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28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خندان کُنِ دندانِ ما! اي شاه جسم و جانِ ما
!اي چشمِ جان را توتیا! سرمه کَشِ چشمانِ ما

عشقت ز خونِ ما بِحل! اي مه ز اجاللت خَجِل
جاء القَضا، جاء القَضا: گفت دلچون دیدمت می

ما گويِ سرگردانِ تو، اندر خَمِ چوگانِ تو
گَه خوانی اَش سويِ طَرَب، گَه رانی اَش سويِ بال

گَه جانبِ خوابش کَشی، گَه سويِ اسبابش کَشی
گَه جانبِ شهرِ بقا، گَه جانبِ دشت فنا

گَه شُکرِ آن مولی کُند، گَه آه واویال کند
 مست و مجنونِ خداگَه لیلی کند، گَه خدمت

اياي، مجنون و شیدا کردهجان را تو پیدا کرده
گَه عاشقِ کُنجِ خال، گَه عاشقِ روي و ریا

گَه قصد تاجِ زر کُند، گَه خاك ها بر سر کند
گَه خویش را قیصر کُند، گَه دلق پوشد چون گدا

گَه کَدوطُرفه درخت آمد کز او، گَه سیب روید 
گَه زهر روید، گَه شکَر، گَه درد روید، گَه دوا

جویی عجایب کاندرون، گَه آب رانی، گاه خون
هايِ لعل گون، گَه شیر و گَه شهد شفاگَه باده

گَه علم بر دل بر تَنَد، گَه دانش از دل برکَنَد
»ال«گَه فضل ها حاصل کند، گَه جمله را روبد به 

، روزي پلنگ و سگ شود»محمدبگ شود«روزي 
گَه دشمنِ بدرگ شود، گَه والدین و اَقرِبا

گَه خار گردد، گاه گُل، گَه سرکه گردد، گاه مل
خورد زخمِ عصاگاهی دهل زن، گَه دهل، تا می
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گَه عاشقِ این پنج و شَش، گَه طالبِ جانهايِ خَوش
اشتري گم کرده جااین سوش کَش، آن سوش کَش، چون

قارون سويِ گَو و، ماننده کَن پست رگاهی چو چ
گَه چون مسیح و کشت نو، باال روان سويِ عال

تا فضلِ تو راهش دهد، وز شَید و تلوین وارهد
شَیاد ما شَیدا شود، یک رنگ چون شمس الضُّحی

چون ماهیان بحرش سکَن، بحرش بود باغ و وطن
ود گور و کفن، جز بحر را داند وبابحرش ب

زین رنگ ها مفْرَد شود، در خُنبِ عیسی در رود
»یفْعلُ اللَه مایشا«رو نهد تا » صبغَۀَ اهللا«در 

رست از وقاحت، وز حیا، وز دور، وز نُقالنِ جا
رست از برو، رست از بیا، چون سنگ زیرِ آسیا

ال تَه کُمنا بابنّا فَتَحکُماحابرُوا اَصج
نُلْحقْ بِکُم اَعقابکُم، هذا مکافات الْوال

.از یارانتان دوري مگزینید. این ماییم که درِ قلب شما را به سوي حقایق الهوتی گشودیم
.این است مکافات دوستی. تا پسینیان تان را به شما بپیوندانیم

ذَنْبکُمانّا شَددنا جنْبکُم، انّا غَفَرنا 
مما شَکَرْتُم ربّکُم، والشُّکْرُ جرّارالرِّضا

را استوار داشتیم،) جانب محبت را(این ماییم که پهلویتان
.گناهانتان را آمرزیدیمو از آن رو که شکر پروردگارتان را به جا آوردید،

.و شکر رضا را به سوي خود می کشد

مستَفْعلُن مستَفْعلُنمستَفْعلُن مستَفْعلُن 
صمتُنا اَولی بِنا: باب البیانِ مغْلَقٌ، قُلْ

».خموشیِ ما براي ما سزاوارتر است«: باب گفتار بسته است، بگو
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز28شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

28شمارة مولوي، دیوان شمس، غزل 

خندان کُنِ دندانِ ما! اي شاه جسم و جانِ ما
!اي چشمِ جان را توتیا! سرمه کَشِ چشمانِ ما

منفرممن،جانوجسمشاهتوکهکندمیاعالمرادرکشعمیقاًوزندگیبهخدابهکندمیروانسانیکپس

یعنیهستی،منلبهايیادندانهاخندانندهتوو.هستیمناصلیامنحضوریامنهوشیاريومنبعدچهاراین

ومن،جانچشمبلکهحسیچشمایننه،کشیمیسرمهمنچشمانبهکهتوییو.بخندمتوانمنمیمنتوبدون

بیناخودتبرکتبا،شدهکورشدگیهویتهماثردرجهانایندرکهرامنهوشیاريچشمکههستیتواین

نورپرراچشمبودندمعتقدقُدماکه،شدهتشکیلرنگیسنگهايازکه،استچشمبخشنورمادهتوتیا.کنیمی

.کندمی

جهاناینبهآمدنازقبلاولو،شدیمذهنواردهوشیاريبعنوانمااینکهبرايزند؟میراحرفهااینموالناچرا

ذهنیاقالمابوشدیمذهنوارداآلن ولیدیدیم،میزندگیخرددیدبا،دیدیممیاودیدباداشتیم،راخدابینش

درستذهنیمننامبه،شدهساختهتازهکهجدیديمنیکوکردیمهویتتزریقآنهابه،شدیمهمانیده

و.شدهتشکیلماشدههویتهمفکرهايوحستاپنجازاودیدودارد،راخودشدیدذهنیمناینکه،کردیم

راموضوعاینغزلطولدرو.نیستدرستاست،نابینادیدیکواقعاًدیدجوراین:کهبگویدخواهدمیموالنا

.دهدمیتوضیحبیشتر

بهترباورهاي،بشویمهویتهمآنهاباکهبهترفکرهايمثالًکهایمکردهفکرذهنیمنوسیلهبهتابحالماپس

چیزهايبهمابعدچهارسالمتیمثالًامجانوجسمیا،ماکنندهکنترلیاو.کندروشنراماچشمهايتواندمی

.هستندماجانوجسمشاهاینهاسیاسیاقتصادي،وضعیتهايمثلوضعیتهاکنیممیفکرما.داردبستگیبیرونی

شودمیخالقترفکرهایمان،شودمیاداره،کندمیعملبهتربدنمانما،بشوددرستبیروندروضعیتهاياگر

همینبراي،عشقیاحساساتبهمثالًشوندمیتبدیلهممامنفیهیجاناتاینبعدشود،میبیشترجانمانمثالً،

راها شدگیهویتهمبتوانیمبیشترماوبشودبیشترپولماناگرکنیممیفکرماو.داریمبیرونبهرواشهمه

.شویممیخندان،کنیمکنترل
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،شوندمیشادیعنی،خندندمیآنهاشدنزیادوها شدگیهویتهمبرايذهنیمنبوسیلهکهکسانیبرايموالنا

اینهاآنهادادندستازیعنیشدههویتهميچیزهاآوردندستبهازکهناشاديوشادياینبگویدخواهدمی

جاهمینپس.هستندظاهردروذهنیمندراینها،نیستندايهستهاینهانیستند،ايریشهاینهانیستنداصل

وضعیتهايکهکردیمفکرکردیماشتباهحاالتاما،هستیمتوامتدادماکهزندگیاي:کهگوییممیاوبامنهم

بایدراماو،هستندهوشیاريومابعدچهارشاهیعنیکنند،کنترلرامابایدماهاي شدگیهویتهموبیرونی

بهترراخداکهجهانایندرراهوشیاريچشمیعنی،هستندماچشمانکشسرمهکههستنداینهاوبخندانند،

.نیستاینطوريباورها،مخصوصاً، هستندبیرونیچیزهايهمینبشناسیمبهترراخودمانو،بشناسیم

،ندیدهزندگیعینکبوسیلهحاالتاکه،راهوشیاريچشمانمنظور،راماچشمانکههستیتووتوبرکتو

فهمیدهبایدماراموضوعاینبیرونی،چیزهايباکردنبازينه،کنیمیبازتو،دیدهشدگیهویتهمعینک

:خوانممیهمرادومبیتو.باشیم

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

عشقت ز خونِ ما بِحل! اي مه ز اجاللت خَجِل
القَضاجاء القَضا، جاء : گفت دلچون دیدمت می

ماهزیباییترینعالیبعنوانمنکهچیزيهرکهاست،زندگییاخداهمبازمنظور،کهايباشندهاي:گویدمی

داشتهادعاییکهاستشرمندهماهبزرگیکه،استزیادنقدرایتوبزرگیکنم،تجسمباشدآسمانماهباشد،

بهتریناین،میرممیمننباشدنیاگوییممیوشدیمهویتهمباهاشماکهچههرکهاستایناش معنی.باشد

ازمعشوقزیباییوبزرگیازاستخجلچیزآنپس.کردنخواهدکمکمابهذهنیچیزاینوزیباییاین،است

راماتوجهتواندنمیچیزهازیباترینولوبیروندرچیزيهیچباشداینطورياگر.فهمیممیآن را ماومعشوقخرد

.کندهویتهمخودشبارامایعنی،ببلعد

هویتتزریقبه آنها یعنی،شدیمهمانیدهبیرونیچیزهايباحاالتاکهشویممیبیدارذهنخواباینازاآلن ما

کاراینازوخواباینازشویممیبیداراآلن ،بودندمادیدعینکآنهاو،دادیمقرارمرکزمانراآنهاوکردیم

: کهافتدمییادمانبالفاصلهابیاتاینو،بدهیمراهدرونمانبهرااوبرکتبایدو،غلط

1344شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکاربپذیرنَفَختزرودهدتجاناودمِ
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صفربههمراقضاوتمان،برسانیمصفربهرالحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتبایدکهکنیممیقبولاآلن ماپس

صفربهاگرراتادواینو،داشتهبستگیماذهنیمنعقلهايتشخیصبهماذهنیمنقضاوتکه،برسانیم

جانوجسمگفتکههمماشدنزندهو،دهدمیجانمابهوشودمیرداودمِ،قضاوتومقاومتیعنی،برسانیم

.نیستبیرونیعلتهايموقوفو،شودمیوبشو:گویدمیاوکه،استفَیکونکُنقانوندستدرما

کاراین،بشویمزندهتو بهتوعشقبهوبدهیمراذهنیمنمااگریعنیبِهِلماخونِزِعشقت:کهگویدمیبعدو

رامان ذهنیمناینرادیدماناینکههستیمراضیما.هستیمکاراینبهراضیماو،استحاللاستدرست

بهگذاشتیممیمنتمامثالًحاالما،کهگفتهجوريیکرابِهِلماخونِزِعشقتالبته.بشویمزندهتوبابدهیم

،دباشرودمیدهیممیراذهنیمناینماکنی،درستراماکاردهیمیقولو،مابهداريلطفتوکهاگرکهخدا

در،بودیمجاهلبودیم،ناداناینقدرکهببخشید:گوییممیداریم ماکهکندمیصحبتموالناجوريیکولی

خیلیولی،بدهیمخواهیمیاگررااینماحاالکهگذاشتیممیتوبهمنتما،بودتوهماصالًذهنیمناینحالیکه

، اصالًنبودهچیزياصالًاینکهشدیممتوجهحاال،ندهیمایوبدهیمحاالوبدهی،مابهدر مقابل اینبایدچیزها

اینازمادیگربعد،کنیدحاللراماحماقتاینکنممیخواهش،بودهتوهممندید،بودهتوهمنبوده، این

دهیممیماکهچیزيکردیم،اشتباهمارا،ماببخشیدبِهل،ماخونزِعشقتصورتهربه.کنیمنمیاشتباهات

نادانماکهببخشیدشماو،سپاسگزاریمممنونخیلی،دهیدمیراعشقتانشماو،استتوهم،نیستاصالً،برود

.دهدمیمعنیراحرفهااینيهمه.بودیم

،تسلیماثردرمکردحسکهموقعیشدم،تسلیمکهموقعیدیدم؟کی،دیدمراتوکهموقعیاز:کهگویدمی

اینتويدرحالیکهمنیکدفعه،شرطوقیدبدونذهنبهرفتنوقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشیعنی

توهوشیارانهباراولینبرايوبودم،اولازکهشوممیهوشیاريهماناینکهبراي،شوممییکیتوبامهستجسم

دلطریقازتو،شدمتومتوجهوافتادهاتفاقاینکهوقتیاز.جسماینتويآمدمکهوقتیازکنم،میمالقاترا

لحظههمینقضایعنیالقضاجاءالقضا،جاءیعنی.لحظههر،رسیددرضاقرسید،درقضا:کهگفتیمیمنبه،من

.باشمواظب،رسید

ماهوشیاريبهافتدمیاتفاقکهچههرو،آوردمیبوجودرااتفاقاتواست،الهیقانونکهگفتیمبارهاقضااینو

کهوقتیازمن:گویدمی.استاتفاقبهتریناینوکندمیتعیینخدارااین،وضعیتهاومابعدچهاراینبهو
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استایناشمعنیالقضاجاءالقضا،جاء.لحظههرشوممیتسلیمیعنیدهم،میقضابهتناشهمهشدمتومتوجه

مقابلدرکنمنمیمقاومتوکنم،نمیستیزهامذهنیمنبادیگردیدمراتوکهوقتیازمن،نیستمايکارهمنکه

تورااتفاقبهترینو،کنمبازفضابایدمنوآوري،میبوجودتورااتفاقدانممیاینکهبراي،لحظهایناتفاق

.آوريمیبوجود

است،منبیداريبرايبلکه،نیستمنکردنبدبختیاوکردنخوشبختبرايگفتیمبارهااتفاقاتاینو

بازرافضاکنم،بازرافضاکنم،بازرافضاورسید،قضارسید،قضابگویملحظههرکهاستاینمنکاربنابراین

بیرونیعلتهايرااتفاقات،البتهاشتباهاً،کهکردممیفکرحاالتاولی،افتدمیاتفاقاینآنورازاینکهبرايکنم،

بطورجامعهیامندوستانیامنهايبچهای،کنمزندگینتوانممنشودمیباعثمنهمسرمثالًآورند،میبوجود

یعنیالقضا،جاءا،ضالقجاء:گویممیاینکهبراي،کنارگذاشتمرااینهااآلن .تراشیدممیکهبیرونیعلتهر،کلی

و.کنممیعملاینبهمنحقیقتاًیعنیگوید،میمنمرکزیعنیچی؟یعنیگویدمیمندل.گویدمیمندل

.گویممیذهنمدراینکهنهکنم،میحسرااینبودنبلحاظ

راموالنااینکهبرايچرا؟هستید،شماهمینموالنااستادانوموالناازکنندگاناستفادهکهکنیمتوجههمرااین

و،کنیممعنیو،کنیمتفسیررااینهاذهناً،بخوانیمراابیاتفقطماکهاینبرید،میبکارعملدروگیریدمی

یادراتسلیم،خوانیدمیراابیاتاینشما.خوردندنمیدردبهاینهااینها،توضیحبرايکنیمپیداترسادهجمالت

مؤثرکهگرفتیدیادرابیرونیعلتهايگرفتید،یادرااودمگرفتید،یادرافَیکونکُنگرفتید،یادراقضاگرفتید،

.بریدمیکاربهخودتانشخصیزندگیدررااینهاو،نیستند

کهمادريآن.بریدمیکاربهروزمرهعملدربنابراین،باشدخودتانرويبایدتمرکزتانکهموالناازگرفتیدیاد

گویدمیکندمیتأملوزندمیفریادزند،میجیغشابچهزندمیحرفیکشابچهوقتیوخواندمیراابیاتاین

منپسزند،میجیغاینکههم اآلن ،شودمیبدتربزنمبزنم،کهتوانمنمیکنم،پیداچجوريراحلراهاینمنکه

اینکسیهر.بریدمیبکارعملدررادانشآییدمیشماو،افتدمیبکارشماخالقیتکهآنجاستکنم؟چکار

جیغدهد،نمیگوشمنحرفبهمنبچهکه،هستمسألهاینشماحاال،ببردبکارخواهدمیعملدررادانش

آنورازرویدمیشماکهاینجاستکنم؟چکارخوبشود،نمیهمبزنمگوید،میناسزا،زندمیفریادزند،می
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شماآنورازکهشودمیسببهاچالشباشدنروبرووعملدرمطالباینبردنبکارکهبینیدمیپسآورید،می

.افتدمیبکارشمادرزندگینتیجهدر، بیاوریدرا پیغام،بیاوریدکمک،بیاوریدرااطالعات

برویدبدهیدتوضیحولیکنیدمعنیخوبهمخیلیکنید،معنیذهنتاندررااینهاونبریدبکارعملدرشمااگر

وزندگی،خردنه،گیریدمیآنوريپیغامنهچون.استبهتربرنامهاینبهدهیدنگوش،خوردنمیدردبهاین

،دارنددوستآدمهابرخی.بریدمیپیشازکارينهشویدمیخالقنه.ریزدمیعملتانوفکربهزندگیشادي

دانند،نمیخوردمیدردچهبهاینبپرسندازشانوبشوندزندانیهمذهنتويو،کنندمعنیذهناًوبخوانندفقط

هستم،الکترونیکمهندسخودممن.داردفرقخیلیآنکاربردبااصطالحبهآکادمیکیادگیريکنیدتوجه

.فالنواستچجوريمداروکندمیکارچجوريالکترونیکببینیدکتابتوي،برویددانشگاهتويشمااینکه

مثالً.بسازیدتلویزیونیا،کنیدتعمیررااینباشدخرابجلوتان بگذارندراتلویزیونیکشمااینکهبااین

من،چیزيهمچوناصالًنیستمبلدمنآقا:بگویدکنید،تعمیرراالکترونیکیدستگاهیک.تلویزیونگویممی

،بسازدپلرودمیشدهالتحصیلفارقبعدخواندمیساختمانوراهکهمهندسیآنیا.استچیایندانمنمی

اصالًجااینولی،درسهاآنبهرسدمیشاتهکهاستدرست.استدیگريماجرايیکاصالًساختنپل:گویدب

خردگرفتن،برکتگرفتن،انرژيغیبازوخالقیتبهکندمیشروعکندمیعملوقتی،استدیگريعالمیک

.نداردفایدههیچنکنیدعملشمااگرکهاستاین.چییعنیمهندسیفهمدمیتازه،گرفتن

من:بگوییدو.کنیدبازرافضایعنی.کنیدپیادهخودتانروياوالًخودتانرويتمرکزبارادانشاینبایدشما

همها چیباببینمخواهممیبیندازم،رادردهایمخواهممیکنم،درستامبچههمسرمباخواهممیرارفتارم

استادشماگفتند،آمدندهمنفرهزاراگر،ندارمدیگرانباکاريوبیندازم،راهایمشدگیهویتهمشدم،هویت

بتوانمجایی،یکبهباشمرسیدهواقعاًاینکهمگر.ندارمکاريشمابامنبگو،بدهدرسمابهبیاییدشما،هستید

خودمرويسپبله،.نکنیماشتباهکهداریممینگهخودمانرويجلويراهابیتاینهمموقعآنبدهمدرس

دارخانهخانماگرراغزلهامثالًاینتوانیدمیشماگفتمبارهاکنم،میپیادهفرزندانمرويکنم،میپیادهرااینها

اینبایدشماشنوند،میرااینکوچکهاي بچه،شماداریدکوچکبچهحتی،بخوانیدبلند،داریدهموقت،هستید

کالسی،یکدربدهیددرسیا،بدهیدتحویلرااینخواهیدمیبعدهفتهاینکهمثلکهبخوانیدچنانرادرس
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باتانمشتريباکاردررويهمسرتان،رويفرزندتان،رويروزهرهمراکاربردهایشو.بخوانیدخوباینقدر

.استدرستندارد،فایدهنیفتدکاربهاگربیفتد،کاربهبایددانشکنیدمیبرخوردکسیهربا،همه

:گویدمیکهاستقرآنآیهیکهماین

43، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم
ٰ◌ وأَنَّه هو أَضْحک وأَبکَى

.گریاندخنداند و مىو اوست که مى
ذهنیمن،ساختیمذهنیمنآمدیمماکهحاال:کهگویدمیمابههمبازآیهاینما،دندانکنخندانگفتبله

گریهبشودکمپولشخندد،میبشودزیادپولشکند،میکاردوییباذهنیمنبخنداند،راخودشتواندنمی

همباهاششویممیخوشحالکهچیزيهربا،استهمبهوصل،استدوییاش خندهبااشگریهپس کند،می

ولی،آیدمیپایینرودمیباالهیماحالبنابراین.شویممیغمگینرودمیبینازوقتی،ذهندرهستیمهویت

با راخوشحالیناراناشاديیکخودمانباماهمیشهکالًدارد،مینگهرادردهاکهایناستسیستمییکچون

.کردخواهیمحملخودمان 

واقعیخندهمنظور،کندمیصحبتمثالًآیهاینازیا،مادندانکنخندان:گویدمیوقتیموالنابنابراین

وبشویمزندهاوثباتبه،مشویبزندههوشیاريبهبیاییم،کنیمرهاراشدگیهویتهمیعنیاست،هوشیاري

ما چقدرکهافتادهیادمانیا،خندیممیداریمپولمانشدنزیادخاطربهذهنیمندراگرحتیکهاآلن فهمیممی

شدنخارج،استگریهذهندربودنیعنیاست،گریهخودشاینخوشحالیم،خندیممیهستیمدیگرانازبرتر

بدهینشانمابهذهنبهگردانیبرمی،کنیمیزندهخودتبهبريمیهیراماتوکهگویدمیغزلواست،خنده

:دهدمیتوضیحراها همینغزلطولدر،بله.بشویمآزادماتانشدیم،آزادکامالًهنوزماکه

28شمس، غزل شمارة مولوي، دیوان 

ما گويِ سرگردانِ تو، اندر خَمِ چوگانِ تو
گَه خوانی اَش سويِ طَرَب، گَه رانی اَش سويِ بال

بوسیلهتابحالکهاستایناشمعنیبغلتیم،ورکدامبایددانیمنمیکه،کوچکتوپ،هستیمگویییکماپس

بایدچیبا.هستیمسرگردانگويماپس.نبودهزندگیخردرويازاینو،غلتیدیمبیرونیاتفاقاتوذهنیمن

وکنیمبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضالحظهایندراگرشویم؟میزدهچجوري.خداچوگانبابشویم؟زده

.رویممیدرستیمسیردرو،زندمیچوگانشباراماخدا،کنیمصفررامقاومت
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درمافکروماعملانگیزهاگر،حسادتمثلخشم،مثلمثالً،بشویمزدهذهنیمنبوسیلهبخواهیماگروگرنه

کدامنیستمعلوماین و،استسرگردانگوياین،ترسمثلاضطراب،مثلباشندذهنهیجاناتاینلحظهاین

گویدمیچیزيیکیکیخانهرویممیآنور،زندمیاینآنور،غلتدمیاینورغلتدمیهیتوپ،اینشودمیزدهور

.هستیمسرگرداناشهمهاینور،غلتیممیگویدمیچیزيیکتلویزیوناینور،غلتیممیشویممیناراحت

توچوگانصفرمقاومتبا،هستیمتوچوگاننیازمندما،سرگردانیمبیاورددرحرکتبهراماذهنیمناگریعنی

،زندگیاصیلشاديیعنیواقعیطربسويبردمی،رامازندمیوقتیتو اوقاتگاهیولی.مابهشودمیزده

خوردهچونبعد.کردیمپیداعمق،خدابهشدیمزندهو،شدبازمادلبینیممییکدفعه،یکتاییفضايیعنی

،شدگرفتهحالموايايبگوییمذهنبهبیاییمماکهزندمیچناندوباره،داریمشدگیهویتهم،داریمشیشه

کهبريمیآنور،آوريمیاینورهیگویدمی.بودخوبچقدرشد؟چیپیشیکساعتآنپس،شدچیبگوییم

.دارمشدگیهویتهمکهبفهمممن

یکاآلن ،شدهخوبحالمکهبگوییدنیاییدشمانشده،تمامموضوعکهگیریدمییادرااینابیاتاینازهمشما

بهآوردمیچوگانشبازندگیاآلن ،بودهخوبحالتماهیکبله.شدگرفتهیکدفعهاآلن ،استخوباستماه

کنی،میحملرنجشهنوزنینداختی،رادردهایتهنوز،داريشدگیهویتهمهنوزکهبفهمی،راشماذهن

.موالنابدهدتوضیحامروزمابهخواهدمیراها همینکنی،میحملکینههنوز

28دیوان شمس، غزل شمارة مولوي، 

گَه جانبِ خوابش کَشی، گَه سويِ اسبابش کَشی
گَه جانبِ شهرِ بقا، گَه جانبِ دشت فنا

شدگیهویتهمخوابذهن،خوابمعنیدوهردرموالناراخواب.کنیدمعنیحضورتوانیدمیاینجادرراخواب

زندهخودتبهبريمیراماگاهیبنابراینپس.دادخواهیمتوضیحبعداً،بردهبکاررادوهرحضورخوابو

علتهايباوذهنبهآیممیگاهی.شوممیزندهتوهوشیاريبه،استیخوبخیلیخوابیکآنکه،کنیمی

.کنممیکارذهنی

اگرمثالًکنیممیتصورماکه،استذهنیهاياسبابهماناسباباین، عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

منمثالًشوم،میخوشبختحتماًکنمازدواجخانمیاآقااینبااگرمنمثالًشویم،میخوشبختبشودزیادپولمان

منماشودنمیاست،بیرونیعلتهاياینهاشوم،میخوشبختبشونداینطوريهایمبچهوباشمداشتهبچهاگر
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زندگیآنجابروماگر،باشماینطورياگر،باشمداشتهراایناگر،کندمیذهنکهتصوراتیبا،باشیمداشتهذهنی

راکتابآناگر، باشمداشتهپولاینقدراگرباشم،داشتهرامقامفالناگرباشم،داشتهراکارفالناگرکنم،

