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34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي عاشقان، اي عاشقان، آمد گه وصل و لقا
از آسمان آمد ندا، کاي ماه رویان الصال

اي سرخوشان، اي سرخوشان، آمد طرب دامن کشان
دامانِ مابگرفته ما زنجیرِ او، بگرفته او 

آمد شرابِ آتشین، اي دیوِ غم کنجی نشین
اي جانِ مرگ اندیش، رو، اي ساقیِ باقی درآ

یی در دست تواي هفت گردون مست تو، ما مهره
اي هست ما از هست تو، در صد هزاران مرحبا

جنبان جرَساي مطربِ شیرین نَفَس، هر لحظه می
زن اي صبااي عیش، زین نه بر فَرَس، بر جانِ ما 

اي بانگ نايِ خوش سمر، در بانگ تو طعمِ شکَر
آید مرا شام و سحر از بانگ تو بويِ وفا

ها را ساز کنبارِ دگر آغاز کن، آن پرده
بر جمله خوبان ناز کن، اي آفتابِ خوش لقا

خاموش کن، پرده مدر، سغراقِ خاموشان بخور
ستّار شو، ستّار شو، خو گیر از حلمِ خدا
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز34شمارةغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي عاشقان، اي عاشقان، آمد گه وصل و لقا
از آسمان آمد ندا، کاي ماه رویان الصال

عاشقانانسانهاهمهچرا.هستیدعاشقانشماگویدمیهاانسانيهمهبهاست،انسانهابهموالناخطابپس

عاشقکهانسانیبنابراینکند،میشناساییدیگراندرراخودشکههستايباشندهعاشقاینکهبرايهستند؟

،هستندخداامتداد،هستندایزديهوشیاريجنسازچون،هستندعاشقهاانسانيهمهبالقوهکه،است

کنند،شناساییهمدیگرانسانهايدرراهوشیاريمانهو،بشوندزندههوشیارانههوشیاريهمانبهتوانندمی

یاخدابعنوانخودشناسایییا.شودمینامیدهعشقدیگرانسانهايدرخودجنسیاخودمرکزیاخودشناسایی

.شودمینامیدهعشقذهنیمننه،خداامتداد

،شدندوباره یکییعنیوصلوقت،یعنیگَهلقا،ووصلگَهآمدعاشقانايعاشقاناي:گویدمیموالناوقتیپس

عاشقانايعاشقانايیعنی،دیدارمعنیبههماستصورتمعنیبههملقاخدا،بهزندگیبهکردنپیدااتصال

اي،عاشقانايدوبارگویدمیچراکهبپرسیداستممکنحاال.استرسیدهفرااودیداروخداباشدنیکیزمان

اندپیوستهبرنامهاینبهتازهکهکسانیتادهممیمنکههفتههرراتوضیحاینکهانساناینکهبراي.عاشقان

هر،استفرمبیهوشیاريجنسازانسان،استخداامتدادانسان.زنیممیحرفچیبهراجعبشوندمتوجه

ماجنسولی.هستندفرمهمفکريصورتهايو.استفرمکندتجسمیابشناسدبتواندفکریاذهنکهچیزي

بعنوانذهندرماکهچیزيآناز جنس جسم نیست، است،فرمیبیجنسازخدا،استهوشیاريیافرمیبی

.استجسمآنشناسیممیذهنبااگر،شناسیممیخدا

مثالًفکريفرمهايکهداردراخاصیتاینخداامتداد،هوشیاريوجهاناینبهآیدمیهوشیاريبعنوانانسان

یکهماین،منگویدمیخودشبهکسیهر،کنندمیتعریفکهمنکلمهبهبعداست،فکرکهماناسمبهاول

اینهابهمادر،وپدرتصویریامتعلقاتایپول،فکريصورتمثلفکردیگرصورتهايبهیااینهابه.استفکر

استخداجنسازآمدنازقبلاول،راهستمکیمنیعنی،راخودشهویتهوشیاريکند،میتزریقهویت

و،فکريچیزهايبهکندمیتزریقراهویتش،شودمیجهاناینواردولیاست،خداجنسازکهداندمی

یاکردن،درستراهمانیعنیهمانشکند،میهمانش،همانیدنیا،کندمیدرستراهمانگوییممیاصطالحاً



# Programگنج حضور764برنامه شماره 764

4: صفحه

تصویریاذهنیمنبعنوانجهانایندرچیزيیکخداامتدادبعنوانماپسشدن،هویتهمگوییممیگاهی

همانیعنیهمانیدگیاست،همانیدگییااستذهنیمنگوییممیاسمشکهمانذهندرکنیممیدرستذهنی

.کردندرسترا

هستیماینماگوییممیوذهنیمنبعنوانکردیمدرستجدیداًکهچیزياینکهشویممیمتوجهبعداًولی

باید،نیستیماینماشویممیمتوجهکهموقعیازبنابراین.نیستیماینماواستفکريچیزیکاینحقیقتاً

مواجهاشکاالتیباکاراین.بودیمجهاناینبهآمدنازقبلکهبشویمهوشیاريآندوباره،برگردیمهوشیارانه

همانیدهاصطالحبهباهاشوفکريفرمهايبهکندمیتزریقراهویتشهوشیاريوقتیاینکهبرايچرا؟.است

شود،میمرکزشوقتیمرکزش،شودمیجدیدهویتیعنیهمانیدگیاینبالفاصله،شودمیهویتهمیا،شودمی

بیندمیجدیددیدیکبا،بیندنمیاولیهدیدآنبادیگرباشدخداامتدادکههوشیاريهوشیاري،عینکشودمی

.استچیزهادیدکه

مرکزبهکندمیشروعو،استبهتربیشترچههرشعارشاالصولعلیواست،چیزهاعقلاست،ناقصدیداین

است،غلطوبددیدنواقعدردیدنجورایندیدن،ماديهايعینکبادیدنماديمرکزباکردن،درستمادي

انسانکهاستاینزندگیفرضکشیدندردودردایجادفرایندایندرو.کندمیدردایجادنیستخدادید

به.اندازدمیراهاشدگیهویتهمشده،هویتهمکهشودمیمتوجهو،کشدمیدردچراکهشودمیمتوجه

جاداردنظرمبهواینجاساختیمهمبازکهاستياواژهناهمانیدنشود،میناهمانیدههوشیارانهدیگرعبارت

.بیرونکشدمیچیزهاازهوشیارانهراهویتشیعنیافتد،می

مرکزشازراآنیواشیواش.استمرکزشدرآناستهویتهمشوهرشبااستممکنخانمییکمثالً

،هاشدگیهویتهماینازشودمیآزادهوشیاريیعنی،شویممیناهمانیدهوقتیگذارد،میراخداآورددرمی

هویتهمهمهاگرکنیم،عوضرامرکزمانیاکنیمعوضرامرکزمانعینکبایدماپس.شودمیمامرکزبالفاصله

شودمیمامرکزدوباره،بیرونبکشیمآنهاازراهویتمانیاراخودمانو،بدهیمقراربررسیموردماراهاشدگی

عاشقکههستیمهوشیاريماکهشویممیمتوجهدوبارهپس.شودمیدرستماعینکوخداجنساز،خداگونه

.استخودشعاشقهمخداچون،هستیمخودمان
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مااست،خودشعاشقهمخداو،هستیمخداجنسازماکهگویدمیداردعاشقانايعاشقانايگویدمیوقتی

،استاوهمچیزهمهوهستیمخودمانعاشقوقتی.هستیماواز جنسچون،هستیمخودمانعاشقذاتدرهم

مندیدازو.هوشیاريبوسیلههستیم،هممانبچه،همسرمانعاشقپسبنابراین،هستیمهمچیزهمهعاشق

دوستراخودشفقطآدمکهبگوییمکهاستخودخواهیوغروروکبراین،جدیدغلطهايعینکیعنیذهنی

اصالًآدمکهشویممیمتوجه،استغلطهاعینکاینماشویممیمتوجهکهمدتییکازپسولی.باشدداشته

.باشدداشتهدوستتواندنمیراهیچکس،باشدنداشتهدوستراخودش

رااشذهنیمننه،باشدداشتهدوستراخودشبایدآدماول.هستموضوععملیکاربردیانتیجهالبتهاینو

انسانیکدرهوشیاريهمانعاشقپس،استخودشعاشقهوشیاريکهبشودمتوجه،بشودهوشیاريدایبها،

عوضدیدمانعینکو،کنیممیزندگیبهارتعاش،کنیممیعوضرامرکزمانماوقتیبالفاصله،هستهمدیگر

شناساییهمسرماندرمانبچهدردیگرانسانهايدرراهوشیاريهمان،شودمیعوضمرکزمانعینک،شودمی

آنبنابراینو.داریمدوستراآنهاهوشیاريهوشیاري،آنبا.آنهاابشویممییکیهوشیاريآنباو،کنیممی

.رودمیبینازآن،بودآمدهدستبهذهنیمندرکهجداییوتفاوتعینک

فقطآیاما،جنسبهکندمیخطابدارد،عاشقانايعاشقاناي:گویدمیموالناکهاستدرستبنابراینپس

هوشیارانهبطورمجددوصلزمانآیا.هستندهوشیاريجنسازانسانهاهمهنه،هستند؟عاشقانسانهاازگروهی

.استهمهبراي. نهاست؟ادیانازبرخیبراي. نهاست؟انسانهاازگروهیبرايخدادیدارو

رسد،میهوشیاريمرتبخداطرفاززندگیطرفازیعنیاست،اولیهصدايآننداندا،آمدآسمانازگویدمی

توکه،جهانبااست هویتهمفعالًکهماهوشیاريبه،مااصلبهرسدمیپیغامبگوییم،رسدمیاطالعات

الصال،رویانماهاي:کهگویدمی.استزیباییپیغامخیلیپیغاماینموقعآنبعد.منسمتبهبیاهوشیارانه

همهیعنی،انسانهاهمهیعنیهستید،زیباتانهمهضمندر،کنممیدعوتراتانهمهبیایید،تانهمهیعنی

بگوییمو،بشناسیمراذهنیمنتوانیممیهوشیارانه،هستیمجسمایندرکهاالنهمینکی؟.بیایندبایدانسانها

.اوبسويبرگردیمهوشیارانهونیستمذهنیمناینمن

فکرما.هستیمشدگیهویتهممشغولو،کردیمعوضرادیدمانمااینکهبرايشنویم؟نمیراندااینماچرا

سههمعمدتاً.کنیممیتجسممانذهندرماکهاستچیزهاییآنبهکردنزیادورسیدندرزندگیکهکنیممی
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بارابطهیازیاددوستمثل،بزرگخانهمثلاتومبیل،مثلپول،مثل،استفیزیکیچیزهايیکی.استچیزجور

کههستندانرژيهايفورماسیونباورهاباورها،همیکیو.دیگريرابطههریادوستیرابطهحاال،دیگرانسانهاي

استحقیقتاینکندمیفکر،مرکزششدهآناستهویتهمباوريهرباکسیهرهستیم،هویتهماینهاباما

ستیزهباورهاآنباباوراینباو.نداردقبول،استدرستهمآنکههستهمدیگرباوریکبگویندبه آن و

.استجسمباور.استغلطکاراینگرفته،خدابجايراباورایناینکهبراي،استمنباحقگویدمیکندمی

همعینکو،کردندرستذهنیمن،دیداینگفتیم،به آنهستیمعالقمندخیلیماکهجسمدیگرنوعیک

همهمدردهااینباذهنیمنبعنوانهوشیاريیاذهنیمن.کندمیایجاددرد،زدنچشمبهراهاشدگیهویت

.استمنهویتازقسمتیاین:گویدمی،خودشبهچسباندمیداردبرمیهمرادردهااینیعنی،شودمیهویت

جنگیدن،ذهنیمناینمخربهايخاصیتازیکیکنند،میحملرنجشمردمازخیلیکهاستهمینبخاطر

شدگیهویتهموجداییبراساسوجودشاینکهبراي.استجداییحفظبخاطرکردن،مقاومتکردن،ستیزه

،باشدهوااستممکنباشند،انساناستممکنبیروندرچیزهاتعداديیکبادائماًکهاستهمینبراي.است

.کندمیستیزههیآنهاباباشدخاصیباوریک،باشدسیاسیسیستماستممکن

چهفرديذهنیمنچه،هستمتوازجدامنبگوید،کندمحکمدارد،نگهسفترابیرونشپوستهخواهدمی

کهاستجداییتثبیتهاعلتازیکی،جنگندمیافتند،میهمجانبهجمعیذهنیهايمنجمعیبطور،جمعی

مثالً.استجمعیشدگیهویتهمازهمآنهمبازکهداردهمدیگريعلتهايالبته.استتوهماستغلط

و،جذبقانونطبقبرونددردبسويخواهندمیمرتب،اندشدههویتهمدردباکهانسانهاییاست،درداشیکی

زیادرادردبخواهندداشته باشند،دردنفرمیلیونصدکهکنیدحسابشماکنند،ایجادبیشتريدردبنابراین

بله؟.شودمیایجادزیاديدردچون.استجنگهایشراهبهترینازیکی،کنند

راانساناینها،قدرتبهنیازمثلکنترل،بهنیازمثلحرص،مثلذهنیمنداشتنعواقبیاخصوصیاتبرخییا

راجداییو،کندتثبیترابیرونشپوستهکاراینباخواهدمیذهنیمنوکشدمیستیزهبهو،کشدمیدردبه

درخودمانشناسندهماذاتدر،هستیمعاشقماذاتدرحالیکهدر.هستمتوازجدامن:بگویدو،کندتثبیت

همهکهمنبسويبیاییدکه،استخداعمومیدعوتوانسانهاتمامبهآیدمیندابنابراینپس.هستیمدیگران

،رویمنمیچرارویم؟نمیماپسچراکهاستاینسؤالخوببله؟.هستیدعاشقتانهمهوهستیدروماهتان
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.کنیدتوجهخوب،دهممینشانشمابهموالناازکهابیاتیاینبهکنممیخواهش،دهممیتوضیحقدريمن

بهشدگیهویتهمعینک،جهاناینبهرسیدنازپسچیزهاباشویممیهویتهموقتی،استایناشیکی

کیماکهکنیممیتجسممانذهندر،کنیممیپیداجسمیهوشیاريو،کنیممیپیداماديدیدو،زنیممیچشم

اساسبر،راخودمانکنیممیتعریف،کنیممیوصف،خودمانبرايکنیممیدرستاوصافسريیکپس،هستیم

:کهگویدمیدیگرجايموالنا.هاشدگیهویتهمهمین

3460مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خودصافپاكذاتببینیتاخوداوصافازکنصافیراخویش
درستهاشدگیهویتهمبراساسکههاییتوصیفاینازکنصاف،بتکانهستیهوشیاريکهراخودتیعنی

جسمیدید،زنیممیچشممانبهشدگیهویتهمعینکماوقتیاما.ببینیراخودتپاكذاتتوتاکردي

فکريوسیله،دهدمینشانذهنکهايوسیلههر.دهدمینشانذهنکهکنیممیپیداجسمیهايوسیله،داریم

ماکهکنممیعرضشمابهمثالً.بشویماصلمانیا،خدابسويبرگردیمخواهیممیمااینهاباو،استجسمیو

،بشویمزندهخدابهبرگردیمهوشیارانه،هستیمجسماینتويحالیکهدرهاشدگیهویتهماز،جهانازباید

شما،بشویمزندهاوبینهایتبهلحظهاینبهبیاییمکنار،بگذاریمرازمانیا،کنیمخالیرامرکزمانیعنی

:گویدمیموالناهمینبراي.استجسمیهوشیاريفکرتان،کنیدمیفکرنشینیدمی

1113مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زان وسیلَت بحر، دور اندازدشهر چه صورت می وسیلَت سازدش
مثل،کنیممیدرستوسیلهیکفکرمانباشدگیهویتهمدیدبا،شدیمهویتهمجهانآمدیمکهمایعنی

وسیلهاین،رساندمیخدابهراماکنیدمیفکرشماکهچههریانیککارهايیا،عبادتهايهمه،اصالًعبادتها

وسیلهباکندمیحرکتذهنیمنو،کندمیدرستذهنیخدايیکآیدمیذهنیمنبنابراین.هستجسمی

زندمیلگدوسیلههمانباوحدتدریاي،یکتاییدریايدریا،،بحریاخداو،رفتنخدابسويجسمیهاي

.بیروناندازدمی

تعریفبنابههمماديوسیلهسازد،میماديهايوسیلهچههرذهنیمنیعنی، سازدشوسیلتمیصورتچههر

خدابهرامنوسیلهاینبگوییدذهنتانبااگرشمایعنی.کندفکرشابارهدربتواندفکرکهاستايوسیله

،وسیلتهمانطریقازوسیلتزان.اندازدمیدورراشماآنبوسیلهخداکهاستوسیلههمیندرست،رساندمی
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قبالً. برگشتشودنمیذهنیمنبابنابراینپس. پذیردنمیدور،،بیروناندازدمیرااویکتاییدریايیعنیبحر

:بارهاایمگفته

4123مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تازتُركضالتدرنبودسوددرازکارنهاستتسلیمشرط

اینگوییمیغلطتوکهبگوییم،کردنجدلوبحثکردن،استدالل،کردنفکرجنگیدن،ذهنیمنبایعنی

است،تازيتُركهمهاینها،استغلطشماهايوسیلهاست،درستمنهايوسیله،استدرستمنباورهاي

من اینجاکهآیدنمینظرمبهمنکهاستمهمیمطلبتسلیم.بشویمتسلیمماکهاستاینشرطگویدمی

قبل،ذهنبهرفتنازقبل،استلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.بشودفهمیدهحداقل،کنمبیاندرستتوانممی

برايشما.کندمیاولیههوشیاريجنسازراماکهشرطوقیدبدون،ذهندخالتازقبل،ذهنبهرفتناز

و،بودیداولازکهکندمیهوشیاريهمانجنسازراشماتسلیماینود،بشویتسلیمبایدخدابسويبرگشتن

.توانستنخواهید،برگردیداوسويبهصورتهابابخواهیدونکنیدراکارایناگر.کندهدایتتواندمیراشماخدا

.نیستچیزيهمچونبرسم،خدابهتوانممیبکنمراکاراینکهنکنیدتجسمهیچ

کهکارهاییاین،کندمیتجسمکهبصورتینفریکسالهفتاد.کنیممیدرازکارمادراز،کارنهاستتسلیمشرط

ناامیدشده،زیادرنجشششده،زیاداشکینهشده،زیادخشمشفقطولیبرساند،خدابهرامنبایدکنممیمن

آنکه،درآوردهمنکردهاختراعروشییکاشذهنیمندهد،نمیگوشبزرگانحرفبهاینکهبرايچرا؟شده،

توجهپس؟شدیدمتوجهرااینحاالاست؟درستکند،میمستحکمراذهنیمنفقطاو. باشدکارسازتواندنمی

دلمانچشمرويکهراماديعینکاینلحظهآندرباید،برگردیمخواهیممیکهلحظههربرگشتنبرايکهکنید

فَیکونکُنقانوناست،حاکمقضاقانونوبگیردپیغامهوشیاريآنو،ببینیمهوشیاريبوسیلهو،برداریماست

.دیگررااینهاگفتیمبارهاکند،نمیکاربیرونیعللبیاید،بایداودماست،حاکم

1259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کنددرماندهدجانتقضاهمکندجانقصدبارصدقضاگر
هویتهمآییممیوقتیکنم،میعرضدارمکهاستکارمقدمهاینها،چیزهاباشویممیهویتهمآییممیوقتی

یعنیاو،خواهد،میچیاواینکهیعنی،ایزديقانونیعنیقضا؟شنیدیدقدروقضاقضا،قانونبالفاصله،شویممی
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کهبودهاینبرقرار.نشویمهویتهمهمهاینبودقرار.شدیمهویتهمماولی،بشویمهویتهمماخواهدنمیاو

ما راندیدند،ببینیدخداگونهارماو،بشوندزندهخدابهآنهابودیمدوسالهطفلوقتیباشند،عشقیمامادروپدر

