچهکهدیدخواهید

کندمیرفتارخشنشماباودهدمینشانواکنشکهکسیآنآیازند؟میراحرفاینچراربوده،رامردم

باشیدعاقلشما. بزنندضررشمابهکنندفداراخودشانمنافعخواهندمیمردم. نهسنجد؟میراخودشمنافع

بهضررداردکهبینیمی. استخشمگینکهبینیمی. کندمیداردچکارکهبینیمی. کنیدتقلیداوازآییدنمی

استخشمگینکهکسییکاست؟کلخرداوکنیدمیفکرشماآیا. زندمیهمشمابهضررزند،میخودش

.بشویدآیینهبایدشما! کهداندنمیچیست؟منافعشکهداندمیواقعااو،دهدمینشانواکنش

خانه پر از دیو و نَسناس و ددهپس تو را باطن مصفّا ناشده
صورتایندراست،شدههویتهمهنوزیعنینیافتهصفانشدهخالصنشدهمصفاتوباطنگویدمیکهوقتی

ازپردهد،میهابیاباندرعوضیآدرسگفتیمکههماناستمعلومکهدیو. استدیوازپرشماخانهشمامرکز

. دهدمیغلطیدیداینکهبراي. دهدمیمابهغلطیآدرسیکشدگیهویتهمهر. استذهنیمناجزاي

. ماستدلدربیرونیانسانهايذهنیتصویرنسناس

باکنیممیرانندگیداریم. خودمانذهنیتصویرهمیکیخودمانیمیکیکنیممیدعوامعموالمادیدید

حالتهمدده.استنسناسهماناوتصویر. چیزيیکماگویدمیچیزيیکاو. کنیممیمگوبگوهمهمسرمان

هستمادرکهالگوهاییماست،درندگیخاصیتووحشیحیوانددهدده،یادرندهالگويهر. ماستدرندگی

مصفامامرکزکهوقتیپس. کندنمیرحمهمدیگرانبهکندنمیرحمماخودبهکهخودماندرندهبیرحم،بسیار

.استدرندهحیواناتونسناسودیوازپرمامرکزمتاسفانهنشده

***پایان قسمت دوم *** 
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کی ز ارواحِ مسیحی بو بري؟اي خري ز استیزه مانده در خري
درکندمیمقاومتوستیزهرويتاکیديچهموالناکهبینیدمیکنی،میستیزهدائماکهانسانیاي:گویدمی

یکبادروندرمنیعنیستیزهو. کندمیتعمیریاسازدمییاراذهنیمناینکهبراي. لحظهایناتفاقمقابل

وکنیدمینگاهتلویزیونشمااستموقعیک. دهممیگیر،دارمحرف،ناراحتم،دارمسازشعدمبیرونیچیز

نیستايمراقبهکنیدمینگاهاستموقعیک. کنیدنمیقضاوتهستید،ناظر. داریدايمراقبهاصطالحبهحالت

طورياینچراآناست؟طورياینچرااین. دهیدمیگیرچیزهمهبهداریدکارچیزهمهبا،داریدقضاوتحالت

. داردستیزهدومیاست؟

کنید،ارزیابیبایدحتماکنید،میقضاوتییکآیدمیهرکسکنید،نمینگاهجهانبهايمراقبهحالتشمااگر

خواهندمیهرجورمردمبگذاریدبایدشما. بیرونیهايوضعیتبانیستیدراحتشما. داریدستیزهدروندرشما

نمیقضاوت،نداریدمقاومت،نداریدستیزهوکنیدمینگاههمینطوريوقتی. کنیدنگاههمینطوريشما. باشند

چهببینید. کندمینگاهذهنیمنچیز،همهبهدهیدمیگیرداریدستیزهوقتی. کندمینگاهزندگیکنید،

. گرستیزهذهنیمندریعنیخري، خريدرماندهاستیزهزخرياي:گویدمیجوري

شده،مصفاهوشیاريشده،آزادهوشیاريتعریفبنابهمسیحخودت،مسیحازیعنیمسیحیارواحازتو

نخواهیبوتوست،نهایتبیتوست،اصلکهروحایناز. هاستشدگیهویتهمازشدهآزادخالصهوشیاري

میچیزهمهبه. دارندکارچیزهمهبامردمبرخیکهدیدخواهیدرا،مردمکنیدتماشاکمییکاینازپس. برد

مقایسهخواهندمیکسهمهوچیزهمهباراخودشاننگرانند،. کنندارزیابیراچیزهمهبدهند،گیرخواهند

.یدهندادامهراحالتایناگربردنخواهندآنازبوییوخبرندبیخودشانآسايمسیحروحازاینها. کنند

کی شناسی گر خیالی سر کُنَد
کز کدامین مکمنی سر بر کُنَد؟

طرفازفکراینآیدمیسرتبرفکريوقتیکهفهمیدخواهیکجااز،مانديخريدروکنیمیستیزهکهتو

آمدهگاهنهانگاه،پنهانکدامازسرت؟درکندسرخیالیگرشناسیکیاست؟آمدهذهنیمنازیاآمدهزندگی

وقضاوتیمشغولوکنیمیستیزهچونآمد؟آنورازشديتسلیمنه،یااست؟مرکزتفعالکهآنیازاست؟

.فهمیدنخواهیمقاومتی،
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بیکهآید؟میامذهنیمنازآید؟میدردهایمازکردمتولیداالنمنکهفکرياینبفهمیممااستمهمخیلی

ازحقیقتانه،یا. نگویمیهیچ. ببندمرادهانماستبهتراصالاست،گویییاوهکه. استپوكبادامکهاست،برکت

شدگیشرطییکنه،یامن؟فضاگشاییوانعطافوتسلیماثردرنوشتمنذهنبهخداآیاآمد؟زندگیطرف

نوشت؟زندگیآرامشوزندگیشاديیا،راایننوشتدردیکنوشت؟ستیزهیکمقاومت،یک

منازبرداشتندستتا،کنیدتمرینشماگویممیهمینبراي،باشیدزندگیآرامشوشاديحالدرشمااگر

میفکروزندگیحالتاینبهاندگرفتهخومردم. باشدآساندردهاوهاقضاوتوهامقاومتوهاستیزهوذهنی

میجوريچهدیگرتوو. استبدبختیخودکهاینخوب. شوندمیبدبختنکنندایجاددرددائمااگرکنند

ي،شدبدبختبشوي؟بدبختترسیمیچرا. استبدبختاستدردزیردائماکهآدمیبشوي؟بدبختخواهی

:گویدمی. استمربوطقرآنآیهبههماینبله

104، آیه )18(قرآن کریم، سوره کهف

الَّذینَ ضَلَّ سعیهم فی الْحیاةِ الدّنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعا
.کنندپنداشتند کارى نیکو مىمىآنهایى که کوشش شان در زندگى دنیا تباه شد و 

کار ،داریم کار خوب می کنیمکنیممیفکراستمرکزمانمانذهنیمنوقتیماهمه. ایناستمهمچقدرببینید

در حالی که همیشه فکر می .در حالی که هیچ کدام از کوشش هاي ما و کارهاي ما به نتیجه نرسید.نیکو می کنیم

.داریم کار نیکو می کنیم،کردیم

پول ،با من ذهنی بچه هایمان را بردیم مدرسه آوردیم،با من ذهنی بچه بزرگ کردیم،با من ذهنی احسان کردیم

به جاي اینکه در بچه مان .از توي آن مسئله بیرون آمد،با من ذهنی عشق ورزیدیم،زحمت کشیدیم،در آوردیم

همه چیز باید .هی فکر کردیم باید یک چیزي به او بدهیم.را شناسایی کردیممن ذهنی ،زندگی را شناسایی کنیم

،او احتیاج به این هم هویت شدگی ها دارد که من می شناسم،من مجسمه هستم او هم مجسمه است،به او بدهیم

،آخر سر،زیادراحتی،پول زیاد،خانه بزرگ،دیدیم نتیجه نداد،این را هی باید زیاد بدهیم،اینها ارزش دارد

.آخر سر دیدند نه.فکر می کردند کار نیکو می کنند.گرفتاري

هر کاري که .با من ذهنی فکر کردیم و عمل کردیم،با من ذهنی کاشتیم،شاید هم نفهمیدند که اصال چه شده

حالی که در،نرمش باشد،انعطاف باشد،پذیرش باشد،یعنی در حال تسلیم باشد،خرد زندگی وارد آن بشود

این کار نیکو است اگر با من ذهنی و ستیزه .باشد،خرد زندگی جاري میشود.باشد،شادي زندگی جاري می شود
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با کینه انجام می ،با انتقام جویی انجام می شود،با خشم انجام می شود،با مقاومت انجام می شود،انجام می شود

.دارد همین را می گوید.اینها همه بادام پوچ کاشتن است،شود

تا خیاالت از درونه روفتَنشود در زهد، تنچون خیالی می
از هم باید پرهیز کنیم،باید زهد کنیم،می گوید تا بخواهیم از مرکزمان این هم هویت شدگی ها را جارو کنیم

مثل خیال ،طوریکه الغر می شود این تن مابه،انداختن آنها،هویت شدگی ها و زیاد کردن آنها و شناسایی آنها

،یعنی باید خیلی مواظب باشیم و پرهیز کنیم و درد هشیارانه بکشیم و شناسایی کنیم بیندازیم.می شود

وقتی من مان کوچک می شود ما نگران .نترسیمبطوري که از کوچک شدن من مان اصالً،شناسایی کنیم بیندازیم

.می شویم

تا خیاالت از درونه روفتَند در زهد، تنشوچون خیالی می
مثال یک چیزي می ،ده روز،مردم یک هفته.خیلی باید کوشش کنیم و زحمت بکشیم،تا جارو کنیم همه را

این طوري ،زنده شدیمخالی شد و به خدا،خوانند می گویند هم هویت شدگی ها را جارو کردیم از مرکزمان

خشمگین می ؟واکنش نشان می دهید یا نه؟همیشه باید بسنجید که شما مقاومت نشان می دهید یا نه.نیست

زودي موافقت می کنید یا ؟یک آدم توافق پذیر هستید؟چقدر انعطاف دارید؟فضا را می بندید یا نه؟شوید یا نه

.د ارزیابی کنیدایب،لجبازي می کنید،یا ستیزه می کنید؟نه

این ابیات مربوط به داستان آن سه تا ماهی است که در .زه بدهید چند بیت از دفتر چهارم را برایتان بخوانمبله اجا

سه تا ماهی و .این آبگیر جاي کوچکی است که آب می آید و از آن طرف می رود.در برکه اي بودند،آبگیري بودند

یک جورآن نیمه ،یک جورآن عاقل است،ان استمی گوید سه جور انس.آنجا بودند و این آبگیر رمز ذهن است

کما .هر سه در آن برکه هستند،و این ماهی عاقل و ماهی نیمه عاقل و ماهی نادان.عاقل و یک جور آن نادان است

یک تعدادي نیمه عاقل هستند و یک تعدادي هم کامال نادان ،اینکه یک تعداد از آدم هاي این جهان عاقل هستند

.در این برکه ذهن جهان زندگی می کنندو همه،هستند

می گویند برویم تور بیاوریم این ماهی ها را .صیادان می آیند و متوجه می شوند که اینجا سه تا ماهی است

آن .و خودم را به دریا برسانم،آن ماهی که عاقل بود می گوید باید امشب بروم.هر سه ماهی می شنوند،بگیریم

،و شبانه ماهی عاقل بدون اینکه با دیگران صحبت بکند یا مشورت بکند،دو ماهی دیگر زیاد اهمیت نمی دهند

هی نشان می دهد که این جهان می .صیادها مربوط به این جهان هستند،وصیاد ها که می آیند.می زند می رود
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که ما ،می طلبد،در اثر تسلیم از زندگی می گیریمواقعا هشیاري و عقل ما را که .خواهد ما را بگیرد نگه دارد

به هر حال داستانش را شاید .تصمیم بگیریم از این برکه به سوي دریا و اقیانوس برویم که آنجا جاي امنی است

مول مول ،ماهی نیمه عاقل هم آنقدر صبر می کند و این دست و آن دست می کند به قول غزل امروز،می دانید

خودش را به مردگی ،ولی می بیند که واقعا صیادها رسیدند و می خواهند بگیرندصیادان می رسند وکه ،می کند

،تف می کند به رویش و می اندازد روي خشکی،یکی از صیادها بر می دارد و می بیند مرده است،می زند روي آب

.باالخره یواش یواش خودش را به هزار مصیبت راهی دریا می کند

صیاد ها می گیرند او را می آورند توي تابه سرخ می ،نادان هنوز اهمیت نمی دهد و صیاد ها را می بیندولی ماهی

.دارد سرخ می شود،راتازه وقتی سرخ می کردند متوجه می شود که چه اتفاقی افتاده است و گرفتند اوردند،ک

تازه فهمیدیم یا نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده خیلی از ما انسانها در حال سرخ شدن توي تابه این دنیا هستیم و

ما می خواهیم مثل آن ماهی عاقل باشیم که شبانه بزنیم.عارفان به ما می گویند که چه اتفاقی افتاده است.است

نجات و هر ماهی عاقل این وظیفه را دارد که از این برکه خودش را شخصاً،بدون مشورت با ماهی هاي دیگر،برویم

.می گوید.بنابراین چند بیت از این قصه برایتان می خوانم که جالب است.بدهد

2285مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آبگیري را نسازم من سکَنمن نسازم جز به دریایی وطن
ین ذهن را پس شما می گویید من ا،و این برکه را من مسکن خودم نخواهم کرد.فقط وطن من می گوید دریاست

فقط من .می روم،من می زنم،و شبانه در حالی که مردم هم در خواب غفلت هستند،مسکن خودم نخواهم کرد

یکی هم ،چون یکی نیمه عاقل است.مرا پشیمان خواهند کرد،دانم اگر با اینها مشورت کنم منبیدار شدم می

نیمه عاقل هم .اینجا باهم داریم کیف مان را می کنیم،ویدبابا کجا دارید می ر،نادان که اصال می گوید.نادان است

شاید هم نیامدند ؟راست می گویی حاال اجازه بده ببینیم چه می شود،که توجه به موضوع نکرده می گوید آري