ذهنباکهچیزيهراست،اسبابهمهاینهااست،توهماتهمهاینهابشوماستادتوانستممیفقطاگربخوانم،

بهتراینازو،شوممیزندهزندگیبهو،شوممیخوشحالدیگرمنبشودایناگرکهکنیدمیتجسمشما

.کندخوشبختراماتواندنمیاینها.استاسباباینها،شودنمی

امروزافتد،میاتفاققضاقانونطبق،شودمیلحظهاینوضعیتیکدفعهآیدمیاسباب،هستیمکهذهندرولی

فکرمنذهنبهآوريمیرامنگاهیگویدمی.کردخواهیمصحبتهمبازقضاقانونوعلتهاواسباببهراجع

جانببهراماکشدمیگاهیمعتقدات،اینبهافتممیرساند،خواهدزندگیبهرامناسبابآناسباباینکنممی

بینهایتبهلحظهایندراست،ابديلحظهاینازشدنآگاه،استیکتاییفضايبقاشهربقا،شهرسمتبهیعنی 

توکهبفهمممنکه،دارمشدگیهویتهماینقدررامنهمینکنی،میزندهرامنگاهیاست،شدنزندهخدا

کند،میجذبرامنجهانهنوزچونولی.استخوبچقدرشوممیزندهتوبهوقتیودارمعمقوهستیهم

گه. کندمیجذبدارم،جهانیاینچیزهايوباورهاودردهاباشدگیهویتهماینکهبرايکند؟میجذبچرا

کنیمیراکارهااین،دارمشدگیهویتهممنآنجادرکهاست،ذهنهمبازاینجادرفنادشتفنا،دشتجانب

.هستیچدواینتفاوتبفهمممنکه

زند،میضررشمابهآنهاحملودردهاباشدنهویتهمشماکهایدشدهمتوجهشما،ایدفهمیدهاآلن شماو

بینیممیخوبچقدر،شدخوبحالمگوییدمیکند،مییکیخودشباگیردمیراشماآیدمیخداها موقعبعضی

همدارداشکالیچهکنم،زندگیهممن،کنندزندگیمردمدارمرواداشتاآلن مننیستمحسوددیگراآلن من

نظريتنگ،رامنگرفتحسادتبینممییکدفعهذهنبهآیممییکدفعهکنم،میکمکدارممنوکنند؟زندگی

این؟شدچیپسهستم،ناراحتکنم،میمقایسهدیگرانباراخودمدارمو،کندپیشرفتکسیخواهدنمیدلم

استزندگیخوداشیکی،نیستحالتاشیکیحالتهااینبفهمیدشماکهاستاینبراياینها

اینآباینهمیشهچونود،ندارفرقباهم چقدرگیرد،میخودشبهذهندرآدمکهحالتیهماشیکی

بایدچکارپسدارد،فرقچقدرآناباینکهبدانیدشماکهببینیمتوانیممیدیدآنباما،ماستباهوشیاري

شماحرفدرکامالًموضوعاینو.داریدشدگیهویتهمهنوزکنید،کارخودتانرويبایدکهفهمیدمی؟بکنید
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حساینکهبرايزیباست،خیلیاین دارم،کارخیلیهنوزولی،کردمپیشرفتخیلیمندیگویمی.شودمیدیده

.داریدشدگیهویتهمهنوزکهایدکرده

آنیعنیاست،االسبابمسببخداخواند،خواهممسببوسبببهراجعراهاییبیتبعداًخوانم،میرابیتاین

دهدمینشانخودشاین،کندمیتعیینرااتفاقالهیقانون،قضالحظهایناینکهاصالً. کندمیفراهماوراسببها

سببآنوشودمیاینسبباینوکنیممیفکرماکهآنطوريهمذهندرحتیکند،میتعییناوراها ببسکه

موضوعاینازاستاینطوريکهحاال.آوریممیبوجودماکنیممیفکرماآورد،میبوجوداوهمراهاآن،شودمیآن

.باشیمفضاگشاهمیشهباشیم،تسلیمهمیشهکنیمفادهاستبیاییمما

548مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

در خیاالتش چو سوفسطایی اماز سبب سوزیش، من سودایی ام
نتیجهبهآنهابینیدمیشماوسوزاند،میراآنهاکنیممیفکرذهندرماکههاییسبباست،سوزسببخدایعنی

سبب.کنیدپیداراکاربردهایشو،کنیدتأمل،بخوانیدبایدشما،بیتاینداردکاربردخیلی.نکردکارنرسید

منکهشدخواهدسبباینبکنمراکارایناگر:گوییممیهاموقعخیلیماما،برايشدهمشخصکامالًاش سوزي

بینیممیرسیممی،برسماینبهاگر.شدخواهمخوشبختکنمازدواجازخانمیاآقااینبااگر.بشومخوشبخت

برسمچیزيیکبهتاشدخواهدعلتبکنمراکارایناگر:گفتیممیماکهچیزيآنو.شدهمبدتر،نشدنشد،

.خداستسوزيسیباینگویدمیو.دهدنمی،بدهدزندگیبهمنکه

فکرفکر،درماکهجوريآنکه،کنیممیصحبتموضوعاینبهراجعاستوقتچندکهشویممیمتوجهما

سوزسببخداچون:گویدمیبرسیم،زندگیبهماکهشدخواهدسببهاسببایناینها،کهگوییممیوکنیممی

بیداربایدیاما،کندمیسوزيسببوقتیاست،گیجیجوردوایناما.استکردهگیجمرااوسوزيسبباست

دانممیولی،کنممیعملمنها سبباینبهگویدمیحاالکهگرچه،خوردنمیبدردمنهايسبباینکهبشویم

اودمحالیکهدرکنممیعملها سبباینبه،ذهندربرسداستممکند،نرسنتیجهبهاستممکنسبباینکه

دماگربشود،رداودماینکهشرطبهکنممیعملهمذهنمتشخیصبهبشود،ردهمیشهبایداودم.شودمیرد

.مابدانیمبایدرااینهایعنی.هستندغلطها سببایندانممی،بکنمستیزهمنونشودرداو

اگرباشد،بدتواندمیهمباشدخوبتواندمیهمگیجیپس،بشومگیجمنشودمیسبباوسوزيسببپس

بیاید،اودمبگذارشدمگیجکهحاالخوبشدم،گیجمنآقااست،خوبخیلیبکشدبیرونذهنیمنازراشما
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استبداینشده،گیجکندمیزیادمقاومت،کندمیمقاومتهنوزکسیاگراست،خوباینفهممنمییعنیخوب

رهارامقاومتکنرهاراستیزه.توانینمیذهنبانتوانستی،دیگر کنرهادیگرکهکندمیگیجراماخداگویدمی

ترهوشیارانهکهاستاینتوسرنوشتبیرونبیاورمذهنازراتومنبگذار،بیایدمندمبگذاردانم،مینگوکن

.کنمهدایتراتومنبگذاربیرون،بیاییذهن

هم، همینکندهدایترامنبایدبیرونیچیزهاییوکنم،میهدایتراخودممنودانممیمنکهبگوییماگرولی

آندیگر،گوییممیراهمینخدابههمیشهما.شناسمنمیراتومنهستی؟کیتواصالً،خوبندهاشدگیهویت

نمکهبشودسببمنگیجیاگرپس.استچیجریانکهبفهمیمباالخرههمماتاسوزاندمیراها سببهم

گمبیشتردوبارهذهنیمندرکهبشودسببمنگیجیولی،بشوماصلمعاشقاست،خوبخیلیبشومعاشق

.استبدخیلیبشوم

ها سبباینوافتممیخیاالتشبهوذهنبهروممیوقتیام،سوفسطاییچوخیاالتشدرگویدمیهمینبراي

چهها سوفسطاییشوم،میها سوفسطاییمثلمن،شودمیقطعاودم،هاسببفقط،کنندمیهدایترامن

رامابیایداودمکهاستاینحقیقتچیست؟حقیقت.پوشاندندمیراحقیقتفکرهاباالفاظبابودند؟کسانی

ماهستند،مامرکزباورهاحالیکهدرباورهاباشدنهویتهمبا،گفتگوبا،لفاظیباماخیاالتدرو،کندهدایت

اینکنیممیفکراینکهبراينداریمدرستیفهمماپوشانیم،میکندهدایترامابایدزندگیکهراحقیقتاین

همباورهاسريیکبافقطماحالیکهدر،نیستهماینازغیروهستنددرستاینهافهمیدیمکهچیزهایی

بهفقطمتکیکسیاگر.هستیمجاهلنداریم،دانشمااصالًیاآیدمیخرد،آیدمیدانشآنورازیا،هستیمهویت

بلهندارد،خوررداین دیگراصالاستنادان،استجاهلآدماین،استهویتهمآنهابهواستیادگیرهایش

28غزل شمارة مولوي، دیوان شمس، 

گَه شُکرِ آن مولی کُند، گَه آه واویال کند
گَه خدمت لیلی کند، گَه مست و مجنونِ خدا

خداامتدادماباباايکهشویممیمتوجهیکدفعهکنیم،میکمراقضاوتکنیم،میکمرامقاومتوقتیماگاهی

کنیم،میشکرزنده بشویم اوخردبهتوانیممیاینکهازماو،رسیدمابهاوشاديو،رسیدمابهاوخردو،هستیم

زندهاوبهتوانیممیماکهکنیممیاینبرايشکر،گفتههمغزلآخردرکهاست؟چیاساسیواصلیشکر

بااولحظههرکهبکنیماینبهکرشُذهنی،منعقلیبیبجاي،بشویمادارهکلخردبوسیلهتوانیممیمابشویم،
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توانیممیکهکنیممیاینبهشکر.باشیمتسلیماگر،کندهدایتوبزندراماسرگردانگوياینتواندمیچوگانش

.باشیمزندهاوبهتوانیممیبکنیم،هوشیارانهوپرهیزتوانیممی،باشیمتسلیم

منبلهکهببیند،راهایشداشتهآدمکهاستاینناشکريازبهترخوبخیلیهمبازولیپایینسطحشکریک

شکراین،داردشکرهماینهاکند،میکارعقلمم،مفهمی،دارمتحصیالتیهستم،زیباهستم،سالمهستم،جوان

اینکهولی،استخوبنعمتشکررود؟نعمتسويکیشکرباره:گویدمیموالناکهاصلیشکرولی.استمتوسط

بیشترولیدادي،راآنداديرااینشکرراخداشکر،راخدابگوییم،باشیمداشتهذهنیمنوبمانیمذهنتوما

زندگیامکاناتیبینیدمیواقعاًعقبکشیمیشمایعنیکند،میحضورهمنعمتهاشکرواقعاً.نیستشکراین،کن

هر،کنیدمیواقعیشکرهستیدراضی،هستیدراضیرگاو،کنیدمیشکرودانیدمیراقدرشودادهشمابه

:حالهربهکردشکرشودنمیذهنبافقطکند،نمیشکرکندمیلفاظیفقطنیستراضیکهکسی

،بشودزندهاوبهکهداردراامکاناتاین،استخداامتدادکهآیدمیخودشبهانسانیعنی،کندموالآنشکرگه

استفادهزندگیخردازکهداردفرصتاست،جاودانگیجنساز،بشودآگاهاوابدیتاز،بشودزندهاوبینهایتبه

شدهمصطلحفارسیدریاواویالکند،میمصیبتافسوسذهندرآید میگاهیاما.داردشکراینها،بهبهکند،

موالنا.استواویالواقعاًذهنیمناست،ذهنیمناینبدحادثهمصیبت،واقعاًبد،حادثه،مصیبتیعنیواوِیال،

.بکنیکاریشیکبایدکرد،خواهیحملرااینآه،داريذهنیمناگرکهبگویدمابهخواهدمی

؟مشغولیدذهنیمنبدحادثهآهبهیا،استخدارمزاینجادرموالکنید،میراخداشکر:شما از خودتان بپرسید

ولی،بگیریمیادراجداییما،باشدسالچندیک،باشدموقتبودقرارذهنیمن،نیستبدحادثهذهنیمنالبته

کهچیزيآناست،بخشوحدتبزرگانهاي گفتهوادیانتمامنیست،زندگیاساسجداییبدانیمحالعیندر

ذهنیمنکه.استشدههویتهمذهنیمناین،انسانهابینکندمیتشویقراجداییو،استانگیزجدایی

شما.بماندهمیشهبرايبشودقويبخواهداگراست،واویالاینشده،درستجداییوشدگیهویتهمبراساس

؟هستمحادثهاینشکایتونالهوآهوافسوسدریاکنممیشکرمنبپرسیدخودتاناز

وقتیخدا،مجنونومستگاهی،استشدگیهویتهمیکهمبازاینجادرلیلیکند،میلیلیخدمتگاهی

خداعاشقیاخدامجنونومستشویم،میواقعیتسلیم،شویممیتسلیمافتدمییادمانماکاملبطور

.رسیممیوحدتبهاوبایعنیشویم،می
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دواینتفاوتبفهمیمماتا.داردحرکتدرحالتدواینبینقضاقانونبارامازندگیکهگویدمیداردموالناپس

نخواهیمحالتهااینبه،نکردیمتمرینرابزرگانگفتاراینونگرفتیمیادراتسلیمماکهزمانیتا. هستچیتا

هویتهمبداند،بیروندررازندگی،کندقضاوتفقط،کندبستیزهوکند،مقاومتفقطکسیاگرافتاد،

و،کارندگناهمردمکهکندفکراگر،ببیندها شدگیهویتهمآنعینکبابداند،اصلراخودشهاي شدگی

بشود،موفقتواندنمیآدماین،هستنداطرافدرکهمردمیجملهاز،هستنداش ناراحتیسبببیرونیعلتهاي

ناراحتمنزنیمیراحرفهااینتو:گویدمی،گذاردمیدیگرانعهدهبهراخودشهوشیاريمسئولیتکسیاگر

بارزیردارد،ذهنیمنآدماین.کنمزندگیمنگذارينمی،دیگرشدمنمینبوديتواگرکنم؟چکارشوممی

.رودنمیاشهوشیاريوخودشمسئولیت

حتیوافتاد،خواهددردسربهصورتایندر،گیریدمیجديهمراخودش،گیردمیجديراهایشفکرکسیهر

نشان،بکنیدانتقادریزیکبگیرید،ایرادزیریککنید،مقاومتریزیکشما.کردنخواهدتجربهراحالتهااین

اصالًرا،همهسنجیدمیآنهابا،دانیدمیدرستراآنهاو،هستیدهویتهمباورهاسريیکباشماکهاستاین

اینگیرید،میایرادتاهزارکنیدنگاههمموالنابهکه،نیست،نهشما؟نظردرباشدنداشتهعیبیکههستآدمی

.بیاییمخودمانبهوببینیمخودماندرراحالت

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

اياي، مجنون و شیدا کردهجان را تو پیدا کرده
گَه عاشقِ کُنجِ خال، گَه عاشقِ روي و ریا

.کنیممیریاورويصحبتمااینجامثالًبله؟دارد،نظرماهاي شدگیهویتهمازايجنبهیکبههمبیتیهر

ولی،نیستیمآنکهنفاقدروغ،ازریا،رويازمردمبهبدهیمنشانسطحییک،بدهیمنشانخوديیکیعنی

چرا.شدهآشکار،شدهپیدااآلن بودناپیدایعنی،کرديآشکارتوراماجانگویدمی.هستیمدهیممینشان

آشکارمراتواگرشویم،میآگاهداریمخودمانازهوشیاريبعنوانمااینکهبرايکردي؟پیداراماجانگویدمی

نشانمنبه.هستمتوامتدادبفهمممنکرديکاريتویعنی؟هستمتوامتدادفهمیدممیکجاازمنکردينمی

یعنیام،شدهپیدامنکهبعدوکردي،آشکارکردي،پیداتوراجانبشوم،زندهتوبهتوانممیمنکهايداده

آگاهابديلحظهاینازها موقعبعضیدارم،عمقییکها موقعبعضی،شدمآگاههوشیاريازهوشیاريبعنوان

نیستیم،فکرهاتسخیردرمنه،شدمتوقفمنفکراست،خوبچقدربودنلحظهایندربینیممیشوممی
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بسويبکشدخواستمیکدامهر،کردندمیحملهمنبهحاالتابیرونیچیزهايکشند،نمیرامنبیرونیچیزهاي

.نداساکتاینهاموقعآندرمازندهابديلحظهاینبهوقتیدیگرخودش

منموقعایندرو. هستمتوشیدايومجنونمنکهشوممیمتوجهموقعآندروم،اشدهآشکارم،اشدهپیدا

من.کردماشتباهیعجبوجهانیاینچیزهاییاینبهدادممنراعشقوشیداییومجنونیاینکهفهمممی

بدنمعاشقشدم،پولمعاشقولی،بودمتوشیدايومجنونمنولی،بودمشیداومجنونمنکهشوممیمتوجه

شودنمیپولعاشق.نبودهدرستکاراینوشدم،مقاممعاشقدم،شهمسرمعاشقشدم،امبچهعاشقشدم،

فهمم،میهمرااینمن،آدمدیدعینک،شودمیآدممرکزشودمیفوراًآنشودمیهویتهمباهاشآدمشد،

.ايکردهپیداتوراجاناینکهبرايچرا؟

یکتایی،فضايکنجعاشقگاهیبنابراین.فهمیدمنمیراچیزهااینمنکهکردينمیزندهخودتبهرامناگر

بهدیگريصورتیکوبودندروغوخودنماییعاشقهمگاهیشده،گشودهفضاياینآرامشاینخلوت،کنج

ذهنیمنریايورويحالتاینبهمابیشتراآلن البتهکه.هستمآنطوروهستماینطورمن،دادننشانمردم

مندانم،میبهترشماازدانم،میرااینمنبابا،کردممیثابتراخودمداشتمموقعفالنمثالًچراکه.خندیممی

،هستمآنمن،هستماینمنهستم،دانشمندمن،هستمثروتمندمن،حرفهااینازوخواندم،راکتابهااین

.نیستمدرحالیکهریا،ورويعاشق

مردمکههست،ترسریاوروياینتووآراستم،راکلیمییکمبدهنشانشمابهراايجبههیکخواهممی

عشقچیزهااینبهمنعشقکهفهمیدم،بودمچیزهااینعاشقحاالتاوگویم،میدروغمنموقعییکنفهمند

ابیاتهماندر.دادينشانمنبهراخودتتوکهرسیدجایییکچونشده،میتوبهبایدمنعشقنبوده،خوبی

.رسیدضاقلحظهاین،رسیدضاقلحظهاینکهگفتمیمنبهمندل،دیدمراتوکهموقعیازمنگفتهماول

اآلن :کهبگویدمادلباید،کندمیکارمارويقضاباورامابیندمیزندگیدمهرکهاستمهمخیلیهمبیتاین

.کنمبازرافضاو،باشدخودمرويحواسمبایدمنبکند؟خواهدمیچکارلحظهاین،داردطرحیچه

&&&پایان قسمت اول &&&
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28شمس، غزل شمارة مولوي، دیوان 

گَه قصد تاجِ زر کُند، گَه خاك ها بر سر کند
گَه خویش را قیصر کُند، گَه دلق پوشد چون گدا

و دلق ،دهد با حضور، اگر خاك بر سر کردن را مثبت بگیریدي دیگري از من ذهنی را نشان میباز هم یک جنبه

خواهد رئیس بشود، می. شودهویت می، تاج شاهی همیعنی گاهی اوقات با تاج. پوشیدن را مثبت بگیرید

و خاك ،رساندها من ذهنی را به صفر میو بعضی موقع. خواهد مردم را اداره کند، در حالی که من ذهنی داردمی

شود از شود با قیصري، با پادشاهی و دیگر نمیهویت میو همین که تاج را به دست آورد، هم. شودمعشوق میرِد

. شودمعشوق میرِدپوشد و گداي گاهی هم دلق حضور می. ي او را جدا کردقیصر

رِدپوشیم و گداي اگر ما دلق گدایی می. دهد، در ضمن راه را هم به ما نشان میگداچونپوشَددلْقگَهپس 

قیصر نیازمند . نیازي در مقابل قیصري هستنیاز از جهان هستیم، این بیخدا هستیم و بیرِدمعشوق هستیم، 

به خودتان نگاه کنید و ببینید که من مثل قیصر، مثل پادشاه نیازمند این اآلن و شما.نیازمند به جهان است،است

تمام حواسش به این است ؟خوردجهان هستم؟ چون مردم اگر زیر کنترل این قیصر نباشند، آن قیصر به درد می

در حالتی که این یکی همان . هایش را زیر نظر داشته باشدهویت شدگیو هم،که مردم را زیر کنترل نگه دارد

. انسان است

انسان دو جور . هویت شدهگویم همان انسان است، ما یا هشیاري هستیم یا هشیاري همتوجه کنید که انسان می

. هشیاري انسانی امتداد خدا است که در همه یکی است. یک جور هشیاري هستیمدر اصل همه ما . است

توجه . هویت شدیماینکه ما با چه چیزي هم. کندها هم یکی است، فقط محتوایش فرق میهویت شدگیهم

یک مرض . هاي ذهنی هم یک جور هستندهویت شده یعنی همه منهاي همکنید؟ به یک لحاظی همه انسانمی

حاال بر اساس چه چیزي مقایسه . کنندهاي ذهنی رنجش دارند، توقع دارند، مقایسه مییعنی همه من.است

. هویت شده و چه چیزي برایش ارزش داشته در ذهنشکنند، بستگی دارد با چه چیزي هممی

موالنا . هویت شدهیکی هشیاري حضور است و یکی هم هشیاري هم. مورد انسانواقع درپس دو تا چیز داریم در

خواهیم قیصر و وقتی ما می. داردکند، به نوسان وامیخدا ما را بین این دو تا هی نوسان می:خواهد بگوید کهمی

معشوق رِدآییم گداي وقتی می. شویم که این همه قدرت داریم، ولی خوشبخت نیستیمشویم، متوجه می
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بینیم که گرچه که مردم زیر کنترل ما نیستند و ما این همه چیز هم شویم، مینیاز از این جهان میشویم و بیمی

. نداریم، ولی خوشبخت هستیم

هویت چیزي ندارد، ولی او هم هم. یکی گدایی است که هنوز چشمش به این جهان است. آن گدا هم دو جور است

و ،نیاز از این جهان استکه بی،اي واقعی هم داریم، آن انسان به حضور رسیده استیک گد.ولی ندارداست

اش صفر است و خواهد و من ذهنیخواهد، برکت او را میخواهد، عشق او را میخداست و خرد او را میرِدگداي 

را دارد، او هم هاي خودش هویت است، او هم قضاوتآن گدایی که هیچی ندارد ولی هم. قضاوتش صفر است

.گدایی که شکایت کند، گداي واقعی نیست. ستیزه خودش را دارد، او هم شکایت خودش را دارد

هویت شده با این جهان است ولی چیزي انسانی که هم. یا از زور بدبختی است. خاك بر سر کردن هم دو جور است

. کمتر است، به خاطر اینکه صفر استیکی هم نه، واقعاً از خاك هم. کندگیرش نیامده، خاك بر سرش می

. اش صفر استاندازه من ذهنی. اش صفر استاندازه

80حافظ، غزلیات، غزل شمارة 

هاسر تسلیم و من خاك در میکده

مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت

تواند بفهمد، دهد، من ذهنی اگر نمیمیمیپس سر تسلیم من و خاك در خدا، میکده، فضاي یکتایی که او به من

. به او بگو که سر تو، فهم تو با خشت فرقی ندارد

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

طُرفه درخت آمد کز او، گَه سیب روید گَه کَدو
گَه زهر روید، گَه شکَر، گَه درد روید، گَه دوا

آورد، ا؟ براي اینکه بعضی مواقع ساختارهاي نیک به وجود میچر. درخت عجیب و غریبی است:گویدانسان می

. خوردبه درد می،درد است، این سیب استآفریند، بیفکرهاي نیک، عمل نیک و در بیرون آن چیزي که می

دهد دم او از او رد بشود و خرد زندگی در این لحظه در اثر انسان وقتی اجازه می. اثریک چیز بی،گاهی هم کدو

یعنی Awakened Doingگوییم گاهی اوقات در انگلیسی می. کندیم بریزد به فکر و عملش و عمل بیدار میتسل

این فکر و عمل، . ریزد به فکر و عملتانبه طوري که مقاومت شما صفر است و خرد زندگی می. عمل بیدارگونه
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شوید که این شما متوجه می. شوندفرزندان ما با عشق بزرگ می. هد داد، میوه شیریناسیب یعنی میوه خوبی خو

. ورزد و یک حالت توجه داردفرزند شما وقتی هفت سالش شد، هشت سالش شد، شما را دوست دارد، عشق می

. زند مهربانانه، این سیب استیک حرفهایی می. داندقدر شما را می

ترسد می. ترسداز ما می. کند، دعوا دارد، دوست ندارد ما راي داریم ستیزه مییک موقعی هم هست که فرزند

کنیم، مادري که پس وقتی ما با عشق برخورد می. عشقی بودهبراي اینکه عمل ما همان زدن بوده، بی. بزنیمش

زندگی است، کند، براي اینکه خودش از جنس هشیاري است، از جنس فرزندش را به عنوان هشیاري شناسایی می

شود، با قضاوت بزرگ انسانی که با ستیزه، با مقاومت بزرگ می. دهد، این فرزند همان سیب استعشق می

دانم لیاقت نداري، یا محیط به او شوي، نمیگوییم هیچ چیزي نمیشود، به بچه میشود، با حقارت بزرگ میمی

. آیدمیگوید، کدو به وجود می

روید، زهر بعضی مواقع از این درخت انسان زهر می. بهره یا سیبدو رشد بدهد، چیز بیتواند کپس جامعه هم می

. توجه کنید که همه آن قضایاي هندسه معنوي برقرار است. عیناً همین. و گاهی شکرآیدمیپدید 

4123مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تازركتُاللتضَد دربوسود نَدرازشرط تسلیم است، نه کارِ
بله،. ایماینها را خوانده

2466بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

دویم اندر مکان و المکانمیکانن فَهاي حکم کُپیش چوگان
و دم او جان ،زندشود و قانون قضا ما را با چوگانش میگوید بشو و میکه کن فکان او میآیدمیهر لحظه یادمان 

اگر دم او رد . آیدمیکر به وجود شود، در هر کاري، در هر فکري شاگر دم او رد می. شوددهد، دم او از ما رد میمی

. روید و گاه دواو گاه درد می.رویدشود، از ما زهر میم من ذهنی پخش میشود، سشود، دم من ذهنی رد مینمی

کر بدهیم، شادي زندگی را بدهیم، آرامش را کر بدهیم، به خودمان شهمسرمان شمان، به توانیم ما به بچهپس می

.توانیم درد بدهیمتوانیم دوا بدهیم، میمان، به همسرمان، به همه مردم میبدهیم، به بچه

هایم آیا در طول زندگی من به همسرم، به بچه:کنید کهخودتان را منصفانه ارزیابی میاآلن این شما هستید که

دوا دادم، شکر دادم؟ این که من درست کردم سیب بوده یا کدو بوده؟ این درخت شگفت انگیز که من باشم چه 
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اگر جوابش زهر است، درد است، کدو است، باید روي خودتان کار کنید و . اي دادم؟ بپرسید و جواب بدهیدمیوه

. دتان کار کنیدفقط هم باید روي خو

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

جویی عجایب کاندرون، گَه آب رانی، گاه خون
هايِ لعل گون، گَه شیر و گَه شهد شفاگَه باده

فقط خود انسان است که به انسان . نظیرش در این جهان نیست. گوید انسان یک جوي شگفت انگیزي هستمی

رانی در این جوي و این کی هست؟ وقتی ما تسلیم میآن آب زالل زندگی راگاهی در،اي خدا. شبیه است

در این جوي اوکنم مواقعی که من فکر می. گاهی هم خون. شویم، وقتی مقاومت نداریم، وقتی قضاوت نداریممی

تید، دانیم دیگر؟ همان مواقعی که شما استرس دارید، خشم دارید، نگران هسکند، ما میما خون جاري می

کنید، تنگ نظرید، آن مواقع کنید، حسادت میکنید، دیگران را مالمت میمضطرب هستید، خودتان را مالمت می

کنید، زیر درد ولو اینکه صبر می،کنیدوقتی تسلیم هستید و قضاوت نمی. شود از این جوي شمادارد خون رد می

. کند؟ زندگیکی رد می. شودبینید که آب رد میهستید، می

اي بودم تا حاال زندگیم اگر کاره. اي نیستمتوانید یاد بگیرید که من به عنوان من ذهنی کارهها شما میاز این بیت

توجه کنید دیگران روي ما از روي . کاري هم به دیگران ندارم. محاال که نیستم، تسلیم هست. بودمرا درست کرده