چهل،شدهسالمانسیآمدیمماحاال،دنکردشناساییذهنیمنبعنوانرامانکردند،شناساییدادنددرد

هیچهستیدجورهرشماکهکنیدمیتوجهها،بکنیم؟بایدچکارحاال درد،ازپرداریمذهنیمنشدهسالمان

.بشویدتسلیمبایدو،هستیدقضاقانون،هستیدالهیقانونسیطرهتحتشمافقطبدانیدندارد،اشکالی

1344شمس، غزل شمارة مولوي، دیوان 

بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودم
عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

اتفاقاتاین.نداریمخبرآنهاازماوبیفتد،خاصیاتفاقاتشودمیسببقضاقانوناست،صورتهاهمینعلل

بازرافضاوشویدمیتسلیملحظهایندرشما،لحظهایندربیفتندتوانندمیمابرايکههستنداتفاقاتبهترین

لحظهایناتفاقاتاطراففضاگشودنتسلیمبرايدیگرياصطالحییکفضاگشایی،همینیعنیتسلیمکنید،می

من.کندمیکارشمارويدارداوو،هستیدخداآغوشدرهستیدکیهرشماکه،کنیدقبولشمابایداست،

منباطلتصوراتهمهاینهاهست،دیگرجايحواسشکجا؟ماکجاخداحاالهستم؟کیمناصالًگویدمیذهنی

دبشوخانمانبیبشود،پولبیبشود،پولدارخواهدمیالصال،استخدادعوتنفوذتحتانسانیهراست،ذهنی

منبهمنبسويبیاییدبایداستعمومیدعوت. انسانهاهمهکندنمیفرقیخوابدمیقصرتويخوابد،میخیابان

بله؟بشوید،زنده

رافضاکنید،میبازرافضا،هستهمسالتانشصتشما،افتدمیاتفاقاتشودمیاعمالقضاقانونبالفاصلهپس

کند،میکاراودمکند،میکارشمارويزندگی،هستیدشماکهشدهگشودهفضايآندربنابراین،کنیدمیباز

ازکنیداصالحدوبارهمرکزتانبرگردیدو،بدهیددستازراهاهمانیدگیچقدرشمابتوانیدکهشماتغییراین

اورااتفاقات،شودمیوبشوگویدمیاویعنی.استفَیکونکُندست،نیستشمادست،بشویدهوشیاريجنس

گمراهی،یعنیهمضالتضالت،درنبودسودبلهدراز،کارنهاستتسلیمشرطهمینراهبهترین.کندمیانتخاب

تاز،تُركذهن،درشدنگم،ذهنیمننادانیهمین

تازيتُركجزوهماینهاوکردننالهوآهوشدمبیچارهدانمنمیوکردنشکایتواختناندهراصداوسرپس

بله،است،تازيتُركهمهاینها،شودنمیاینطوريشود،نمیوکردهفراموشراماخداداشتن،خداازتوقعاست،
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بازکهرافضا،کنیدمیبازرافضاشما،افتندمیاتفاقات،شودمیاعمالقضابنابراینپس است،تسلیمشرط

دهید،نمیدخالتشماراعلل،شودمیوارداودمکنیدمی

1113مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

وسیلَت بحر، دور اندازدشزان هر چه صورت می وسیلَت سازدش
در،هستیمآدمهابازندگیسبکبهزندگیطرزباروشهاباچیزهاباباورهاباهویتهممااینکهبهتوجهبااما،

هرمر،حکمتلخ،فرمانیعنیمرامر.مرامرگذاردمیرااسمشموالناکهآیدمیپیشدیگريچیزیکاینجا

،کردهاشتباه،کندرهاراهاشدگیهویتهمآنبایدکهبشنودراحرفهااین،استجهانباهویتهمکهکسی

کهذهنی،مندیندوهر،ذهنیمندیدیاذهنی،مندینبوده،غلطهایشروشاین،کردهافراطاشتباهدر

،شنودمیرااینهاکهیکدفعه،هستمخودماوصافمنکهاینفرضحتیواست،تصوريخدايیکبهاعتقاد

.شودمیبدخیلی،شودمیتلخچیزهمه،بودهغلطچیزشهمهفهمدمی

اوقاتش،شدتلخدهانش،شدناراحتوپسندمنمیمنگفتشماذهنیمناگرکهاستاینتلخحکم،مرحکم

ولحظهاینبهکشدمیراشمامرحکمباکلعقل،مرحکمباخداواست،طبیعیاینکهبدانیدشما،شدتلخ

،استبازآغوشش،استبازخیلیکهکسیهرحتیو.بیندازیدراهاشدگیهویتهمکهکندمیمجبورتان

کندمیبرخوردوقتییکدفعه،گویدمیچیموالناببینمبدهمگوشخواهممیمنکهگویدمیو،استبازذهنش

آنهاتوانستهنمینتیجه،بودهبیهودههایشزحمتوکشیدهزحمتچقدرو،کردهتلفعمرکرده،اشتباهاینکهبا

اینها،کندمینفرینخودشبه،بودهعقلبیچقدرمنمعنويرهبراینکهکردنمالمتبهکندمیشروعبدهد،

.بپذیریمهمراآنکهاستاینراهبهتریناست،مرحکم همه

فقطراگذشتهبخشیم،میراگذشتهداریمقدرتماکههستلحظهاین،بکنیمتوانیمنمیماکاريکهگذشتهبه

اوقاتبامجبوریم.هستماهمهبرايمرحکمپس.بگیریمیادآنازچیزيکهآوریممیخاطربهدلیلاینبه

هایمانرفیقبهکهاستاینراهبهترین.استتسلیمهمبازراهبهترین.کنیمسرمدتییکذهنیمنتلخی

رااشتباهم،کردماشتباهبگوییمو،کنیمخلوتخودمانباماورا،ماتلخیایننکنندتحریککهباشندطوري

سنایندر،خواستهمیرااینخداخواسته،میرااینقضا،بودهاینمنسرنوشتدیگرو،گیرممییادپذیرممی

موقعیمر،حکمازهاییقسمتو.راآدمدهدمیتسکینچیزهااینهمهاینها،بودهاینطوريحتماً،شدممتوجه

هویتهمشوهرشباکهکنیدفرضخانمییکمثالً،نفریکرويگذاردمیرااشانرژييهمهآدمکهاست
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استشوهرشمرکزشدرصدنود.مرکزشگذاردمیرااواو،رويگذاردمیراشاتوجهوتمرکزشتمامو،شودمی

.استمرحکمهمآنشود،مینابوددیگراودیگرخانمیکبارودمیمثالً،کندمیخطاهایییکشوهرشیکدفعه

،هستندوفابیهمهاینانسانهاچراکهراچیزهمهکندمینفرینوکند،قبولرااشتباهشخواهدنمیخانمآن

اینو،ایمپیشرفتهواقعاًماديمرکزنگهداريدرهاشدگیهویتهمدرافراطدرما.پذیردنمیراخودشخطاي

:گویدمیو.هنبوددرستیکار

2497مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کشاند هر طرف در حکم مرّمیعقل تو همچون شتربان تو شتر
منبرايکهمرحکمدرخداعقلکند،میادارهراکائناتتمامکهکل،عقلکهاستاینبیتاینکاملمعنیواقعاً

تلخحکماجرايدر.استنکردنمقاومتواستتسلیمراهبهترین.کشدمیشترمثلراما،استتلخماذهنی

تا دواینبهحواستاناگرکنیدتوجهشمامطلبتادواینبه.کندمیمقاومت،کندمیقضاوتماذهنیمنمر

دیدخواهید،برسانیدصفربهاوقاتبیشتر،برسانیدصفربهرامقاومتوقضاوتاستمقدورکهآنجاتاباشد که 

.استفضاگشاییکاراینعالج.گذردمیآسانمرحکمیا،مرامرکه

چیزیکبهبسپاریدرامرکزتاننداشتیدحقشمااینکهبرايآورد،میشماسررابالاینزندگیکهبدانیدو

یکاستممکنباشد،شماخانماستممکن،باشدشمابچهاستممکن،بودخانمآنشوهرمثالآنکه درمادي

ممکنباشد،سیاسیباورهاياستممکن،باشدمذهبیباورهاياستممکن،باشدپولاستممکن،باشددوست

خواهیدتلخحکمدچارحتماً،داریدآنهاباشدگیهویتهمشمااگروباشد،هاعادتورفتارهاسريیکاست

.دهدنمیگوشکهذهنیمنچرا؟ . نداریدايچارهو،خدابگویید،خدا،کلعقلتلخِحکمشد،

فهمیدنیچیزکهبگویمهمرااینو،بفهمیدخوبوکنیدگوشهاصحبتاینبهشمااینکهیکیهست،راهتادو

واقعاًیعنی؟دارمطلبمنآیاکهبپرسیدخودتانازبیاییدشماو.کنیدعمل،کنیدعملو،نداردوجودزیاد

گوییممی.بلهبلهگویدمیبشود؟کمتانوزنهستیدچاقخواهیدمیشماکهپرسیممیکسییکازخواهم؟می

کمتربایدبشودمتعهدآدمایناگرخوب.بلهبلهگویدمیبشود؟کمتانوزنکهبشویدمتعهدخواهیدمیشما

کهچیزيآنازکهخواهیدمینه،:گویدمیکنید؟ورزشخواهیدمیشماپرسیممیکند،ورزشبیشتربخورد

.نیستمتعهدآدماینپس.نه:گویدمیبخورید؟کمترخوردیدمی
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ببیندبگیرد،آرامبخواندرابیتیهربدهد،گوشدفعاتبهرابرنامهاینبایداستمتعهدبرنامهاینبهکسیهر

آنوکندتأملعقببکشددوبارهو،بدهدتشخیصو،استمربوطاشزندگیازقسمتیچهبهبیتاینکه

مردمکه،بشوندمزاحممردمنگذاردنکند،کارکسیرويباشد،نداشتهکسیبهکاريکند،درستبرودراقسمت

اینخواهممیمنآیاکهاستاینسؤالاینولی.بیندازیدراتاندردهايکنید،کارشمابگذارندخواهندنمی

برداریدکاغذیک،بلهگفتیماگرمتعهدم؟کاراینبهوبشوم؟زندهخدابهخواهممیمنبیندازم؟رادردها

هستم؟متعهدفهمممیکجاازمناست؟چیدلیلشکهبگویید

همشماآیاگذارم،میوقتهفتههرکنم،میاجرارااینهفتههراینکهبرايچرا؟،هستممتعهدبرنامهاینبهمن

جهاناینبهآمدیدوقتیولی.بشودثابتخودتانرايبکهبنویسیددلیل؟چهبههستید؟متعهددادنگوشدر

اینکهیعنیمرحکمگریخت،نبایدتلخیازهیچتلخ،یعنیمردارد،وجودمرحکمباشدیادمانشدیدهویتهم

آیدنمیخوششذهنیمن

مرحکماین.کنیتركبایدوبکشیراموادآننبایدبعدبهحاالازکهگوییمبمعتادیکبهاینکهمثلدرست

حکمشودمیاین،دارندشانگهجاهمان،بیندازنداتاقتوياینکهمگربرود،خواهدنمیبارزیروجههیچبه.است

ودردهاورنجشهااینتمام،دردازپرهستیماتاقییکتويمنتهاهستیم،اینطوريذهنیمندرهمماو.مر

راهبرگردیماوسويبهوشیارانهکههستیممجبورماو،استمرحکمجزوآیدمیماسرکهبالهاییاینوهاکینه

اینطوري،نه،باشدبایدطورياین،استزندگیروشهمیناینکهکردیممیفکرتابحالمنتهانداریم،دیگري

جنساز،هستیدمنجنسازشمایعنیعاشقاناي،عاشقاناي:کهگویدمیغزلاولبیتدراینکهبراي.نیست

نهیعنیسرخوشان،اي،سرخوشاناي:گویدمیيبعدبیتدرالبتهو،هستیدآرامشجنساز،هستیدشادي

تلخنقدریاماکهشدهچطورپس.گویدمیراانسان.استخردوشاديازپرهمسرتان،استشاددلتانتنها

.بدهمنشانهمرابیتیکبدهیداجازهبلههستیم؟

2788مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

سیل آمد گشت آن اطراف پردر زمان ابري برآمد ز امر مر
همانیعنیزماندر.بدهمنشانشمابهرامرامرفقطخواهممیولی،خوانمنمیراابیاتایناطرافبیتبقیهمن

هویتهم.استمرامرازاینو.شویممیشدگیهویتهمابردچارشویممیهویتهممااینکهمحضبهلحظه،

ههمانیدچیزيبادیگرنکنند،ایجادجدیدشدگیهویتهمباید،هستندبالغکهاشخاصیبراي.دارددردشدگی



# Programگنج حضور764برنامه شماره 764

13: صفحه

خانمآن.آیدنمیخوشششانذهنیمنولوکنند،کارقبلیهايشدگیهویتهمرويو،باشندمواظبنشوند

چیزشهمهباشد،شوهرشفقطخانمیکیعنی،آدممرکزدرصدنودشودنمیکهبگویندبه آن آیدنمیخوشش

عشقاست،تملک،استکنترلشدگیهویتهمکند،کنترلبخواهد،باشدهویتهمباهاش،باشدشوهرش

.کردهمقررخداکهنیستعشقیاست،مشروط

بشناسدهمآدمهايهمهمرکزدررامن،هوشیارانهبشناسرامن،بشوزندهمنبهکهاستاینخدامقررعشق

ابريمرامرازشویممیهویتهمماکهلحظهیکدر،لحظهآندر:گویدمیبنابراینپس.عشقشودمیاین

تا،شودمیسرازیرمابسويهادردسیلکهبگیریمبیتاینازحتیتوانیممیو.استدردابرابراینوآیدمی

دردوقتیولی،بله.بکشیمدردنبایدبفهمیمکهبکشیمدردبایدآنقدرما.کشیممیدردچراکهبشویممتوجه

،ذهنخوابازکندبیدارراشماکهآمدهاینبرايدرداینکهبدانیدشماراکشیدندردازمنظور،شماکشیدمی

.استزندگیمکانیسماینو،شدیدهویتهمچیزهايچهباببیندشما

گلهکنیدشکایتبخواهیداگرو.بودخواهددردهااین،یندازیدنراهاشدگیهویتهم،نشویدبیدارکهزمانیتا

کاراینمادرموپدرچرارسند،نمیمندادبهمردمچرارسد،نمیمندادبهخداچراکهبزنیدراحرفهاآنکنید

پشتتانخداقدرتلحظهایندرانسانبعنوانشما.استتوهماست،هپروتاست،خرافاتهمهاینها،کردندرا

یعنی.هستمرحکمنشوياگر،بشويزندهاوبهتوانیمیلحظهایناست،توهمآینده،استتوهمگذشتهاست،

.پشتشهستمرحکم،برویداوبسويهوشیارانهوفعاالنهنخواهیدتعهدباوخواستباوصداقتباشمااگر

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي سرخوشان، اي سرخوشان، آمد طرب دامن کشان
بگرفته ما زنجیرِ او، بگرفته او دامانِ ما

سرچرابگوییداستممکنشمااست،خوشسرشانکهکسانیايها،انسانيهمهبه،گویدمیانسانهابهدوباره

جنسازشمامرکزاینکهبراي،کنممیکنندهنگرانکنم،میدارغصهفکرهاياشهمهمن،نیستخوشمن

دلواقعدر.شودمیسرخوشبشودرهاخودشاوصافازاگرانسانپس.نیستهوشیاريجنساز،نیستعشق

کهبکندفکرهاییماسر،بشودوصلشاديمنبعبهمادل،بشودبینهایتبایدمادل،بشودعشقازپربایدما

.شویممیمست،شویممیسرخوش،استشاديباهمراه



# Programگنج حضور764برنامه شماره 764

14: صفحه

آمدگویدمیچراآید،میداردخرامانخرامانزندگیآهنگباسبببیشادي،ایزديشادي،طرباینگویدمی

،بیایدزودآیدمیطرباگرحاالگوییممیستیمشنذهنیمنبعنوانمااینکهبراي؟خرامان،کشاندامنطرب

کهتدریجبه،آیدمیقضاقانونباآید،میفَیکونکُنباآید،میزندگیآهنگباطربهاههاهطرب؟دودنمیچرا

آهنگبا، آیدمیخودشآهنگباآنکنیدمیکارخودتانرويو آرامیدو،اندازیدمیراهاشدگیهویتهمشما

ازآدمگویید،میراست، فهمیدممنکهحاالکهگویدمیذهنیمنذهنی،منعجلهآهنگبانه،آیدمیزندگی

آن بابیاورمدرپولبرومخواهممیدارمعجلهمن،بیایدزود، ولیبیایدآنطرفازبایدطربواست،خداجنس

شویممیهویتهمآییممیوقتی،کنیدتوجهشماکهگفتمهمینبراي،استغلطدیدآننه.بشومهویتهم

.کنیدپیداتوانیدمیشماکاملتسلیمدرفقطرادرستدیداست،غلطمادیدهاي

اتفاقپذیرشتسلیمدیگر،استتسلیمگذاشته، اسالمهمینرااسمشدینیککهاستمهمنقدرایتسلیماین

آندرکندمیاصلمانجنسازراماکهقبل از رفتن به ذهن، شرط،وقیدبدون،قضاوتازقبل،استلحظهاین

اینبااالن.رساندمیماذاتگوشبهراندایشکند،میپیدادسترسیخداکند،میپیدادسترسیزندگیلحظه،

؟شدچیپسندااینگوید،میانگلیسی،گویدمیفارسیزبانبه؟کجاستخوبگوییممیاالن.شنویممیگوش

یک،داریدجسمیهوشیارياینکهبراي،ببینیدچشماینبابشنویدگوشباخواهیدمیشما؟شنومنمیچرامن

چون،داریدهمدیگرگوشیک،داریدهمدیگرچشمیکشما،کنیدخاموشراذهناین،بشویدتسلیملحظه

.استبستهفعالً

مرحلهاینبهانسانکهلحظهایندرهمطربو،هستندسرخوشهاانسانيهمهکهفهمیدیممادوبارهپس

آهنگباکشاندامنآنورازسبببیشادي،ایزديطرب،کردهپیشرفتمغزش،کردهپیشرفتجسمش،رسیده

قانونبااینوزند،میحرفداردامذهنیمناگر،دهدنمیگوشهممنحرفبه،آیدمیداردکنانرقصخودش

ماکهاستدرست:کهبگویدموالناخواهدمی،گرفتهرامادامناووگرفتیمرااوسیاهزلفما.آیدمیفَیکونکُن

،گرفتهراماهوشیاريدامنخدا،زندگیکهبگویدخواهدمیولی،بینیمنمیکاملراآن،هستیمذهنتوياالن

همما،استدرستحرفهااینبلهکهکردیمشناساییحدوديتاذهنباهممانباش،نگرانکشدمیآنپس

مقداریکما،گرفتهرامادامناوگرفتیمرااوزلفمایعنی.استتاریکمعشوقسیاهزلف.هستیممتعهد

.کنیممیکارداریممرتبوبرویم،راهاینتويکهمتعهدیمکهفهمیدیمباالخرهذهنمقداریک،حضورهوشیاري
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مااینکهشرطبهکند،نمیولرامادامنگرفتهرامادامنکهاو،گرفتهرامادامنهماوگرفتیمرااوزنجیرماپس

آینه،کنیممیفضاگشایییاشویممیتسلیمکهلحظههر.باشیممتعهدمااینکهشرطبهنکنیم،ولراوازنجیر

.آیدمیمادستبهخوبترازويآید،میما دستبهبدهدنشانخوبکه

کهکاريوکنیدمیکهفکري.خوردمیدردبهکنیممیکهکاريیعنی،کندمیکارموقعآنجبرانقانونو

درستکهکنیممیدرستتسلیمبارابدمانآینهاینمامرتببنابراینپسخورد،میدردبهموقعآنکنیدمی

تسلیمموقعبوده،غلط،بودهعلتهاهمین،بودهذهنکشخطحاالتاماترازويترازو،.بدهدنشاندرست،ببینیم

