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45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

با لبِ او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
خواجه اندرآ: خاصه که در گشاید و گوید

با لبِ خشک گوید او قصه چشمه خضر
برد درزيِ عشقِ او قبابر قد مرد می

شوند چشمها از سکَرات چشمِ اومست 
رقص کنان درختها پیشِ لطافت صبا

چیست در دلت؟: بلبل با درخت گل گوید
این دم در میان بنه، نیست کسی، تویی و ما

گوید تا تو با تویی، هیچ مدار این طمع
جهد نماي تا بري رخت تویی از این سرا

چشمه سوزنِ هوس تنگ بود، یقین بدان
د به ریسمان، چونکه ببیندش دوتاره نده

بنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی 
تا که ز رويِ او شود رويِ زمین پر از ضیا

چونکه کلیمِ حق بشد سويِ درخت آتشین
گفت من آبِ کوثرم، کفش برون کن و بیا

هیچ مترس ز آتشم، زانکه من آبم و خوشم
جانبِ دولت آمدي، صدر تراست، مرحبا

جوهریی و لعلِ کان، جانِ مکان و المکان
اي، خلق کجا و تو کجانادره زمانه
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بارگه عطا شود از کف عشق هر کفی
وفاکارگه وفا شود از تو جهانِ بی

ز اولِ روز آمدي ساغرِ خسروي به کف
کشی جانِ مرا که اَلصّالجانبِ بزم می

دل چه شود؟ چو دست دل گیرد دست دلبري
ود؟ چو بشنود بانگ و صاليِ کیمیامس چه ش

آمد دلبري عجب، نیزه به دست چون عرب
هست خدمتی؟ گفت تَعالَ عنْدنا: گفتم

جست دلم که من دوم؟ گفت خرد که من روم؟
کرد اشارت از کَرَم، گفت بلی کال کُما

خوان چو رسید از آسمان، دست بشوي و هم دهان
ز و گَندناتا که نیاید از کَفَت بوي پیا

کانِ نمک رسید هین، گر تو ملیح و عاشقی
کاس ستان و کاسه ده، شور گزین، نه شوربا

بسته کنم من این دو لب، تا که چراغِ روز و شب
هم به زبانه زبان، گوید قصه با شما
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز45شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

با لبِ او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
خواجه اندرآ: خاصه که در گشاید و گوید

جدلحتیوبحثهاامروزيقولبهیعنی،کردنماجراوشنیدنوگفتنمعشوقلببا:کهگویدمیموالناپس

بیاتو،بیا:کهبگویدانسانبهو،کندبازرادرخدایعنیمعشوقیعنیاوکهوقتیمخصوصاًزیباست،چقدرکردن

هوشیاريبصورتوقتیانسانکهدهدمینشانبعديبیتوبیتاین.بیرونبیاذهنازیعنی،یکتاییفضايتو

درستاستفکرازشدهساختهکهذهنیمنیک،ذهنیباشندهیک،جهاناینبهآیدمیخداامتدادبصورت

،ذهنیباشندهیکوذهنبهرودمیجهاناینبهرسدمیهوشیاريپس،شدهساختهفکرازذهنیمن.کندمی

.کندتزریقهویتذهنیبافتاینبهتواندمیهوشیاريو،کندمیدرستذهنیبافتیک

هامنتهستند،انرژيهايواحد،هستندانرژيفُرماسیونهايفکرهاوفکريهايواحدباتواندمیهوشیاريیعنی

اینمنکهبگویدو.کندهویتتزریقاینهابهو،بگیردراآنها،هستندجسمنوعازولی،هستندظریفبسیار

فعالًاستابدیتجنسازواستبینهایتجنسازواستخدائیتجنسازکهرااولیهتهوینآیعنی.هستم

.هستماینمنکهبگویدوشدهساختهفکرازکهذهنیمننامبهکنددرستجسمییکو،کندرهاموقتاً

آنهابرايهمذهنیمنیکدیگرانسانهايباارتباطبرايکنیممیدرستماکهذهنیمناینکهگفتیمبارها

فکرهاباشدنهویتهماثردرکهمنآنبراساسوسازیممیخودمانبرايمنیکمایعنیکند،میمنعکس

چیبرايکهنباشدآگاهیکیاگریامدتیبرايبعد.کنیممیدرستدیگرانبرايهمذهنیمنیک،شدهدرست

کهذهنیهايمنباذهنیمناینباو،استذهنیمنکندمیتصوریاشودمیذهنیمناین، براي همیشهآمده

ذهنیمن،گویدمیاوذهنیمنیعنیکند،میشنیدوگفتکند،میبرقرارارتباطکردهدرستذهنشدر

.دهدمیجواباوذهنیمن،گویدمیهمسرشذهنیمندوبارهدهد،میجوابهمسرش

هاشدگیهویتهماینازعقلش،داردکمیعقلذهنیمنایناینکهبراي،نیستزیباشنیدوگفتاینو

نیادیدعقلواقعدرجامعه،از،مادرمانوپدرازرسیممیوقتیجهانایندرگیریممییادماکهعقلیو،آیدمی

بهبگویدکهتواندنمیو،استجهانایندردي ماماامورادارهبرايفقطاینهاو،هستشدههویتهمهايعینک

،آورددرمیجسمبصورت،بشناسدخواهدمیکهراچیزيهرههمیشو،هستکیخداویمهستکیماکهما
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مناینبنابراین.استهوشیاريجنساز،استفرمیبیجنساز،نیستجسمجنسازخداومااصلکهحالیدر

اینعقلباید،کندمیطیمعنویتراهکهانسانیهرمدتییک ازپس،استالزممدتیبرايداشتننگهراذهنی

چندرااینکهاستاینطرحشهمزندگیو،بشودمتالشیذهنیمنکهبدهداجازه،کناربگذاردراذهنیمن

.مابهبدهدراخودشخردبعدو،داردنگهسال

کائناتاینهمهمنآنباکهراکلعقل،جزويعقلگوییممیگاهیکهذهنیمناینعقلبجايکهبگویدمابه

باوشویمنمیمتوجهراموضوعاینماولی.کنکمکمنبهوکنادارهراجهاننایوخودتبیا،کنممیادارهرا

دیدمنبهواستمرکزموشدمهویتهمباهاشمنکهچیزياینو،دانممیمن:کهگوییممیذهنیمنعقل

.استغلطهستندهویتهمباورهایشانباهمآنهاکهمردمدیدو،استواقعیدید ایندهدمی

هم، آنهاشدیمهویتهمماکهمخصوصیچیزهايآنبایعنی،هستندمامثلکهکسانیباراخودمانبنابراینو

مشابهتروياز،شودنمیعمیقدوستیولی،شویممیدوستآنهاباظاهردر،هستندمامشابهشدندهویتهم

،کنیممیستیزهدیگرهايمنیامناینبراساسو،انجامدمیدشمنیبهزوديموقعهابعضی،نداردعمقی،است

مثالًکند،میتهدیدراماهویتیعنیراما من،استمتفاوتکهذهنیمنهرهستند،متفاوتآنهااینکهبراي

.استغلطاصالًدیداینجور.کندمیتوهینماباورهايبهآیدمینظربه،استمعتقددیگريباورهايبهکهکسی

.مانیامدیماینبراي.نیستخداییدید

ازبعدفکریکبینیدمی،زندمیحرفدائماًکهماذهناینمدتییکازپسگویدمیبیتکههمینطورآمدیمما

حرفیعنی،گوییممیبلندبلندرافکرهااینو،آیدمیمازبانبهاینهاهاموقعبعضیو،گذردمیفکریک

عقل،استزندگییا،استخدااسمشکهدیگريکسو،بشودخاموشذهناین،بشودخاموشاینباید،زنیممی

ماطریقاززندگیلبوزندگیزبانکهاستخوبچقدرگویدمیبیتاینپس.بزندحرفماطریقازاستکل

.بشویمخاموشمایعنی،بزندحرف

منتها،زندمیحرفاوهمباز،زندمیحرفماذهنیمنوداریمذهنیمنماکهوقتیحتیکهگفتهدومبیتدرو

بهخیلیوکنارکشیممیذهنیمنبعنوان،بدانیمعمیقاًراموضوعاتاینمااگرپس.زندمیحرفماذهنیمنبا

اولَبِبا.بزندحرفماطریقاززندگیکهدهیممیاجازهو،کنیمنمیافتخاردانشمانوصحبتهایمانوباورهایمان

همانهمشمادربزند،حرفمنطریقازخدابگویمزندگیبعنوانمنیعنی، ماجراوشنیدوگفتبود،خوشچه
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تنهامناگریاو،کندگوشمندرزندگییکهمان،بزندحرفزندگییکآندوبارهکند،گوشزندگییک

ذهنماگر،باشدخاموشذهنم،نکنددخالتمنذهنیمنو،کندفکراوهمراخودمفکرهايهمان،هستم

:گویدمیرااینبشود،سادهذهنم،بکندفعالاوباشدفعالخواهدمی

منبامنیعنی.بزندحرفمنباخداوخداوباشممنکهگویدنمی، ماجراوشنیدوگفتبود،خوشچهاولَبِبا

وبیتاین.شودنمیاینطوريخودش،لبهايباهمخدا،ذهنیمنلبهايباخودملبهايبابزنمحرفامذهنی

نبایداصالًواستیتوهم،استخالیتوذهنیمنکهدهدمینشان،داردبخشیوحدتحالتهابیتازخیلی

برايوکندخاموشراذهنیمنبایدراچیزهااینفهمیدکهرسیدجایییکبهوقتیآدمعقلبزند،حرف

کهانسانايکهبگوید،کندبازرادراگرمخصوصاًوگشایددرکهخاصه.گذاشتهراهموالناهمکردنخاموش

بلندلحظههرداشتیمنودانیمیکرديمیفکروبوديذهنیمنمشغولمدتیاینبرايوهستی،هوشیاري

:گویدمیدومبیتدراست؟درستتو،بیاخواجهگویدودرگشایدتو،بیاکنرهارااینهاحاال،شديمی

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

با لبِ خشک گوید او قصه چشمه خضر
برد درزيِ عشقِ او قبابر قد مرد می

کهاستدرست،خشکلبهاي،زندمیحرفذهنیمنزندگیبجايیعنی،ماداریمذهنیمنوقتیکهگویدمی

لبهايبامنتهازندمیحرفکهاستاو،زندمیحرفمنذهنیمناگراآلن، هستهماوخشکلب،ماست

ما،دانیمنمیچیزيواقعاً،دانیممیوهستیمايکارهماگفتیممیکهحاالتاماکهدهدمینشاناینپس.خشک

ایناینکهبراي،استرمقبیواستخشککهگوییممیحرفهاییداریمکههماآلن،جوريیککناربریمباید

است،آفلچیزهايفکردرهمیشهواست،قضاوتاست،مقاومتکارشذهنیمنآید،میذهنیمنازحرفها

چیزهايیعنیشده،درستجداییباوگذراچیزهايباشدنهویتهمیاچسبیدنبراساساست،گذرایعنی

.استذهنیمنبنیانمتفاوتمنیککردندرست،جداییحسوگذرا

.هستهمزندگیمقابلدرمقاومتاینهمینطورواتفاقاتمقابلدرماداریمدائمیمقاومتیکبنابراینپس

شاديوزندگیلطافتوزندگیعشقوزندگیخردباشدقراراگربیاید،زندگیخردگذاریمنمیآنورازپس

اینخداست،تیراندازشوکمانمازند،میحرفاوهمبازنکردیمصفرتا.کنیمصفررامقاومتباید،بیایدزندگی

لرزاند،میراخودشخودشهاموقعبعضیانمکاینحاالخداست،تیراندازهستیمکمانهمیشهما.استیادمان
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ازکندفکرتواندنمیدرستیعنی،بیندازدتیرتواندنمیدرستباشدخداکهتیرانداز،کنیممیدخالتمایعنی

.شودمیآببیشود،میخشکمابعدچهارشود،میخشکمالببنابراینپس،ماطریق

درستمختلفهايتلفظخَضرباخضر،خضر،یمگویمیاینجا.گویدمیراخضريچشمهقصهخشکلببااما

يچشمهبخوانیمتوانستیممیقافیه،بهبستهاستدرستخضراست،درستخضراست،درستخَضراست،

آبحیات،آبآنتسلیماثردرکهکوثر،يچشمهخدا،فراوانیيچشمهیعنیحیات،آبيچشمهیعنیخَضر،

.شودمیردمااززندگیخردکننده،زندهآب،زندگی

داردباغاینبیندمیآیدمییکیکههستیمباغیمثلدرستزنیممیحرفذهنیمنبامابنابراینپس

بزند،حرفباغنیستالزمهیچ،استخشکزمینوشدندخشکعلفهاومیرندمیدارندهادرختخشکد،می

و،زندمیحرفخشکلبهايباماطریقازخدایعنی،خشکلبهايباماپسخواهد،میآباینجاآقاگوییممیما

پسنیاوردیم،دستبهبودیم،حیاتآبدنبالفکرهایمانوذهنیمناینباما:کهگویدمیقشنگآنتماشاي

آباینتا،راذهنیمندانستنیعنی،برسانیمصفربهرادانستن.دانمنمی:بگوییمکنیم،صفررامقاومتباید

شروعهمما،سبزشدنبهکندمیشروعباغبرسدباغبهاگرآبآنکمااینکه،شدنجاريماازکندشروع

.کندمیتعریفراحیاتآبيچشمهقصهاوما،خشکلبهايباخشکلبباپس.شدنسبزبهکنیممی

مامثالًچقدرزند،میکههمحرفیهردارداحتیاجزندگیآببهاینکهبینیممیکنیممینگاهکهانسانیهر

یعنی،دشدنخشکیعنیچی؟یعنیاینهاورزیم،میکینهکنیم،میدشمنیرنجیم،میشویم،میخشمگین

استباغییک،اآلنکننگاهبشروضعبهاصالًاینهايهمهکند،نمیکمکمنبهزندگیخردیعنیدشدنمنحرف

.بیایدآنورازبایدحیاتآبگوید؟میچی،استشدنخشکحالدرکه

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

با لبِ خشک گوید او قصه چشمه خضر
برد درزيِ عشقِ او قبابر قد مرد می

آگاهشهوشیاري،اشهوشیاريقداندازهبهرا،لباس،راقبا،اوعشقخیاطکه گویدمیوخیاط،یعنیدرزي

خوبندارد،حضور،نداردهوشیاريهیچ،داردبزرگذهنیمن،داردمقاومتشدیدکسیاگریعنیدوزد،می

قانونطبقماکهدهدمینشان،بردمیانسانقَدبریعنی،بردمیمردقدبراینپساست،تنگبسیارلباسش

.باشدذهنیمنباتواندنمیماتالشکهراایندانیممیمنتها.کنیمتالشبایدجبران
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وباشدقضاقانونبابایدباشد،تسلیمبابایدهوشیارانهمادرهوشیاريکشیدنقدبرايکنیممیکهتالشیهر

سادگیبهو.دادخواهیمادامهراغزلبعد،خواندخواهمبرایتاندوبارهمطلبتاچنداآلن.باشدفَکانکُن

بعنوانماما،هوشیاريقداآلنکشیدنقدبرايتسلیم،برايتالشزندگی،خردباماتالشکهاآلنفهمیممی

ایننشویمزندهاگروبدوزد،لباسمابرايزندگیخیلیکهبکشیمقديیکبایدهستیم،کوتاهخیلیحضور

کند،مقاومتکسیاگر،بینهایتتاشودمیبازمادرونفضايگفتیمکه،نکنیمبازهی،نکنیمبازرادرونفضاي

.متأسفانه،بردنخواهدبوییعشقازاینصورتدرکندمقاومت

زندگیبعنوانهمسرمانباتوانیمنمیما،ندوزدلباستاعشقدرزيهمینیعنیزندگی،باوحدتیعنیعشق

ازالهامیهیچ،بزندحرفتواندنمیماطریقازخدا،نکنیمبازعشقزبان،نکنیمباززندگیزباناگرکنیم،صحبت

ماراگرفتهیادپوسیدهکهنهتکراريفکرهايهمین،رسدنمیمابهآنورازپیغامیهیچ،رسدنمیمابهطرفآن

بله؟خورد،نمیمادردبهاینکهنه،دردهايباهمراهکنیممیتکرار

اینکندمیتکراربسیارموالنااستجالبخیلیحاال،آیدمیحدیثاینازکهالقَلم،جفنامبهداریماصطالحی

لحظهاینپسبودي،سزاوارآنچهبههستهماشبقیهو،قلمشدخشکاصطالحبهیعنیالقَلمجفرا،اصطالح

زندهعشقبهچقدرباشیم،داشتهدروندرفضاچقدریعنی، کندمیترسیمرامامعنويوماديزندگیخداقلم

شود،میخشکقلمهیو،نویسدمیخدالحظهایندراوو،دربیایددرستبیروندرماکارهايچقدرو،باشیم

.فهمیممیماشودمیخشکوقتیوشود،میخشکقلممرکبیعنی

بیشتريشاديما،بشودبیشترماشایستگیوسزاوارياگر.استخوبحالمشد؟بدحالمچراآقایمگویمی

شاديمابهخدایازندگیدیگربعبارت.آیدمیآنورازشاديوآرامشاینکه،داشتخواهیمبیشتريآرامش

وقتیهستیم؟ترشایستهیکهستیم؟ترسزاوارکیمان،سزاواريولیاقتماناندازهبهدهدمیآرامشدهد،می

است؟درست.کنیممیبازبیشتررافضاکه

شماونویسد،میراشمامعنويوماديقسمتداردزندگیلحظههمین،ماندمیآیندهبراينکنیدفکرشماپس

اونهنویسم،میخودممنکهنگوییدبنابراین.فهمیدمیشدخشکاینکهازپسفکرتانوتانحستاپنجبا

وبودي،همینسزاواراینکهبراي؟شداینطوريچراگوییدمیبعدفهمید،میشمارااششدهخشک،نویسدمی

:گویدمیدهدمیتوضیحموالنارامطلبهمین
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3151مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

که جفاها با وفا یکسان بود؟معنی جفّ الْقَلَم کی آن بود
ابتدايروزکههستیم،خداجنسیعنیهستیم،ابديوازلیهوشیاريجنسازماهستیم؟چیجنسازما

فراموشذهنیمندرراجنسیتمانولی،بله:گفتیمماهستی؟منجنسازتوکهپرسیدهماازخدازندگی

هوشیارانه،بیاوردخاطربهاستخداجنسازکهراخودشجنسیتکسیاگر.استجفااسمشاینو،ایمکرده

منذهنی،منبهپرداختنو،هستیدزندگیجنسازکهخود،اصلکردنفراموشیعنیجفاپس.استوفااین

نیازمندیاگداي،خواستنهویتجهانازخواستن،زندگیجهانازودادنپزدادن،نمایشمعرضبهراذهنی

هستی،کیتورفتهیادتیعنی،استجفااینخواستن،زندگیبیرونازیعنیبودنمردمقدردانیوتوجهوتأیید

توياینکهنهذهنی،منهايشکبانه،یقینبطوروهوشیارانههستی،زندگیجنسازبفهمیتوکهاستاینوفا

.نیستوفااینهستم،الستجنساز،هستموفاجنسازمنبلهبلهبگوییباشیذهن

دهحتیشمامطمئنممنخوب.استجوریکوفا،باجفاکهکنیفکرتوکهاستآنکیالقَلمجفمعنیگویدمی

توپرسیدهماازاوالستروزاینکهبرايلحظه،ایناتفاقبهگفتننهیعنیجفاشویدمیمتوجهباشیدداشتهسال

بگوییمبلهاگرهستی،منجنسازتوپرسدمیهماآلن،رفتهیادماناآلنولیبله،:گفتیمما؟هستیمنجنساز

ستیزهیک،داریمدائمیمقاومتیکستیزیم،میمالحظهایناتفاقباولیلحظه،ایناتفاقبهبگوییمبلهباید

.استجفااینپسنه،:گوییممیبنابراینلحظه،ایناتفاقباداریمدائمی

جوريیکبگوییدبلهشماباشدوفااگرچرا؟است،جوریکوفاباوفاکهنیستاینالقَلمجفگویدمیدارد

عمالًنیستم،توجنسازمنگوییمیتواینکهبراي،نویسدمیبدخوبباشدجفااگرنویسد،میخوبنویسد،می

گویدمیدارم،جسمیعقلدارم،جسمیهوشیاري،هستمجسمجنسازهستم؟چیجنسازپسگویدمی

استرسهمهاینشد،بدخیلینشد،بینیممیاندازیممیبکارراعقلمانببینیم،بیندازبکارراعقلتخوب

ماکهنیستاینجفاپس.استجفانتیجهاینها،حسدهمهاینکینه،همهاینرنجش،همهاینصه،غهمهاین

.کنیممیجفاوفاجايبهکهاستخودمانبهظلمواقعدراینآن،واینبهکنیمظلم

3152مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

وآن وفا را هم وفا جفّ الْقَلَمبل جفا را هم جفا جفّ الْقَلَم
القَلم،جفجفاهمراآنازبرنداشتندستوذهنیمنکردندرستیعنیراوفاعدمیعنیراجفابلکه
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وفااگردارد،وفاهماوداريوفااگر،داردجفاهماوداريجفاتواگراینکهبهشودمیخشکخداقلمیعنی

برايجانت،بهآیدمیزندگیآرامشجانت،بهآیدمیزندگیشادينویسد،میرااتزندگیزندگیخردکنیمی

شما،ازشودمیردجوییمثلزندگیخرداست،صفرمقاومتتاینکهبراينه،گویینمی،بلهگوییمیاینکه

.گذاردنمیبیرونیعللکهنگوییدشماپسگیري،نمیراجلویش

فهرکنیدتوجه.داریدجفااینکهبرايچرا؟خوببخورید،غصهشماکهشدخشکاآلنهمینخداقلم،القَلمج

هر دارد،هاشدگیهویتهماینبهوفاچون.نداردوفادارد،جفاحتماًمرکزشدرداردشدگیهویتهمکسی

راخداندارم،قبولراخدامن:گویدمیعمالًیعنیندارد،خدابهداردمرکزشهايشدگیهویتهمبهوفاکسی 

؟استدرستپرستم،میمنرااینها،مرکزمبگذارمتوانمنمی

خداو.داردوفاآدماین،ندارددیگرشدگیهویتهموفضاکردنبازوتسلیمباکردهخالیرامرکزشکسیهر

رامانهوشیاري،داریمنگههاشدگیهویتهمازپررامرکزمانتوانیمنمیما.نویسدمیشمامرکزبراساس

پیشهستیمضعیفرا،ماکارکندرست،خداايهستیمشمامخلصماکهبگوییمزبانبهولیداریمنگهجسمی

کاربرداستممکنبیروندراستذهنیمنصحبتهايهمیناینها.نیستقبولاینهاکنیم،میتعظیمشما،

.ندارداثريگونههیچاوبهشدنزندهوخداواصلمانشناساییدرولی،باشدداشته

شایستگییعنیداشتنلیاقتوشدنسزاواربرايماکهببینید.خوانممیالقَلمجفبهراجعهمدیگربیتچند

بدهیماجازهو،باشدتسلیمبایدعملدر.بشودتبدیلعملبهبایدطلبباشیم،داشتهطلبباید.کنیمتالشباید

آفلچیزهايباتوانیممیچههرکنیم،مقاومتکمترباشیم،فضاگشاهمیشهما،عملوفکربهبریزدزندگیخرد

هویتهمجدیدچیزباریختیمراهاشدگیهویتهماگردیگر.نشویمهویتهماصالًبشویم،هویتهمکمتر

بهحواسمانباشیم،نداشتهکاريکسیبانکنیم،قضاوتدارمانمنذهنبااستمقدورکهآنجاتاو.نشویم

هستاینها.کنیممیستیزهوبندیممیرافضایاکنیممیبازرافضالحظهایندرآیاکهببینیمو،باشدخودمان

ماخاصیتدرون،دردبشویبزرگبایدشما شویم،میبزرگیاشویممیکوچککند،میتعیینراماسرنوشتکه

.استفضاگشایی

3303مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آب جوشان گشته از جفّ الْقَلَمراز پنهان با چنین طبل و علَم
،بیروندراستپرتحواسمانماچونولی،داردصداوسرخیلیخداعلموطبلایناینکهوجودبا:گویدمی
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چراوباشدمامرکزبایدآن،داردوجودخداییو،هستیمخدائیتمااصالًکهدانیمنمیمامانده،پنهانماازراز

کند،میبازالقَلمجفراآبکهبفهمیمتوانیمنمیهمینطوروداریمغصههمهاینچراو،شودنمیدرستماکار

دستبرویمتوانیمنمیماما،ازجوشدنمیشاديجوشد،نمیآب،نشویمشایستهو،نکنیمبازرافضاماتایعنی

پسرا،حیاتآبآوردمیجوشبهاوراآبکنیدمیتوجه.نویسدمیاوبنویس،اینطوريبگوییم،بگیریمراخدا

به،استبیرونچیزهايبهمربوطهمفکرهاو،داریمفکرهایمانبهتوجهچونماکهدهدمینشانهمبیتاین

.جوشدنمیهمآبوماازشدهپنهاننداریم،توجهاصالًزندگیراز

3138مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نیست یکسان پیش من عدل و ستمبلکه معنی آن بود جفّ الْقَلَم
داریمذهنیمنوقتیدانیممیماولی.نیستیکجورمنپیشستموعدلکهاستاینالقَلمجفمعنیگویدمی

آنهاعقلباواستمادیاتازپرمرکزشکسیهر.استچیزیکدوهرستموجفایعنی.کنیممیستمدائماً

وکردیمبازرادرونفضايماکهاستموقعیعدل.کندمیستمهمهبه،کندمیستمخودشبه،کندمیزندگی

.باشدبایدجاییچهدرچیزيچه:کهگویدمیمابهزندگی

فضاماوقتی.استعدلعیناین،باشدهمینطوربایدالهیقانونبهتوجهبا،داریمغصههمهاینماکههماآلنو