.مشورت نمی کند،این ذهن جاي خوبی است،چه کسی می داند،صیادها

تا ابد در امن و صحّت می رومآبِ بی حد جویم و آمن شوم
من فضاي یکتایی می خواهم و می خواهم آنجا امن زندگی ،من اقیانوس می خواهم،من آب بی نهایت می خواهم

تا .پس معلوم می شود فقط در فضاي یکتایی است که من می توانم امنیت داشته باشم.امنیت داشته باشم،کنم

،به من حمله خواهند کرد،هن هستم و هم هویت هستم این هم هویت شدگی ها از جهان بیرونزمانی که در ذ
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بیرون به اینها حمله ،اینها تغییر خواهند کرد.براي اینکه همه این هم هویت شدگی ها از چیز هاي گذرا هستند

یتی یا سالمتی جاودانه بنابراین من می خواهم یک امن یا در فضاي امن.خواهد کرد و من مضطرب خواهم شد

خیلی راحت یعنی از گذشته و آینده از زمان جمع بشوم در این .آنجا این لحظه ابدي است؟و آنجا کجاست.بروم

.بعد موالنا به ما می گوید.بی نهایت؟عمق من چقدر است.سکونت کنم،لحظه ابدي که از جنس زمان نیست

2234مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بحر جو و ترك این گرداب گیردریا عزم کن زین آبگیرسوي 
تو بیا دریا را جستجو کن و این ،از این ذهن،از این آبگیر،از این برکه؟از کجا،بیا سفر کن به سوي فضاي یکتایی

.ب خودت را نجات بدهاز این گردا.براي اینکه مرتب فکر هاي تکراري را ما تکرار می کنیم؟چرا گرداب،گرداب را

شما نگاه کنید که ما .گرداب عکس این است که انسان موازي با زندگی باشد و فکر هاي خالق داشته باشد

برو ،برو بحر،موالنا می گوید گرداب است.فکرهاي تقلیدي را که از دیگران گرفته ایم مرتب تکرار می کنیم

نباید تقلید ،انسان باید هر لحظه فکر خودش را تولید کند،اییکه بتوانی خالق باشی در شکل نه.دریاي یکتایی

پس ،دین اصلی این است که زندگی فکر شما را در این لحظه در ذهنتان بنویسد.که ما این کار را نمی کنیم.کند

.نه پر از نوشته شده هاي قبلی که شما با آنها هم هویت هستید،خالی،ذهنتان مثل یک تخته سفید باشد

از مقامِ با خطر تا بحرِ نورینه را پا ساخت، می رفت آن حذورس
کدام دل ،سینه را پا ساخت یعنی دلش را پا ساخت،سینه اش را پا ساخت،ماهی چگونه رفت.ماهی را می گوید

آن را راهنماي خودش قرار داد و .فضاي باز شده که خرد زندگی توي آن است،فضاي باز شده،دلی که باز شده؟را

آیا شما می توانید .حذور یعنی بسیار پرهیز کننده و صیغه مبالغه است،آن ماهی یا انسان بسیار پرهیز کننده

نه ،نه مقام،نه پول،نه بچه،نه همسر،می گوید از حاال به بعد من با هیچ چیز هم هویت نخواهم شد؟حذور باشید

من می خواهم و.براي آنکه من حذور هستم.نه با دردها،نه با غذا،نه صورتم،نه موهایم،زیباییمنه،نه بدنم،باور

.آن دل باز شده ام می خواهد من را هدایت کند.سینه ام و دلم را پا کنم

آیا توجه ،این سفري که در این غزل صحبت اش را کردیم،نه؟می توانید بروید،و از این جایگاه با خطر تا بحر نور

که با هم هویت شدگی ها زندگی می ،و این اسمش ذهن است؟کرده اید که در یک جایگاه پر از خطر هستیم ما

این دردها بدن ما را خراب می ،ما درد می کشیم،هر کدام از این هم هویت شدگی ها را از دست می دهیم.کنیم

ذهن جاي زندگی ،پس براي چه دیگر بیشتر در این ذهن بمانیم،اع و اقسام آسیب ها را می بینیم ماانو.ندنک
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،و دریاي نور،از یک جایی که پر از خطر است تا جایی که پر از امنیت است.ببینید موالنا چه می گوید.نیست

.دریاي نور یعنی دریاي هشیاري

می دود تا در تنش یک رگ بودهمچو آهو کز پی او سگ بود
تا انرژي و جان در رگش هست در تن اش ،مثل یک آهویی که این سگ هاي تازي را دنبالش انداخته اند که بگیرد

آیا ما هم مثل آهو از فضاي ذهن تا .تا بدود و از محل خطر دور بشود،هرچه در توان دارد آهو می گذارد،هست

ما متوجه هستیم که سگ هاي تازي را انداخته اند دنبالمان ؟یار پرهیز کننده می دویمفضاي یکتایی به صورت بس

آیا ؟داریم یا نداریم؟چرا این قدر ناراحتی داریم؟چرا این قدر درد داریم،و گرفته اند،و ما را می خواهند بگیرند

با ،با فامیل هاي خودم،با فامیل هاي همسرم،با بچه هایم،رابطه من با همسرم؟روابط خانوادگیمان خوب است

.یا همه اش پر از تنش است؟همه عالی است،در کار،دوستانم

مردم فکر نمی کنند که تمام مسایل را این مرکز خودشان ایجاد .جایگاه زندگی براي من نیست،پس این جایگاه

این ،دید من ذهنی را داریم،دگی ها را داریمیکی از اشتباهاتی هم ما می کنیم وقتی دید هم هویت ش.می کند

یا سهم بسیار کمی از این ناراحتی ها را ،ما اثر بسیار کمی در این.است که دیگران مسایل را ایجاد می کنند

ما متوجه نیستیم که انعکاس مرکز ما در بیرون ،یعنی بیرون ایجاد می کند،همه را دیگران ایجاد می کنند.داریم

.نه از بیرون به درون،از درون به بیرون است.ا این ناراحتی ها را به وجود می آوریماست که م

خوابِ خرگوش و سگ اندر پی خطاست
خواب، خود در چشمِ ترسنده کجاست؟

که نمی بیند و سگ پشتش ،و منظور از خواب خرگوشی.مثل اینکه چشم هایش باز است،خرگوش می خوابد

ما هم مثل خرگوش ،خواب ما در ذهن در حالی که سگ منِ ذهنی دنبال ما است.همان خواب غفلت ما است.است

درحالی که ،در حالی که خطرات این هم هویت شدگی ها ما را تهدید می کند،این کار خطایی است.خوابیده ایم

هم خشمگین می ،م نگران می شویمه،هم مضطرب می شویم.ما هم می ترسیم،دردهایی ایجاد کردیم،خطراتی

.هم احساس تنهایی می کنیم،هم احساس خبط می کنیم،شویم

،چه بسا آسیب می بینیم،ما را آسیب پذیر می کند،ما را ناراحت می کند،اینها هر دفعه که می کوبد به ما،بوخ

پس ما درست .گوید این خطا استمی،همانطور بخوابیم این آسیب ها را بخوریم.چه بسا بدن ما مریض می شود
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یعنی به خواب غفلت فرو نمی .نمی خوابیدیم،درست درك کرده بودیم،می گوید اگر ترسیده بودیم،نترسیدیم

.حتی این برنامه االن پخش می شود با این ابیات موالنا خیلی ها توجه نمی کنند،یک عده ايخواب غفلت،رفتیم

پشت خرگوش خیلی ،سگ.نمی دانند که سگ پشتشان است.فلت هستندبراي اینکه توي خواب غ؟چرا

ولی چیزي نمی ن باز استیمایعنی این چشمها.ما را به خرگوش تشبیه می کند که خوابیدیم،خطرناك است

این چشم من ذهنی چیزي .چشم هایش باز است ولی نمی بیند.خوابیده است،خرگوش هم همینطوراست.بینیم

موالنا وضعیت را .پس درست نترسیدیم.آنها را می خواهد نگه دارد،تازه آن چیزي که پر از خطر است.نمی بیند

.دوباره از دفتر چهارم می گوید.بله.براي ما آشکار می کند

2384مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

پرده پاکان، حسِ ناپاك توستچنبره دید جهان، ادراك توست
.این حلقه دید تو ادراك تو است،دایرهچنبره یا چنبر یعنی،وسعت دید تو یا دایره دید تو،ی گوید دامنه دید توم

دید زندگی را ،ادراك زندگی را که نداریم.در من ذهنی ادراك ما ادراك همین هم هویت شدگی ها است،بوخ

حرف هایشان را نمی فهمیم یا عالقه اي به آنها ،موالنا را نمی بینیم،پس این است که پاکان را نمی بینیم.نداریم

.یعنی همین من ذهنی ما است،حس ناپاك.نداریم براي این است که حس ناپاك داریم

می و در درون هم وقتی این می بینیم و می بریم به این،پنج تا حس داریم مثل چشم و گوش و غیره،حس ناپاك

بر اساس دید هم هویت شدگی ها می ،شدگی ها و می گوییم شما این را براي ما بسنجهم هویتبه دهیم

ما نمی توانیم بزرگان را .وقتی درك ناپاك داریم که محدود است.درك ناپاك،که این اسمش را می گذارد،سنجد

.حرف هایشان را قبول نمی کنیم.بزرگان را هم مثل خودمان می بینیم،ببینیم

می گوییم ،بعضی موقع ها هم ایراد می گیریم.اهیم حرف هاي بزرگان را در این چنبره دیدمان جا بدهیمما می خو

،که تویش هرچه بیشتر،نمی دانیم که ما با حلقه دید محدود هم هویت شدگی داریم می بینیم.اینها نمی فهمند

.آیینه اي دارند نگاه می کنندما با فکرهایمان می بینیم آنها با یک .خیلی محدود است.بهتر است

این چنین دان جامه شوي صوفیانمدتی حس را بشُو ز آبِ عیان
توتا،یدآمینورآازکهبرکتینآ،یدبیاخرد زندگی،وآب عینی،می گوید یک مدتی تسلیم بشو بگذار آب خرد

کندمیهشیارجوريیکدرواقعبِِشویدزندگیبآبگذاریماگرراهایمانحس.بشویدراهایتحسبشویدرا

شاديوقتی،ریزندمیهاکینه،ریزندمیرنجشهاتمام،کندمیپیداشفادردهایمانمثالَو،نهاآشناختبهراما
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کهشویممیمتوجه،باشداصیلشادياینوبشویمشادوقتی،دیگرخواهیمنمیراکینهدردمابیایدسبببی

میراهاشانجامهاینطوريصوفیانگویدمی.نهاآازداریمبرمیدست،خواهیمنمیراذهنیمنهايناراحتی

.شویندمیاینطوريراشانیرختهاصوفیان،شنیدیدراصوفیانشوییجامهصحبتوقتی.شویند

مخصوصاً،بدهیمشستشو،زندگیحکمت،زندگیبآ،زندگیشاديبارابعدمانچهارتوانیممیماپس

داشتن،نیستالزمواستاشتباهدردحملداندمیکهرسیدهايمرحلهبههرکسی.بیندازیمرادردهایمان

مرحلهاینبهدمآنآ،بیندازدرارنجشهااینتواندمیو،استمضربلکه،نیستالزمهمسربهنسبترنجش

.کنیدصبربایدشما،کردراکاراینشودنمیابتداییمراحلدرالبته،رسیده

باید،ببخشیموسعترادیدمانچمبرهباید،بکشیمزحمتجبرانقانونباید،کنیمصبربایدخواندیمامروزچقدر

بینیممیکهجاهرباید،دردهاعینکجايبه،شدگیهاهویتهمعینکجايبهببینیمزندگیعینکبابتوانیم

.بشوددرستتا،کنیمعوضراخودمانبرداریمرااومالِ،مدآدرمغایر،مادید،ماهايعقیدهموالنابامثالًکه

جانِ پاکان خویش بر تو می زندچون شدي تو پاك، پرده بر کَنَد
گفتیممیامروزهستیادتان.داردبرمیراپردهگویدمیخدا،کنیپاكکنیجارورامرکزتاگربشويپاكاگر

چی،شودمیچیگویدمیرودمیجلوهمینطوروداردزندگیکهطرحییاکهروشینآازماو،شودمیمعجزه

و،استناپاكمادیدکهدانیممیچونرویمنمینآدنبالدیگرمامی شود،اینطوري،شودمیچی،شودمی

راپردهگویدمیموقعشبه،کنیمپاكراخودمانکهاستاینماکارفقط.کندنمیکارنآاستمحدودمادید

.شویممییکیاوبامابرداردراپرده،داردبرمی

بعالوهودهدمینشانشمابهراخودشموالناپاكجانبینیدمییکدفعه، زندمیتوبرخویشپاکانجان

شمايِماکهاستموقعنآ،ماندنمیدیگرشماشمايِاینکهاستموقعینآ،شودمییکیشماباخدایازندگی

.استسادهدیگراینها،کنالراتوتوِگفتعطارقولبه،رودمیبینازبراحتیمامايِیا،شما

چشم را باشد از آن خوبی خبرجمله عالَم گر بود نور و صور
یا،زدشمابهراخودش،زندگییعنیاوپاكجاناگرگویدمی.کنیممعنیاینطوريرابیتاینبایدنظرمبه

گوییممیماکهچرا،بشودصورتازپر،بگیرندصورتهاراعالماینصورتدر،زدندشمابهراجانشانپاکان

ماکهشودمیپس.ماندخواهیدگاهآهمبازخوبینآازشماصورتایندر،ببینیمراخداماگذارندنمیصورتها

ماتوجه،کندجلبراماتوجهخواهدمیوکردهمحاصرهصورتتاهزارانرامااطرافاینکهولو،بشویمزندهاوبه



# Programگنج حضور750برنامه شماره 750

44: صفحه

یکهنوز،بشوندعوضهاوضعیتکهکندنمیفرقی،رویممیجاهرو،بمانیماوبهگاهآهمیشهماو،نشودجلب

.وردآدرریشهازرامانشودوجههیجبهو،باشدمادرزندگیازگاهیآیک،ثباتی

:گویدمیشود؟میجوريچهباشدمامرکزذهنیمنببینیمکنیممیمرکزمانبهدوبارهدیگرنگاهیکبله

2439مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

قبله یی سازیده بودي کینه رادیو خانه کرده بودي سینه را
میماو،کرديشدگیهویتهمازپریعنی،کرديدیوخانه،کرديشیطانخانه،رادلت،رامرکزتگویدمی