منگویید این درست است،گیرید و میاین ابیات را یاد می،کشیدشما زحمت می. گذارندتقلید اثر بد می

کند، چرا برادر و خواهرانم گویید چرا همسرم نمیمی. کنیدروید تقلید میبعد میخواهم روي خودم کار کنممی

واند تحتی شما یک بیت را یاد گرفته باشید، یک بیت روي شما تاثیر می. دانند اینها راکنند؟ خُوب آنها نمینمی

.کندیک کسی توجه نمی. شما حقیقت را بفهمید. کندببگذارد و شما را از این رو به آن رو 

دهند، نه کن کردیم که زندگی ما را اتفاقات بیرونی تغییر میما تا حاال فکر می:گوید کهگوید؟ غزل میغزل چه می

شما چرا . اد هستند، شما را مسخره خواهند کردخُوب آنهایی که هنوز در این اعتق. فکان، نه قانون قضا، نه دم او

کنید از کسی که اصالً روید تقلید میگیرید از موالنا و بعد میشما یک چیز خوب را یاد می. باید از آنها تقلید کنید

تواند جمع نمی. دنکند، ولو اینکه جمع باشکند و عمل میو غلط را فکر می،داندو چیزهاي غلط را می،داندنمی

. اندچیز خوب را بزرگان گفته. کنیدگردید، پیدا میاین شما هستید که چیز خوب را می. همه چیز را یاد بگیرد

. هایکی از بهترین. بهترینش همین موالنا است
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لهايِبادهگَهگون،لَعوشیرگَه،گَهدفاشَهگون یعنی هاي لعلباده. یریدتوانید مثبت بگگون را میهاي لعلباده.ش

تواند شرابهاي مست کننده، شادي زندگی، برکت زندگی، هزار جور گفته از انسان می. شرابهاي مست کننده

ها، نه تنها به حیوانات، نه تنها به درختان، نه تنها به انسان. عبور کند بریزد به کائنات. ترجمان از انسان عبور کند

منظورش همین برکت . گاهی شیر و شیر نه شیر خوردنیگون،لَعلهايِبادهگَه. همه کائناتنه تنها به جمادات، به 

یعنی . این شیر و شهد، شیر و شهد معمولی نیست. گاهی عسل شفابخش. موقتی است

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خیزد ز دلصد هزاران ترجمان غیر نطق و غیر ایما و سجِل

و هزاران جور عسل و شیر یعنی ،و اشاره، غیر از نوشتن که فقط ما این را بلدیمءغیر از حرف زدن، غیر از ایما

تواند صادر بشود، موقعی که تسلیم است، موقعی که فضا را باز برکت مقوي و شرابهاي مست کننده از انسان می

این چیزي نیست که . بسته شدهاآلن .درون ما بینهایت بشودست که فضاياکرده و قانون قضا و سرنوشت ما این

.از این حالت باید زودي بگذریم. خدا یا زندگی در نظر دارد براي ما

اش حرف بزند و آن هم این را هم عرض کنم خدمتتان که اگر شما هنوز در این فکر هستید که آدم باید مثالً با بچه

یا با یکی حرف بزند، انتقاد کند، ایرادهایش را ،ا همسرش حرف بزندتا درست شود یا ب،به حرف گوش بدهد

شما وقتی روي . بگوید، باالخره بفهمند اینها، اینها باید گوش بدهند، بروند خودشان را عوض کنند، این غلط است

ر شما، بچه شما گون را از خودتان صادر کنید، همسهاي لعلتوانید این شیر و شهد و بادهکنید، میخودتان کار می

. شوندعوض می

کند من ذهنی فکر می. آوریم، نه با گفتنما به وسیله ارتعاشات این برکات هست که تغییر را در جهان به وجود می

شما از کجا مطمئن هستید که . دهندذهنی دیگر به حرفهاي ما دیگر گوش نمیهاي اصالً توجه کنید من. که بگوید

گویید؟ فهمد؟ تازه بفهمد این همان چیزي است که شما میدهد، اگر گوش بدهد مییکی به حرف شما گوش می

وقتی شما به زندگی نورانی . بزرگترین اثر، اثر خود زندگی است. کندچون ذهن او یک چیزهاي دیگر را تجسم می

هم صحبت خواهیم راجع به این موضوع باز. گیرندکند به ارتعاش زندگی، آدمها میشوید، مرکزتان شروع میمی

. کرد امروز
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28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گَه علم بر دل بر تَنَد، گَه دانش از دل برکَنَد
»ال«گَه فضل ها حاصل کند، گَه جمله را روبد به 

شویم و بعد شویم، همانیده میهویت میتند، یعنی ما در دلمان با دانش همزند، بر دل میگاهی علم بر دل می

در ضمن . مان ناهمانیده شویمشویم که باید با دانشاندازد، متوجه میزندگی ما را بین دو تا حالت به نوسان می

ها قرار گرفته ه نظر بنده اینها را من ساختم و مورد توجه بعضیاین همانیدن و ناهمانیدن را قبالً به کار بردیم که ب

انگلیسی هست، یعنی Identificationیا To Identifyهمانیدن معادل لغت به اصطالح . روندو به کار دارند می

همین را یعنی همانیدن و ناهمانیدن که مصرع اول. هویت شدن و این واژه را شما باید یاد بگیریدقبالً گفتیم هم

. گویدمی

چرا . شویمشود، همانیده میمان که به صورت فکر به ما ارائه میبا دانش،آییم به این جهانگوید اول که ما میمی

خواهد به این جهان، میآیدمیگوییم این همانیدن واژه خوبی است، مفیدي است؟ براي اینکه وقتی هشیاري می

هاي فرماسیون. واحدهاي فکر، واحدهاي انرژي هستند. گیرددهاي فکر را میبنابراین واح. مثل خودش را بسازد

. توانیم ما ببینیمداند فکر چه هست، ولی فکر را میدانیم فکر چه هست، هیچ کس نمیما نمی. انرژي هستند

. گوییم اینها واحدهاي انرژي هستندحداکثر می

هاي ظریف هستند، فکر، جسم ه در واقع یک جور جسمهشیاري که امتداد خداست، به این واحدهاي انرژي ک

کنیم به یعنی ما به عنوان امتداد خدا هویت تزریق می. کندگیرد و به اینها هویت تزریق میظریف است، می

این . سازدیعنی هشیاري شبیه خودش را می. کنیم این ما هستیمواحدهاي انرژي که اسمش فکر است و فکر می

کنیم ولی ما که به عنوان هشیاري فکر می. همانیدن یعنی همان را درست کردن. را ساختنگویند همانرا می

شویم این چیزي که ما ساختیم ما متوجه می. کند به درد ایجاد کردنهمان را درست کردیم، بعداً این شروع می

این جهان نیست و ما هم خوانیم که نظیر خدا در براي اینکه اینور آنور حتی در متون دینی هم می. نیستیم

. دانیم امتدادش هستیم، پس نظیر ما هم در این جهان نیستمی

شویم که این گوییم ما هستیم؟ پس ما متوجه میاگر نظیر ما در این جهان نیست، پس این چه هست، ما می

ظه عوض چرخد، چون فکرها هر لحهی می. پس این چه هست؟ این یک چیز ساخته شده از فکر است. نیستیم
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این مثل به قول موالنا یک آتش چرخان است که به . شودبینید که فکر هر لحظه در ذهن ما عوض میمی. شوندمی

یک آتش را . آیدمییک آتش گردان را بگیرید بچرخانید، دایره به نظر ؟درست است. آیدمیصورت دایره به نظر 

ما با . من ذهنی هم همین طور است. آیدمیتند، به نظر خط بگیرید یا یک نور را بگیرید، اینطوري اینطوري بکنید

گوییم ما این کنند، ما میکنند و یک تصویر ذهنی درست میاینها مرتب تغییر می. شویمهویت میدانش هم

. شود دید ماشود مرکز ما، میشویم، آن میو با هر چه هم همانیده می. هستیم

ها ها یا همانیدههویت شدگیرسهاي دیگر که دید من ذهنی که دید همفهمیم طبق این غزل و داالن ما می

عینک بدلی است که ما . دید یک چیز ساخته شده است. هستند، غلط است، محدود است، دید خدا نیست

پس شما یک چیزي ساختید، هویت تزریق . شویمکَنیم، یعنی ناهمانیده میپس دانش را از این دل می. ساختیم

بنابراین دانش را از دل . گویید که نه بابا اینکه من نیستمهشیارانه میاآلن یید من این هستم،کردید بگو

هشیارانه آگاهانه اآلن گفتید من این هستم،هویت یا همانیده شده بودید و مییعنی با آن چیزي که هم. کَنیدبرمی

.گوییدپایین می. این اسمش ال کردن است. گویید من این نیستممی

کند، شود، هویت تزریق میهویت میها همبا این باورها، با این دانشآیدمیکُند، انسان که هاحاصلفَضلگَه

و مخصوصاً اگر مال جمع هم باشد، جمع از نظر من ذهنی به . دانم دیگراینها مال من است، اینها را می:گوید کهمی

هویت هستند، پس اینها یک میلیون نفر با این باورها هم:گوید کهبراي اینکه می. دهدما یک حس امنیت می

در من ذهنی این را یاد بگیرید، در من ذهنی انسان جمع را به . دهدجمع به ما مدرك درستی می. درست هستند

چون یک میلیون نفر این باور را قبول دارند، پس این درست است و این . عنوان حقیقت قبول دارد که غلط است

. تواند خدا باشدعینک دید شما فقط می. ند مرکز ما باشد و عینک دید من باشدتوامی

آن یک میلیارد نفر . توانید بگذاریدولو اینکه ده میلیون نفر، یک میلیارد نفر این را گذاشتند مرکزشان، شما نمی

براي اینکه . اگر بکنند، همه جا را ویران خواهند کرد. کندتوانند، براي اینکه خدا روي آنها هم دارد کار میهم نمی

کنند به ضررشان، فکر کارهایی می. بینندشود؟ همه غلط می، چه مییک میلیارد نفر، دو میلیارد نفر غلط ببینند

. دهددهد؟ اینها را موالنا یاد میاینها را کی به ما یاد می. بینندبراي اینکه غلط می. کنند به سودشان استمی

کُند،حاصلهافَضلگَهملهگَهدراجین چیزهایی که توضیح کردن یعنی همین هشیارانه فهمیدن همال. البهروب

بالغ شدم، اآلن و این حادثه و من از جنس قدیم هستم، این چیز حادث را من،دادم که این چیزي که من ساختم
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ام من کینه. من رنجشم نیستم. من دردم نیستم. گویم من تو نیستممی. کنمپس من ال می. فهمیدم من نیستم

من دانشم . من پولم نیستم. من مقامم نیستم. ام نیستممن بچه.من همسرم نیستم. من توقعاتم نیستم. نیستم

. کنیمال می. من دردهایم نیستم. من باورهایم نیستم. نیستم

آورد و کدام را کی می. آید باال؟ با قانون قضامیبا چی. باالآیدمیبینید که یکی یکی چون می. کشد؟ بلهطول می

زور ما . کوچولوها را. آوردردها را میاول خُ. براي اینکه تو بتوانی تحمل کنیآورد؟چرا او اینطوري می. کی؟ قضا

یواش یواش ما را پرورش . کندولی حالمان را رعایت می. گیریماینها را البته ما از موالنا یاد می. شودزیاد می

. دهد زندگیمی

سنایی، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، الباب االول

نرسی در سراي اال اهللانروبی راهتا به جاروب ال 

من این نیستم، شناسایی چیزهایی که من نیستم، راه را تا به جاروي ال یعنی یکی یکی بگویی من این نیستم،

.رسیخواهند مسلمان بشوند، نمینروبی، به سراي اال اهللا که همه می

28ي، دیوان شمس، غزل شمارة مولو

، روزي پلنگ و سگ شود»محمدبگ شود«روزي 
گَه دشمنِ بدرگ شود، گَه والدین و اَقرِبا

جویی را موالنا جو که در اینجا بدرگ را یا کینهبدرگ یعنی بدخو، کینه. اَقرِبا جمع قریب به معنی خویشاوند است

دهد، مثل مثالً حسد، مثل ها من ذهنی را با یک خاصیت نشان میموقعبعضی . شماردخاصیت عمده من ذهنی می

محمد بزرگوار . گوییمها رامیگیرد، مثالً یکی از عمدهش را میاکینه، خُوب بقیه مشخصات را هم دارد، ولی یکی

پس یک روزي این. تواند شمس تبریزي باشدتواند حضرت رسول باشد، میمی. تواند هر محمدي باشدمی

شود، همنوعانش را شود، درنده مییک روزي هم پلنگ و سگ می. شودهشیاري مثالً بگوییم حضرت رسول می

. شود محمد بزرگوارشود، میاش بینهایت میرود به عمق زندگی، وقتی ریشهوقتی می. دردمی

کند به شود، شروع میشود و دردها چیره میشود و من ذهنی چیره میریشه میخیلی سطح، بیآیدمیوقتی 

دریم؟ مگر ما بدنمان را خراب مگر ما خودمان را نمی. درد دادن و خراب کردن همنوعان خودش و خودش

چرا این قدر مواد مضر وارد بدن خودمان ،دریم ما خودمان را به عنوان یک حیوان وحشیکنیم؟ اگر نمینمی
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چرا تنگ نظري ؟کنیمکنیم، چرا حسادت میا خرابکاري میدهیم، چرکنیم؟ چرا این قدر به مردم درد میمی

کنیم، چرا گذاریم مردم زندگی کنند؟ چرا کنجکاوي میزنیم به مردم، چرا نمیکنیم، چرا این قدر ضرر میمی

بریم؟ براي کنیم، چرا آبروي مردم را میگوییم، چرا عیب مردم را فاش میکنیم، چرا عیب مردم را میغیبت می

. یعنی من ذهنی خطرناك شدیم. ه پلنگ و سگ شدیماینک

شود به یک انسان بزرگوار یا به یک حیوان بسیار پس همین هشیاري در اثر تسلیم و فضاگشایی تبدیل می

کنیم که باید بعضی از ما فکر می. اش کینه استانگیزه. کندداند که کینه هدایتش میوحشی که خودش می

به هر . ماندمیردانیم که کینه مثل سیانونمی. همه در بدبختی ما سهم داشتند. کنیممان را متوجه همه بکینه

دانیم که این نمی. کندرود آن تو و مسموم میزنی، یک قطره میکنی، به هر عملی که دست میفکري که می

ت به یک فرقه همسرمان، نسببهمان، نسبت به کس دیگر، نسبتکنیم نسبت به دوستاي که ما حمل میکینه

با . دنکنهاي ما را مسموم میهاي فردي، بچههاي جمعی و کینهدیگر، نسبت به یک دین دیگر، این کینه، کینه

. کندخود ما را مسموم می. کنیمکنیم او را مسموم میکسی که زندگی می

گدشمنِگَهدرن و اَقربا منظور انسانی است که این والدی. خویشاوندانوگاهی هم مهربان مثل پدر و مادر شود،ب

کند و او را به هم ارتعاش کند، به زندگی ارتعاش میاش زندگی را شناسایی میبه زندگی زنده است و در بچه

با هر . ري استتوجه کنید که امروز باز هم تکرار خواهیم کرد که انرژي بد، سم من ذهنی مس. داردزندگی وا می

ناظر از هر جنسی باشد، منظور یا انسانی که . آوریممان را در مرکزش به وجود میکنیم، هکسی ما برخورد می

اگر ناظر به زندگی . و عکسش هم درست است. تواند بکندمورد نظارت ما است یا در دید ما است را مسموم می

اگر به سم . هستپس این ارتعاش مرکز ما دائمی. آوردزنده باشد، زندگی را در مرکز آن شخص به ارتعاش در می

ولو اینکه ما بخواهیم حرفهاي . فرستددارد، درد میکند، به من ذهنی وا میارتعاش کند، دیگران را مسموم می

.کندزیبا بزنیم و اگر به زندگی زنده باشد، همین طور زندگی را ارتعاش می

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گردد، گاه ملگَه خار گردد، گاه گُل، گَه سرکه 
خورد زخمِ عصاگاهی دهل زن، گَه دهل، تا می

رویم به شویم، فرو میگاهی ما خار می. هاي مختلف من ذهنی و یا بروز هشیاري به صورت زندگی استاینها جنبه

ي بوي زیبا و دارا. شویمل میگاهی گُ. کنیمدست خودمان، به پاي خودمان و دیگران و لباس مردم را هم پاره می
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. شودانرژي خوب از ما ساطع می،بوي خوش یعنی انرژي خوش. شویمل میشویم، گُکی؟ وقتی تسلیم می. خوش

سرکه به عنوان . شویم که شیرین است، مست کننده استشویم که تلخ است، گاهی شراب میگاهی سرکه می

شویم، شراب قع فضاگشا میهر مو. دهی و مست کنندگی انسان استمل حالت مستی. تلخی انسان است

. شویمل میمل و گُ. شویممی

شویم مثل گاهی به حضور زنده می. شویمشویم، سرکه میکنیم، خار میبندیم، ستیزه میهر موقع فضا را می

نی کسا. شویم تا با چوب بزنندهل میگاهی هم د. زندموالنا دهل می. تا مردم بیدار شوند؟بله. زنیمموالنا، دهل می

اند، اینها کنند، من ذهنی دارند، اصرار در ستیزه و مقاومت و قضاوت دارند و راه من ذهنی را رفتهکه ستیزه می

بله،. افتد، خودشان و مردم یاد بگیرندتا از حوادث بدي که برایشان اتفاق می،باید زخم عصا بخورند

1145مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

الْمنونریبازایمنکلّی،عقلِنگونگَهچیره،گاهجزوي،عقلِ

یبل دارد و حالت گُل دارد و حالت دهلقبالً هم گفتیم که رنون یعنی اتفاقات بد براي کسی که حالت مزن به الم

ات بد، کند، اتفاقکسی که فضا را باز کرده، با خرد کل کار می. افتدکند، نمیعنوان اینکه پخش هشیاري می

یبنون نمیرولی وقتی عقل جزوي داریم، وقتی از جنس خار هستیم، از جنس سرکه هستیم، بعضی . افتدالم

ها کم بعضی موقع. شودشود، پولمان زیاد میباال، خوب میآیدمیدهد، مواقع آن چیزهایی که ذهن اهمیت می

شود، ما خوشحال مان از کنکور قبول میبچهافتد،شود، یک اتفاق خوبی میشود، کم میشود، زیاد میمی

. شویمافتد، ما ناراحت میشویم، فردا یک اتفاق بد میمی

زیر کنترلمان است، به حرف ما گوش . پس پیش ما است. بله. شویمرود، ما ناراحت میمان از پیش ما میبچه

هویت نقش غلط هماین ،کنیمي را حس مینقش پدر و مادر. که ما پدر و مادر هستیمآیدمیدهد، به نظر ما می

کنیم آن موقع ما چیره فکر می. زندهاي کاذب ما را گول میخوشی. دهدیک خوشی کاذب به ما دست می. شدگی

این آیدمیدهیم به چیزي که داریم، به نظر وقتی پز می. هستیم، مسلط هستیم، پیروز هستیم، موفق هستیم

ولی براي اینکه ایمن از حوادث بد . پس گاهی چیره، گه نگون. شویمد، ناراحت میرووقتی از دست می. خوب است

. باشیم، باید فضا را باز کرده باشیم
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28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گَه عاشقِ این پنج و شَش، گَه طالبِ جانهايِ خَوش
این سوش کَش، آن سوش کَش، چون اشتري گم کرده جا

شش جهت، باال، پایین، . شش، شش جهت است. پنج، پنج تا حس است. کنداین جهان میگاهی ما را عاشق 

شویم، عاشق گاهی ما عاشق این جهان می. شمال، جنوب، شرق، غرب که پنج و شش یعنی این جهان، یعنی ذهن

شوده وقتی فضا گ. خواهمگوییم من جان خوش میمی. گاهی نه. شویمدهد میچیزهایی که ذهن ما نشان می

شود، جان، بیشتر گشوده می. شود، این یک جان دیگري استبیشتر گشوده می. شود، این یک جان استمی

ما یواش یواش عاشق . شوم، همین طور جانهاي خوشی که دیگران دارندتر میجانهاي خوش وقتی که من وسیع

. رویمن را یواش یواش به سویش میما هم داریم آن جا. که جان خوشی داشته،شویمجان خوش موالنا داریم می

آورد به پنج و شش، غصه می. کشد به سوي جان خوش، زندگیکشد به سوي جهان، پنج و شش، میبله می

و ما شبیه شتري هستیم که جایش را گم کرده، راه ،کندکشد به آنور، جان خوش، فضا را باز میدهد به ما، میمی

و انسان را که از جنس ،گوید شتر؟ براي اینکه شتر شکل خاصی نداردچرا می. رودداند کجا باید بنمی. را گم کرده

اگر ما شتر را ندیده باشیم، خیلی سخت . شود تشبیه کردزندگی است، از جنس هشیاري است، به چیزي نمی

. حیوانی هم وجود داردناست که به ما توضیح بدهند یک همچو

این شتر چه شکلی دارد، همه . کندکنید؟ براي همین به شتر تشبیه میخواهید چطوري توصیف شتر را شما می

ولی همان یک زندگی که ما . شود تعریف کردزندگی را هم نمی. زندگی هم همین طور است. جایش کج است

جایش کجاست؟ جایش آن جهان . کندباالخره پیدا می. داند جایش این جهان است یا آن جهان استباشیم، نمی

باید . باید جمع شویم از این. باید برویم در فضاي یکتایی زندگی کنیم. عنی درست است که ما جسم داریمی. است

. هویت هستیم، ال بکنیمهمه چیز را که با آن هم

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

قارون سويِ گَو و، ماننده کَن پست رگاهی چو چ
سويِ عالگَه چون مسیح و کشت نو، باال روان

هر کسی دارد با این سه تا چیز . رویم به پایینمی. شویمکن میگاهی ما مثل چاه. کشت نَو یعنی نو، عال یعنی باال

با این سه . شود، یکی باورها هستند، یکی دردها هستند، یکی هم چیزهاي فیزیکیهویت میروز به روز بیشتر هم
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گذارد، کَند، به جایش فوراً یک چیز دیگري مییا یکی از اینها را زندگی میشود،هویت میتا روز به روز بیشتر هم

باال رفتن یعنی چه؟ . رودباال نمی. رود پاییندارد می. کن استاین مثل چاه

. شویمکنیم، آزاد میبه محض اینکه ال می. ها بپریمهویت شدگیاي هستیم که باید از روي این همما مثل پرنده

هویت هستم، من این کسی که با آن هم. من این عادتم نیستم. گوییم من تو نیستممی. کنیمال میهشیارانه

کن باشم، هر چقدر بیشتر بکَنم، بیشتر در چاه خواهم ولی اگر مثل چاه. آورممن این را از مرکزم در می. نیستم

هویت تر بکنید؟ براي اینکه باید همم عمقخواهیم کتر کنید یا میخواهید چاه یوسف را بیشتر عمیقشما می. بود

.هایتان را با این سه تا چیز کمتر بکنیدشدگی

دانید که زمین دهان باز کرد و این با و می،هویت بوداش هم همو قارون هم که انسانی بود مال زیاد داشت و با همه

خواهد بگوید که ما می. زمین او را بلعیدهایش رفت زیر زمین، رفت توي زمین،هایش دهان کرد و این با گنجگنج

ها، باالخره این فرم، این هویت شدگیدرست است که هشیاري هستیم، اگر اصرار کنیم و ادامه بدهیم به این هم

آگاه اآلن ما. فرمی را ببلعدفرم نباید بی. توانیم بیاییم بیرونما دیگر نمی. ها ما را خواهید بلعیدهویت شدگیهم

اگر چیزي . هویت نشویمهاي قبلی را بیندازیم و جدیداً دیگر، تازه با تازه با چیزي همهویت شدگیهستیم که هم

بگذار . آمد خودش را به ما ارائه کرد و گفت من خیلی چیز خوبی هستم، من ماه هستم، بیا توجهت را بده به من

جواهر هستی برو، پول هستی . حاال شما انسان هستی، برو. گویم نه برومن توجهت را ببلعم و بشوم مرکزت، می

تو . خواهمقارون هم نمی. کن نیستممن چاه. توانم این کار را بکنمهر چه هستی برو دنبال کارت، من نمی. برو

. زمین در اینجا فرم است. خواهی زمین مرا ببلعدمی

و همین . اندازدشود، یواش یواش میسبک می. گاهی مانند مسیح و کشت نو، مسیح انسان همان سبک شده است

پایین خواهیم . کشت نو، کشت جدید نیست. زندکشت نو یواش یواش هشیاري در ما دارد جوانه می. طور کشت نو

کردیم که من ذهنی درخت اصلی ما ما تا حاال فکر می. گوید که خدایی یک کشتی کرده، این قدیم استخواند می

دروغ هم که شده . روي و ریا داشته باشیم. خودمان را نشان بدهیم. ها را زیاد بکنیمهویت شدگیهمما باید . است

یک کشتی، یک تخمی خدا . این کشت ثانویه است،فهمیدیم که من ذهنی بوده. خودمان را به مردم بفروشیم

. شود آن را خفه کردولی نمی. کنمکنم، آن را دارم خفه میهر چه من این کارها را می. کاشته که این زیر است

.خواهیم خواند دفتر سوم است به نظرم. باالخره آن باید بیاید باال
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دهد، یعنی هشیاري از ولی یواش یواش که آن تخم قدیمی خودش را به شما نشان می. گه چون مسیح و کشت نو

د، به یک زندگی جدید که غیر از آن شوید به یک دید جدیبینید دارید زنده میشود، شما میهشیاري آگاه می

هویت یعنی هر چه هم. مثل مسیح به سوي باال. رویدشوید، باال میو یواش یواش دارید رها می. من ذهنی است

تر اندازیم، سبکهر چه می. کردیم خودمان راتر میتا حاال ما سنگین. رویداندازید، دیگر پایین نمیشدگی را می

: گویدبله، دارد همین را می. رویمشویم و باال میمی

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تا فضلِ تو راهش دهد، وز شَید و تلوین وارهد
شَیاد ما شَیدا شود، یک رنگ چون شمس الضُّحی

ت هویپس بنابراین ما هم. تا دانش، فضل یعنی دانش و کرم تو راه بدهد. رنگشمس الضحی یعنی نور روز، نور بی

اندازیم و به او زنده را هم که میهویت شدگیهر هم. اندازیم تا دانش تو را بگیریماندازیم و میمیها را شدگی

چون فقط آن اصلِ ما که از فرمهاي . شودکنیم، گیرندگی خرد و شادي زندگی بیشتر میشویم و فضا را باز میمی

. رسدبنابراین دانش او به ما می. تواند بگیردمن ذهنی نمی. ردتواند انرژي آنوري را بگیشود، میفکري آزاد می

و از این شید، البته این کلمات مثالً شَید است این، ولی خوب . دهددانش او، کَرم او ما را در فضاي یکتایی راه می

تلوین هم یعنی . گوییم دیگر در فارسیشید می. گیرداش فتحه میعربی. شونددر فارسی اینها شید خوانده می

وقتی آمدیم به . دانیمگیریم ما، اگر نمیدوباره این را هم یاد می. هویت شدگی یک رنگ استهر هم. چند رنگی

. عنوان هشیاري تزریق هویت کردیم، یک چیزي را درست کردیم گفتیم این منم که حادث است این

ه محض اینکه گفت این منم، آن شد مرکزش، و شروع کرد ب. یعنی قدیم آمد یک چیزي درست کرد گفت این منم

دید که اگر با عینک زندگی می. بیندچو غلط می. گفت این عجب چیزي است، این من هستم. با عینک حادث دید

هویت شدن شد عینکش، گفت این چیز جدید من هویت شد، به محض همچون هم. گفت این حادث من هستمنمی

هویت شده، صدها جور باور، صدها جور دانش، صدها چیز با صدها چیز هم. نههویت شده؟و با یک چیز هم. هستم

خیلی خوب، این . دهها. ترسندگوییم یک دفعه همه میاینطوري می. حاال صدها درد نه. مادي و صدها درد شاید

رنگی هویت شدیم، هرچون هم. چند رنگی،هویت شدیم، به رنگ آن درآمدیمبا هر چیزي که هم. تلوین است

.یک بو هم دارد و بو همان هیجانش است
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که دردش است و ،اید، آن یک انرژي منفی هم داردهویت هستید و به آن رنگ درآمدهشما با هر چیزي که هم

دانید این چرا درد است؟ براي اینکه درد بیاید و شما بگویید که چرا درد دارم و درد شما را می. معاالً این درد است

گوییم آقا می. رویمآن هم درد نکند، به دکتر موالنا نمی. کهرویمچون این دست ما درد نکند، دکتر نمی. بیدار کند

برد؟ چرا بداخالقم من، چرا حوصله ندارم؟ چرا من؟ من چرا باید قرص بخورم، چرا خوابم نمیه چیزم هستچِ

و آن بیت هم که خواندیم گفتیم که . لهب. گوید چرا ندارياو می. انرژي ندارم؟ اینها دکترش موالنا است

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفس زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
شود آورد و درد هم سبب میهویت شویم، درد به وجود میبا هر چیزي که هم. تند دیگرسوي مرگ اینطوري می

پنجاه جور درد دارم؟ چرا هر طرف من باالخره شما خواهید پرسید که چرا درد دارم؟ چرا . که این متالشی بشود

هویت شدي و هر کدام درد خودش تا چیز شما همبراي اینکه با پنجاه. روم درد دارم؟ براي اینکه تلوین داريمی

از شید و . چرا؟ عینک بدي به چشمانتان زده. و هر کدام فریب خودش را دارد، یعنی شیِد خودش را دارد. را دارد

یادتان هست آن شعر معروف. تمکین یعنی توانایی فضاگشایی. عکس تلوین در فارسی تمکین است. تلوین وارهد

1197دفتر پنجم، بیت مولوي، مثنوي، 

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیي قوت و تمکین و ثباتاي دهنده
داري، و ثبات، ثبات یعنی ریشه،اي کسی که دهنده غذاي معنوي هستی و تمکین یعنی اطاعت از تو و فضاگشایی

یک ثباتی، . دهیمما واکنش نشان نمیکند، ما ریشه داریم،کار می،زندیعنی کسی حرف می. یعنی ریشه بینهایت

و این در اثر ،کند، در ما زنده شده و این ثبات استو جهان را نگاه می،یک هشیاري خدایی که زنده به خود است

توجه کنید هشیاري حضور را ما . به وجود آمده بود، در اثر تمکین ما از آن آگاه شدیمیعنی. آمدتمکین به وجود 

ین و ثبات را اینها مکتلوین را چرا؟ ولی ت. مبگوییم من حضور را به وجود آوردغلط است که. ریمآوبه وجود نمی

. مال خداست

اداد بود، عاشق خدا بشویمشود،شَیداماشَیاد بود؟ اوالً که ما را فریب داده. این من ذهنی که شَیچرا نوشت شَی .