ماراقانوناینو،رودمیدردبسويدردکنیم،میحملدردوقتیداریمذهنیمنوقتیایم،نکردهبازرا

باشد؟داشتهآرامشمازندگیخواهیممیداریم،دیگرانوخودمانزندگیکردنخرابدرتالشو،دانیمنمی

:بیتاینمخصوصاًو.نیستیکیستموعدلمنپیش:کهگویدمیزندگیزباناز.نهباشد؟داشتهشادي

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَمهاي دم به دمفعلِ توست این غُصه
اینکهاستاینبوديالیق،بوديسزاوارتوکهچهآنبهشدشد،خشکقلممرکبیاشدخشکقلممعنی

ایننقصها،حساین،حسادتهااینرنجشها،این،خشمهااین،هاغمگینیاین،کشیمیتوکهدمبهدمهايغصه

منکهبشويبیدارتوبایدجایییک.توستذهنیمنکار،هانیستاصلیتويکارتوست،کارهاتنهاییحس

قیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم. بشويتسلیمبایدکاراینبرايذهنی،مننه،کنمادارهراتوباید

.قضاوتازقبلشرطو
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بارهاوبارهابیتتاششاینوغزلمان،سراغرویممیبعدخوانممیبرایتاندیگربیتتاششمنبیتاینازپس

چنداینفهمیدنبدونیعنی.بگذاریدمعنويهندسهقضایايواقعدررااسمشتوانیدمیو،خواندمشمابرايمن

کارچجوريقوانیناینکهکنیددرستشماچهارچوبییکاینکهبرايشود،میگممطالعاتاینتوآدم،بیت

بایدخوبرابیتتاچنداینبکنم؟بایدچکارمنوهست؟چیهیجانهست؟چیفکرهستم؟کیمنکنند،می

:گویدمیایم،خواندهرابیتاینبله؟است،موالناابتداییآموزشواقعدرو.بفهمید

1259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دهد، درمان کندهم قضا جانت گر قضا صد بار، قصد جان کند
قسمسهبهمربوطفکريهايواحدفکري،هايواحدبهچسبدمی،جهاناینبهآیدمیهوشیاريکهکنیدتوجه

تايسههر.استفیزیکیچیزهاياشیکی.استدرداشیکی.استباوراست،فکراشیکی.استبیرونیجنس

همماکندمیارائهفکربصورتجهانیعنیکنند،میارائهمابهفکربصورتاینهاتايسههرتقریباًاینها

یعنیشدنهویتهمشویم،میهویتهمیابا اینها، شویممیهمانیدهگوییممیاصطالحاً.اینهابهچسبیممی

،فکريچیزیکبهکنیمهویتتزریقکهداریمراتواناییاین،داریمراقابلیتاینخداامتدادبعنوانمااینکه

.رنجشخشم،مثلدرد،بهیا،پولبهاتومبیلمان،بهمثالً

هویتمتوانیمیبهش،استباوريالگويیککنند،میجورفالنراکارفالنمثالًکهاصالًفکريالگويیکبهیا

تصویریکوکردیمتزریقهویتاینکهازپسوهستیماینبگوییممایعنیبشود،ماازقسمتیآنوکنیمتزریق

ماوضعیتو،کندمیتعیینراچیزهمهلحظههرواست،الهیقانونکهضاق،ذهنیمننامبهکردیمدرستذهنی

اگر،دهدمیقرارحملهاصطالحبهتحتراشدگیهویتهمهايواحداینمدتیازپس،کندمیتعیینهمرا

موردآنهاشدیمهویتهمباهاشکهچیزيهرمایعنیزند،میتیراینهابهیعنیبگوییم،سادگیبهبخواهیم

.استقضااسمشگیرند،میقرارخداتیرهايابتصا

کهآیدمیمانظربهو.بدحادثهگویدمیاینهابه،استوجودشازقسمتیوچسبیدههااینبهچونذهنیمن

بودآدماگر.رفتآنکهبینیممییکدفعهپرستیممیچسبیدیم،داریمدوستچیزيیکگیرد،میراماجاندارد

شد،خراببینیممییکدفعهمی گفتیم بوددانشاگرچیزي،هردادیم،دستازمابودپولاگررفت،کردقهر

راماجانقصدپس.کهاستدرستبگویمتوانمنمیمناستغلطگویندمیهمهخوب،استغلطاینمگفت

دهد،میپیغامییکدهدمیتوبهاطالعاتییکداردشو،تسلیمولیکند،می
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کندمیراتودرشتوریزهايجانآن قصد،داردشدگیهویتهمکهتاچندهربارهزارانبار،صدقضاگر

ازراتویعنیکرد،خواهددرمانراتوآنهااطرافدرفضاگشاییوآنپذیرشواتفاقاتباکهاستضاقاینباالخره

کهنیستاینقدروقضاکنیدتوجه.نکنرهاراقضاقانونتو.توذهنیمننه،،دادخواهدنجاتذهنیمناین

کندمیتصادفمثالًیکی،برايافتدمیاتفاقییکیکدفعهکند،میخوشبخترایکیکندمیبدبخترایکیخدا

.نیستچیزيهمچون! گیردنمیقضاهستیمگندهومروسرکهراماولیگرفت،قضا،میردمی

مامرکزکهبطوريکند،رهاهاشدگیهویتهماینازراماکهاستاینبرايآناجرايقدروالهیقانونیاقضا

،نیستتأییدموردمننظراز،کنیمیذهنیمنباکهزندگیرسماینکهماستآگاهیبرايوبشودبینهایت

قصدموقعهر.کردخواهددرماناوهم،بکندراماجانقصدقضااگر،نیستمادشمنقضاپسنیامدي،اینبراي

نشانمنبهرااینکهشکرخدایادیگویبوعقببکشید،کنیدبازرادستتانبایدشمایعنیکندمیراچیزي

این.باشدباورخواهدمیباشد،دنیامالخواهدمیباشددردخواهدمیبودمچسبیدهمنکردمرهایشمندادي،

.مطلبیک

بگیریدنظردرهماینوکند،میدشمنیمنباخداگوییدمی،ندانیداست،هندسهقضیهمثلبیتایندرستاین

ماما،اصلیمن،اصلدرهستیمماکهچیزيآن،هستیمجاویدزندهما،هستیمزنده،هستیمخداامتدادماکه

سوزد،نمیمیرد،نمیریزد،فرونمیاصلیمن.استآفلریزد،فرومیذهنیمن.ذهنیمنیکداریماصلیمنیک

اینخواهدمیخداقضا،قانون،کردیمدرستذهنیمنآمدیمماکهوقتیازمرتب.استزندهشود،نمیخیس

.بکندجدامازندهقسمتاز،باشدذهنیمنکهرامردگی

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندمیمرگیسويزندهنفسکندمیبیرونمردهزندهزچون

دوستشخیلیماکهکندمیذهنیمنکهکاريهر،کهبفهمیدشمااستمهمخیلیاینکنیدتوجهبنابراینپس

مثالًفهمیم،نمیماو،کندداغانراخودشخودشکهقضاقانونطبقکندمی.ماستضرربه،راذهنیمنداریم

نقدرایذهنیمناینچراحاال. نکنددرستذهنیمنجهاناینبهبیایدکهنیستهیچکسکهدانیدمیشما

ازکهنبودیمبلداولبیتهمان.یموبشعشقییم،وبشخوبیمادروپدر،نبودیمبلدمااینکهبرايداردادامه
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کندشناساییزندگیبعنوانراخودشمانبچهکهکنیم،صحبتزندگیبصورتمانبچهبابشویم،زندگیجنس

.ذهنیمننه

کردیم،تلقینمانبچهبهو،کردیمارتعاشدردبهذهنیمنبعنوانمرتب،مادروپدربعنوانداشتیمذهنیمنما

رااینهابایدهمتو،هستیشدگیهویتهمهم،تو،هستیدردهمتوهستی،ذهنیمنهمتوکهکردیمالقا

اینپسبینیدمیکهعلموطبلهمهاینباالقَلم،جفدرگفتیماآلنهمین.ماندپنهانزندگیوکنیتقویت

درشد،پرتحواسمانمارفتیادمان، آنکندمیادارهیکیرااینهاکائناتو،هستجهاندرکهتشکیالتی

زندگیراماصورتهمینبهبرگرددهماوکه،نکردیمصحبتمانبچهباحضورهوشیاريوزندگیبعنواننتیجه

رااشاصلیمنقسمتآنبیشتربعد،جداییگرفتنیادبرايکند،درستخفیفذهنیمنیکبنابراینببینید،

.داردفرقذهنیمنبازندهمناینکهبشودمتوجهبعدو،کندتقویت

تو،کنمقایسهکن،رقابتکهدادیمیاداوبهوذهنیمنبهبشودجذبمانبچهاصلیمنکهکردیمچناناصالما

رامانشوي،آنطوريويشباینطوري،نشويدومیبشوي،اولیبگیري،توجهبگیري،تأییدباید،هستیذهنیمن

داريزرنگیبچهچهبگویندهمه،بشویممعروفتوبخاطربایدماکنی،سربلندراماذهنیمنکنی،سربلند

.ندادیمیادرازندگیدادیم،یادرااینها،استخوبنمراتش

خواهدمیمرتب،ذهنتويمردیمرفتیمکهوقتیاز.کناربهمااشتباهاتکند؟میکارچجوريخداقانونحاالاما

هریعنی،تندمیمرگمحورحولدائماًماذهنیمنبنابراین.کندجدارامردگیاین،استخودشکهزندهایناز

کنیممیفکرچونهوشیاريبعنوانهمماو.استخودشکردنمتالشیبراي،کندمیعملیهر،کندمیفکري

،کنیمجبرانچجوريکهکنیممیفکرآییممیما،کنندمیتوهینمابهمردمکنیم،میتعمیرشهی،هستیماین

.راخودمانکنیمتعمیروکنیمتوهینآنهابهبرویمهمما

است،اینطوريبلکهگویند،میکهنیستاینطوريباباگوییممیمردمبهکنیم؟میتعمیررامانذهنیمنچقدر

خدااینکهبراي.بشودمتالشیبگذارکنیتعمیرخواهیمیچرا.مانذهنیمنتعمیربرايکنیممیتالش

بکندذهنیمنکهکاريهرپس،بکندجداذهنیمنمردهازهستیمماکههستزندهکهراخودشخواهدمی

خوباعمالاینوفکرهااینکهکنیدفکرونباشیدمتوجهشمااگرو.تندمیشدنمتالشیومرگحوشوحول

اینوبشودبایدو،شودمیمتالشیومیردمیداردکهراچیزي.زدخواهیدضررخودتانبهاستدرستواست
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شدیمخشککهاستهمینبرايهستم،نیامنگوییدمیوگیرید،میراجلویشداریدشما،خواهدمیخدارا

چجوريفرداً،هستیمچجوريجمعاًببینید،همراجهانوضعببینید،راافرادشخصیوضعشما.شدیمگرفتارما،

.استخودتانضرربهکندمیعملکندمیفکرشماذهنیمنچههرکهما؟ باید بفهمیم فهمیدیمرااین؟هستیم

یادتانهمقضاقانونعملتان،وفکربهبریزدزندگیخردکهبدهیداجازهبشویدتسلیمبایدبیشترچههرپس

.کنیدبازفضااطرافشدربایدشماآورد،میبوجودشمابرايلحظهایندررااتفاقبهترینکهنرود

1145بیت مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

عقل کلی ایمن از ریب الْمنُونعقل جزوي گاه چیره گه نگون
هرافتد،میذهنیمنبرايهمیشهکهناگواراتفاقاتیعنیالمنونریباست،چیالمنونریبدانیممیما،حاال

برکتوعشقوزندگیاصیلشاديوزندگیخرداز،بردمیبکارراذهنیمنعقل،داردذهنیمنکهکسی

سرنگونگاهی،شودمیپیروزگاهیجزويعقلاین.کندمیمقاومتمقابلشدراینکهبراي.ندارداطالعزندگی

شودمیلوبغمگاهی،شودمیپیروزجدلوبحثدرگاهیشود،میمفلسگاهی،شودمیپولدارگاهیشود،می

اینکهکندبازفضاکند،بازفضالحظهایناتفاقمقابلدرکسیاگراما،هستندذهنهايدوییهمهاینهاولی

اینداریم،ماراانتخاباینکه،کندادارهرااوبیایدکلعقلیعنیکلیعقلبگذاردوآوردمیبوجودقضارااتفاق

اینهافهمیدیم،همراایناست؟درستافتد،نمیناگواراتفاقاتدیگرناگوار،اتفاقاتاز،بودخواهدایمنآدم

:گویدمیبعداست،معنويهندسهقضایاي

4123مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تازسود نبود در ضَاللت تُركشرط تسلیم است نه کار دراز
وبحثم،کنیمیستیزه،دانممیگوییممی،شویممیبلندذهنیمنبعنوان،کردیمدرستذهنیمنآمدیمپس

ماکهکارهاییاینو.داریمجسمیهوشیارياست،جسمیمرکزمان،ماستباحقگوییممی،کنندمیجدل

گذاشتهرااسمشفرديبطورجمعیبطورکردنجنگکردن،ستیزه،دویدنآنورواینور،ذهنیمندرکنیممی

کهکردنخودنماییودویدنآنورواینورذهنیمنجزويعقلگمراهیدریعنی،گمراهیدرتازتُركو.تازتُرك

پنجهودستذهنیمنبااگرخوردمیدردبهچی.خوردنمیدردبهاینهاکردنثابتودانید،نمیشمادانممیمن

ازرگیدوضعیتیکبهبرویماز این وضعیت ذهنیمندروداریمنگهراذهنیمنکهدرازکار.تسلیمنکنیم؟نرم

،هستممهممن،کنیمثابتمردمبهوکنیمبحثوکنیماضافهراذهنیدانشمرتبو،دیگروضعیتیکبهآنجا
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بابمانیمذهندراگر.استدرازکاراینها،خوردنخواهدمادردبهاینها،ببریمبکارراذهنیمنابزارهاييهمهو

کههستندآدمهاییبینیدمیکمااینکه،کشیدخواهددرازابهکارکنیمعملذهنیمنعقلباکنیمعملذهن

براي،نرسیدندجاهیچنرسیدند،جاهیچبهسالشصتسالپنجاه،ًظاهراکنندمیمعنويکار،هستندذهنتوي

.نبودندتسلیماینکه

دریا،بینیدمیفکرتاندرشماکه،افتدمیذهنتاندریا،افتدمیاتفاقییکلحظهاینهمیشهاستسادهخیلی

کلخرددارايشدهبازفضاياینکنید،میبازفضادائماًشماآناطرافدردهد،مینشانذهنتانافتدمیبیرون

کن،چکارگویدمیشمابهآیدمیخردشدهبازفضايایناز.خداهم،هستیدشماهمشدهبازفضاياست،

وترآفلهمهازاست؟چیمازندگیدرترآفلهمهازکنم؟میسؤالشماازمنکند،راهنماییفضاآنبگذارید

آندوباره،شودمیردآندوباره،آیدمیفکریکیآن،شودمیردفکریککهبینیدمی.ماستفکرهايگذراتر

.استآفلخیلی،فکرازبعدفکرهیآید،میفکریکی

بلندبعد،گیریممیجديهمراخودمانآندنبالبهبعد،گیریممیجديرافکرهااینماکهشدهچطوريپس

ردو،پردمیماسردرفکريیکلحظههراینکهدهد،میدستمابهمنفیهايهیجانرنجیم،میشویممی

ازتو،نیستیشودمیردکهچیزياینجنسازتوکن،نگاهکهگویدمی.خداستپیغامشایدپیغاماین،شودمی

ولچراتو،بهشچسبیديو،کرديولرامن،ذهنیمننامبهکرديدرستچیزيیکشودمیردکهچیزياین

ثابتتوانینمیتو،کردخواهندتغییرهیفکرهااینشدهدرستفکرهااینازاینرا؟آفلچیزهاياینکنینمی

هستند،گذرااینهاهستند،آفلاینهاباشی،داشتهخوبحالتوانینمیباشی،پایدارتوانینمیباشی،

ثباتییکمادرپس،بینیممیراآفلفکرهاياینمااگرکهنیستیممتوجهچرامارا،ایننیستیممتوجهچراما

تازيتُركهمهاینوشویم،نمیمتوجهچرااست،زندگیواستخداوماستاصلثباتآنوداردوجودهم

هستپایداريجوهریکمندر:گوییدمیگیرید،نمیجديراخودتانوتانفکرهايازپسشماپسکنیم،می

اینمنپسبیندمیرااینکهکند،میتغییرمرتبکهجسمیهوشیارياینازغیر،هستپایداريهوشیاريیک

موقعهیچنتیجهدرپسشد،نخواهمناراحتآیدمیدرفکربصورتاگرگذراوآفلچیزبرايمنپسنیستم،

منکه،شودمیردآیدمیفکرهااینبودم،ناراحتمنفکرهاهمینبخاطرحاالتاچون.شدنخواهمناراحت

هستم،هااینکردمفکرمن،شودمیردآیدمیهیهااینکردمفکرراعکسشمنولینیستم،اینهامنبفهمم
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.استمهمیقضیهیکهماین،فهمیدیمهمرااینمن،بودماینهاکنترلزیر

خیلیچونبدانید،خوببدانیدکهدیگراساسیبیتچندیکبعالوهبخوانیدآنقدررابیتششاینبایدشما

روشنراشمادرونهاچراغاینشوند،میروشنچراغمثلهابیتاینبعدو،شودمیبازبیتبینیدمیبخوانید

چکارشماکهکنندمیروشنهاچراغاین،کنیدمیبرخوردمسائلبهوقتیکنند،، جلو شما را روشن می کنندمی

جديماآیدمیدیگريازیکی پسکهفکرهااینفکرها،درشویدنمیگمشوید،نمیگیجمانید،نمی،بکنیدباید

نبایدمااشد،باینطورينبایدشویم،میگماینهادرما،خودشانبهکشندمیرامااینها،شویممیبلندو،گیریممی

.استمهمبسیارهمبیتاینبشویم،گمآفلچیزدر

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان
هماجرایشوداردوجودالهیقانوندارد،وجودقضافهمیدیماآلنمابنابراین.خواندیمبارصدازبیشترشایدکه

بوجودرااتفاقاتهست،قضا،هستیماینماکردیمفکر،شدیمهویتهمماذهنیمنباکهوقتیازدارد،وجود

ذهنیمنماوداریمذهنیمن،هستیمهویتهمآفلچیزهايبهماکهبگویدمابهخواهدمیاتفاقاتآورد،می

،گیريمیزندگیقدرهمانهستیشایستهلحظهایندرکهچقدرهرگفتکهگفتیمکهالقَلمجفاین.نیستیم

هستیمهویتهمباهاشماکهراچیزيیکوآیدمیفضااینکهکهفهمیممیمااآلناما.بگیريتوانینمیبیشتر

.کنیممیبازرافضاایناطرافشماو،دهدمیقرارتیرشآماجتحت

وهیجانی،ذهنی،فیزیکی،،مابعدچهاراینشدندرست،مابیرونیاحوالشدندرستوفضااینشدنبازاین

مندستکهاستقانونییکاینوشودمیوبشوگویدمیاویعنیفَکانکُناست،فَکانکُناختیاردرماجان

مکان این چهار بعد ما، ،ماالمکانومکانگویدمییعنیشودنمیدرستکارذهنیمنعجلهبانیستماذهنی

ام، با مردم، احوال درونی من، اینها چه کارهاي بیرون ما، میزان پول ما، بیزینس ما، رابطه من با همسرم، با بچه

کنم، این فضا چقدر باز شده و من چقدر شایسته اینکه این فضا را که باز می. هستند؟ اینها جزو مکان هستند

. کنداگر بداند، دیگر سوال نمی. این هم باید یکی بداند. کنم، اما دست من نیستشم را میهستم، این هم من تال

. شما باید بدانید عجله یعنی من ذهنی. کنداینقدر عجله نمی

یعنی شما باید . کند، آن من ذهنی استهر کسی بگوید که بگذار ببینم این فضا چقدر باز شده، اشتباه می

من در ذهنم هستم اآلنگویم این چند بیت را بخوانید، حداقل تشخیص بدهید که همین میکارهایی بکنید، براي
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این قضاوتی که کردم، قضاوت من ذهنی است یا اآلنکنم؟ یا مقاومت میکردمفضا را باز اآلنیا بیرون هستم؟ 

کند، من ذهنی درست میکنم، درست میاآلنآید؟ این فکري که حقیقتاً تشخیص زندگی است، از خرد زندگی می

آید؟ زندگی میخرد کند یا از آنور از طرف ام درست میجوییکند، انتقامکند، خشمم درست میدردم درست می

شود، کنید و در درون شما روشن میشوید و اینها با همین بیتها که تکرار میاگر اینها را نتوانید بفهمید، گیج می

.آیدبه وجود می

. کنیدکنید، ولی کار میکنید و نه عجله میها را، پس از این نه سوال میفهمیده باشید این بیتاگر شما درست

اي که فضا را باز کردي، از یعنی به اندازه. دوزدگفت که درزي عشق به اندازه قباي شما لباس می،بیت دوم آمد

سرمان بزنیم و برنجیم از توم، ناله کنیم، اینکه ما منقبض بشویم، مرتب شکایت کنی. توانی زندگی بگیريخدا می

خدا، هی بگوییم اگر خدا هست، پس چرا ما این طوري هستیم، اینها دویی است، اینها غلط است، اینها دید من 

. ذهنی است

اي است که گوید یک خدایی است آن آسمان که خودش منعکس کرده، آن خدا نیست، تصویر ذهنیمن ذهنی می

ام شود، بچهبام باید بزرگ خانه. این من ذهنی من این احتیاجات را دارد. اید، یکی هم من ذهنیشما منعکس کرده

آن تصویر ذهنی، چرا درست کنید بهنان نداریم، فالن نداریم، شما که آنجا دارید نگاه میخواهد، خانهپول می

تا زمانی که این من ذهنی فعال است، شما از . نیست،نیست این طوري. د؟ بیا پایین درست کن دیگرکننمی

. زندگی چیزي نخواهید گرفت

&&&پایان قسمت اول &&&
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.این بیت را هم بخوانیم

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر
ست نه موقوف عللکار او کن فیکون

شود و ت صفر و قضاوت صفر دم او که برکت زندگی است، وارد وجود ما میپس بنابراین در این لحظه در اثر مقاوم

که علل نامعتبر ،این هم حتماً یاد بگیرید که آن چیزي که من ذهنی به عنوان علل بیرونی به شما تحمیل کرده

گذارد من زندگی مثالً شما ممکن است فکر کنید که همسر من نمی. کنداست و علل بیرونی، چند جور کار می

شما هر علتی از بیرون . این علل است،گوید اینها را؟ من ذهنیگذارد من پیشرفت معنوي بکنم، کی میکنم، نمی

موقوف . موقوف علل نیست این. کنیدبه خدا برسم، اشتباه میگذارد من تراشید که یک چیزي در بیرون نمیمی

دانید من ذهنی دارید و من ذهنی شما موقوف این است که شما نمی. موقوف قضاوت شما است. مقاومت شما است

.کندرا اداره می

د که تمام بالها و شما باالخره باید بپذیری. هاي دم به دمگوید که فعل توست این غصهگوید جف القَلَم میمی

تا . اندازدشنود و ابزار مالمتش را به کار میصدماتی که به شما خورده، تقصیر خودتان بوده و این را من ذهنی می

نباید . کنیم به مالمت خودمان، نهشروع میاآلنمان، کردیم براي گذشتهمان را مالمت میحاال ما مثالً خانواده

و اگر به کار افتاد، ،و از ابزارهاي من ذهنی است،یرید که مالمت مال من ذهنی استشما باید یاد بگ. مالمت کنیم

تمام این ابزارهاي متولد من ذهنی را . برمو ابزار من ذهنی را به کار می،در ذهن هستماآلنفوراً بفهمید که من 

از مردم، اینها همه ابزارهاي مالمت، حس گناه، حس خبط، اضطراب، نگرانی، رنجش، کینه، انتظار: باید بشناسید

.من ذهنی است

که بیایی اگر بگویددمش را وارد وجود شما بکند، اآلنکند چقدر وقتی شما به جاي کُن فیکون که خدا تعیین می

من براي اینکه دم او رد بشود، شخصاً باید شایستگی پیدا کنم، جف القَلم، چقدر سزاوارم، به جاي آن بگوید که 

شد، مثالً همسر من به حرفهاي من یا بگوید که اگر دم او رد می. گذارد، این غلط استگذارد، آن نمیمیاین ن

بیرون را شما نیاورید به یعنی پارامتر علل. اینها اصالً ارتباطی به هم ندارند. شدکرد و عوض میگوش می

. شما را فلج کندنگذارید بتراشد و . تراشدها را ذهن میتمام این علت. تانزندگی
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کنیم، حواسمان فقط به خودمان است و م با خرد زندگی، فضا را باز مییکنعوضش تمرکز روي خودمان، تالش می

یک . درخت با آن یکی درخت کاري ندارد. گوید ما مثل یک درخت هستیمخواهید دید در بیت سوم غزل، می

کنید، میوهم آنورتر، آقا شما چرا آنجا رشد میدرختی که اینجا کاشته شده، به یک درختی هم پنجاه قد

براي اینکه من . زندمن ذهنی این حرف را می،نه؟زنددرخت همچو حرفی می. توانم تحمل کنمدهید؟ من نمیمی

. من ذهنی راهی براي حس هویت وجود ندارد، مگر مقایسه کند. ذهنی بر اساس بیرون درست شده

هر کسی معنویت خودش را، . کند خودش را با دیگران، یعنی تو ذهن استسه میبراي همین است، هر کسی مقای