و.شودمیکینهسبب،تقاضاهاورنجشهاانباشتگیبنابراین.وردآمیبوجوددردیکشدگیهویتهمهردانیم

شخصیهايکینهما،کنیممیماکه،کندمیحملکینهکسیهرو،ماقبله،شودمیمردمازماکینهسرخرآ

،داریمقومیهايکینه،داریممذهبیهايکینهما،دوستانمان،مانیفامیلهابهنسبت،همسرمانبهنسبت،داریم

.داریممملکتنآبهمملکتاینازهايکینههاموقعبعضی

خانهدلش،مرکزش،استدیوازپرمرکزش،کندمیحملانتقامجوییوکینههرکسیکهبگویدخواهدمیموالنا

عملیهر،کندمیفکريهراینکهبراي.استکینهاشقبله.شودزندهخدابهتواندنمیدمآاین.استشیطان

،بکنیدتوانیدنمیکاريهیچباشیدداشتهکینهشماگویدمی،تونآرودمیسیانورقطرهیکمثلکینه،کندمی

.ماندنمیساکتشمامقابلدرزندگیو.شودمیپوكباداماشهمهاینکهبراي

کههستهشیارينآو،کردهمحاصرهراماذهنیمنبزرگیهشیاريیککهاستاینحقیقتکنیددقتاگر

که،راچیزيهمچونیککنیمانکارماو،نشودکشفکینهوباشیمداشتهکینهمااگر،وردآمیبوجودرااتفاقات

کرداستفادههمنآقریهآیکبوسیلهموالناامروز.رفتخواهدهدربهمازحماتواقعاَاینصورتدر،کنیممی

مواردازیکیهماین،شدتباهجهانایندرزحماتشانتمامولی،کنندمینیکوکارکهکنندمیفکرکهگفت

:گویدمیبله.است

شاخِ تیزت بس جگرها را که خَست
نَک عصا ام شاخِ تیزت را شکست

شاخ،خداعصاياما.کندمیزخمیراجگرهاازخیلی،داردکینهکهکسیتیزشاخ.شودمیاینطوريواقعاَ

.استمشخصمعنا،باشیمانسانهاجوراینازنبایدما.شکندمیباالخرهراتیزش
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2501مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

و واقعاتتا نَیاندیشی ز خوابخویشتن را کور می کردي و مات
میفرعونبهدرواقعموالناکهاستچیزهاییاینهاالبته.کنندمیماتوکورراخودشانانسانها،ذهنیمندر

وپختهذهنیمنیکبعنوانفرعون،ذهنیمنبعنوانهستهمماسزاوارگویدمیفرعونبهکهچیهرو،گوید

خودشکه،استتمثیلیک،داردوجودجهاندر،استماتهمواستکورهمکهذهنیمنیعنی،رسیدهثمربه

همهاینماکهاستچطور،رسدنمینتیجهبهاشکوششهیچ یعنیمات،کندمیماتوکندمیکورلحظههررا

یعنی؟چیهواقعاتوچیهخوابکهنفهمیمتا؟ایناستخوبکند؟ماترامافقطمازحماتبکشیمزحمت

.کندمیفلجراماکورياینسرخرآندهیمتشخیصخوابازراحقیقت

کوري ادراك مکراندیشِ توچند بگریزي؟ نَک آمد پیشِ تو
انسان.استاندیشمکرهم،استکورهمکهدرکییک،توپیشِمدآببیناینککنی؟فرارچقدرخواهیمی

فکرهایییعنی،باشداندیشمکر،دركاینکهکنیدحسابشماو.بیندمیکهاستچیزيهمان،درکَشدایره

می،فقطباشدذهنیبافتیکو،نیایدنورآاز،نباشدزندگیفکروجههیچبه،باشدماضرربههمهکندمیکه

براي،نبیندهیچیولیباشدبازچشمش،نبیندهیچیخرگوشچشمنآمثلو،بیایدنجاآازهمدرکَش،اندیشد

.کندمیاثربیبیندمیکههمچیهرمکراندیشَشدركاینکه

زندگیفضاي،ذهنکهشنویممیماامروزیاآشود؟میشنیده،تبدیلبرايکندمیموالناکهصحبتهاییاینیاآ

حذورکلمه؟نکنیدمشورتکسیباوبگریزیدشبانهو،کنیدپاكراتانسینهکهکندمیتوصیهموالناو،نیست

بگوییکسیبهاگریعنی؟بگیرندراماخواهندمیسگهاکهفهمیممیفهمیم؟میماراکنندهپرهیزبسیاریعنی

دیگرانباکهعاقلماهینآمثل،دارندنگه،بگیرندراشماخواهندمیذهنیهايمنو،برویدشماگذارندنمی

.نکردمشورت

اینبهمربوطشاناندیشهیعنیمکراندیش؟دارندمکراندیشکورادراكهمدیگرانکهشویممیمتوجهمایاآ

مامرکزدرذهنیمنیکی:داریماندیشهجوردو.نیستشتوخرديهیچگونه،استذهنیمنواستجهان

استشدههویتهممرکزازیدآمیکهفکرياینبدهیتشخیصتوانیمیتویاآکهگفتو.بیندیشدنآ،باشد

زندگیطرفازوقتی.استحیله،استمکر،هستشدههویتهممرکزطرفازوقتیید؟آمیزندگیطرفازیا

.کندمیزندگی،استدرستیفکرِاین،است
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خواسته،شودمیگشودهفضاوقتیبگذارید،نخواهیدیعنی،بکندزندگیبگذاریدنکنیدشماراهادعاگفت

مابدهیدکه،بهتربیشترهرچیهمینطوريما،نیستیمبلدماوبلدندبزرگانکههستظرافتچقدربینید.بشود

درستمازندگیچرا؟کشیممیدرداینقدرماچراببینیدشماپس.بشویماندیشمکربشویمهویتهمنآبا

قانونکهبینیدمی؟کنیممیدعوااینقدرچرا؟کنیمدرستیکیبارامانرابطهتوانیمنمیماچرا؟شودنمی

میراهمهکهبگویید شمانیایید.ببیندراخودشدمآکهخواهدمیخودشخصِرويتمرکزوخواهدمیجبران

.استدیدنعوضیاین.استمکراندیشیاین،خودمازغیرکنمدرستخواهم

2593مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

وز بقایش شادمان این کودکانپس رِجال از نَقلِ عالَم شادمان
نقلجوردوو،مردچهزنچه،خدامردانیعنیرجالاینجادر،خدامردانیعنیمومنانسانهاي:گویدمیپس

حدوديتااندشدهبیدارکهینکسا،یکتاییفضايبهکنیمنقلذهنفضايازخواهیممیاالنهمینیکی:هست

،کودکانایناما.کنندمیکوچدارندخطرمحلِاز.ددارشادمانی،یکتاییفضايبهذهنازنقلکهدانندمی

.بمانندذهندرخواهندمی،سالهپنجاهسالهشصتکودکان

میبمیردهمکسهر،بمیریمخواهیمنمیداریمذهنیمنوقتی،استمردننآوداریمهمدیگرنقلیکو

همنقلنآازبشودزندهزندگیبهکسیهر.کنیممیاعتراضمردند؟چرا،مردندکهگوییممی،سرمانتوزنیم

من.استشادمانهمیکینآاز،استشادمانهمانتقالایناز،استشادمانهمانتقالنآاز.استشادمان

.گویمنمیخودماز،منگویممیراموالنااصطالحات،کودکند.نآازنه،شادمانندانتقالاینازنهذهنیهاي

پیشِ او کوثر نماید آبِ شورچونکه آبِ خوش ندید آن مرغِ کور
ازکهشادي،باشدندیدهرازندگیشاديیعنی،باشدندیدهخوشبآاگر،ذهنیمنیعنیکورمرغکهگویدمی

ازیدآمیجهانازکهعقلییعنیشوربآاوبراي،ندیدهکهباشدندیدهیدآمینورآازکهخردي،یدآمینورآ

کوثربآمثلاینها،خوشحالم،شدهزیادپولمکهبیرونیخوشیهاي،مردمتوجهوییدتا،یدآمیشدگیهویتهم

.استندیدهکهراسبببیرامشآوسبببیشادياینکهبراي،یدآمینظربه

فضاگشایی،بشویمتسلیممااگرکه،دهدمیامیدمابههموداردتوکلهمو،استامیدوارهمموالنادوباره،بله

شیرینمانزندگیکهگویدمی،بپذیریمرالحظهاینوبدهیمقضابهتن،کندکارفیکونکنبگذاریم،کنیم

.داردوجودهاکینهاینازرهاییامکانو،شدخواهد
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2517مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شَهد گردد در تنم این زهرِ کیناَنگَبینبو که از تاثیرِ جويِ 
فضاوبشویمتسلیممااگر،شدخواهداینکهبودیعنیبوکه.داریمکینهزهر،مانذهنیمنیعنیمانتندرما

زهرِاین،یدآمینورآازکهخرديوسبببیشادي،یدآمینورآازکهعسلییعنیانگبینجوياین،کنیمبازرا

مینورآازخردجوي،انگبینجويوقتی.استافتادهتلهبههشیاري،منکینهدر.بشودعسلبهتبدیلمنکینه

کینهاینفهمممی،بیرونکشممیراهشیاري،کهنهرنجشوکینهاینيتوازمن،دهدمیهشیاريمنبهیدآ

مزهمن،دارمرااینهاتا.کندمیدورخداازمرا،خشموانتقامجوییوکینهفهمممی،دیگرخوردنمیمندردبه

.چشیدنخواهمرانیکبختی

عقلِ اسیرپرورش یابد دمییا ز عکسِ جوي آن پاکیزه شیر
خردمندیم؟مایاآ،شدههویتهمچون،شدهجهانایناسیرولیاستهشیاريمالِکهعقلییعنیاسیرعقل

سایهاین،ماسایهیکی،داریمسایهجوردوگفتیم.استشدهشدگیهاهویتهماسیرکجاست؟خردماننآ.بله

،ماسایه.کندکنترلرااصل،سایهکهنیستزندگیقانونمطابقاین،کندمیکنترلراماکهماستذهنیمنما

همسرپشتشمافکرهايوقتی.شودنمیکهبشودعوضمامطابقسایهکهاستاینقانون.کندمیکنترلراما

میشماکهراچیزيچطور،رااینهاسازیدمیشما،شماستسایهشمافکرهاي،بخوابیدشماگذاردنمییدآمی

بخوابید؟شماگذاردنمیسازید

گفتیمبارهاهمتسلیم.یدآمیتسلیمموقعنورآازکهاستشیري،شیرپاکیزه، شیرپاکیزهنآجويعکسزیا

فضالحظهایناتفاقاطرافدراینکهجزنداریمعالجیهیچمایعنی.قضاوتازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرش

گویدمیعلتاینبه. می آیدنورآازپاکیزهشیرکهشودمیسبب،قضاوتازقبلشرطوقیدبدونکنیمبازرا

این.کندمیتغذیهرامابعدچهار،داردشیرحالتولی،واقعاًکهنیستشیر،کندمیتغذیهرامابعدچهارشیر

همازمستقلعقلبعنوانکندپیداپرورشوبشودزادآنتیجهدرشدهاسیرکهبفهمدلحظهیکمااسیرعقل

.خندیممیرویمنمیما،بکشدراماخواهدمییدآمیمزاحمفکرهايکهبینیممییکدفعه.شدگیهاهویت

مست گردم، بو برَم از ذوقِ اَمرعکسِ آن جوهاي خَمریا بود کز 
بیهمبازاثردرکهشرابجوهاينآانعکاساز،شدخواهداینطوريحتماَکهشدخواهداینطوريوکهشایدیا

از،کردناطاعتقضااز،کردناطاعتخداامرازکهمبربوو،بشوممستیدآمینورآازصفرمقاومتومقاومتی
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هر.گذاریممیپازیررازندگیقوانینغالبا.نداریمخبرامرازاصالما.داردذوقچقدر،کردناطاعتفیکونکن

وردي؟آبوجودرااینچراگویدمیخدابهدارد،کندمیمقاومتوکندمیستیزهلحظهایناتفاقباکهکسی

کهکردیمستیزهاینقدرمااینکهبراي،ندارداطالعیخداامراطاعتیاامرذوقاز.اینبهدهدنمیقدمنعقل

چیه؟امرکهدانیمنمیاصالً

بازفضا.بگیریدراپیغامشباید،کنیدبازفضابرایشبایدشماووردهآبوجودخدارالحظهایناتفاقیعنیامر

ازاینکهبراي،هستیماتفاقاتقربانیما.کندمیاسیرراشماکنیدمقاومت.گویدمیشمابهراپیغامش،کنید

میمقاومتوقتی.کنیممیمقاومت،استناجورمانظربهکهاتفاقاتیمقابلدرو،خواهیممیخوشبختیاتفاقات

تعییناتفاقات.استاتفاقاتاسیرانسانهاعقلبینیدمی.شودمینهاآاسیرهمماعقل،شویممینهاآاسیرکنیم

.بگیریدتصمیماینطورينبایدشما.استغلطاینوکنندکارچه،بگیرندتصمیمجوريچهکهکندمی

امرذوقشما،نهباشید؟بایدهمشما،هستندخشمگین،هستندعصبانیمردم،بردهغولرامردمعقلگویدمی

نبایدمااینکهاصالً.فریدمآمنرااتفاق،کنبازرافضا؟لحظهایندرچیهامر.استفضاگشایی،امرذوق.داریدرا

راشدگیهاهویتهماینویکتاییفضايیا،لحظهاینبهبیاییموهشیارانهکنیمسفرذهنازباید،باشیمذهندر

.خداستامرِ،بیندازیم،کنیمشناساییرادردهاوکنیمشناسایییا،کنیمجارو

داریمرالجبازي،داریمرامخالفتذوقما؟چیهامرازاطاعتذوقدانیمنمیمااصالً؟داریمرااوازاطاعتذوقما

مطالباینودهدمینشانمابهراچیزهاایندقتاینبهموالنادارد.امرذوقازنبردیمبواصالً.استغلطاینو