که خداپرست باشیم، باورها را گذاشتیم مرکزمان و باورپرست هاي مادي به چشم ما زده و ما به جاي اینعینک

و فکر کردیم کار ،شان کردیماذیت،پرستید کشیتمباورهاي دیگر را که آنها می،شدیم و در باور پرستی رفتیم
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ولی همین شَیاد، من . دهدیک چیزي را که غلط است به ما درست نشان می. شَیاد است دیگر. کنیمدرستی می

. تندشود که گفتیم که این سوي مرگ میشود، وقتی متالشی مینی وقتی آزاد میذه

. گرددمن ذهنی دائماً حول ضرر زدن به شما می. کنیمحاال که این همه صحبت می. توجه کنید این را ما یاد بگیریم

ولو اینکه . رر شما استبه ضاش همهد،ویگگیرد، هر چیزي میکند، هر بینشی دارد، هر تصمیمی میهر کاري می

گوید من بروم اینجا بیمارستان بسازم، ولی این من می. کندولو اینکه کار خیري می. شودپول شما دارد زیاد می

رود بیمارستان ظاهراً پول شما دارد می. این به ضرر شما است. خواهد خودش را نشان بدهدمی. سازدذهنی می

اگر . ، بلهآیدمیاگر دم او . اگر از روي حضور، از روي عشق باشد، بله. اهد داشتاي براي شما نخوبسازد، ولی فایده

در این کار شما اصالت دارید، صداقت دارید و عالقمندید به این، اصالً به نوع بشر عالقمندید، انسانها را زندگی 

ولی اگر . ، بلیشناسیددشمن نمیکنید، چون زندگی هستند، دوست و دانید، بخاطر آنها دارید این کارها را میمی

. که نه دچار من ذهنی هستید، بیمار هستید، فایده نخواهد داشت

پرست شما پول. شَیاد ما شیدا شود، این شَیاد ما تا حاال به ما گفته شما باورپرست باشید، باورها همان خدا هستند

گیرید شتیم گفت که چرا شما از چیزها کمک میهفته گذشته دا. پرستیمما پولمان را گذاشتیم مرکزمان می. باش

چون شَیاد به ما . توضیح داد. کنید؟ قرار بود فقط از من کمک بگیرید و مرا عبادت کنیدو چیزها را عبادت می

شَیاد ما شیدا شود، یکرنگ چون . این شَیاد از شیدش و تلوینش دست برداشته و عاشق خدا شدهاآلن .چیره بوده

ها رنگ یعنی تلوینبی،رنگ یعنی رنگ اصل مابی،رنگ یعنی نور خدابی،رنگیکرنگ یعنی بی. شمس الضحی

رنگ زندگی در ضمن ،آییم؟ به رنگ زندگینداشته باشیم ما، به چه رنگی در میهویت شدگیهیچ هم. تمام شده

. یرا هستندها اگر وجود داشته باشند متمام رنگ. نامیرایی است،یک اسمش جاودانگی است

خواهد انسان باشد، هر چیزي که فکرتان نشان داده، خواهد پول باشد، میهویت شدي، میشما با هر چیزي که هم

ولی شما . اینها همه میرا هستند. به آنها تزریق هویت کردید، گفتید این یک من جدید است، من این هستم

نامیرایی و رنگ خدا و . اینکه در شما نامیرایی وجود دارددانید؟ براي از کجا می. دانید اینها میرا هستندمی

. هر چیزي فانی است. هر چیزي فانی است. چیز نیست. یعنی یک نچیز است. جاودانگی اینها همه یک چیز است

شود مثل نور روز و پس یکرنگ می. چیز نیست. چیز؟ براي اینکه اسم نداریمه گوید نچرا می. چیز ما هستیمه ن
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بینیم؟ براي ها را چرا میرنگ. توانیم ببینیمها را نمیرنگ نباشد، ما رنگدانید این نور روز نباشد، نور بیشما می

. ویم؟ براي اینکه سکوت وجود داردنتوانیم بشصداها را چرا می. رنگ وجود دارداینکه نور بی

هر فکري از سکوت . شودده میو به وسیله سکوت بلعیآیدمیهر صدایی که مثل یک رنگ است، از سکوت در

اندازد و کی میآیدمی، از فضاي یکتایی درآیدمیهر فکري از خال در. شودو به وسیله سکوت بلعیده میآیدمیدر

کند؟ شَیاد، یعنی من کند و کمان را کج میکند، دخالت میکی اذیت می. از ما؟ ما کمان و تیراندازش خداست

بله که آفتاب ،الضُّحیشَمسچونرنگیکشود،شَیداماشَیاد. شویمداریم آگاه میذهنی ما و ما از این چیزها

. رنگی را توضیح دادیمرنگ، بیبی

گاهی اوقات رنگهاي متضاد . کشداگر رنگارنگ هستید، هر لحظه یک رنگی شما را می. رنگ شویدشما باید بی

در . مثل موسیقی مثالً. هماهنگ کنید، باید بیرنگ باشیدباهم د براي اینکه رنگهاي متضاد را بتوانی. کشندمی

ما هم . کندسکوت گوش می. چرا؟ در آنجا سکوت وجود دارد. شوندموسیقی دیدید چیزهاي مخالف هماهنگ می

ولی . نشیننداینها سر جاي خودشان میمان،شویم، حتی تضاد داشته باشد با ذهنباگر بکشیم عقب و نور بیرنگ 

گوید این من هستم، این هم من هستم، اینها با هم، دو تا هویت باشیم، میدر ذهن باشیم و با این متضادها هماگر

گویند هم شاید میاآلن هاقدیم. هاي درونیگویند ستیزهاینها را می. کنندمن که من هستم با هم دارند ستیزه می

. هاي ما هستندبیماريءاین تضادهاي درونی منشا

خواندیم، تضادهاي درونی، مال کارن هورناي که ترجمه کرده بودند به یادم هست وقتی جوان بودیم یک کتابی می

دو تا . منظورشان این استکه کردند که تضادهاي درونی ما و آن موقع خیلی کتابها روي اینها تاکید می. فارسی

من کدام یکی هستم؟ و وقتی . من مریض خواهد شدمعلوم است خوب . جنگندمن یا هزار تا من در درون با هم می

.شوند با هماینها هماهنگ می. نشینند سر جاي خودشانروند میکشی عقب هیچ کدام نیستی، اینها میمی

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

چون ماهیان بحرش سکَن، بحرش بود باغ و وطن
بحرش بود گور و کفن، جز بحر را داند وبا

گفت باالخره ما باید یک کاري کنیم که با کمک تو، دم او جان دهدت، اگر دم تو بیاید، . شویمله، پس ما ماهی میب

شود مسکن ما، و دریا می.قبالً خواندیم. دهدشویم که چی به چی هست، فضل تو ما را راه میباالخره ما متوجه می

ولی یک دفعه متوجه . و این جهان جاي آرامش ما استکردیم که این ذهنتا به حال فکر می. محل آرامش ما
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هویت انیم با این همتوما نمی. دانیم که این جهان جاي ما نیستما می. شدیم که ما مثل شتر گم کرده جا هستیم

. ها در درونمان، در مرکزمان شاد باشیم و آرامش داشته باشیمشدگی

است و باغ و ما دریاي یکتایی، فضاي یکتایی و بگوییم که اینجا مسکن بنابراین اینها را باید ال کنیم و برویم به 

چرا؟ زیبایی از آنجا به هر چیزي که . و اینجا باغ و وطن ما باشد، بیرون زیبا خواهد شد. وطن ما هم همین جا است

. مانیمما دیگر آنجا میریزد و آن چیزهایی که زیبا است، به خاطر اینکه زیبایی از ما به آنها می. ریزدبینیم میمی

گوید وقتی مردیم، میاآلن توجه کنید. رویم به پیش خداگوییم که وقتی مردیم میما نمی. بحرش بود گور و کفن

. باید برویماآلن نه. شودکه نمیاآلن باید بمیریم وگرنه. رویم پیش خدامی

و . که بمیریم برویم به یک جاي دیگر پیش خدااي وجود نداردآنجا برویم دیگر آینده. گور و کفن ما آنجا است

هم باید این را بدانیم، اگر هم نرفتیم بدانیم که آنجا محل آرامش است، محل زندگی است، اآلن وقتی برویم آنجا،

هایمان را و دوستانمان را خوب پرورش بدهیم، چرا توانیم خودمان را و بچهمحل پرورش است، ما آنجا باشیم می

. دانیم که از اینجا بیرون بیاییم به این جهان مثل وبا است، نابودي استو می. شودنرژي از ما صادر میکه این ا

خواهیم خوب این جهان، همین ذهن، همین چیزهایی که چسبیدیم، اگر واقعاً مینه کنیم فکر میاآلن ولی ما

وطن ما همین ذهن . شودمان گلستان میزندگیها را زیاد کنیم، آن موقع هویت شدگیزندگی کنیم، باید این هم

ها اینجا محل آرامش هویت شدگیکند که باغ و وطنش ذهن است، با زیاد کردن هماگر کسی فکر می. است

بمیریم برویم و اینکه حضور یا ،گویند باید حاالخواهد شد، لزومی ندارد بحر یکتایی برود و آن بهشتی هم که می

.که تا حاال اینطوري بوده دیگر،ا آن هستحاال هر چیزي هست وب

اگر در . کنیمکنیم در مقابل اتفاق این لحظه؟ همان مقاومت را در مقابل زندگی هم میچرا ما این همه مقاومت می

سعی دارد وارد چهار بعد ما بشود، بشود؟ اآلن گذاریم خرد زندگی کهکنیم، نمیمقابل اتفاق این لحظه مقاومت می

اگر این :گویدو من ذهنی ما همین شیاد می. دانیمکنیم؟ براي اینکه این جایگاه را ما گلستان میکار را میچرا این 

اگر این کارها را بکنی، به زندگی . ها علل است، سبب استهمین. کار را بکنی، آن کار را بکنی، اینها علل است

ی و آنجا اگر تبدیل شویم به حضور، خواهیم دید که این ما باید برویم بحر یکتای. و اینها غلط است. خواهی رسید

حالت را رها کردن، حضور، 
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ن بحر، در این بحر همه چیز بگنجددر ای

.مترسید، مترسید، گریبان مدرانید

بب زندگی، آرامش سایم، شادي بیدر این فضاي بینهایت وسیع این لحظه که ما به خود زندگی تبدیل شده

هویت دانیم که اگر برویم به ذهن و در آنجا با چیزها هممی. کنیمو ما این را حس میآیدمیسبب زندگی بی

اي، ولی شما هم که هنوز تبدیل نشده. ایم این راما دیگر شناخته. شویمفوراً دچار دردش می. شویم، این وبا است

. توانیتوانی، اگر سعی کنی میوانی بکنی؟ میتنمی. توانی بکنیاین شناسایی را می

&&&پایان قسمت دوم &&& 
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زین رنگ ها مفْرَد شود، در خُنبِ عیسی در رود
»یفْعلُ اللَه مایشا«رو نهد تا » صبغَۀَ اهللا«در 

هایمان هویت شدگیبه تدریج که ما هم. شودجدا میها یعنی تلوینهویت شده گوید که از این رنگهاي همبله می

هویت منظور از خُم عیسی یک دفعه انداختن هم. رسیمرنگی داریم میرنگی یا بیاندازیم، داریم به یکرا می

ده مان را متالشی کنیم و به خدا زنشود یک دفعه ما من ذهنیآیا می. ها و رفتن به فضاي یکتایی استشدگی

براي همین . گیرداما این کارها به تدریج صورت می. با کریمان کارها دشوارها نیست. شودشویم؟ چرا نمیب

رویم توي شویم و یواش یواش میها که رنگ هستند، جدا میهویت شدگییواش یواش از این هم. گوید رو نهدمی

. خُم عیسی

موالنا معناي . نوشته شده، به صورتهاي مختلف نوشته شدهدانید و آنجا هم خُم عیسی در ادبیات ما هست، می

رنگ بشوند همه، اینها بی. ند به خم در بیاوردها بکُدرست مثل اینکه انسان لباس. گیردرنگ شدن را از آن میبی

عیسی را گذاشته بودند به عنوان شاگرد،. البته این داستان به صورتهاي مختلف گفته شده. اگر هر رنگی دارند

. و استادش ناراحت بود که این رنگها خراب شد و اینها،هاي مختلف را کرده بود توي خُمشاگرد رنگرزي و او رنگ

. ها را به همان صورت که اول بود بیرون بیاورد و این سبب شد که مردم به او ایمان بیاورندو عیسی توانست رنگ

رنگی منظور موالنا بی. ولی سیاه و سفید هم رنگ است. ردآوولی موالنا، بعضی هم گفتند سیاه و سفید بیرون می

. است

رویم، خُم عیسی، هر دفعه که شما به هر دفعه که به خُم عیسی می. رویمما یواش یواش داریم به خُم عیسی می

براي . هویت شدگی داریدولی هنوز هم. آیید بیرونروید در توي خُم عیسی میشوید، میطور کامل تسلیم می

مان داریم ما همه. رودبه سوي رنگ خدا می. نهدیعنی به رنگ خدا رو مینَهد،رواللَّهۀصبغَدرگوید که همین می

هویت هر کسی یواش یواش هم. هویت شدنرنگی یعنی عدم همبی. رنگی استرنگ خدا بی. شویمرنگ میبی

هر دوي اینها آیات قرآن . آیه هم دارد. الً این را خواندیمقب. اندازد، رو به کجا کرده؟ به رنگ خدااش را میشدگی

. شودتا جایی که خدا هر چه بخواهد همان می. یشامااللَّهیفْعلُتاهستند 

فضایی که در آن انسان . کندرا فضا مییشامااللَّهیفْعلُگوید و رنگی میکنید که رنگ خدا رنگ بیتوجه می

هر کسی که مقاومتش صفر شده در این لحظه و ادامه دارد و قضاوتش با . مقاومتش صفر استکند و قضاوت نمی
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گفت با دید زندگی تو باید به ما سرمه بدهی، توجه کنید که غزل می. بیندمن ذهنی صفر شده، با دید زندگی می

شده، مقاومت را صفر کرده، هایش بازکنید، و بنابراین چشمهاي ما را شما باز میهاي ما باز بشود، چشمچشم

قضاوت را صفر کرده، این آدم در مقابل اتفاق این لحظه فقط فضاگشا است و فضا هم اگر گشوده شده باشد، در 

. شودواقع هر لحظه دم اوست که سبب فکر و عملش می

ن باشیم، بگوییم کند؟ نه اینکه فقط در ذهشود، موالنا ببینید چطوري استفاده میخدا هر چه بخواهد همان می

گوید که موالنا می. اینطوري صحبت کردن درست نیست. نه این درست نیست. شودخدا هر چه بخواهد همان می

هویت شدگی را از دست بدهد و برود برسد به فضایی که حقیقتاً هم. تا، تا کجا برود؟ هی به رنگ خدا تبدیل شود

یعنی آدم نفهمد که . ته باشد، اجازه بدهد که مال من ذهنی استاجازه بدهد و اجازه هم ندهد، اصالً کاري نداش

براي اینکه مقاومتش صفر شده، قضاوتش . کند و کاري هم به این کارها نداشته باشدخداست که در او دارد کار می

هویت با چیزهاي جدید و آفل هم هم. شدن با چیزهاي آفل هم صفر شدههویتهایش یعنی همصفر شده و رنگ

گذارد ببافد من ذهنی، هیچ چیزي توجهش را آنطوري کند و خودش را دوباره نمیشود و جایگزین نمیینم

. بلعدنمی

آیا بد را از . ها، بلکه با عقل خود زندگیهویت شدگیکند، نه با همتواند قضاوت کند؟ قضاوت میآیا این آدم نمی

ها را عل اهللا مایشا که اسمش را گذاشته موالنا، من ذهنیاین آینه، این یف. دهددهد؟ چرا نمیخوب تشخیص نمی

داند که می. گوید بد هستند اینها؟ نهآیا می. کند؟ نهآیا قضاوت می. بیندبیند؟ چرا، به بهترین صورت او مینمی

نده و اینها در همین فضاي یکتایی هستند، با برکت زندگی، نیروي زندگی، امروز داشتیم گفت شیر و شهد زنده کن

با چماق و زور و با زدن و کشتن درست . اینها باید وارد شود به این آدمها، اینها زنده شوند. دوا و اینها را گفته قبالً

.شودنمی

ها جدا بشود، یواش یواش به خُم، هر دفعه که از این رنگ. انسان باید هشیارانه هر کسی تمرکز روي خودش بکند

و آگاهانه رو کرده به رنگ خدا، یعنی . رودشود، یک رنگش از بین میکم میرود یک چیزي به خُم عیسی می

گوید فکر کند، عمل کند، و تا جایی که خدا از طریق او می. دانیم اینها را دیگرمرگی، میرنگی و جاودانگی و بیبی

هویت شده، عینک ا چیز همانسانی که با هزار ت. این انسان است. کندکند، او میبنابراین عمالً او هر کاري می

.نه. کندکند، رنگ خدا را هم میذهنی دارد، مقاومت دارد، درد دارد، بعد حاال ادعاي یفعل اهللا مایشا هم می
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بازي و شیادي شود با ذهن و با دغلمی. تمرکز روي خود دارد؟ بله. گیرد؟ بلهوقت می. این کار زحمت دارد؟ بله

این . خیلی خوب. توانیم کاله بگذاریم؟ بلهما سر خودمان می. شود کاله گذاشت؟ نهمیسر خدا. این کار را کرد؟ نه

:گویدمی. رنگ خدا را از اینجا آورده

138، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره
 غَۀَ اللَّهبغَۀً ۖ◌ صبص نَ اللَّهنُ مسنْ أَحمونَۖ◌ وابِدع نُ لَهنَحو
و ] مسلماً هیچکس [ !و چه کسی نکو رنگتر از خداوند است؟.] به رنگ خدایی درآییدرا بگیرید و [رنگ خدا 

ماییم پرستندگان او
شما با ذهن . هویت شدگی را بیندازیمگیریم که همرنگ خدا را موقعی می. خوب فهمیدم که دیگر یعنی چه

بیندازید، دربیایید، . اینها را نپرسیدآییم؟هویت شدگی را بیندازیم، چطوري به رنگ خدا درمینپرسید که این هم

. شویمبعد از تبدیل شدن ما متوجه می. فهمیدآن موقع می

. هاي بیرونی بهتر از رنگ خدا نیستهویت شدگی و رنگیعنی همتر از خداست؟و چه کسی نکورنگگوید می

. پرستیمها را نمیما رنگ. پرستیمهویت شدگی را نمیما هم. یم پرستندگان اویپس ما. گوید مسلماً هیچ کسمی

. این آیه قرآن بود. این یک مطلب. براي اینکه باید مرتب مرکزمان را خالی کنیم. پرستیمرنگی خدا را میما بی

اریم، ولی اش است که با آن قسمت آخرش ما کار داین هم آیه. بله، این هم یفعل اهللا مایشا را قبالً توضیح دادیم

. اش جالب استهمه

27، آیه )14(قرآن کریم، سوره ابراهیم
ویفْعلُ اللَّه ما یشَاءۚ◌ اللَّه الظَّالمینَ ویضلُّۖ◌ یثَبِّت اللَّه الَّذینَ آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت فی الْحیاةِ الدّنْیا وفی الْآخرَةِ 

سازد و هر چه گمراه مىو ظالمان را. دارداعتقاد استوارشان در دنیا و آخرت پایدار مىخدا مؤمنان را به سبب 
.کندخواهد همان مى

ها هستند؟ مومنان کسانی نیستند اوالً که باورپرست هستند و باور یا فکرهاي بیرونی را در مرکزشان مومنان کی

مومنان کسانی هستند که مرکزشان . ند و آنها نیستندکنخواهند و آنها را عبادت میگذاشتند و از آنها کمک می

قسمت آخرت و دنیایشان . اندرا خالی کردند و به این ترتیب اعتقادشان استوار است و ثبات دارند، فضا را گشوده

امروز گفتیم که انسان وقتی از فضاي یکتایی . هر دو پایدار است. هر دو زیر کنترل و اداره خرد زندگی است

. آفریند، یعنی هم دنیایش خوب است و هم آخرتشدرد مید، ساختارهاي نیک بیبیافرین

گوید و هم یعنی هم آیه قرآن می. گوینداینطوري که اینها می. سازیمدر این دنیا میاآلن توجه کنید آخرت را ما

ما . ویت شدگی نداشته باشدهیعنی هیچ هم. گوید که انسان قبل از اینکه بمیرد باید منتقل شودموالنا می. موالنا
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درست است که این تن زنده است، مثل . ها را بیندازیم، ما در واقع منتقل شدیم به آن جهانهویت شدگیاگر هم

حاال . براي اینکه به آخرت پایدار هستیم. مان نباشداین تن اگر بمیرد، اصالً ما عین خیالآیدمیاینکه به نظر 

سازد و ظالمان را گمراه می. ویت شدگی دارند در مرکزشان و گفت شیاد هستندهظالمان کسانی هستند که هم

. همین جا بود، هر چه خواهد همان کند

یعنی خدا هر چه خواهد همان کند که گفت یفعل اهللا . موالنا این قسمت آخر را گرفته و این را تبدیل کرده به فضا

شما باید . این درست نیست. شوده خدا هر چه خواهد همان مینباید به ذهن و زبان بگوییم بل. مایشا، فضا است

براي اینکه هر کاري . کندچون هر چه بخواهد می. عمالً به لحاظ بودن و فکر و عمل در اختیار او قرار بگیرید

تان تمقاوم. یعنی هر لحظه موازي با زندگی باشید. بخواهد بکند، شما باید در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید

اگر مقاومت و قضاوت به . هیچ موقع فراموش نکنیم. این را یاد بگیریم. تان به صفر برسدمقاومت. به صفر برسد

. تان را کم کنیدشما باید مقاومت و قضاوت. صفر نرسد، ما به این فضا نرسیدیم

نهد به طرف رنگ خدا، هر کسی که رو می. اهللا رو نهدگوید در صبغهاین مطلب خیلی مهم است که دارد می

کند و به صفر کند و کمتر میها را کمتر میگیري و گفتن عیبقضاوت و ایرادگیري و انتقاد و عیبجویی و عیب

کنید، این انرژي که از شما ساطع مقاومت میگیرید و توجه کنید وقتی شما در ذهنتان به کسی ایراد می. رسدمی

گوید که تو باید بابا ایراد را بگویی، محکم هم این شیادي من ذهنی می. شود، به هیچ وجه سازنده نیستمی

مشکل است؟ . این درست نیست. بگویی، بعضی مواقع هم بزنی تا درست شود

ازباید،بلهخواهد؟میپولخواهدمیانرژي،بلهگیرد؟میوقت،بله؟کندتمرکزخودشرويتکبهتککسیهر

یواش،استاینطوريبگویند،کنندپخشبگیرندیادراموالنابیایند،کنندپخشجهانمردمِها برنامهجوراین

آنداخلِ،بکنیمرانفرمیلیاردهشتهفت،کنیمپیداخمیککهگوییدمیشما.بگیرندیادمردمیواش

راکاراینتوانیمنمیماست،هذهنیمنحرفایناینطوريفرمایدمی،برسندحضوربهاینهازوديدربیاوریم

اهللایفعلفضايبسويوخدارنگبهنهادنرووآنازحرکتوذهنیمنشناختورسیدنحضوربهاین،بکنیم

.گیردنمیصورتجمعاً،استخودرويتمرکز،ستاهشیارانه،ستاآگاهیبا،استفرديکاراین،یشاما

مااصالً،اینشودنمی،توانیدنمی،نه،بیاوریددرعیسیِخمبهبکنیدبخواهیدراتانخانوادهتمامنیاییدهمشما