هوشیاريکشخط،استایزديکشخطاینکهبراياست،خوبکشخطاست، خوبترازواینآید،میترازو

.استکارسازمانعملوفکرموقعآن.است

خیلیمنتهاغلط،ترازويبابدآینهباحاالتاما.خوردمیبدردبدهیدانجامراجبرانقانونکنیدکاراگرموقعآن

باغلطيآینهبامنتها،بشویدزندهخدابهبلکهکهکردیدکارخیلیبینندگانشماازخیلی،کردیمهمکارمااز

،استخودتانبهحواستانکنید،میدرستهمراترازوکنید،میدرستراآینهتسلیمبااالنغلط،ترازوي

.دهمنمیدیگریکیبهراحواسممنکهکنیدمیاستفادهبیتآنازهمیشه

3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیمیخالیوبدخوراخویشسنیوحبرراغیرمرکنیتا
بله،نداري،کارهمکسیبا

***پایان قسمت اول ***
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34ةغزل شمارمولوي، دیوان شمس، 

آمد شرابِ آتشین، اي دیوِ غم کنجی نشین
اي جانِ مرگ اندیش، رو، اي ساقیِ باقی درآ

شرابهایی مثل تایید، توجه مردم، قدردانی مردم، چیزهاي خوب . آمدآمد، از جهان میدر من ذهنی شرابی که می

. خوردآن شراب به درد نمی. گرفتما میههویت شدگیند، اعتبار مردم و یا خوشی که از این همدهراجع به من ب

. توانیم فضاگشایی کنیم، تسلیم بشویم و دم او بیایداالن ما می

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودم
عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

هاي هویت شدگیهاي ما را، همشرابی است که ناهماهنگیشود، دم او که این لحظه در اثر تسلیم وارد وجود ما می

این شراب است که به ما . شراب آتشین شراب غیبی است. سوزاندیا بگوییم می،دهدما را، دردهاي ما را شفا می

همین شراب است که باید فضا را باز کنی، در آن . کنداین شراب است که دید ما را درست می. کنداالن کمک می

باز شده هم شادي آن، هم آرامش آن، هم عشق آن، هم لطافت آن به جان شما بزند، بفهمید که این فضاي

. بیندازید دور،خوردخشونت من ذهنی به درد نمی

آیا تا به حال هم میسر بوده؟ بله، ولی ما . آیداالن دارد می. آمد شراب آتشین:گوید کهبراي همین می

ها و دردها و شفاهویت شدگیه در اثر فضاگشایی شراب شناسایی کننده هماالن فهمیدم ک. دانستیمنمی

پس شما نیایید ناله کنید، شکایت کنید، خشمگین . تواند وارد وجود ما بشودي آنها در این لحظه میدهنده

. گویداي دیو غم، دیو غم به من ذهنی می:گویدپس بنابراین می. بشوید، شراب آتشین را بیاورید

هویت شدگی با آن سه تا چیز، باورها، چ من ذهنی نیست که غم نداشته باشد، همین االن گفتیم نتیجه همهی

توجه . گیردابر یعنی جلوي خورشید را می. آوردآورد، درد به وجود میدردها و چیزهاي فیزیکی ابر به وجود می

ا االن هشیارانه با توجه به خرد این فضاي باز آید، شمحاال که شراب آتشین دارد می. کنید، خورشید زندگی رامی

. گویید که برو در آن گوشه بنشین، ساکت باشتان میشده به من ذهنی
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من دیگر عینک تو را به چشمم . هشیار به خرد زندگی،ناظر هشیار. من ناظر تو هستم. کنمدارم نگاهت می

ترسانی، نگران گویی خشمگین بشو، تو مرا مین میتو به م. کنیاش ناله میتو همه. دهیتو غم می. زنمنمی

هویت هستیم و آن هم در مرکز ما ما چون فعالً هم. برو گوشه بنشین،خواهم تراکنی، نمیکنی، مضطرب میمی

گذاري شده در من چون قسمتی از هویت ما هنوز سرمایه. توانیم به طور کامل بیندازیماست، فعالً که نمی

. یعنی ذهن من را، فکرهاي من را تو نساز. کنم، حرف نزنتوانیم به او بگوییم دارم نگاهت مییمان، ولی مذهنی

توانیم چون ما هشیاري هستیم، هر لحظه با فضاگشایی می. و این را فهمیدم دیگر.خواهم دم او بسازدمن می

. که هشیاري استشناسدیعنی همان هشیاري بشویم که از اول بودیم و هشیاري می. هشیاري بشویم

یعنی ما به عنوان هشیاري . داند که کی هستهشیاري می:گویدمی. فهمیم؟ از قانون الستاین را از کجا می

مان زدیم، با فعالً چون عینک آن را به چشم. دانیمها هستیم، نمیهویت شدگیدانیم که فعالً چون مشغول هممی

توجه . دانیم از جنس الستیم، از جنس خداییمعینک را برداریم، مییک لحظه . بینیمها میهویت شدگیدید هم

. گوییم برو در گوشه بنشین و حرف نزنمان است، میمان که من ذهنیپس به دیو غم. کنیدمی

و هر کاري ،کندکه هر چه فکر می،جان مرگ اندیش همین من ذهنی است. اي جان مرگ اندیش:گوید کهبعد می

و این را ،شناسیمشناسیم، خودمان را مییعنی اگر ما هشیاري هستیم و الست را می. کند، بر ضد خودش استمی

به این . دبینید که یک بینش دیگري پیدا کردیکنید، میبه محض اینکه فضا را باز می. توانید امتحان کنیدشما می

خواهد خودش را بکشد، ولی چون ما آن هستیم، ینکه یک نفر مییعنی مثل ا. اندیشدجانی که دائماً مرگ می

. براي همین این همه درد به وجود آورده. کنیممرتب از خودکشی آن جلوگیري می

که این من ذهنی هر کاري ،دانید، یک بیت هم خواهم خواند که شاید تا حاال پنجاه بار خواندیمپس االن شما می

کنیم چون فکر می. خواهیم زنده نگه داریمهویتیم، میلی چون ما با من ذهنی همو. کند، بر ضد خودش استمی

.دانیم آن نیستیمحاال که می. خواهیم زنده نگه داریمآن هستیم، می

توانیم به صورت ساقی باقی یعنی خدا بلند یعنی ما می. اندیش رو، اي ساقی باقی درآاي جان مرگ:گویدموالنا می

شویم، قائم به ذات بشویم، قائم به زندگی بتوانیم در این لحظه به زندگی زنده ما می. خدا بلند شویمشویم، امتداد 

ابدیت . شویمبشویم، از این لحظه ابدي آگاه بشویم، در این لحظه از ابدیت خدا آگاه بشویم، به بینهایت خدا زنده ب

. ما، بلهخدا یعنی جاودانگی، بینهایت خدا یعنی بینهایت فضا در مرکز 
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637مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد
مترسید، مترسید، گریبان مدرانید

کنیم؟ من چکار داریم می. شویمبباید تبدیل . توانیم بفهمیم که ساقی باقی چطوري است؟ نهآیا ما با ذهن می

که آن چیزي که شما تا حاال چسبیدید و به ،ه شما را متقاعد کنمکنم کاینجا با استفاده از موالنا دارم صحبت می

گویید من این هستم، از آن دفاع کردید، هر موقع به شما توهین شده، رفتید دفاع کردید، عنوان من ذهنی می

و. اي استاندیش و دیو غم چطور باشندهخورد، بفهمید که این جان مرگشوید، چیزها به شما برمیخشمگین می

. کنم بلکه شما خودتان، خودتان را متقاعد کنید که من این من ذهنی نیستمدارم من صحبت می

ام را که اینقدر خوب من این کینه. هایم نیستممن این رنجش. هایم نیستممن این واکنش. من این دردها نیستم

این دارد مرا . پدر مرا درآوردهاین . کنم، من این نیستمکنم و هر لحظه توجیه میچسبیدم و از آن دفاع می

چون هم به ما . من باید بگذارم ساقی باقی، باقی یعنی همیشه زنده، ساقی باقی یعنی خدا. کشد، مریض کردهمی

. دهد، هم همیشه زنده استآب حیات می

به این لحظه در این لحظه مبیایی. پس ساقی باقی درآ یعنی در این لحظه ما زنده بشویم به بینهایت او و ابدیت او

یعنی هیچ چیزي در گذشته نماند که شما به . هویت نشویمساکن شویم و به هیچ وجه دیگر با گذشته و آینده هم

آره حادثه یادم . گذشته هویتش کنده شده. دهد، اینطوري بگوییمد و به شما هیجان دست مییافتیادش می

گفتم چرا پدرم یا مادرم شدم، میشدم، ناراحت میآمد بلند مییادم میقبالً. آید ولی هیچ اثري روي من نداردمی

ست که، نشان کندن انشانش این. آیدآید، مثل اینکه اصالً یادم نمیاالن یادم می. یا فالنی این کار را کرده

این بیت را بله . مخصوصاً هیجانات منفی. آید، هیجان دست ندهدست که وقتی یادتان میاهویت شدگی اینهم

. گفتم که قبالً خواندیممی

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
دانید ما زنده هستیم، پس االن شما با این بیت می. آنها را بعداً انشاهللا خواهم خواند. خوانیمسه بیت با هم می

. بنابراین خدا یک کارش این است که از امتداد خودش مرتب مردگی را بکَند. امتداد خدا، خدا همیشه زنده است

پس خدا مرتب ما را به عنوان طال . طالیش ما هستیم. اشوید این رمثل اینکه مثالً یک طال دارد، هی مرتب می
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اینطوري . ها، حاال این خاکها خودش دنبال از بین بردن خودش استهویت شدگید از این خاکها، همیشومی

ها که اینها خودشان، هویت شدگیمثل اینکه یک سازو کاري، یک مکانیزمی گذاشته در این هم. د خدایشومی

خدا از آنور . ها هستیمهویت شدگیکنیم این همولی ما اشتباهاً فکر می. افتندکنند و میی میخودشان را متالش

فکر . گذاریمگیرد، ما از اینور یکی دیگر به جایش میرا میهویت شدگیخدا هم. چسبیمد، از اینور ما مییشومی

. کنیم اینها نباشند ما مردیممی

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می

اگر نفس انسان زنده باشد، یعنی من ذهنی زنده و فعال باشد، تمام فکرهایش و کارهایش حول و حوش مرگ 

تمام فکرها و . یعنی ما به عنوان من ذهنی که اگر شما روي خودتان کار نکردید، من ذهنی دارید. خودش است

بینید، این را متوجه هویت شدگی میچون با عینک هم. کنید بر اساس آن فکرها به ضررتان استکارهایی که می

چون زلف او را گرفتیم، زلف معشوق را گرفتیم، زلف معشوق را گرفتیم یعنی چه؟ یعنی درست است . شویدنمی

پس زلف . فهممدانم که به موالنا گوش بدهم و عمل کنم این درست است، این را میبینیم، ولی مثالً میکه ترا نمی

. ترا گرفتم

دانید خدا، عقل کل از شما االن می. مثل قضیه هندسه است،کند، پس این قانون استه مرده بیرون میچون زِ زند

و امتداد او که از جنس خدا است هیچ موقع ،ما که زنده هستیم در اصل، چرا زنده هستیم؟ ما امتداد او هستیم

اي به دور خودمان تنیدیم، این وستهیک چیزي، پ،یعنی ما گوهریم. بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر. میردنمی

و یک . کَندولی زندگی مرتب این پوسته را می. رسدپوسته ممکن است ضرر ببیند، به اصل ما صدمه نمی

بنابراین وقتی ذهن شما یا من ذهنی شما خودش دارد . بردخودش را از بین میمکانیزمی رویش گذاشته، خودش

.گویید من تو نیستمچون می. د از بین ببردبرد، شما بگذاریخودش را از بین می

گوید با آن گیرد، دارد به شما میوقتی زندگی یک چیزي را از شما می. و به فرآیند این کار واکنش نشان ندهید

. من را بگذار به جاي آن. هویت بشويگیرم تا بفهمی که با چیز دیگري نظیر این نباید همندا، من االن از تو می

گوییم این را گذاشتم جاي آن، آن را از دست دادم بهترش را گیر می. کنیما با من ذهنی جایگزین میمعموالً م

. این کار غلط است. هویتماالن با این هم. آوردم
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34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

یی در دست تواي هفت گردون مست تو، ما مهره
اي هست ما از هست تو، در صد هزاران مرحبا

اي سرخوشان، اي :و در باال هم گفت.دهد به ماشراب آتشین را او می. آمد شراب آتشین:در بیت باال گفت

خواهد ما را از این تنیدن در چیزهاي او می. آیدباال گفته که ندا از طرف او می. سرخوشان، آمد طرب دامن کشان

رسیم که تمام کائنات، هفت گردون، گوییم، یا ما به این بینش میگوید که یا ما میو االن می. بدهدجاتمادي ن

توانید شما نماد کثرت بگیرید، یعنی همه گردونهاي گردننده یا هفت آسمان بگیرید، فکر کنید که تمام هفت را می

. گفتهکائنات همین هفت تا آسمان را می

این مست . گردد و مست تو استبا خرد تو می. د، مست تو استردگچیزي که در جهان میگوید هر به هر حال می

تو جالب است که شما بدانید که خدا غیر از مهربانی، غیر از شادي، غیر از آرامش، غیر از عشق و لطافت چیزي به 

گذار شادي ایزدي مست اسمش را ب. تمام کائنات مست هستند. حتی هفت گردونش هم مست است. دهدما نمی

گوید خدا یک چماق دارد پس نمی. ما چرا مست نیستیم؟ براي اینکه راه اشتباه رفتیم. است یا عشق ایزدي است

. نیست اینطور. کندهر لحظه آدم را تنبیه می. زند به سر آدممی

هم باید مست ما . ما هم جزوش هستیم. اي هفت گردون مست تو، یعنی هر چه که در عالم هست مست تو است

ما یک مهره . اي در دست توما مهره. ما مقاومت کردیم. چرا نشدیم؟ براي اینکه مهره در دست تو نبودیم. باشیم

تو . تسلیم کن فیکون تو هستیم. یعنی ما االن تسلیم قضاي تو هستیم. کنیشطرنج هستیم که تو با ما بازي می

پس تو بازي کن . کنمآوري، فضا باز میو در این لحظه به وجود میو من در اطراف اتفاقی که ت،شودبگو بشو و می

هر . چرا؟ براي اینکه هر لحظه من مقاومت داشتم. تا به حال مهره در دست تو نبودیم. االن متوجه شدیم. مرا

. لحظه قضاوت داشتم

ی خودتان یک موقعی هست شما مهره در دست من ذهن. اي در دست او هستیدیک موقعی هست شما مهره

اي در دست او االن با تسلیم و فضاگشایی مهره. تا به حال مهره در دست من ذهنی خودتان بودید. هستید

ولی . کردیم که هست ما همین من ذهنی استبه طوري که تا به حال ما فکر می،تا مست بشوید شما هم. شویدمی

. نیست، تصویر ذهنی نیست، من ذهنی نیست کههست خدا که توهم . گوییم که اي هست ما از هست تواالن می
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ها را باید از هویت شدگیپس این هم. کنیم که هست اصلی ما هست آن استکنیم و شناسایی میما االن اقرار می

. فرمی است، در مرکز ما بگذاردش را که بیامرکزمان جاري کنیم تا او هست

که در حالی که تمام کائنات در اختیار توست و مست توست، و توانییعنی تو االن هم می. اي هست ما از هست تو

ایم که یواش یواش تو اي در دست تو باشیم، بنابراین باید تسلیم کامل باشیم و ما شناسایی کردهما اگر مهره

هستی مجازي ما را یعنی من ذهنی ما را خواهی روبید، یعنی جارو خواهی کرد، یکی یکی آزاد خواهی کرد مرا و 

یعنی هر لحظه که من تسلیم .تحسین و خوشامدگویی همراه است،یعنی خیلی زیاد،این کار با صد هزاران

اش بچهکهبیندکنم، تو هم مثل مثالً مادري میگذارم، هستی مجازیم را رها میم، هستم را در اختیار تو میشومی

شود، هیجان زده می. گوید آفرین، ماشاهللاد و هم میکندارد، هم آغوشش را باز می، یک قدم برمیافتددارد راه می

. د ما راکنآید، تحسین میشویم که هست ما از هست او میتا ما متوجه می. خدا هم همینطور است. خنددمی

یعنی این حالت ما هشیارانه براي خدا بسیار . مرحبا یعنی تحسین و هم خوش آمدید. در صد هزاران مرحبا

، خشم من، رنجشهاي استولی اگر یکی بیاید بگوید هست من، این هست مجازي . خوب استخوشایند و بسیار

شما مهره بازي . دردش استآن شخص مهره در دست. شودست نمیمن، کینه من، هستی من است، آن دیگر م

. پرم باالزنند من مییک حرفی می. مشودانم چرا خشمگین میبا من نمیاي با. تان نباید باشیددر دست خشم

دانی تسلیم چه براي اینکه نمی. کنیبراي اینکه فضا باز نمی. براي اینکه حواست به خودت نیست. خُوب نپر باال

براي اینکه با فکرهایت . اصالً گم شدي در دردها و فکرهایت. دانی جریان چه هستبراي اینکه نمی. هست

. عقل چیزها را داري. کند، نه خرد زندگیا اداره میمن ذهنی تر. براي اینکه من ذهنی داري. هویت هستیهم

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جنبان جرَساي مطربِ شیرین نَفَس، هر لحظه می
اي عیش، زین نه بر فَرَس، بر جانِ ما زن اي صبا

بپذیر، وقتی شما گوید دم او جان دهدت، رو ز نفختوقتی می. گویدگوید، به خدا میدارد باز هم به زندگی می

اي زندگی، اي خدا که آهنگ تو.بخشمطرب یعنی شادي. آید، دم او پر از شادي استشوید و دم او میتسلیم می

اش همه.اي مطرب شیرین نفس. بخشی استآرامشاش همه.بخشی استزندگیاش همه.شیرینی استاش همه

یعنی اي مطرب شیرین نفس . گوییهیچ چیز بدي نمیتو به من . نیک عملی استاش همه.شیرین گفتاري است

زنی، من وقتی شوم، تو از طریق من حرف میمن وقتی تسلیم می
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393مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون قلم در پنجه تقلیب رباحوال دنیا روز و شبازخفته
آن کنج نشسته و شما هم ناظرش هستید، شما مثل وقتی یک لحظه حداقل خفتیم از تحریکات من ذهنی، رفته

این لحظه قلم . نویسدجف القلم خوب می. نویسدخوب می. قلم در دست برگردان یا دست حرکت خدا هستید

هر لحظه این ،جنبان جرساي مطرب شیرین نفس، هر لحظه می. شود به یک چیز خوب، نیک، عالیخشک می

. هر لحظه،خوب پس امکان دارد که لحظه به لحظه زندگی بتواند نفس شیرینش را در وجود شما بدمد. کار را بکن

. انداختنددانید، زنگوله، زنگ و مثالً گردن شتر میجرس می

صداي اگر ما تسلیم شویم و دم او حرکت کند، این. جنبان جرس یعنی حرکت کنید صداي زنگوله بیایدمی

گوید اي زندگی، اي شادي، اي عیش، عیش به االن می. هر لحظه این کار را بکن. ها خیلی خوشایند استزنگوله

یعنی تا . یعنی اي زندگی شروع کن در من به زندگی کردن.زین نه بر فَرس. معنی زندگی و شادي، سوار اسب بشو

پس زندگی این طوري شروع . آماده زندگی شو. یشروع کن به زندگ. به حال ما زندگی نکردیم با من ذهنی

نه اینکه من ذهنی بگوید که حاال من سی سالم هست، هر موقع همسر پیدا کردم، زندگیم شروع . شودمی

هایم بزرگ شدند رفتند زندگیم شروع هر موقع بچه. شودهر موقع دیپلم گرفتم، زندگیم شروع می. شودمی