این آدم . ترم یا تو، این آدم در من ذهنی استکند، اینکه من معنويزنده شدن به خدا را با دیگران مقایسه می

ک درختی هستیم که ما مثل ی. اصالً در معنویت و عرفان مقایسه وجود ندارد. معنوي نیست اصالً، راه را گم کرده

همین طور که درخت به زمین وصل است، ما هم یک هشیاري هستیم که باید به آن . به زمین خدا وصل هستیم

از اآلنیعنی یک هشیاري خدایی آمده باال، یک چیزي تنیده، . مرکز هشیاري، فضاي زیر فکرهایمان وصل باشیم

ولی باید ارتباطش را با آن . بینید دیگرخودش می،شودیآن تنیدن متالشی م. بیند دنیا راطریق آن تنیدن می

وقتی بیاید به سطح بگوید من این یک چیز قشري و سطحی هستم، ارتباطش با آنجا با ستیزه . همیشه حفظ کند

. شود و تشخیص این بسیار ساده استو مقاومت قطع می

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

 کَراتچشمِ اومست شوند چشمها از س
رقص کنان درختها پیشِ لطافت صبا

از مستی چشم زندگی یا خدا مست . هشیاري ماچشم. ها؟ چشم من ذهنی؟ نههاي ما، کدام چشمگوید چشممی

موقعی تسلیم است که چشم ما به عنوان چشم حضور یا هشیاري . باید تسلیم بشویم. خوب واضح است. شوندمی

وقع تسلیم، گفت شرط تسلیم است، نه کار یعنی م. کنیم ماکند و عقل پیدا میکند، مستی پیدا میبینایی پیدا می

:گویدمیاآلنکنیم و آید به زندگی ما و پس بنابراین دائماً فضاگشایی میبرکت می. شویمدراز، فوراً ما بینا می

رقصند، پیش باد لطیف صبا، ما هم وقتی تسلیم ها میصبا، همین طور که درختلطافتپیشهادرختکنانرقص

دیگر در او داریم، چون اآلنآید، ما هم به عنوان درختی که ریشه آید، یعنی صباي آنوري میمیشویم، دم او می

آید و ما به صورت شویم، ذهن در آن لحظه که فکر بعد از فکر میشود، وقتی ما تسلیم واقعی میذهن تعطیل می

کنیم به رقصیدن، همین طور که بنابراین ما شروع می. شودساختیم، در آن لحظه تعطیل میفکر من ذهنی می



# Programگنج حضور762برنامه شماره 762

21: صفحه

این . پس ما مثل درخت هستیم. که پیش همین دم او جان دهدت، رو زِ نفخت بپذیر،رقصد، پیش دم اودرخت می

گیرد تا خودش را کند، عیب میحالت من ذهنی که کار به همه چیز دارد، به همه کس دارد، خودش را مقایسه می

.قص نیستکند، اینها ربزرگ کند و غیبت می

تواند کنیم، براي رقصیدن یک رقصنده را در نظر بگیرید، این شخص اگر چند جا را محکم بگیرد، نمیتوجه می

براي این کار باید . کندیعنی کن فکان کار می. رقص، یعنی اینکه شما در مکان و المکان آزاد هستید. برقصد

صفر نباشد، آدم مثل درختی که به زمین خدا وصل اگر مقاومت. یعنی مقاومت صفر باشد. تسلیم کامل باشید

مکان ما هم . رقصدپس المکان ما، فضاي گشوده شده می. باید انرژي آنوري ما را برقصاند. تواند برقصدشده، نمی

. رقصدآید، میبا انرژي که از آنور می

خورد، گوید و به ما برنمیزي میکنیم، یکی یک چیکنیم، ضرر میسود می. کند آزادانهرقصد یعنی تغییر میمی

که ما تسلیم هستیم، ،این یک فرمول است دیگر. براي اینکه ما از جنس من ذهنی نیستیم دیگر در آن لحظه

تمام چهار بعدمان مست او . مستی او را داریم. بیندبیند، یعنی او از طریق ما میهاي او میهایمان با چشمچشم

.کاري هم به کسی نداریمرقصیم و است و مثل درخت می

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

چیست در دلت؟: بلبل با درخت گل گوید
این دم در میان بنه، نیست کسی، تویی و ما

وقتی ما من ذهنی . منظور از بلبل انسان است. یکی با من ذهنی و یکی بدون من ذهنی: و بلبل دو جور است

ما هم به عنوان بلبل . زندندگی، تمثیل است دیگر، بلبل با درخت گل حرف میداریم، با درخت گل یعنی خدا، ز

براي اینکه آنی که در دل . گوییم در دل تو چه هست؟ اوالً این سوال ما از خدا لق استخدا با درخت گل داریم می

. بله، یکی استمن و در دل خدا هست که هر دو یکی است، آنی که دل خداست و دل ما هم باید باشد که نیست،

است و ما هشیاري جسمی داریم، هویت شدگیدر حالی که مرکز ما هم. ها استهویت شدگیمرکز ما هماآلن

من . خواهیم به خدا بگوییم که در دل تو، در مرکز تو چه هست؟ منظور ما این است که تو این را به فکر دربیاورمی

دل خدا به صورت فکر . تواند باشدخدا از جنس فکر نمی. ستاین سوال لق ا. خواهم به صورت فکر ببینممی

د چه هست، این دانگوییم این دم، من ذهنی که هشیاري جسمی دارد، این دم را نمیبعد هم می. تواند باشدنمی
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فرم است و زندگی است، فرم این لحظه، اتفاق این لحظه را داند چه هست، از این لحظه که بیلحظه را نمی

. چون هشیاري جسمی دارد. تواند ببیندمی

زندگی قابل فهم نیست؟ خرآ. خواهم بفهمممن می. این دم در میان بنه، یعنی به صورت جسم در میان بنه با من

پس اشتباه ما . توانی در میان بگذاري؟ آن چیزي که جسم استچه را می. در میان بنهدل خدا قابل فهم نیست؟

گویی که آن چیزي که اصل من است، به صورت جسم به من گوید تو به خدا میمی. دهدرا موالنا دارد توضیح می

اتاق باشیم، کسی نباشد، این کنیم مثالً من و یک نفر در نیست کسی، ما فکر می. این امکان ندارد اصالً. نشان بده

من ذهنی نباشد، اسانس من، جوهر من با خدا . نه، خلوت ما با خدا اینست که همین تسلیم بشویم. شود خلوتمی

. یکی باشد، حس وحدت بکند، حس عشق بکند

دا و تو هم که خ،م را حفظ کنم، هشیاري جسمی را حفظ کنماخواهم مننیست کسی، تویی و ما، یعنی من می

دهد که این نشان می. شودچیزي نمینهمچو. هستی، باالخره به صورت جسم، فکر به من بگو در دلت چه هست

و خودم را بشناسم، این ،من تا من ذهنی را نگه دارم، با فکر و ذهن بخواهم خدا را بشناسم. من باید تبدیل بشوم

.کار صورت نخواهد گرفت

من ،که اي خدا. گویندچه بسا بین شما آدمهایی باشند که همین را می. هدداین بیت وضعیت انسان را نشان می

اگر کلمه بگویند، . تو ذهن نیستی، فکر نیستی. تواند این کار را بکندخدا نمی. کی هستم اصالً؟ به صورت فکر بگو

اید من ذهنی را براي اینکه بتوانی واقعاً درك کنی این موضوع را، ب. تو به صورت کلمه و جسم خواهی فهمید

فهمی که رسی، میوقتی با او یکی شدي، به یقین می. شويبو با او یکی ،و از آن تو در بیایی بیرون،متالشی کنی

. دل تو شدهاآلندر دل او چه بوده و چون 

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

گوید تا تو با تویی، هیچ مدار این طمع
این سراجهد نماي تا بري رخت تویی از

گوید که تا این تو، یعنی من ذهنی با تو است، اصالً از این انتظارات نداشته باش، اما کوشش یعنی خدا به شما می

کن تا رخت و پخت دویی را، یعنی تویی را یا من ذهنی را از این سرایی که ما هستیم، کدام سرا؟ ما از اول در 

:گویدکه میتو باید جهد کنی این من و مایی را، این من ذهنی را، این. از اول با او یکی بودیم. فضاي یکتایی بودیم

یعنی بگذاري این من ذهنی متالشی . م، این را از این سرا، از این فضاي یکتایی ببري دیگراتو تویی و من من
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گفتند، میگفتند، رخت به مبل گوییم دو تا رخت، فرش میتوجه کنید رخت قدیم به همه چیز خانه می. بشود

رخت و . هاهویت شدگیگفتند رخت و پخت، رخت و پخت من ذهنی چه هست؟ همرخت مثالً مثل اینکه می

بیرون، ولی من همیشه با تو هستم، ولی تو ، ببريپخت من ذهنی را باید از این سراي یکتایی که من و تو هستیم

پس ما . ن هشیاري جسمی، من ذهنی را از اینجا ببرایاآلن. ات مرا تا حاال دیديات و هشیاري جسمیبا من ذهنی

. توانیم ببریممی

این را نباید من ذهنی بگوید که حاال که . کنیمما تالش می. پردازیمما داریم، ما سهم خودمان را می،توجه کنید

ي به شما به عنوان جهد نما. توانم ببرمتوانم ببرم، نه، من ذهنی نباید این حرفها را بشنود، بگوید من میمن می

شوي بتوانی به من تبدیل در اثر تسلیم میاآلنخواهد بگوید که تو می. گوید، نه به عنوان من ذهنیهشیاري می

تا رخت و پخت دویی را یا تویی را یا ،کار هم بکن، قانون جبران،از خرد من استفاده کن. از خرد من استفاده کنی

.چون عقل مرا داري،توانی تومی. ببريمن و مایی را از این سراي یکتایی

ش صفر اشنود، باید منباگر کسی این پیغام را . توانم نهکنیم و من میکنیم، ادعا نمیپس ما با من ذهنی عمل نمی

من . اش شنیدهاین سه تا اگر صفر نباشند، حتماً من ذهنی. باشد، قضاوتش صفر باشد، مقاومتش هم صفر باشد

.رخت و پخت تویی را یا منی را ببرید بیرون،توانید جهد بکنیدبا من ذهنی نمی. کندمیاش هم کار ذهنی

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

چشمه سوزنِ هوس تنگ بود، یقین بدان
ره ندهد به ریسمان، چونکه ببیندش دوتا

این سوراخ سوزن :گویدمی. هوس در اینجا عشق است، نه هوس من ذهنی. چشمه سوزن یعنی سوراخ سوزن

. چرا تنگ است؟ براي اینکه من ذهنی بسته است. سوراخ سوزن عشق فاصله بین دو تا فکر است. تنگ است

متوجه اآلنشما . همین امروز گفتیم اینها آفل هستند. آیدرود، یک فکر دیگر میآید، میبینید یک فکر میمی

و این یک نمایشی است از قانون قضا که به شما بگوید که ،شودمیشدید که فکر بعد از فکر همه آفلین است، رد

میرند، شوند و میچرا تو نیستی؟ براي اینکه این فکرها که رد می. شوند تو نیستیاین چیزهاي آفل که هی رد می

، ما شوداین فکر رد میشود،شود، این فکر رد میمگر این یک فکر رد می. زنده هستی، ولی تو هنوز نمردي

فکر بعد از فکر . حاال فرض کنید این فکرها اصالً رد نشود: کنمحاال من از شما سوال می. میریممیریم؟ نه نمیمی

. میریمدر اثر گذشت فکر بعد از فکر است که ما می. شویداتفاقاً زنده می. میرید؟ نهشما می. از ذهن شما رد نشود
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، قبل از اینکه فکر اآلنیک فکر آمده :گویدحاال می. پوشانیممیکنیم و روي زندگی راما یک پرده درست می

گوید شتر را ما بعضی جاها می. توانی از اینجا رد بشويبعدي بیاید، اینجا سوراخ سوزن است، تو با من ذهنی نمی

. شودخواهیم از سوراخ سوزن رد کنیم، رد نمیمی

یقین . یت شدگی بیندازي، بیندازي و بیندازي تا واقعاً هیچ نماندهوباید هی هم. پس بنابراین باید هی الغر بشوي

خواهید از توي بدان یعنی دیگر اصالً شک نکن به این و اگر ریسمان یا نخ دو تا باشد، شما مرتب دیدید نخ را می

نکه از براي ای. شودمینشود، آن یکی رد ش رد میایکی. شودسوراخ سوزن رد کنید، چون دو تا است، رد نمی

. یکتا شدن ما در این لحظه یعنی تسلیم واقعی. سوراخ سوزن رد بشود، باید یکتا بشود

یعنی بدون قید و شرط یک کسی یاد بگیرد در اطراف اتفاق این لحظه قبل از قضاوت فضا را باز کند، در این 

وزن ریسمانی که دو تا سر دارد گوید از سوراخ سمی. آیدشود و انرژي میشود و فضا باز میصورت فکر متوقف می

دانیم کدام سر مال ماست حاال نمی. یکی سر خودمان است و یکی هم سر خدا. و واقعاً دو تا سر داریم. شودرد نمی

. در نتیجه این رشته دو تا سر دارد. ولی سر ما هم هست. دانیم خدایی هم هستولی می. و کدام سر مال خداست

:گویدحاال دارد می. حاال انشاهللا که این قابل فهم است براي ما. اردرشته زندگی ما دو تا سر د

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

بنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی 
تا که ز رويِ او شود رويِ زمین پر از ضیا

. سوزد، روي زمین نورانی شدهچون تماماً می. سوزدیعنی می،نگاه کن آفتاب تا خرخره در آتش است:گویدمی

و این کار با ،هاهویت شدگییا آتش بگیرد نسبت به هم،انسان اول باید آتش بزند. حاال این را بیاور به انسان

به یدآهم برکت زندگی می. هاهویت شدگیزنید به همکنید و آتش میشما فضا را باز می. گیردتسلیم صورت می

آید، دردهاي دهد، هم انرژي درمان کننده میدهد، قدرت انداختن میدهد، قدرت شناسایی میمیانرژيشما 

شود با خرد زندگی و با شادي اصیل زندگی، این دردهاي ما، ببینید، وقتی حال ما خوب می. دهدشما را شفا می

.شود براي ماهاي سطحی از مردم واقعاً بسیار سبک میرنجش

رنجم؟ چی چرا به خاطر این توقعاتم می؟شود که من از مردم براي چی انتظار دارمیعنی دید ما وقتی درست می

وقتی عمالً . دهدخواهم؟ اینها را دید خدا به آدم میخواهم از همسرم من؟ چرا من از همسرم زندگی میمی

. بیایداآلنتواند همین ید و این میآسبب از اعماق وجودمان میسبب و آرامش بیبینیم شادي بیمی
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ها هویت شدگیکند همآید، شناسایی میآید، این خرد که مییک کسی که فضا را واقعاً باز کند، این انرژي که می

آید، در آن موقع دید ما دید زندگی است، دید احمقانه من ذهنی را و خرد درمان کننده و نیروي شفابخش می

گیرد، اینها ها و دردهاي ما آتش میهویت شدگیپس اول هم. خندیمع به خودمان میخیلی مواق. بینیممی

آن . کند به سوختن، یعنی فضا را به اندازه کافی باز کردیم، به خدا زنده شدیمبعد عشق شروع می. سوزندمی

. ها این بوده پسوقتی زنده شدیم، ها . فهمیم تو دلش چی بودهمیاآلنگفتیم تو دلت چی هست، موقع که می

. فهمیم که دل ما بینهایت بودهوقتی بینهایت شد دل ما، می

پرسیدیم که تو دلت چی هست، به من بگو، من و تو اینجا خلوت کردیم، برو دنبال کارت، آن موقع که با ذهن می

تو باید . گنجدکر نمیآید و در فپس خدا حق داشته به ما بگوید که اینها به فکر نمی. آیداین چیزها به فکر نمی

. ترسیمخواهیم تبدیل شویم، چسبیدیم به این من ذهنی و میدانید چه هست؟ ما نمیاشکال ما می. تبدیل بشوي

. ترسیم این عقل ناقص من ذهنی را از دست بدهیم، بعد دیگر عقل به دست نیاوریم و شیرازه امور بگسلدمی

. نباید ترسید. انیم کنترل کنیماوضاع را نتو،نتوانیم مردم را کنترل کنیم

اآلن. کندهم نشت خرد زندگی ما را اداره میاآلن. حتی یک نشتی از خرد زندگی بهتر از این عقل من ذهنی است

به فرستد اي از این خردش را میها که من ذهنی بزرگ دارند، خدا واقعاً به زحمت یک آب باریکهدر واقع خیلی

کاري و جهل، خدا هم به زور یک نشتی بندند تمام، باغشان خشک بشود از ندانمخواهند باینها می. درون

. تا آگاه بشوند و راه را باز کنند،فرستد بلکه خشک نشودمی

کنیم با سوزانیم، بعد فضا را باز میهایمان را میهویت شدگیما هم اول هم. کندپس خورشید زمین را روشن می

ما مان، چهار بعد ماست، اوضاع بیرونی ماست، هر چیزي که به فکر زمین ما، فرم. نیمکمان را روشن میعشق، فرم

توانیم روشن مان را میما هم روي فرم. تا که ز روي او شود روي زمین پر از ضیا. کنیماست، ما آن را روشن می

:زندمیدارد مثال. کنیم، وقتی که عشق شروع کرد به کار کردن، خرد شروع کرد به کار کردن

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

چونکه کلیمِ حق بشد سويِ درخت آتشین
گفت من آبِ کوثرم، کفش برون کن و بیا

زند که یک نفر مثالً در این مورد سخن حق، یعنی یک مثالی میسخن حق، کلیم حق یعنی همکلیم یعنی هم

گوید موسی و وقتی که می. تا خدا از طریق او حرف بزند،اش را بگذارد کنارموسی به اصطالح توانسته من ذهنی
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اش، دانید شب سرد بود، با گلهرفت به سوي درخت آتشین، دیگر داستانش را چندین بار تا حاال خواندیم، می

زنش . دیگراینها همه تمثیل است. و باالي کوه یک آتشی دید و گفت من بروم آتش بیاورم،خانمش حامله بود

شب ذهن سرد است و گله ما . مان و شب، سرد استیعنی ما حامله هستیم به مسیح یا حضور، همهحامله بود

سوزاند ما را و این آتشِ اولیه همین درد بینیم، آتش اول میرویم و آتشی میما به سوي کوه میو. پراکنده است

، من آب فراوانی هستم، من فراوانی گوید که من آب کوثر هستمولی این درد هشیارانه به ما می. هشیارانه است

. اینجا باید کفش را یعنی من ذهنی را برون کنی بیایی تو. خدا هستم

گوید کفش یا لباس من ذهنی را در بیاورد، بخواهد این، در اینجا میاآلنیعنی تمثیلی است به اینکه هر کسی 

قتی به این آتش نزدیک شد، این آتش که پس موسی و. سخن با حق بشود، مثل موسیتواند در بیاورد و هممی

این مطالب را از اآلنشود، یعنی اگر شما ها شروع میهویت شدگیاول با درد هشیارانه و شناخت هماآلنبگوییم 

بینید آید، میشوید و یک هشیاري در شما به وجود میکشید عقب و تسلیم میشنوید و یک دفعه میموالنا می

هویت شدگی با باورها دارید، یک هویت شدگی با چیزها دارید، همدارید، مقدار زیادي همکه مقدار زیادي درد 

یک دفعه متوجه . شوید که شما باورها را گذاشتید مرکزتان و اینها را به جاي خدا گرفتیددفعه متوجه می

را د، تصویر ذهنیبینیتان را میشوید یک من ذهنی دارید، این تصویر ذهنی است و چون شما دارید ذهنمی

. بینید به صورت آینه، شما از این چیز گذرا جدا هستیدمی

هویت شوید که یک کار بزرگی در پیش دارید و آن اینست که این همخوب اینها را که ببینید شما، متوجه می

. گوید که ببین من آب کوثر هستمشود، ولی همین درد به شما میاولش با درد شروع می. را بیندازیدهاشدگی

خواهی اگر می. خورياین، به محض اینکه شما یکی را بیندازي، یک ذره آب می. نترسی از انداختن اینها. نترسی

:اش استبله این هم آیه. رون کن و بیاگوید کفش بچون اینجا می. توانی همه را بیندازيمی. همه را بینداز

12، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه
 کلَینَع فَاخْلَع ّکبّی أَنَا رىۖ◌ إِنّسِ طُوقَدالْم ادبِالْو إِنَّک

.افزارت را بیرون کن که اینک در وادى مقدس طوى هستىپاى. من پروردگار تو هستم
یعنی در فضاي . به هر حال، نماد فضاي یکتایی هستی. کننداین هم، طوي را هم گاهی طوا، گاهی طواً تلفظ می

خواهی خواهی در بیاوري؟ یعنی این لباس ذهن را نمینمی. خواهی کفشت را در بیاورمقدس یکتایی هستی، می

همان چیزي که در بیت اول . انی بشويتوسخن خدا نمیهمیعنی . دربیاوري؟ پس دیگر شما مثل کلیم نیستی



# Programگنج حضور762برنامه شماره 762

27: صفحه

مخصوصاً موقعی که خشک نباشد این حرف زدن، در را باز . گفت چقدر خوب است که او از لبهاي من حرف بزند

.بکند به من بگوید بیا تو

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هیچ مترس ز آتشم، زانکه من آبم و خوشم
جانبِ دولت آمدي، صدر تراست، مرحبا

هویت شدگی با دردها و چیزها داریم، همین وضعیت اگر پس بنابراین وقتی ما متوجه شدیم که مقداري زیادي هم

توانیم با اینکه کامالً فرستد، ما این پیغام را میهنوز فضا را گشوده شده نگه داشتیم، زندگی به ما یک پیغامی می

ولی یک . اینها بین من و خدا بوده تا حاال. اینها آفلندها باید بریزند، هویت شدگیمتوجه هستیم که این هم

. من آب حیاتم،براي اینکه من آتش نیستم، آبم. هیچ مترس ز آتشم. از آتش من نترس:گویدپیغامی هم می

جانب نیکبختی اآلنو تو . و تو را خوش کنم،ها نگذاشته که من این آب را به تو بدهمهویت شدگیهمین هم

. در مورد همه صادق است. در مورد موسی استاینها. آمدي

گوید به ما هم می. هایت را دربیاور، جاي مقدسی هستیموسی رفته طرف آتش و آتش با او حرف زده، گفته کفش

شود که ما با توجه به پس معلوم می. یعنی من ذهنی را در بیاور، از آنجا بیا بیرون. اآلنهایت را در بیاور کفش

صدر به معنی هم سینه است و هم صدر . صدر تراست مرحبا. انیم این لباس من ذهنی را دربیاوریمتوابیات می

اگر صدر بگیریم به معنی صدر ،این صدر مجلس من، یعنی بزگتر از تو من ندارم:گوید کهیعنی خدا می. مجلس

خوش آمدي، در فارسی به مرحبا به عربی یعنی . یا دل من براي توست که بینهایت است. مجلس، باالي مجلس

یعنی ما حاال خوش آمدي بگیرید، هر موقع . یا بگویید آفرین یا خوش آمدي. بریمعنوان تحسین به کار می

باید این طوري . خوش آمدي به فضاي یکتایی،گوید خوش آمديمان را بیندازیم، خدا میهویت شدگیهم

یادتان هست در بیت باال گفت این رخت و پخت . بوديهمیشه تو در فضاي یکتایی. آمدي و نه با من ذهنیمی

.تویی را، منی را، مایی را از این فضا ببر بیرون

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

جوهریی و لعلِ کان، جانِ مکان و المکان
اي، خلق کجا و تو کجانادره زمانه

بهترین لعل معدن من. جواهر هستیگوید تو جواهرفروش هستی و خودت هممی. جوهري یعنی جواهرفروش
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این جواهرفروشی ما و اینکه خودمان هم جواهر هستیم، به . گوید به شماگوید؟ خدا میکی اینها را می. هستی

دانید چی هست؟ مکان یعنی فرم، المکان یعنی و جان مکان و المکان شما می. وسیله من ذهنی خراب شده

. دانی که من هستم جان مکان و المکان و تو هم عین من هستید تو میگویمی. یعنی فضاي یکتایی. فرمبی

گوید تو باشنده منحصر به می. گویداي، دارد به انسان میي زمانهجوهري و لعل کان، جان مکان و المکان، نادره

حاال ما در من ذهنی خودمان را با . انگیزي هستی، مثل تو نیستیک باشنده کمیابی هستی، شگفت. فردي هستی

رویم یک مقدار کنند، میهایش به ما حمله میغصهداریم وما من ذهنی را زنده نگه می. کنیمحیوان مقایسه می

گوییم ما درخت هستیم به رویم، میخوریم، یواش یواش به سوي هشیاري درختی میزیادي مشروب الکی می

. جاي اینکه برویم باال

شویم، میوحشی،رویمبه قهقهراه می. رویم پایینبه جاي اینکه از فکر در بیاییم و برویم باال، به هشیاري می

از جنس ،گوییم سنگیمکنیم، میدلمان را سفت می. شویم حیوانکنیم، میکشیم، ظلم مینوعمان را میهم

گوییم اشرف زبان میدر،نه که به زبان. کنیمو خودمان را با حیوان، با درخت، با سنگ مقایسه می. سنگیم

ها اما به محض اینکه این کفش. شویمدرخت میشویم،شویم، حیوان میمخلوقات هستیم، ولی در عمل سنگ می

.شویم نادره زمانهرا بکَنیم، ما می

. پس منهاي ذهنی هم جسم هستند. هاي ذهنی کجا و تو کجاخلق کجا و تو کجا؟ یعنی من:گویدبعد می

تواند تمام و در اینجا خلق می. ولی تا زمانی که من ذهنی هستند، مرکزشان جسم است. توانند جسم نباشندمی

یعنی درخت کجا یا نبات کجا، حیوان کجا، جماد کجا و تو کجا؟ چطور خودت را با آنها مقایسه . مخلوقات آدم باشد