توهمایناز،کندعوضرادیگرانتواندمیکهاستتوهمایندرهنوزکسیاگر.کنیمعوضتوانیمنمیراکسی
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راخودشاگر،نتواندیابتواند،بکندعوضراخودشبخواهداگر،کندتمرکزخودشرويبایدشخصآن،بیایددر

.شودنمیوگرنهشودمیعوض،شدتسلیمدادقرارخداییخردنفوذمسیردر

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

رست از وقاحت، وز حیا، وز دور، وز نُقالنِ جا
برو، رست از بیا، چون سنگ زیرِ آسیارست از 

حیاکردیمتعریف.هستیمحیابیوحیادچارذهنیمندرما.شدآزادذهنیمنحیايوحیاییبیازبنابراین

دورو،استحضورآبرويواقعیآبروي،استحضورحیايواقعیحیايحالیکهدر،چیستحیاییبیچیست

مابهذهن،ذهندرجابجاشدنازو.رهدمیورهیدیمهماینازگویدمی.شدگیهویتهممحورهايدورزدن

یعنیجاقالننُ،وضعیتآنبهبشويمنتقلباید،نیستمعنويوضعیتاینداريکهوضعیتیاین:کهگویدمی

.کنیممیراکاراینماکهذهندرجایییکبهجایییکازانتقالوشدنجابجا

خواهددرستزندگیمانکنیمعوضراهایمانشدگیهویتهمو،کنیمعوضراباورهایماناگرکنیممیفکرما

منشوهراینیامنخانماینگویندمی،خورندبرمیخانوادهدررابطهمشکلبهوقتیآدمهاهمینبراي.شد

هویتهمگویندنمی،بشومهویتهماوباوکنمپیدارادیگر یکی،بدهمطالقرااینمنباید،نیستخوب

،دهندمیقرارآنجايبهرادیگریکیشوندمیجداوقتیو،کنمجایگزین،مکنعوضبایدگویندمی،نشوم

مصنوعیحیايوآبرودچاراینکهبرايشودنمیهمآن.دیگروضعیتیکبهروندمیوضعیتیکازبنابراین

،وضعیتهااینزدندورودیگروضعیتیکدوباره،دیگروضعیتیکدوباره،هستندمصنوعیزندگیوهستند

.بیرونبپریمذهنازباید،استکردنتلفوقت

راخودمانبایدوهستیممهمماکه،ستاها بیابرومعمولیمعنیهمینبیابرو،داریمبیابروما،ذهنایندرو

بااولش،رسیممیثباتبهما،برهیمزندگیبیومصنوعیوتصنعیحالتهاياینازاگراما،بله،بدهیمنشان

.تسلیمیافضاگشایی

ووضعیتهااین،نقالنهااینکهوقتیو،گرددمیباالییسنگولیگرددنمیآسیازیرسنگ،زیر آسیاسنگچون

.کنندنمیجلبراشماآنهاوحضورهشیاريعنوانبهکنیدمینگاهشما،شوندمیعوضحیاهااینووقاحتهااین

زیرسنگواقعدر. استدردوصبرباهمراه،شویدمیخارجشدههویتهمحالتهاياینازاگرکهدانیدمیو

بینیدمیموقعهاخیلی.داریدنگههستصورتیهربه،بگیریدواقعاًبایدشماراثباتاینیعنی،داردثباتآسیا
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وهستآنجاآسیازیرسنگولی،بدهدنشانواکنشکهدارداشتیاقآدمچقدر،کندمیتوهینمابهکسییک

بوسیلهآسیابکهبینیدمیوبگردندو،بگردندو،بگردندوضعیتهااینتا،کنیدمیتحملرافشاروکنیدمیصبر

پسنرموکندمیخوردراشماشدگیهویتهم،راشمادرشتهايو،شماآسیاباینگرددمیزندگیآب

،ماشدگیهايهویتهماینکهدیدخواهیدیواشیواش.کندمیآردراگندم،کندمیراکاراینآسیاب،دهدمی

و،گردیمنمیشدگیهاهویتهمحولماپس.آمدیمبیرونماآندرونازو،شدپودروشدنرمماهاي درشتی

.کندنرمراماهاي درشتیو،بچرخاندراماآسیابزندگیآبتا،دهیمنمینشانواکنش،داریممینگهراخودمان

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

انّا فَتَحنا بابکُم ال تَهجرُوا اَصحابکُم
نُلْحقْ بِکُم اَعقابکُم، هذا مکافات الْوال

.یارانتان دوري مگزینیداز . این ماییم که درِ قلب شما را به سوي حقایق الهوتی گشودیم
.این است مکافات دوستی. تا پسینیان تان را به شما بپیوندانیم

مثالً.دکنیترکیبهمبابعد،گویدمیچهجداگانهبطورتقریباًموالناکهکنیددقتشماعربیبیتهايایندر

رويرازندگیماندرِماکهدرستیبه،یماگشودهشمارويرامان یکتاییفضاي،راخودمانباغِدرِماگویدمی

کهبینیممیاینجادرماپس.استدوستیپاداشاین:کهگویدمیآخرقسمتدربنابراین،یماگشودهانسان

یاکسانآنمایاران،استمهمنکردندوريیارانازو،استمهمخدادرِشدنباز،استمهمدوستیوعشق

ازتسلیماثردرکهچیزيهرکهدانیدمیاآلنشما.نیستندذهنیهاي من،رسانندمییاريمابرايکهچیزهایی

آیدمیزندهانسانیاموالنامثلرسیدهحضوربهانسانازکهارتعاشیهروهمچیزيهروماستیارِآیدمیآنور

توانندمییارانایننکنیددوريخودتانیارانازگویدمییعنی.آیدمیمایارانازو،مابراياستخوباینها

پسرسانندنمییاريشمابهبیرونیدردهايوذهنیهاي منکهدانیدمیشما،رساندمییاريشمابهکههرچیزي

آنورازوکندمیکمکمابهکهراچیزيآنوکردهبازمارويراحقایقرِد،کردهبازمارويرادرخدااینکه

.کنیمدوري،کنیممقاومتمقابلشدرمانبایدآیدمی

.رادشمنینه،بگیریمپیشدررادوستیایناگر:کهگویدمیاَعقابکُم،بِکُمنُلْحقْ.بپیوندندشمابهپسینیانتا

،نداریمدشمنما،هشیارانهبرودبینازبایدحالتآن،داردمقاومتودشمنیوستیزهذهنیمنکنیدتوجه

یارمانبهترین،بگیریمیاريیارانمانازما:کهاستاینفضاگشایی،دوستیپاداشیامکافاتچیه؟دشمن

ةشدهویتهمقسمتهايحتیتوانندمیمااعقابو.آیدمیآنورازکندمیکمکمابهکهچیزهاییآنو،خداست
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اینازاآلن ماپس.ندانرسیدهحضوربههنوزکهباشندمایارانتوانندمی،باشندمافرزندانتوانندمی،باشندما

بهکهچیزيآناز،کنیمحفظراشدهگشودهفضاي،رادوستیبایدما،استبازخدادرِکهفهمیممیموالنابیت

همآنهاهشیارياینبهنرسیدندکههمدیگرانیاخودمانما،ماقسمتهايآنو،نکنیمدوريرساندمییاريما

.رسیدخواهند

اینبایدشماکه،بیاوریمدرفارسیبهرااینصورتییکبهبخواهیماگر.استمهمعشق،استمهمدوستیپس

سويبهراشماقلبدرِکهماییماین:شودمیاین،بشودبازشمابرايتا،کنیدفکرآنرويو،بخوانیدزیادرابیت

یعنیبپیوندانیمشمابهراپسینیانتانتا،مگزینیددوريیارانتاناز،گشودیمالهوتیحقایقیا،گشودیمحقایق

راشمعاینندازندهحضوربهکهآنهایییعنی،دهیمپیوندشمابهراندانشدهآزادکهراآنهایییعنی.دهیمپیوند

.کنیمآزادهمراآنها.دهیمپیوندشمابهکه،خدازبانازگویدمیراندانشدهکهآنهاییتا،دارندنگهبایدروشن

مکافاتاستاین،بشوندزندهحضوربهندانشدههنوزکهکسانیآنرويکهاستیعشقواستدوستیاینپس

.همینطورهماینو،دوستیخوبعاقبتآخروپاداشاستاینیادوستی

28مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

انّا غَفَرنا ذَنْبکُمانّا شَددنا جنْبکُم، 
مما شَکَرْتُم ربّکُم، والشُّکْرُ جرّارالرِّضا

را استوار داشتیم،) جانب محبت را(این ماییم که پهلویتان
.گناهانتان را آمرزیدیمو از آن رو که شکر پروردگارتان را به جا آوردید،

.و شکر رضا را به سوي خود می کشد
محکم،بخشیدیمثباتراشماپهلويماکهاستاینشایکی.کننگاهراقسمتشچهارهمینرااینهاببینید

خودواقعدرماپهلوي.کردیماستوارراشماحضوروعشقومحبتجانبیعنی،پهلویتانکهماییماین،کردیم

اینپس.بشویمآگاهماکافیست،هستهمیشهماکناروماپهلويحضوراین،استاستواراینو،استزندگی

ذَنْبکُمغَفَرْناانّا.یمابخشیدهیا،یمابخشودهراشماگناهانماگویدمیو،خدابوسیلهاستوارمحکم،استآماده

افسانههمهاینها،جهنمرویممیکنیمکارچه،شدنخواهدبخشیده،داریمگناهماکهذهنیمنةایداینپس

.است

وکنیدشکریداگرفتهیادشماو،دادیمیادشمابهراکردنشکرماگویدمی،استشکربهمربوطقسمتشیک

کهداردوجودحضوريیکپهلویماندرکههمیناینکهبهکرشُکر؟شُکدام.استخوبشکرِهمینشکراین
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هویتهماینتمام،بشویمزندهاوبهوبشویماومتوجهاینکهمحضبهو،شویمزندهاوبهتوانیممیهمیشه

ثباتیاینیعنی،هستیمخودمانپهلوییثباتاینشکرگزارماو،ریزندمیفرووشوندمیمتالشیشدگیها

.یمافهمیدههمرااینشکرگزاریم،شویمزندهآنبهتوانیممیکههستیم

کهبیتاینازشویدمیمتوجهپسشما.رضاستةکشانندوکنندهجذبشکرکهایم گرفتهیادماهمینطورو

شکرنیستیمبلداگر،بکنیمبایدشکر،بکنیمبایدشکرپس.کشدمیخودشبهرارضاباشدسطحیهردرشکر

فضاياینکهبفهمیمماوبشودبازفضا،بشودبازفضا،بشودبازفضاکهجاییبهتا،بکنیمنعمتهابرايفعالً

کهشدگیهاهویتهمکهداردمیلمرتبو،کردهاستواررااینخداو،داردوجودداريریشهاینوشدهگشوده

فضاماکه،آوردمیبوجودقضاقانونمطابقاتفاقاتی،مابهکندمیتوجهمرتبو،ببخشدراآنهاهستگناهانمان

توبهداریمماکهکنیمشکرو،بیندازیمراشدگیهویتهمکنیمشناساییبایدما،کنیمشناساییوکنیمبازرا

.شویممیزنده

رضا.استمهمخیلیرضا.رضاستةکَشندشکراینواوستبهشدنزندهمقابلدرشکرگفتیمشکربهترین

راضیخودتانازشماوقتیشود؟میراضیکیشماازخدا،شودمیراضیمنازخدابگوینداینکهمثلدرست

شکرگویدمیو.شویدمیآگاههشیاريازهشیاريعنوانبهشماوقتی؟شودمیآگاهکیشماازخدا.شویدمی

وسطحیشکر،نیستندراضی،هستندچیزهاباهویتهماگرمردم.رضاستةکشنداینکهبراي،استمهمخیلی

تماشاراذهنمانوعقببکشیمماحقیقتاًموقعییکاگرو.ندارداثريهیچ،کنندمیهماگر،کنندمیذهنی

فقطهویتیمهمذهنمانباماموقعهر.دارداثرشکراین،کنیممیشکرکنیممیجداذهنمانازموقعهر،کنیم

.نداردفایده،کنیممیشکرلفظاً

و،خرددارايهستیمناظرحضوریکماکهبینیممیکنیممیتماشاراذهنمانشویممیجداذهنمانازموقعهر

ردمااززندگیشاديوزندگیخردکهکنیممیشکر،شودمیردمااززندگیخرد،کنیمنمیستیزهماموقعآن

خودتان؟ازهستیدراضیشماآیا.شویممیراضیداریمیواشیواشاینکهبراي،استخوبیشکرِاین،شودمی

ماورضاستةکنندجذبشکرپس.کنیدنمیشکرحتما،زندگیازنیستیدراضیاگرهستید؟راضیشمااصالً

آنبهمتکیتوانیممیما،ایستادهستونیکعنوانبهماذهنیمنپهلويبگوییم،ماپهلوياوو.بلدیمراشکر

.مادرکنداثرتابخوانیمزیادبایدرابیتهااینالبته.باشددهینبخشاوکهنداریمگناهیهیچماو.بشویم
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28دیوان شمس، غزل شمارة مولوي، 

مستَفْعلُن مستَفْعلُن مستَفْعلُن مستَفْعلُن
صمتُنا اَولی بِنا: باب البیانِ مغْلَقٌ، قُلْ

».خموشیِ ما براي ما سزاوارتر است«: باب گفتار بسته است، بگو
نکردنعملواینهادانستن.نداردفایدهذهنیشکر.نداردفایدههیچقافیهباذهنبازدنحرفکهگویدمییعنی

بگیردخرد،بگیردانرژيآنجاازوبزندنقبفضاآنبهبتواندانسانکهشودمیسبب،چالشوعمل.نداردفایده

یعنیدیگر،گویدمیراایناولمصرعهمین،نداردفایدهبزندقشنگحرفهايقافیهباآدماینکه،داردفایدهاین

، استبستهبیانوگفتگوبرايخدادرِ:کهگویدمیهمبعددارد؟فایدهچه،حرفقافیه،حرفقافیه،حرفقافیه

اینهایعنیاست،بهترمابرايسکوتوخموشی: بگو. برسیخدابهتوانینمیگفتاربایعنیاست،بستهگفتارباب

تسلیمموقعبشویم،تسلیممرتب؟شودمیچهببینیمکنیم،خاموشراذهنمانبشویم،خاموشبایدخواندیمرا

ماخموشیبگوپس؟آیدمیپیغامیمامرکزوبهآیا؟آیدمیچیطرفآنازکهببینیماست،خاموشذهنمان

.استسزاوارترمابراي

غزل،ابیاتهمینتَبییندرخواندخواهمبرایتانمثنويسريیکهمسرپشتهمینطوربدهیداجازهبله،

کنیدتکراراینقدرولیکردن،حفظبراينهکه،کنیدتکراراینقدرکنید،تکراربارهاوبارهاشماراغزلامیدوارم

کال.آیندمیهمسرپشتکهنیستدلیلبیدارند،رابطهباهمابیاتاینکهدیدخواهیدموقعآنباشید،حفظکه

:گویدمی. ببینیدتوانیدنمیراتابلونخوانیدزیاداگرولی،هستتابلویکغزلاین

598مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کنیزاري از ما نَی، تو زاري میزنیما چو چنگیم و، تو زخمه می
توکههستیمسازيما. ببینیدخواهممیفقطابیات،اینازگذرممیهمینطوريمناستسادهبسیارابیاتاین

توشودمیصادرماازکهازکههمچیزيهرکنی،میزاريداريتوبنابراین.استتوهمماذهنیمناینوزنیمی

.نداردوجودجداییتوومابینکنی،می

599مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توستما چو ناییم و نوا در ما ز توست
رانیاینهوشیارانهبایدماداریم،انتخابقدرتهمماالبته،داریمارادههمما. زنیمیتوهستیم،نییکمثلما

باشد،صداهمینمادرکهصدا،انعکاسوهستیمکوهماونگذاریم،شدگیهویتهمآنتويداریم،نگهخالی
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صدا،استندااولیهبانگآنچونرا،نداانعکاسرا،صداانعکاسبگوییم،صداتوانیممیفارسیدرحاالصدا،

. استتوازهماینشودمیمنعکسماذهنایندر،آیدمیماذهنبهکهحرفهاییاینگویدمی.استآنانعکاس

حالبهتا. بشویمنقدنکنیم،ستیزهبشویم،تسلیمکهکنیممیمتقاعدراخودمانداریمخوانیممیرااینهاحاال

بدهیداجازهپس.کندمیاوهمرااینهانه،کهشویدمیمتوجهبخوانیدراابیاتایناگرولی،دانممیگفتیممی

. بگیریمیادراتسلیموبکنداوراهمه

600مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما چو شطرنجیم اندر برد و مات
برد و مات ما ز توست اي خوش صفات

حاالتابسپاریم،تودستراماتوبرداینخواهیممیماوشدنماتوبردندرهستیم،شطرنجمثلماگویدمی

بشویمموفقذهنیمنوسیلهبهماکهنیستایناینجادربردناست،جالبیاصطالحهمماتوبرد. دانستیمنمی

ذهنیمنبهنسبتماکهاستموقعیماماتوبردبله،. باشیمداشتهذهنیهايموفقیتوببریمپولمقداریک

تواندمیکسیهر. استبرداینبگیریم،قرارزندگیاختیاردرتماماوندهیماوبهتنبشویم،گیجبشویم،مات

ذهنیمانمنباماوکندمیادارهرامااویعنیاو،ماتاویم،ماتیااویم،ماتگویدمیوبردمیبشودتسلیمخوب

.کندمیادارهجوريچهدانیمنمیکنیم،نمیقضاوت

601مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا که ما باشیم با تو درمیان؟ما که باشیم اي تو ما را جانِ جان
مابدندرصدنُهنُه،ممیزهنُهونوددانیممیماوهستیماجانِجانِ،توهستیم،کارههیچذهنیمانمنباماپس

چرا،ما. دهدمیانجاماوراماکارهمهواستدادهنفوذمادرخالءصورتبهراخودشخدایازندگیواستخالی

عقلبیوکندمیکاردوییباوداندمیاینگوییممیکردیم،درستمصنوعیذهنیمنیکحادث،یکاآلن 

رااینداردهستیم؟،کیماباشیتووقتیمن؟گوییممیچراچیه؟اینرآخاست،زدهمابهضررهمهاینواست

. نیستايکارهماذهنیمناینکهبریممیپیداریممایعنیگوید،می

602مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نُماتو وجود مطلقی، فانیما عدم هاییم و هستی هايِ ما
بریممیپیاآلن ساختیم،راذهنیمناینو،هستیماینماکردیممیفکرحاالتاکهماذهنیمنهستیاینپس

:گفتیماست،زدهضررهمهمهاین. نیستیماینمایمتساختازهمارااینکه
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550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفس زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
هايهستیهمینرا،عدمهمینیعنیرا،مردگیخواهدمیخدالحظههرهستیم،اوجنسازهستیم،زندگیما

همینوسیلهبهماکهاستعلتهمینبهبردارد،ماچشمازخواهدمیراهاعینکهمینکند،بیرونرا،مجازي

تاپنجبادارممنگویدمی. زنیممیضررخودمانبهکنیممیکاريهرتنیم،میضررحوشوحولذهنی،منعدم،

پرستممیراآنهابینم،میرافکرهامنهستم،اینمنگویممیبینممیراذهنیمناینکنم،میکارفکرموحس

جان،جانِايمطلقیوجودتوو،استتوهمعدمماهايهستی. نیستطوريایننههستی،توفکرهاکنممیفکر

باشوي،نمیدیدههممطلقی،هم. استفانینُمادشوي،نمیدیدهببینمراتوفکرموحسمباخواهممیمنولی

اوکههمخداییوذهنیمنعنوانبهما،بینیممیذهنوفکرباکهچیزيآنپسبینم،نمیراتوذهنمفکرم،

. نیستیممااستکردهمنعکس

603مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

به دمشان از باد باشد دمحملهشیر علَمما همه شیران، ولی 
علمشیرکههمینطورکند،میحرکتبادوسیلهبهپرچمدیدیدپرچم،رويشیراماهستیمشیرماگویدمی

درکنیممیحرکتخودمانماکهکنیممیفکرماولیبله،کند،میحرکتهممابعدچهاراینکند،میحرکت

اینازبعدمنپس. کنیمنمیحرکتمانباشدتودماگردهد،میحرکتراماکهاستتودموتوبادکهحالتی

ونکنممقاومتآورد،میدرحرکتبهرامنودهدمیجانکهتودممقابلدروبشومتسلیمکهکنممیتعهد

:بله. نکنمهمقضاوت

604مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنکه ناپیداست، از ما کم مبادشان پیدا و، ناپیداست بادحمله
شیراینگویدمی. بادناپیداستآنکهفدايجان: هستمثالجانبله،باشد،دیگرجورهانسخهبعضیاستممکن

نودکند،میحرکتداردعلمشیرمثلهممابعدچهاراینوکندمیحرکتداردعلمرويشیرعکسیعنیعلم،

آورد،میدرحرکتبهراآنهستیم،ماکهرامادهچیزِاینتواندمیخالءاینهست،خالءدرصدنُهنُه،ممیزنُهو

ماکهاستناپیداآنکهکهگویدمیاما. بینیمنمیرابادامابینیم،میخوبراتغییرشرا،رویششرا،مادهحرکت

نکنید،قضاوتکنید،گشاییفضامرتبشمااگرشود؟نمیکمجوريچهنشود،کمماازانشااهللابینیم،نمی

.نکنیدمقاومت
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605مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هستیِ ما جمله از ایجاد توستباد ما و بود ما از داد توست
باشیم،چقدرهمینبیاید،درصورتچهبهمابعدرچهااینباشیم،جوريچهاینکهیعنیمابودوبادگویدمیپس

همهباشیم،آگاهچقدرباشیم،توواقعاچقدرباشیم،داشتهتوهمچقدرباشیم،داشتهشدگیهویتهمچقدر

اگرکنی،میایجادتوراماوجودهمه. داردبستگیتوعدلبهوتوبخششبهدارد،بستگیتودادبهاینها

زندگیباموازيهمیشهبایدشماکنیدمیباورراابیاتاینشمااگر. بشویمکاملتسلیمبایدماباشداینطوري

. کنیدبازرافضابایدگذاردمیشماجلويلحظهایندرقضاکهرااتفاقیهرباشید،

باهویتهمنکنید،مالمترادیگرانوخودتانگذشتهدرنروید،گذشتهبهشماکهاستاینمهمنکاتازیکی

منزدند،کتکرامناند،آوردهوجودبهمادرموپدربچگیدررامنوضعیتاینکهنگوییدنشوید،فعلیوضعیت

بادراشمافعلیوضعیتکهبدانیدشماکردند،ظلممنبهايعدهیکیاکردند،طوريآنکردند،طورياینرا

بگذاریدراشکایتوگلهشمابنابراینکند،مجهزخودشخرَدبهراشماکند،عوضفوراتواندمیاودمزندگی،

.هستندمقاومتهمهاینهاچونکنار،بگذاریدرااعتراضکنار،

حضورهوشیاريعنوانبهشمااست،قضاوتهمهاست،مقاومتهمهشما،مالمتشما،خشمشما،شکایت

دیگرانجوريچهکند،میمالمتجوريچهکند،میقضاوتجوريچهذهنتانببینیدکنیدنگاهوعقببکشید

خواهدمیجوريچهکند،مینماییمظلومجوريچهکشد،میکنارراخودشجوريچهداند،میمسئولرا

موثروراندمانباشمابهراخودشموثرغیرراههايوراخودششیادياینجوريچهکند،حفظراخودش

.راببینیداینهاکند،میمعرفی

عنوانبههمموالناراخوابداشتیم،غزلدربرایتان،بخوانمخواببهراجعهممطلبچندبدهیداجازهبله،

:گویدمی. ذهنخوابعنوانبههمبرد،میکاربههوشیاري

409مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خوابش بتَرهست بیداریش، ازترهر که بیدارست، او در خواب
مقاومتدانم،میگویدمیکند،میقضاوتکند،میکارذهنیمناودراست،بیدارذهنبهکهکسیهرگویدمی

آدمکهشب،خوابیدنازذهنبهبیدارياینواست،ذهنخوابدریعنیاست،خوابدربیشتراوکند،می

فعالشمادرذهنیمنخاصیتهايایناآلن کهببینیدکنیدنگاهخودتانبهبایدشماپس.استبدترفهمدنمی
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. کنیدکارخودتانرويموالنادرسهاياینباابیات،اینباخودتان،رويتمرکزفقطاست،فعالاگرنه؟یااست

نسبتریختنفروبهکندمیشروعشمامرکزاینکهمحضبهنباشید،دیگرانتغییرنگرانشماگفتیم،همامروز

خواهیدتاثیردیگرانرويشمارود،میبینازذهنیمندیدهايوشودمیخداگونهشمادیدوذهنیمنبه

اوبهشمااصالولیکند،میتغییرداردمرتبهمتانبچهکنیدمیکارخودتانرويداریدشمابساچه. گذاشت

. کندمیتغییرهمهمسرتانگویید،نمیچیزي

مناینها،...بلکهنگویمچیزهیچکند،تغییرشوهرمتابکنمراکاراینبایدکهگفتشهبازيحاالنگوییدشما

دیگرانتغییرقصدتاناگر. ایناستمهم.خودتانمرکزازغیرنداریدکسهیچباکاريهیچشمااست،ذهنی

فقطذهن،بهرویدمیگذارید،میدیگرانرويتمرکزاینکهبراي،کردنخواهدکارباشد،دیگرانبهنصیحتباشد،

:گویدمیراهمیندارد. خدابهکندمیبیداررامامرکزکهاستاودموتسلیمطریقازاست،خودرويتمرکز

410مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هست بیداري، چو دربندانِ ماچون به حق بیدار نَبود جانِ ما
خداجنسازکهاستمتوجهکامالاآلن هوشیاريیعنیبیدار،حقبهنباشد،زندهحضوربهانساناگرگویدمی

همینشما. مقاومتوقضاوتبادهد؟میدستازجوريچهبدهد،دستازخواهدنمیراشاجنسیتاینواست

عرضدارد؟تشخیصاستبیدارخدابهاست،بیدارحقبهکههوشیارياینآیا. ذهنرفتیدکنیدقضاوتکه

ماداریم،ذهنیمنماکهفهمدنمیببیندرامامثالموالناکهنکنیدفکرشمایعنی.تشخیصبهترینبهکردم

همخدااصالباشدطورآناگرپس.اوکهفهمدنمیرااینهاکنیم،میظلمماگوییم،میدروغماکنیم،میمقاومت

اینشمابیندنمیکهآنآینه،بهترینهست،آینهاست،هوشیارياصلکهخدابکنید،کاريهرشمافهمد،نمی

.استمنعکسآنجاچیزهمهبیند؟نمیطورچهکنید،میراکارها

مطابقکسیهرکهداندمینه،گیرد؟میایرادنه،کند؟میقضاوتآیااست،ايآینههمینزندهحضوربهانسان

نشدهوگرنهاستشدهزندهزندگیبهاستشدهتسلیماگرکهاینقدرخودش،خردخودش،عقلخودش،توانایی

دانیمنمیماحاالشود،میبدترداردرودمیپیشاینطوريوشودمیادارهذهنیمنباجهانتاکهداندمیواست

چهشود؟میبدتریاشودمیبهتراآلن جهانآیابگوییم،توانیمنمیهمایننه،ها،شودمیبهتریاشودمیبدتر