هر موقع طالق گرفتم، زندگیم شروع . شودقامات رسیدند، زندگیم شروع میهایم به مهر موقع بچه. شودمی

. اینها توهمات ذهن است. چیزي نیستنهمچو. شودمی

نه من ذهنی . توانید زین بر اسب زندگی بگذارید و سوار بشوید و زندگی را زندگی کنیداین لحظه و هر لحظه می

کند، گلها را باز ها را باز میزند این غنچهها میصبا بادي است که صبحدانیدگوید که میو االن می. را زندگی کنید

یعنی عینی . بر جان ما زن اي صبا. آید در هر حال تسلیمکند و صبا نماد بادي است، دم اوست که از آنور میمی

ر لحظه بر اي برکت زندگی ه،اي عشق زندگی،اي خرد زندگی،اي شراب مست کننده. روي زنده کننده زندگی

. مستلزم قضاوت صفر است،خوب این کار مستلزم مقاومت صفر است. جان من زن

اند که خدا خشمگین است، اي جا انداختهاي که یک عدهاین عقیده. دانید که او شیرین نفس استولی شما می

ین به حتی عقل ناقص ا. گوید هفت گردون مست توستبراي چی؟ می. کند، نهجو است، خدا تنبیه میخدا انتقام

اي کشیده بوده که پس نقشه. آید که خدا ما را آفریده که ما را در یک وضعیت توطئه قرار بدهدهم جور درنمی

هویت اشتباهمان هم غلط دیدن و از طریق هم. ما اشتباه کردیم،چیزي نیستنهمچو. خدا به ما زجر بدهد اینجا
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ها گوش نکردن، حتی دینردن، به حرف ساده و آموزشهاي سادةنکها دیدن و حتی به حرف بزرگان گوش شدگی

توجه نکردن و اجازه دادن اینکه آن آموزشهاي ساده را من ذهنی بگیرد و تبدیل به باور کند و بگذارد به مرکز ما،

ه اینها شناسد، هر کسی بهر کسی به اینها معتقد است، دیندار است و خدا را می. هویت بشوبگذارد با اینها هم

چون آنها این باورها را . شناسندپس ما دشمن کسانی هستیم که خدا را نمی. شناسدمعتقد نیست، خدا را نمی

. آییدآیید، از دردپرستی بیرون میامروزه دیگر شما از باورپرستی بیرون می. ندارند

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جرَسجنبان اي مطربِ شیرین نَفَس، هر لحظه می
اي عیش، زین نه بر فَرَس، بر جانِ ما زن اي صبا

زند؟زند، به چهار بعدتان میمی بخش زندگی و خدا به جانتان شما ببینید که هر لحظه صباي زندگی، دم جان

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي بانگ نايِ خوش سمر، در بانگ تو طعمِ شکَر
 تو بويِ وفاآید مرا شام و سحر از بانگ

خواهد بگوید این حضور هم یک جور افسانه است که به و می،سمر یعنی افسانه. خوش سمر یعنی خوش آهنگ

شویم، این نی آید، یعنی ما به صورت نی نواخته میوقتی در اثر تسلیم دم او می. گنجدله من ذهنی نمیمخی

ولی به لحاظ من ذهنی ،یعنی حضور بسیار شیرین است. زند که بسیار شیرین استاي را میآهنگ یک افسانه

شویم به ما از این کابوس بیدار می. منتها بدسمر است، کابوس است. خود من ذهنی هم افسانه است. افسانه است

. بله. سمر استیک افسانه دیگري که خوش

افسانه است ،افسانه است. استافسانه شیرین همین افسانه حضور. ماچون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین 

افسانه است براي اینکه آن هم یک . توانید تجسم کنید با ذهن و باید به آن زنده شویدبه خاطر اینکه شما نمی

گویم در ذهن می. چرا؟ ما هنوز در ذهن هستیم. گوید این هم یک جور خواب استموالنا می. جور خواب است

. کنیمهستیم، هنوز در این تن زندگی می

نوازي، در این بانگ طمع شیرینی وجود یعنی وقتی تو نی را می. اي بانگ ناي خوش سمر، در بانگ تو طمع شکر

هایش شیرین شوید و دم زندگی از شما رد بشود، همه دمبیعنی اگر شما تسلیم . دارد، طمع شادي وجود دارد

هایی هست که یک قصه. گوینددر شب میاي است که سمر قصه. است و خوش آهنگ است، خوش افسانه است
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این حضور هم یک افسانه شیرینی هست که . هایی است که شیرین استهایی، افسانهخیلی تلخ است، یک قصه

. شودشود، به بینهایت خدا زنده میانسان به خدا زنده می

یک . این هم یک خواب است. یمشویم به بینهایت خدا و به ابدیت او، ولی خود خدا نیستکنید ما زنده میتوجه 

موالنا این طوري بیان . اي بانگ ناي خوش سمر. ماموریت ما همین است. همین است دیگر. گونهشوجور خواب خ

یعنی چه . یعنی چه من در خواب ذهن باشم، چه سحر باشد. در بانگ تو طمع شکر، آید مرا شام و سحر. کندمی

باشم و در اثر تسلیم به تو زنده بشوم، تو بتوانی این نی را یک لحظه هم که من کامالً بیدار شده باشم، چه در شب 

هر . فهمم کی هستمزنی، من میهر موقع تو نی می. شنومبه من بزنی، من بانگ وفا را، همین الست را از تو می

دیدهاي . ی هستمکنم این توهم هستم، این من ذهنمن فکر می. فهمم کی هستمزنی، من نمیموقع تو نی مرا نمی

.اینها کابوس هستند. بدآهنگ هستند،شود و این دیدها بدسمر هستندمن ذهنی به من چیره می

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي بانگ نايِ خوش سمر، در بانگ تو طعمِ شکَر
آید مرا شام و سحر از بانگ تو بويِ وفا

هی . شومفهمم کی هستم، خودم میمن می. افتم، آن الست میدهم، من به یاد وفاوقتی به بانگ تو گوش می

هویت نشدن با چیزهاي پس معلوم شد شما باید اجازه بدهید با مقاومت صفر، با قضاوت صفر و هم. شومخودم می

کند به یا خدا شما را به عنوان یک نی خالی بنوازد و هر موقع این شروع می،آفل مرتب این دم از شما رد بشود

فهمیم از جنس خودش کی هستیم؟ می. شنویدبوي وفا را از این آهنگ می. فهمید کی هستیدآهنگ، شما می

دانم مقام، از جنس ها، از جنس پول، از جنس نمیهویت شدگیها و همها و کینهاز جنس این رنجش. هستیم

. تیمتایید، توجه، همین چیزهاي سطحی که ما به آن مشغول بودیم، ما اینها نیس

چون بوي وفا را که کی هستیم، بوي زنده شدن به او، بوي وفا یعنی در اثر این صداي نی من دارم به تو زنده 

پس بنابراین با زنده شدن به تو بوي وفا را . شومشوم، لحظه به لحظه زنده میشوم، لحظه به لحظه زنده میمی

تبدیل است . ذهن باشم و یک نی را در بیرون گوش کنم، نهفهمم، نه اینکه در با زنده شدن به تو می. شنوممی

مرتب تبدیل دارم . شودشوم سحر میهویت شدگی، تسلیم میروم همشود، میشام و سحر، هی شب می. این

. پس بله گفتن به اعتباري زنده شدن به آن است. فهمم کی هستمو این طوري می،شومشوم و به تو زنده میمی
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بله انگویید، این معادل هممیاین لحظه ر این لحظه یک بله محکم و جانانه و همه جانبه به اتفاق هر موقع شما د

:گویدحاال می. افتدالست است و این اتفاق می

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ها را ساز کنبارِ دگر آغاز کن، آن پرده
بر جمله خوبان ناز کن، اي آفتابِ خوش لقا

او دارد ما . نه. دهدکند، ما هم اینجا وایسادیم، براي ما انجام میاینطوري نیست که خدا یک کاري میتوجه کنید 

گوید بار دیگر آغاز کن، پس می. افتدما چون مقاومت را صفر کردیم، همه این اتفاقات به ما می. کندرا متحول می

همان اول به این . کهکندکند دیگر، خودش که آغاز نمیمیگوید، او با ما آغاز گوید و به ما مییعنی دارد به خدا می

. گیردو این تحوالت دارد صورت می. او رفته نشسته. مان گفتیم برو بنشین، حرف نزن، تو گوشه اتاقمن ذهنی

حاال پس از . هاي بد زدمهویت شدم با چیزها و عینکفهمیدم، من رفتم همیکبار آغاز کردي، من آن موقع نمی

دن این چیزها و درك این چیزها که من هشیارانه باید به سوي تو برگردم، یکبار دیگر تو بیا آغاز کن، حاال فهمی

خواهم من نمی. هاي همین کن فیکون و قضا و اینها را ساز کن یعنی آنها را بزنپرده. کنممقاومت دیگر نمی

آن من ذهنی هم . شومدانم، من دیگر بلند نمیخواهم بگویم میخواهم قضاوت کنم، من نمیمقاومت کنم، من نمی

شما هم اجازه . یادتان هست، باال گفت هر لحظه این کار را بکن. تسلیم هستم.نشسته آنجا، خاموش است

. شویمشویم، زنده میپس هر لحظه ما به فاصله بین دو تا فکر آگاه می. دهید هر لحظه این کار را بکندمی

فهمم با ذهنم، آغاز کن، ساز هاي خودت را که من نمیپرده. کنمین من با تو همکاري میبب. یکبار دیگر آغاز کن

به صورت من به هر چیزي که خوب است در این . زنی در پردهدرست مثل اینکه موسیقی می. کن، آنها را بزن

بر همه خوبان این . نها نرومیعنی به طرف ای. کشید، یک کاري کن من به اینها ناز کنمجهان، زیبا و من را قبالً می

. شودشود، بهتر میکشید به اینها که اگر به اینها برسم، زیاد کنم، زندگی من شروع میعالم که ذهن من مرا می

من به آنها ناز . زنی و تو آغاز کردي، من ذهنی من آغاز نکردههایی که تو میمن دیگر به وسیله تو با آن پرده

. ام را چیزي ببلعدگذارم توجهنمی. به طرفشانرومیعنی نمی. خواهم کرد

لقا را . کنی و تو چه آفتاب خوش دیدار هستیلقا یعنی باالخره مرا به آفتاب خودت زنده میاي آفتاب خوش

هم صورت تو ماه است، هم دیدار تو زیبا . توانید در اینجا خوش صورت، خوش دیدار، لقا یعنی صورت و دیدارمی

شود چکار باید بکنیم؟ پس معلوم می. شومیعنی من به آفتاب تبدیل می. گون استشخوشاست، نیک است،
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هاي کن فیکون و دم او که از ما باید مقاومت را صفر کنیم، قضاوت را صفر کنیم، یکبار دیگر او با قانون قضا و پرده

ذهنی را که من قضاوت کنم، بله، آورد جلو، عللهايشود، در حالی که من ذهنی نشسته آنجا، علل را نمیرد می

و من هم چون او شدم، فضاي خالی شدم، براي همه خوبان این . زند زندگیهاي خودش را میکند و پردهآغاز می

یعنی به بینهایت و . بینمروم و باالخره آفتاب خوش دیدار او را میخواهند مرا بکشند نمیند، میهستعالم که فرم

.شومزنده میو آفتاب او ابدیت او

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خاموش کن، پرده مدر، سغراقِ خاموشان بخور
ستّار شو، ستّار شو، خو گیر از حلمِ خدا

ولی چیزي براي . کردیم بلکه توضیح بدهیمیعنی صحبت می. گوید دیگر حرف نزن، ذهن را خاموش کنمی

. شودشویم و اگر خاموش نکنیم، پرده ما دریده میباالن فهمیدم که ما باید تبدیل . توضیح دادن و فهمیدن نیست

رود به من کند، حتماً میکه خاموش نمیخواهد بگوید که هر کسیمی. باشدتواند معنی این پرده مدر دو جور می

و پرده دریدن یعنی اسرار را فاش کردن . خاموش کن، پرده مدر. دردرود، پرده خودش را میذهنی و آبرویش می

. آیدشود به زبان ذهن که معموالً بدفهمی پیش میهم می

آید و م حرف بزنیم، بدفهمی پیش میاگر زیاد حرف بزنیم، به جاي تبدیل شدن، به جاي تسلیم شدن فقط بنشینی

پس هر کسی که خاموش نشود، حاال به این معنی . شود بیان کرد، باید تبدیل شداسرار را به زبان ذهن نمی

دهند، با وضیحات معنوي میهاي ذهنی تمعموالً من. دبربگیریم، هر کسی که خاموش نشود، آبروي خودش را می

آبروي . فهمیم که اینها به حضور نرسیدنددهند، ما میزیاد توضیح میگویند؟ وقتیشان چه میتوضیحات

. برندخودشان را می

خاموشان در این لحظه می ایزدي . خورند بخوراي که خاموشان مییعنی می. گوید تو سغراق خاموشان را بخورمی

ما براي چی . بیرون را بگیرندحرف بزنند تا تاییدکه بینند خاموشان کسانی هستد که احتیاجی نمی. خورندمی

پس . خاموشان که احتیاجی به این ندارند. مرا تایید کنید. من مهمم. دانمگوییم من میمی. زنیماین همه حرف می

زنیم، به شرطی ولی آیا وقتی حرف می. شویدباز جنس خدا . شوید که تایید خدا را بگیریدبشما هم باید خاموش 

. توانیم سغراق خاموشان بخوریمف او باشد، موقع حرف زدن هم اگر زیاد نشود، میکه حرف ما مثل موالنا حر
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پس خاموشان انسانهایی هستند که این لحظه در درون شادند، آرامند، احتیاجی ندارند که حرف بزنند که از 

شود ، معلوم میچون اگر حرف بزنی. گوید خاموش کن، آبروي خودت را نبرپس بنابراین می. بیرون چیزي بگیرند

هم . ستّار یعنی بسیار پوشاننده. تو هم ستّار خودت بشو. خوريشراب خاموشان را نمی. خوريکه تو می نمی

.آبروي خودت را بپوشان

اش چه هاي عمدهاگر بگوییم که خدا یکی از خاصیت. ستّارشو و از این حلم خدا، حلم یعنی فضاگشاییستّارشو،

یعنی خویت را . خو گیر از حلم خدا. حلم یعنی فضاگشایی. ذهن بگوییم، این فضاگشایی استهست، حاال به زبان

کند راجع به اینکه شما من ذهنی دارید که ستّار نباشد، چون انسان فضاگشا باشد، نه قضاوت می. فضاگشایی کن

و این ،ي بد مردم را فاش کندهایکی اینکه در مورد دیگران هی خصوصیت. تواند ستّار نباشدانسان دو جور می

.هاي بد همیشه مال من ذهنی استخصوصیت

هر موقع عیب هاي هم .هاي مردم را به رخشان بکشیمو ستّار بودن این فایده را هم دارد که ما لزومی ندارد عیب

خدا دهند و به سمت دهند، واکنش نشان میاینها مقاومت نشان میهویت شدگی را به رخشان می کشیم

یعنی فضا را باز کنیم، آنها . ست که سغراق خاموشان بخوریم، به زندگی مرتعش بشویمابهترین کار این. روندنمی

.را در آن فضاي باز شده قرار بدهیم و به زندگی ارتعاش کنیم

شویم، عیب مردم را ستّار می. که بتوانیم انرژي خوب را صادر کنیم،زنیمشویم، با ذهن حرف نمیپس ستّار می

یعنی . گیریمشود و از خاصیت فضاگشایی خدا خو میبآبروي آنها حفظ . گوییم تا آنها واکنش نشان ندهندنمی

ودمان، افتد، چه عیب دیگران، چه عیب خشود که ما در روز لحظه به لحظه هر اتفاقی که میمی. شویمفضاگشا می

کنیم، فضا را باز کنیم تا این فضا با خردش به ما هم نشان بدهد که کنیم، کار خوبی که میچه کار بدي که می

هم به دیگران کمک کنیم که خیلی به من نروند، . شناسایی بکنیم که چه اشکالی داریم، اشکال را رفع کنیم

شده آنها با شادي زندگی آشنا شوند، با پذیرش واکنش نشان ندهند، درد ایجاد نشود و در این فضاي گشوده

. شوند و آنها هم بتوانند با خودشان کار کنندبآشنا 

. بینید که پرده ندریدن و خاموش بودن و می زندگی را خوردن و از حلم خدا خو گرفتن چقدر خوب استپس می

و پیمودن این راه، هشیارانه برگشتن از خواهد بگوید که راه کمک به مردممی. هم به نفع ماست و هم به نفع مردم

. من ذهنی به حضور همین بیت است
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اید باید به جاي شما االن فهمیده. تان من عرض کردم، براي فهمیدن چیز زیادي وجود نداردو بارها هم که خدمت

را بیندازید، تسلیم شوید، فضا را باز کنید، دردهایتان را شناسایی کنید، دردها . فهمیدن بیشتر عمل کنید

. هویت دیگر بیشتر نشوید، بلهها را بشناسید، همهویت شدگیهم

االن ابیات دیگري از دیوان شمس و مثنوي برایتان خواهم خواند تا بتوانیم معناي برخی از ابیات را بهتر متوجه 

. این بیت را داشتیم. شویم

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آمد طرب دامن کشاناي سرخوشان، اي سرخوشان،
بگرفته ما زنجیرِ او، بگرفته او دامانِ ما

:گوید کهبله، مثنوي دفتر ششم می

28مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بلبل از آوازِ خوش کی کم کند؟زاغ در رز، نعرة زاغان زند
در این باغ دنیا هم موالنا . است، در باغ هم زاغ هست، هم بلبلیعنی در این جهان که ما هستیم، مثل یک باغ 

من ذهنی پر از درد . یک عده من ذهنی پر از درد هم هست. شویداست، شما هستید که به حضور دارید زنده می

. اینها بلبل هستند،دهند دم او رد بشودد و اجازه مینشوو کسانی که به زندگی دارند زنده می،همین زاغ است

کنند، خمشگین هستند، کنند، ناله میهاي ذهنی شکایت میزند، منپس بنابراین زاغ در باغ نعره زاغی می

داریم . کنندکنند، اما انسانهایی که به حضور زنده هستند، بلبالن، به آنها نگاه نمیجو هستند، دعوا میانتقام

به او نگاه . کندزند، بلیل آواز زیبایش را کم نمیدر حالی که زاغ نعره می.خوانیم که شما به آنها نگاه نکنیدمی

.کنیدشما هم تقلید از زاغان نمی. کندنمی

29مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اندرین بازارِ یفْعل ما یشاپس خریدار است هر یک را جدا
پس خریدار است هر یک . لبل در این جهان هر کدام خریدار خودش را داردگوید نعره زاغ و آواز خوش بپس می

خواهید بلبل باشید و آواز خوش زندگی را بخوانید، آیا شما می. شما باید ببینید که خریدار چی هستید. را جدا

ته یفعل ما یشا، یا نعره زاغی بزنید؟ و در این بازار و در این دنیا که اسمش را گذاش،آواز خوش عشق را بخوانید
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یعنی این طور هست که . کنددر اینجا یعنی خدا هر کاري بخواهد در این لحظه می. یفعل ما یشا را قبالً خواندیم

. کندخواهد میخدا هر کاري می

ي گوید که ما در فضایی هستیم که در این لحظه خدا کارو توجه کنید که این بیت با این آیه قرآن دارد به ما می

این یفعل ما یشاي خدا در مقابل . هاي من ذهنی ما استو این مغایر با خواست،خواهدکند که خودش میمی

کند، با دمش کار کند، با کن فیکون کار میو البته این خواست خدا که با قانون قضا کار می.هاي ما استخواسته

وگرنه . شوید بلبلنهایی که االن گفتم عمل کنید میاش این خواهد بود که اگر شما به همه ایکند، نتیجهمی

. بستگی به تشخیص ما دارد که خریدار چی هستیم. شوید زاغمی

کند، این یفعل ما یشا چسبیده به این، یفعل ما یشا قانون قضا کنید که در جایی که قضا کار میاگر شما فکر می