،کنیدپیداتوانیدمیخودتاندرراهاهمین،نکنیدانکاروکنیددقتخوباگراستصادقانسانهاماازخیلیدر

.استزاديآمساويشناساییکنیدپیداو

اینهابلهبگویممنکهاستمننشاکسرِنگوییم،برویممسیولیتبارزیر،نکنیمانکارماکهاستاینشرطاولین

میقبولولیتمسئورویممیبارزیریا،شودمیتباهمازندگییا،شویمنمیرهاکردنانکاربا،نهاینهاودارمرا

دلشوکندمیکارخودشرويفقطو،کندنمیصحبتکسیباکهماهینآمثلراخودمانکنیممیکارکنیم

.دهیممینجاتراخودمان،استحذورهمبسیاروکردهپاكهم

تازگی یابد تنِ شوره خرابیا بود کز لطف آن جوهاي آب
مینورآازگویدمیچیزچندتاببینید،یدآمینورآازکهبیآجوهاينآلطفیاطراوتازکهبشوداینطوريیا

فضامااستخوبچقدر،زندگیبرکتبگذاررااسمشواقعاً،نیستبیشترچیزیک،کندمیتشبیهراهمه،یدآ
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نآدرهیچیوبستهشورهکهماشدهخرابتناینو،عسلجوهاي،شرابجوهاي،بآجوهاي،کنیممیبازرا

دریعنی.کندرشدسبزهنآدر،کندپیداتازگیوکندپیداطراوتبلکه،زارشورهزمینمثل،کندنمیرشد

نمیرشد،اعتماد،رفاقت،دوستیگلیاسبزه،استشکایتازپر،استاعتراضازپر،استدردازپرکهزمینی

تسلیمقدماولینگفتموبیایدگذاریدمیهرچیرااسمشحاالنورآازبدهیداجازهبایدکهبینیدمیپس.کند

شاديازجویییکدیدخواهیمدتییکازپسبکندهمصبر،کندباز،کندباز،کندبازرافضاانساناگر.است

.ایدرسیدهمرحلهاینبهبینندگانشماازخیلیویدآمیماًدای

خارزارم جنّت مأوي شودرا سبزه یی پیدا شودشوره ام 
بهشتی،ایمکردهایجاددرداشهمهیعنیمنخارزاراینوسبزهرویاندنبهکندشروعمنزارشورهزمیناین

و،کندمیسکونتیدآمیانسانکهبهشتییابرینبهشتیعنیواماجنّت.کنیممیسکونتنآدرماکهبشود

جمعیندهآوگذشتهیعنیزمانازماشودمیوسیعترمامرکزهرچه.استانساندلیافتنوسعتنآازمنظور

اینو،شویممیساکنلحظهایندرما،شودمیبینهایتمادرونوقتی.لحظهاینبهییمآمیداریم،شویممی

.بودزارشورهزمین،بودخارستان،دردازپربودذهنکهقبالً.استواماجنت

ازپر،باشدانتقامجوییازپر،باشدکینهازپر،باشدرنجشازپرپدريیکیامادريیککهاستممکنچطور

حسادتازپر،باشدتنهاییازپر،باشدنگرانیازپر،باشدگناهاحساسازپر،باشدشکایتازپر،باشدتوقع

گذارندنمیاینهاخوب،کندرشدخداییچیز.کندرشدخوبیخیلیچیزیکنجاآدرباشدداشتهانتظارو،باشد

دمآکهبهشتیکهجنّتیبشود؟واماجنّت،زارشورهوخارستانخواهیدمیشما.استزارشوره،استخارستان

رويکسیهراشچاره.شودنمیچیزيهمچون،بهشتیعجببهبهبهگویدمی،کندمیسکونتنجاآدر

مارويازرااشسلطهذهنیمنکهبشویممطمینماتااستابیاتاینتکراراشچاره،کندکاربایدخودش

.استبرداشته

تحمیلمابهراشدگیهایششرطی،کندتحمیلمابهرااشافتادهجاالگوهايوهاطرحخواهدمیذهنیمن

میانجام،داردضررمابراياستشرّکهراچیزهاخیلیاتوماتیکما.استشدهشرطیتماماً،ذهناصالً،کند

اتفاقیچهکهفهمیدخواهیم،کنیمنگاهراذهنمانوعقببکشیمبشویمیینهآوقتی.نیستیمهممتوجهودهیم

انجامرانهاآو،شناختخواهیمرانهاآ،دهدمیانجاماتوماتیک،داردهاییواکنشچهماذهنو،افتدمینجاآ

.کردنخواهیمکاردیگرخودمانضرربه،دادنخواهیم
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نبایدبدهدانجاماستبلدفضانآکنیدمیبازفضاوقتییعنیبدهدانجاماستبلددرونشدرکسیهررااینها

،نزنیدحدسذهنتانباکهگفت،گفتهمرااینامروز.کندمیکارشودمیجوريچهبدهیمتوضیحذهنبا

.ذهنیعاديروشهايازکندمیعدولوافتدمیاتفاقمعجزه

***پایان قسمت سوم *** 
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غالمواقعدرایازموالناکههستپیشهفتهابیاتدنبالهکهبخوانممثنويدومدفترازبیتچندبدهیداجازه

آوردهروستاازکهراپوستینشوچاروقایازاینو،داشتمیعزیزبسیاربود،آمدهروستاازکهرامحمودسلطان

سلطاندوستواقعدراالنوبودهچیبیایدیادشتا،زدمیسريآنجابهروزهروداشتاتاقیدرهمیشهبود،

ازراهویتکهاینازپسماپوستینوچاروقو،ستاذهنیاستاذهنیمنهمینروستااینجادرست،امحمود

سلطانو،شودمیپدیدارخداست،بهشدهزندههوشیاريکهحقیقیایازو،شودمیپوستهیککنیممیآن

.ستاخدایازندگیرمزمحمود

ماولیاتاقیدرداریمکهستادرسترااینکهماستتنکهپوستهاینازهستآگاهلحظههرایازکهحالیدرو

بهکردننگاهبهنیازماکهبگویدخواهدمیموالناو.هستیممحمودسلطانمصاحبهمانمابلکهنیستیم،آن

بامایکتایی،فضايبهذهنازمسافرتازپسیعنیشدیم؟چیوبودیمچیکهداریممانروستاییلباساین

: گویدمی.انیمبخوبتوانیمانشاهللاکهآوردمیقصهتادوبیتسهدواینازپسموالناوشویممیهمنشینخدا

3351مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پیشِ چارق چیستت چندین نیاز؟سرِّ چارق را بیان کن اي اَیاز
اینهستواضحسرِّشکن،بیانرابینیمیراچاروقلحظههریابینیمیراچاروقروزهرکهاینسرگویدمی

وکندنزولوچیزيبابشودهویتهمدوبارهمبادا،خداستهمنشیناالنوبودهچیبیایدیادشکههست

داري؟نیازیاداردنیازنقدریاچاروقایندیدنبهچرانباشد،محمودسلطانبادیگربیفتد،

سرِّ سرِّ پوستین و چارقَتتا بنوشد سنقُر و بکیارقَت
آنسرّسرّچاروق،وپوستینازباشیآگاهکهعالقمندينقدریاچراتوکهبفهمندوبشنوندهمهیعنیآنواینتا

حالتآنازبکند،جذبراآنبتواندجهانونکندراکارایناگرکه،هستبینهایتشهست،حضورشهمین

.بشودخارجهستممکن

نورت از پستی سوي گردون شتافتاي اَیاز از تو غالمی نور یافت
رازندگیازفرمانبرداريیاراامرذوقتو:گفتمی همامروزدادي،رونقبودنغالمبهتوایاز،ايگویدمی

درراخودشوکندمیبازرافضالحظهاینوقتیکهباشدچشیدهراذوقاینیالذتاینهرکسیپسچشیدي،

غالم بودن یا بنده بودن یعنی بنده خدا بودن، هر لحظه تسلیم کهشودمیهجمتودهد،میقرارزندگیاختیار
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یعنی این کار تو، غالم . بودن چقدر لذت دارد و ذوق دارد، و نور تو از محدودیت ذهن به بینهایت آسمان مبدل شد

کنیمینگاهپوستهبهوحقیقی بودن تو، تسلیم تو لحظه به لحظه، و تسلیم می شوي و آزاد می شوي از پوستین

موالناکههستهاییحرفاینها. کردتبدیلآسمانبینهایتبهذهنمحدودیتوپستیازراتوداد،نجاتراتو

.آوردمیهاقصهاینازقبل

بندگی را چون تو دادي زندگیحسرت آزادگان شد بندگی
قبولرافیکونکنوشديحقیقیبندهتووقتینبودندآزادواقعابودندآزادذهنیمندرکهآنهاییگویدمی

بندگیدوجوربنابراینپسدادي،زندگیواقعابندگیبهتوشدي،تسلیمقضابهبیاید،اودمگذاشتیکردي،

درشدگیهاهویتهموهستندبیرونجهانبندهمردمبیشترکهنداردرونقیکهبیرونجهانبندگییکی:داریم

زندهکهحالیدرانسانکه،ستالحظهبهلحظهتسلیمشدن،خدابندهشدن،زندگیبندهولیست،امرکزشان

امکاناتداشتنوشدگیهاهویتهمبوسیلهکهآزادگانیصورتایندرو،دهدمیزندگیهمبندگیبهشودمی

.هستیآزادهستیبندهکهتوولی.نیستندآزادآنهاکهشدخواهندمتوجهآنهابشوند،آزادخواهندمی

ولی،نبودندآزادآنهابودند،وزراوامراجزوکهگرچهنبودند،آزادمحمودسلطاناطرافدیگرافرادکهاینکما

وامکاناتوهاانباشتگیفکر کنی اینوبکنیانباشتهچقدرهربگویدخواهدمی. بودشدهآزادغالموبندهاین

دلشکهکاريهرتواندمیانسانکهاینودهدنمیاینجهان،ایندرباشیآزادکه،دهدمیامکانتوبهقدرت

اینآزاديراهتنهاپس.نیستشدنآزادیاذهنیمنازشدنآزادایندارد،قدرتکهچونبکندخواهدمی

باالخرهتا.کندفضاگشاییلحظهایندریا،باشدلحظهایندرهمیشهو،بیاوردفرودراتسلیمسرانسانکهستا

بهست،اصفرموهومیشوجوداندازهست،اصفرمقاومتشوستازمیننزدیکوستاصفرهنوزکهدرحالی

. بشودزندهباالخرهزندگیبینهایت

کافر از ایمانِ او حسرت خوردمؤمن آن باشد که اندر جزر و مد
شود،میحاصلمدوجزررود،میپایینوباالزندگیشماديهايقسمتوقتیکهستاکسیمومنگویدمی

ونشودخرابحالشنشود،واکنشدچارنشود،هیجاندچارکهباشددارریشهنقدریاباشد،داشتهایماننقدریا

و،نیستندمومنکهکسانیکهبطورينشود،آشفتهوداردنگهراثباتشوعمقشیعنی.داردنگهراایمانشآن

چجورياینکه.بخورندحسرتحالشبهآنهادارد،شدگیهویتهممرکزشانیعنی،جهانباهستندهویتهم

؟شوندمیپایینوباالهیآنهاقدرتوامکانوثروتهمهباآنهاکند،نمیتغییرمدهاوجزراینباکهستا
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تکرارمنهمامروز،گفتیمبارهاکافرومسلمانمومن،کلماتاینکلیطوربهبدهمتوصیحبدهیداجازهاما

اولیشست،اخوبخیلیدومیشست،ابداولیشدهند،میمابهخبرتادوواقعدربزرگانوعرفاکه،ابتداکردم

میخوابمثلذهنیمنو،کندمیدرست ذهنیمنیکشود،میظاهرجهانایندرکسیهرکهستااین

میکهچیهربهچیزها،بهچسبدمیآیدمیهوشیاريآید،میدستبههاشدگیهویتهمازواقعدرو.ماند

پیداجسمیهوشیاريهمو،شودمیماديدیدشودمیعوضدیدشهمگیرد،میقرارمرکزشچیزآنچسبد

زندانیتوآنماشود،میفتهباشود،میبافتهشود،میبافتهذهنیمناینیواشیواشترتیباینبهو،کندمی

.شودمیقطعزندگیباارتباطمانهویتیم،هماجزایشباو،شویممی

گفتیمطور،همینرادیگرانعلت،بیماري،گذاشترااسمشموالناشود،میايعارضههمچیندچارکسیهر

هايمنهمهجلوکهپندارپردهوپندارپردهگفتندهمهنديعارفانحتیپندار،پردهگذاشتندحافظوموالنا

وکنندایجاددردنتیجهدرونبینندزندگیدیدازنبینند،درستببینند،بدهاآنشودمیسببست،اذهنی

زندگی،پوشاندنیعنیکفر، کفرگذارندمیراحالتیهمچونیکاسمکند،میخرابرادیدهمدردکردناضافه

پردهیامرضیاعلتیاکفرایندستازشودمیکهستااینخوبخبرهست،همخوبخبریکگفتندعرفااما

.آنهاستانداختنوهاشدگیهویتهمشناختمستلزمکاراینو،شدخالصپندار

راهایندرکهطوريبهیکتاییفضايسويبهبرودکندحرکتذهنیمنازآدمیعنی،کاراینبهمافرهنگدر

درکهاینکما.آوردنایمانگویندمیرااینبیندازد،و،بشناسدراهاآدموچیزهاودردهاباشدگیهویتهم

راآدمایناسمهایشنوشتهوادبیاتشدرموالناو.مومنهستکند،میراکاراینکهکسیو،هستهمبیتاین

انسانمسلمانازمنظورو،ستامسلمانسلیمانزمانبینیدمیکهاینکمامسلمان،هاموقعبعضی،گذاردمی

واقعاستاانسانیبلکهقراردادي،مومنومسلمانآنواقعانهمسلمانومومنبنابراینو.ستاشدهتسلیم

هستند،زیانکاريدرانسانهاکهخوانیممیماعصرسورهدرمثالهست،همقرآندراصطالحاینوشدهتبدیل

.خدابهوصبربهاندکردهتوصیهواندکردهنیکوکارواندآوردهایمانکهآنهاییمگر،بله

ماکهایننهیعنی،شدنتبدیلدهد،میرامعنیهمینهمشدنمسلمانوشدنتبدیلیعنیآوردنایمانپس

دردهاییکنند،میایجادهمدردباورهااینوبدهیمقرارمرکزماندربشویم،هویتهمآنباراباورهاتعدادیک