ایجادجهتدراشهمهافتدمیاتفاقجوريچهیعنیقضا،ضربانقضا،را،اینجاگرداندمیداردیکی. دانممی
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بدهماگررود،میمسیرایندرهستند،خداجنسازکهاینبهاستانسانهاکردنهوشیاریعنیاست،هوشیاري

. استمسیراینبهافتدمیاتفاقهم

جنگتادوماچرا. کندبیدارراماافتدمیافتد،میالْمنُونریبهمینجمعی،وفرديبداتفاقاتکهکنیدتوجه

باهمایمکردهبحثیعنینه،است؟بدجنگایمگرفتهیادآیااست،بدجنگبفهمیماینکهبرايایم؟کردهجهانی

قرن. است؟افتادهاتفاقیهمچنینکیاست؟بدجنگشدندمتقاعدهمهکردند،بحثهاتلویزیونتمامدیگرو

ازخرابکاري،همهاینمردند،آدمهمهاینشد،کهجنگهاییازآیابله؟هستیم،دیگرقرنیکاآلن ماشد،عوض

یادچیزيمااینهاازبشود،پخشگذارندنمیوهستندمحدوداینهاوهستندمحلیکنیممیکههاییجنگ

.گیریمنمینه،گیریم؟می

چراآورد،میوجودبهقضاوآوردمیوجودبهذهنیمنکهاستناگوارياتفاقاتاست،َالْمنْونریبجزءهماینها

جنگیکاستالزم. استجهتآندراشهمهبشویم،بیدارکهبگیریم،یادوبفهمیمماتاآورد؟میوجودبه

جاننیستزندهخدابهکهوقتیگویدمیپسباشیم،عقلبیخیلیمااینکهمگرنیست،الزمنه،دیگر؟جهانی

است؟درست. استزندانیکذهنیمناست،ذهنیمنبیداريچونمابیداريما،

411مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خوف زوالوز زیان و سود، وزجان، همه روز از لگدکوبِ خیال
مقابلشدرماکهاتفاقیهرزنند،میلگداتفاقاتاش همهنباشد،بیدارحقبهباشد،ذهنیمندرانساناگر

چونضرر؟یاکنممیسوداینکهخیال،فکرها،لگدکوبازروزهمهجان. زندمیلگدمابهکنیم،میمقاومت

منکنممیفکرمنچونذهنی،منرفتنبینازترسهمینطورواست،ضرردرزندگیناواستسوددرزندگی

.نابوديترسزوال،ترسهستم،ذهنی

نامیرایعنیاست،ناپذیرزوالرنگبینورهستیم،رنگبینورچی؟فهمیممیحقبهبشویمبیداراگرگفتیمامروز

. شوندمیردچشمانمانجلويازمرتبها میرایی، بینیممیرامیراییاینکهبرايهستیم؟نامیراچرا،است

فکرفکرفکر،یکبعديلحظهفکر،یکلحظهاین. ماستفکرهايلحظههرآشکارترینشان،میراها،سریعترین

شبماگذارندنمیکهنیستندفکرهااینمگر. استترینجديمابرايولی. استمیراترینفکرپسفکر،

آنبهشماکهنیستندفکرهااینمگرزنند؟میلگدکنند،میناراحتراماکهنیستندفکرهااینمگربخوابیم؟

دهد؟مینمایشماجلويآفلرااینهاهرلحظهخداچرادهید؟مینشانواکنش
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آفلمن: گویدمیشودمیردکهچیزيهرشوند،میردچیزهاییچشمانتانجلويازاینجایدانشستهانگارشما

جايبهشودمیردجلوازکهآفلیهرچیزماولی. باشخودتهمان. نکنتوجهمنبه. ماروندهبینازمنها،ام

مرکزرودمیکهآفلچیزآنخوباست؟عقلیچهاینخرآ. دلمانتويگذاریممیوقاپیممینکنیمتوجهاینکه

لحظاتتمامماجانپس. ترسیممیما،رفتهازبینآندانیممی،کندمیشروع،هستیمآنامگوییممیماما،

چهوبدهمدستازراایننکندنیاید،گیرمایننکندکهزیانوسودلگدکوبورفتنبینازترساززندگی

.هوشیاريیعنیاینجادرماجان. کنداستراحتتواندنمیاصال؟موقعآنشوممی

412مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نی به سويِ آسمان، راه سفرمانَدش، نی لطف و فَرمینی صفا 
هیچ،باشیمرفتنازبینخوفوزیانوسودنفوذتحتباشدقراراگر. هستخلوصنه،هستصفاونابیاودرنه

تسلیمما. بپذیرنفختزرودهدتجاناودمکهاستموقعیایزديلطفوایزديفر. نیستآندرایزديفر

دخالتشدننابوشدنصافدررابیرونیعلل. بشودزائلبیرونیعللو،کندکارفیکونکنعملدر. باشیم

منایننرسد،خداییصفاينرسد،خداییلطف،نرسدخداییفروباشیمآشفتهشاهمهباشدقراراگر. ندهیم

:گویدمیهماآلن .آري. برودتواندنمیآسمانیاخداطرفبهاغتشاشاینباسنگینیاینباذهنی

413مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دارد اومید و کند با او مقالخفته آن باشد که او از هر خیال
فکريهرازکهاستکسیخفتهگویدمی.دردهاوذهنبهنسبتخفتهیکی. هستخوابجوردوبنابراینپس

زندگیتقاضايمااینهاازهرکدامازکه،گذردمیماسردرکهفکرهانمایشگفتماآلن که،گذردمیذهنشازکه

من:گویدمیماچشمجلويازشوندمیردهرکدامو. استبیرونیچیزیکبهمربوطاینهاازهرکدام. داریم

دارممنباباکهآوردهوجودبهمادرخدازندگی،واقعاراپدیدهایناینکهبرايچرا؟. نخواهزندگیمناز!هاماآفل

هرمانند؟نمیفکرهااینچرااینکهبهتوجههمین. نداریماحتیاجهیچدیگرچیزبهمااصالشاید. شوممیرد

. ندهستگذرااینهاباباگویدمیگوید؟میچهمابهخدااینجایکیهرلحظهیکی،لحظههریکی،لحظه

شوند؟میعوضکهچیزهاییاینبهايچسبیدهايکردهولرامنهستممناینهاپشتکهثباتییکچراتو

ازکهخیالیهرازکهاستکسیخفتهگویدمی.گویدمیراهمینموالناهماینجادرفهمی؟نمیتوچراآخر

دستبهرااینها،هستسردرهمگووگفتاین. کندمیگفتگوآنباوبنددمیامیدآنبهشودمیردجلویش
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،فکرآنبامنفکراین. گویممیمنهمیکیگوید،میاوذهنمتويیکیهی،همسرمباکردمدعوامن. آورممی

،داردادامهمقالاینو. گویممیرااینمنگویدمیرااینآنمگو،بگودارداآلن ذهنیمنآنباذهنیمناین

درآید؟میدرچیزيیکاینهاتويازکهببینم،پرممیفکرآنبهفکرایناز. دارممقالهمخودمبامنوگرنه

.گویدمیراهمینبله. آیدنمی

414مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پس ز شهوت ریزد او با دیو، آبدیو را چون حور بیند او به خواب
بهرامان زندگیزندهانرژيماکهباشدیادمانکهبخوانیمبایدهرروز. باشیمخواندهبارهااستممکنراچیزهااین

شویممیبلنداوصورتبهشویممیهویتهمآنبافکريیکبهدهیممیکنیم،زندگیداریمنگهاآلن اینکهجاي

.بله. بندیممیامید. کنیممیعشقبازيآنباو

پسرانشدنمحتلماینکندمیوريآیادوبله؟. کندمیعشقبازيآنباپس،بیندمیخواببهحورمانندرادیو

چیزيبینندمی،شوندمیبیداراینکهازبعدبینند،میرازیباییبینند،میراحوريیکخوابدرکهراجوان

گرفتیمبددرد. گرفتیمسرطاناآلن ،کردیمعشقبازي،بودیمگریبانبهدستفکرهااینبابارهاهمما. نیست

است؟مسئولکیاینها؟پسکوخوب. کردندفکرهااینکرده؟کیرااینکهبینیممیاآلن.شدهخراببدنمان

. نکنیخواستیمیگویدمی.کردمعشقبازيدیوبامنمسئولم؟چراخودم.خودت: گویدمیموالنا.هیچکس

. انداختندروزاینبهرامن. کردمبغلشانمنآمدفکرها

کند؟میراکاراینچرااین. استبدایناستخوباین. بودزیانوسودوبودزوالوخوفبهمربوطفکرهااینو

من. دارمقضاوتمن. کنممیستیزهروممیمن. گذاردمیپازیراوپرستممیمنراباوراین. کنممیاعتراضمن

چهاربدنمان،وماکنیممیحملرادردهاایناآلن وشدهدردبهتبدیلترتیباینبهمازندگی. دارممقاومت

ازهممااحساسات. حالیمبینداریم،جان. نیستسالممابدن،نیستخالقمافکرهايوشدهخرابهمبعدمان

.استدیوباعشقبازينتیجهاین. اینهاستورنجشوتوقعواعتراضودردوخشمجنس

415مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چونکه تخمِ نسلِ او در شوره ریخت
او به خویش آمد، خیال از وي گریخت

،شودمیهدرتخمشوبیندمیخوابکهشخصیآنمثل،گیریممیجديرافکرمانلحظههمین
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زندگیخردبهکنیم،تبدیلخالقیتبهبکنیمزندگیبایداآلن کهرازندگیوکنیممیعشقبازيفکرباهمما

اعتراضیکشود،میدردیکشودمیمنفیهیجانیکبهتبدیلعملمان،وفکرمانبهبریزدکنیمتبدیل

درچیزيآنجادرشود،میریختهشورهبهتخمشزندگیپس. شودمینالهیکشود،میشکایتیک،شودمی

اینبیروندرداریمکنیم،میفکرکنیممیعملآمدهذهنیمنازکهمخربفکر،منفیفکرباماهرموقع. آیدنمی

.داشتخواهددرد. کردنخواهدرشدکهریزیممیجایییکبهراتخم

شده،دیرخیلیدیگرکهاستموقعیماآمدنخویشبهآمد،خویشبهاو، ریختشورهدراونسلتخمکهچون

راکاراینچراکهگوییممی،شویممیپشیمانساعتیکازبعد،کنیممیخرابرارابطهیکشویممیخشمگین

شدهخرابریختهزارشورهتويمانسلتخماینکهبراي،شدهدیرخیلیدیگرآییممیخویشبهوقتی. کردم

و. بگیریدتوانیدنمیهمرااش یقه. کنیدپیدایشتوانیدنمیدیگرشما. گریختههمفکرآنوشدهخرابرابطه

ذهنیمندرکههایی حالتهمین. استشورهدررشداین،هماینکنیم،مالمترایکیبرگردیمراآثارشاینکه

:کهگویدمیموالناهمینبراي. اندمخربهمهداریماآلن 

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندمینفس زنده سوي مرگیکندچون ز زنده مرده بیرون می
اینو. ماستضرربهکندمیهرکارکندمیفکرهرچهکهاستذهنیمنیکاآلن ماکارهاياینحاصلیعنی

کاراینبدهیمتشخیصماموقع؟آنبشودچه. نکندکارکهبودهاولاز،هستذهنیمنرويهممکانیسم

وکنیدسوالدور؟بیندازیمخواهیدمی.دادیدتشخیصشماصحبتهمهاینباحاالخوب. دوربیندازیمکند،نمی

.بدهیدجواب

&&&پایان قسمت سوم &&&
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لحظهایندریعنی،باشیمنداشتهثباتیعنی،نباشیمبیدارحقّبهمالحظهایندراگرگفتیممیکهحالیدر

زندانذهنو،هستیمذهندراینصورتدر،نباشیمبیداراوازعمقیبهیااونهایتبیبهلحظهایندر،نباشیم

ماهوشیاريو.گذردمیماسراز،هویتیمهمآنهاباکهخیاالتیاینازخوردمیلگدماجانلحظههردرشودمی

دهدمینشانموالناو.لگدهاازاینشودمیدفاع،شودمیشکایتمشغولاش همه،برگرددکهکندنمیپیدامجال

.خوردمیضربهکجاازآدمفهمدنمیکه

درو،بشودهویتهمفکريیکبانقشییکباونباشدمنطبقهوشیاريرويهوشیارياگرلحظهایندرگفتو

کهشودمیسببکاراینو،استدیوبابازيعشقشبیهاین،بیایدبوجودهیجانییکشدگیهویتهمایناثر

سرضعف.استسرضعفآننتیجهو،ریزدمیشورهدرکهاستنفريیکنسلتخممثل،بشودهدرزندگی

شودمیخرابهمتنشوکندکارتواندنمیانساندرزندگیخردبکندتواندنمیخردورزيانسانیعنی

416مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ناپدیدآه از آن نقشِ پدید ضعف سر بیند از آن و تن پلید
،دیگریمافهمیدهرااینکندمیخرابرامابدنلحظههردردیوباعشقبازيچنینیککهراچیزيچنینیکو

گویدمیاآلنویمادیدههمرااینهاآوردمیبوجودمنفیهیجانات،گیردمیراماحال،کندمیکمرامازندگیو

ماستبدنشدنخرابهمینآثارشماندهآثارشیعنی.استناپدیدخودشولیاستپدیدکهنقشییککه

حالتها حالتاینکهبدهدنشانمابهبایدموضوعایننیستخودش.اآلننیستخودشولیماستفکرهاي

یعنیشدنزندهزندگیبله.بشویمزندهزندگیبهبایدما،استتوهمفکرباشدگیهویتهمازواستتوهم

باشیمزندانیذهندروباشیمذهندراگر،هستشدنزندهابديلحظۀاینبهلحظهایندرلحظهاینبهآمدن

انسانیدهدمینشانکهخوانممیهمبیتیک.گرفتنخواهیمنتیجهکاراینازما،هستیمها انسانمابیشترکه

شمااگررابیتدواینو.استزندهزندگیبهولی،خوابیدهواقعدرها سبببهنسبتوخوابدمیدنیابهنسبتکه

.بسنجیدبیتدواینباراخودتانوکنیدیادداشت

393مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ربچون قلم در پنجه تقلیبِخُفته از احوالِ دنیا روز و شب
درپول،کندنمیکارکهنیستایناش معنیاینخفتهدنیابهنسبت،استخفتهدنیااحوالازکهانسانییعنی

هویتهمانسانآنباو،دهدمینشانذهنکهچیزهاییآنودنیويهاي اسباببلکه،رودنمیکارسر،آوردنمی
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بایدهمیشهما،آیدمیزندگیبرکتوزندگیخردوقتیکهکنیممیتوجه.گذاردنمیاثرانسانرويآناست

وگیردمیورآنازرابرکترازندگی،استزندهحضوربهلحظهایندرکهکسی،کنیمکارماديجهانروي

.کندمیزندگیراعملوفکراینولی.کندعملوکندفکربایدبنابراین،عملشوفکربهریزدمی

فکرهااینانگیزةبیرونیچیزهاياینکهوخداوندگردشدستدراستقلمیمثلانسانکهگویدمیهمینبراي

ماذهنیمنتقاضاهايمادردهايشایدحاالتاکهکنیممیتوجه.نداردوجودحالتاین،بشودها عملو،بشود

بکارخودتانسنجشبرايتوانیدمیرابیتاین.بودندگرفتهشاندستدرقلمبصورتراما،ماذهنیمنعوامل

؟نیستنوشتناینمزاحمبیرونیچیزهايو،هستیمخداونددستدرقلمیبصورتاندازهچهکهببرید

394مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

فعل، پندارد به جنبش از قلمآنکه او پنجه نبیند در رقم
حواسوفکربا،شودنمیدیدهذهنبااستنامرئیدستاینچون،نبیندرادستنبیندراپنجهکهکسیهر

نشانشاینجادر،شودمیخرابمان بدن،شودمیخرابفکرمانآنجادر.استخوبآثارشولی،شودنمیدیده

باصطالحیکیاگررااینها،ماستجانخلوصو،ماستجانسالمتی،ماستفکرسالمتی،ماستبدنسالمتی

قلمبوسیلهبزرگانآثارتمام.نویسدمیخودشقلماین:کهگویدمینبیندراخداونددستوببیندراآثار،ببیند

اینطوريیا،نبودهمزاحمبیرونیحوادثوزندگیدستدربودندقلمیبزرگانایننکهایبراي،شدهنوشتهخدا

زندگیدستوبودندزندگیباموازيکامالًاینهادا،خصددرپنجاهبنویسدبیرونیحوادثدرصدپنجاهکهنبوده

بله.کردهعملیاکردهفکریاگرفتهقلمبصورتراشانذهنیا،گرفتهقلمبصورترااینهاهاي دستخدادستو

:گویدمیغزلبیشترتوضیحدرخواندخواهیمابیاتی

432مولوي، دیوان،شمس، غزل شمارة 

کم کسی داند که او مهمانِ کیستجمله مهمانند در عالم ولیک
ازپرزیباستاینقدرخانهوخانهیکدرومیکهمهمانیمثلماازبرخیولی،هستیمجهانایندرمهمانماهمه

خانهصاحبباکهرودمییادشو،گیردمیرامهمانخانههیبتیاخانهشکوهآنباصطالحکه،استقشنگلوازم

دانمنمیمانپولمشغولچنانمان ذهندرماهمجهانایندر.استکسیچهخانهصاحبو،کندعلیکوسالم

چهمهماندانیمنمیکههستیممان ذهندرشدیمهویتهمآنباچههرمان دوستانهمسرمانمان بچۀمان مقام

بینیممیکنیددقّتدرستاگروخبریمبیخداازوهستیمخدامهمانماگویدمیجهانایندر.هستیمکسی
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کهدانندنمیکههستندها خیلییعنیداندکسیکم، رویممیهستیممهماناینجاسالهشتادهفتادهمینماکه

.اندشدهجهاناینجذباینقدراینکهبراي،هستندکسیچهمهمان

467مولوي، دیوان،شمس، غزل شمارة 

دل چه نهی بر جهان؟ باش در او میهمان
بنده آن شو که او داند مهمانِ کیست؟

بگوو،ندهقرارمرکزتدرراجهاناینباشدگیهویتهم،نبنددل،نشوهویتهمجهانباگویدمیبنابراینپس

دانیممیخانهآنلوازمواسبابدرنداریمطمعیهیچرویممیمهمانیماوقتی.هستممهمانجهانایندرمن

آنجادروکندمیمابهخانهصاحبايتوجهیک،خوریممیغذایییکو،هستیمآنجاساعتدوساعتیککه

دوستکسیبابیاتوکهگویدمی.هستیمهمینطورهماینجا.بیرونآییممیو،کنیممیبدلورددوستییک

شمادانمنمی،هستیمخداگویدمیمهمان،استکسیچهمهمانداندمیاوکهبشوکسیآنبندهیابشو

؟نهیادانیدمی

زندگیسازسبباینکهبهکنیمتوجهخواهیممیو،خواندخواهیمبیرونیعللیاسبببهراجعابیاتیاآلن بله

دماینماکهستااینکالمماحصل.کنیممیبازرافضاماو،آوردمیبوجودرااتفاقاتقضایازندگیقانون،است

:گویدمی.کنیممقاومتیاکنیمستیزهمباداو،بدهیمراهخودماندرفضاگشاییوتسلیمبالحظههرراایزدي

1842مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بی سبب بیند چو دیده شد گُذار
تو که در حسی سبب را گوش دار

،ببیندهوشیاريچشمباتوانستانسان،شدنافذچشم،شدبازانسانبصیرتچشمشدبازچشمیاگرگویدمی

اینصورتدر،بپونددبوقوعتواندمیتسلیموفضاگشاییباوجهاناینبهازقبلداشتهاولکهچشمیهمانبا

.اینجاتا،کنتوجهسبببه،هستیذهنتوياگرتواماو،ببیندتواندمیبیرونیهاي سبببدون

1843مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خَرقِ سبب ها آنِ اوستمنصبِ آنکه بیرون از طَبایِع، جانِ اوست
پارهمقاماینصورتدرباشدذهنازبیرونجانشیااش هوشیاريهرکسی.ذهنیاذهنیمنیعنیاینجادرطبایع

بسیارکهاآلن کنیممیصحبتموضوعیبهراجعما.شودمیآننصیب،ستاآنمالذهنیهاي سببکردن

توضیحموالناامروز.استسختعملدرکردنشرعایتوکردندركوفهمیدنو،استمهموظریفبسیار
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بهرادرستکردننگاه،رادرستدید،یکتاییفضايبهبردمیرامازندگییاخدا،دیدیدکههمانطورکهدهدمی

،داریمنگهرادیدیمآنجاکهرادیديداردآنانتظارهک،جهاناینبهگرداندمیبربعد،لحظهیکدهدمییادما

بهزندمیراهایشعینکذهندوباره،شویممیذهنوارداینکهبمحضولی.فضاگشاییوتسلیمحالتیعنی

.بینیممیغلطما،ماچشم

بیانازدیگريراهیکچندیدکهمدانیدچونیدکهمدانیدگفته،گفتهمابههمقبالًاستبزرگیمانعیکاینو

یاحضورعمقبرايیامعنويپیشرفتگیرياندازهبرايذهنیمعیارهايیا،استذهنیکشخطّداشتناین

همچیزيیکبامامان ذهنیمندرمثالً.کندمیکمکمابهداردخدابگوییماینکهبراياتفاقاتکشخطّداشتن

ماهششازبعدو،کنیممیگوشرابرنامهایناستماهششداریمو،استمهممابرايآنوشدیمهویت

بدسترادارمدوستخیلیمنکهچیزياین،بودیمشدهزندهخدابهماوداشتاثربرنامهایناگرگوییممی

.کندنمیکارخدااینمعنویتاینموالنااینبرنامهاینپس،نیاوردمبدستکهحاال.آوردممی

معیاربخواهدکهکسییککهداندمیموالناولی،استغلطکردنمعادلهواردراها علّتراها سببجوراین

ونیستیمذهنازبیرونماچونو.باشدذهنازبیرونبایدرفتنجلوومعنويپیشرفتدرندهددخالتراذهنی

راموضوعاینمختلفیهاي بصورتموالنامثلانسانی.کردخواهیماشتباهمافضاتادوبینکنیممینوسان

واقعاً،کنیدکارآنرويوبگیریدجديراموضوعاینشمااینکه،دهیممیتوضیحاینجاهمما.دهدمیتوضیح

بینوربا،بینیدمیخداعینکبا،بینیدمیدرست،شویدمیتسلیموقتیشماکهبدانیداستالزم.استالزم

ودانیدنمیوشماچشمانبهآیدمیشدههویتهمهاي عینکشویدمیذهنوقتیولی.بینیدمیرنگ

.ماستلغزشحلّاینهاترتیباینبهویدازدهچشمبهغلطعینککهفهمیدنمی

1843مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

منصبِ خَرقِ سبب ها آنِ اوستآنکه بیرون از طَبایِع، جانِ اوست
آنجادرواستذهنازخارجکهکسیکردخواهندرااشتباهاینهستندذهنتويهنوزکههایی انسانپس

توجهها سبببهیعنی،بدردراها سببباصطالحتواندمیآنیکتاییبحردر،بحردرداشتیمغزلدرکردهاقامت

کارودقّتوتمرینبهبستگیتوانیممیهمما.کناربگذاردبدهدتشخیصآیدمیموقعهرراها عینکاین،نکند

مثالو،بگوییدموردایندرراتانبینشکنیدکمکواقعاًبیاییدشماکهدارداینبههمبستگی،داردخودروي

،بفهمندخوبهمهتابزنید
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1844مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چشم، چشمۀ معجزات انبیابی سبب بیند، نه از آب و گیا
،گلوآبازنه،نیستسببدیگر،بیندسبببی،بیندمیبیرونییاسببهاي عینکبدونموقعآنگویدمی

منکهزنیدمیتانمعنويپیشرفتبرايشمااآلن مثالیهرشایدتقریباً.بیندنمیذهنجهانهاي سبببایعنی

گیریممییاداآلن حداقلّیامادانیممیهمرااینو،باشدها سببرويازاستممکن،نکردمیاکردمپیشرفت

یکسالماهششازبعدبیاییدشمااینکه.کندمیپیشترفت،کندکاربایدخودشرويکسیهرجبرانقانونطبق

بد،کردمپیشرفتمنپسافتدمیخوبکهحاال،کنیدارزیابیراخودتانپیشرفت،افتدمیکهاتفاقاتیبخاطر

معجزاتچشمۀباشدذهنازبیروناگرهوشیاريچشم،چشمگویدمی.استغلطاین،نکردمپسافتدمی

بیرونیهاي سبببااندآوردهراها پیغاماینورآنازپیغمبراناینکهفهمدمی،بیندمیدرستراپیغمبران

.شدهنمی

1845مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

این سبب، همچون طبیب است و علیل
همچون چراغ ست و فتیلاین سبب، 

،استاینطوريبیروندر،بشودخوببیمارکهشودمیسببطبیب.استبیماروطبیبمثلسبباینگویدمی

سببها صحبتاینحاال.استبیماريیکذهنیمن،ماستذهنیمنطبیبخدا،همینطورهمروحانیطبیب

دماگر،استسببیکاودم.بشودرداودمبدهیماجازهو،بشویمتسلیموبیرونبیاییمذهنازماکهشودمی

او،استطبیباودم،گفتیمهمقبالً،هستیمبیمارماگوییممیمامثالً.استخوباینبگیریماصلیسببرااو

،فتیلهواستچراغمثلسبباین،دهدمیشفارامریضبیرونیدکترکههمینطوربله.خدایعنیاستطبیب

.نیستهمنورينباشدفتیلهوچراغاگر،دهدمیتوضیحاآلن حاال

1846مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پاك دان زینها چراغ آفتابشب چراغت را فتیلِ نو بتاب
فتیلۀنهبگذار،دنیاستشبهمینشب.فهمیدشودنمییکباربابخوانیدزیادراابیاتاینکنممیخواهشمن

ذهنکهبیرونیهاي سبباینازخداچراغکهبدانو.بتابداستهوشیاريهمینکهنوفتیلۀیکبلکه،ذهنیمن

؟استدرست.استپاكوعاريکردهایجادما

.استروشن
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1847مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

سقف گردون را ز کَهگل پاك دانرو تو کَهگل ساز بهر سقف خان
خواهیممیگلیکاهسقفاگراینکهمثلدرست،بسازذهنتبرايبرو،بسازيخواهیمیسقفاگرگویدمی

هماصولییکبامنکهبگوییخواهیدمیاگریعنی،بله.سازیممیماناتاقبراي،سازیممیمانخانهبراي،بسازیم

خواهیدذهنیمنالبتهکهتوانیمیخوب،کردمدرستسقفو،کنمزندگیخواهممیاینهابا،هستیمهویت

ایم،کردهایجادمان ذهندرماکهاستهایی محدودیتهماناینجادرکهگل،نداردسقفخداولی،داشت

ما،کشیدمیماچشمبهشماراطوطیاگفته،گفتههماولاز،دهدمیبینشمابهکهکسیاینخداسقفگویدمی

،کنیمتعیینتوانیمنمیرااتفاقاتمایعنی،بکشیمگلکاهذهنباتوانیمنمیراخداسقفاین.ایمشدهنابینااآلن 