کنند، کالغ کنند و قضاوت میفیکون براي کسانی که مقاومت میقانون قضا و امر مر و کن. هست، امر مر است

خدا هر کاري . کننددرد اظهار می. آید بیرونکند، نعره ناهنجار از اینها میکند، زاغ درست میدرست می

بعداً توانیم این قضا و کن فیکون و اینکه جلوي دم او را بگیریم با مقاومت، یعنی اینکه ما نمی،کندخواهد میمی

. کند به تسلیمو اشاره می. کارمان را خودمان درست کنیم

کند بیت به اینکه شما ببینید چه همین طور اشاره می. حاال که دست او است، پس دست من ذهنی ما نیست

یکار ایم ما همین یفعل ما یشا و قضا و کن فیکون را و دم او باگر دقت کنید ما اشتباهی که کرده. اشتباهی کردید

ما این یفعل ما یشا را که خدا این لحظه هر . گذاشتیم و دم من ذهنی را که مخرب بود، به جانمان اعمال کردیم

جف القلم یعنی قلم زندگی خشک . کنیممیداریمکند و بستگی دارد ما چکارخواهد با قوانینش میکاري می

نویسد، بستگی به این دارد که این قوانین را ما چه جوري کنی خدا میشود، یعنی این لحظه چقدر زندگی میمی

کنیم؟ اتفاق این لحظه براي شما بهترین اتفاق است شویم؟ فضا را باز میآیا در این لحظه تسلیم می. کنیمعمل می

آیا شما ؟کنید و پارامتر مهمی است براي شماآیا شما علل ذهنی را وارد ماجرا می. کردن شما آمدهو براي بیدار

گویید چون این وضعیت بد است، سنجید، میهایتان میاین یفعل ما یشا، قانون قضا و کن فیکون را با با وضعیت

خواهید بکنید؟ شما چکار می. اغ استدانید که اعتراض و مقاومت همین نعره زمن اعتراض دارم و شما می

افتد کار درستش این است، راه درست این است که فضا را باز کنیم، این لحظه تسلیم شویم، بگوییم اتفاقی که می

دانم او هر این را می. بگذارم قضا کار کند. کنم، مقاومت صفر، قضاوت صفربهترین اتفاق است، من مقاومت نمی
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شود و در شود کار مرا در این فضایی که دارد گشوده میو بگذارم باشد و می،کندین لحظه میکاري الزم است در ا

دانم دم او قطع شود، من باید من می. و دم او را قطع نکنمجام بدهد،هایم در بیرون انراست و ریس کردن وضعیت

. از دم من ذهنی استفاده کنم و مخرب است

شما خریدار کدام هستید؟ گفت چنین است که خدا هر چه بخواهد . ت و بلبلبه هر حال در این جهان زاغ هس

به . کندکنید که این را به صورت یک فضا تعریف میتوجه می. کندموالنا از این قسمت خیلی استفاده می. کندمی

به آن ما هر چهفکر کردیم که. کندخواهد میایم که خدا هر کاري که میما نفهمیده. کندصورت بازار تعریف می

این چنین . خواهد باید انجام بدهدو درست همان کارهایی که من ذهنی ما می،دهدیاد بدهیم آن کار را انجام می

با یفعل مایشا و قانون قضا و کن فیکون و دم او، امر مر هم . بله این هم یادتان باشد که قبالً نشان دادم. نیست

.امر تلخ، حکم مر. همراه است

2788مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

رگشت آن اطراف پ،سیل آمدمرمرِ، ابري برآمد ز اَدر زمان
توانید بلند شوید و با اگر گوش نکنیم به آن آیه قبل، اگر فکر کنید که دانش شما مقدم است و شما این لحظه می

یعنی باید با . شویدر مر میمآید و شما مشمول اآن لحظه یک ابري میاتفاق این لحظه بستیزید، در این صورت در

ست که این ابیات را واقعاً دهها بار بخوانید، خوب ابهترین چیز این. کتک و با درد بفهمید که جریان چه هست

.بفهمید و عمل کنید

30مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گُل، قُوت دماغِ سرخوش استبويِ نُقلِ خارستان، غذايِ آتش است
کند، اگر کسی مقاومت اگر کسی قضاوت می. نُقل خارستان یعنی خاري که خشک است، براي آتش خوب است

به وسیله آتش دردها .خارِ خشک می شودشود، این آدمکند و تسلیم نمیکند، اگر کسی به قضا گوش نمیمی

غذاي آتش ،آتش خیلی دوست دارد،یعنی درست مثل اینکه خار خشک را می اندازي توي آتش.خواهد سوخت

؟دردها شما را می خورند؟شما غذاي درد هستید.غذاي درد است،است

شما .غذاي مغز انسان هاي سرخوش است یعنی مستان،بوي حضور،بوي زندگی،بوي گُل:اما بوي گُل می گوید

یفعل ما یشاء این نیست که .و غذاي درد می شوید؟یا هر لحظه بوي درد را،هر لحظه بوي زندگی را می شنوید

ما چه کار ،او کرده است دیگر،دوست دارد این غمگین باشد،شما بگویید خدا دوست دارد آن آدم واقعا شاد باشد
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ابیات را بخوانید خواهید دید که ما خیلی از قوانین زندگی را خوب این .ایمهما کرد،او نکرده است! نه! نه ؟کنیم

.ایمهیم در نتیجه به این روز افتادازیر پا گذاشته

زندگی شخصی مان و زندگی جمعی مان را بر اساس ستیزه و مقاومت و قضاوت و هم ،ما با خرد زندگی کار نکردیم

شما نمی توانید با عینک من .یماین است که به این روز افتادهبراي هم.یماهویت شدگی با باورها و دردها گذاشته

هم .ي را هم بد بخت می کندایک عده،با فکر من ذهنی بگویید که خدا یک عده اي را خوشبخت می کند،ذهنی

خواسته است که .می کند،براي اینکه در قرآن نوشته است که او هر کاري را که می خواهد.چنین چیزي نیست

.یداشما خودتان کرده! نه .مرا بدبخت بکندخواسته است،ان را خوشبخت بکندایش

31مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خوك و سگ را شکر و حلوا بودگر پلیدي پیش ما رسوا بود
مثل ،مثل رنجش،مثل توقع،مثل کنترل،مثل شهوت،مثال مثل حرص،یعنی کارهاي من ذهنی،زشتی،پلیدي

مثل ،مثل نیاز به مقایسه خود با دیگران،مثل حس نقص،مثل نگرانی،آثار من ذهنی.اینها پلیدي است،کینه

ند اکسانی که به کوثر و بی نهایت خدا زنده شده،تنگ نظر بودن،و خسیس بودنمیل به محدودیت،تنگ نظري

عار ،عیب است،و اصال زشت استیعنی فاش شده است که این کار را نباید بکنند.پلیدي من ذهنی رسوا است

براي انسان هایی مثل موالنا غصه خوردن سبب .زشت است،غصه خوردن براي انسان عار است،در واقع.است

.شرمندگی است

تند که درد حمل می خوك و سگ انسان هایی هس،خوك و سگ،اما براي من هاي ذهنی که در این جا می گوید

آدم سوال می کند که وقتی آدم می .شیرین است،براي آنها مثل شکر و حلوا است،هم هویت شدگی دارند،کنند

براي ؟چرا جنگ می کند،با مذاکره حل کند چرا دیگر ستیزه می کند،فضاگشایی،تواند کارهایشان را با مالیمت

.در مرکزش درد است.ل شکر و حلوا استو درد بیشتر مث،اینکه براي خوك و سگ درد

***پایان قسمت دوم *** 
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.بله این بیت را داشتیم

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آمد شرابِ آتشین، اي دیوِ غم کنجی نشین
اي جانِ مرگ اندیش، رو، اي ساقیِ باقی درآ

خواهش می کنم توجه ،دوباره این سه بیت رامن ،بله.استیچند بیت بخوانیم ببینیم که این شراب آتشین چ

ولی اگر شما برخی از ابیات مثنوي را این قدر خوب .اینها تکرار مکرّرات استممکن است فکر کنید که.کنید

وقتی گیر می .که این ها واقعا به آن صورت عمل می کنند،گفتم مثل قضیه هندسه باشد،درك کنید که مثل

.گم نمی شوید،راهتان را پیدا می کنید،ابیات مراجعه می کنیدبه این ،کنید در زندگی

549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر که مرده گشت، او دارد رشَدکشدچون ز مرده زنده بیرون می
یعنی وقتی ما به صورت هشیاري رفتیم توي ،از من ذهنی که مرده است،خرد کُل،خدا،شما االن می دانید زندگی

خدا زنده زندگی که وقتی بهاین جان با آن جانِ.جان ندارد،این خواب شبیه مردن است.هم هویت شدیم،ذهن

در خواب ،وقتی هم هویت با ذهن هستیم.اسمش را گذاشته است مرده.زمین تا آسمان فرق دارد، زنده می شویم

زنده ما را که هشیاري است بیرون ،و هر لحظه طرحش این است که از این مرده من ذهنیذهن هستیم خدا دائما

.ولو تلخ استپس ما اگر با اختیار خودمان حتی با امر مر.بکشد

.دردها من خودم ایجاد کردم،با هم هویت شدگی با چیزها.بله.اگر شما می گویید من بعد از این خودم مسئولم

و ،ت که وقتی ازدواج کردم شوهرم را گذاشتم در مرکزم و صد در صد با او هم هویت شدماین تقصیر من اس

درست ،فکر کردم این عشق است،اصال من تو هستم،وگفتم تو نباشی من می میرم،شروع کردم به کنترلش

این بالها را ،که این کاربپذیرید ، با حکم تلخ در حالی که تلخی می کشید،این را اگر شما االن ولو با امر مر؟است

و االن می آیید می گویید که من مسئولم و ،و االن هم مسئول هستید،و شما مسئول بودید،سر شما آورده است

.شوهرم مسئول نیست

بعدش هم من باید این .خیلی خوب است،توجه می کنید من مسئولم و زیر بار این مسئولیت بروید که تلخ است

براي اینکه من ذهنی می گوید من مالمت کنم و این .موالنا می گوید که این هم تلخ استکارها را بکنم که

با انتخاب خودش ،پس هر کسی که با اراده خودش،چون کار خالف کرده است،ناشادي ام را بیندازم گردن یکی
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می گویید ،ذهنی می میریداگر شما لحظه به لحظه به من .او واقعا زیر هدایت خدا است،نسبت به من ذهنی بمیرد

و ،نمی دانم هم هویت شدگی با پول را و اینها را دارم می اندازم،کینه ام را،رنجشم را،من دارم شناسایی می کنم

هر که مرده .شما زیر هدایت خدا هستید،قضاوتم صفر است،مقاومتم صفر است،هر لحظه دمِ او رد می شود

دوباره می خوانم و االن این هم مثل قضیه هندسه ،خواندم،م که خیلی مهم استبیت بعدي ه.گشت او دارد رشَد

:می گوید،است

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
ممکن ،ممکن است خشمگین بشوید،مثال ممکن است شکایت بکنید؟از کجا می فهمید،شما اگر من ذهنی دارید

این ها همه نشانه هاي من ذهنی ،داشته باشیداین و آن، از همسرتان،ممکن است توقع از بچه تان،است برنجید

فکر کنید کسی را صاحبش ،کنترل کنید،ممکن است میل به قدرت داشته باشید،ممکن است بترسید.است

این ها همه نشانه هاي .شما فکر کنید یکی را باید عوض کنید.شما بپرسدهستید به طوري که همه چیز را باید از 

می ،اصل شماست،امتداد خودش را که اصل شماستخدا،زندگی،توجه کنید،بله.من ذهنی است؟چه هستند

.آنها را بشوید،ایدیعنی همان حالت هایی که شما االن به آن چسبیده.خواهد بگیرد و مردگی را ازاین بشوید

. هر فکري می کنید و هر عملی می کنید در جهت متالشی کردن خودتان است،پس بنابراین شما تا آنها هستید

این به ضررم ،کاري بکنم،اي بابا پس من اگر خشمگین بشوم:این قضیه است براي این که شما االن می گویید که

براي اینکه من ذهنی است می خواهد خودش را متالشی ،تاگر بترسم یک کاري بکنم این به ضررم اس،است

. ندارمنگهزندهرانفسموکنمداجاز اینپس من باید خودم را هر چه زودتر .من هم قاطی این می شوم،بکند

کنم،میخواهشبفهمیدراهااینشما، نشینکنجیغمدیواي.بنشینگوشهنآبروگفتداشتیمغزلدرامروز

ضرربهکهبدانید،شدفعالموقعهرندارید،نگهفعالراذهنیمنیارانفسشما،کهنیستندمشکلهستساده

اینکه،کهشودمیزیادداردکهایندگوییمی. شودمیزیادچیزيیکظاهردراینکهولو،کندمیکارداردشما

خواهدشماضرربهبعداشودمیزیادآناستغلط،بینیدمیذهنیمنباداریدکهبدانیدولی،کهاستخوب

منةزندنفسکهببینید،بیتاینمعنويۀهندسۀقضیباببینید،زندگیدیدبابنابراینپس.شمادانیدنمیشد،

.تندمیمرگحوشوحولمرگ،سويبهاینچوناست،منضرربهکندمیفکريهرکندمیکارهرمنفعال

.بشومردسریعودوبارهایمهخواندهابارکهبخوانمهمرااینبله
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551بیت،پنجمدفترمثنوي،،مولوي

یی زین مرده بیرون آوردزندهمرده شو تا مخْرِج الْحیِّ الصّمد
حسبابازآغوشباخودتانتخاببا،خودتةارادباگویدمی،فهمیدیدهمراغزل،فهمیدیدرابیتدوآناگر

موضوعایندرفعالبایدمن،کنمکاربایدمن،لحظهایندرهستمخودمهوشیاريمسئولمنکهمسئولیت

راشدگیهویتهمبایدکاراینبرايذهنی،منبهنسبتبمیريآگاهانهبایدموضوعاینبودنفعال،باشم

زندهخداخدا،یعنی،نیازبیزندگیةآورندبیرونتاشومرده.بیندازيوبشناسیرادردت،بیندازيوبشناسی

.آوردبیبیرونذهنیمنةمرداینازراایی

خرابکارآییم،نمیبیرونتنهانهکنیمدخالتذهنیمنباما. بیاوردبیرونتواندمیخدافقطکهفهمیدیمپس

ییانتیجههیچ،کارخرابیجزکنیدمیدخالتذهنیمنباموقعهرکهشویدمیمتوجهشماحالبهتا. شودمی

کهبشود،فهمیدهبایداین. بشویمآزادتوانیمنمیذهنیمنازذهنیمناینباشخصاخودمانمایعنی. ندارد

،بله.بفهمانیدراهااینخودتانبهخودتانبلکه،کنیدتکرارزیادراابیاتاینشما،شودنمیفهمیدهمتاسفانه

.استاشترجمههماین

از مرده بیرون می آورد، زنده اي را از مرده شو، یعنی از نفس و نفسانیات پاك شو تا خداوند بی نیاز که زنده را
.مرده تو بیرون آورد

3460بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

خودصافپاكذاتببینیتاخوداوصافازصافیراخویش
آورد،میبیرونمردهازرازندهکهنیازبیخداوندتاشوپاك. هستندهمهاشدگیهویتهم،اوصافآن

،بیاوردبیرونذهنیمنةمردایناز،آگاهانهاالناولیههوشیاريهوشیاري،عنوانبهراتویعنیاییزنده

.گویدمیبله

1160ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کان نه از خُم بود، نه از انگورساقیِ صوفیان، شرابی ده
برايهستید،صوفیشماهستید،ایزديشرابدنبالاینکهبراي. هستیدشماصوفیان.خداستصوفیانساقی

برودیواي:گفتامروزوبیاید،ورآنازشرابتابشویدتسلیمبایدکهیدافهمیدهاینکهبرايهستید،متعهداینکه

،بشینکنجی

: کهگفتهکهایدخواندهحافظازهمراشعراین
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178شمارة غزلغزلیات، حافظ،

رختهمهمیگروازواستدندصوفیان
بماندخَمارۀخاندرکهبودمادلقِ

.گیردمیصورتتسلیمباکاراین.خدایعنی،فروشمیۀخانبگذاردببردراذهنیمندلقبایدانسانگویدمی

میهمبازگوییمیبعدلحظهو،بدهمیمنبههستمتسلیمخداايمن،ذهنیمندلقاینگوییمیلحظهاین

دوبارهآیندمیصوفیانبرخیولیهمینطور،همبعدلحظه،همینطورهمبعدلحظهوست،شماپیشدلقمبده،

میحافظکهاستهمینبراي. کندمیقطعراشرابهماووگیرندمیپسخداازراشانخرقهبنابراین،ذهن

تسلیم. بشوندتسلیمدنتوانستنیعنی،گرفتندفروشمیازرادلقشانرفتندهمهیعنی. واستدندصوفیانگوید

.نداشتندتعهدیعنیندهند،ادامهراتسلیمازپس

کنندمیفکربعدا،کنندمیپیشرفتماهششآندروکنندمیگوشماهششعدهیکایمهدیدهمنامهایندر

ازرادلقشاناینبنابر،کارشاندنبالروندمیبعدشود،میخوبخوردهیکحالشونواندهگرفتیادذهنا

ذهنیمنیعنی. استماندهخمارۀخاندرکهبودمادلقفقطگویدمیحافظ.گیرندمیخدایعنیفروشمیۀخان

پسهمهولی،گیرمنمیپسگذاشتمخداپیشرادلقمبنشین،کنجبروگفتیم،گفتاالنکهطورهماندارم

مییعنیخمارۀخاندرذهنیمندلقبایدهستیدمتعهداگرنکنید،نگاهدیگرانبهشماگفتمرااین. اندهگرفت

صوفیهاصوفیاینۀهمحاال، دهشرابیصوفیانساقی: گویدمیاینبنابر.بگیریدمیشماهیوبماندفروش

هی،چشیدیدرااشمزهشدیدتسلیمشماکهباریک،خداازاندهنگرفتپسرادلقشانهستند،خوبهاي

ایزديشراباین،استيردیگشرابیکپساست،انگورنه،دنیاستاینخُمازنهشراباینکهبشوید،تسلیم

.آیدمیطرفآنازگشاییفضااثردرکهاستشرابی،است

1160ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

مردگان را برون کشد از گورزان شرابی که بويِ جوششِ او
سببجوشیدنش، جوشیدنبهکنممیشروعمنسیستماینتويآیدمیوقتیکهخواهممیراشرابیآنمن

،کنممیپیداخردمنجوشدمیشراباینوقتیبشناسم،راهااینمن،کندپیداشفامندردهايکهشدخواهد

هماستخردهمکهاوجوششبويبنابرایندیگر،نیستچشممبههاشدگیهویتهمعینکلحظاتآندرمن

هوشیاريذهنیهايمنیعنیمردگان،.استآزاديمساويشناساییودهدمیشناساییمنبه،استشادي
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. استشرابیجورچهآتشینشراباینکهشدمعلومپس. شوندمیبلندذهنگورازهستند،ذهنیمنکههایی

.کشدمیبیرونذهنگورازرامردهذهندرکههوشیاري

1200ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي غم و اندیشه، رو، باده وبايِ غمست
چونکه بغرّید شیر، رو چو فرس خون بمیز

وشدگیهویتهمۀاندیش.استاندیشهوغمهمانذهنیمنکهبینیدمی.کردنبولکردن،ادراریعنیمیزیدن

،بروگوییدمیاندیشهوغمیاناتذهنیمنبهشما. استجسمیهوشیاريوذهنیمنهمینآن،ازحاصلغم

،برندهبینازیعنیوبا. استغموبايیاوکنندهویراناینآید،میتسلیماثردراالنکهاییبادهاینکهبراي