وشدیممسلمانوآوردیمایمانکهبگوییموبدهیمقرارمرکزماندرهمراآنهاجوییانتقامکینه،خشم،مثل

.بدهدتوضیحراموضوعاینبعديداستاندروبیتایندرخواهدمیموالناو.آیدنمیدردرستاین
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رسیدنروشناییبهیعنی)Enlitenment(هستبودیسمدر)salvation(هسترستگاريکلمهمسیحیتدر

ازانسانبرسد،صفربهدردیعنیدردپایاندرد،پایانیاذهنخوابازبیداريبیدار،یعنی)awaking(حتییا

بارهاکهدردهاییآنتمامواضطرابکینه،رنجش،مثل،باشدنداشتهدردهیچشده،متحولشده،رهاذهنیمن

جسمیهوشیاريازدیگرعبارتبهشده،تبدیلیعنیشدهمتحولانسانبرسد،پایانبهاگرآنهاشمردیم،اینجا

.شدهتبدیلخداییحضورهوشیاريبهذهنیمن

مسلمانو،بریممیکاربهرامومنوآوردنایمانبریم،میکاربهرارستگاريمثلکلماتیمادوبارهفارسیدر

هویتهمآنباکهراچیهرانسانکه،پیداستآناسمازکامالهمبازشدنمسلمانبریم،میکاربهراشدن

صورتعمالًبایدایننیستم،اینهامنگویدمیکند،میالکند،میانکارست،امرکزشدرآفلخدایانوهست

.تعریفبهبنا،شدهمسلمانآدماینخدا،ازغیرباشدنبایدهیچیمامرکزدریعنیبگیرد،

همامروزابیاتدرکردهتمیزودورانداختهکرده،پیداراهایششدگیهویتهموکردهالمدتهایعنی،شدهال

آنکهبطوري،دندهدستازراثباتشاوکند،تغییرذهنکهستاکسیمومنگویدمیپسداد،توضیحموالنا

حسرتاوایمانبهندارد،ایمانیهیچکهحالیدرستامرکزشدرشدگیهویتهموهستکافرکهکسی

.داردایماناودهممیتشخیصولی،ندارممنکهحالیدرداردایمانیعجبکهبگویدو.بخورد

هست،اینقصهآنوآوردمیقصهیکدنبالشبه

3356مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

که مسلمان شو و جواب حکایت کافري که گفتندش در عهد ابا یزید 
گفتن او، ایشان را

اوزماندرگذارد،میاحتراماوبهبسیارموالناکهماستفرهنگبزرگعارفانازیکیکهبایزیدزماندریعنی

اینکهببینیموشومسلمانبیاتو:گویدمیکافريیکبه،نیستمسلمانهمخیلیکهمعمولیمسلمانیک

کسیهر:کهدهدمینشانبعديقصهبخوانیم،بتوانیماگرقصهایندرموالناگوید؟میچیگوید؟میچیکافر

بهزندگی،بهارتعاشباانگیزاندمیبربیند،میکهراکسیهریاخودشاطرافیانشباشد،آوردهایمانحقیقتاً

رادیگرآدمهايفقطآدماین،باشدمومناسمشفقطباشد،نشدهکههمکسیهرو،تحولوتغییربهوزندگی

.بزرگبسیارمعنايباستاسادهبسیارقصهاین.کندنمیکمکآنهامسلمانیبهو،کندمیکافر
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گفت او را یک مسلمانِ سعیدبود گَبري در زمان بایزید
میاطالقذهنیمنبههااینهمههست،چیزهااینازکهچیهروکافروجهودوگبرموالنادردوبارهضمندر

درخدابنابراین،مرکزشگذاشتهراشدگیهویتهمآنوماديجهانباشدههویتهمکهکسییعنی.شود

صافمرکزخداییمرکزدر.داردخداییمرکزیکیدارد،ماديمرکزیکیداریم،آدمدوجورو.نیستمرکزش

هویتهمآنهاباشدههویتهمانسانکهجسمیومحدودمرکزدر.ستابینهایتوستاعدمست،اخالیست،ا

هستچیزهاباشدگیهویتهمشخصی،باورهايسیاسی،باورهايمذهبی،باورهايمثلهست،باورهاباشدگی

.چیزتاسهاینهست،دردهاباشدگیهویتهمسواد،مقام،خانه،اتومبیل،مثلپول،مثل

بهگبرهانوشتهاینبیشتردربنابراینکندمیکافرکند،میگبرراانسانباشدآدممرکزدراگرچیزتاسهاین

ماديمرکزو،هستندذهنیمنجوریکاینهاهمهنیست،یهوديمعنیبههمجهودنیست،زرتشتیمعناي

درستهردوکافروکافَرضمن درکافر،بگذاریمرااسمشحاالیابودهگبرکهبودهکسییکگویدمیپس.دارند

خواهیماالنسعیدمسلماناینجا.شومسلمانبیاتوکهگفتاوبهبختنیکمسلمانیکبایزید،زماندرست،ا

هویتهمباورهابافقطکههستمسلمانیبلکهنیست،همبختنیکهمچونوبختنیکیعنیسعیدکهدید

. مرکزشگذاشتهراباورهاست،ا

تا بیابی صد نجات و سروريکه چه باشد گر تو اسالم آوري؟
پیدانجاتصدجورتابشوي؟مسلمانتوشودمیچی:کهگویدمیگبرآنبهبخت،نیکظاهرامسلماناینپس

درستهم مسلمانسعید،مسلمانفهمیممیماحاالهست،کثرتعالمتهمصدو،سروريصدجوروکند

میست،ادیگرانبهحواسشکند،عوضشخواهدمیو،کندمسلمانرادیگریکیخواهدمیکهچرا.نیست

هویتهماینحالهربه.نداردراآنهاخودشکهدهدمیراچیزهاییقول.بیاوردخودشدینبهراآنخواهد

.دهدمیجواباوبهچیزهاباشده

آنکه دارد شیخِ عالَم بایزیدمریداین ایمان، اگر هست اي : گفت
گوییمیکهایمانازمنظورتاگریعنی،ستاعالمشیخاوکهداردبایزیدکهستاآنیمنظورتایماناگرگفت

.ستاانگیزيشگفتبسیارایماناینکهستابایزیدایمانبیاور،ایمان
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فزون آمد ز کوشش هاي جانکآن من ندارم طاقت آن تابِ آن
من،جاناینکهاینبراي،ندارمراآنتابطاقتمنصورتایندر،ستابایزیدایمانمنظورتاگرگویدمی

شدگیهویتهمتوانمنمیمندارم،کهوضعیاینباگویدمی.ستاذهنیمنهايکوشش،اوجانازمنظور

بشوم،توانمنمیاومثلمنبنابراینبیندازم،رااینهاوبکشمدردکهندارمتواننقدریامنبدهم،دستازراهایم

.توانمنمیست،اایمانآنمنظورتاگر

لیک در ایمانِ او بس مؤمنمگرچه در ایمان و دین ناموقنَم
شده،زندهخدابهاودارد،عمیقریشهاوداردایماناوکهدانممیاماندارمایمانودینمنکهگرچهگویدمی

ذهنجنسازدانممیخودمهستم،ذهنجنسازیعنیندارم،یقینیعنیموقنناندارم،ایمانودینمنولی

همایمانشواستدیندینشبایزیددانممیولی،باشمداشتهوایماندینفعالکهندارمهمايعالقهوهستم،

.استمحکمبسیار

بس لطیف و با فروغ و با فَر استدارم ایمان کآن ز جمله برتر است
بهوشدهزندهنوريیکبهوشدهزندهلطافتییکبهاینکهبراياست،برترهمهازبایزیدکهدارمباورگویدمی

میولی،داریمذهنیمنماکهگرچهکهدهدمینشانپس.هستندخدائیهمهاینهاکهشدهزندهشکوهییک

عنوانبهولی،نباشیدفوتبالخوببازیکناستممکنشمابوده،عمیقیانسانواقعاموالناکهبشناسیمتوانیم

نیستمبلدمننهگوئیدمیکنید،بازيشمابفرماییدبگویندشمابه.کندمیبازيخوبکیدانیدمیتماشاگر

کیدارد،ایمانکیکهدانیممیولی،نیستیمعمقآنبهمااینکهاین،بنابر.کندمیبازيخوبکیدانممیولی

.ندارد

گرچه مهرم هست محکم بر دهانمؤمنِ ایمانِ اویم در نهان
دوستانموکافرماینکهخاطربهمناینکهیعنیدارد،معنیتادویعنیپنهانی،هستماوایمانمومنمنگویدمی

ذهنیمنرادهنمیاکنم،بازرادهانمتوانمنمیدارد،ایمانبایزیدبگویمآشکارامنکهمن،بهدهندنمیاجازه

توانمنمیشوم،میکشیدهدنیابهبعدبخواهم،اگروباشم،داشتهایمانتوانمنمیاواندازهبهمناست،بستهام

ولی.گیرندمیمراجلويهاشدگیهویتهماینیعنیدارم،مهربنابراینبردارم،دستامشدگیهویتهماز

.استمحکمبسیاراوایمانکهدانممیمن
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باز ایمان، خود گر ایمانِ شماست
نه بدآن میلستم و نه مشتَهاست

نهدارمایمانآنبهمیلنهشو،مسلمانگویدمیمنبهکهشماست،شخصایمان،ازمنظوراگربازگویدمی

برايموالنارااینهامومن،وایمانگفتمکهکنیدتوجه.نداريایمانتوکهدهممیتشخیصمنیعنی.اشتهائی

کهاینستخوبخبرهست،خوبخبرهست،بدخبرکه،دادمتوضیحاولبرد،میکاربهشدهمتحولانسان

هوشیاريکسیاگرو.کندتبدیلحضورهوشیاريبهرااشجسمیهوشیاريو،بشودمتحولتواندمیانسان

میتشخیصهمایمانبیکسحتیدارم،ایمانمنبگویدکند،حفظراهاشدگیهویتهمکند،حفظراجسمی

مانیستیم،خوبیمربیماکهبعديقصهدرمخصوصاکهبدهدنشانخواهدمیموالناکار،اینو.نداردکهدهد

.کنیمنمیتشویقهوشیاريتبدیلبهرادیگرانسانهاي

خشمازپراست،دردازپراست،شدگیهویتهمازپرمرکزمانوگوئیممیدروغهستیم،دروغینماوقتی

کهشوندنمیتشویقندارندایمانکهآدمهائیهستیم،مومنگوئیممیولیاست،جوئیانتقامازپراست،

مسلمانشخواستمیکهشخصیاینبهکافرآنپس.خواهیمنمیماهستی،تواگرکهگویندمیبشوند،متحول

هویتهموشدهزندهاهللاالبهوکردهالکهکسییعنیمسلمانگیرد،میمعنیچهدررامسلمانمگفتکند،

خواهدمینشدهمتحولخودشکهکسیاینکهوبله،.بردمیکاربهمعنیآندرموالناشناخته،راهاشدگی

. کندمسلمانرادیگریکی

یارا،شدهمتحولایمانآنماهایمان،بچهتربیتجریاندرآیاکهکنیمتوجهنکتهاینبهماخواهدمیموالنا

هشتهفتازپسهمآنهابشوند،تشویقهایمانبچهکهگذاریم؟میعینینمایشمعرضبهراشدهتبدیل

حفظراذهنیمنولیشدیم،متحولداریم،ایمانگوئیممیظاهرامانه؟یارا،هوشیاریشانکنندتبدیلسالگی

است،توشدنتبدیلشدن،تبدیلوایماناگر:کهگویدمیگبراینپسکنیم،میپخشبدانرژيوکنیم،می

.خواهمنمیمن

چون شما را دید، آن فاتر شودآنکه صد میلش سوي ایمان بود
واقعاخواهممیمنکهبگوید،بشنودراحرفهااینیعنیباشد،داشتهتبدیلبهمیلصدزیادي،میلکهکسیهر

خواهممیمنبشوم،هویتهمباورهاباخواهمنمیمنخواهم،نمیراجسمیهوشیارياینمنبشوم،تبدیل
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شخصآناست،اینطورياگرگفت.شویدمیاینمثلکنیدخالیبدهم،نشاننمونهیکوکنم،خالیرامرکزم

یکاست،شدهتبدیلکندمیادعاکهکسی.افتدمیاتفاقاینوسست،یعنیفاتر.شودمیسستمیلش

خواستندمیراکسانیآنکهگویدمیچیزهائییکدارد،باورهائییکودهدمیبروزخودشازرفتارهائی

.خواهمنمیمناستاینایماناگرگویدمیکند،میایمانبیکند،میسستبشوند،تبدیل

چون بیابان را مفازه گفتنیزآنکه نامی بیند و معنیش نی
کند،میرفتارمیزند،حرفشخصآنوقتیبعداست،شدهتبدیلکندمیفکرشنود،میمومنناماینکهبراي

ولیستانامشاینبنابرکند،میکارهائیوهستجوئیانتقاموهستکینهوهست،خشمازپراینگویدمی

تادومفازهعربیدرمفازه،بگذارندرابیاباناسماینکهمثلنیست،مسلمانیامومناوعملدرنیست،اشمعنی

بگویند،علفوآببیجايبهوقتیاینبنابرعلف،وآببیبیابانهمیکیپناه،ورهائیجايیکیدارد،معنی

.خوردنمینامآنبابیابانایناست،علفوآببیبیابانوشوي،میگمآنجارويمیتاپناهگاه،یاپناهجاي

معنیایندرموالناویم،یبگوبایدشدهتبدیلانسانبهفارسیدرگفتیممومنکهکنیممیصحبتمومنبهراجع

وفکرهااوازاینکهبراي،بگذاردمومنرااسمشوباشدنشدهتبدیلتواندنمیمومنگویدمیبرد،میکاربه

وباشدبخشآسایشوباشدآسایشمحلبایدمومنولی.استبیابانشبیهکهشدخواهدتولیدرفتارهائی

کینهنهوخشمنهوباشد،عقلوباشد،زندگیخردو،باشدسبببیشاديجوششمحلو،کندتبدیلراانسانها

.گویدمیداردرااینهااینها،وتوزي

چون به ایمانِ شما او بنگردعشقِ او ز آورد ایمان بفسرَد
شود،میمنجمداوعالقهوآوردن،ایمانازشودمیپشیماناوبکند،نگاهشماایمانبهکهکسیهرگویدمی