. کنی؟ تو جواهرفروش هستی و بهترین جواهر معدن من هستیمی

ت برسیم و این شویم و به ثبابجواهرفروش یعنی چه؟ جواهرفروش یعنی ما باید به حضور و به بینهایت او زنده 

شوم این خرد زندگی را و هزار تا جواهر را که گفته دیگر خودش، هزار بار هم من خواندم اینجا، من دیگر رویم نمی

. بیتها را بخوانم از بس خواندم

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دلز صد هزاران ترجمان خیزد و سجل ءغیر نطق و غیر ایما
. رود به این کائناتغیر از حرف زدن، غیر از ایما و اشاره و غیر از نوشتن، صد هزار جور برکت از دل ما می
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مان را رها کنیم برود که وقتی هم که ما من ذهنی. جواهر اینها هستند. شویموقتی به هشیاري حضور زنده می

مان ما این نوعیعنی نه تنها به هم. رود به کائناتمیگوید این امکان دارد، این جواهرات بدون اینکه ما بفهمیممی

دهیم، به بقیه موجودات عالم دهیم، به حیوان میدهیم، به جماد میدهیم، به نبات میخرد و این برکت را می

. گوید جوهري و لعل کانبراي همین می. دهیم، اگر باشندمی

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ز کف عشق هر کفیبارگه عطا شود ا
وفاکارگه وفا شود از تو جهانِ بی

توانی دست بگیري یا کف را من ذهنی گوید که از دست تو، یعنی از دست عشق، هر کفی، این کف را میمی

شود بارگاه بگیري، ولو اینکه من ذهنی است، از کف عشق اگر برکت بگیرد موقع تسلیم، یواش یواش انسان می

بینید همه وفاست، چون میو همین جهان که بی. تواند برکاتش را به کائنات بفرستدی خدا مییعن. بخشش ایزدي

یعنی در همین جهان است که ما متوجه . رسیمچیز در حال گذر است، در همین جهان ما اول به کارگاه وفا می

اي ، تبدیل به باشندهکنیمآید، به تعهدمان عمل میشویم ما از جنس زندگی هستیم و الست یادمان میمی

یک آدم ده ساله که نود . در حالی که هنوز توي این تن هستیم. شویم که وفا دارد، یعنی از بین رفتنی نیستمی

اینجا ما نیامدیم .پس اینجا کارگاه زنده شدن به زندگی است. شودبتواند به وفا زنده سال هم دارد زندگی کند، می

. بلکه اینجا کارگاه است، این جهان. نیم و بگذاریم برویمکه هی هر چه بیشتر بهتر جمع ک

و اگر بشویم، در این صورت در این . شویمبآمدیم هشیارانه به وفا، به الست، به هشیاري حضور، به خدا زنده 

خواهد بگوید حتی جمادات را، حتی نباتات را که اینها یعنی می. جهان همه موجودات را به خدا زنده خواهیم کرد

و خدا را خواهند ،کنیم آفل هستند، اینها هم به وسیله ما به هشیاري حضور خواهند رسیدآفل هستند، فکر می

قیامت یعنی . شودقیامت نه اینکه همه چیز کن فیکون می. دانید قیامت یعنی اینو شما می. شناخت هشیارانه

. ادات، نباتات، همه هشیارانه به او زنده شونداینکه هر چیزي که در این جهان است، از جمله این گلدان، گل، جم

.البته از نظر تاریخی تا آنجا ما خیلی راه داریم

وفایان دست برداریم، چون به هر چه وفایی، یعنی از بیولی اینکه ما انسان اینجا را کارگاه وفا ببینیم و از بی

وفایان گفته چون فداي بی. شويفایان میویادمان بیاید آن اصطالح که چون فداي بی. وفا استچسبیدیم، بی

وقتی شناسایی کنیم از جنس وفا هستیم و جاودانه هستیم، در . شویموفایان میش فداي بیاهما هم. شويمی
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نه تنها همه انسانها . پس متوجه بشویم که اینجا کارگاه است. توانیم به جاودانگی، به وفا زنده شویمهمین تن می

شوند، یعنی از همه انسانها باید این فضل ایزدي، بخشش ایزدي، برکت ایزدي بو بارگاه عطا ،شوندباید به وفا زنده

. شود به جهانبساطع 

اش شود، خانهبراي چی؟ پولش آدم زیاد می. پرسدشما ممکن است بگویید براي چی آخر؟ اینها را من ذهنی می

شود، اینها چه فایده دارد آخر؟ اینها تر میکند، سالمتشود، عمر بیشتري میشود، حقوقش زیادتر میبزرگتر می

مگر دست خودمان است که ما . رویمآییم و میچرا میدانیم کهمگر ما می. اینها، براي این آمدیم. قضا است دیگر

هایشان هم همین چه فایده دارد من ذهنی؟ فایده. کی برویم؟ آنها سواالت من ذهنی است. بیاییم اینجا و برویم

. هر چه بیشتر بهتر است

با آن معیارها سنجیده شود؟ نه حاال مثالً کارگاه وفا بشود، ما به او زنده شویم که چی بشود؟ پول آدم زیاد می

یعنی هر کسی قبل از مردن باید به او زنده . شویم برویمبولی با معیار اینکه ما آمدیم به این جهان زنده . شودنمی

شودوفاکارگه.اینجا کارگاه است، بله زنده شویم به او:گویدشده باشد و منظور از آمدن به این کارگاه، آشکارا می

وفا خواهیم مرد و موالنا آمده که این چیزها را به ما بگوید ر با من ذهنی بمیریم، جزو جهان بیاگ. وفابیازتوجهان

. که ما متوجه بشویم

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ز اولِ روز آمدي ساغرِ خسروي به کف
کشی جانِ مرا که اَلصّالجانبِ بزم می

گوید از موقعی که من وارد این جهان شدم، از اول روز من، تو می. ردهاي ما چاره داکنید که این گرفتاريتوجه می

یعنی انسان این را باید متوجه بشود که خدا هر لحظه این ساغر شاهانه . این جام شراب شاهانه را به دست داشتی

گوید که میرا که پر از برکت است، پر از عشق است، پر از لطافت است، پر از خرد است، دستش گرفته و به انسان

.خوریمآید، آن را رها کن، این را بخور، ما نمیاز آن چیزهاي بیرونی مثل تایید، توجه که از بیرون می

فقط به من ،یعنی هر لحظه خدا به ما. کشی جان مرا که الصالجانب بزم می. کشیو تو مرا جانب بزم آسمانیان می

. بیایید این شراب و مهمانی خداست:گویدگوید، به همه انسانها میگوید، به همه مییا به شما نمی،گویدیکی نمی

. شناسیمآن را می. خوریمش از شراب دنیا میاهچرا ما به غم و غصه و گرفتاري مشغول هستیم؟ براي اینکه هم

تو باید خودت را باسواد جلوه تو باید مود تایید مردم باشی، گوید که تو باید مقبول باشی، هشیاري جسمی ما می
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احترام باید به تو ،این اعتبار است،این خوب است. بدهی، تو باید استاد باشی، اصالً مردم به تو بگویند استاد

و این ،و آن موقع ما این شراب شاهانه را تا حاال نخوردیم. یعنی جهان بیرون، مردم. ارزش بدهند به تو،بگذارند

:گویدبعد می. آگاه باش و قبول کن این دعوت را. همین طور بیا،الصال یعنی آگاه باش. یک دعوت عمومی است

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

دل چه شود؟ چو دست دل گیرد دست دلبري
مس چه شود؟ چو بشنود بانگ و صاليِ کیمیا

شود؟ مرکز مرا بگیرد، چه میگوید یک دلبري مثل تو، خدا و زندگی این شراب دستش، اگر دست دل یعنی می

. مس چه شود؟ مس، رمز من ذهنی است. کندبرد به بینهایت تبدیل میکشد میمی. شودخوب معلوم است چه می

شنوید، مس شما با ابیات موالنا دعوت کیمیا یا خدا را دارید میاآلنکه ،اگر مس، بانگ و دعوت کیمیا را بشنود

شود یعنی مرکز ما می. آیدشود، از توي آن یک بینهایت در میما هم متالشی میمن ذهنی . شودمیطالتبدیل به 

و این بینهایت خدا پر از شادي است، پر از آرامش است، پر از خرد ،شود بینهایتفضاي درون ما می. بینهایت

خودش . فرستدپر از برکت زندگی است و هر لحظه مرتب این برکات را به جهان می. شناسداست، هیچ غصه نمی

.بردهم فیض می

بله، جسم .شودتر میشود، جان ما زندهشود، فکرهاي ما خالق میو اگر آن حالت پیش بیاید، بدن ما سالمتر می

شود، عقل جزوي ما تبدیل به شود، لطیف میسالمتر، فکر خالقتر، هیجانات ما تبدیل به مثل احساسات عشقی می

ي فکرهاي ما دیگر آوریم، انگیزههویت شده، از باورهاي مرکزمان فکر در نمیهاي همشود، ما دیگر از الگوخرد می

ما . ما دیگر مالمت را نخواهیم شناخت. هاي ما نیستند دیگرهاي ما، کینههاي ما، رنجشهاي ما، حسادتخشم

. شویمپذیر میمسئولیت

گوییم شادي ما نمی. اندازیمدن دیگران نمیگیریم، گرما هر لحظه مسئولیت هشیاري خودمان را بر عهده می

اینها . اینها از ندانم کاري استنمی گوییم اینها را، . گذارد من شاد بشومموقوف علل بیرونی است، کسی نمی

اي نداشته و ما یادمان رفته دل ما تا حاال اصالً با دلبر رابطه. بخاطر اینست که مس ما بانگ صالي کیمیا را نشنیده

خواهد جنس خودش را از می. مراقبش است،خواهد این دل را نوازش بدهدلحظه دلبر، یعنی خدا میکه هر 

. مردگی خالص کند
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45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

آمد دلبري عجب، نیزه به دست چون عرب
هست خدمتی؟ گفت تَعالَ عنْدنا: گفتم

به . دلبر شگفت انگیزي آمد، دلبري عجب، این همان زندگی استگوید یک می. تَعالَ عندنا یعنی به سوي ما بیا

محض اینکه ما تسلیم بشویم و فضا را باز کنیم، یک دلبر شگفت انگیزي که از همین طریق فضاي گشوده شده 

پر از زیبایی است، پر از لطافت است، این دلبر است،خردپر از دهد که پر از عشق است،خودش را به ما نشان می

ند، نیزه دزمی توانستند نیزه بزنند، قشنگ به هدف باز بودند و خوب میگوید مثل برخی از گروه عربها که نیزهمی

گفتم خیر باشد، خدمتی از . هاي ماهویت شدگیاندازد به هماین نیزه همان تیرهایی است که خدا می. دستش بود

نیزه . خوب واضح است. ا یعنی بیا باال به نزد ما، بیا به نزد ماگفت تَعالَ عندن. ما ساخته است، فرمود بیا به نزد ما

. زندها را میهویت شدگیدستش است، هم

اش هم رد خور ندارد، دانید آن دلبر شگفت انگیز پهلوي شما است، نیزه هم دستش است، نیزهمیاآلنشما 

یا . ا اراده آزادتان راه انتخاب داریدباآلنشما با خردورزي خودتان، . هویت شدگیزند به هدف همقشنگ می

هویت شدگی را شناسایی کنید، بیندازید، یا او انتخاب کنید خودتان مشارکت کنید، داوطلب بشوید، هم

براي . فرماید باید بیایی به نزد ماچون او می. آیدنیزه بزند، شما موافق نباشید، دردتان می. خواهد با نیزه بزندمی

باید این لباس را در بیاوري، لخت بشوي، . توانی برويها و من ذهنی نمیهویت شدگیبروي، با هماینکه به نزد او 

:دهدبعد توضیح می. دانید چه هستکامالً واضح است شما تکلیف خودتان را می.هشیاري خالص بروي

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

جست دلم که من دوم؟ گفت خرد که من روم؟
اشارت از کَرَم، گفت بلی کال کُماکرد 

ها هویت شدگیکنیم ما و دل ما همدهد که به محض اینکه فضا را باز میو این بیت نشان می. کال کما یعنی هر دو

این بیت ثابت . یعنی عشق و خرد دو روي یک سکه است. رودرود به سوي او، خرد هم با او میاندازد و میرا می

اندازیم، یک خرد بزرگتري عقلی من ذهنی را ما میبه محض اینکه عقل جزوي و بی. اید بترسیدکند که شما نبمی

گذارم این شیرازه امور از دستم بگسلد، این کنترل ترسم و من نمیگوییم من میاینکه ما می. شودجایگزینش می

گذارم همسرم برود با کنم، نمیرل میکنم، این خانه را کنتام را کنترل میکنم، بچهرا، من همسرم را کنترل می
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خوب اینها . کند، دنبالش برومزند، چکار میفامیلش حرف بزند، من باید کنترل کنم ببینم همسرم با کی حرف می

.شودگوید من اینها را رها کنم که نمیکنترل است، می

رها کنی، یک خرد بزرگتري جایش را گوید که این عقل من ذهنی که شما این بالها را سرت آورده، اگر این را می

کنی، عشق واقعی بگیري؟ رها نمی،چرا این کنترل و ترس و عشق من ذهنی را که در واقع مالکیت است. گیردمی

بعد خرد من گفت، این . بلند شد که من بیایممنیعنی دل اصلی. ومجست دلم که من د:گوید کهبراي همین می

. گفت من بیایم؟ چون خرد با عشق یا دل دو تا جنبه مختلف یک چیز هست.خرد، خرد همین دل اصلی است

کند و لطافت و توجه است و مراقبت و دلسوزي و عشق، فضا را باز می. کندخرد ما را در این جهان راهنمایی می

. هزار تا چیز دیگر

وي لطف گفت هر دویتان گوید از روي بخشش، از رخدا می. وم، گفت خرد که من رومپس جست دلم که من د

این دو تا با هم . شوي و هم دل و عشق داريیعنی اگر دل بیاید و این من ذهنی برود، هم خردمند می. بیاید

هر . هر کسی عشق داشته، خردمند هم بودهشما نگاه کنید در طول تاریخ . واقعاً هم همین طور است. هستند

بله، . هر جا عشق نبوده، خرد هم نبوده. دو روي یک سکه هستند،این دو تا. کسی خردمند بوده، عشق هم داشته

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خوان چو رسید از آسمان، دست بشوي و هم دهان
تا که نیاید از کَفَت بوي پیاز و گَندنا

ایم، مائده ا شناختهدانیم که وقتی فضا را باز کنیم، وقتی من ذهنی را بیندازیم، دیگر من ذهنی رما میاآلنخوب 

. آسمان، زندگی است. آیدو غذاهاي آسمانی مثل خرد زندگی، مثل شادي زندگی، مثل برکت زندگی از آنور می

شود، در این صورت ما باید رسید از آسمان، وقتی سفره آسمان درونی هشیارانه براي ما پهن میچو خوان 

هاي بیرونی، مثل گفت اینها برکت است، مثل هویتی میمان را از آن چیزي که در بیرون بود و من ذهندست

دانم مثل توجه بیرونی، مثل قدردانی مردم، اینها آبروي بدلی که من خودم را نشان بدهم که دانشمند هستم، نمی

. مان را باید بشوریمما دیگر دست

. هاي مختلف داردپیاز هم الیه.یم ترهگویدر فارسی می. گَندنا همین تره است. اسم اینها را گذاشته پیاز و گَندنا

گوید براي اینکه گَندنا واقعاً شاید گَندنا را می. اش یک ظاهراً عقلی دارد، برکتی دارد که مصنوعی استهر الیه

و بوي . دهدخورد، دهانش بو میبه هر حال پیاز و گَندنا آدم می. خیلی هم ارزان است،خاصیتی استسبزي بی
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ن کسی که از دردهایش هویت آهویت شدگی با دردها، هویت شدگی و توقع چیزها از بیرون و بوي همهم

،خواهد که مورد توجه قرار بگیرد، چقدرخواهد یا درد میمی

گویند آي پشتم درد اند، مخصوصاً آنهایی که پیر هستند نمیبینیم که مردم دیگر آگاه شدهخوشبختانه می

پیران ما اآلن. کنند دیگراین کار را نمی. کند تا جلب توجه بکنندکند، همه جایم درد میام درد میکند، معدهمی

پس بوي پیاز و گَندنا . آیددانند برکت از آنور میمی. مواظب چهار بعدشان هستند. هم مواظب بدنشان هستند

سبب و فضاي درون را باز کنیم و شادي بیتوانیم آسمان درون را باز کنیم،بنابراین حاال که ما می. دهندنمی

لوله را، این یعنی دست بشوي، عمالً . خواهیمسبب از آنجا بیاید، ما دیگر پیاز و گَندناي بیرون را نمیآرامش بی

.هاي بیرونی احتیاج داریمبه این نعمتکه ما دیگر در رحم ذهن نیستیم که بگوییم . بند ناف جهان را قطع کن

شان از کنند، توقعابیات موالنا را عمل میایندهند وبینیم که آنهایی که گنج حضور گوش میما میو خوشبختانه

پدر و مادرشان یاهایشان شان مثل همسرشان و بچهجهان بیرون مخصوصاً از آدمها، مخصوصاً از آدمهاي نزدیک

. رسدو توقع به صفر برسد، رنجش به صفر می. به صفر رسیده

دانیم ما یک درختی هستیم که دیگر میاآلن. شویمکنیم و خشمگین نمیرنجیم و شکایت نمیدیگر ما نمی

گیرد، ما مثل درختی که ریشه در خاك دارد و غذایش را مستقالً از خاك می. مان باید در فضاي یکتایی باشدریشه

هاي دیگر بخواهیم بگیریم، همین بوي از درخت. یمهاي دیگر نباید بگیراز درخت،باید از آنجا بگیریمهم مستقالً

.پیاز و گَندنا

در ،یا اگر بیاییم باال و این ریشه را قطع کنیم،توجه کنید که ما یا با ریشه خودمان به فضاي یکتایی وصل هستیم

شیره فایده و این ،رویم که از یک انسان دیگري شیره بکشیممی. شناسیمذهن باشیم، حتماً دیگر آنجا را نمی

. به من باید هویت بدهی،گوییم که مرا باید خوشبخت کنیاینکه ما به همسرمان می. این شیره ذهنی است،ندارد

هر روز باید ما به همسرمان بگوییم . شود این من ذهنیدانید که راضی که نمیو می. یعنی به من بگو من کی هستم

تو دانشمند هستی، تو عاقل هستی، از این حرفها، باز هم به جایی پنجاه دفعه که ترا دوست دارم، تو مهم هستی،

. هاي من ذهنی استاین حالت. رسدنمی
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گیرد، یقین را گیرد، تایید را از آنجا میو خرد را از آنجا می،ولی وقتی با ریشه خودش به فضاي یکتایی وصل است

و برکات دیگر را از آنجا ،گیردت و آرامش را از آنجا میو از جنس خداس،داند یقیناً کی هستگیرد، میاز آنجا می

.شویمرویم بیت اول میمی. ندوتوانند از جنس زندگی بشهر دو می. گیرد، دیگر به همسرش احتیاجی نداردمی

،بله. تواند حرف بزندخدا از لب هر دوي آنها می

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ملیح و عاشقیکانِ نمک رسید هین، گر تو 
کاس ستان و کاسه ده، شور گزین، نه شوربا

اگر تو بانمک و . دهدبه ما میاآلنمعدن نمک همین برکاتی است که خدا . گوید معدن نمک رسید، آگاه باشمی

چرا عاشق . چرا بانمک است؟ براي اینکه امتداد خداست، هشیاري است. و هر کسی بانمک و عاشق است. عاشقی

حاال به . ما هم که از جنس او هستیم، آن جنس ما عاشق خودش است. اینکه خدا عاشق خودش استاست؟ براي 

با یک یادآوري مختصر بیدار . جاي اینکه عاشق خودش باشد و این یادش بیاید، عاشق چیزهاي بیرون شده

م، من عاشق عاشق پول هستم، عاشق تصویر ذهنی هستم، عاشق فکر هستاآلنگوید من می. شود هشیاريمی

. من ذهنی عاشق خودش باشد خودخواهی است، کبر است. این عاشق خود بودن خودخواهی نیست. خودم هستم

.هستیمما هم عاشق خودمان. خودش است و این درست استعاشق زندگی عاشق خودش است، خدا 

ت است، این شناسایی و این درس،مان در شما هم هستیمما اگر عاشق خودمان باشیم، عاشق همان خود اصلی

وحدت یعنی شناسایی یک زندگی . عشق همین است، وحدت همین است. یک زندگی در خود و در دیگران است

ها تواند آن یک زندگی در خودش و انساناگر کسی نمی. هاي دیگرانساندردر همه چیز مخصوصاً در خود و

وحدت ذهنی به درد . تواند وحدت چه هستنمیشناسایی کند و آن را به ارتعاش دربیاورد، آن آدم اصالً

ولی باید به ،فقط حرف زدن راجع به وحدت، یک خدایی است، ما هم هستیم، ما هم من ذهنی داریم. خوردنمی

.خورداینها به درد نمی. وحدت برسیم

اش همه.یی داردمن ذهنی کاسه گدا. کاسه گدایی را بده. کاس ستان. گوید تو جام شراب بگیرپس بنابراین می

این کم . خواهیمهمیشه ما یک چیزي از مردم یا از اوضاع می. اصالً من ذهنی به خواستن زنده استمی خواهد،

.بابا جام شراب را بگیر. کر بلد نیستیمهیچ شُ. است، این کم است، این کم است
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گوید کان نمک میاآلن. شم اوها از سکرات چبله، مست شوند چشم. واشوند از چشمان گفت چشمان مست می

شور گزین، شور آن . رسید هین، آگاه باش، تو ملیح و عاشق هستی و جام شراب را بگیر و کاسه گدایی را بده

شوربا غذاي بد . نه شوربا. کننتخاب، احساسات عاشقی را، انرژي عاشقی را، این اشتیاق را اراهاي عاشقیحالت

. بله، مشخص است. گیردچیزي است که فکر ما از بیرون میرغذا هو این. انرژي استغذاي بی،است

&&&پایان قسمت دوم &&&
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45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

بسته کنم من این دو لب، تا که چراغِ روز و شب
هم به زبانه زبان، گوید قصه با شما

گذارم دیگر لب و ذهن، یعنی من ذهنی را نمیبسته کنم من این دو لب، دو. کنمگوید من ذهنم را خاموش میمی

یکی حرف زدن سکوت است و یکی حرف . ما دو جور حرف زدن داریم. یماجازه بده با ذهن حرف نزن. حرف بزند

زد، نه، من ذهنی موالنا نبود، گفت کند که همین طور که خودش با ذهنش حرف میدارد توصیه می. زدن من ذهنی

کنید که روز و شب دویی توجه می. کندتا اینکه چراغی که دویی را روشن می. حرف زدیمبه اندازه کافی با ذهن

یک کسانی . بینیم، کسانی که من ذهنی دارندیک چراغی داریم ما که ذهن است، که معموالً با این چراغ می. است

ین لحظه نباشد، شما چون اگر نور ا. کنددانند یک چراغ دیگري هست که ذهن را روشن میهم هستند که می

. مثل گذشته و آینده. روز و شب نشان دویی است. بینیدگذشته و آینده را نمی

گویید گذشته این اتفاق افتاده، آینده اینجور خواهد بود، چه نوري آن گذشته و آینده را روشن شما میاآلن

ذهن را چی روشن . اي در ذهن نیستاي و آیندهاگر نور این لحظه قطع بشود، گذشته. کند؟ نور این لحظهمی

اگر خورشید نباشد و چراغ هم نباشد، خوب اتاق تاریک . کند؟ ذهن یک فضاي جسمی است مثل یک اتاقمی

تواند گوید این چراغ هم میمی. کندپس قسمتی از خورشید زندگی که ما هستیم، ذهن ما را روشن می. شودمی

.زندولی این با آتش سوزاننده حرفها حرف می. کندمیچراغی که روز و شب را روشن . حرف بزند

ي زبان یعنی تا حاال من ذهنی، با هم به زبانه. سوزانداي که زبان را میي زبان یعنی شعلهي زبان، زبانهتا به زبانه

اي که و اي که، آن شعلهوقتش است که بگذارید آن زبانهاآلنمان حرف زدیم، شما هم با ذهن گوش کردید، ذهن

یاد هایش و حرفهایی که از گذشته شدگیاین شعله عشق است، شعله خرد است که توجهی به ذهن و شرطی

آن که . اجازه بدهید ذهن را خاموش کنیم. ي زبان گوید قصه با شماهم به زبانه. زندگرفته ندارد، حرف جدید می

. یعنی بقیه قصه را از درون او بگوید. زندسوزاند، آن با شما حرف میخورد، حرف را میذهن را می

. یعنی با این غزل شما باید رسیده باشید به آنجا که شعله سوزاننده حرفها و ذهن از درون با شما قصه را بگوید

زندگی خودش را از طریق شما . خواهد از طریق شما حرف بزندمیاآلنکه زندگی . کدام قصه را؟ قصه زندگی را

هایتان را کفش. بیندازید دور،شناسایی کنید من ذهنی را. بعد از این دیگر من ذهنی نباشید. زندگی کند
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هویت شدگی اینجا جاي هم. شما در وادي مقدس اَیمن، وادي فضاي یکتایی هستید. درآورید، کفش ذهن را

. تواند مرکز قرار بگیرداینجا یعنی در وضعیت انسان فقط خداست که می. اید مرکز انسان قرار بدهدنیست که بی

ابیاتی از مثنوي و دیوان شمس اآلنهمین طور که مالحظه فرمودید، غزل را تقریباً یک تکه برایتان خواندم و 

خوانم که مربوط است به دفتر چهارم میولی ابتدا چند بیت از مثنوي. خواهم خواند در توضیح بیشتر معانی غزل

دهد و ما حس قهر ها و اینکه قضا اینها را آماج تیرهاي خودش قرار میهویت شدگیاینکه اگر به خاطر هم