مثل،شدهگشودهفضاياینتسلیم،اثردرلحظهایندروقتی.استغمةکنندنابوددیگر،استمرضوباهمین

بهکندادراربایدترسازاسبمثلمنذهنیمنصورتایندرغرد،میشیرمثلزندگیمندرغرد،میشیر

یکمثالًمثل.کنداندامعرضتواندنمیدیگر،ترسدمیذهنیمناین، بغریدشیرمثلاگرشمایعنی،شلوارش

مینه،کندفرارتواندمینه،ترسدمیاسبآنموقع؟شودمیچیببینیدراآناسبیک،ببینیدرانربزرگشیر

یعنی.ترسدمیکهاستاسبیشماذهنیمنو،تسلیماثردرهستیدغرّانشیرِآنمثلهمشما.بجنگدتواند

پس،بخوابیدشبگذاردنمی،استمسلطشمابهشماذهنیمناگر،باشدبایداینطوري،استحقیقتیکاین

.رسیدنمیلقاووصلبهشما.کنیدنمیفضاگشاییشماپس،شویدنمیتسلیمشما

مثلاودرخداو،بشودوصلخدابهکهداردرااینتواناییانسانیهریعنیلقاووصلگهآمد:گفتهموالناامروز

بهیکیکهداریداحتیاجیچه،گیریدمیزندگیازلحظهاینرااصیلآرامشواصیلشاديوقتیشما.بغردشیر

شمابهتوجهمن،کنممیتاُئیدراشمامن،هستیددرستکارچقدر،هستیدخوبیآدمچقدرکهبگویدبیآید شما

.ندارماحتیاجسایهبهمن،ببربرداررااتسایهبابا،هستیدماسایهزیرشما،دارم

950ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

رهد ز خویش وز پیش وز جانِ مرگ اندیش
رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود

یعنیآیندهچهگذشتهچهپیش،پیشاز،برهدذهنیمنازیعنی،خویشازانسانکهداردوجودامکاناینپس

نابودخواهدمییعنی،اندیشدمیمرگدائماًکهاستذهنیمناینازو،کندمیکارزماندرذهنیمن،زمان
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نکن،افتادیمراهدنبالشهمماو،کندخودکشیگرددمیفرصتدنبالکهاستآدمییکمثلماذهنیمن.کند

اینخاصیتماصالًمنبابا.کنیکشیخودتوگذارمنمیمن،نرويمنپیشاز،دستتدرچیستآن،راکاراین

.بروممنبگذارآیی؟میمندنبالچراتو،اندیشممیمرگدائماًمن،کنمخودکشیکهاست

اگر،هستمکیمننباشیتو،بیابرومدیدتقربان،هستیمنمرکزتو،هستمتوباهویتهممن،نه:گوییممیما

کنترلرااینها،نشومهویتهماینهابااگر؟هستمکیمننباشدباورهایمایناگر؟هستمکیمننباشددردهایم

رآخ.کنندکنترلراايعدهیکبایدکنندمیفکرايعدهیک.استغلطدیدهايآنها؟هستمکیمنپسنکنم

نمیباشدبیروندرچهباشدخانهدرخواهدمیچه،نباشندفرمانده،نباشندمسلط،نکنندکنترلتاچی؟براي

.استاندیشیمرگاین،استذهنیمندیدهاياینها،شود

کهتو،هستمتومننگویید،نشویدهویتهمآنباشما،بشناسیدراذهنیمناندیشیمرگاینشماخواهممی

میقاطیهمماکندمیبديکاریکذهنیمناینلحظههر.هستمیکیتوباهممنپساندیشیمی مرگ

می،کندمیبدکارآنموقعهرکههستیمآنناظربلکه،نیستیماینمانه،شریکیمهمماگوییممیشویم

همیناینکهبراي.گذارمنمیاینازبعدو،بینممیمنکنیمیتوشدخوب،نیستمبدکارایناصالًمنکهگوییم

.ماذهنیمن،کندمیتهیقالبترسازآنکنینگاهآنبهتا،استاسبیکآنهستیمشیرماکهگفتاآلن

.ندهیمبگیریمتصمیمتوانیممیهمما،گیردمیماازراانرژيماذهنیمن

همباتادواینکهذهنیمنازوزماناز،هشیاريعنوانبهمایعنی، اندیشمرگجانزوپیشزوخویشزرهد

منِ،استفکرياصطالحبهذهنیِچیزیکذهنیمنو،همیشههستگذشتهوآیندهدرذهنیمن.هستند

منیکی،آیندهوگذشتهیعنیکندمیکارزمانباکهذهنیمنیکیداریممنتادوما.فکرازشدهساخته

میآنورازراغذایشکه،داردثباتکه،استزندهلحظهایندر،کندمیکارلحظهاینباکههشیاري،اصلی

اندازهنظراز،استداريریشهبینهایتعموديبصورتبگوییدبخواهیداگرشااندازه،فضاگشاستکه،گیرد

.استاندیشزندگی، آننیستاندیشمرگ،فضاستبینهایت

نمیرامرگوهستمزندگیمنهستمزندگیمنگویدمیدائماًاستاندیشزندگییکیهستمنتادوپس

جاودانهمنامجاودانهمنگویدمیلحظههرکهبشویدمنییکیعنی؟بشویدمنآنخواهیدنمیشما،شناسم

،دارمچیزهمهبرايفضانهایتمبی،آرامممن،استمنذاتدرآرامش،استمنذاتدرشادي،امجاودانهمنام
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چه،بمیرمجوريچه،شدنمتالشیومرگوبدچیزهاياندیشدمیدائماًکهذهنیبافتیکیااستبهتراین

کنسئوالبشوي؟اینخواهیمیچرا؟کنمایجاددرددیگرانبرايجوريچه،خودمبرايکنمایجاددردجوري

.خودتاز

امیدوترسباذهنیمنکهامیدوترسازهشیاريعنوانبهانسانپس،بودزوبادزرهدورجاوخوفزرهد

میحتماامیدبایا،بدهمدستازراایننکند،نرسماینبهنکندکه،استدویی،ترسدمییا،کندمیزندگی

مازندگینقصاصالً،کردخواهددرسترامازندگیاین،شودمیشروعزندگیماناینجابهرسیدیموقتی،رسیم

.استامیداین،باشیممنتظربایدسالسه،رسیممیآنبهدیگرسالسهکهاستشدگیهویتهمچیزهمین

وقتی،امیدیعنیرجا.استزندگیمالداریمهماصیلیرجايوخوفیکاما.استذهنیمنرجايوخوفاین

نداردسواداصالًکهباغبانی،باغبانکاشتندرختمثلاستحتمیتوکّلیک،شویممیزندهاصلیمنبهما

کندمیرشدگندمکهداندمیکاردمیراگندم.دهدمیسیبکندمیرشددرختکهداندمی،کاردمیدرخت

.رجاستجوریکآن.نداردشکاصالً

امیدهاموقعبعضی،ترسدمیبرسدآنبهخواهدمیآیندهدرراچیزيیکیکیمثالًکههستهمجوریک

درتادواینبینمرتبچی؟بشوداینطوريحاالنرسمنکندهاموقعبعضی،رسیممیحتماًرسیممیبله،دارد

،تمامشودمیزندهزندگیبهانسانوقتیکهاستاینهمخوفش.استذهنیمنمالهماین،استحرکت

اینکهاستاینازترسش،ذهنیمنبرومدوبارهنباید،بیرونبیاییماینجاازنبایدکهگویدمی.داردپرهیزحالت

کاملتوجهبیروندرچیزيیکگذارمنمیدیگرمن.شومنمیهویتهمدیگرمن.بیفتددهنشازشاديلقمه

راشدگیهاهویتهم،بیندازمخواهممیراامگذشتهدردهايمن.شومنمیهویتهمچیزيبامن.ببلعدرامن

.استآنطوري،دارمنگهخواهمنمی،بیندازمخواهممی

.هستمگویدمی،شودمیبزرگکنیمیبادهی رابادکنکیکاینکهمثلدرستهمبودوباد،بودزوبادزهدر

اینطوري:گویدمی.استاینطوريذهنیمن،شودمیکوچکشودمیخالیبادشیکدفعه،مجازيهستیاین 

بدحالشبروندمردمیکدفعه،شودخوبحالشکنندتآئیدشکنندتشویقش،کنندبادبیآیند مردمکهنیست

شماکهآیدمیآسمانازندالحظههرگفتامروزو.برهدتواندمیحالتهااینازانسانپس.شودکوچک،شود

.بکنیدرابارنکبتزندگیایننیستالزم،بشویدتبدیلهستیداینآماده
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2912ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کنیبلبالن را مست و گویا میدهیمرغِ مرگ اندیش را غم می
شریکذهنیمناندیشیِمرگبابنابراین،هستمذهنیمنِمنبگویدلحظههرکههشیاریستاندیشمرگمرغ

منگویدمیوشناختهرازندگیو،استتسلیمکهکسیآناما.دهدمیغماوبهخدالحظههرپس.شودمی

میداریمرااندیشمرگکنممیفکر.کندمیزندگیخردبهگویاومسترااوخدا،هستمزندگیازجنس

.فهمیم

2912ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

من بندة آن رحمت خندندة تومن بندة تو، بندة تو، بندة تو
مقدورکهآنجاتارافضاوشویممیتسلیم تسلیمتسلیمتسلیملحظهایندر،استمقدورکهآنجاتاماپس

بینیممیاما.اوةبندشویممی،بلهگوییممیلحظهایناتفاقبهو،کنیممیبازلحظهایناتفاقاطرافدراست

میخداهرلحظههمیشهپس،توةخندندرحمتآنةبندمن،داردخندندهرحمت،داردرحمتاشهمهخداکه

همما.بدهدمابه،خنداندمیراماهمخنددمیاوهمخندنده،خندندهبرکتوعشقوخردوبخششخواهد

این،دانممیبگوییمیاکنیممقاومتیا،کنیمقضاوتآییمنمیذهنیمنبایعنی،هستیماورحمتاینةبند

.کنیممیفکرراهمانما،کنفکرچیکهگویدمیمابهاولحظه

2912ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اندیشداي آبِ حیات، کی ز مرگ 
آنکس که چو خضر گشت خود زندة تو؟

اندیشیمرگکیگیردمیتسلیمبارااودمکسیاگراستمیّسراودمازمابرايلحظهایندرزندگیآبپس

کهکسانی.استتوهمیکجسمیمرگحتی:کهگویندمیمابهعارفانو؟ترسدمیمرگازکی؟کندمی

بهماکهنیستاینطوري.استتوهمیکجسمیمرگکهدانندمی،هستندجسمدردرحالیکهاندهشدمنتقل

بهماکهایستکارخانهیکاینجا،نه،شدتمامکارماندیگرماشدمتالشیماجسمیعنی،مردیمجسمیمرگ

آن، اندیشدمرگزکیحیاتآباي:گویدمیهمینبراي،هشیارانهشویممیزندهاوبهما،رسیممیحضور

یااوابدیتازآگاهیواوبینهایتبهلحظهایندرکهستاانسانینمادخضر،شدزندهتوبهخضرمثلکهکس

بشویمتوانیممیهمماو.استشدهزندهاوجاودانگی
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1722ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هزار رحمت بر سینه جوامردمست سینه منشرابخانه عالم شد
یکاین،شودمیبینهایتشودمیباز،شودمیبازوقتی،شماشخصسینهیعنیانسانسینهکهگویدمیموالنا

،دهدمیشرابکائناتتمامبهکهشودمیايشرابخانه

1722ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هزار رحمت بر سینه جوامردمست سینه منشرابخانه عالم شد
خدابهشمامرکزواندازیدمیراشدگیهاهویتهمشماوشودمیجاروذهنیمنوقتییعنیجوانمردمیعنی

چقدرذهنیمنببینید،دهدمیشرابهمهبهکهشودمیمرکزي،عالمشرابخانهشودمیاین،شودمیزنده

مرگدیدیمامروزو.دهدمیزهرعالموماخودبه،دهدمیزهرماخودبه،هیچیکهعالمکهاستخطرناك

، استکردهمعطلراماسیستمکلاصالًباشداینجاوقتیذهنیمنحالیکهدر،استکنندهبیچاره،استاندیش

ۀشرابخانکهمرکزيیاکهايسینهاینقدرمنیعنی،جوانمردمۀسیناینبررحمتهزار،استکردهکاربیکاراز

.دانممیراهستعالم

1722ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هزار حمد و ثنا مر خدايِ عالم را
که دنگ عشقم و از ننگ خویشتن فردم

بهنباتاتبهجماداتبهمنیعنی،کردهعالمۀشرابخانرامنمرکزآمدهاستعالمخدايکهخدابهشکرهزاران

توجهگویدمیموالنارااینها،گویمنمیمن.شودمیدادهشرابمنسینهاز،هستعالمدرکههرچیوحیوانات

،راقبلیبیتکنید

1722ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هزار رحمت بر سینه جوامردمست سینه منشرابخانه عالم شد
وصلولقابهیعنی،اوبهوحدتبهمستموعشقممستیعنیوعشقمدنگکه، راعالمخدايمرثناوحمدهزار

خویشتنننگازو،اوباشدمیکیرسیدموحدتبهاوبایعنیعشقممست،شدمعشقمست،هشیارانهرسیدم

،نیستعشقمستکهکسیهرپس.کشمنمیخودمباراننگیچنینو،ماشدهجداذهنیممنازیعنی،فردم

خواهدمیموالنا،کشدمیخودباراذهنیمنهنوزو،نینداختهکارازخدابهمستییاعشقراشاذهنیمن

.استننگاینانسانبراي،استعیبخدانظراز،استننگاین:بگوید
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ايعاشقانايسرخوشانايسرخوشاناي:گفته،بستهجمعوکردهالصالصحبتموالنااینکهبهتوجهباامروز

بهانسانهاهمهبهیعنیسرخوشانهمهبهآسمانازندا،آسمانازنداآمد،عمومیدعوتالصالکلمهوعاشقان

،نژاد،جغرافیاییمکانازنظرصرف،کنیمهمکاريهمباتوانیممیماپس.رسدمیعاشقانهمهبه،مستانهمه

یعنیفرد،نکنیمحملخودمانباراذهنیمنننگماکهکنیمهمکاريهمبابایدهمهما،مردم،زنم،جنسیت

ماشدهجداآنحملوذهنیمنکردندرستعاروننگاینازیعنیفردمخویشتنننگاز،جدا

3061ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

شرابم آتشِ عشقست و خاصه از کف حق
حرام باد حیاتت که جان حطَب نکنی

وکنیممیبازمارافضاگفتملحظههر،استعشقآتشکهآیدمیآنورازشرابیانسانبرايحالیکهدرهی

ازعشقشرابیعنیدهدتجاناودم،رسدمیصفربهمقاومتورسدمیصفربهقضاوتشودمیخاموشذهن

نکندهیزمراذهنیمنجانِِانساناگرگویدمی.حقکفازخاصه،گیریممیخدادستازرااینوآیدمیآنور

.براي اوشودمیحرامزندگیواقعاً،نسوزاندیعنی

161حافظ، غزلیات، غزل شماره 

انگیزخیالکلکزینفهمینکندکوهر
باشدچینصورتگرخودارحرامبهنقشش

یعنی،استحرامبهنقششهمباز،باشدماهرچینینقاشانمثلکهباشدداشتهذهنیمنیککسیاگریعنی

بیبهقلمشدنخشکالقلمجفلحظههر،شدخواهدحرامزندگیتیعنیحیاتتبادحرام.کردنخواهدزندگی

.القلمجف،شدخواهدخشکخشم،حسادت،عشقیبی،حوصلگیبیرمقی

3061ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

شرابم آتشِ عشقست و خاصه از کف حق
حرام باد حیاتت که جان حطَب نکنی

جانرا،ذهنیمنجانشماوآیدمیورآنازآتشینشرابآیا بپرسیدخودتانازشماحاال،هیزمیعنیحطب

هویتتکنی؟میآزاداینهاازراانرژياندازي؟میکنی؟میشناسایییعنیسوزانی؟میداريراشدگیهاهویتهم

راکردنشناساییوراهویتکَندندهی؟میانجاممرتبراناهمانیدنکشی؟میبیرونشدگیهاهویتهمازرا

:گویدمیاینطور1726غزلدرموالنانشستی؟بیکاریادهیمیانجاملحظهبهلحظه
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1726ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بیار باده که دیر است در خمارِ تواَم
اگر چه دلق کشانم، نه یارِ غارِ تواَم؟

توخرَداست،نرسیدهمنبهتوعشقشراباینکهدرمناست،وقتخیلیکه:کهگوییممیخدابهکنیممیروما

خواهممیاالنشدم،خماربرسد،نگذاشتمکردم،مقاومتمنواستنرسیدهمنبهتوبرکتاست،نرسیدهمنبه

نهاماهنوز،کشممیراذهنیمندلقاینکهاستدرستتواَم،خماردراستدیرکهبادهبیاربدهی،رابادهاین

داري،الزمرامنتویعنیهستم،جهانایندرتوغاریاباشم،تویارجهانایندرکهکرديدرسترامناینکه

داریمماکند،کمکتوبههوشیارانهکهنداريمنازغیریاريتوکنم،خدمتتوبهکهبشومزندهتوبهبایدمن

یکمادهد،میدیگريبینشیکمابهجهانغارایندرهستیمخدایارماکهبیتاینخود. گوییممیخدابه

متوجهاالنکشیم،میدلقداریمولی،هستیمجهانغارایندرخدایارمانیستیم،انرژيبیومفلوكباشنده

:استاوبادهکهشدیم

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودم
عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

1726ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بیار رطل و سبو، کارم از قدح بگذشت
غالمِ همت و داد بزرگوارِ تواَم

درکنمبازرافضاواقعاخواهممیدیگرمنیعنیچی؟یعنیبیاور،راسبوخواهم،میبزرگقدحمنگویدمی

من،ببرم،پیشراکارتوانمنمیذهنیممنبافهمیدممنبشوم،کاملتسلیمخواهممیمنلحظه،ایناتفاقاطراف

بابده،راگرانرطلگویدمی. استتوبهچشممهمهکنم،میتماشایشدارموگذاشتمگوشهآنتويراذهنیمن

دارد،مابهبستگیگرفتنزیاداینخوب،. بدهزیادخیلییعنیبخورم،میتوانمنمیقدحباکوچک،هايپیالهاین

تسلیمباریکدقیقهپنجدرآیادارد،ماتسلیممیزانبهبستگیکنی،میبازچقدرراشیراینکهداردبستگی

منگویدمی.گیريمیمیبیشترشويمیتسلیمشمابیشترچههرلحظه؟بهلحظهنه،یاثانیه،یکشوي،می

خواستهموتوبخششبهبستمچشمهممن. ندارمخواستییعنیهستم،توبزرگوارانهبخششوخواستغالم

.استانگیزشگفتبسیار،بسیارتودادوهمتاینکهدانممیندارم،چیزيذهنیممنباتو،
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1726ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

در این زمان که خمارم، مطیعِ من می باش
چو مست گشتم از آن پس به اختیارِ توام

خواندنفهمم؛نمیخوبام،گرفتهراتوسیاهزلفهستم،هویتهمام،پوشیدهذهنیمنکهزمانایندرگویدمی

فضابایدبهتربیشترچههرواقعاولی،زنیممیراحرفهااینکهاستدرستکه،دهدمیرابینشاینمابهاین

توخردمن،بهرسدنمیتومییعنیخمارم،کهزمانایندر.استبهتربرویمذهنبهکمترچههرو،باشیمگشا

یعنیباش،میمنمطیعبیا،راهمنباتوبینم،میشدگیهاهویتهمعینکباهنوزبینم،نمیدرستمنرسد،نمی

فرماندهمنگویدنمی.نگیرسختمن،بهکنکمکندارم،چارهبینم،میاینطوريفعالولی،خواهممیمنکهبدان

گویممیهیخانهکُنجگذارممیرامنذهنی،مناینزنممیزورکهآنجاتاولیهستمتسلیممنگویدمیهستم،

خودم،رويکنممیکاردارممنمن،باوقتیچندیککنکمکشدم،ذهنیمنبینممییکدفعهنخور،تکان

. بودخواهمتواختیاردرتمامابکن،خواهیمیکاريهردیگربعدبهآنازتو،بهشدممستوقتی

1726ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بیار جام اناالحق، شرابِ منصوري
در این زمان که چو منصور زیرِ دارِ تواَم