بهماگیرد،میصورتماهايبچهتربیتدرپدیدهاینمتاسفانهوافتد،میعالقهازیعنیشود،میپژمرده

دربودقبلهفتهدرودهیم،مییادرابودندروغیندهیم،مییادرادروغآنهابهمربی،ومومنانسانعنوان

.هستیراستیکوهتوایاز:گفتمیگفت،میایازبهراجعکهبودهاصحبتآنازیکی

بگوید،دروغهمباریکسالدرکسیهروکار،ایندرنیستمجازوجههیچبهگفتندروغوبودندروغینو

آنهمینطورو.گذاریممیپازیررامطلباینمرتبماکهحالیدربرسد،حضوربهکهباشدداشتهانتظارنباید

گفتندروغوکسانمانعزیزترینازحتیداشتن،رنجشمثلداشتن،کینهمثلآیدمیعادينظربهکهچیزهائی
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همبارسهسالدرشمانیست،عادي.نیستعادياصالولیذهنی،منبرايآیدمیعادينظربهآنهابه

.بله.بشویدنبایداست،زیادهمبازبشویدخشمگین

باورها،بامخصوصااست،شدگیهویتهمازپرمرکزتانکهببیندببیند،راشماکسیهرکهگویدمیحالهربه

دارید،ایمانشماکهبگوییمتوانیمنمیماحسادت،وتوزيکینهوخشممثلغلیظ،بسیارهیجاناتآندنبالو

خواهدسستایمانشدارید،تانمرکزدررامشخصاتاینولیایدآوردهایمانشماکهببیندشماکسیاگرپس

.بیاوردایمانکهرودمیبینازعشقش،شد

میکارعشقیزمینهیکدرآنهابااگر،کنیمتبدیلسالگیهشتهفتدرراهایمانبچهتوانستیممیمایعنی

اگرهممانبچهدرایمشدهزندهآنبهکهراخداییتهمانوشدیممیزندهخدابهخودماناگر.کردیم

نهعینیطوربهیعنی،عینادروندرآنهاوشدمیمرتعشزندگیآنبهآنهادرونفوراکردیم،میشناسایی

. چهیعنیایمانکهشدندمیمتوجهعمالشدند،میمتوجهرازندگیارتعاش،فکري

3367مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

حکایت آن مؤَذّنِ زشت آواز، که در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافري او را هدیه داد
همزشتآواز، دادزشتآوازبودند،شدههویتهمهمهیعنی،بودندکافرآنهاکهياناحیهدرگواذانیکیعنی

اوبهکافرمردیک،گفتاذانزشتآوازباکهحالیدرو،نیاوردهایمانحقیقتاکهاستکسیرفتاروآوازرمز

ماآوردهایمانمنگویدمیکهکسیبینمخصوصاگذارد،میفرقبگویمدوبارهچیزدوتابینموالنا. آوردهدیه

.مرکزشدرگذاشتهراآنهاواستشدههویتهمآنهاباکهباورهاستسريیکایمانشولی

آوردنایمان. داري توماديمرکزهنوز.نیستکافیآوردنایماناینبگویدخواهدمیاست،جوریکاین

اوباورسدمیوحدتبهاینبنابر،گذاردمیراخداوکندمیجارودور،اندازدمیراهاباورآنکهاستکسی

آدماینرادنیاکهبگویدخواهدمی.گذاردمیفرقتادواینبین. شودمیعدمجنسازمرکزشوشودمییکی

بهراهاآدمکنندنمیتشویقاینهااینکهبراي.کردندخرابدارندماديمرکزولیهستندمومنظاهراکهها

.می گویدچهقصهببینیم. برندمیایمانیبیسويبهبلکه،ایمانسوي

در میانِ کافرستان بانگ زدیک مؤَذّن داشت بس آوازِ بد
.گفتناذانبهکردشروعبودندکافرهمهکهايناحیهدرواستقصهاین. داشتبديصدايگواذانیکگویدمی
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شود جنگ و عداوت ها درازکهمگو بانگ نماز: چند گفتندش
عاديمخصوصامردموکافرهاستجاياینجا،نگواذاناینجاکهدوستانشازمخصوصاگفتنداوبهعدهیک

. دشمنیوفتنهوجنگبهکنندمیشروع

گفت در کافرستان بانگ نمازاحترازاو ستیزه کرد و پس بی
هممرکزدارد،همزشتیآوازوبگویداذانخواهدمیکهکسیاینکهدهدمینشانکردستیزههمینِخود

بیندراحتیاطبدوننبود،واقعیمومنواقعاوداشتماديمرکزکهحالیدرشخصاینیعنی.داردشدههویت

بهکردشروع،هستممومنیا،هستممسلمانمنکهادعاعنوانبه،داشتندشدگیهویتهمکههاییانسان

میصورتاییجامعههردر،گیردمیصورتاییخانوادههردرصحنهجوراینو،خودشبیانیااذانبانگ

وبیاوریمایمانچگونهدانمنمیوخدابهراجعکردنصحبتبهکندمیشروعداردماديمرکزکهانسانی.گیرد

همینهممنکنیدتوجه. نشدهتبدیلهنوزخودشکهحالیدرویکتاییفضايبهبرویمذهنفضايازچگونه

می،نه،هستمپیشروخیلیمنوشدممتحولمنکهنیستایناشمعنیاینها.خوانممیراموالناابیات

.موالناگویدمیچهببینیمخواهیم

ايخود بیامد کافري با جامهايخلق، خایِف شد ز فتنۀ عامه
هویتهمخودشاندینباوهستندمتعصبکهعامیهايآدمکهترسیدنداینکهبرايترسیدند،مردمگویدمی

سینییکتويآمد،هدیهبامسلمانغیرظاهرا،کافریککهدیدنددفعهیک. شورشبهکنندشروع،هستند

. آوردهدیه

اَلیفهدیه آورد و بیامد چونشمع و حلوا با چنان جامۀ لطیف
دوستیکمثلولطیفلباسوجامهیکوگذاشتهحلوا،گذاشتهشمعسینیتوي،همسازدوست،یعنیالیف

.گواذاناینبرايآوردههدیهوسینیتويگذاشته

پرس پرسان کین مؤّذن کو؟ کجاست؟
فَزاستکه صال و بانگ او راحت

میاالنوآورد؟میراحتیواقعااوبانگواوصدايکه،هستکسیچهوکجاست؟گواذاناینکهپرسانپرس

.بدهدتوضیحخواهدمیکافرایناالنواستزشتخیلیصدایشاینکهآورد؟میراحتیچهکهپرسند
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هین چه راحت بود زآن آوازِ زشت؟
کآوازش فتاد اندر کنشت: گفت

کهدیگرمسلمانیکیعنیپرسید،یکی.یهودیاناوقاتگاهییا،باشدمسلمانغیرعبادتگاهتواندمیکنشت

.افتادمامحلهدرآوازشکهگفتبود؟کجاراحتی،استزشتخیلیآوازش

بود او را مؤمنیآرزو میدختري دارم لطیف و بس سنی
،خالصه. داردرامحاسنهمههماستلطیفهمدارم،بزرگواريورفیعبسیارولطیفدختریکمنگویدمی

وبشودمومنخواستمیوبشودمسلمانیعنیکند،تبدیلرااشهوشیاري،بشودتبدیلکهبودایناوآرزوي

.خواستمنمیمن

داد چندین کافرشپندها میرفت از سرشهیچ این سودا نمی
نمیسرشازکناربگذاردراذهنیمن،بشودمومنوبشودمسلماناینکهوشدنتبدیلسوداياینکهگویدمی

برويتوکه،مابیننیستمرسوماینرا،کارایننکنکهدادیممیپنداوبههیدیگرهايآدمیامنو،رفت

.بشويمسلمان

همچو مجمر بود این غم، من چو عوددر دلِ او مهرِ ایمان رسته بود
بشودتبدیلخواستمی.بودرستهاست،واقعیتبدیلواقعاایماناینجادر،ایمانشوقمندخترایندلدر

بودآتشپرمنقلیکمثلغماینو،ندارداییفایدههاشدگیهویتهمباوذهندرزندگیاینکهبودفهمیده

قصهسطحدرحاال. برودخواهدمیدختراینکهبودمفکرایندرروزوشبیعنی،سوختممیآنتويهممنو

ایننکنگفتیممیچههرماو،بشودمسلمانبیایددارددیگريدینیکیا،بشودمسلماناستیهوديمثال

.رفتنمیگوششبهراکار

که بجنبد سلسلۀ او دم به دمدر عذاب و درد و اشکنجه بدم
هوشیاريو،برودتبدیلسويبهاینلحظهبهلحظهاستممکنکه،بودمشکنجهودردوعذابدردائمگویدمی

ساختهمادستازهمکاريو،بشودمسلماناینکهداشتاحتمالدمبهدم. بشودمسلمانوکندتبدیلرااش

.نبود

***پایان قسمت چهارم *** 
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خواند این مؤَذّن آن اذانتا فرو ندانستم در آنهیچ چاره می
خواهدمیچهموالناکنیدتوجه.خواندرااذانموذناینتا،رسیدنمیفکرمبهچیزيهیچنداشتماییچارههیچ

کهکسانیآنبراي،زندمیلطمهآدمایننشده،ولیشدهمومنواقعاکندمیادعاکهکسیگویدمیبگوید،

صدايجايبهآنصاحبو،شودمیبلندذهنیمنزشتصدايوقتی،دخترهمینجاایندرهستند،جوان

زندگیتشخیصکه،داردوجودتشخیصییکها،جوانمخصوصامرکز،درولی،کندمیادعاو،نویسدمیزندگی

وشودمیزردوشودمیشرمندهدخترگویدمیهماینجااینکهکما. شودمیگیجونیستاینکهداندمی،است

.شودمیناامید

متحولخودشباید،کندمتحولراانسانهاوباشدمربیواقعاخواهدمیکسیهرکهبگویدخواهدمیموالناو

عنوانبهرامطالبایننکردهخدايموقعییک،استموالنامااستادکردمعرضموردایندرکه،باشدشده

داریممانهمهماحاالو،امشدهتبدیلیاهستممومنکهگویمنمیوجههیچبهمنو.نگیریدنظردرمنادعاي

نداشتمعالجیهیچگویدمیبگیریم،راقصهدنبالحالهربه. برسیمجاییبهبتوانیمانشاءاللّهکهکنیممیسعی

. زشتشآوازباخواند،رااذانشگواذاناینتا

چیست این مکروه بانگ؟: گفت دختر
آمد این دو چاردانگکه بگوشم 

ثقیلوسنگینوزشتخیلییعنی. حاالتاامندیدهمناینازترزشتکهچیستزشتبانگاینکهپرسیددختر

کهاستهمینایمانسوال. پرسندمیهمماهايبچهراسوالهمینبود؟چیبود،کیصداياینبانگ،ایناست

یکگویند،میواقعیغیرچیزهاياحتماالدارند،کینهدیگرهمبهکنند،میدعواباهمدائماکهمادرمانوپدر

نیستند،آنحقیقتدردهند،مینشانمردمبهرااینهیکه،دارندذهنیتصویردارند،صورتشانرويماسکی

ایمانزشتبانگکهرامامکروهبانگماهايبچهیعنی. شنوندمیرابانگمکروهنتیجهدرواقعا؟استایماناین

. شنوندمیمرتبداریم،ادعاولینشدیمتبدیلکه،استما

هیچ نشنیدم درین دیر و کنشتمن همه عمر این چنین آوازِ زشت
عبادتگاه: دیرجهان،ایندریعنیکنشتودیرهمه،عبادتگاهایندرعمرمتماممنکهگویدمیجواندخترآن

تبدیلونشدهمتحولکهانسانیبیانیاصدا:کهبگویدخواهدمیحالهربه. یهودیان: کنشتمسیحیان،
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دررازشتیآوازچنینمن:کهگویدمیجواندختر. استزشتخیلی،داندمیمومنراخودشونکردههوشیاري

تبدیلنرسیدیم،مااگریعنیچی؟یعنی.دهدمیمابهدرسعنوانبهموالنارااین.امنشنیدهجهاناینعبادتگاه

. بگوییمراست،باشیممنصفواقعا،باشیمنداشتهتبدیلادعاي،نشدیم

شهرسايورورئیسکهبودمنتظرو،کنداجرارامراسمبودآمدهمراسمییکدرداشت،شاگربودذناستادیک

امیرانووزیراینترساینکهبراي،داردذهنیمنکهفهمید،کندمیعرقدارددستهایشکهشدمتوجه،بیایند

مدتها.رفت. ندارمراشمااستاديشایستگیمن:کهگفتکردجمعراشاگردانشآمد. بودافتادهجانشبهاینهاو

هربله،.باشمداشتهشاگردتوانممیدیگرحاالگفتآمد،شداستادوقتیشد،استادبالخرهکردمیشاگردي

. خوانیممیراابیاتهمیناحتیاطباماموقعآنتاالبتههست،کجاکهداندمیکسی

هست اعالم و شعارِ مؤمنانخواهرش گفتش که این بانگ اذان
توکهایناست،مومنانیامسلمانانشعاروبیانواعالمواقعدراذانبانگاینکهگفتایشانبهخواهرش

. بشنويبایدراصدااینيوبشمسلمانخواهیمی

آري اي پدر: آن دگر هم گفتباورش نامد، بپرسید از دگر
آناستمعلومپرسید،همدیگرانازباشد،طورياین،داشتراآناشتیاقمدتهاکهایمانیآنکهنشدباورش

. استمسلمانانشعارواعالمایندخترماياست،همینپدرايگفتبوده،بزرگیآدم

از مسلمانی دلِ او سرد شدچون یقین گشتش، رخِ او زرد شد
یا،بشودمسلمانخواستهمیکهکشیدخجالت،شدمایوسوشرمنده،گویندمیراستبلهکهشدیقینشوقتی