اي هستیم که مادرش به او سیلی شویم، در آن موقع باز هم مثل بچهکنیم که داریم تنبیه میکنیم، حس میمی

:گفت. تواند برودو جاي دیگري نمی،بچسبدزده و باید دامن مادرش را

2923مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

وقت قهرش دست هم در وي زدهچون طفلی به پیشِ والده: گفت
آید، دوباره این کند و حالت قهر پیش میپس انسان مثل طفلی است پیش مادرش که موقعی که مادرش تنبیه می

. رودچسبد به مادرش، به کسی دیگري نمیکند باز هم میچسبد، اگر هم گریه میادرش میرود به دامن مطفل می

بد است، باید فضا را باز کنید و دست از اآلنیعنی ولو اینکه اوضاع . گوید شما هم باید دوباره به خدا بچسبیدمی

چون در این جور . نید خیلی مهم استتوجه ک. آوردحتی اگر قضا اتفاق بدي را براي شما به وجود می. آن برندارید

این کار را با تو کرد، و ما را منحرف ،گوید دیدي که خدا به تو لطفی نکردشویم و من ذهنی میموارد ما ناامید می

هویت شدگی را ما از دست گردیم، مخصوصاً موقعی که همکشاند به دنیا، ما دنبال جایگزینی میکند دوباره میمی

.دهیممی

2924مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

هم ازو مخمور، هم از اوست مستخود نداند که جز او دیار هست
داند و می،رسد که به غیر از مادرش کس دیگري وجود داردداند، اصالً به ذهنش نمیگوید نمییعنی این کودك می

ي دلگیري انسان، غصه انسان که مال من ذهنی هارسد، در اینجا حالتاش، مخمور یعنی شراب کم میکه ناراحتی

ما هم مثل . شناسدبچه همه چیزش مادرش است و کس دیگري را نمی. هاي مستی او از مادرش استاست و حالت

.بچه باید باشیم

2925مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ر وي تَنَدهم به مادر آید و بمادرش گر سیلیی بر وي زند
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. چسبد و ما هم باید این طوري باشیمآید دامن مادرش را میگوید مادرش اگر یک سیلی به او بزند، دوباره میمی

.این ابیات ساده هستند

2926مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

اوست جمله شرِّ او و خیرِ اواز کسی یاري نخواهد غیرِ او
یا مادر دیگر یا زن دیگري را دنبالش ،رود در همسایه را بزندخواهد، نمیه ساله از کس دیگري یاري نمیبچه دو س

دانیم که در این لحظه اگر به نظر ما شر آمده، یک و ما هم می،آیدداند که خیر و شر او از مادرش میبرود و می

از غصه هستیم، پر از درد هستیم، گرفتاري هستیم، در یا اصالً وضعیت کلی من ذهنی ما که پر ،حادثه بدي افتاده

. او باید حل کند این قضیه را. فهمیم که از اوستهر وضعیتی هستیم، می

مثل داستان یوسف اگر یادتان باشد در داستان . حاال نکته در اینجاست که شما از بیرون کمک نخواهید

رفت بیرون کمک رفت و از کسی که از زندان میخوارزمشاه و عمادالملک و یوسف، یوسف چون خدا یادش

.خواست، گفت برو به عزیز مصر بگو که توصیه کن مرا هم آزاد کند، به خاطر آن چندین سال بیشتر در زندان ماند

. من کمک تو بودم. همیشه با تو بودم. من مگر کم گذاشته بودم، من ترا از چاه بیرون آورده بودم:و خدا گفت که

شما به عنوان طفلی هستید که . در اینجا هم همین است؟رها کردي، چسبیدي به یک انسان دیگرچرا مرا 

مبادا به یک شخصی در بیرون که ذهن نشان ،باید دامن او را بچسبید،و یک سیلی به شما زده،مادرتان خداست

.دهد متوسل شویدمی

2927مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

التفاتش نیست جاهايِ دگردر خیر و شرخاطرِ تو هم ز ما، 
. دهدمیش روي ماست، در خیر و شري که براي شما رخاهگوید از زبان خدا که تمرکز تو هم همیعنی دارد می

. دهد نخواهید کردبنابراین توجهی به جاهاي دیگر که ذهن نشان می

2928مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

پیشت چون سنگ است و کلوخغیرِ من
و گر جوان و گر شُیوخگر صبی

گوید که غیر از من پیش تو همه مثل سنگ و کلوخ هستند، و اگر این انسانها چه بچه به شما می، خدازندگی

کنی، از یک دانشمند شما خدا را رها نمی. حاال مثالً موالنا باشد. باشند، صبی کودك، جوان باشند یا پیر باشند
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مبادا این . و تسلیم است،درون استخواهد بگوید که تنها راه گرفتن خرد در ما گشودن فضايمی. کمک بگیري

رویم به ذهن، ذهن به بیرون نگاه مان، چون اگر ببندیم میشویم به وسیله ذهنبفضا را ما ببندیم و متوسل 

تواند کمک کند، این جوان است، این کودك است، این تواند کمک کند، این آدم میگوییم این آدم میمی. کندمی

. ر را بکنیم ما، مثل یوسف چند سال دیگر در زندان خواهیم مانداگر این کا. پیر است، نه

کند ما سنگ و کلوخ را موالنا فرض می. سنگ و کلوخ است:کندولی یک چیز جالبی که موالنا اینجا اشاره می

. یمخواهولی متاسفانه ما از سنگ و کلوخ هم زندگی می. دهندشناسیم که اینها به ما زندگی نمیدانیم و میمی

و به جاي اینکه فضا را باز کنند، خرد . شوند به سنگ و کلوخی که ساختمانی که مردگان دارندها متوسل میخیلی

را بشناسند، فکر خالق هویت شدگیزندگی بیاید، چشمانشان را باز کند، به آنها انرژي بدهد، شناسایی بدهد، هم

کنند، چهار بعدشان را درست کنند، هیچ کدام از این شان را درستشان را درست کنند، درونبکنند، بیرون

. کنندکارها را نمی

ها را ما دیدیم حتی چسبند، خیلیاي میروند به سنگ و ساختمان یک مردهبا یک من ذهنی پر از درد می

من . رندشان نداو اصالً کاري با من ذهنی،خواهندروند به قبر موالنا از سنگ و ساختمان قبر او نجات میمی

کنند، باز هم عیب شان تمام عیار زنده است، دردهایشان زنده است، همان جا که هستند باز هم غیبت میذهنی

کنند، باز هم با چیزهاي آفل که همان سنگ هم آفل است، کنند، باز هم مقاومت میبینند، باز هم قضاوت میمی

. شان استه نجاتکنند این راپرست هستند و فکر میهویت هستند، سنگهم

بخش و نجات،فکر کرده که ما بلدیم سنگ و کلوخ جان ندارند. البته موالنا ما را یک پله باالتر فرض کرده در اینجا

مان که قسمتی از مرکز ماست به جاي خدا، ما به جاي خدا در در خرافات. ما هنوز از آن مرحله رد نشدیم. نیست

ما آمدیم دین را با خرافه قاطی کردیم و . باورهاي خرافی گذاشتیم،اشتیممرکزمان حتی باورهاي علمی هم نگذ

ها مثالً جف القَلم، حاال و همه این حدیث،آوردهایی است که موالنا میدین همین است، آیه. دانیمفرقش را نمی

است، شناسایی ش صحبت تسلیم است، صحبت کار است، قانون جبران اهخواهیم خواند ما، هماآلنچند تا هم 

است، قبول مسئولیت است، تمرکز روي خود است، کار روي خود است، زحمت است، صبر است، درد هشیارانه 

آقا . چطور شده که ما خیلی راه آسانی را گرفتیم. هم موالنا و هم دین. گیردکشیدن است، اینها را راه نجات می

کند چیه؟ خودش درست می. کندرویم خودش درست میخوابیم میمی



# Programگنج حضور762برنامه شماره 762

41: صفحه

کنیم سنگ نتواند ما را نجات غیر از من پیشت سنگ است، البته فرض می:گویدموالنا از جانب خدا و زندگی می

هاي دیگر اگر کودك است، جوان است، هر وضعیتی دارد، شما از انسان. آن خرافه را نداشته باشیم،دهدب

. که این هم باید خودت دربیاوري،د به شما پول بدهندتواننهاي دیگر میالبته انسان. توانید کمک بگیریدنمی

رسد به این، به پول که یک کسی به ما کمک مالی که همه اینها می،توانند ما را حمایت مالی کنند مثالًموقتاً می

. تواند بکندبکند، غیر از آن کار دیگري نمی

آقا شما جاي من بودي چکار . گران سوال نکنیمپس بنابراین اینقدر ما به جاي خالقیت و ساختن فکر خود از دی

مشورت در جاهاي تخصصی شما یک چیز قانونی است، باید قانون . گویم مشورت بد استکردي؟ من نمیمی

ولی اینکه . اینها را من نمی گویمبدانید، با یک وکیل باید مشورت کنید، در مورد جسم با دکتر مشورت کنید، 

شود بهویت شدگی انسان هیچ کاري نکند، بخواهد به یک کسی متوسل هاي همرفتاريبراي نجات پیدا کردن از گ

آقا شما یک فکري بگویید به ما، ما آن را عمل . فقط از او یک به جاي ماهیگیر شدن ماهی بگیرد، یک فکر بگیرد

عشق زندگی آید،باید فضا را باز کنی، مرتب خرد زندگی می. چیزي نیستنهمچو. بکنم کارمان درست شود

زندگی درست . که شما را درست کند، براي همین خواندم اینها راآید، از درون با کن فیکون و قانون قضامی

.تواندکند شما را، بنده نمیکند، خدا درست میمی

2929مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بال، از غیرِ تو النَستَعیندر همچنانک ایاك نَعبد در حنین
کنم، قسمتی گوید من فقط به تو عبادت میچون همه نماز را بلدید که می. دانیداین دو تا مطلب را تقریباً همه می

همانحصاراً،کنممیعبادتتوبهانحصاراًفقط:گویندمیخوانندمینمازکهآنهاییاز سوره حمد در نماز هر روز

ماخداعبادتدر،دعادرشکستگییازاريونالهدرکههمانطورگویدمیموالناو.خواهممیکمکتوازفقط

ماباشدمامرکزدرنبایدشدگیهاهویتهمبنابراین،پرستیممیرااواگرخوب،پرستیممیراتوفقطگوییممی

فقط،پرستیممیراخدابگوییمبعد،بپرستیمراآنومرکزمانبگذاریم،بگیریمراشدگیهویتهمتوانیمنمی

،پرستیممیراتوفقطیعنینَعبدایاكگوییممیماعبادتحنیندرعبادتدربنابراینو.پرستیممیراخداهم

غیرخواهیممیکمکهمهاز،گیریمنمیکمکخداازفقطماهمبالهادر.گیریمنمیکمکماتوغیرازبالدرو

بارهفدهحداقلشایدوخوانندمینمازسالهاستکهآنهاییحتی،ببریمپیاشتباهماناینبهبایدماو.خدااز
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بهآدمهابه،رودمییادشانخدارسندمیمشکلبهاینکهمحضبه،کنندمیتلقینروزدرخودشانبهرااینها

.برندمیپناهاصطالح

2930مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

در لغت، وآن از پیِ نفیِ ریاایاك نَعبد حْصر راهست این
همازوکنیمعوضبایدرامرکزمانمااینکهاستدرونازنجاتراهکهبدانیدشماکهخوانیممیرامطالباین

بهگرفتنِانحصاريحالتنَعبدایاكاینگویدمی.بگذاریمراخدادینیلحاظبهوکنیمخالیشدگیهاهویت

ماپس،راباورهانهکنیمپرستشراخدافقطبایدیعنی،دهدمینشانراخداپرستشانحصاريحالت،اصطالح

میرااینهاماوهستندخدایا،هستندحقیقتاینهاکهبگوییمو،بگذاریممرکزماندرراباورتعدادينداریمحق

باورمنکهبرویممسئولیتبارزیراول،دوربریزیمکنیمجاروراباورهااینباید.باشیمپرستباور،پرستیم

بگذارمراچیزيهرچون،مرکزمدربگذارمراخداانحصاراًفقطوفقطبایدمنولی،پرستممادهمنیا،پرستم

.پرستممیراهمانمرکزم

کهرساندمیراانحصارحالتکنممیعبادتراتوفقطکهگویدمینعبدایاكبنابراینراهستنعبدایاكهست

درراشدگیهویتهمماکهماستکارهمینازعبارتریا.ریاستنفیپیازاینوباشیمنمرکزدربایدتوفقط

،راریااینبایدماپرستیممیراخدامانهگوییممیبعدپرستیممیشدگیهویتهمعمالًگذاریممیمرکزمان

یعنی،هستیمجوريآنکنیممیتظاهرو،نیستیمگوییممی،هستیمخاصیجوریکمااینکهورادوروییاین

خواهیمنمیماکهبگوییم،کنیمنفی،خودمانازکنیمدفعبایدرااین،عملدرنیستیمکههستیمخداپرست

ماداردانحصارحالتخداپرستشوخداازگرفتنکمکبنابراینپس.آنرويکنیمکارعمالًو.باشیماینطوري

رااینخواهدمی.بگیریمکمکتوانیمنمیدیگريکسازوبگذاریممرکزماندرراچیزيتوانیمنمیخداجايبه

بودمادروکودكهمینهمتمثیلشوخالصهبطوربگوید

2931مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

 اكیصرهست احصر کرده استعانت را و قصرنَستعین هم بهرِ ح
بهتواندنمیکسییعنی.استانحصاريهماین،خواهیممیکمکتوازفقطکههمنَستعینایاكاینگویدمی

ازهایمانبچهاز،همسرمانازکهتوقعاتهمهاینمابگوییدشماپس.بخواهدکمکدیگريکسازخداازغیر

توياینکهبراي؟خواهیمنمیخداازولی،خواهیممیمردمازکمکاینقدرچراچیست؟برايداریممادرمانپدر
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همینبراي.پرستیممیراآنهاو،هستندشدگیهاهویتهممرکزماندرخداجايبهاینکهبراي،هستیمذهن

منازفقطکهگفتهخدایعنیرااستعانتگویدمی.رویممیبیرونیعنی،همیشهرویممیخارجبهماکهاست

.استراهکوتاهتریناینو،بخواهیدکمکتوانیدمی

،کندمیتازتركرودمی،استدرازراههماناین،خداجايبهبخواهدکمکدیگرانسانهايازکههرکسیو

موضوعاتاینشمااگریعنیکنیمتازيتركذهندرماکهنیستسودمندو، درازکارنهاستتسلیمشرط: گفت

راخدافقطوکنیدپاكرامرکزتانکهنخواهیدوکنیدبحثکنیداستداللبخواهیداگرشویدمیمتوجهرا

خواهیدمیراراه،استخودتانتقصیردیگر،بخواهیدکمکاوازفقطوفقطوبخواهیدکمکاوازوبپرستید

.نیستیدراهکردنکوتاهدنبال،کنیددراز

نشانمابهو،بیایدخردشدهگشودهفضاياینازوکنیمبازدرونماندررافضاتوانیممیماکهشدمعلومپس

خواهیممیکمکآنهاازکهرامردمهمانو،برمانودورازمخصوصاًیماخواستهمردمازکمکحاالتاماکهبدهد

ناراحتشما،بیفتدخطربهآنیا،بشودحملهاگرآنبهباشدمرکزتاندرکهچیزيهر،مرکزماندرایمگذاشته

راچیزهاخداجايبهمرکزتاندرشما،شویدمیناراحت،گذردمیفکريذهنتانازاصالًشمااگر.شویدمی

،کنیدنظارتکنیدبررسیهیراموضوعدوهمینیعنی.بپردازیدخودتانبهفقطوبشویدآگاهباید.گذاشتید

ولی،پرستمنمیرااوونگذاشتمراخداوخواهممیکمکآنازو،پرستممیگذاشتممرکزمدرراچیزيچه

راکاراینطوريکیتاببینمباشدخودمبهحواسمفهممنمیهمرامعنایشو،گویممیرااینهاذهنبههمیشه

.شدنخواهدکوتاهراهدهممیادامهکهزمانیتا،دادخواهمادامه

2932مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

طَمعِ یاري هم ز تو داریم و بسکه عبادت مر تو را آریم و بس
هویتهمازنه،داریمتوازفقطهمیاريانتظارو،راشدگیهاهویتهمنه،کنیممیعبادتماراتوفقطکه

.شدگیها

هماینکهبراي،خداازخوریممیهمیشهماراسیلیاینبخوانمبیتچندیکبدهیداجازهسیلیبهراجعاما

تلفوقتخواهیممیورویمنمیآنهاانداختنوآنهاشناساییمسئولیتبارزیرراحتیبهوداریمشدگیهویت

سیلیمعشوقدستچون،استخوبهمسیلیاین:گویدمیموالناکهبدانیمباید،خوردیمسیلیاگرو،کنیم

:گویدمی.دهدمیشناساییمابهبالفاصلهاینکهبراي،بپذیرياگراستآورمستی،زندمی
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2717مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نَک قفا پیشت کشیدم، نقد دهسیلی نقد از عطاء نسیه بِه
منیعنی.استبهترخیلیذهنیمننسیههايبخششاز،بزندسیلیخدایعنیبزنیسیلیتواگرلحظههمین

دانممی،نهمن،دهممیپاداشتوبهمنبعداًبدهادامهرااینحاال،بخواهماوازنسیهعطايورومنمیذهنبه

.کردمتلفوقتخیلیمناینکهخاطربهخورممیکههمراسیلیاینو،بشناسمبایدراشدگیمهویتهمکه

.گوییدمیخدابهداریدشمایعنیبزناآلنوگرفتمراسرمپشت،سرپشتیعنیقفا،گویدمی

2718مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خاصه آن سیلی که از دست تو است
که قفا و سیلی اش مست تو است

همومنگردنپشت،قفاهمزندمیسیلیاگرخداکهشودمیمعلومپس،زنیمیتوکهسیلیآنمخصوصاً

راتوسیلییعنی،توستمستخوردمیسیلیکهکسیآنوقفاصاحباینجادر.استتومستدوهر،سیلی

کهدانممیمن،گرفتخواهمراسیلیپیغام.شدخواهمسیلیاینمستمن،کنمبازرافضاوبخورممناگرهم

بشومخشمگینوکنمشکایتوذهنبهرومنمیمنپس،سیلیاینبوسیلهداريپیغامییکتو،قضاستقانون

.بگویمناسزاو

2719مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خوش غنیمت دار نقد این زمانهین بیا اي جانِ جان و صد جهان
جهانصدوجانجانِايبیا:کهگویدمی.شودمیمتوجههمخودشومعشوقبهگویدمیانسانجانبازو

استمعشوقهمینجانجانِ،خواهمنمیرابیروندنیاي،خواهمنمیراجهان،جهانرومنمیمنیعنی

این،هستسیلیبااینکهولو،بدهینشانمنبهتوکهآگاهممن،اآلنبیاآگاهمخودممنیعنیهین.خداست

بهکهسیلیمقابلدرکنممیبازرافضاهم،انسانعنوانبهفهمممیمنهملحظهاینیعنیزمانایننقد،لحظه

راکاراینقدرآگاهانهمنیعنیدارغنیمتخوش.هستمشناسقدرمنرااینو،خورممیگذشتهاشتباهخاطر

گوشذهنیمننسیهعطايبهوجهان، بگذارم گذارمنمیرالحظهاینیعنی.کنمنمیتلفراوقتمنودانممی

صبرماشویممیتنبیهقضاقانونوشدگیهاهویتهمخاطربهماکهموارديدرکهاستمهمبسیاربسیار.کنم
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غنیمتمنو،استمنبیداريفرصتلحظهاینکهبگوییمو،کنیمبازرافضاوبگیریمرازندگیپیغاموبکنیم

،لحظهایننقد،زمانایننقد،دهمنمیدستازودانممی

2720مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سر مکش زین جوي، اي آب رواندر مدزد آن روي مه از شبروان
شب،دنیاشبدرما،هستیمما،روندمیراهشبدرکهکسانیازراماهروياینگویدمی،گوییممیخدابهما

راماهشروياوقاتگاهیولی.نکنپنهانراماهترويتوگویدمی.بینیمنمیدرست،رویممیراهداریمذهن

بادیگرانسانهايبهو،بچسبیمرامادرماندامنبایدخوردیمکهسیلیدانیممیماو،دهدمینشانسیلیبا

.نکنیممراجعهذهنمان

ماازراماهترويتوکهگوییممیخدابه،بینیمنمیدرستورویممیراهداریمذهنشبدرکهانسانهاماپس

جوزینمکشسر،شوردمنازیعنیمنجويازهستیکنندهزندهآب،هستیروانآبکهتوو،نکش،ندزد

آبپس،استفضاگشاییوتسلیممستلزمکارایندانیدمیشماخوب،روانآباي،منیعنیجو،منازیعنی

.بکندعبورلحظههمینتواندمیشمااززندگیروان

اینبهمانهمهاآلنما،افتادخواهدمابرايبداتفاقاتوالمنونریب،دادمتوضیحراابیاتآنکنیدتوجهولی

ماراشدگیهاهویتهم،مانهمهداشتیمشدگیهویتهموکردیمغفلتگذشتهدرماکهداریمتوجهموضوع

پناهنظیراشتباهاتیوکنیممیحملدرد،داریمکینه،داریمرنجش،دادیمادامهراذهنیمنعقل،دادیمادامه

دیگرطرفاز.بخواهیمکمکخداازفضاگشاییبادرونازنگرفتیمیادحاالتاوداریمرامردمبهآوردن

.کنیمصبربایدپس.نیستیمبلدرافضاگشایی

اگر،راخودتانببینیدکهکنیدتکراراینقدربخوانیدزیادراابیاتاینشماکنممیپیشنهادمنهمینبراي

،کنیممیمانهمه،کنیدمیکهکنیدمیحملاگردردشما،نکنیدمالمترادیگران،کنیدمیحملدرددیدید

ماازراخودشرويماهآنکهمواقعیو،رودمیدردبسويدردوکنیممیحملوکردیمانباشتهرادردها

،بینیمنمیدرستراراهما،کنیممیمقاومتکه،کنیممیقضاوتکه،استخودمانتقصیرکه،دزدیدهشبروان

بایدمایعنی،کنیممیشانپرستشکهباورهاییهمان،کندمیهدایتراماکهاستمرکزمانباورهايهمین

.مبشوینبایدهمناامیدم،نکنیعجله،کنیمکارخالصهخودمانرويمدتی
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2721مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لب لب جو سر برآرد یاسمینتا لب جو خندد از آب معین
دربرویدگل،بشودخوبماحالیعنیخنددجولب،شودمیردزندگیآبکههستیمماجو،ماستفرمجولب

کهجولب،شدردماازفضاگشاییاثردرزندگیخردوقتییعنی،زاللصافآبیعنیعینمآب،ماچهاربعد

قراریاسمینمافرمتمامیعنیجولبهمهیعنیجولبلبو.خندیدخواهدماستجامد،ماستفرمقسمت

چهارکندشکوفاتواندمیکهستایزديزاللآباینشودمیمعلومپس.استقرارزیباگلهايیعنی،است

پرقوتوگواراآب،زاللآب،معینآبجايبهاآلندانیممیماپس،ذهنیمنهايتوصیهوفکرهانه،رابعدما

،اینهانبودندمقوياصالًوخوردیمماکهبودهدردهاوذهنیمنمسمومآبهمیشهآنوري

2722مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چون ببینی بر لب جو سبزه مست
هستپس بدان از دور کآنجا آب

،شدسالم،شدبهترشدشکوفا،کنیمینگاهذهنباولوخودتفرمکهببینیوقتی،ذهنباحتییعنیدوراز

رفتارم،شدهدرستبیروندرکارممنبینیمی،کنیمینگاهذهنباحتی،شودمیردآبجويازکهبدانپس

،گردهمیبهترمالیمامور،شدمبهتريآدم،شدماخالقخوشعموماً،شدهبهترهامبچهبا،شدهبهترهمسرمبا

سبزآنجا بینیمیکنیمینگاهدوراز، شودمیردآبکهدانیمیوذهنیعنیدورازدورازبینیمیذهنبا

.استهمینطورهمانسان،شودمیردآبآنجاازفهمیممی،درآمدهگلوهستدرختهستجایییک،است

داشتیمرابیتاینخواندخواهمشمسدیوانومثنويازبیتهایی،ابیاتاینبیشترتوضیحدربله

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

با لبِ او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
خواجه اندرآ: خاصه که در گشاید و گوید

میانسانیعنیمردقداندازهبهرازندگیلباس،رالباس،زندگیخیاط،عشقخیاطگفتکهخواندیمرابیتاین

اینباشدشدهبازفضااگرولی،بودخواهدکوچکخیلیلباسش،باشدکوتاهخیلیهشیاریشقداگر،دوزد

بله،بکنیمبزرگترراحضورمانهشیاريقدبایدمرتبماپس.شدخواهدزیادترزندگیش
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759مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

درمیانِ اصبعینِ نورِ حقایمن از نقص و غَسقنورِ غالب، 
بهمااگریعنیاستایمنتاریکیونقصازاستهشیارينورکهنوري،حضورنوریعنیغالبنورگویدمی

استذهنغلیظتاریکیاثربرنیست،جسمیهوشیاريمثلندارد،نقصیهیچازاینبشویمزندهحضورهشیاري

.استخداانگشتانبیناینبشویم،زندهحضورهوشیاريبهاگرنور،اینو

760مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مقبِالن برداشته دامانهاحق، فشانْد آن نور را بر جانها
. کردندبازرادامانشانکههستندبختاننیکفقطاست،فشاندهرانورانسانهاهمهبهجانها،همهبهخداگویدمی