بهلحظهمنودهیمیشرابمنبهتومرتبیعنیاناالحق،جاناینبریز،منبهرامنصوريشرابِگویدمیبله،

وفابويازشوخورممیلحظهبهلحظهراتوشرابدارممن.شنوممیمنگفت،داشتیمغزلدررا،وفابويلحظه

یاباشد،جهاناینازکهنیستشرابیاست،منصوريشرابِشراب،اینو.هستمتومنکهشناسممیآید،می

االنماهمهپس.استتودارزیرمن،ذهنیِمناینمنصورمانندکهدانممیمنلحظهایندر. باشدانگوريشراب

کهکندمیکمکمابهاینهاهمهتند،میمرگحولذهنیمنذهنی،منلحاظبههستیم،زندگیدارزیردانیممی

.بفهمیمخوبرامطالباین

شرابجوردوکنیدتوجه. زندگیانگیزجداییشرابنهبده،منبهرابخشوحدتشراباینگویدمیبله،

اما،خورندمیانگیزجداییشراباینهاگیرند،میراشرابشدگیهاهویتهماینازکهکسانیما،خوریممی

حاضرماو،بکشدداربهخواهدمیخداوندراذهنیمناینداندمیانسانکهاستشرابیبخشوحدتشراب

خداآن،انداختنوآناجزايشناسایییعنیذهنیمنکشیدندار.نیستیمذهنیمندانیممیماهستیم،
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راوفابويلحظهایناتفاقبهگفتنبلهباشناسیم،میرااصلمانچونماوبشناسیمرااینماخواهدمی

وقتیبرود،داربااليماذهنیمناینحاالندارداشکالیوهستیمکیفهمیممییواشیواشیعنیشنویم،می

:گویدمیبخوانم،مثنويبیتچندبله،.شویممیزندهخدابهصددرصدمابرود

1328مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

این خبر می از پیمبر آورندمؤمنان، آیینۀ همدیگرند
برگشتن،ذهنیمنازاندکردهشروعیعنیاند،شدهزندههوشیارانهحضور،بهکههستندانسانهاییمؤمنان

اینهاخداو،کناراندگذاشتهراعللاینهااست،کردههدایترااینهازندگیاند،شدهتسلیماند،برگشتههوشیارانه

هوشیارهماینها.استکردهاولیههوشیاريهمانیا،لحظهاینبهاستبرگرداندهو،استکردههدایترا

زندهزندگیبهکهانساننفردو. استزندگیجنسازهممرکزشاندارند،زندگیبهارتعاشبنابراینهستند،

شما،باشدزندهخدانهایتبیبهنفریکاگرحتیآیینه،مثلشناسند،میراهمدیگرمرکزبالفاصلهاندشده

رويبایدنباشید،امیداینبهشماالبتهبیاورد،درارتعاشبهشمامرکزدررازندگیتواندمیباشیداوپهلوي

ارتعاشبههمدیگردررازندگیزندهمرکزمؤمنان:استفرمودهپیغمبرکهگویدمیایشانولیکنید،کارخودتان

:استحدیثکههماینبله،بله؟آورند،میدر

حدیث
»اَلْـمؤمنُ مرآةُ الْـمؤمنِ « 

.مؤمن، آینه مؤمن است
. استفرمودهرسولحضرتیعنیحدیث

بهشود،میهویتهمآیدمیهوشیاريکه،گویدمیدیگر،کردیمصحبتقبالکههمینطورکه،گویدمیمابهبعد

است،برداشتهتماماراعینکآنمؤمنعینکش،شودمیشدگیهویتهمآنشود،میهویتهماینکهمحض

راماذهنیمنهم،کندمینگاهمابهوقتیپس.نیستچشمشپیششدگیهویتهمیاماديعینکهیچ

مااینکه. شودنمیزوربهکهداندمیو،چیزهاباشدیمدرگیرماکهبیندمیو.بیندمیرامازندگیهمبیند،می

است،چشمشجلويکبودشیشهو،استجهاناینچیزهايباهویتهمکهکسییککنیممالمتبیاییم

تواندمیکهاستمؤمنانرژيکه،استعشقیانرژياینکهگویدمیاالن. بردنمیپیشازکاريتنبیهمالمت،

. شودمیشماوجودواردهمتسلیمازانرژيهمانکند،بیدارراانسانها
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1329بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

پیشِ چشمت داشتی شیشۀ کبود
نمودز آن سبب، عالَم کبودت می

آناساسبرعینک،آنپشتازمااست،خوردهماچشمبهاست،شدگیهویتهمعینککهکبودعینکاین

داشتیچشمتپیش:بنابراینبینیم،میراجهانآنعقلباکنیم،زیادخواهیممیراآنبینیم،میراجهانعینک

راجهانهمهبزنیمیاقرمزبزنیمچشمتکبودعینککههمانشد،میدیدهکبودعالمعلتاینبهکبود؛شیشه

آیینهشودمیآنشویممیهویتهمچیزيباوقتیاینکهبهزندمیتمثیلرااینبینیم،میکبودیابینیممیقرمز

انداختهراشدگیهایشهویتهمچونمؤمن،مالاینکهکماباشد،رنگبیبایدمادلآیینهحالیکهدرما،دل

.استرنگبیاست

1330بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

کبودي دان ز خویشگر نه کوري، این 
خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش

بدم،منبگوبدان،خودتازرادیدندردبایارا،دیدنجورياینرا،دیدنکبودایننیستیکوراگرگویدمی

عینکپشتازراچیزهمهبودم،هویتهمهمسرمبااینکهبرايدارم،چشممبهراهاعینکایناینکهبراي

است،کجابگویدمنبهبایدرود،میکجاببینمبایدکنم،کنترلشبایدبماند،بایدهمسرمایندیدم،میهمسرم

بشوم،آویزانبایدمنباشم،داشتهقدرتبایدمنباشم،داشتهکنترلبایدمنباشم،داشتهخبربایدلحظههر

بگو.کندمیناراحتراشمااینهاوگوییمیکهرااینهاکند،مینگرانرامنحرفهایشبدانم،بایدمنراکارهایش

بدرامردمدیگراینازبیشبیش،توراکسمگواست،بودهبدهمسرممگوشدم،هویتهمبودممنبدم،من

.نکنمالمتونگو

1331بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

غیب، مؤمن را برهنه چون نمود؟نبودمؤمن ار ینْظُر بِنُورِ اهللا
رنگبینوربهبعدکند،جارومرکزشازوبشناسدراشدگیهاهویتهمانسانکهداردوجوداینامکانگوید،می

امروزدرد؛بامخلوطهمیشهجسمیهوشیاري:داریمهوشیاريجوردوپس. بشودزندهخدانوربهبشود،زنده

جارووشناسیدمیراشدگیهویتهمشماوقتی.استخداآتشایناست،خداناراینکهگویدمیموالنا

. استخدانوراینکهکنیدمیپیدادیگريعینکیکشما،مرکزآیدمیدیگريهوشیاريیککنید،می
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اگرکند؟میمالقاتخداباجوريچهپسبیندنمیخدانوربامؤمناگرگویدمیبیند،میخدانوربامؤمنگویدمی

اوبایعنیدیدار.استوصلودیدارموقعنداشتیمغزلدرامروزمگردید،نمیراخداکهداشتجسمیهوشیاري

دیدهجوريچهپوششبدونمؤمنرا،خدایعنیغیب،گویدمی. کهببینیچشمتاینباتوانینمیبشوي،یکی

باذهن،بیاییمهمیکیبشویم،یکیاوبایعنیبرهنه،یکی: ببینیمراخداتوانیممیجوردومابرهنه،است؟

:گفتمکهکنیم،توصیفببینیم،جسمیکببینیم،ذهنعینک

3460بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

خودصافپاكذاتببینیتاخوداوصافازکُنصافیراخویش
هویتهمکهداردوجوداینامکانپس. هستهمخداآنببینیم،بتوانیمراخودمانصافپاكذاتمااگر

:استحدیثیکهماینبله.کنندمیراکاراینمؤمناناینکهکماببینیم،خدانورباوبریزیمراشدگیها

حدیث
»اتَّقُوا فَراسۀَ الْـمؤمنِ فَانّه ینْظُرُ بِنُورِ اهللاِ « 

.زیرکساري مؤمن که او با نور خدا می بیندبترسید از
وهستیمستارهیوپوشانیممیماکهاستدرستبیند،میراماذهنیمنبیند،میراماچیزهمهمؤمنیعنی

. بیندمیرامابیرونودرونمؤمنولی،نرودآبرویمانخواهیممی

1332بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

نیکوي را وا ندیدي از بديبديناراهللاچونکه تو ینْظُر به
)در بدي از نیکوي غافل شدي(

خداآتشبابنابراینپسزدیممرکزمانچشمبهشدگیهویتهمهايعینکداریم،جسمیهوشیاريچونما

.راماسوزاندمینیست،جالبیچیزخداآتشاینخدا،آتشگویدمیراجسمیهوشیاريکهبینیدمی. بینیممی

وجسمیهوشیارياینبایدشناختیم،راخودمانماکهموقعیازیعنیخدا،قهراندیش،مرگگفتهمامروز

موقعبهفرزندانشانبهبایدعشقیمادرهايوپدر.انداختیممیبیرونبایدراشدگیهاهویتهموسیلهبهدیدن

خدانارایندرد،باتوأمجسمیهوشیارياینوکندمیایجاددردجسمیهوشیاريکهجسمی،هوشیارياین

زندهاینبهکنندسعیبایدهمخودشانوبشود،عوضبایداین. بدهندیادبایداست،خداآتشیعنیاست،

هویتهماست،زندهحضوربهکهانسانیمؤمن،استگذاشتهرااسمشمؤمن؛. ببینندراشانبچهآنبابشوند،

دیدجوراینهماوو،بیندمیزندگیرااواش،سالهدوبچهبهکند،مینگاهاشبچهبهاگر،استانداختهراشدگی
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واقعدر،گذاردمیجهاناینبهپاانسانکهايلحظهآناز. کندمیارتعاشزندگیبهچون.کندمیشناسیقدررا

مابینی؟میجسمیکرامنبینی،نمیهستمکهصورتآنبهرامنچراکهگویدمیبزرگترها،ازرنجدمی

دارم،حرکتمنهستم،زندگیهستم،گوشبازيهنوزمنکهاست،مندگلهاووبینیممیجسمراهایمانبچه

داريرا،منکندمیمسمومگذارد،میاثرمنرويدیدنتاینطورياین،بینی؟میآنطوررامنچراتوهستم،زنده

.امگرفتهیادحدوديتارابودنجسممنبکنی؟راکاراینخواهیمیچرابشوم،جسمکنیمیواداررامن

کهنفهمیديتوبینی،میجسمیهوشیاريبایعنیبینی،میخداآتشباداريذهنیمنکهتو،چونگویدمیبله،

استچیزيآنبديکند،میخلقحضورکهچههرواستحضوراینجادرنیکويچیست،نیکوییچیست،بدي

:گویدمیراایندیگرنسخهیک.کندمیخلقذهنیمنکه

1332بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

شديغافلنیکويازبديدربدياللَّهنارِبهینْظُرتوچونکه
دارد،شدگیهویتهممرکزشوبیندمیجسمیهوشیاريباآدموقتیگویدمیاست،قشنگخیلیهماین

است،حضورنیکوییازغافلباشدبديدرکهکسیبنابراین.استبديدراست،زدهدلشچشمبهراآنهاعینک

:استقرآنآیههماینبلهبله؟بیند،میخدانوريشعاعباآدماست،نظرواقعدرکهاست،حضورهوشیاري

6، آیه )104(سوره الهمزةقرآن کریم، 
»نَار اللَّه الْموقَدةُ « 
»آتش افروخته خداست « 

راقرآنهايآیهاینوموالناهايصحبتاینشما. استخداافروختهآتشجسمیهوشیارياینگوید،میکه

خداافروختهآتشکهگویدمیقرآنآیهدارید،جسمیهوشیاريدارید،ذهنیمناگرشمابگیرید،جديخیلی

،آیدمییکیآنازلطفش،نیستلطفش،خداستقهراین،سوزاندخواهدراشما. استروشنشمامرکزدر

:گویدمی. کنیدمیپاكرامرکزکهوقتی

1333مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بوالْحزَنتا شود نار تو نور، اي اندك اندك آب، بر آتش بزن
شماناراینتا. بخورددردتآتشبرآنوريآبتاکنبازرافضا،کنپیشهراپذیرش،بشوتسلیمیواشیواش

توآتشتا. بشودنوراندیش،مرگايمند،غصهاياندوهگین،ايشما،دردهايوشماجسمیهوشیاريیعنی

است،افتادهتلهبههوشیاريکهدردهاتويازبایدشما. کنندآزادنداگرفتهکهراهوشیارياینتودردهايیعنی
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. گیردمیصورتاندكاندكکاراینو. کنیدآزادسوزاند،میراشما،استآتشهماینو،استافتادهتلهبهنور

.آیدمیآنورازکهآبییاشرابهم،آبو

1334مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا شود این نارِ عالَم، جمله نورطَهورتو بزن یا ربّنا آبِ
ماچه؟ما. فرستدمیهمیشهایشانخوب. بفرستآنورازراپاکیزهوراکنندهپاكآباینتوخدااي: گویدمی

رافضابشویمتسلیم. دهیمبانجامراخودمانوظیفههممابایدپس.داریمقضاوتوداریممقاومتلحظهایندر

نوریا،کندپیداشفاعالم،ایندردهايعالم،اینآتشعالم،ایننارتابفرستدراپاكوکنندهپاكآبتاکنیمباز

مربوطبرنامه،اینبهکندمیگوشکههرکسیبهابیاتاینهمهکنیدتوجه. بشودآزاددردهااینازهوشیاري

.داریمذهنیمنماهمه. نیستمربوطمنبهچیزهااینکهبگویدکهنیستنفریکاصال. شودمی

1335مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آب و آتش، اي خداوند، آن توستآب دریا، جمله در فرمان توست
شدهافروختهآتشهموآبهمو. توستفرماندرشاهمهیکتاییفضايوحدت،دریايآنآبکهگویدمی

خداآتشگوییممیکهاینهموخداقهرهم،کنیممیقضاوتوکنیممیمقاومتوقتییعنی. توستمالهردو

: گفتکهحضورهوشیاريهم،اوستمالدرد،باتوامجسمیهوشیاري،جسمیهوشیاريگذاریم،میرااسمش

. اوستمالخدایی،هوشیاريوسیلهبهدیدنیعنیبِنورِاهللاینظُر

زیردرهمیشه. فضاگشاییلحظههربله،بکنیم؟توانیممیکاريهمماآیا. توستفرماندرهمهاینهاگویدمی

میاوستهملحظهاینصاحباست،صاحبشکهلحظهایندرخداو. بدهیمانجامفیکونکنوقضاقانوننفوذ

آبشکهکنیدبازرافضابایدقضاوت،بدونفکربدونشما. گذاردمیشماجلوياتفاقییکلحظهایندرگوید،

.بله. اوستمالواوستفرماندرهردوآتشوآباینکهبدانیدوبیاید

1336مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ور نخواهی، آب هم آتش شودگر تو خواهی آتش، آب خوش شود
آنورازاتزندگی. گیریممیراتوآبمانخواهیاگرشود،میخوشآبمادردهايهمینآتشبخواهیتواگر

بهآیدمیاوطرفازندالحظههر. خواهدمیاوکهگفتهمابهموالناامروزولی. کنیممیدردشبهتبدیلآیدمی

هماینماخواهیممیاشهمهوها،شدگیهویتهموذهنیمنبهمشغولندانسانهاچونولیانسانهاهمهسوي

.هستیمغافلسالمترانرژيمنبعیکازبزرگترکاریکازکنیم،زیادراهاشدگیهویت
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1337مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

رستن از بیداد، یا رب، داد توستاین طلب، در ما هم از ایجاد توست
میگوییممیماموقعهاخیلیخواهی؟میواقعاشماآیاکهگفتماولهمانهمین،براي. طلببهرسیدیماینجا

اواستدردمرکزشدرکهکسییک. خواهیمنمیواقعا،استشدگیهویتهممامرکزچونولی،خواهیم

میشاديمن،خواهممیآرامشمنبگوییمکهایمهگرفتیادماچونزبانبهولی! دردخواهد؟میچهحقیقتاً

ولی،استزبانایننه،! خواهممیکهالبتهخواهم،میزندگیبااليکیفیتمن،خواهممیزندگیمنخواهم،

عینکپشتازهمدیگر،جايیککشدمیراتواینولی،خواهیمیزبانبهاالنتو. استدیگريجنسازاینجا

میاینطورياالنکهاستدرستیعنی.بردمیسمتآنبهراتواوجذبقانونبنابههم،بینیمیدردهمین

. شمامرکزدارد،دستبهراشماکنترلاوبعدلحظه،زنی

توانیممیما. باشیمداشتهطلباالنتوانیممیهممایعنیدادي،مابهتوهمراطلبنبودیم،بلدکهماگویدمی

وقتی. بخواهیمرادردهاازرهاشدنحقیقتااست،دردبیکهشدهگشودهفضايازتسلیمفضايازبشویمتسلیم

منافقکیست؟منافق. دیگراستمعنیهمینبههممنافق.استدروغاینکهکهبشودرهادردازخواهدمیدرد

کنید؟زندگیخوبخواهیدمیشماآقا. زندمیدیگرحرفیکذهنشاست،جنسییکازمرکزشکهاستآن

شودمی. استستیزهدعواست،جنسازمرکزشولی. بلهبله،باشید؟داشتهآرامشتانخانهخواهیدمی. بلهبله،

اینچراداري؟راعیباینچرا. گیردمیایرادبیندمیرایکیتا. استقضاوتجنسازمرکزشچیزي؟نهمچو

میتوجهکنی؟ایجادخانوادهایندرآرامشکنی؟ایجادصلحخواهیمیپسجوريچهتوکردي؟رفتارطوري

!گویممیچهمناینکهنه،استجنسیچهازمرکزاینببینیبایدکنی

1337مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

رستن از بیداد، یا رب، داد توستاین طلب، در ما هم از ایجاد توست
ذهنیمنجفاياست،ذهنیمنظلم. استذهنیمنبیدادهمینبیداد،. داردوجودبیدادازرستنامکانیعنی

استبیداداینهستم،ذهنیمنهستم،مفرغجنسازمنگویدمیگذاشته،پازیرراالستایناینکهاصال. است

اگروبرهیمبیداداینازماکهکندمیایجابتوعدلتودادگویدمیولی. وفاستعکسجفا. جفاستاستظلم

.رهیدخواهیممابگذاریمراسهممانما
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1338مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ايبی شمار و حد، عطاها دادهايمان دادهطلب، تو این طلببی
بدونکهحاالپس. داديمابهتوهمراآگاهیاینهموخواستوطلباین. دانستیمنمیکهاصالماکهگویدمی

رادرونمانوباشیمداشتهشاديباشیم،داشتهآرامشخواهیممیمااالنکهدادهمابهایشانراطلباینطلب،

خواهدحقیقتبهماطلباینواقعاکندکاراوخردبدهیماجازهوبشویمتسلیماگرکهببینیدحاالکنیم،پاك

.بودنخواهدگونهمنافقماطلب. پیوست

واقعاواقعا،بخواهیمهوشیارانهمااگرپس. دادهگویدمیراعطاهااینبشویممتوجهوبخواهیممااینکهازقبلاو

میشدهگشودهفضاياینشود،میگشودهفضاشویممیتسلیمکهوقتیخواهیم؟میواقعاکیبخواهیم،

شدهگشودهفضاياینطریقاز. نخواهیمذهنیمنطریقاز.استمنافقذهنیمن. ذهنیمننهخواهد،

نه. بخواهیمبیند،میخداعقلبابیندمیخدانورباگفتکهشدهگشودهفضاياینازبایدهمیشهپس. بخواهیم