منبادعانبایدما.استخوبمابرايلحظهایندراتفاقیچهدانیمنمیما،کنیمنمیتعیینتکلیفقضابرايما

.بکنیمذهنی

140دفتر دوم، بیت مولوي، مثنوي، 

پاكیزدانِنشنودمیکَرَموزهالكوستازیاننآکدعاهابس

ومادعايشنود،نمیلطفشرويازاوقاتبیشترخداگویدمیخوشبختانه،را،ماذهنیمندعاهاياین

ایناش،همهدلمان،کردنِکوروکردننابیناو،هاستشدگیهویتهماینکردنسرِزیادشاهمهماهاي صحبت

مادردبهاینهادارد؟منازبیشترچراآنناراحتم،منگرفتی؟چرارااینبشوم،هویتهمآنبامنبدهرا

.کنیددرستراخودتانخواهیدمیجورهردیگرشما،خوانیدمیزیادکهابیاتاینازامیدوارممنخورند،نمی

1848مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خلوت شب در گذشت و روز شدآه که چون دلدار ما غم سوز شد
آیدمیاوبوخُکند،مییادراخداوافتد،میدردبهانسانوقتی: کهگویدمیبیتتادویکیایندرکه،گویدمی

بهترکهگویدمیو.کاسههمینواش همینذهن،بهرویممیدوبارهرود،میدردآنکهوقتیوکند،میکمک

پسنیست،خدابهشدنزندهجزمنظوراینوباشیم؟داشتهمنظوريو،باشیمداشتهدرديیکماکهنیست

:بیتهماناینکه،یکی: جورنددوآدمها

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفس زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
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خداشویم،میتسلیمباالخرهخدا،خدا،خدا،: گوئیممیمرتبوافتیممیدردبهماکهکندمیکارهائیماذهناین

همانبهکنیممیشروعدوبارهشود،میخوبحالمانما،بهشودمیکمکشود،میتمامچیزآنشبِوآیدمی

کارایندیگرنبایدکهفهمدمیآدمکهاستایندیگرشجوریکذهنی،منهاي برنامههمانوها علتوها سبب

باگویدمیدارد،دردگوئیممیشخصاینبهو،فهمدمیراجهاناینبهآمدناصلیمنظورِشخص،آنوبکند،را

بلکهنیست،حضورمعنیبهروزاینجادرروزانه،حوادثآنسرِرفتیمدوبارهوشدروزوبودیمکردهخلوتدلدار

کمکمابهماکردنخلوتآنولیاینها،وافتندمیدارنداتفاقاتاآلن فهمیممیما.استوقایعجهانهمین

.نکرد

1849مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

جز به درد دل، مجو دلخواه راجز به شب، جلوه نباشد ماه را
کسانیمثلهستی،شبتوکهبدانیباید: گویدمی.دادمتوضیحواستمهمکهگویدمیرامطلبهمینبیتاین

شبدربگوییباید.گرفتیمیادشدتمامدنگویمیشود،میخوبحالشانکنند،میکارماهششکهنباشی

رامن: گفتمیگفت،میراهمینهمغزلباشدیادتاناگردارم،شدگیهویتهمهنوزهستم،شبدرهستم،

یعنیماه: گویدمیکارم،نشدهتمامهنوزکهبگوئیمنبهتاذهن،بهکشیمیدوبارهیکتائی،فضايبهبريمی

.بکنیکاربایدوهستی،شبدرهنوزکهکنیقبولحتمابایدتویعنیکند،جلوهشبدربایدخدا

زندگی،ازباشیداشتهمنظوري: اینجادردلدردباشی،داشتهدلدردبایدیعنی، رادلخواهمجودلدردبهجز

اینکهشود،نمیاینجوريوداري،دردهنوزهستی،ناقصهنوزکهبدانیوباشی،خدابهشدنزندهدنبالخالصه

امبچهشد،خوببشود،خوبامبچهباامرابطهخواستممیمندیگر،گرفتمیادشما،خداحافظشد،خوبحالم

.استنشدهتمامنه،بخوانم،موالنااصالچیبراياالن،کهنیستدیگر،رفتهم

1850مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ییالجرَم چون خر، برون پردهییترك عیسی کرده، خر پروده
خدانهایتبیاینبهبرويبایدکهدانینمیتوکه،گویدمیاست،هوشیاريبهآگاههوشیاريِهمینیعنیعیسی

تركراخودشبههوشیاريشدنزندهحالتآنخورد،نمیدردبهتوناقصحالتاینبشوي،زندهخداابدیتو

برونخرمثلناچاربهاینبنابردوباره،پروريمیراخَرواي،چسبیدهاستخَرکهذهنیمناینبهآمديکردي،

.هستیذهندرنیستی،یکتائیفضايدریعنیهستی،پرده
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1851مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

طالعِ خر نیست اي تو خرْ صفتطالعِ عیسی است علم و معرفت
پلیدتنوشود،میضعیفسرگفتمیکهزندگی،خردحضور،بهشدنزندهالهی،معرفتوعلم: گویدمیپس

اینبشود،زندهزندگی،دانائیوبینائیبهآدماینکهنیست،بیندرخردينیست،بیندرخالقیتیشود،می

وعلمبشود،نهایتبیوبشود،قائمخودشرويبرگردد،جهانرفتههوشیاري،یعنیعیسیاست،عیسینصیب

باوداشتهنگهراذهنیمنهنوزکهنیستهوشیاريیعنینیست،ذهنیمنخَرِنصیبِاست،ایننصیبمعرفت

نمایشمعرضبههمراخَریتصفاتتماموداند،میخداداند،میحقیقتراباورهااست،هویتهمباورها

.گویدمیموالنارااینهاگذارد،می

1852مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پس ندانی خر، خري فرمایدتنالۀ خر بشنوي، رحم آیدت
چراآخررفت،اماینشدم،واقعمظلومشد،ظلمنرسید،منبهاینوايکند،مینالهکند،میشکایتذهنیمن

حیفباباگوئیممیمان،ذهنیمنبهآیدمیمانرحمهوشیاريعنوانبهماونکردم،زندگیمنشود؟میاینطوري

کند؟میفرمایشاتخَريخَرکهدانینمیتوکهگویدمیکند،میشکایتاینبیچاره،کندمیهمنالهاین،است

ماحاالتاکهاستچیزهائیهمانیعنیاست،دردیعنیاست،نادانییعنیاست،خرّیتاست،خريفرمایشاتش

.ایمکردهتجربه

1853مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

طبع را بر عقلِ خود سرور مکنرحم بر عیسی کن و بر خر مکن
، مکنخربروکنعیسیبررحم.بکناتاصلیخودبربکن،خودتهوشیاريبرنکن،ذهنیمنبهرحمتوپس

کهکنی،میحملخودتباکهرازندگیخردبهراشدههویتهمذهنوراذهنیمنذهنی،منیعنیطبع

ماست،ذهنیمنمافرماندهوماسرورِذهنی،مندراآلن .نکنسرورنکن،فرماندهي،اداشتهخودتباهمیشه

شکایتکنیم،مینگاهکنیم،میرجوعاوبههمموقعهروماست،ذهنیمنوذهنیمننادانییعنیماست،طبع

بدبختراماذهنیمنکرده،چکارذهنیمنرا،طفلکاینکنولشباباايندارم،زندگیشدم،بیچارهکند،می

:استقرآنآیههماینبله،نکن،اوبهرحمانداخته،زندگیازکرده،

53، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف 
…ّوءةٌ بِالسّارلَأَم إِنَّ النَّفْس…
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…دهدبدى فرمان مىنفس، آدمى را به…
بازرا،بدياینودهد،میفرمانبديبهدائمازند،میمردگیموشبهراخودشذهنیمنایناینکهوجودبایعنی

.هستندمعنويهندسهقضایاياینهااست،مهمکنم،میتکراررابیتهم

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفس زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
یوسف،سورههماینبله،ندارد،ايفایدههیچاصالاست،بديدهد،میفرمانماذهنیمنما،نفسچههریعنی

سببازخوانممیهمبازدیگرمطلبیکبله.کنیمتوجهدرستاگرباشد،مفیدبسیارتواندمیهست،53آیه

.بفهمیمدرسترااینهاماکنید،کمکمابهبیائیدپیغامهایتاندروبخوانیدخوبرااینهاکنممیخواهشها،

3153مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ییاز جهل بر چفسیدهدر سبب،ییتو ز طفلی چون سبب ها دیده
هنوزاست،طفلمثلذهنیمنداشتن،ذهنیمنیعنیبودن،طفلجهتبهیاطفولیت،زمانازتوگویدمی

وعلتکند،میکارمعلولوعلتقوانینباذهنچوناي،دیدهسبباش همهچوناست،نشدهکاملعقلش

راچیزاینگوئیممیمااین،بنابرپسما،برايهستندمفیدکافیاندازهبهاینهااوقاتاغلباست،ذهنیمعلولها

ممکنذهنیهاي علتاینکهکنیدتوجهولییم،اگرفتهیادمارااینهاوباشد،بایدعلتاینبیاوریم،دستبه

بهشدنزندهوخداسويبهذهنازحرکتوخدابهرسیدنجهتدرولی،بکندکارفیزیکجهاندرکهاست

.کندنمیکارکار،اینبرايآمدیمماکهايزندگی

منشود،میآنطوريبکنیم،راکاراینکههستیممطمئنماکههستفیزیکیتقریباصورتبهکهها سبباین

اینکههستممطمئنمنشوم،میخوشبختحتمابکنم،ازدواجخانماینباکهجوانیکعنوانبههستممطمئن

از: گویدمیسازد،میذهنرااینهانیست،چیزينوهمچشوم،میزندهخدابهحتمابکنمراکاراینکار،اینکار،

.ايچسبیدهذهنیهاي سببیاها علتبهجهلرويازاآلن اي،کردهکاراي،بودهها سبببااینکهبراياول

3154مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سويِ این روپوش ها زان مایلیبا سبب ها از مسبِّب غافلی
هوشیارياش همهکند،میزندگیذهندراست،هویتهمذهنباکهکسیچونهستی،ها سببمشغولنقدرای

ذهنیعللهستند،اتفاقاتهستند،ماديها سبباینبیند،میراها سببهمجسمیهوشیاريدارد،جسمی

:گویدمیموالناگوید،میچهموالناکنیدمیتوجههستند،خرافاتها،سببایناوقاتبیشتروهستند
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1344شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودمِ
عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

بایدشماآید،میخرَدشده،گشودهفضاياینازکنید،میبازرافضاشماآورد،میبوجوداتفاقییکقضایعنی

شود،میشماسیستمواردایزديخرَدوقتیباشد،جمعخودتانبهکامالحواستانباشد،خودتانبهتمرکزتان

رشدرادرختکههمانطوريیواشیواششود،میوبشویعنیفَکان،کُنباکندمیشروعشود،میشمابعدچهار

.دهدمیرشدهمرامادهدمی

2466بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

دویم اندر مکان و المکانمیهاي حکم کُن فَکانپیش چوگان

کنیم،کاربایدکنیم،تماشامابیاید،ایزديخردبایدکند،میدرسترامامکانکند،میبازراماالمکاناینبنابر

درستترازويذهنی،هاي سببباشد،درستماترازويباشد،درستماآئینهکهباشیمآگاهبایدلحظههر

بایدراکارهااینتمام: گویندمیبزرگانوموالناکهحالیدرامابدهیم،انجامراجبرانقانونبکنیم،عملنیستند،

اینهابکند،نرمراهایتدرشتبیاید،زندگیآبباشید،آسیابزیرسنگکنید،صبربایدواین،ازبیشتروبکنید

درستخودشکنیم،میزیارتراقبرشرا،موالنارویممیپائیزکنیم،نمیکارحاالکهگوئیممیبعدخوانیممیرا

چهکند،میدرستخودشدیگرآنکنیم،میزیارتراقبرفالنکنیم،میلمسراآجرهافالنرویممییاکند،می

.کندمیدرستخودشدانیمنمیکند؟میدرستجوري

تاهزاردارد،دردجورهزارکهآدمیآخرجوريچهذهنیهاي سبباینباکند،میدرستمسببگویدمیدارد

است،خراببیروندرکارهایشاست،توهمدرکند،نمیکارعقلشکند،نمیکارمغزشدارد،شدگیهویتهم

درستخودشآنکند،میلمسراساختمانیکبه رودمیجوريچهاست،دردازپراست،خرابروابطش

کردهایجادذهنکهسبباینبااست،خرافهسبباینغافلی،مسببازها سبببا: گویدمیهمینبرايکند؟می

غافلیم،خداازکند،میکارکنیممیفکرواقعاشده،مامرکزومعتقدیمهمماو

چطوردهد،مینشانرامانادانیاینولیکنند،میکاراینهاکنیممیفکرماروپوشها،اینبهکهاستهمینبراي

درستماکشیدن،هوشیارانهدردبدونانداختن،بدونشناخت،بدونخود،رويکردنکاربدوناستممکن
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بهکاريذهن،بافقطکنیممیذهنباکهکاريهرونیست،چیزينوهمچشویم؟میزندهخدابهماشویم؟می

پدرمثالبزرگانمان،طفلی،ازند،ادادهیادمابهکارها،اینکنیممیفکروخداست،اینجادرمسببنداریم،مسبب

ماهمیندانند،نمیهمآنهاشود؟میدرستجوريچهشود،میدرستبکنیدراکارهااینمان،جامعهمادرمان،و

وغافلی،خداازاین،بخاطرگویدمیهستند،روپوشها سبباینهستند،روپوشاینهاشود،میدرستگوئیممی

.ورزيمیعشقخرافات،اینبهروپوشها،اینبه

3155مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کُنیربّنا و ربّناها میزنیچون سبب ها رفت، بر سر می
راموالناقبرییآمیکنی،میعملراها سببرويمیهستند،خرافاتجنسازهستند،اتفاقاتجنسازها سبب

ها،گوئی،میموقعآندیگربعدکنی،میگیربعدکند،نمیدرستکرد،میدرستبایدجوريیککنی،میزیارت

هاي سببهمۀدیگرکنی،میربناهاوربناافتادي،خدافکربهاآلن هه،ههتو،بهآوردمپناهدیگرخدانشد،

خدایاخدایا،گوئی،میمرتباآلن نشد،دیديکرديامتحانراخرافاتی

3156مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون ز صنعم یاد کردي؟ اي عجببرو سويِ سبب: گویدرب می

درستهستممناست؟منآفریدگارياست؟منصنعِکهفهمیديباالخرهفهمیدي؟باالخرههه،: گویدمیخدا

مناگرکهبگویدخواهدمیاآلناینکهبراينفهمیدي،نه،ها بعضیمثلحاالفهمیدي؟هستم،مسببمنکنم،می

.کردخواهیراکارهاهمیندوبارهجهان،بهبرگرديکنم،درستراکارهایت

مایعنیبیافتی،منیادبهتوکهشودمیباعثسببچرا؟ها،سببسويهمبازبرو، سببسويبروگویدمیرب

خدایاشود،میمجبوردرداینبیفتیم،دردبهنکند،کارباالخرهچسبیم،میخرافیذهنیِهاي سبباینبهاینقدر

واقعاکهفهمدمیکمییکهست،کسیهرحاالبندهاینولیکنی،میصدامراحاالگوید،میخداکنم؟چکار

خدازبانازوآفریدن،یعنیآفرینش،یعنیصنعصنع،ازمنکردند،ایجاددردها سببآنحاالنکردند،کارآنها

شدي؟متوجهیعنیعجب،اي: گویدمی
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3157مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ننگرم سويِ سبب و آن دمدمهزین پس من تو را بینم همه: گفت

وها دمدمهسويمنشد،تمامبینم،میراتودیگراش همهاین،ازپسذهنی،منعنوانبهگوئیممیمایعنی

بهساخت،میذهنمکههائیسببآنسبب،سويننگرمدهم،نمیگوشدیگرامذهنیمنآمیزِفریبگفتارهاي

بلهشنوم،نمیراها دمدمهآنگوئیم،میماکنم،نمینگاهدیگرآنها

&&&پایان قسمت چهارم &&&
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3158مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اي تو اندر توبه و میثاق، سستردّوا لَعادوا، کارِ توست: گویدش
اینمنکارنیست،منکاریعنیتُست،کاراست،قرآنآیهازقسمتیکهلَعادواردوا: کهگویدمیخداگویدمی

دوبارهجهان،بهفرستممیدهم،مینشانتوبهراخودمرا،توآورممیمنبشوي،تبدیلمنبهتواگرنیست،

اگریعنیلَعادواردوادانی،میتوخودش،عینکراها سببوخواستن،راها سببها،سبببهکنیمیشروع

: کهگویدمیموالناخدازبانازیعنیاست؟مهمچرااست،مهماینوکنی،میراکارهمانهمبازرا،توبرگرداندم

بله،سبب،سويبروهمبازشد،باعثاتخرافیهاي سببشد،باعثسببفتی،ابیمنیادبهشدباعثدردحاال

.کنمکمکراتوبودمهمیشهاینجامنکردي؟یادمعجبچه

بابله،هستی،منباکهاآلن اگرکهگویدمیخداولیکنیم،توجهاوبهاش همهبایدکهفهمیدیمکنیممیفکرما

هویتهمعینکحتماجهان،بهبرگرديکنم،میدارمکهکنمکمکتوبهاآلن کنیم،میصحبتداریمهم

کدامهستی،سستعهد،نگهداشتنوتوبهدرتوکهچراها،سبببهافتادخواهیدوبارهزد،خواهیراها شدگی

جنسازکهفهمیمیهائیموقعیکتواینکهوهستی؟منجنسازکهدانینمیتومگراَلَست،عهدهمانعهد؟

بسیارتسلیمطریقازدارينگهمنباراارتباطتاینکهدرولی،زندگیبهبرگردممنگوییمیوهستیمن

سستهمایندرو،رفتهیادتتوولیداشتمنگهمنداریمهمباکههممیثاقیآنو،خالصههستی،سست

:کهاستایناش ترجمهبله. هستی

:حضرت پروردگار که به سست ایمانی چنین بنده اي واقف است می فرماید
.دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهري می شوي و مرا از یاد می بريهرگاه تو را به عالم اسباب باز گردانم،

.کار تو همین است اي بنده توبه شکن و سست عهد
کنیم؟میصحبتچیزيچهبهراجعداریم. استایمانسستذهن،درانسانیهريبندههرکهبکنیدتوجه

آیهاآلن ،گویدمیموالناکهچیزهاییاینیعنیاست،ذهنیمنطبیعتاینگیریم،نمیایرادکسیازاصالداریم

اینزدیم،چشممانبهراها علتعینکدائمااینکهبراياست،صادقهمهمورددرآورد،میداردهمقراني

ها عینکاینچیزيهرازباشد،علمخواهدمیباشد،خرافاتیخواهدمیحاالاستدرستمابرايها عینک

میثاقماکهشدهناشیآنجاازها سبباینو.هستیممعتقدبسببودانیممیسببمارااینها،استشدهدرست

.کردیمفراموشرا
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است،شلبسیارهمماکردنتوبهو،آگاهیمناهستیمهوشیاريجنسازهستیمخداجنسازاینکهازمایعنی

هست؟چیتوبه.کنیممیراکارهمیندوبارهگردیممیبرفورااستذهنیچوناما،کنیمنمیگوییممیمایعنی

اممعنويزندگیواردراسببها،بینمنمیذهنعینکباموقعهیچدیگر،کردمتوبهمنگوییممیداریمما

کهگفتنخواهمدیگرنیافتداتفاقایناگرکهگویمنمیدیگرمن،زدشودمیمثالتاهزاراآلن همینکنم،نمی

ها عینکاینچونرود،مییادمانبعدساعتنیمولی.گفتنخواهمکند،نمیکاراودمیا،کندنمیکاربرنامهاین

واقفاییبندهچنینایمانیسستبهگویدمیپروردگارحضرت،آیدمیماچشماندرشدهشرطیصورتبه

.هستندایمانسستکهبندگانبیشترواقعدرهست

یکحاالیکتاییفضايدرهستییکیمنباآمديکهاآلن یعنیگردانم،بازاسبابعالمبهراتوهرگاهفرمایدمی

عللواسبابهمانمفتوندوبارهآنجا،برگردياآلن ،استلحظهیکاستثانیهدهاستدقیقهدواستدقیقه

کارنیستمنکارگویدمیاست،همینتوکار. افتدمیمادراتفاقاینوبريمییادازرامنوشويمیظاهري

.دارممینگهراتومن،یکتاییبحردرگفتمن،بهبشويتبدیلاگرتو. توست

بهرانیستندماهیکهآنهاییوبیرونبرونددریاازارمذگنمیراماهیانگویدمیدیگرداستانیکقولبهمن

بهکامالوشدهماهیکههمهرکسیوزندگی،زباناز،دهمنمیراهراذهنیهاي منیعنیدهم،نمیراهدریاتوي

حاالاینهايهمهازپس.عهديسستوشکنبهتويبندهتووبیرون،برونددریاازگذارمنمیشدهتبدیلمن

لعادواردوا. استقرانيآیههماناینبخوانیمهمرااین

28، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
.ولَو ردّوا لَعادوا لما نُهوا عنْه وإِنَّهم لَکَاذبونَۖ◌ بلْ بدا لَهم ما کَانُوا یخْفُونَ منْ قَبلُ 

اگر آنان بدین جهان باز آورده شوند،آنچه را که زین پیش پوشیده می داشتند بر آنان آشکار شود، وبلکه 
.و البته ایشان اند دروغ زنان. نهی شده اند بازگردنددوباره بدانچه از آن

سببالبتهراتومناگرگویدمی.حضوربهاوبهشدنزندهوخدا؟بودهپوشیدهمابرايچیحاالتااینکهیعنی

ذهن،بهبرگرديدوبارهاآلن ،کوتاهیمدتبرايکردمزندهخودمبهراتومنحاال،بیفتیمنیادبهکهشدباعث

همهاین،اینجادارمنگهراتوتوانمنمیکهاآلن .داريشدگیهویتهمهنوزاینکهبرايکشیدخواهدذهن

.داريناخالصی

اگروتسلیمباحضوربا،شودآشکارآنانبررا،خدارازندگییعنیداشتندمیپوشیدهپیشزینکهآنچهبلکه

راجعداریمماولیبگوید،همراآنممکنبرگردند،وبمیرندکهگویدنمیاین،شوندآوردهبازجهاناینبهآنان
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هویتهماز؟اندشدهنهیچیاز،اندشدهنهیآنازبدانچهدوبارهنفر،یکبرايگوییممیجهانایندرعملبه

.ماایم شدهنهیاینازنگریستنجهانوخدابهآنهاعینکپشتاز،دادنقرارمرکزراشدگیهویتهمشدن،

.زناندروغایشانندالبتهو،لعادواردوا.گردندباز

زنیم،میهمبهراها شدگیهویتهمعینکدوبارهولی،بله،بله،شدیممتوجهماگوییممیها موقعبعضیکهما

.گویدمیدوبارهخدازبانازحاالهستیم،زناندورغجزوما

3159مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رحمتم پرّست، بر رحمت تنملیک من آن ننگرم، رحمت کنم
کمکتوبهحاضرملحظههرفرستم،میبرکتفرستم،میرحمتدائمامنکنم،نمینگاهتوکاراینبهمنلیک

. استنهایتبیمنرحمتگویدمی.گویدمیخدازباناز. کنمنمیتوجهتونادانیواشتباهولجبازيبهمنکنم،

کهکسیهراینبنابرپس. کنیمیستیزهتو،رارحمتاینبدمتوبهخواممیهی،داریمنگهتوانمنمیهمپرياز

کارش،بکندشخصآنوجودواردراخردشرابرکتشرالطفشلحظههرخواهدمیخدا،بدانداستخرابحالش

. بکندنبایدمقاومتکند،درسترا

انتظارداشتن،خشمکهاست،مقاومتوقضاوتاینها،استمضرها اینکاريطلبوشکایتوگلهکنیدتوجه

رفتاراینپس. استزیاديعدهیکيلحظههرتقریباکارکردن،ستیزهکردن،مقاومتداشتن،رنجشداشتن،

منیعنیتنم،رحمتبر. نیایدبیاید،خواهدمیواستپرایزديرحمتکهوجوديباکهشودمیسببها آن

:دوبارهاستقرانيآیههماینبله. هستممشغولرحمتبهشاههم

156، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
…ءکُلَّ شَی تعسی وتمحرو…
...همه اشیاء را فرا گرفته است ) حق تعالی(و رحمت من …

،بینیمیها سببپشتازبرگشتیدوبارهدیديرامنآمديوکرديتوبهبارهزارکهتوحتیفرمودیدتوجه

. کنینمیمنبهتوجهزنی،میچشمبهراها شدگیهویتهمعینک

3160مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خوانی مرااز کَرَم، این دم چو میننگرم عهد بدت، بِدهم عطا
،خودمکرماز. بخشممیتوبهلحظههرکنم،نمینگاهتوهاي کاراینبهمنکنمنمینگاهانسانتوبدعهدبهمن

وگشاییفضاطریقازحقیقتاًدمایناگر.کنمنمینگاهتوکارهايبهمنکنی،میخوبیکارهايتوواقعاکهایننه
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دوبارهبهراجعهمبیتچندبدهیداجازهبله. شودمیوجودتواردمندم،بخواهیرامنصفرمقاومتوتسلیم

:کهگویدمی.استمختلفدفاترازبود،سومدفترازیکیآن.استپنجمدفترازاینبله.بخوانیمها سبب

1547مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

لیک عزلِ آن مسبِّب ظَن مبراي گرفتار سبب بیرون مپر
موالنابیرون،ذهنازنپريدفعهیک،ذهنیهاي علتذهنی،هاي سبب،هستیسببگرفتارذهندرکهکسیاي

همکاربایدماکنیدتوجه. شويمیيابیهودهآدمیکرابکنیکارایناگراینکهبراي،دیگرهیچیسببگفت

آن،کنیممیعوضشماکندمیمابرايکاريیککسییکاینکه،بدهیمانجامهمراجبرانقانونبایدما،بکنیم

مسببکهاستاینمااشکالهست؟چیدانیدمیمااشکال.بکنمراکاراینمنکهشودمیسببکهاستسبب

ماولیکندعبورماازصفرمقاومتباوگشاییفضابااودمدائماکهاستایناش خالصهیعنی.بریممییادازرا

ها سببکاراولاست،سختکاراول. شودمیدرستماکاريهمهمدتییکازپس،گیریمنمینادیدهراها سبب

.ماهستیمها اینگرفتاراینکهبراي،شوندمیمزاحم

حقیقتاوزندگیشبهبیاوردراخداپارامترراخدا،خداستمسبباینجادرعملدربلکهزبانبهنهکسیهر

آدمیآن.کندمیپیداراراهشباالخره،شودمیدرستکارشاینباشد،صفرمقاومتشوبشودرداودم،بیاورد

رارحمتشمسببگذاردنمیوکندمیقضاوتدائماوکندمیستیزهوکندمیمقاومتکهکندمیگمراراه

.بفرستد

اگرگیریدمیراایزديرحمتجلوي،استوتقضااست،ستیزهجوییعیبوانتقاد،کنیدتوجهکنیدلطفشما

ایرادهاي مردم را ،کنیدقضاوتهمسرپشتوبگذاریدکالساهیدبخو،بشویداستادشمااگر،بشویدمعلمشما