یککنیدمیگوشابیاتاینبهایدنشستهشماو،دهمنمیبیشتريتوضیحدیگرمن،استسادهچونابیاتاین

شناساییواندآمادهکههستندکسانیالنمقبدهند،نمیگوشآنها،بدهیدگوشاینهابهکهگوییدمیهمايعده

ازکهزندگیخرَدباکنندتالشوکاربایددانندمیکنند،میرعایتراجبرانقانوندارند،اشکالیچهکهکنندمی

مندانشباکنند،میقضاوتکنند،میمقاومتذهنیشانمنباهمعدهیکبشوند،رهاذهنیمنمصیبتاین

:استحدیثیکبله،.کنندجمعراالهینورکهندارنددامننیستند،مقبِلاینهاکنند،میتالشدارندذهنیشان

"دى ومنْ اَخْطَأَه ضَلَّ إِنَّ اللَّه تَعالَى خَلَقَ خَلْقَه فی ظُلْمۀٍ فاَلْقى علَیهِم منْ نُورِه فَمنْ اَصابه منْ ذلک النُّورِ اهتَ"

. خوانیممیبعداگذاریممیرافارسیشحاال

765مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

رنگ زشتان، از سیاهابۀ جفاسترنگ هايِ نیک از خُمِ صفاست
منیعنی،بشویمنابکنیمبازکنیم،بازکنیم،بازبایدرافضایعنیاست،نابیخُمازخوبرنگهايکهگویدمی

ما:کهگویدمیداردموالناپس. استرنگاینازخوبخاصیتهايو،استاینازگویدمیخوبرنگنماند،ذهنی

رادلمانو،بیندازیمراشدگیهایمانهویتهمما،آیدمیکهکمکیآید،میزندگیطرفازکهنوريباتوانیممی

یعنیسیاهابه،اززشتانرنگاما.استنابیخُمازدرونهمبیرون،خوبرنگهايهم. بشویموصلوکنیمناب

.دادمتوضیحقبالکه،استوفاعکسهمبازجفااست،جفالجن

،گویدنمیرابلهآنو،استخداجنسازکهآیدنمییادشاآلنو،الستتعهداسترفتهیادشکهکسیهریعنی

دارددردباتوأمجسمیهوشیاريیکمرکزشدرکند،میجفاوفاجايبهکند،میستیزهبنابراینگوید،مینهو
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و،دهدمیمابعدچهاربهزشتیرنگجفاسیاهابه. سیاهابهلجن،باآمیختهآبگذاردمیرااسمشموالناکه

آن.باشدالستانکاروجفاسیاهابهیاوباشدصفاخُمتواندمیمامرکزپس. مامرکزداردزشترنگهمینطور

.دارنداآلنانسانهابیشترکهشودمیهمانطوريباشدسیاهابه.شوندمیتغذیهآنجاازمابیرونبعدچهارموقع

.بعدچهاردرداشت،خواهندسالمیوزیبارنگهاي،باشدمرکزشاندرصفاخُماگرولی

761مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خدا برتافتهروي، از غیرِو آن نثارِ نور را او یافته
.استبرگرداندهخداازغیرازرارویشو،استیافتهراخدانوربخششایناست،مقبلکهانساناینکهگویدمی

هرزند،میحرفخوشلبباولی،زندمیحرفاوکهاستدرستکه،وقتیکهگویدمیکهاستبیتیتوضیحدر

باید،استجفاسیاهابهمرکزشدرکهکندمیحسو،استخشکبیندمیرابعدشچهاریعنیراباغشکسی

خداغیرازرويو،اندیافتهراخدانثارايعدهیککهبداندکند،کارخودشرويهمفقطکند،کارخودشروي

. خواهیممیکمکتوازفقطوکنیممیعبادتراتوفقطکهدیگر،خواندیمکهمطلبیدوهمانبرتافتند،

762مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ز آن نثارِ نور، بی بهره شدههر که را دامانِ عشقی نا بده
لحظهایندروبستهرادامنشکسیهراست،گشاییفضاتواناییعشقدامناست،نداشتهعشقدامنکسیهر

معلومپس. استنگرفتهراخدانورنثارآناست،گشاییفضااست،تسلیمهمیندامنکردنبازکند،نمیباز

مقاومتکنیم،میستیزهببینیمکههستیممااینو،دهدمیخرَددهد،مینورمابهلحظههرخداشودمی

کهدیدیمموقعهربگیریم؟رانورنثارایندرونازتوانیممی،نهیاداریم؟بیرونبهروکنیم،میقضاوتکنیم،می

گیریم،میایرادکنیم،میصحبتمردمبهراجعیا،گوییممیبدمردمبهراجعداریمزنیم،میحرفخشکلببا

ازپس.خشکدمیداردهمماباغحتما.کنیممیصحبتداریمخشکلبباکنیم،میایجاددردکنیم،میغیبت

. ایمنبردهبهرهکافیاندازهبهیا،ایمبودهبهرهبیحاالتانورنثار

763مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بلبالن را عشقْ بازي با گُل استجزوها را روي ها سويِ کُل است
مناگراست،آنکُلسويآنرويواستجزوآناستجنسیهرازاست،جنسیچهازمامرکزببینیمباید

دیو،بگذاریمرااسمشحاالکهاستبیرونشدگیهویتهمیکجزوایناست،شدگیهویتهماست،ذهنی



# Programگنج حضور762برنامه شماره 762

49: صفحه

دردمرکزمانازقسمتیاگر. دیگرخواهیمنمیخداازیعنی،خواهیممیبیرونازرویم،میبیرونبهاگرشیطان،

بلبالناما. بزرگترشمنتهاجنسآنبهرواستجنسیهرازیعنی.رویممیداریمبزرگتردردهايسويبه،است

گلبابازیشانعشقاینهااست،زندگیرمزگُل.هستندحضوربهزندهیامقبِلوبختنیکانسانهاياینجادر

. استمشخص، استگلبابازيعشقرابلبالناست،

764مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

و زرد رااز درون جو رنگ سرخ گاو را رنگ از برون و، مرد را
مارنگواقعدر،ایمگذاشتهمرکزمانراشدگیهاهویتهموقشرکهوقتیمانیست،حیوانشبیهانسانگویدمی

منعکسبیرونشدرکهاست مرکزشانسانولی،استبیرونازرنگشگویدمیحیوان،اینکهمثل.استبیروناز

رنگاینکه. بخوریمعلفتوانیمنمیبیرونازماولی،شودمیقشنگتررنگشخوردنعلفباگویدمیگاو. شودمی

چیمرکزماندرکه،کردجستجومرکزمانازبایدحتما،باشدمریضیاباشدسالمباشد،زردیاباشدسرخما

.هستچیمرکزتانکهببینیدباید،استناجوراآلنبیرونتاناگرشماو.هست

دردارم،بزرگفامیلهمهایناست،اوهمسرماست،اینپولماست،ایندوستمکهمنآقاکهبگوییدتوانیدنمی

بیرونخوبرنگوخوشبختیعاملتوانیدنمیرااینها. استبیرونهست؟چیاینهاکنم،میزندگیبزرگخانه

مامرکز،هستیمانسانچونولیچرا،بودیمحیواناگربود،خواهدبدتانرنگ،کنیدافتخاراینهابهاگر. بدانید

حتمااستسالماگر. داردمامرکزبهبستگیمابعدچهاریعنیما،بیرونشود،میمنعکسمارويدرکهاست

گرفتیدراجلویششمااست،ناسالماگرآید،میبرکتوآیدمیزندگیطرفآنازحتمااست،مرکزماندرنابی

ذهنیمناینکنید،میقضاوتجوريچهکنید،میمقاومتجوريچهکنید،میستیزهجوريچهکهببینیدباید

مناینکهزمانیتاشدنخواهیدسالمشماو.استشمامرکزشماذهنیمناست،شدهتشکیلچیزچهازشما

درراچیزيتوانیدنمیشماکهگفتدینزبانبهحتیرا،اینهاشکافدمیداردموالناامروز. استشمامرکزذهنی

. خودشبرايبکند،بایدکسیهربکنید،ریارفعباید،استریااین. استخدااینکهبگوییدو،بگذاریدمرکز

766مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

لَعنَۀُاهللا، بويِ آن رنگ کثیفصبغَۀُاهللا، نامِ آن رنگ لطیف
مناگراما،استمامرکزفرمِبیهوشیاريِنابیِکهاستلطیفیرنگآناسماست،رنگیبیکهخدارنگ:گویدمی

بويشود،میساطعآنازکهچههروانرژيیعنیبوي،و.استخدالعنتاسمشواقعدر،باشدمامرکزدرذهنی
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لحظههرواقعدر.کندمیساطعدرد،باشدهقاطیجسمیهوشیاريآنسیاهابه،آنکثیف،رنگآنکهچههرو

کسیهریعنی،نشوددرستکارتاهللاء شاان نشود،درستکارتنشود،درستکارتکهگویدمیخدااینکهمثل

.شدنخواهدجورکارشکند،میحملخودشباداردراخدالعنتاستگذاشتهمرکزشدرراذهنیمنکه

ساطعکهانرژيیعنیبودرد،باتوأمجسمیهوشیاريیعنیکثیفرنگآنبويکثیف؛رنگآنبويِلَعنَۀُاللَّه،

دردمننکن،درسترامنکارنکن،همکاريمنبا:کهگویدمیچیزهمهوکسهمهبهواقعدر،کندمی

. دیگراستخدالعنتاینهابزنید،لطمهمنبهنشوید،دوستمنباکنم،میپخشدردمنخواهم،می

دعوتایناستعشقرنگاین. نیستمنمرکزدرفکريهیچیعنیرنگیبیرنگی،بیونابیخدا،رنگولی

ارتعاشبههمهدررازندگیآدمآناست،دوستیشودمیساطعآنازکهانرژيوهمکاريبهراجهانکندمی

اوکهبعديهردربیندازند،راهراکارشخواهندمیهمهکنند،میهمکارياوباهمهاست،خوشایندآورد،درمی

.استهمراهاوبازندگیخرداست،همراهاوباخوشایندانرژياینلطیف،انرژياینچرا؟شود،میموفقرودمی

.کردنخواهدزندگیشد،نخواهدموفقاوداردذهنیمنمرکزشدرکهکسیهر

کندمیذهنیمنکهکاريهر،بیاوردبیرونخواهدمیرامردگیزندگیاز:گفتهمینکه،گفتگفتیم،همامروز

:گویدمیاست،قرآنآیههماین. کندمیفکروکندمیعملخودشتخریبوخودشکردنمتالشیمحورحول

138، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره
 » غَۀَ اللَّهبغَۀً ۖ◌ صبص نَ اللَّهنُ مسنْ أَحمونَ ۖ◌ وابِدع نُ لَهنَحو«

.ما پرستندگان او هستیم. این رنگ خداست و رنگ چه کسى از رنگ خدا بهتر است

آنازبهترچیزيهیچرنگواستخدارنگباشدمامرکزشدگیهویتهمازعاريوصفاونابیاگریعنی

شفافمرکزشکسیهرپس.گفتیمقبالکهچیزيهمان،هستیمرنگیبیرنگاینپرستندگانماونیست،

.استخداپرستندهواستگذاشتهمرکزشدرراخدارنگآدمآننیست،آنجادرشدگیهویتهمهیچوبشود

767مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

روداز همانجا کآمد، آن جا میرودآنچه از دریا به دریا می
یکتاییدریايبههمما. رودمیدریابههمیشهآبآب،مثلرود،میدریابهباشددریاازکهچیزيهر:گویدمی

رویم،میآنجابهآمدیمجاهرازرویم،میهوشیاريدریايسويبههستیمهشیاريوهستیمآبهممارویم،می

بارویم،میقهربارویممیزوربههایمانبعضیرویم،میسوآنبهداریمحتماویکتاییدریايازآمدیم؟کجااز
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هویتهمشناساییومسئولیتقبولبارویم،میهمکاريوتالشوگشاییفضاباهایمانبعضیرویم،میکتک

. استآسانتراینرویم،میکردنریارفعوشدنمتواضعودردهاوشدگیها

بهتسلیمطریقازطریق،همینازرسند،میبهشتبهکهآنهاییگفتداشتیم،همتمثیلییکگوید،میبله،

زبانبهماحاالوندیدیم،جهنمیمابشویم؟ردجهنمازمانبودقرارمگرکهپرسندمیآنجارسند،میبهشت

بودید،تسلیمشماچوناینها،وبودسبزوشدیممیردکهجاییآن:گویدمیکنیم،میترجمهداریمخودمان

شمابرايآنجاگرفتیدراپیغاموکردیدبازرافضاآمدلیسیموقعهرشماچونکردید،مسئولیتحسشماچون

دردهايجهنماینتويازبالخرهانسانیهرکهبگویدخواهدمییعنی.ندیدیدراجهنمشمابلهشد،سبز

فضاآنقدرايعدهیکولی،شودمیآببهتبدیلدردهااینفورااست،کوتاهایناینکهولوشودمیردهوشیارانه

کهشوندنمیمتوجهاصالشدگیها،هویتهمانداختناینازشوندمیردوقتیکه،هستندبلدخوبراگشایی

. آیدمیوجودبهخوشایندوزیباانرژيزمانهماندازندمیوقتیبالفاصلهچون،شوندمیرددارند

768مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ورِ کُه، سیل هايِ تیزْرواز سوز تنِ ما، جانِ عشقْ آمیزْ ر
جانکنیمبازرافضامرتباگرهممادریا،سويبهروند؟میکجا،شوندمیجاريسیلصورتبهآبهاکوهسراز

کنیم؟میبازرافضاآیاکهداردمابهبستگیپس. یکتاییدریايسويبهرودمیماتنازسیلمثلماآمیزعشق

آیاکنیم؟میعملفهمیم؟میخوبخوانیم،میکهابیاتیهمینبهوکنیم؟میمسئولیتحسشویم؟میتسلیم

باشیم؟نداشتهدیگرانباکاريماشودمی

ماپايکهبینیممیمرتب. دیگرانرويتمرکزوکندمیایجادذهنکهاستبیرونیعللراهاینمشکالتبیشتر

آنهاپسرمان،دخترمان،رويمان،نوهرويگذاریممیداریممیبرخودمانازراحواسماناینکهخاطربهلغزدمی

بهداریمهویتییکاینکهبراي،آییمنمیبِدرآنهافکرازماولی،استسالشانچهلمثال،هستندبزرگیآدمهاي

نکنی،کنترلنباشی،مادرتواگر:گویدمیمابهخودشفکرباوخودشعینکباذهنیمنوپدریامادرنام

خوبهستی؟کیردیگاست،غلطهمدرستشکهدرست،راهبهخودش،قولبهنکنیهدایتونکنیتملک

. دیگرکندزندگیبروداودهدمیاجازهداردسالپنجوچهلساله،چهلدختریاپسرکهآدمی

رويازراحواسشانکهلغزشجايیکهمانباولیدهندمیگوشبرنامهاینبهظاهراهاخیلیکهچهگرو

کهاست،خودشانبچهیاهستایشاننوهاستممکناینهاحاالدیگران،رويگذارندمیودارندمیبرخودشان
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اینهاشوندمیهویتبیکهکنندمیفکرچونولیسال،پنجاهسال،سیسال،چهلدیگرنیستندکهبچه

. مانندمیباقیذهنمحبوسبروند،یکتاییدریايسويبهتیزروهايسیلمثلآمیز،عشقجانمثلتوانندنمی

&&&پایان قسمت سوم &&&
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:خواندیمکهداشتیمبیتاین

760مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مقبِالن برداشته دامانهاحق، فشانْد آن نور را بر جانها
بعدشگفتیم،کردندجمعرانورآنوکردندبازراهادامنبختاننیکو،فرستادهاجانبررانورآنخدایعنی

:اینستاشترجمهحدیثوآمدهحدیثیکازاینبودحدیثیک

حدیث
"دى ومنْ اَخْطَأَه ضَلَّ إِنَّ اللَّه تَعالَى خَلَقَ خَلْقَه فی ظُلْمۀٍ فاَلْقى علَیهِم منْ نُورِه فَمنْ اَصابه منْ ذلک النُّورِ اهتَ"

هر که را این نور رسید به راه .سپس بر آنها نوري ساطع کرد. همانا خداوند، آفریدگان را در تاریکی بیافرید"

".هدایت رفت، و هر که را این نور نرسید به راه ضاللت رفت

شماراقرآنیاحدیثاینخوانممیمنکهوعلّتیخواندمیکامالًگویدمیموالناکهمطالبیباحدیثاین

آیا.استقرآنهايآیهکههمقرآن،استرسولحضرتفرمایشاتکهحدیثکهرامطالباینمااصالًکهببینید

اوانسانمورددرخداکهگویدمی.کنندمیعملوندافهمیدهرااینها،روندمیرادینراهگویندمیکهآنهایی

اینکههر،رفتهدایتراهبهرسیدنوراینراکههر،کردساطعآنهابهنوريیکبعد،آفریدذهندرتاریکیرا

آسمانازرانوراینوگشودرافضاکسیهرذهنیمنتاریکیدرسپ،کردپیداراراهشدهدایتگرفترانور

.گرفتدرون

مابااليآسمانفرستادرانوريآسمانازخداگویدمیوقتیاستدروناستآسمانآمدنشراهکهبکنیمتوجه

،شدهبازمادرآسمانایناصالًکهیماپرسیدهماآیاو.استخورشیدنورفقطاینجا،نیستنوراینجا،نیست

اَثردرگوییممیمرتّبکهاستزندگیخردهماناین؟آیدمینوريآسمانازبینیممیراآسمانایننشده

هرورفتهدایتراهبهرسیدنوراینراکههر.نشیندمیماجانبرزندگیلطافتوزندگیعشقوخردتسلیم

شماو،شدمشخّصکامالًاآلندیگرکنممیفکر،گمراهییعنیضاللت.رفتضاللتراهبهنرسیدنوراینراکه

،خواندخواهیمکهدیگرهايحدیثیاحدیثاینهم

میعملدیگرانیاکنیدمییایداکردهعملشماکهببینیدبخوانیدتوانیدمیخوبراقرآنهايآیهوهمچنین

،عشقدرزيگفتدومبیتکهکنیممیصحبتداریم.رادیگرانوخودتانوضعازبکنیدارزیابییکوکنند

ماکنیممیبازآندررافضاییکهايباندازهیعنی،دوزدمیهاانسانهوشیاريقامتبررالباسعشقخیاط
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ازبیتچند.بکوشیمبایدسزاواريوشایستگیآوردنبدستوفضاگشودندرپس،زندگیازگیریممیزندگی

.کندمیفرمایشروباه.استخروروباهداستانکهخوانممیپنجمدفتر

2382مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

فرض باشد از برايِ امتثالجستنِ رزقِ حالل: گفت روبه
امتثالبراي،تسلیماَثردرآیدمیورآنازکهاستروزيحاللروزي،حاللروزيجستجويکهگویدمیروباه

درچه،بشودانجامبایدجبرانقانونیعنیخالصه.استواجبیا،استالزمخداعواملازفرمانبرداريیعنی

براي،درونفضايگشودنوبیروندرمانمالیوضعیتیامانماديبعدجملهاز،مانبیرونیبعدچهارتوسعۀ

چههرکنیمکوششبایدیعنی،کنیماجراراجبرانقانون.کنیمدرستراترازو،کنیمدرستراآیینهبایدکاراین

.بگذاریمداریمتواندر

راخودشاتفاققضاقانونگفتیمامروزحالعیندر.استالزمجبرانقانونوترازووآیینهکهشدهصحبتبارها

بشودواردایزديدماینکهدادناجازهوفضاگشایی.استاتفاقبهترینکهلحظهایندرمابرايآوردمیبوجود

میوبشوگویدمیاویعنی.کندمیکارفَکانکُنبابیرونودرونتغییراتاینکهبراياستالزمصبر.استالزم

.استالزمعللبعنوانبیرونیعواملندادندخالت.کندمیکارشود

یکخداکهکنندمیفکرذهنیمنتوهماتدروندارندجبرانقانونبهاعتقاديکهکسانیبرايگفتگوهااینو

خداکهکنندمیفکرذهنیمنیادیویاشیطاندستدرکامالً،اندکردهرهاراخودشانوکندمیدرستجوري

روباهاآلن.درونفضايگشودندرنهوشوندمیموفّقدنیادرنه،روندمیراهبیراهاینهاو،کندمیدرستدارد

هماینبله.خداهايفرمانبامنتها،کردکاربایدروزيآوردنبدستبراي،دیگراستتمثیل،کهگویدمیخربه

استحدیثدوباره

حدیث
"هاداللِ جالْح الْفَریضَۀِ، طَلَبعداللِ فَریضَۀٌ بالْح مٍ، طَلَبلسلی کُلَّ مع اللِ واجِبالْح طَلَب"

مسلمانی واجب است، طلب حالل فریضه اي است پس از فریضه واجب، طلب حالل، به منزله طلب حالل بر هر « 

». جهاد است

نشانموالناشعرباهمراهحدیثایناستجهادبمنزلۀحاللطلب،واجبفریضهازپسایستفریضهحاللطلب

درستخودشجوريیکراکارهايکهکنیمفکروبخوانیمنمازکنیمعبادتمامثالًکهنیستکافیکهدهدمی
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خواهدمیماندلچقدرهرخواندیمنمازکهحاالمثالًاین.آوردیمبجارافریضه.خواندیمنمازماچونکندمی

همینطورو.کردیمراکارمانماچون،شدخواهدسالمحالهربهماجسماین،نکنیمورزش،بخوریمتوانیممی

براي،فضاگشاییبرايکنیممیپیداراهیواقعدر،آوریممیبجارادینیهايفریضهمااگرکهدهدمینشان

الزمجبرانقانونیعنیکردنکاراینو.کنیمکار،کنیمکاربایدبعدش،زندگیخردباشویممیشارژوحضور

.ببینیدرااینهاشماخواستمحاال.استجهادگویدمیبمنزلۀواست

2383مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نیاید، پس مهم باشد طلبمیسببعالَمِ اسباب و، چیزي بی
بهبستگیمالیاقتو،دوزدمیمالیاقتوشایستگیمطابقیابراساسرالباسعشقدرزيگفت،کنمآوريیاد

میقضاوت،کندمیمقاومت،کندمیستیزهو،کندنمیبازرادرونفضايکسیاگرو.دارددرونفضاگشایی

گویدمی.شدنخواهددرست،گذاردمیآنجايدیگریکی،دهدمیدستازراآفلچیزیکمرتّبهی،کند

.آیدنمیبدستسبببدونچیزي،کندمیکارجبرانقانونومعلولوعلّتقانونجهاناینیعنیاسبابعالَم

.استمهمطلببنابراین

میمنبگوییدايگوشهیکبشینیدشماکهنیستاینحدیثوکندمیموالناکههاییصحبتبهتوجهباطلب

قانونوترازووآیینهیعنی،نباشدزندگیخردونباشدعملپشتشوخواهممیمنبگوییاگر.فقطخواهم

خردوحضورطلبپشتو،استمهمطلب.استهپروت،استتوهم،استذهنیمنمریضیایننباشدجبران

،بله.جهانآنهمجهانهمینزمینهدوهردر،باشدبایدعملوزندگی

2384مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا نباید غصب کردن همچو نَمروابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه است امر
آمدهبوجودچیزیکوداریمنگهذهنیمننبایدمابنابراین،هستفرماناینوخدافضلازکنیدطلبگویدمی

کنیدطلب.ایمکردهراکاراینماو.منمالاینبگوییم،کنیمغصبرافکرهامخصوصاًدیگرچیزیکبوسیلۀرا

بیایدنورآسمانآنازشدهگشودهفضايآنازکهکنیدبازرافضابایدخدافضلازکردنطلببرايخدافضلاز

غصبدیگریکیازبرویدببریاحیوانمثلنهرامنفضلکنیدطلبمنازکهاینستالهیفرمانپس.بیایدخرد

.تانذهنیمنباکنید

:گویدمیاستقرآنآیۀهماینبله
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10، آیه )62(قرآن کریم، سوره جمعه
»الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ فَإِذَا قُضیت الصّلَاةُ فَانْتَشرُوا فی « 
باشد که رستگار . و چون نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و رزق خدا را طلب کنید و فراوانش یاد کنید« 

». شوید
وقتییعنی،یافتپایاننمازیافتپایاننمازکهوقتی،کندمیکاملراموالناشعرهايوحدیثهمانصحبتاین

میاوازخردوانرژيموقعآندر،بودعمیقحضوروشدیدوصلاوبههاییزمانیک،شدیدخدابهوصلشما

همراخداروزيکنیدطلبو،کنیدکاربایدنکنیداکتفاءنمازاینبهفقطیعنیشویدپراکندهزمیندر.گیرید

،بگیریدخردبشویدوصلمرتّب،بشویداوجنسازمرتّبیعنیکنیدیادفراوانشوماديروزيهممعنويروزي

.بشویدرستگاراستممکنترتیباینباکنیدبازرافضا،بگیریدخردبشویدوصل

استکافیهمینبگوییمبکنیمذهنیمنباباشدعبادتاسمشکهکارهایکسريببندیمرافضاشودنمی

مسئولیت،بکنیمهمکارعمالًبایدخردگرفتنوحضوربرعالوهیعنیاین.کندمیدرستجوريیکخودش

:گویدمیموالنارااینها.بشوددرستماندرونوبیرونتابگذاریمداریم تواندرچههرو،بپذیریم

2385مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ست و بر در قفل هادر فرو بستهاي فتابر رزق: گفت پیغمبر که
شادي،بیایدخرد،بیایدعشق،بیایدپیغامورآنازمعنويرزقچهرزقبرکهفرمودرسولحضرتگویدمی

خدابهماکهنیستسادگیاینبهیعنی،استشدهزدههاقفلدربهوشدهبستهدرجهانیاینرزقهم،بیاید

.بشویمزنده

2386مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هست مفتاحی بر آن قفل و حجابجنبش و آمد شد ما و اکتساب
ذهنیمندادن،کردنتجارتفقطنه،قسمتدوهردرماکردنکسبوماحرکتوکار،جبرانقانونبنابراین