.شدمپشیمانمناستاینشدهتبدیلاگرگفت. بشودمبدلیابیاوردایمان

رستَم من ز تشویش و عذابباز 
خوف خوابدوش خوش خفتم در آن بی

بودنکردهاشتباهکهکرده،اشتباهکهشدمایوسکشید،خجالتشد،شرمندهشد،پشیماندخترموقتیگویدمی

ماچقدرکهبگویدخواهدمیموالنا. استنبودهایمانمعیارکسآن،بودگرفتهمعیارکهراکسیآناینکهبراي

مایوسراانسانهاو،راخودمانگذاریممیمومنیحساببهو،نیستیممومنخودمانکهوقتیزنیممیضرر

وشدمرهاعذابوهانگرانیاینازمن:کهگویدمیپدرشبنابراین. خواهیمنمیمااستاینمومنیاگرکنیم،می
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مسلماندخترمببینمکابوساینکهبدونیعنیخواب،وخوفبیدیدم،نمیکابوسدیگر،خوابیدمخوبدیشب

. گرفتنخواهدراکارایندنبالدیگردخترمکهفهمیدم،ندیدمراخوابهاآندیگرمناینها،وشودمیچهوشده

هدیه آوردم به شکر، آن مرد کو؟راحتم این بود از آوازِ او
اینکهبرايبنابراین،بیاوردایماننبایدکهفهمیددخترم،بودایناوآوازازراحتیمبود؟چیراحتیمپرسدمی

. بدهیدنشانمنبهرامردآنامآوردهراهدیهاین،کنمشکرکنم،تشکر

چون بدیدش، گفت این هدیه پذیر
که مرا گشتی مجیر و دستگیر

فریادواقعاکهبپذیرمنازراهدیهاینکهگفتبود،تقلبیمومنکهدید،رامومنآندید،راگواذانآنوقتی

.بودشدهمسلمانمندخترنبوديتوموقع،بهگرفتیرامندستبودي،منرس

ام من، مستَمرّبندة تو گشتهآنچه کردي با من از احسان و بِرّ
اذانبهکافر. شدخواهمتوبندهمندارمعمرتاکهمنبرايبودمالحظهقابلاینقدرتواحسانونیکوییگویدمی

ولی،نکنراکاراینبودندگفتهاوبهدوستانشوبودگفتهاذانبانگکافرستاندرستیزهروياز:کهگویدمیگو

بایدمننه،بودگفتهعنادوستیزهرويازاینها،وبکندادعاوبدهدنشانراخودشوبکندخودنماییاینکهبراي

. بکنمراکاراین

من دهانت را پر از زر کردمیگر به مال و ملک و ثروت فردمی
نشانموالناواستکافراینتعارفاتهماینالبته. کردممیزرازپررادهانتحتما،بودمثروتمنداگرگویدمی

.کندتمامراموضوعمقدارکمترینباخواهدمیبدهد،هدیهخواهدنمیواقعاهمآقاآنکهدهدمی

راهزن همچون که آن بانگ نمازهست ایمانِ شما زرق و مجاز
ایندرعدمیاوخداجايبهاستمرکزتاندرباورهااگرشماایمانگویدمیکند،میگیرينتیجهموالناحاال

هست:گویدمیداریم،ذهنیایمانیعنیاستتوهماست،موهومیاست،تزویراست،ریااست،ساختگیصورت

نماز،بانگآنمثلاستراهزنباوريوذهنیایمانهرو. ساختگیتوهمی،یعنیمجازمجاز،وزرقشماایمان

. گواذانآنبانگیعنی



# Programگنج حضور750برنامه شماره 750

65: صفحه

چند حسرت در دل و جانم رسیدلیک از ایمان و صدقِ بایزید
ایندرکه،شدهزندهخدانهایتبیبهوکردهپاكرامرکزشو،شدهتبدیلکامالًکهانسانیایمانودینحاال

،کندمیصحبتآقاییآنهنوزآره،استبایزیدمثالشمورد

چند حسرت در دل و جانم رسیدلیک از ایمان و صدقِ بایزید
میجهاناینبهجهانآنازراروحغذاياینکه،بایزیدثبات،بایزیدداريریشهعمقازبرممیحسرتمنیعنی

اذاناینباقیاسدر،کندمیپخشراعشق،کندمیپخشجهاناینبهراخردو،داردزندگیارتعاشو،آورد

بایزیدو،کردپشیمانبیاوردایمانخواستمیکهراکسیو،بودشدههویتهمباورهايازپرمرکزشکهگوي

:گویدمیاینصورتدرموالناخود،عارفیهر،نهبایزیدحاال.کندمیتشویقزندگیبهراهاانسانلحظهبهلحظه

،استواقعیایمانهم،استراستینهم،استصادقهمکه،بایزیدایمان،ایماناینبهدارمزیاديحسرتمن

دارمایمانوشدملمتحومن:گویدمیجهلرويازومرکزشگذاشتهراهاشدگیهویتهمکهنیستاینطوري

آوه چیست این فَحلِ فَرید: گفتهمچو آن زن کو جِماع خر بدید
!دریغا، حسرتا، عجب نره خرِ بی نظیری: مانند آن زنی که وقتی آمیزش خران را دید با حسرت گفت

.البته که شوهران ما بر شرمگاه ما می رینند. اگر آمیزش مهین است که خران می کنند، بُرد با آنان است

خرابرادنیاواقعاًکهرامهممطلباینکهزندمیتمثیلیو،شودمیهزلبهمتوسلدوبارهفهمیدنبرايموالنا

البتهو.شودنمیایمانآنهاباشدنهویتهمومرکزدراندجسمکهباورهاگذاشتنکه.بفهمندهاانسان،کرده

باعثشایدونخواندراهزلاینآدمکه،استزیادصداقتیبیکنممیفکرولینخوانمرااینخواستممیمن

درستااینجماعاگرگفت،دیدراخرانگیريجفتیاجِماعهوسبازيزنیک:کهگویدمیموالنا.بشودفهم

رینندمیماشوهران،گویدمی،استاینطورياگر،گویدمیبعداًکههمرامطلبیو،استخرانبابرداینصورت

کهکسیآنپس،داردشدهزندهخدانهایتبیبهکسیکهآنستایماناگربگویدخواهدمی،ماشرمگاهبه

.هزلاینبافهمیممیراموضوعاینماآیا.ایمانودینبهریندمیببخشید،مرکزشگذاشتهراباورها

آوه چیست این فَحلِ فَرید: گفتبدیدهمچو آن زن کو جِماع خر 
گویدمی،نظیريبیخرنرّةیا،نظیريبینرعجبگفت،دیدراخرهامعاشقۀیاگیريجفتیا جماع:گویدمی

ابدیتبهوشدهزندهخدانهایتبیبهکه،استکسیمالایمانودینیعنیآنجادراستهمینآمیزشاگرگفت
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کهاستهمینآمیزشاگر،ایمانودینبهکشندمیکثافتآنها،دارندماديمرکزکهکسانیاینشدهزندهخدا

منبودآوردهموالناکهبودهزلیاین،رینندمیماشرمگاهبرماشوهرانالبته،استآنانبابردکنندمیخران

.کنمحفظراصداقتخواستم

آفرین ها بر چنین شیرِ فریدداد جمله داد ایمان بایزید
مابهخواهدمیموالناکنیدتوجه،کردهالو،شدهمتحولحقیقتاًکهانسانیوموالناخودبایزیدکهگویدمی

مرکزو،نیستیمماکهراچیزهاییآنیکییکی،بکشدهوشیارانهدردانسانکهکشدمیطولمدتهاکهبفهماند

تا،بیندازدرادردها،بیندازدرااینهاهوشیارانهدردباو،بشناسدرااینها،مامرکزدرگرفتندقراروهستما

.بکنیالباید،بشودمسلمانبهتبدیل

راراهاینمنهجنیابیدررااهللاالّوالنخوانیتا

با،نیستیچیکهبشناسیتوانینمیو،باشدخودتبهحواست،نباشیهوشیار،نکشیزحمت،نکنیالمدتهاتا

ماولی.دادخواهدنشانمابهراخودشیواشیواشهستیمکهچیزيآن،نیستیمکهچیزهاییآنشناسایی

گوییممیادعاباداریممینگههمینطوريراآنها،بشناسیمرانیستیمماکهراهاییچیزيآنکنیمنمیکوشش

؟بفهمیمرااینمااینکهموالنادارداصراراینقدرچراو.نیستتحول،تحولاینگویدمی.شدیممتحولماکه

هايبچه،ماهايجواناینکهبراي،کنندمیباورکنندمیپیرويمردماینکهبراي،کردهخرابرادنیااینکهبراي

هم،استندروغیاشهمه،کنیممیارائهمردمبه،سازیممیایمانذهنیتصویریکما.کنندمینگاهمابهما

چهنابوديبسويرادنیا.رودمینابوديبسويدنیاو،راآنهازندگیهم،کنیممیخرابراخودمانزندگی

.زنندنمیولی،زنندمیرازندگیحرفکنندمیادعاکهآنهایی؟برندمیکسانی

آفرین ها بر چنین شیرِ فریدداد جمله داد ایمان بایزید
اگرکهشمابرآفرین،کرداَداراایمانحقّکهموالنابرآفرین،کرداَداراایمانحقّکه،یکتاشیرچنینبرآفرین

،نیستیدهاشدگیهویتهمآن،نیستیدچیکههوشیارانهدردهايباکنیدشناساییو،کنیداَداراایمانحقّ

ایدشدهالغرو،ایدانداختهوشناختیدراتانییجوانتقام،راتانهايکینهراتانهايرنجشکهشمابرآفرین

ادامی گوید راایمانحقّ،ایدکردهاَدارامطلبحقّهمشما،شدهنهایتبیشمامرکزو،ذهنیمنبهنسبت

.شدیدمتحولاگرایدکرده
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،نکنیمقضاوتو،باشیمصفرنزدیکما،نکنیمادعاما،باشیممتواضعماکهشدخواهدسببراهاصحبتاینو

خواستمینفریککهآنجااز؟کردشروعکجااز.کنیمعوضنخواهیمرادیگران،باشدخودمانرويتمرکزمان

مسلمانخواستمیکههمیکی،گفتاَذانداشتمسلمانیادعايکهکسییکباالخرهو،کندمسلمانراگبر

دارمسهمیچهمنبگوییماندمهمیبسیارهايتمثیلاینها.کردخارجمسلمانیازهمراآنداشتعشق،بشود

بشودمومنخواهدمیکیهرو،کنممیمسلمانغیرراآنهامنبشودمسلمانخواهدمیکیهرکه،راهایندر

.گیرممیایمانبنام،گیرممیآنهاازراایمانمن

اش غرقه شودبحر اندر قطرهیی ز ایمانْش در بحر اَر رودقطره
دریايیابحرتمامکه،استبزرگاینقدرقطرهاین،برودذهندریايبهاگربایزیدایمانازايقطرهاگرگویدمی

میذهنیمنهرکه،استزیادچنانعارفدرخدابهشدنزندهاینوایماناینیعنی،کندمیغرقراذهنی

میغرقداریمموالناایمانقطرةدرداریمما،شودمیجوريچهدانیدمیشماالبته.بشودغرقآندرتواند

بینیدمیراحقایقییکاینهادر،بخوانیدشمااگرراامروزشعرهايدرحتّی،شویممیمتحولداریمما،شویم

خواهیدحذورشما،شدخواهیدعاقلماهیمثل شما.شدخواهیدمتحولشما،بکنیداعمالخودتانروياگر

سایهاالنشما،آوردخواهیدرويعارفبهشما،سفراینازنداريچارهگفت،کردخواهیدآغازراسفرشما،شد

کهآنستاصلیسایۀ،نیستاصلیسایۀ،سایهاینکهفهمیدخواهید،ایدشناختهراکندمیکنترلراشماکهاي

:گویدمیبله،بشویدخداسایۀشما

اندر آن ذره شود بیشه فناهااي در بیشههمچو ز آتش ذره
آتشاینکهمعتقدممنو.سوزدمیجنگلهمهشدتمامافتاددیگر،افتدمیجنگلیکبهکهآتشییکمثل

راخودشموالنا.سوزاندمیداردراشماذهنیمناینکهکما.سوزاندخواهد،بخوردجهانذهنیمنبههمموالنا

آغازراسفرما،بخوردمادلبهاگراوبینشآتش،اوهوشیاريآتش،اوعشقآتشدانیممیماولی،گویدنمی

تاگذاشتخواهیمداریمتواندرچههر،استدنبالشسگکهشدخواهیمآهوییهمآنمثلو،کردخواهیم

.یکتاییفضايبهبرسیم

همدردازپر،باشدفضااینتوينفریککهشودمیچطور.استخطرناکیفضاي،ذهنفضايفهمیدیممااالن

.نفهمدهمخودشو،بداردبازآوردنایمانازرادیگرانو،استمومنکهکندادعاباشد
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کرد اندر جنگ، خَصمان را تباهچون خیالی در دلِ شه یا سپاه
.کندمیتباهرادشمنانجنگدر،بیفتدسپاهدلدریا،بیفتدشاهدلدراگرکهاستخیالیشبیهگویدمیاین

خیالشایدهمانخیالآن.کندمیپیروزراآنهاحتماً،افتدمیهمسپاهشو،افتدمیشاهدلدرخیالییک

راذهنبودنخطرناكما،بیفتدمادلدرحضورخُردهیک.هستیمماهمسپاهش،خداستشاهو،استحضور

توجه،کنندتأییدمردم؟استچیذهنمزایاي.خواهیمنمیرامزایایشدیگر،شویممیمتوجهسکونتبراي

.نیستندمزایااینها،بدهندکردیتمابه،باشندداشتهقبولراما،بگذارنداحتراممابه،کنندقدردانی،کنند

تا فنا شد گوهرِ گَبر و جهودیک ستاره در محمد رخ نمود
خرداینقدر،معارفاینقدر.درخشید،بودحضورهمینستارهاین،نمودرخرسولحضرتدرياستارهگویدمی

براي؟شدفناجوريچهبگوییداستممکنشما،ماالبته.شدفناکفريجورهرکه،کردعرضهجهانبهگویدمی

ازموالناکههاییآیهشماگذشتهدفعاتیاامروز.ایمنگرفتهدرسترانورآنهنوز،ایمنفهمیدههنوزمااینکه