براي این که .توانید اثر گذار باشیدنمی،شما قدرت معنوي ندارید. بگویید که شاگردهاي شما ایرادها را یاد بگیرند

این ایرادها . گویید این ایرادها را باید برطرف کردمیشما.زنیدمیاز سبب دارید حرف،مسبب را فراموش کردید

. را مسبب باید برطرف کند

اي گرفتار سبب بیرون مپر، به طور کامل از ذهن مپر بیرون که سبب چه هست؟ گفتند که :گویدمیبراي همین

توجه کنید ما چون اراده آزاد داریم، قدرت انتخاب داریم، انسان هستیم. سبب نباشد، اما مسبب را هم عزل مکن

و بعد از اینکه بدبخت شدیم، چهار بعد ما ،برویم بدبخت بشویمحذف کنیم مان مسبب را از زندگیتوانیم موقتاًمی
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شما . براي چه آخر این کار را بکنیم. خراب شد، بعد از آن فشارات زندگی ما را دوباره برگرداند به سوي مسبب

.جوان هستید دیگر یاد بگیرید

1548مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

قدرت مطلق سببها بر دردهر چه خواهد آن مسبِّب آورد
گوید می.بهر یفعل ما یشاء،کند یادتان هستمیخواهدمیگوید که هر کاريمی.دیگر واضح هستندها این ابیات

چیزهایی را یعنی آن . دردمیراها کند و سببمیو با قانون قضا کارها را او. که آن مسبب کارها را بلد است بکند

.رسندنمیبه نتیجه. شوندمیشوند، دریدهمیآنها خراب،که در ذهنت درست کردي

1549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

تا بداند طالبی جستن مرادلیک اغلب بر سبب رانَد نَفاد
چیزها را جاريها بر اساس این سببها و غالباً در سبب،کندمیرا هم او درستها گوید حتی سببمیحاال،

چون اگر .تا طالب، یعنی ما مرادمان را جستجو کنیم. رساندمیکند و آنها را به انجاممیکند و سبب درستمی

نباشد اگر معلوم .ایمگیرم، میمیمزد،من اگر بدانم بیایم براي شما کار کنم. افتدمیسبب نباشد ذهن ما از کار

روم میخوانم،میخوانم، درسمیشوم کتابمیاگر بدانم موفق.ایمب نمیوگیرم، خُنمیگیرم یامیکه مزد

یاد بگیرم یا نگیرم؟،اگر بدانم هرچه درس بخوانم کارکنم، یاد نخواهم گرفت معلوم نیست.شوممیصاحب شغلی

.و کندروم دنبالش، بنابراین طالب باید مراد را هم جستجنمی

1550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

چون سبب نبود، چه ره جوید مرید؟
باید پدیدپس سبب در راه می

ها گوید که شما از سببمی؟گویدمیکنید چهمیتوجه.تواند راه را ادامه بدهدنمیاگر سبب نباشد که مرید

کند همه چیز را، تو تسلیممیگویید او تعیینمیولی وقتی از مسبب غافل نیستید در این لحظه،بیرون نَپرید

خرد زندگی از آن فضاي گشوده شده به شما کمک.شودمیتسلیم سبب ورود خرد ایزدي به وجود شما. شويمی

تا حدودي حقیقیها شوند، سببنمیتوهمیها سبباآلن .چه کار کن، چه کار نکن:گویدمیبه شما،کندمی

شود و خرد ایزدي میولی چون دم ایزدي رد،توهمی ممکن است مزاحم ما باشندهاي یعنی هنوز سبب. شوندمی

شاید ،تا یک جایی که اشتباهاتمان دیگر کم بشود. کنیممیبینیم، کمتر اشتباهمیدر اختیار ماست کمتر اشتباه

.اید در راه پدید بیایدپس سبب ب.بله. هم صفر بشود
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1551مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

هاستاین سبب ها بر نظرها پرده
که نه هر دیدار، صنعش را سزاست

ذهنی داریم، اماهاي آید هنوز کامال بیدار نشدیم، سببمیذهنی که به هر حال، دم او هم کههاي این سبب

اینها بر آن نظرها، بر آن بینش ها، بینش و خرد ایزدي . را ما ذهنی داریمدانیم این هم مهم است، این که سبب می

یعنی .آفریندمیدهد که هر دیدار، هر چشمی سزاي این نیست که ببیند او چگونهمیپس این نشان. پرده است

نظر بینش ایزدي . کنندمیدانند، با نظر کارمیبینند،میبینند واقعاً، قضا رامیي کُن فَیکون رااشاید یک عده

آید در مینظر همان هشیاري است که. شودمیاست، نظر توجه خام است، نظر را روي هر چیز بگذاریم آفریده

.بیند، صنع یعنی طرز آفریدننمیگوید هر دیداري صنع او رامی.شودمیشود، چیزهاي دیگرمیاین جهان فکر

1552مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

تا حجب را بر کَنَد از بیخ و بنیی باید، سبب سوراخْ کُندیده
توجه ،بینیممیپس ما دو جور.و این دید نافذ حضور است،خواهیم که سبب را سوراخ کندمیما یک چشمی

و ما به ،ی بشودبینند، یکی هم من ذهنی متالشمیکنید آنهایی که تازه کار هستند، یکی من ذهنی که همه

واقعا یک آدمی مثل موالنا به ما نگاه کند . کندمیرا سوراخها این نظر سبب. حضور زنده بشویم و با آن نظر ببینیم

است که این طوري ها و سبب،بر اثر علت و معلول استها از صحبت ها، چون این صحبت،یک کمی صحبت کنیم

کنیم، چقدر سبب سوراخ کن هستیم، یک خرده صحبت میسبب صحبتفهمد که ما چقدر با می.زنیممیحرف

.را از بیخ و بن بر کَنَدها تا حجب را بر کَنَد از بیخ و بن، تا حجاب. رودمیمانکنیم، آبروي

1553مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

دکانهرزه داند جهد و اَکساب و تا مسبِّب بیند اندر المکان
تسلیم لحظه به لحظه باید پس این فضا گشایی و. کند روي مامیتا این شخص ببیند که از المکان مسبب دارد کار

من فکر.داندمیاین را هرزه،جد و جهد کندها این که من ذهنی داشته باشد بر اساس سببو،صورت بگیرد

آید و از خرد او برخوردار نمیدانیم هر موقع دم اومیه ماک. کنیممیبه درجه اي ما هم این کار رااآلن کنممی

این جد و جهد ما به جایی ،خوردنمیکنیم این کار هرزه اي است، به دردمیکارها براساس سببنیستیم ما،

.نخواهد رسید
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1554مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

اسباب و وسایط اي پدرنیست رسد هر خیر و شراز مسبِّب می

و تخیالت بیرونی، آن چیزي را که ذهن نشانها از این اسباب،رسدمیاز مسببها و خوبیها می گوید تمام بدي

شوند، آنها باعثمیباعثها دهد که اینمیآن چیزي که ذهن تو نشان. بیرونی نیستهاي دهد و وسیلهمی

علت ناخوشبختی ،نشینیم و یک کاغذ برمی داریممیعنوان من ذهنیبه اآلن ما،بطور ساده شده. شوندنمی

گذارند، پدر و نمیگذارد، بچه هایمنمیهمسرم. اسباب و وسایط استاش که همه،آوریممیخودمان را روي کاغذ

اریم غیر از شممیهمه را. گذارد، هزار تا دلیل دیگرنمیگذارند، وضع اقتصادينمیگذارند، دوست هایمنمیمادرم

براي آنکه ما را از برکت . کندمیمانمسبب، غیر از من ذهنی خودمان، غیر از این که خراب کاري را من ذهنی

. بله. گیردمیدانم، هر لحظه تصمیممی:گویدمیبراي این که. کندمیمسبب محروم

1555مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

تا بماند دورِ غفلت چند گاهجز خیالی منعقد بر شاهراه

یک چیز جمع و .فهمیدیم که این من ذهنی در شاهراه خدا یک عقده استمیدیدیممیمی گوید اگر ما درست

و .کردیمنمیدیدیم به حرفش گوشمیاگر.بینیمنمیاین را ما. جوري است، یک چیز خیالی است، توهمی است

به .که انسان چند گاهی در غفلت بیشتر بماند،گیردمیه در شاهراه عبور انسانیت یا هشیاري قراراین سر را

اگر دست من و شما باشد.کندمیعبارت دیگر این قانون قضا به هشیاري رساندن انسانها را هم با قانون خودش

براي . شودنمیهم چنین چیزي. کنیم برودگوییم که بلند شویم همه انسانها را به حضور برسانیم کار را تمام می

بعد،رسانممیگویید همه خانواده را به حضور منمی،همین است که شما هم که یک نفر در خانواده هستید

.این که دست شما نیست.دهندنمیبینید هیچ کدام گوشمی

ما، هاي این قضیۀ به حضور رسیدن و برگشتن از جهان مادي، از ذهن، به خدا زنده شدن، دست قضا است کوشش

با گفتگو متقاعدش کنید این کارعملی تشخیص ما مهم است ولی این که شما بخواهید یکی دیگر را با زور یا

:گویدمی.ت دیگر بخوانمچند تا بی.هم دست شما نیستاش نیست؛ آن انسان آماده نیست؛ آمادگی
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1438مولوي، دیوان،شمس، غزل شمارة 

اگر یکدم بیاسایم، روانِ من نیاساید
من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم

باید موازي با او باشیم، فضا را بازکنیم که این روانی در ما ادامه داشته باشد، خرد زندگی دائماً اش هیعنی ما هم

.این ابیات ساده هستند.بگذردباید از ما 

1459مولوي، دیوان،شمس، غزل شمارة 

کارم و بر کارمتا عاشق آن یارم، بی
سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم

اما برکارم؛ کارم ،شود؛ من به لحاظ من ذهنی بی کارممیتا زمانی که عاشق خدا هستم؛ تسلیم هستم؛ دم او رد

به در این لحظهبه لحاظ ذهن، و پابرجا هستمسرگشته هستم هم آن موقعی است که موازي با او هستم؛ بنابراین 

خواهد سرگشته شود و نفهمد؛ میخورم؛ من ذهنی مننمیم؛ یعنی از این لحظه، تکاناخاطر اینکه به او زنده

فهمد؛ نمیاگر ذهن من،خورمنمیولی من از این لحظه تکان،کندیمنفهمد؛ یعنی این شاخه متحرك پرگار، رسم

.نفهمد

1728مولوي، دیوان،شمس، غزل شمارة 

چو ماهیم که بیفکند موج بیرونش
به غیرِ آب نباشد پناه و دلخواهم

موج اًو فرداًمتأسفانه جمعاینطوري استوضعیت بشرمانند ماهیم،.کنممیبحر را سکندر غزل داشتیم گفت

،آن چیزي که به آن عاشق هستیم، دانیم به عنوان ماهی، تنها پناه ما و دلخواه مامیبیرون انداخته است و ما

چه کسی ما را . باید برگردیم به کجا؟ به دریا. به خشکی، به ذهنانداخته و موج ما را .فضاي یکتایی است نه ذهن

. ریق فضاگشایی و تسلیم، با مقامت صفر و قضاوت صفراز چه طریقی؟ از ط. کند؟ خودشمیهدایت

500مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

وز مزاجِ خُمِّ عیسی، خُو نداشتاو ز یکرنگیِّ عیسی، بو نداشت
یا انطباق هوشیاري رایکرنگی یا بیرنگی عیسی یا هشیاري حضوراز که ،کنیممیداریم راجع به من ذهنی صحبت

خیلی از ما چون در من ذهنی هستیم و در داند که خاصیت خُم عیسی چیست؟نمیو،داندنمیبر هوشیاري را

کنیم؛ راههایی میکنیم؛ فکرهایی کهمیمانند کارهایی که،بیرونی ما را درست کنندهاي که علت،علتها هستیم
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دانیم که خاصیت خُم عیسی یعنی فضاي یکتایی اینطوري نیست، هر نمیهستیم؛ اینها همه ذهن هستند؛که بلد

آوردمیکند؛میبرد؛ آنجا نسبت به آن قسمت بی رنگمیلحظه در اثر تسلیم، زندگی ما را به فضاي یکتایی

. خواهیم بی رنگ شویم؛ اگر نخواهیم بی رنگ شویم بی رنگ نخواهیم شدمیو مابیرون

501، بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول

ساده و یکرنگ گشتی چون ضیاجامۀ صد رنگ از آن خُمِّ صفا
کنیم؛ جامه اي که صد تا هم هویت شدگی دارد؛ من ذهنی که صد تا هم میصحبتداریم راجع به خُم عیسی 

.مانند نورشودمیساده،شودمیاز این فضاي یکتایی یعنی خُم نابی، یک رنگ،هویت شدگی دارد

502مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بل مثالِ ماهی و آبِ زاللنیست یکرنگی کزو خیزد مالل
و به او آیدمیها انسان از من ذهنی و هم هویت شدگیکنیم، کهمیصحبتمی گوید این یک رنگی و بی رنگی که

سر برود، این ریشه اشحوصلهآدم ،یک رنگ مانند قرمز باشدنیست که مثالً این یک رنگی اینطور،شودمیزنده

رویم میکنیممیرا رهاها هستیم؛ هم هویت شدگیها همه رنگهاست؛ پس در حالیکه ما ریشه همه هویت شدگی

گوید یک رنگ، مالل آوراست؛ تمام رنگها از میو این یک رنگی یا بی رنگی مالل آور نیست؛ ذهن،به آن ریشه

و تمام صفا، تمام شادي، تمام امکانات در آن فضاست؛ همان طور که ماهی و دریا با هم هستند؛ ،می خیزدآن بر

:موالناتوضیح داده استامروز و .همه چیزِ ماهی در دریاست

503مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گرچه در خشکی هزاران رنگهاست
ماهیان را با یبوست جنگهاست

یعنی درست است که هم .آیندنمیخشکیبهماهیاناما،داردذهن، رنگهاي زیادي وجودمی گوید گرچه در 

گذارند هیچ کدام از این نمیولی آنهایی که ماهی هستند،داردجهان بیرون وجودهاي و وسوسهها هویت شدگی

بلی اجازه بدهید این را هم .دانند اینجا خشکی استمی، توجه آنها را ببلعند؛،رنگهاجهان بیرونهاي درخشش

یا این ابیات را بارها و جا گوش بدهید یکشوداگر شمامیانتخابابیاتی که سریع بخوانم برایتان، یک جا آوردن 

من وقت رااستبا وجود اینکه وقت هم گذشتهبود؛ براي همینو بارها با هم تکرارکنید؛ بسیار اثرگذار خواهد

بلی. بیاورمکه اینها را یکجاگیرممی
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1057مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

عاقبت بر روید آن کشتۀ الهگر بروید، ور بریزد صد گیاه
این خدا کاشتهاست،حضور ما خواهد بگوید که اول، یک کشتی داشتیم میقبال هم خواندیم مال دفتر دوم است،

شود؛ سبزمی میشود؛ خشکمیسبزها یک من ذهنی کاشتیم؛ این من ذهنی، بعضی وقتما آمدیمروي این،را

کشتی که خدا ، بشود؛ باالخره این گیاهی کهکاريشود؛ هربشود؛ خشک بسبزاینشود؛ اگر میشود؛ خشک

هاي هنی که دوییگیریم؛ من ذمیآورد ما هم از باالمیاز زیر فشارآنباید بروید، آن،کاشته است یعنی حضور

شود؛ پز بدهم؛ فرش خریدم؛ خانه خریدم؛ بچه ام دکتر شده است؛ اینها رابدهد؛ پولم زیاد میبیرون را نشان

گوییم این رشداست؛ میگیریم ومیرا، ما اینهامورد توجه قرارمی گیرداینجاخواهیم بگوییم و هر چیزي که می

:گویدمیو موالناو اینهازندگی است

1057ولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت م

عاقبت بر روید آن کشتۀ الهگر بروید، ور بریزد صد گیاه
: خواهد بگویدمیماند، بی خودي این را نگه ندارید؛یعنی آن حضور، خواهدرویید، این رویی نخواهد

1058مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 
 شتنو کارید بر ک شتستنخستکراین دوم فانی است و آن اول د

اآلنکهقدیمآنروي کشت خدا کشت جدید کاشته است؛ من ذهنی را کاشته است،یعنی انسان آمده است

.هستممن گذارم؛ همه کاره نمیگوید من هم هستم؛ منمیخواهد به خودش آگاه شود؛ من ذهنیمی

هم ایننگه داریم؛ است؛ ما نبایدیتوهمیعنی من ذهنی این کشت جدیداست؛ حادث است؛ این دومی فانی است؛ 

شود؛ میکند سبزمیرشدها موقعبعضی . خوردنمیبه دردرشد هم بکنداین اگرهویت شدگی با دردهاست، 

نگه داریم؛ بعضی کنیم سبزمیشود؛ ما داریم سعیمیشود؛ خشکمیشود؛ سبزمیخشکها موقعبعضی 

کند؛ پولدارهستم؛ دانشم زیاداست؛ میبدنم درست کارمناست، سبزاینگوییم میکیسبز نیست دروغها موقع

.اول درست است، آنولی فانی است ،مثالً فکرمی کنیم این سبزشدن من ذهنی است

1059مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تخمِ ثانی فاسد و پوسیده استاستکشت اول کامل و بگزیده 
امتداد خودش کامل است براي اینکه از جنس خداست؛ همه چیز در آن خودش، کشت اول را که خدا کاشته است؛ 

این تخم ثانیِ من .کشت اولبگزیده ي خداستاین هماست، الزم نیست از بیرون چیزي به آن اضافه شود و 
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که این دردها و هم اآلن و پوسیده است؛ این اصالً فاسد است؛ از اول هم چیزي نبود؛ذهنی را که ما کاشتیم فاسد 

گوییم ما این میبا هم قاطی شدند دیگر کامالً پوسیده شده است؛ ما این چیز پوسیده را گرفتیمها هویت شدگی

را تعمیرکنیم؛ زنده نگه خواهیم چه کارکنیم؟ اینمیکنیم و با مقاومتمیکنیم؛ شکایت هممیهستیم، گله هم

.داریم؛ که درست نیست

1060مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

افکن این تدبیرِ خود را پیشِ دوست
گرچه تدبیرت هم از تدبیرِ اوست

تعییناوهم که فکرمی کنی در من ذهنیچیگرچه که هردوست، پیش خدااین تدبیر من ذهنی ات را بیفکن

بهواستمضرچناناست،تدبیربهترینیمیگومیکهماتدبیرهايازبعضیکند،میتعیینقضاکند،می

وتسلیمبابایدماواستپوسیده،خوردنمیدردبهتدبیراینکهبدهدنشانمابهتا،رسیدخواهدبدهاي نتیجه

است؟درستگرفتیم،میرااودمگرفتیم،میرااوتدبیرگشاییفضا

59مثنوي، دفتر ششم، بیت مولوي، 

صلحها باشد اصول جنگ هارنگی اصول رنگ هاهست بی
کجابایدماست،ها شدگیهویتهمهمهریشه،اصلرنگیبیبنابراینپسآوردیم،ششمدفترازهمرااین

هویتهمآنبا،هستمهویتهماینبااینکهبیرون،درتضادهااصولها،جنگاصولو.رنگیبیدرباشیم؟

ماچیزيچهاست،لحظهاینسکوتوآرامشچیست؟اصولشزنند،میهمضدکهايموسیقیگروهآنهستم،

آرامشهمین؟بشویمراحتشانشرازوبشناسیمتابزنندضررمابهگذاردنمیدارد؟مینگهآشتیدرهمبارا

سریع،خوانممیهمرااینبله،.هاستصلحجنگهاریشهپسلحظه،ایندرشدهگشودهفضايیکتایی،فضاي

1416مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بر حذر شو زین وجود، ار زآن دمییی آمد وجود آدمیبیشه
شود؟میواردوجودتدرلحظهایندم،ایناگرشناسی؟میرادمایناگربپذیر،نفختزرودهدتجاناودم

ازیعنیباید،تووجوداینازگویدمیاست،جنگلمثلآدمیوجودکهبداندارد،وجوددمینهمچوايفهمیده

ما.دانیممیکهآنجاتاذهن،ازبیروندردم،آندر؟باشیکجاپس،آن تونروي، یعنیکنیحذربایدذهن،

ازبیرونکنیممینگاهراذهنمانعقب،کشیممیشویم،میتسلیموقتیبله،باشیم؟ذهنازبیرونتوانیممی

:گویدمیذهنیم،
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1417مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

صالح و ناصالح و خوب و خَشوكدر وجود ما هزاران گُرگ و خوك
در،دارنددعواهمبااینهاواست،خوكیکیآناست،گرگیکیاینکهشدگی،هویتهمهزارانماوجوددر

خوبند،هایشانبعضیهستند،صالحناها بعضیو،هستندمفیدآیدمینظربههایشانبعضیوهستند،ستیزه
:گویدمیچهببینیمحاالهستند،زادهحرام،خشوكهایشانبعضی

1418مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

حکم، آن خور است کآن غالب ترست
آمد، آن زرستچونکه زر بیش از مس

دمیآنبیاید،اودمبدهیداجازهاگرشماکه،کندمیراعملیپیشنهاداینیعنی: کهگویدمیآیدمیموالناو

میزانکهموقعییکدیدخواهیدکنید،بازرافضاوآیدمیورآنازخردکهباشیدداشتهعالقهواقعاوبشوید،

جنسآنترند،غالبکههرکدامشوند،میکهقاتیاستذهنیمنکهمسآنوطالستکهشدهجمعهوشیاري

درصدهشتادهوشیارياگرپساست،ترغالبکانراستخوآنحکم:کهگویدمیبنابراینپسآید،میپدید

هشتادمثالطال،بگوئیمآنبهبایددیگررااینباشد،جسمیهوشیاريدرصدبیستوحضورهوشیاريباشد،

وباشدحضورهوشیاريباشد،طالدرصدبیستاگرو.طالستاینمس،درصدبیستوباشیمداشتهطالدرصد

مسازبیشزراگرواست،غالباآلن کهاستخوآنمالحکمپس.استمساینباشد،ذهنیمندرصدهشتاد

.ایناستزربگوئیمباید،باشد

1419مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کآن بر وجودت غالب استسیرتی 
هم بر آن تصویر حشرت واجب است

آنبهاستغالباآلن کهسیرتیآن؟ذهنیمنیااستغالبشمابهحضوراآلن :کهگویدمی.استمهمبیتاین

سیرتآنبهلحظهایندرشدنشزندهیعنیاست،واجبحشرتتصویربرآنهمشوي،میبلنداآلن صورت

شود،میبلنداآلن کهفکرياینگفتیم،همبارها.بله؟شویمبلنداآلن خداگونهصورتبهتوانیممیماآیااست،

نبود،همخالصواقعافکردوبینفاصلهاگرحاالبشویم،زندهفکردوبینفاصلهبهتوانیممیمانیامدهبعديفکر

شویم،میزندهمیریممیشویم،میزندهمیریم،میلحظههرماپس.استخوببود،حضوردرصدهشتاد

.شویممیزندهمیریممی
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فرصتمالحظههرگیرد،میصورتلحظههرگردد،میبررودمیآدمگویندمیها بودیستکهچیزيآنپس

اودمچقدرشدي؟تسلیمچقدروهستیحضورچقدرولی.بشویمزنده،بشویمحشرخداتصویربهکه،داریم

ببین،شويمیبلندتوباالخرهاین لحظه کهبدانیدوموضوعاینبهشماتوجهوشماست،دستهمهاینهاآید،می

یعنیمس،اش بقیهوهستیحضوردرصددهنه،یامس؟درصدده،حضوريدرصدنودیادرصدهشتادکه

شوي؟میزندهصورتچهبهذهنی؟منهوشیاري

1420مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ْرخی همچون قمرساعتی یوسفساعتی گرگی در آید در بشر
مندرصدهشتاداست،ذهنیمنصورتبهچونکند،میبروزبشردرگرگیخاصیتیکلحظهیکگویدمی

درچهاردهشبماهماه،مثلرخی،یوسفیکبینیدمیدفعهیکاماشود،میبلندحضوردرصدبیستذهنی

ذهنیمنگرگگرگ،بهیابشویدزندهرخیوسفبهیاداریدفرصتلحظهایندرشما،پسشد،زندهانسان

. استحضوررخیوسفاست،درنده

1421مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

هااز ره پنهان، صالح و کینههاها در سینهرود از سینهمی
چهازمرکزمانیعنیشویم،میبلندگرگبصورتماکهاینخاصیتاینکهگویدمیبیت،چنداینبهکنیدتوجه

مرکزایناز،سینهاینازاست؟ذهنیمندرصدچندیااستحضوردرصدچندمرکزمان،دیگراستجنسی

همخوبی،همزندگی،همحضور،همنیکی،همپنهان،راهاز،مختلفهاي سینهبهمختلف،مرکزهايبهرودمی

مادروپدربعنوانشمانگذاریم،اثردیگرانرويماکهنیستاینطوريپسذهنی،منبدهاي خاصیتهمکینه،

همسرتانگیرد،میتانبچهاست،حضورجنسازاست،نیکیجنسازاست،صالحجنسازمرکزتاناگر

.گیردمیهمآناستکینهجنسازاگرگیرد،می

1422مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رود دانایی و علم و هنرمیبلکه خود از آدمی در گاو و خر
یعنیرود،میهمخروگاومراکزبهحتیدیگر،انسانهايمرکزدیگر،مرکزهايبهرودمیانسانمرکزازتنهانه

چهجنسازمامرکزداردبستگیبگیرند،هنروعلمبگیرند،داناییبگیرند،انرژيماازتوانندمیهمخروگاو

بایدلزوماًبزنیم،حرفزبانبهبایدحتماکهنکنیداصراراینقدرشماکهرسیممینتیجهاینبهداریمپسباشد؟

درسترامرکزماناستکافینه،بشوند،رستگارمردمتاوکنیمتنبیهوکنیممالمتوبگیریمایرادوبگوئیم
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.رودمیهمآناست،خوبیجنسازاست،هوشیاريجنسازرود،میآناستذهنیمنجنسازمرکزمانکنیم،

جوریکشدگیهویتهمکهگفتوخواندیم،سومدفتردرکهاستبیتیهمینشبیهاینبدهیداجازهبله،

دردبهتبدیلوگیریممیرازندگیمااینکهوداردوجودبیماريیکانساندلدرکهگفتندانبیااست،بیماري

. استبیماريآنتأثیرازکنیممی

2683مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زهر او در جمله جفتان ساري ستاین هم از تاثیر آن بیماري است
اینبزنیم،حرفاینکهبدونباشد،مامرکزدرگیکنندحملدردوزاییدردوشدگیهویتهمبیمارياگریعنی

. دیگرهايانسانمرکزبهکندمیسرایتبیماري

2684مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که شکَر با آن، حدث خواهد نموددفع آن علّت بباید کرد زود
تمرکزشهرکسیباشیم،فکرشبهزود،این رایماخواندهقبألهست،مامرکزدرکهرامرضایندفعبایدماپس

امروزکهزندگیکنندهزندهبرکتزندگی،شاديزندگی،کرشَاینکهبرايکند،کارخودشرويخودش،روي

. نکنیممعالجهمارابیماريایناگرشد،خواهددردکثافتبهتبدیلاینهاهمهوري،آندوايشفا،عسل: گفت
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