کردنکاروریختنعملوفکربهرازندگیخرددیگرطرفاز،گرفتنرانابهوشیاريوهاشدگیهویتهم

شودنمیترصریحاینازدیگر.هاستحجابوقفلآنکلیدیامفتاح

2387مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

طلب، نان سنّت اَهللا نیستبیکلید، این در گشادن راه نیستبی
کردنجاريوماجوشوجنبش؟چیهکلید:گفت،کردپیداراهشودنمی،گشودشودنمیرادراینکلیدبدون
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شدنوصل،کردنعملاوبهشدنوصل،اوبهشدنزندهیعنیخدانامتکرارمرتّبوعملوفکربهزندگیخرد

بدون.کنیمبازبتوانیممارادرونوبیرونهايوضعیت،بیرونقفلباالخرهتاکردنعملشدنوصل،کردنعمل

.دهدنمینانمابهخداتالشوعملوجبرانقانونوطلب

بچۀ،خوبهمسر،خوبمالیوضعیتهماینحضوراینبگوید،بزندرادربیایدکهنیستاینخداسنّتیعنی

تاو،شویممیمتولّدذهنیمنباخانوادةیکدرانسانبعنوانماکهحالیدر،خوشبختهمشماموفّقبلهخوب

با،کردیمدرستدردزیاديمقدارهمراه،عیارتمامذهنیمنیکسالگیپانزدهچهاردهدربشناسیمراخودمان

آیۀهماینبله.باشدیادتاناین.نیستاَهللاسنّتنانطلببی.بشویمموفّقتوانیمنمیدردباذهنیمناین

.کندمیتأییدداردراهاصحبتاینکهاستقرآنی

17، آیه )13(رعدقرآن کریم، سوره 
وممّا یوقدونَ علَیه فی النَّارِ ابتغَاء حلْیۀٍ أَو ۚ◌ أَنْزَلَ منَ السّماء ماء فَسالَت أَودیۀٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السّیلُ زبدا رابِیا « 

 ثْلُهم دبتَاعٍ زکَذَۚ◌ م ◌ٰ کلَ لاطالْبقَّ والْح اللَّه ضْرِبّاۚ◌ یفَأَم فَاءج بذْهفَی دی ۖ◌ الزَّبکُثُ فمفَی النَّاس نْفَعا یّا مأَمو

»لک یضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ ٰ◌ کَذَۚ◌ الْأَرضِ 

و از آنچه بر آتش . آوردبر سر از آسمان آب فرستاد و هر رودخانه به اندازه خویش جارى شد، و آب روان کف

اما کف به کنارى افتد . خدا براى حق و باطل چنین مثَل زند.ى سازند نیز کفى بر سر آیدگدازند تا زیور و متاعمى

.زندخدا اینچنین مثَل مى. نابود شود و آنچه براى مردم سودمند است در زمین پایدار بماندو

رااین،شودمیجاريرودخانهدروآیدمیآبآسماناینازمی گوید ، یعنیاستتمثیلیفرستادآبازآسمان

جارياوجويدرزاللآبگفتامروز،معینآب،کردبازرادرونآسمانکسیهر،درونآسمانبهببریمباید

نکندستیزه،بپذیردلحظهایندرراقضاقانونوکندصبر،بشودتسلیم،کندبازرافضاتوانستکسیهر،شد

.دیکنمیبازرافضاکهايباندازه،خویشباندازةشدجاريآب،نکندمقاومت

ماستهايشدگیهویتهمماستدردهايواستذهنیمنهمینروانآبکف، آوردسربرکفروانآبو

زندمیتمثیل،سازندهاییمتاعوزیورتااستهوشیارانهدردهمینهمآتشاین، گدازندمیآتشبرآنچهازو

متاعوزیورتاگدازندمیهمراذهنیمن.گدازندمیحالهربه،بکنندخالصآیندمیونقرهوطالمثلمثالً

رااصل،دوراندازندمیدارندمیبرراکفآنگویدمیکندمیکف،آیدسربرکفینیزو،کننددرستحضور

.دارندمینگهرازیر،دارندمینگه
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صبروهوشیارانهدردهايجوششاَثردرو،استباطلماذهنیمنیعنیزندمیمثلچنینباطلوحقّبرايخدا

افتدکناريبهکفاما.داریممینگهرازیرآنو،دوراندازیممیداریمبرمیهوشیارانهراکفماوباالآیدمیکف

.گویدمیچهاستواضحکامالًهاپیغاماینبماندپایدارزمیندراستسودمندمردمبرايآنچهوشودنابودو

رابیتاین.بپرسیدخودتاناز؟ایدبردهبکارتانزندگیدرراآیهاینشماآیا،زندمیمثلچنیناینخدا

داشتیم

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

مست شوند چشمها از سکَرات چشمِ او
لطافت صبارقص کنان درختها پیشِ 

:گویدمیآوریممیاینتبینبرايبیتچند

1458مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

در شاديِ رويِ تو گر قصه غم گویم
گر غم بخورد خونم واللَه که سزاوارم

هنوز،بگوییمراذهنیمنغم قصۀهنوزمناگر،کندمیعبورمنازتورويشاديفضاگشاییاَثردرکهحالیدر

رامنزندگی،بخوردکندتلفراآن،دهیمیمنبهتوکهانرژياینذهنیمنغمهماناگر،کنمبیانرادردهایم

حقکه.استهمینهمحق. ندارمبیشتريسزاواري،  دارمراهمانلیاقتکهواهللا،بخوردرامنهوشیاري،بخورد

اوبگیرد؟قرارتواندمیشمااختیاردراآلنفضاگشاییاثردراورويشاديدانستیدمیشما. شدههمینهمما

کنید؟میتلفورسیدهآنورازانرژيهنوزآیاشما؟گوییدمیغصهقصههنوزآیا. خداستاینجادر

1458مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

رقصندبر ضربِ دف حکمت این خلق همی
پرده تو رقصد یک پرده؟ نپندارمبی

درسترافکانکنکنی،میدرستراقضاقانونیعنیزنیمیدفتویعنی.استدفضرباتمثلتوقانونیعنی

همانسانها. چیزهمهیعنیاینجادرخلق. رقصندمیخلقاینو،کنیمیدرستراشودمیوباشکنی،می

جان،شماهیجاناتشما،فکرهاي،شماجسمرقصید؟میاوحکمدفضرببرکهدانستیدمیشماآیا. همینطور
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تواندمیکسیبرقصیمماتاکنیمیدرستتوکهايپردهبدون. رقصیممیماکهکنیمیدرستپردهتوشما،

. نهبرقصد؟

کارشتمامو.زنممیدفمن:گویدمیکهراذهنیمنعقلوبشویم؟تسلیمماکهکندنمیحکمبیتاینخوب

است،دردهایشداشتننگهاست،خودشتعمیرونگهداشتنکارشتماماست،مقاومتکارشتماماست،ستیزه

.نهاست؟درستکاراینیعنی. آیدمیآنجاازماعملوفکرهايانگیزهو

1458مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

آوازِ دفت پنهان، وین رقصِ جهان پیدا
پنهان بود این خارش هر جاي که می خارم

اما. کندمیکارجوريچهقضاقانونباکلعقلدانیمنمیما. شنویمنمیمااست،پنهاناتدفآوازگویدمی

میشکلبیروندرمازندگیافتند،میاتفاقاتکهبینیدمیشما. رقصیممیهممارقصد،میجهانکهبینیممی

تیريهرورقصیم؟میاوصدايباماکهاستپنهاندفیککهکردیمفکرتاحاالماآیا. رویممیجلو،گیرد

کند؟میوادارکاراینبهراماآنورازعاملییککنیممیکاريهرو،شودمیانداخته

منتابشويیکیمنباتوخواهممیمنو،بشويزندهمنبههوشیارانهبایدشو،بیدارتو:کهاستاینپیغامو

کارهاکنیممیسعیداریمعقلشوذهتیمنباماکههمهاینکهایدکردهفکرحالبهتا. کنمبیانتوازراخودم

میایجاداوکههاییانگیزهوفکرهاباماهايانگیزهوفکرهااینکهبرايآید؟نمیدرجورچرا،آیدنمیدرجور

.استمتفاوتکند

1458مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زیرا ز نبات توخامش کنم از غیرت
بارمابرِ شکراَفشانم، جز قند نمی

رشککند،میایجابمنغیرتوشدمتوجنسازاآلنمناینکهبراي. بکنمخاموشغیرتازبایدمنگویدمی

نداشتهراغیرتایناگرمن. بزندحرفامذهنیمنیعنیدیگریکینگذارمکهتو،عنوانبهکندمیایجابمن

ذهنیمنکه،بگیردکاربهرامندیگریکیبگذارمباشم،نداشتهرابودنتوخدمتدرانحصاراًقانوناینباشم،

منکردي،شکرافشانابرمراکهراتوشیرینی،راتونباتاگرمن. امگذاشتهپازیرراغیرتقانونایناست،ام

توکهحاال، بارمنمیهمدیگريچیزشیرینییعنیقندازغیرو،فرستممیشیرینیجهانبهافشانم،میشکر
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بیروندرنباتدنبالبرودناکردهخدايیا،بزندحرفمنطریقازذهنیمنبگذارممناگرکرديطورياینمرا

اگر. کودنمخیلیپس. امنشدهزندهتوبهپس. هستمکهدانمنمی. دانمنمیراتوقدرندارم،غیرتواقعابگردد،

. باریدمقندهمهاینمن. کرديشکرافشانابرمراتوکهحالیدر. کنمخاموشراذهنمغیرترويازنتوانممن

.استبزرگیخبطاینبگردم؟دنیادرنباتدنبالبرومکنمولراتونباتمن

2960مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

تجلی، از طعنِ لَنْ تَرانیدر دولت شد ذره آفتابی، از خوردنِ شرابی
میساطعرانوراینو،شویممیآفتاببیرون،بپریمذهنازوقتیگفتیم. شویممیآفتابما. هستیمماذره

دولتاین. کندمتجلیمادرراخودشخواهدمیاواینکهبرايراشراباین. بخوریمشرابیکبایدولی. کنیم

ترانیلن. استترانیلنکهزدههمايطعنهیکودادهمابهخداکهاستبرکتیاین. استنیکبختیایناست،

ذهن،باکهیمانشدهمتوجهحاالتاماکه،استطعنهعلتاینبهطعنهاین. ببینیتوانینمیذهنبامراتویعنی

. شدهزدهموسیبهطعنهاینو. ببینیمتوانیمنمیرااو

و. بدهنشانجسمصورتبهیعنیببینم،خواهممیذهنمبامنکه،بدهنشانمنبهراخودت: گویدمیموسی

یک. هستانسانهاهمهبرطعنهاینو.ببیندمرااتهوشیاريکنم،متالشیراذهنباید:کهگویدمیناایش

گردي؟میمندنبالشدههویتهممرکزیکباتوبیند؟میراجسمفقطذهنکهفهمینمیچطورتوکهحالتی

چطورجسم؟صورتبهببینی؟مراخواهیمیجوريچهتوبده،نشانمنبهراخودت:گویدمیموقعآنبعد

. هستندفکرهااینوگذرانممیذهنتازراچیزهاترینآفلوآفلچیزهايلحظههرمنفهمی؟نمی

شوينمیمتوجهتوچرا. مازندهمندارم،ثباتمننیستم؟گذراچیزمنکهکندنمیحالیتوبهپدیدهاینچرا

از،منیجنسازدهیمیتشخیصراهاآفلاینکهحاالپسگذرا؟وباشیآفلچیزهاياینبهزندهنبایدکه

رانورهانباشدرنگبینوراگرماچون. نیستیرفتنیبینازجنساز،هستیجاودانگیجنساز،ثباتیجنس

توانیمنمیراهارنگنباشد،رنگبینوراگر. ببینیمتوانیمنمیراهارنگ. رارنگینورهايببینیمتوانیمنمی

.بله. بدهیمتشخیصتوانستیمنمیرا،سوهارا،فکريمختلفهايرنگنبودیمرنگبینوراگر. ببینیم

.ترانیلنطعناست،اشآیههماین
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143آیه ،)7(قرآن کریم، سوره اعراف
کنِ انْظُرْ إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَرَّ ٰ◌ قَالَ لَنْ تَرَانی ولَۚ◌ ی أَنْظُرْ إِلَیک لمیقَاتنَا وکَلَّمه ربّه قَالَ ربِّ أَرِنٰ◌ ولَمّا جاء موسى

فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ سبحانَک تُبت إِلَیک ۚ◌ صعقًا ٰ◌ کًّا وخَرَّ موسىربّه للْجبلِ جعلَه دٰ◌ فَلَمّا تَجلَّىۚ◌ مکَانَه فَسوف تَرَانی 

ینَونؤْمّلُ الْمأَنَا أَو

.اى پروردگار من، بنماى، تا در تو نظر کنم: چون موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت

چون . به آن کوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار یافت، تو نیز مرا خواهى دید. هرگز مرا نخواهى دید: گفت

تو منزهى، به تو : چون به هوش آمد گفت. بر کوه تجلى کرد، کوه را خرد کرد و موسى بیهوش بیفتادپروردگارش 

.بازگشتم و من نخستین مؤمنانم

آنبنگر،کوهآنبه. دیدنخواهیذهنبامراگفتهاو. ببینیمرااوذهنبایمخواهمیما. گفتیمکهچیزهاییهمان

یعنیکردتجلیکوهبرپروردگارشچون.دیدخواهیمرانیزتویافتقرارخودجايبراگر. استذهنهمانکوه

موسی از .بیهوش بیفتادموسیوکردخردراکوهکندمیتجلیکوهبروشودمیبازمادروندرخداکهتدریجبه

چون به هوش آمد دیگر از جنس .زنده شد،به هوش دیگري که حضور بود تبدیل شد.هوش جسمی رفت

یعنی تو از جنس جسم ،گفت تو منَزَّهی.مشخص بود چون خودش خالص شده بود،هشیاري حضور شده بود

،یا دنبال جسم می گشتم،و را جسم می دیدمت،و من چون هم هویت شدگی ها را گذاشته بودم در مرکزم،نیستی

.به تو بازگشتم و من نخستینِ مومنان هستم

2960مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هايِ خامیم، در تابِ آفتابتما میوه
پزانیرقصی کنیم رقصی، زیرا تو می

،شادي تو،یعنی خرد تو،خودمان را در معرض تابش آفتاب تو،ما در من ذهنی میوه خام هستیم ولی با تسلیم

به تدریج مقاومت ما کم می شود مقاومت کم .عشق تو قرار می دهیم و شروع می کنیم به رقصیدن،برکت تو

رقصیدن یعنی شما اجازه بدهید که مکان و المکان تو مطابق .شروع می کنیم به رقصیدن،به صفر برسدبشود و

هر موقع با من ذهنی دخالت .ی که مقاومت می کند دخالت نکنیدبا من ذهن.جلو برود،خرد زندگی عوض بشود

بد ،وقتی دخالت می کنیم مقاومت به وجود می آید و رقص کم می شود.فرم و بی فرمی ما می رقصد،نمی کنیم

،زیرا تو می پزانی.رقصی،رقصی کنیم،براي اینکه تو ما را پخته می کنی.می شود و ما به ناراحتی می افتیم



# Programگنج حضور762برنامه شماره 762

62: صفحه

مثل درختی هستیم که ریشه در .یادتان هست که گفت ما مثل درختی هستیم که باد صبا به رقص در می آورد

با فرم مان هم وقتی،فرم ما آمده است باال،یمامان ایستادهدر فضاي یکتایی داریم روي معنویت.زندگی داریم

ولی با تسلیم او .می آید رقص قطع می شودوقتی هم هویت هستیم مقاومت به وجود .می رقصیم،هویت نیستیم

.همیشه ما را می پزاند

2960مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

احسنت اي پزیدن شاباش اي مزیدن
از آفتابِ جانی، کاو را نبود ثانی

پخته می کنی و ،آفرین بر جوري که تو با قانون قضا و کُن فَیکون ما را می پزي،یعنی این پزیدن،آفرین بر پزیدن

هرکسی بتواند درك کند که نباید با چیزهاي بیرونی هم .از کم شدن ستیزه؟پختگی هم از کجا معلوم می شود

تمام توجه اش را جذب ،نباید بگذارد که یک چیز بیرونی که با فکرش می بیند،هویت بشود و بگذارد مرکزش

و بتواند .گزین کند با یک چیز دیگر و از آن هویت بخواهدجای،گرفتاونباید اگر یک چیزي را زندگی از.بکند

مزیدن ،شاباش اي مزیدن.دارد پخته می شود،حداقل مساوي بکند،تعادلی برقرار کند بین من ذهنی و هشیاري

به عنوان ،مزیدن یعنی زیاد شدن.گفت درزي عشق لباس می دوزد،یکی می گفت باید سزاوار باشی،یعنی

از آفتاب ! نه ؟از بیرون؟از چی.چقدر خوب استیعنی پزیدن و مزیدن،شاباش یعنی شاد باش،هشیاري حضور

فقط یک خورشید ،کو را نبود ثانی.که در این جهان مانند ندارداز تابش خرد ایزدي،یعنی از تابش خدا،جانی

.چند بیت بخونم1003ماره از غزل ش،بله.هم زیاد می شود،از تابش آفتاب او جان ما هم می پزد،هست

1003مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

هست حریف تو در این رقص بادشاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد
براي اینکه هزار جور برکت از .و باغ جهان باید از طریق ما سبز و شاد باشد،یک شاخه گل؟انسان چی هست

می .متاسفانه ما این قدر این موضوع را نفهمیدیم که حتی باغ ما دارد می خشکدولی ، حضور ما به جهان می ریزد

،یعنی دم ایزدي.بادي است که از آن ور می آید،گوید حریف ما در این رقص

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر
ست نه موقوف عللکار او کن فیکون
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باد یا انرژي که برکتی که در اثر ،باد صبا.استو همدم ما باد،هم در مکان و هم در المکانپس ما می رقصیم 

.تسلیم از آن ور می آید

1003مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

عیسی گلروي از این هر دو زادباد چو جبریل و تو چون مریمی
و هشیاري حضور که همان مسیح ،من ذهنی مثل مریم هستیمباد پیغام می آورد مثل جبرئیل و ما به صورت 

خواهد ،از آمدن جبرئیل و پیغام هاي آن وري و اینکه ما می دانیم که حامله به این مسیح هستیم،گلروي است

،وقتی هشیاري ما از ذهن زاییده شد.صورت نهایی ما نیست،پس ما می دانیم که این فعالً وضعیت فعلی ما.زایید

از ما باید مسیح ،باد یعنی دم آن وري و اینکه ما محصول نهایی نیستیم،ذهن ما صاف خواهد شد و در این کار

متکی به جهان است اآلنهشیاري ما .یعنی حالت نهایی ما، مسیح هشیاري آگاه از هشیاري است.زاییده بشود

.مسیح از ذهن زاییده شد،م به هشیاري شدئوقتی هشیاري قا

1003وي، دیوان شمس، غزل شمارة مول

رحمت بسیار برین رقص بادرقصِ شما هر دو کلید بقاست
رقص ما این که مقاومت مان به صفر برسد و قضاوت مان به صفر برسد و این رقص ادامه پیدا کند با کُن فَیکون در 

عنی درست بودن و خوب عمل کردن چهار بعد ما و فضاي ی.کلید بقاي فرم ما و بی فرمی ما است،مکان و ال مکان

یعنی اگر کسی ،رحمت بسیار بر این رقص باد،این است که همیشه این باد از آن ور بیاید و می گوید،درون ما

و چقدر خوب است این بادي که از ،چقدر خوب است این رقص.کارش خراب است،مقاومت می کند و نمی رقصد

دم او ،باد همان دم او جان دهدت رو زِ نَفَخت بپذیر.و این باد قطع بشود،مبادا کسی مقاومت بکند.آن ور می آید

؟این بیت هم بخونیم که بدانیم رقص راجع به چی هست،بله.باید هر لحظه در اثر فضا گشایی وارد وجود ما بشود

94مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

رخ زنانیماز آن آب حیاتست که ما چ
نه از کف و نه از ناي، نه دفهاست خدایا

نَه ،نَه از بانگ نی،نَه از کف زدن هاي مردم. پس از آن آب زندگی است که چهار بعد فرم و بی فرمی ما می رقصد

نمیرامعمولیهايآهنگبارقصبهراجعابیات،پس بنا براین موالنا در این.دف هایی که در بیرون می زنند

.زندمیحرفداردآن،تجربههوشیارانهوزندگیبرکتوحیاتآبوزندگیجریانعبوراثردررقصبلکهگوید،
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.بخوانمبرایتانسومدفترمثنويازهمبیتچندبله،

93مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پشملیک از اُشتر نبیند غیرِ طُرفه کوري، دوربینِ تیز چشم
دراُشترزندگی،اینازوبیندمیرادوردستمنافعکهاست،غریبیوعجیبکوریکذهنیمناینگویدمی

فقطخدا،وزندگیکلّازشده،تشبیهآنبهزندگیدارد،عجیبیخلقتدارد،غریبیوعجیبشکلچوناینجا

اینبهزندگی،اینبهمایعنیفقط،بیندمیراپشمشولیکند،مینگاهراشتربیند،میراشترپشمهمان

چهکهببینیمخواهیممیفقطآفرینش،اینتماموخدابهمکان،وکونبهکنیم،مینگاهکائناتاینبهجهان،

زیادرامانشدگیهویتهمبتوانیمماکهبهتر،بیشترچههر،دهدمینشانماذهنیمنکهآید،میماگیر

قرآنآیههماینبله،.بینیممیرااستشترپشمکهخودمانشدگیهویتهمفقطزندگیهمهازیعنیکنیم،

:کهگویدمیاست

7، آیه )30(قرآن کریم، سوره روم
»یعلَمونَ ظَاهرًا منَ الْحیاةِ الدّنْیا وهم عنِ الْآخرَةِ هم غَافلُونَ « 

.خبرنداز آخرت بىآنان به ظاهر زندگى دنیا آگاهند و 

ولیاست،زندگیظاهراینو،استهویتهمآنبادهدمینشانذهنکهچههرورفتهذهندرکهکسییعنی

مابهفکرکهچیزيهرزندگیظاهرزندگی،ظاهرباوکند،بازخواهدمینهدارد،خبرنهدرون،آسمانایناز

بیشتراست،شدهگشودهفضايزندگیباطن.استزندگیظاهرآنهاهستیم،هویتهمآنباماودادهنشان

.بینندمیراپشمهمانشترازمردم

94مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مو به مو بیند ز صرفه حرصِ انس
رقصِ بی مقصود دارد همچو خرس

عدموزندگیخردوزندگیعبورازکههسترقصییک.زنیممیحرفرقصبهراجعهنوزماکنید،توجه

ذهنیمنکههستهمرقصییککند،میمافرموشدهگشودهفضايعنوانبهماشده،گشودهفضايمقاومت،

خرسکند،میتشبیهخرسرقصبهرااندشدهتبدیلذهنیمنبهکهانسانهائیایرا،ذهنیمنرقصو.کندمی

میراخرسآمدندمیدیگر،بودبازخرسقدیمشود،میجمعکهچههرولی،کشدمیزحمتالبتهورقصدمی
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کشیدهزحمتبیخوديفقطرسد،نمیچیزيخرسبهوداردمیبرآنوکردند،میجمعپولمردمازرقصاندند،

.رقصیدهو

شترپشموکنیم،میفکرشترپشمبهراجعاشهمهمیریم،میکهموقعیتاصفرثانیهوزندگیماناولِازهمما

حرصانسانی،حرصِرويازوبهتر،بیشترچههراینکهازمو،بهموشتر،پشمبرايورویم،میگذاریممیهمرا

ازمقصودکه،کنیدتوجهمقصود،بی.داریممقصودبیرقصخرس،مثلجهانایندرو.کنیممیکارذهنیمن

میکههائیرقصولیبشویم،زندهخداابدیتوخدانهایتبیبهبایداینجاکارگاهگفت،همامروزما،آمدن

آنهاآوریم،میدستبهکهچههرواست،خرسرقصمثلذهنی،منآهنگبهکنیم،میکهکارهائییعنیکنیم،

ونهایتبیبهمیریم،میذهنیمنبامردنموقع.آیدنمیگیرمانچیزيرویم،میگذاریممیجهانایندررا

اینبهماآوردنازکهزندگیمقصودبهرقصیدیممیانرژيیکیآنبااگرکهحالیدرایم،نشدهزندهخداابدیت

.شدیممینائلبود،اوبهشدنزندهجهان،

95مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پنبه را از ریشِ شهوت بر کَنیرقص، آنجا کن که خود را بشکنی
میآنجاوکنیممیبازرافضاوقتی.بشکنیمراذهنیمنبتوانیمکهشده،گشودهفضايدربکنیم؟کجارقص

ماوشدهگذاشتهماحرصِزخمِرويکهياپنبهموقعآنشده،گشودهفضاوآیدمیزندگیخردوقتیرقصیم،

حرصمابابابینیممیآید،میزندگیخردوکنیممیبازرافضاماوقتییعنی.بکَنیمتوانیممیبینیم،نمی

میرااینهاماهستند،مامرکزدراینهاوکنیمزیادراهاشدگیهویتهماینکهرقصیممیمرتبماداریم،

پرستیم،میرااینهاکهفهمیدیمخواهیم،میکمکخداازپرستیم،میراخداکردیممیفکرحاالتاوپرستیم،

عجبکهبشودآشکاراینکهیعنیبرداریم،راپنبهاست،زخمیعنیاست،ریشاینخواهیم،میکمکاینهااز

.دیدخواهیمرازخممرتب،بشکنیمراخودمانکههمینپسنداریم،زخمکردیممیفکرحاالتاماداریم،زخمی

96مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رقص و جوالن بر سرِ میدان کنند
کنندرقص، اندر خونِ خود مردان 