.استجوريچهدیدیدراآوردمیقرآن

فضايبهتواندنمیذهنفضايازواقعاًببردبکاراشزندگیدربفهمدیکیاگر؟نیستندموثّرهاآیهاینشمابنظر

هايقصه،هاداستانهمین،موالناخودکهکنیدمیتوجهکنیمنمیهمعملخوانیمنمیما.چرا؟برودیکتایی

اینامکانو،دادهقرارراهاآیهاینجابهجا،کردهدرستزیباییتصویریککهبینیدمیامروزغزلومثنوي

گوهرهاآنپس. نیستتیکهیکدیگر،شودمیخراببکنیداگر،بکنیداینهاازراهاآیهاینشماکهنداردوجود

.دادهجازیبایشتصاویردروآوردهرا

کهبدهنداجازهذهنیتیهربهدلیلیهربهحاالیاکنندمیمخالفتکهآنهاییکنممیپیشنهاداینجادرمنو

شما،آیدنمیخوشممندلیلیبهبگویند،آیدمیقرآنآیۀجاهر،نپرّنداینهارويازوبخوانندوبشودبیاناینها

میزیاداطّالعاتتان.هستچیببینیدبخوانیدداریدعنادهماگر.کنیدنمیضرر،هستچیکهببینیدبخوانید

.کردآنبانبایدستیزهولی.استبدچرافهمیدمیاستبداگر،بریدمیبکارکهاستخوباگر،شود

کفرهايِ باقیان شد دو گمانآنکه ایمان یافت، رفت اندر اَمان
آنکهگویدمی،شدیدخستههمشمااستبرنامهآخرکهگرچهگویدمیمهمیخیلیچیزهايبیتچندایندر

،امنیتدررفت،شدبازدرونشدرفضاکه،یکتاییفضايبهشدتبدیلذهنیمنازیعنی،یافتایمانشدتبدیل
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آن،نیستیمذهنیمنماکهشدهمتوجهکهکسیاولینکهدهدمیاهمیتاینبهموالناو،شدمتحولکسیهر

،گذاشتهاَثرهمباقیانروي،حضوربهشدهزندهوقتینفریککهشدهسببشخصآنگویدمی.بودهمهمخیلی

بعديبیتیدرکهبگویدخواهدمییعنی،نبودهمطلقکفرکهذهنیبهاندافتادهیعنی،دوییبهاندافتادهباقیان

دیگريچیزيذهنیمنوذهنازغیرکردهنمیفکر،کردهمیزندگیذهنتوبشربودههاسال،همینطورهم

،برودبینازمطلقکفرکهشدهسببشدهزندهحضوربهکهکسیاولین.شدزندهخدابهشودمی،داردوجود

.استبعديبیتاالن

یا مسلمانی و یا بیمی نشاندکفرِ صرف اولین باري نَماند
اطّالعهیچکه،خودشباکردمیحملبشرکهکفرياولینیعنیاولینصرفکفر. استمهمخیلیبیتاین

سه،بودهبوداکساولینشاید:گویندمیکلّیبطورغربیانحاالو،بیایدادیانحاالازقبلتواندمیکه،نداشت

بنامنوشتهکتابییکهمآنوبودهچینتويکسییکاحتماالًزمانهماندر،پیشسالششصدوهزار

شما،شودنمیگویدمینگهبان،بیرونبروددروازهازخواستهمیآنکهبودهعارفیوتسودائهبنام،جینودائ

.نشیندمی،آنجابنشینیدونداریدمهر

حضوربهشخصآنو،تاریخطولدرشدهشناختههاکتاببهترینازیکیکتابآن.نویسدمیکتابییکآنجا

دراحتماالًپیشسالششصدوهزارسه،استشدهبیدارانسانهمینکهبودابعد.بودعاديآدمیک.بودزنده

،کیهرحالهربه،اندیکیدوهراینگویندمیهابعضی،زرتشتیاابراهیم،ماهاهاقسمتهمین،میانهخاور

چهاروهزاررسولحضرت،اندآمدهآنهاازبعدادیانحاال،دمیدهجهاندرکهحضورگلاولینکهکسیاولین

بهاولکهکسانییکصورتهربه؟کیکهنیستمعلومموسیحاال،پیشسالهزاردومسیح،پیشسالصد

.ریختندهمبهرااولیهمحضکفر،رسیدندحضور

که،نیستمعمولیمسلمانمعنیبهبنابراینپسمسلمانی،آنجابردمیمسلمانیاسمدوبارهکهبینیدمیو

زندهخدانهایتبیبهانسانو،بشودصفرکلّیبطورذهنیمنازموالنابنظراینکهیعنیمسلمانی،سنّیوشیعه

شکفتهحضورگلاولینآنکهازپسکهبگویدخواهدمییعنی،ترسیاآمدمسلمانییا.استمسلمانیاینبشود

بهمازپس،راایندانیممیماهمۀ.نیستزندگیجايذهناینکهدانیممیماو،هستهمهجاندرترس،شده

.اولینصرفکفرخوردن
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بهانساناولینکهانگیزشگفتپدیدةآنازپسدیگرعبارتبهیعنی،بیتاینهستهممهمموالناستنظراین

،خدا،زندگییعنی.داردامکانکاراینو،بشودزندهتواندمیخدانهایتبیبهکهفهمیده،رسیدهحضور

کفرآناینکهبرايو،بودهمهمیچیزخیلیاین،بشودزندهنهایتبیبهايباشندهیکدرتواندمیآفریننده

اینکه،دانندمیجوريیککهدانندمیذهنیهايمن،هايانسانیعنیباشندگانهمۀورفتهبینازاولیه

.نیستزندگیجايذهناینجاکهدارندراترس

میرااینهاوقتیبنابراین.نیستزندگیجايذهندانیدمیشما، دانیدمیشماکهکنممیتأکیدمنرااینجا

میراستگوییدمیشنویدمیکهاالنولی،شدیدنمیمتوجهبودیدنخواندهاگر.فهمیدمیقشنگخوانید

فضايبهبرویمنتوانیمبرویم،نتوانیمچیه؟ اشریشه؟چیازترسیدمی؟ترسممیچیاز.ترسممیمن،گوید

نینداز،تعویقبهنکن،دستآندستایننکن،مولمول: گفتامروز.ترسیممیتاخیرازبرویم،بایدیکتایی،

.حالهربهنکن،مسمس

این، به حیله آب و روغن کردنی ست
این مثل ها کُفوِ ذَرة نور نیست

بگذاریدبگیریم،راهاحرفاینمباداکنند،میروغنوآبهااینزنم،میمنکههاییحرفاین: گویدمی

یعنیکفوزنم،میمنکههاییمثالاینو.استذهنحرفهايحرفها،اینبشوید،هویتهمهااینبامرکزتان،

حضورشماگویدمیبعدنیست،حضورمیزنمیکههاییحرفاین نیست،حضوراینیعنینیست،نورذرهنظیر

.نگرفتاشتباهخلیلگفتاینکهکمانگیرید،اشتباهذهنیمنبااست،نهایتبیواستنورذرهکهرا

ذَره نبود شارِقِ ال ینْقَسمذَره نبود جز حقیري منْجسم
منمردمدیگر،افتادیماشتباهبهعلتاینبهستاذرهکنیممیذره است  ما فکر کهذهنیمنآن : گویدمی

نیست،نورذرهاین: گویدمیاست،ایماناینگویندمیمرکزشانگذاشتندشدهتشکیلباورهاازکهراذهنی

،ذهنیمناینبنابرایناست،حقیرهمشدهجسموشده،جسمیعنیمنجسماست،یافتهجسمحقیریکاین

.خورشیدیعنیشارقنیست،ناپذیرتقسیمخورشید

بهبشویمتقسیمماشودنمیشدیم،تقسیماالنبشویم،ناپذیرتقسیمخورشیدوبیرون،بیاییمذهنازبایدما

وقتیذرهکهبگویدخواهدمیدیگرعبارتبهاست،ناپذیرتقسیمخورشیداینکهبگوئیمومختلف،چیزهاي
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غیرخورشید،استنهایتبیخداست،جنساز،دیگرنیستجسمجنسازشود،میزائیدهذهنازخواهدمی

گرفتید،پذیرناتقسیمقابلخورشیدشماراذهنیمناگرگویدمیو.نیستاینذهنیمنواست،تقسیمقابل

. استشدهجسمپستحقیرذرهیکذهنیمنو. نیست

اي این دم، کفیمحرمِ دریا نهگفتنِ ذَره مرادي دان خَفی
وخداست،نهایتبیذرهاینچیست،بفهمدارم،پوشیدهدارم،پنهانمرادیکگویم،میذرهمنوقتی:گویدمی

ست،یکتاییدریايدریادریا،رويشدگیهویتهمهمینیعنیکفهستی،کفونیستی،دریامحرمتوچون

:کهبگویدخواهدمی.شوينمیمتوجهرادریابینی،میهاگیشدهویتهمبادیدبینی،میکفدیدباچون

وبیاییبیرونبایدبسنجی،فکرتباتوانینمیرا،ناپذیرتقسیمخورشیداینرا،نهایتبیذرهاینرا،دریاشما

یکگفت،باالکهطوريهمینتوانیدنمیشماوتحول،هستاین،شدنتبدیلهستاینمسلمانی،هستاین

میذهنتانبوسیلهراچیزياگرذهن،بوسیلهپذیرناتجسمیافته،جسمشده،جسمیعنیمنجسممنجسم،حقیر

آنو،کردهاشتباهخداست،اوبگویدوبگذاردمرکزشدرراآنکسیاگر.استحقیربسیارنیستخداآنبینید،

. خواندیمکههماینبلهکند،میویرانراجهان

جانِ شیخگَر نماید رخ ز شرقِآفتابِ نَیِّرِ ایمانِ شیخ
زندهخدانهایتبیبهکهانسانیهریا،استبایزیدبارهوداینجا،درشیخشیخ،ایماندرخشانآفتاب:گویدمی

اینگویدمیشده،جاودانهوشدهپایندهوستاآگاهخداابدیتازشده،ساکنلحظهایندرآمدهاست،شده

.بتابدشیخجانمشرقازاگراست،آفتابیکاست،درخشانایمانشاست،درخشان

جمله باال خُلد گیرد اَخْضَريجمله پستی گنج گیرد تا ثَري
پستیشود،میگنجهاپستیتمامصورتایندربتابد،حضوربهزندهانسانبتابد،شیخآفتاباگرکهگویدمی

گنجفرمبتابد،اوآفتاباگر. فرمزمین،خاك،یعنیسريشده،متحولکهکسیآنگویدمی.استفرماینجادر

متحولانسانکهبگویدخواهدمی.سبزمی شود،بهشتهمآدمهادرونشدهروشنفضاهايآنباالو،شودمی

است،بهشتکهکنندمیپیداگشودهفضايقسمتهمدیگرهايانساننورش،تابشازکهاستکسی،شده

میگنجشود،میآبادهمبعدشانچهارهم،شانفرمشود،میبازدرونشانفضاي.شوندمیزندهحضوربهیعنی

.بله.شودمیدردبیآفرینششود،میکارنیکرودمیآندرزندگیخردچونهمشانآفرینشتمامشود،
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او یکی تَن دارد از خاك حقیراو یکی جان دارد از نورِ منیر
موادازکهداردتنییکدرخشان،نورازداردجانییکگویدمیشدهزندهخدانهایتبیبهکهانسانیپس

تنانکارتن،انکاربعالوههستیم،تناینهستیم،فرماینما:گفتیمرااینهمبارهاواست،شدهدرستشیمیایی

.درخشانواوست،نهایتبیبهشدنزندههمینلحظههرتنانکاراینکهبرايتن،انکارما؟تنیااستمهمما

. داشتیمهمامروزبله.استدرخشانساکنایناست،روانساکناین

که بماندم اندرین مشکل، عمواي عجب این ست او، یا آن؟ بگو
کدامخدا؟بهشدهبیدارنهایتبیآنیا،ایشاناستتنیناگویدمیعجبايپرسد،میماازموالنادیگراالن

. شودحلکنکمکماندممشکلایندرمن؟عمواياستیکی

پر شده از نورِ او هفت آسمانگر وي اینست اي برادر چیست آن؟
گویدمیپس.باشدعددفقطاستممکنهفتپرشده،آسمانتمامشنورازکهچیستآنواستتنایناواگر

مسلمانیحالتدرحالت،آندرداریم،تنیکمادارد،تنیکپس؟استشدهگشودهفضايآنیااست؟تناین

میکائناتتمامبهنورش:کهگویدمیاینجاکه.نهایتبیداریمجانیکحقیر،داریمتنیکآوردنایمانو

گفتند،همبقیهراحرفاینو.کندتغذیهتواندمینورآنازهستجهانایندرکهچههرگفتهبارهاو.تابد

آنبهجهانموجوداتتمامکهتابدمیهاییبرکتشده،زندهخدانهایتبیبهوشدهتبدیلانسانازیعنی

. استمعنیهمانهماینخود،شناساییبرايدارند،احتیاج

ور وي آن است، این بدن اي دوست چیست؟
اي عجب زین دو کدامین است و کیست؟

مثلهمآنهاکهگوییممیهمراعارفانیاموالناماچون.بشویممتوجهماکهپرسدمیماازموالناراسواالتاین

آنهاو،کنندمیانتخابهمسرباالخرههمآنهاوبخورند،غذابایدهمآنهاخواهند،میپولهمآنهادارند،تنما

چیست؟بدناینپسهستند،درخشاننورآنآنهااگرکهگویدمی. هستندماعینهمآنهاودارندبچههم

مادرخشان،روحوراتنتویعنی،دواینازاست،آوريبجتعواست،انگیزيشگفتچیزیکاینکهبراي

انکار.تنانکاربعالوه،هستیمتنماکهگفتیمگفتیم،بارهاراجوابشبکنیم،پیدابایدراجوابشهستیم؟کدامین

چهبانشناسیمماکهزمانیتاکهبینیدمیپس.اوستنهایتبیتنواقعیانکار.استتنکردنالهمینتن
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73: صفحه

نخواهیممسلمانونشدیمزندهاویااهللالیاینبهمانیندازیم،نکنیم،ال،نکنیمانکارراآنهاوهویتیم،همچیزي

.آوردنخواهیمهمایمانوشد

در تلگرامگنج حضور هاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