اش،رقصبامرتبورقصد،میشدهگشودهفضايایندرکند،میبازرادرونفضايبرقصدخواهدمیکسیهر

مردانذهنی،منخونِدراندازیم،میرا،هایمانشدگیهویتهمشناسیممیوآید،میطرفآنازخردچون
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ماآیا.ریزندمیراخودشانذهنیمنخونکهحالیدریعنیخود،خوندررقصند،میبختنیکوموفقزنانیا

اینو،بریزیمراخودمانهايشدگیهویتهمخونوبرقصیم،فضاایندرکنیم،بازرادرونفضايتوانیممی

.استمانذهنیمنازشدهآزادخالصهوشیاريهمینشدهریختهخون

.کنندمیراکاراینبختنیکانسانهاي:گویدمی

97مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون رهند از دست خود، دستی زنند
چون جهند از نقصِ خود، رقصی کنند

بزنند،کفحاال،دستنهزدن،دستشدن،شادبهکنندمیشروعبرهند،خودشاندهنیمندستازکههمین

میصفرمقاومتبشود،صفرذهنیمن.شودمیصفرمقاومتشکهوقتیآیدمیبوجودمادرکهرقصیهمین

وجودشمادردائماسبببیشاديیکبینیدمیشماورقصیدن،بهکندمیشروعمافرمیبیمافرموشود،

.کندمیحملراثابتیناخشنوديونارضایتییکبهدائماانسانذهنیمندر.دارد

زندگیچهاینکنم،مینقصحسندارم،حوصلهاست،خرابحالممنگویدمیرسیم،میماکهذهنیمنهرو

شاديورقصدمیورهیدهذهنیمننقصازکهکسیو،ینارضایتوکند،میحملخودشباناراحتیاست؟

آرامشاست،شاددلماست،بهشتاست،خوبچیزهمهگوید،میگوید؟میچهاوکند،میعبوراواززندگی

طرفآنازمنقوتدارم،ثباتدارم،یقینندارم،احتیاجکسیتوجهوتائیدبهخواهم،نمیبیرونازکمکدارم،

ندارد،اثرمنرويمننکوهشدریاتائیددرمردمزنندمیکهحرفهائیآید،میطرفآنازمنغذايآید،می

:داشتیمهمرابیتاینبله،.رقصممی

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

چیست در دلت؟: درخت گل گویدبلبل با 
این دم در میان بنه، نیست کسی، تویی و ما

:کهگویدمیبخوانیم،بیتاینبیشترتوضیحبرايبیتچند

1158مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کندورنه آن دم کهنه را نو میابدکهنه ایشان اند و پوسیدة
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کهایزديدمایننهگروبمانند،پوسیدهخواهندمیابدتاباشدذهنیمنمیلبهاگرواند،ذهنیهايمنکهنه

کهنهذهنیمناینوکند،مینوباشدسالشچندهررا،ياکهنههرآید،میلحظهایناتفاقپذیرشبالحظهاین

سنیهرهم،ماشخصمورددر.بکندنوتواندمیهمراعمومیکهنهذهنیِمناینکهبگویدخواهدمی.است

.بکندنوتواندمیراماایزديدمباشیم،داشته

1159مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دهدتاجِ عقل و نورِ ایمان میدهدمردگانِ کهنه را جان می
دراستوقتخیلیکهآنهائیکهنه،مردگاناست،مفیدبسیارشنیدنشولیاستسادهخیلیدیگرهابیتاین

خردیعنیبگیرند،راعقلتاجتوانندمیاینهاوسالی،چهگویمنمیحاالباالست،شانسنند،امردهذهنیمن

ایماننهبشوند،خدابهوصلیعنیکنند،پیداواقعیایماننوروعقلش،وبرهندذهنیمنازبگیرند،رازندگی

بشوند،هویتهماستمرکزشاندرکهباورهاازايمجموعهیکبااینکهنهباشند،داشتهراذهنیمنمصنوعیِ

.شوندمییکیخداباحقیقتابدانند،ایمانراشدگیهویتهماینو

1160مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

که سوارت می کند بر پشت رخشدل مدزد از دلربايِ روح بخش
دزدد،میرادلَتهم،ایناینکهبرايبده،قرارباداینمعرضدررادلَتمدزد،رادلت: گویدمیگوید،میمابه

:بگذارکن،بازرافضااینکهموالناکندمیتوصیهبینیدمیچقدربخشد،میروحهمودلرباست،

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر
ست نه موقوف عللکار او کن فیکون

میراهمهنه،را؟بخصوصاشخاصیابدزدد،خواهدمیرانفریکدلِفقطخدا،یعنیبخشروحدلرباياینآیا

است،زندگیهماناینجادررخشبکند،رخشپشتسوارراماوبکشدرااشهوشیاريبگیرد،رادلشانخواهد،

.بودهذهنیمنخرسوارحاالتابشود،آگاهخودشازهوشیاريکند،سوارزندگیرويرازندگی

1161مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کو ز پايِ دل گشاید صد گرهسر مدزد از سرفرازِ تاج ده
کهسرافرازياینوبدهد،عقلهمبدهد،سرهمبدهددلتوبههمبگذاررا،سرتنهبدزدرادلتنهگویدمی
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مادلپايازبگذارد،مااختیاردررااشعشقورااششاديوراخردشاواگردهد،میخردتاجِدهد،میتاج

فهمیدخواهیدشماابیاتاینخواندنبابکنیم،کاريیکبایدمایعنیشود،میگشودهگرهصدشده،بستهکه

.بکنیدچکار

1162مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

سويِ آبِ زندگی پوینده کو؟گویم؟ در همه ده زنده کو؟با که 
بودهمتوجهموالنایعنیبینم،نمیزندهدانهیکزمین،کرهیعنیجهان،ایندهتمامدربگویم؟کیبهگویدمی

وجنبوکندمیحرکتزندگیدنبالکهکسیآننیستند،زندگیدنبالوهستندشترپشمدنبالمردمکه

رااینهاکهمابهاستآگاهییکشعراینخوبکو؟دنیا،درکفایندنبالنه،برودزندگیدنبالکهداردجوش

بکنیم؟بایدچکارفهمیممیکنیم؟میهمعملفهمیم؟میواقعاآیاخوانیممی

1163مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چه می دانی ز عشق؟تو بجز نامی تو به یک خواري گریزانی ز عشق
راخردراهبروي،راعشقراهبایداینکهبرايکهشوي،میکوچکدهد،میخواريتوبهعشقدفعهیکیعنی

شوي،میکوچکذرهیک.بکنیکوچکراخودتبایدولیدل،همتو،بهدهدمیعقلهم:گفتامروز.بروي

خردهیکبشود،صفربشود،کوچکبشود،کوچکبشود،کوچکبایدذهنیمناینخُبعشق،ازکنیمیفرار

یاماند،نمیدیگريچیزعشقازاسمازغیرپسکنی،میفراربکنی،تحملتوانینمیتوشويمیکوچککه

.دانینمیدیگرچیز

بهوعشق،گوئیممیماکهاسمیهمینازغیرآیاپرسیم،میخودمانازماعشق،زدانیمیچهنامیجزبهتو

زندهیعنیعشقکهدانیممیآنقدریادانیم؟میراهمینشود،میاداذهنیمنوسیلهبهشود،میگفتهذهن

کوچکبشود،کوچکذهنیمنکهشدخواهدسببنهایت،بیاندازهبهمرکزدرگشائیفضاوخدا،بهشدن

بکنید؟کوچکراخودتانتوانیدمیهوشیارانهشماآیابشود،کوچکبشود،

1164مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

عشق با صد ناز می آید به دستعشق را صد ناز و استکبار هست
ما،خدا؟یامابشود؟کوچکبایدکیبشویم،زندهخدابهخواهیممیماوقتییعنیدارد،فراوانتکبرونازعشق

بهراخودمانحاالتامااینکهورا،اشستیزهورا،اشدانممیورااشدانشورامانذهنیمنبایددانیممی
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عقبعشقبگذریم،بایدهاتوجهوهاتائیدآنازحاالهستم،اینطوريهستم،اینطوريایم،دادهنشانمردم

.بدهیمتغییرراخودمانبایدکههستیمماایننشیند،نمی

وزندگیخردلحظه،اینکهببینیمکنیم،بازرافضابایدپسبکشیم،بایدرااشهمهدارد،نازتاصدعشق

بااینکهبیندازیم؟بایدراچیزيچهبشویم؟کوچکبایدکجاماکند؟میایجابچهاو،بهشدنزندههمچنین

درکسیآیاکردم،اشتباهمنبگوئیمبیائیم؟براعتقادماناینازتوانیممیآیامعتقدم،رااینمنگفتیم،مردم

تاشود؟نمیکوچکآدم.کنمتصحیحرااشتباهمخواهممیرفتم؟اشتباهراهحاالتامنبگویدکههستمابین

تاکهبگوئیمتوانیممیماکنیم،اجرامابگوئیدشمادانید،میشمادانید،میاستاد،گفتند،میمابهمردمحاال

بگوئیم؟توانیممیگوید،میچهموالناببینیمبدهیداجازهدانستم؟نمیگفتم؟میغلطمنحاال

1165مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در حریف بی وفا می ننگردعشق چون وافی ست ، وافی می خرد
امتدادکهماشود،نمیدیگرجنسازموقعهیچخدااست،وفادارخودشبهخداچوندارد،وفاچونعشق

میوفادارانساندنبالاست،وفادارعشقپسکنیم،میراکاراینموقتاهمماکنیم،میراکارهااینهستیم،

همبله،:گویدمیلحظهاینبهوآورد،مییادشبهراالستپیمانکهکسیچیست،دانیممیهمراوافیگردد،

وقضارالحظهایناتفاقکهداندمیلحظه،ایناتفاقاطرافدرکندمیبازفضاهمبله،:گویدمیایزديفرمانبه

ببینیدشماحاال. نگردنمیوفابیهمدمدراستماذهنیمنهمانکهوفابیحریفدرواست،کردهتعیینخدا

.کنیدنگاهاستخداکهوفاباحریفبهنکنید؟نگاهوفابیدوستووفابیحریفاینبهتوانیدمی

1166مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

باید به جهدبیخ را تیمار میچون درخت است آدمی و بیخ، عهد
عهدهماناشریشهدارد،ریشهو،استدرختمثلانسان،استکردهتکرارموالناامروزبارچندین،گویدمی

بهصورتایندرشد،زندهاووآوردیادبهعمالاگر،استجنسیچهازکهبیاوردیادشبهبایدیعنی،استالست

شودمیمشخصپس،کوششبهجهد،بهکردمراقبتکرد،مواظبتبایدریشهازگویدمی. شدهوصلاشریشه

،دادادامهراذهنیمنشودنمی،استمانجهدیکی،ریشهبیخ،استمانریشهیکی،هستچیزتادوکه

مراقبتراماذهنیمن،کنممیمراقبتاوازدارماستیگهریشبیکههمامریشهوکنممیجهدمنکهبگویید
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این. هستمریشهمواظبکهاستاینمعادلاین. نیستجاییبهوصلکهدارممینگه،کنممیتامینکنم،می

.استجوريچهببینیم،کنیمپیادهخودمانرويبایدراهابیت

1167مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

وز ثمار و لطف ببریده بودعهد فاسد بیخِ پوسیده بود
پوسیدهۀ ریشمثلاین.استرفتهیادشالستعهدواستکردهدرستذهنیمنکهانسانییعنیفاسد،عهد

،استشبیست سالکهجوانیمثل،نشدهپژمردهکامالهنوزولی،باشدپوسیدهدرختییکۀ ریشخوب.است

شاریشهکهدرختی؟جواناینرودمیسمتکدامبه.استقويهنوزجوانیطراوتآنولیزندگیازشدهقطع

. شدخواهدخشک،استچیتکلیفشکهاستمعلوم،بگیردزمینازغذاتواندنمیوشدهفاسد

صورت،آنبهشد؟خواهدچهبدهدادامه،شدهقطعریشهازوقتیمردچهزنچههمهبیست سالجوانیک

ازهم،استفاسدریشهازچونشخصاینکهاینبرايشوند،میاینکهکما،شدخواهدپژمردهیواشیواش

پخشجهاندررازندگیبرکتکهایناصلیة میو،بدهیمجهانایندرخواهیممیماکهچیزيآنمیوه،میوه

دانمنمیمانبچهباهمسرمانبامانروابطمثلگوییممیکههمهاییمیوه. رسیمنمیکهآنبهکه،کنیم

لطفیعنیلطف. هامیوهیعنیثمار،یعنی.هستندهمراهدردباهمه،سازیممیجهانایندرکههاییساخته

فقط،میوهبهنه،هستیموصلزندگیبهنه،شدهپوسیدهاشریشهکهدرختییکعنوانبهمایعنی،ایزدي

.کنیممیتلفوقتداریم

1168مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

با فساد بیخ، سبزي نیست سودشاخ و برگ نخل گر چه سبز بود
بدهیم،شیرینیبایددیگر،بدهیمخرمابایداینکهبرايهستیم،خرمادرختهمماکهخرما،درختیکگویدمی

کهنیستامیدکهداریمجوانیاگرباشد،پوسیدهبیخشاگرامااست،سبزهنوزگرچه،هبیست سالجوانهمان

بیاورد،شادي،بیاوردخردطرفآنازوبشودوصلیکتاییفضايبهاشریشهبشود،وصلزندگیبهدوبارهاین

اشریشهیعنیبگیرم،خوشبختیاواز،بگیرمشادياواز،بگیرمهویتاوازکنمپیداهمسربرومدوختهچشم

همینآید،میجاهمینازخانوادهبحرانکامالبینیدمیشما. داشتنخواهدفایدهاشسبزياین. شدهفاسد

دارد،بیرونبهرو،شدهقطعشده،فاسداشریشهبدهد،خرمابایداستخرمادرختکهتنهاییبهفردکهبیت،
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خانواده،بشودپژمردهکهخودشو،هستندهایشبچهیا،استهمسرشهمینداردانتظارازشکهکسیاولینو

.شدخواهدخشک،شدخواهدپژمردهتدریجبه.سودنیستسبزي،کردخواهدپژمردههمرا

1169مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ور ندارد برگ سبز و، بیخ هست
عاقبت بیرون کند صد برگ دست

میبیخداري،آنجابهکندمیوصلراریشهولینداردسبزبرگاآلنکهکسییکندارد،اآلنسبزبرگاگرو

مییادراتسلیموکندمیبازرافضااآلنکهکسییک. آمدنبهکندمیشروعآبوشودمیریشهداراي،شود

اتفاقبهترینافتدمیاتفاقاینکه،پذیردمیراقضاقانونوکندمیگشاییفضا،کندمیگشاییفضا،گیرد

اینوکندبیداررامنآمدهاتفاق،کندبدبختیاکندخوشبخترامنآمدهاتفاقکهبینمنمیاینطوريمن،است

وسالش40شدهداده،ادامهراریشهازقطعیهمیناگرحتی،اآلننداردهمسبزبرگاگر،استاتفاقبهترین

یکنههمآنراخودشسبز،برگزوديبهباالخره،نداردسبزبرگاآلنو،کندبازراآبگیردمیتصمیماآلن

.روییدخواهداودرسبزبرگصدهادانه

1170مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تو مشو غرّه به علمش، عهد جو
علم چون قشرست و، عهدش مغزِ او

دردبهاییمدرسهودانشگاهیعلمیعنی. دیگرانعلمنهباشخودتعلمةخوردگولوفریفتهنهتو:گویدمی

،جوعهد،الستآمدهیادشکرده،وفاآدماینالستعهدبهوصلاینکهبگردایندنبالتوخورد،نمیکاراین

ازاشهمهشدهجداریشهازیازندگیۀ ریشبهاستوصلاشریشهبهنفریکببین،استسادهخیلییعنی

اینۀ فریفتشماگوید،میداردفرفرهمثلهمینطوريگوید،میکتابهایشودانشگاهشومعلوماتشوذهنش

.استپوستمالاست،ذهنمالدانشعلماینکهبراي،نخورراآدماینگول،نشو

کردنعوض،مرکزکردنپاكو،هستمزندگیجنسازمناینکهوزندگیبهمجددشدنوصلیعنیعهداما

. کردخواهدکمکمابهاینبکنم،بایدکارچهمناینکهدانستنوذهنیمنبهشدنکوچکفضاگشودن،مرکز

.داشتیمرابیتاینولینخوانمآیدمیحیفمکهدارمابیاتی. بخوانمهمبیتچندبدهیداجازهخوبخیلیبله
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45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

تنگ بود، یقین بدانچشمه سوزنِ هوس 
ره ندهد به ریسمان، چونکه ببیندش دوتا

زنیممیراخدادرآییممیمایعنی، آیدمیعاشقیکه،هستاولدفترداستانببینیم بلی تادوببیندشچونکه

برايجااینجا. کنمبازتوانمنمیرادرگویدمی.هستممنکهگوییممیبیرونازما؟هستکیگویدمیخداو

،کنیممیتوجهقضاقانونبهوکنیممیکوششوکنیممیتالشورویممیعاشقعنوانبهمابعد.نیستو مند

آییممیدوبارهواندازیممیرااینبوده،توهمیمن،مامنِاینکهفهمیممیباالخرهوآیدمیاودموفیکونکن

.کندمیبازرادرایندفعهوزنیممیراخدادر

3061مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ادب لفظی ز لبتا بنجهد بیحلقه زد بر در به صد ترس و ادب
کیگفتزدیمراخدادر،نداشتیمهمادباصالًقبال.ادبوترسهزاربازنیم،میراخدادرمادوبارهیعنی

ذهنیمناآلنولیهستم،ذهنمازودانممیتوازبیشتر،دانممیتوة اندازبههممن.هستممن: گفتیمهست؟

یکاینجاماذهنیمنیکمبادا،مواظبیمبسیارکنیم،نمیمقاومت،کنیمنمیقضاوترسوندیم،صفربهرا

.بزندحرفی

3062مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بر در کیست آن؟: بانگ زد یارش که
دلستانبر در هم توي اي : گفت

هستی،خودتتوهمدربرکهگوئیممیما؟یا بر در کی استاستیکدردرکهپرسدمیورآنازخدایعنیم

.نیستذهنیمندانم،میتوراخودمدیگرمنیعنی

3063مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اکنون چون منی، اي من در آ: گفت
نیست گنجایی دو من را در سرا

بیاکهبگویدوکندبازرادرکهخواسته:گفتمیکهاستیادتانتو،بیاشديمنتوورفتاتذهنیمنکهحاال

نیست،مندوبرايگنجایشیاینجادرتو،بیابگوید،کندنمیبازرادرداریممنماکهزمانیتاو،تو



# Programگنج حضور762برنامه شماره 762

73: صفحه

3064مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دو تانیست سوزن را سرِ رشتۀ
که یکتایی، در این سوزن در آچون

ردباشدتادواگرگفتیمکههمینیکنیم،ردرانخیسوراخشیااشچشمهازخواهیممیماکهسوزنی:گویدمی

.بلهبیا،وشوردسوزناینسوراخاز،شديیکتاکهحاالشود،نمی

469مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

تهیستغصه در آن دل بود، کز هوسِ او 
غم همه آنجا رود، کان بت عیار نیست

آنجابهغماست،بیرونیچیزهايفکربهاشهمهاست،تهیزندگیآرزويازکه،هستغصهدلآندرگویدمی

درذهنیمناینکنیم،میمرکزمانما راذهنیمنوقتیدانیدمیشماونیست،آنجادرعیاربتآنکهرودمی

.نیستآنجادرخدایعنیعیاربتآناست،جسممامرکزچونواست،بیرونهوس

469مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

اي غم اگر زر شوي، ور همه شکّر شوي
خواجه شکَرخوار نیست: بندم لب گویمت

کهدردهاییاینکردیمفکرالبتهماکهبشوي،کرشاشهمهوبشوي،همطالتواگرذهنیمنغماي:گویدمی

رالبممنایم،داشتهنگهچراراهاغصهوغماینکهنهاگرزرند،بله،هستند،کرشجنسازاینهاداشتیم،نگه

گویم،میآنهابهمنبشوند،همشکروبشوند،همطالدردهااین،غمایناگررسیدم،بینشاینبهاآلنبندم،می

.خورمنمیراتوشکرخورم،نمیشکراصالمننیستم،خوارشکرنهمن،

469مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

در دل اگر تنگیست، تنگ شکَرهاي اوست
ور سفري در دلست، جز برِ دلدار نیست

زندگیشکرهايتنگبلکهبخوریم،رابیرونجهانشکرهايماکهنشدهتنگاینبخاطرشده،تنگمادلاگر

ذهنیموقعیتیکبهذهنیموقعیتیکازکهنیستاینطوريماسفراینکنیم،سفرخواهیممیاگرواست،
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پیشبرویمکنیمسفرذهنیاذهنیمنازکلیطوربهخواهیممیبلکهبمانیم،زندانیذهندروبرویم،دیگر

.یکتاییفضايودلدار

45مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

بنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی 
که ز رويِ او شود رويِ زمین پر از ضیاتا 

.بلهداشتیم،همبیتاینبله،

2798مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نان، مرا اندر بهشتی در سرشتنان، برون رانْد آدمی را از بهشت
کهعشقبهشتازلحظه،اینشدهگشودهفضايبهشتازرامانانی،یکشدگیهویتهم: کهگویدمیببینید

بهشت،درماسرشتدرکهمیستینمتوجهماامارانده،بیرونباشیم،داشتهزندگیبامجددوحدتازتوانیممی

.داردوجوددیگرينانیک

2799مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

غَرَض گردم برین در، چون فَلَکبیرستم از آب و ز نان، همچون ملَک
گوئیمببخواهیم،چیزياینکهبدونخدا بدون غرض،دربراینحاالملک،مثلستیمربیرونجهاننانوآبازما

درماکهشودمیمعلومپس.گردیممیداریمما،غرضبدونخواهم،میراآنوخواهممیرااینوداردثواب

خواهم،میراآنوخواهممیرااینمنکهبگذاردمانجلويبتواند ذهنیمنکهراغرضیهیچگشایی،فضا

حتماباشیم،داشتهاگرنداریم،مارااینهابروم،بهشتخواهممیخواهم،میآخرتبرايوخواهممیثواببراي

.استذهنیمن

2800مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

غیرِ جسم و غیرِ جانِ عاشقانغرض، نَبود به گَردش در جهانبی
وجسمفقطبچرخیم،بتوانیملحظهاینمحورحولغرضبیکهواقعی،عاشقشویم،میعاشقماموقعیپس

دربگردند،غرضبااگرولیکنند،میحرکتیعنیگردند،میجهانایندرغرضبیکه،هستندعاشقانجان

کیگرداند؟میداردذهنیمنکیبفهمیمماکهخوانیممیرااینهادارند،ذهنیمنحتمااینهازندگیمورد

.گرداندمیما رازندگی
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3352مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آن خدایست، آن خدایست، آن خداآنک بدهد بی امید سودها
اوجنسازاگرهمماخداست،آنوخداستآنوخداستآندهد،میمابهچیزيسودامیدبدونکهآنی

ذهنیمنحتماکنیم،کارسودامیدبهبدهیم،سودامیدبهاگربکنیم،راکارهمینهمبایدهممابشویم،بخواهیم 

.است

3353مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نور گشت و، تابشِ مطلق گرفتیا ولّیِ حق، که خويِ حق گرفت
.بلهاست،گرفتهمطلقتابشوشدهنورکامالوگرفتهراخداهايخاصیتاوکهخدا،ولییا

3354مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کو غنی است و، جز او جمله فقیر
گیر؟: کَی فقیري بی عوض گوید که

هايمنتمامهستند،فقیرهمهاوازغیرهستند،غنیاینها،خدایاشدهزندهحضوربهکامالکهانسانیچه

آیههماین.بلهبگیر،گویدنمید،بخواهعوضاینکهبدونگداییهیچفقیري،هیچوهستند،فقیروگداذهنی

: گویدمیاست،قرآن

15، آیه )35(قرآن کریم، سوره فاطر
 » إِلَى اللَّه الْفُقَرَاء أَنْتُم ا النَّاسّها أَیی ◌ۖ یدمالْح ّیالْغَن وه اللَّهو«

». نیاز و ستودنىبىاوست . اى مردم، همه شما به خدا نیازمندید« 

معنويکاریاکنید،ستایشراخداچیزي،گرفتنوغرضبهنبایدشماکهدهدمینشانگفتگوهااینوآیهاین

.بکنید

3355مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

او پیازِ گَنده را ندهد ز دستتا نبیند کودکی که سیب هست
مناینویم،ابودههمدمذهنی،منباماکهبدانیمکنیم،میکارخودمانرويوقتیکهاست،مهمهمبیتاین

گوئیممیاینکهبدهد،خواهدنمیوگرفتهراگندیدهگرفته،راگندهپیازذهنیمنایناست،کودكذهنی

کهانسانبهیواش،یواششدهگشودهفضاياینکنید،بازرافضاکنید،بازرافضاکنید،بازرافضاشوید،تسلیم
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خردهست،شیرینیشدهگشودهفضايایندرشودمیمتوجهاینکهبرايدهد،میسیبیکاستکودك

یواشیواششویم،میمتوجهوراینازگرفته،راگندهپیازذهنیمناینهنوزکودكاین.هستآرامشهست،

ودرونکهخوب،خردوسبب،بیآرامشوسبببیشاديکهحاالگوئیممی.مادستگذاشتندسیبییککه

با.بشودبایداینطوريکنم،میرهاراپیازبکنم،رهاراپیازایناستبهتر،آمدهگیرمکند،میادارهرامنن.بیرو

پیازکهبینیممیبتدریجوبشویم،شادمابایدمادرونازیواشیواششود،نمیاستداللباوتحمیلباوزور

.گرفتیمراسیبماو،شدرهاگنده

هاي گنج حضور در تلگراملینک متن کامل برنامه
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