.زندمیحرفوبیندمیشدگیهویتهمعینکباودردازپرهوشیاريباخدا،نارباکهبستهفضاياز

***پایان قسمت سوم *** 
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رويداریدکهشمااگراینکهبهاستمربوطکهخواندخواهمبرایتانسومدفترازمطلبیبرنامهازقسمتایندر

وکنیددعوتهمدیگراناگرکنید،میپیشرفتداریدواستخودتانرويتمرکزتانو،کنیدمیکارخودتان

یماخواندهقبالاینکهبهاستمربوطقسمتاینو،افتدمیاتفاقیچهباشند،داشتهشدیدذهنیمنهمآنها

. استبیدارکنندهبسیاربسیارمطالباینبهتوجهزمینهایندرولیرا،اینها

کهگفتهمابه،شدهزندهحضوربهوآوردهپیغامآنورازکههرکسیاندهگفتمابهانبیا:گویدمیکهبوداینآنو

مریضیاینو،استجهاناینچیزهايباشدگیهویتهممریضیآنو. داردوجودمریضییکمامرکزدر

. کندکمکاوبهزندگیبدهداجازههوشیارانهو،بشودمتوجهشخصاینکهمگرشودنمیمعالجه

همو،کنندمیمقاومتدارندذهنیمنکهانسانهاییآوران،پیغامپیغاموشناختاینبابرخورداولیندرولی

نمیو،دانندمیروشبهترینراذهنیمنزندگیروشآنو،دانندمیخودشاندینراباورهاباشدگیهویت

درپاازراشمازوديبهشماست،مرکزدرکهمریضیاینکهگویندمیآنهابهانبیاولی. کنندعوضخواهند

. بخوانیمراهابیتبدهیداجازه.اندهدادهشداربنابراین. آورددرخواهدپاازرابشریتزوديبهو،آوردخواهد

. داردوجودمریضیشمادلدرکهاندهگفتانبیاپس. استسادهبسیار

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ستآفتیشناسیحقدرآنازکهستعلتیدلدر:ندگفتانبیا
خدابهید،ابرنگشتهلحظهاینبههنوزهوشیارانهوهستیدعاديکهانسانهاییاي: اندهگفتمابهپیغمبرانیعنی

اینو. زنیدمیضررخودتانبهوبینیدمیبدو،کنیدمیحملدردوداریدراذهنیمنمرضاینید،ابرنگشته

:موالناتوصیفطبقاندهدادجواباینطوريآدمهاازگروهاینقوم،

2948مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
السالمعلیهممکرّر کردن قوم، اعتراضِ تَرجیه بر انبیا 

نحسِ مایید و ضدید و مرتَدیدار شما سعد خودید: قوم گفتند
شماکهگفتندآنهاو.بشویدخالصبایدهستمرکزتاندرکهذهنیمناینشرازبایدکهگفتندپیغمبرانیعنی

همحالتاینماامااید،زندهخدابهوایدزندهحضوربهاینکهبرايهستید،خجستهخودتانبرايگوییدمیکه

هستید،بدشگونیعنیهستیدناخجستهید،هستنحسمابرايبنابراین. دانیممیخودماندینراشدگیهویت

کسییعنی. یدابرگشتهدینازهستید،دینبیشماو. هستیدماضدشما،هستیدبشرضدو. گفتندپیغمبرانبه
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باید:کهگویدمیو،داندمیدینراخداوراحضورکهکسیبهداند،میدینراباورهاباشدگیهویتهمکه

.استهمینطورهماالنو. هستیدمرتدشماکهگویدمیاوبهباشد،خداجنسازمرکزمان

2949مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

افگندید ما را و عنادر غم هاجانِ ما، فارغ بد از اندیشه
بشودهویتهمآدم! نهکهدانیدمیبود؟آزاد. بودآزادخوردنغصهواندیشیدنازماجاناینگویدمی

مابهشماکهشدهشروعموقعیازمادردهايوافکندیدغمدرراماکههستیدشما. آیدمیآنغمبالفاصله

.داریدشدگیهویتهمشماگفتید

2950مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شد ز فالِ زشتتان صد افتراقذوقِ جمعیت که بود و اتفاق
حسکنند،میجمعیتحسشده،هویتهممشتركباورهاياساسبرچوننظرشانبهشدههویتهمهايآدم

باداشتیمیکتاییذوقماگویدمیو. گذارندمیحضورحساببهرااینمتحدندباهمکهکنندمیرااین

.زدیدزشتفالشماوبودیممتحدودیگرانسانهاي

همهکندمیفکردهد،میاهمیتخیلیفکرتبادلوگفتگوبهوداردجسمیهوشیاريچونذهنیمناتفاقا

خواهیددردبهگفتید. بودزشتفالشماگفتاراینوگفتیدچیزيیکشماگویدمی. استفکرتبادلباچیز

مااتحادذوقاینوافتادیمنمیافتراقاصطالحبهوجداییبهمازدیدنمیرافالایناگر. افتادیمدردبهماافتاد،

هموجداییبراساسذهنیمنچیزها،باشودمیهویتهموقتیانسانکهدانیدمیشماولی. رفتنمیبیناز

. افتدمیجداییبهانسانوشودمیتشکیلشدگیهویت

ذهنیهايمنولی. استسطحیخیلیاینکند،میاتحادوآشناییحسدارد،شباهتچونیکیبااینکه

روياگرهمشماکهکنیدتوجه.پندارندمیحقیقتراخودشاناشتباهبینند،میاشتباهکنند،میفکراشتباه

حسشدن،یکتایعنیجمعیتآدمها،تعدادنهجمعیتیعنیجمعیت،مثالکهدانیدمیاگرکنید،میکارخودتان

هویتهمدرشدهپخشاستتفرقهدرکهآدمییعنیشدن،پخشجايبهتفرقهجايبهبودن،جمعیکتایی،

فالشمارفت،نمیبینازمنجمعیتومناتفاقنبودیدپیغمبرانشمااگردارم،اتفاقمنگویدمیاوها،شدگی

.نیستاینطوريکهدانیدمیشما. زدیدبد
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2951مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اندیش گشتیم از شمامرغِ مرگطوطیِ نُقلِ شکَر بودیم ما
به سبب وجود شوم شما، به پرندگانی مرگ پیش از آنکه شما ظهور کنید ما طوطیان شیرین کالم بودیم، اما اکنون

.تبدیل شده ایماندیش 
پیغمبرانکهگویندمیاینهاماست،ضرربهکندمیواندیشدمیهرچهواستاندیشمرگنفساینکهیعنی

رويکهانسانیعنوانبهاگرهمشماپس.شدهباعثهستشدگیهویتهمگفتندکهآنهایی. اندهشدباعث

زندگیشماکهجورياینکهکنیدپیشنهادهستندبرتانودورکهآدمهاازگروهیبهاگرکند،میکارخودش

بردارید. نفهمندرااندیشیمرگاستممکنآنهاهستید،اندیشمرگاینونیستدرستجدایی،درکنیدمی

مناندیشیمرگخاطربهدعواهاوهاکینهوهارنجشوهاترسوهاخشماینوکنیدمیفکرخودتانضد

. آمدپیشاینهادفعهیک،زدیدبدفالچونشمانه،:گویندمیآنهااست،تانذهنی

دردوشدگیهویتهممرکزشاندرکهگویندنمی. شداینطوريآمدبدفال،. گیرندمیفالکههابعضیمثل

محورحولاستزندهکهنفساینخداقانونطبقباشد،دردوشدگیهویتهممامرکزدراگروداردوجود

میزندگینفردهبیناگرشمایعنی. استجالبخیلیکردیدشماخود. کردیدشماگویندمیاینها. تندمیمرگ

.بیفتیمبدبختیبهواقعاماکهشدهسبباینجاحضوراینوجودکهگویندمیبرسید،حضوربهاگرشماکنید

2952مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر کجا آوازة مستَنکَري ستستگستري هر کجا افسانۀ غم
.در هر جا که ماجراي غم انگیزي است، و در هر جا که نغمه شومی بر می خیزد

نغمهکههرجادرواستانگیزيغمماجرايکههرجادرگویدمی. بفهمیدراحتشماکهایمهنوشترااینهامعنی

هستیمجهانباهویتهمکهماپیغمبران،شماشماست،بهمربوطکهبگویدخواهدمییعنی، خیزدبرمیشومی

فقطاست،ذهنیمنمالِشومی،نغمۀوگستريغمکهدانیدمیهمشمانیست،ماازگستريغموشومیاین

.شودمیدیدهخوبجوريچهبد،چیزشدگی،هویتهمدیدازکهببینیدشماخواهممی

2952مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر کجا اندر جهان، فالِ بدي ست
هر کجا مسخی، نَکالی مأخذي ست

وضعیتکهشدیدباعثشماکهبگویدخواهدمیزشت،بهزیباصورتشدنتبدیلیاکردنتبدیلیعنیمسخ

اخذ،محلیعنیماخذبدبختی،یعنینکال: کهاستایناشترجمهپسبود،خوبخیلیاولبشوند،زشتماهاي
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میتغییرماناگرمایعنیدارد،وجودبديشومی،تغییریکجاهرواست،شومیفالجاهرکهگویدمیخالصه

هماین.بلهاست،پیغمبرانخاطربهشماست،خاطربهاینشد،خواهدبدترامروزازفردایمانشومی،بهرود

:استاشترجمه

رخ می دهد، و در هر جا که تغییرات زشت و ناهنجاريدر هر جاي این جهان که فال بدي زده می شود، و در هر

.جا که عذاب و وبالی در کار است

اینکهخاطربهماست،مرکزدرکهنیستدردهائیوهاشدگیهویتهمخاطربهنیست،ماذهنیمنخاطربه

فالزنید،میراحرفهااینشماچونآنها،بینهمموالناوفردوسیوحافظخوب،وآوران،پیاموپیغمبرانشما

.بیفتیمدردبهماکهشودمیباعثشماشوم

2953مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

انگیزي، شما را مشتَهاستدر غمدر مثالِ قصه و فالِ شماست

فالوهاقصهومثالهادرهابدبختیآنهمهکهگویدمیو.شوددادهنشانرغبتومیلبدانآنچهیعنیمشتها

هماینکهبگویدمابهبیایدکسیاگردهید،میگسترشراغمیعنیهستید،انگیزغمشماوشماست،زدن

شکروشماستمرکزدراینکههستیدايعارضهدچارشمابیار،درمرکزتازرامرضاینرا،هاشدگیهویت

چقدرهروکند،نمیسیرراشماچیزهیچدارید،بهتربیشترهرچهوباشید،توانیدنمیراضیبکنید،توانیدنمی

زدید،بدفالشماکردید،شماکهگوئیممیکنید،مینقصحسدائماوشوید،نمیسیرباشیدداشتههم

.شداینطوري

شما عالقه همه این زشتی ها و گرفتاري ها و ناگواري ها در اَمثالِ حکایات و سخنان و تعابیر شما وجود دارد و

.زیادي دارید که مطالب ناراحت کننده و تشویش آور بر زبان خود برانید

موالنابهحرفشهستند،شاعینکهاشدگیهویتهمدارد،شدگیهویتهموداردذهنیمنکهانسانییعنی

شماحرفهايبهیابدهد،گوشبرنامهاینبهبیاوریدحتمارایکیکهنکنیدتلفراوقتتانشماپساینهاست،مثال

مردممقاومتمردم،حرفکهنیستیمپیغمبرهمماکنیدتوجه.بکنیدکارخودتانرويفقطشمابدهد،گوش

گویم،میرامانهمهدارممننپذیریم،اثرکهنرسیدیمعمقوپیشرفتدرجهآنبههنوزمانگذارد،اثرماروي

:گویدمیاستقرآنآیهکههماینبله،
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18، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس
 ّرْنَا بِکُمقَالُوا إِنَّا تَطَی ◌ۖ یمأَل ذَابنَّا عم ّنَّکُمسملَیو نَّکُمموا لَنَرْجتَنْتَه نْ لَم18(لَئ(

ت اى سخو شما را از ما شکنجهاگر بس نکنید سنگسارتان خواهیم کرد. ایمما شما را به فال بد گرفته: گفتند
.خواهد رسید

.دهندمیجوابچهپیغمبراناما،18آیهیاسینسورهبله،گفتند،پیغمبرانبهمردمیعنی

2954مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
باز جوابِ انبیا علیهم السالم

از میانِ جانتان دارد مددفالِ زشت و بد: انبیا گفتند
شد،اینطوريگفتیدشمازدید،شمابدوزشتفالگوئیدمیکهاین راکهگفتندهمهپیغمبرانیاآورانپیاماین

همینکههماینبله،دارد،شدگیهویتهممرکزتانآید،میشمامرکزازایننیست،ماگفتارخاطربهنه،

.استیاسینسورههمین19آیهاست،قرآنآیهجوابش،

19، آیه )36(سوره یسقرآن کریم، 
 کُمعم رُکُمقَالُوا طَائ ◌ۚ ّرْتُمنْ ذُکرِفُونَۚ◌ أَئسم مقَو لْ أَنْتُمب

) پر هوا و هوس( نه، مردمى گزافکار گویید؟آیا اگر اندرزتان دهند چنین مى. شومى شما، با خود شماست: گفتند
.هستید

:گویدمیموالناست،توضیحهماینوبودهاینپیغمبرانجواباینبنابرپس

2955مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اژدها در قصد تو از سوي سرگر تو جایی خفته باشی با خطر
خطرناکیبسیارجايکهباشیم،خفتهذهنیمندرمایعنیباشی،خفتهجائیتواگرکهگفتندآنهااین،بنابرپس

ما،مغزخوردنیعنیماسرِباشد،ماسرِقصددرخطرناکی،بزرگی،ذهنیمنیکاژدهائی،یکاژدها،واست،

همهبدهیم،تشخیصبدببینیم،بدمااگرماست،دیداینداریمچههرکهکنیدمیتوجهما،دیدکردنبدیعنی

کهآنطوریعنیببینیم،بدراچیزهمهماکهشودمیسببهایشعینکباذهنیمنشود،میخرابچیزمان

است؟درستکرد،خواهیمصحبتهمموردایندرامروزنبینیم،هست

2956مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که بِجِه زود، ار نه، اژدرهات خَوردمهربانی مر تو را آگاه کرد
میمابهموالناپس.خوردخواهدراتواژدهاوگرنهبپر،زودکهکندآگاهراشمابیایدمهربانیآدمیکگویدمی

شد،خواهدخوردهمغزتگرنهوبیرونبرواینجاازبِجِه،زودي،اخوابیدهذهننامبهخطرناکیجايدرگوید

.اژدهاستهستی،طرفآنباتوکهچیزياینوشد،خواهدخرابجسمت
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2957مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

فالِ چه؟ بر جِه، ببین در روشنیزنی؟بد چون میفالِ : تو بگویی
استخطرناکیجايذهنچیه؟ذهنیمناست؟خطرناكکجازنی،میبدفالحرفها؟اینچهیعنیگوئیمیتو

ذهنازاگرنکن،معطلشو،بلندچه؟فالگفتندآنهاگویدمیزنی؟میبدفالچراچیه؟کنممیحملدردچیه؟

اندیشمرگایناست،خطرناکیچیزچهذهنیمناینکهبینیمیحضور،یعنیروز،روشنائیدربیرونبپري

.بیرونذهنازبِپربِجِه،بینی،نمیهماگررا؟اینبینینمیچراتوتوست،ضرربهاندیشدمیچههراست،

2958مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

برم سوي سرارهانم، میمیرااز میانِ فالِ بد من خود تو
خدا،نفرینبگوئی،رااسمشچههرلعنت،نفرین،کنم،میآزاددارم،بدفالمیانازراتومننیستی،متوجهتو

شد،خواهدخراببزنیدستکاريهرآینده،درشدخواهدضررتبهچیزهمهشد،نخواهددرستتوکاراینکه

ياخانهیکتائی،فضايسويببرمبرهانم،خواهممیاینازراتومناست،ذهنیمنهمینیعنیاالن،شماستبا

است؟درستکنی،زندگیآندربایدکه

2959مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کو بدید آنچه ندید اهلِ جهانست از نهانچون نَبی آگه کننده
میآگاهنهانازداردکهاست،نبیهمآنباشدآدمینهمچواگراست،پیغمبرمانندمهربان،آرهاین،گویدمی

کهکسییعنیبینند،نمیاندهشدهویتهمجهاناینباکهجهان،اهلکهزندمیحرفچیزيبهراجعوکند،

کند،میایجادمسائلداردکهاوستکهبیندنمیبیند،نمیراذهنیمنخطرِاستجهاناینباهویتهم

بعد،چهاربینباشد،بعدشچهارباشد،شخصیزندگیخواهدمیزندگیاینکند،میخرابخودشرااشزندگی

کارباشند،دوستانشباشد،همسرشباشد،هایشبچهباشد،اشخانوادهباشد،فکرهایشاینباشد،جسمشاین

گفت،چیزيیکاینزد،بدفالفالنیگویدمیدائما. بیندنمیولیکند،میخرابخودشراهمهباشد،بیرونش

.آیدمیمرکزشازهاخرابیاینهمهکهبیندنمیشد،اینطوريشد،بد

اینبودند،جهاناینچیزهايباهویتهمکهصبا،اهلوپیغمبرانبیندیدید،شمارااطالعاتتبادلاینپس

هماینبله،بکنیم،کارخودمانرويآرامآرامکهاستاینکاربهتریندارد،وجودهممردموشمابینموضوع

بهنگذاردوشمارويبگذارداثرتواندمیشمادوستیعنیبدیار: کهگویدمیموالناکه،بخوانمبدهیداجازه

کهاست،دادهتوضیحمبسوطموالناما،مرکزدرشدگیهویتهممرضِاینوصبااهلمورددرو.برسیدحضور
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میسرایتهایمانبچهبهمامرکزازکند،میسرایتنفریکمرکزبهنفریکمرکزازواست،مسريمرضاین

آنشبیهچیزهماینخواندیم،قبالرااینکند،میسرایتمردمبهکند،میسرایتهمسرمانبهمامرکزازکند،

.خوانیممیرااینهاکهحاالاست،

بهخواهیممیگوئیدمیبدهید،نشانراخودتانخواهیدمیوکنیدمیگوشموالنایابرنامهاینبهشمااینکه

چیزيهمیناینکهونرسید،جائیبههمشمابخوریم،شکستبیاید،پیشناراحتیاستممکنکنیم،اعالممردم

گویدمیموالناولیدارد،شمابهبستگیکنید،میدوستانتانرفقایتان،درنظرتجدیدشماخوانیم،میاالنکهرا

.کندمیسرایتدیگردوستبهدوستییکازمرضاینگفتگو،بدونکه

2634مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

که بود بِه مارِ بد از یارِ بدحقِ ذات پاك اهللا الصّمد
میاست،ساده.استبدتربد،مارِازبد،دوستبد،یارِکهخورم،میقسمنیازبیخدايپاكذاتحقّبهیعنی

تشبیهماربهرادردازپرذهنیمنکهاینو.دارددردازپرذهنیمنکهاستکسیبدیارجلو،بهروممیخوانم

.کندمیحملدردکهاستانسانیازبهترخیلیمارگویدمیکند،می

2635مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یارِ بد آرد سوي نارِ مقیممارِ بد جانی ستاند از سلیم
درکهآتشیسويبهراماکند،میحملدردکهبدیاراماگیرد،میجانیکفقطمارگزیدهازبدمارگویدمی

اینکهیارسیدهحضوربهکهخوب،یارکهبینیممیپسکند،میهدایتبماند،وبشودمستقرتواندمیمامرکز

مقیمنارِاست،حضورمقیمنورِمقیم،نورِبهبرویمکندمیکمکمابهاست،متعهدوکندمیکارخودشروي

بلهاست،جهنمآتشیااستذهنیمناست،آتش

2636مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خو بدزدد دل نهان از خوي اوقول و گفت و گوي اواز قَرین بی
ماقرینِایناینکهبدونقرین،ازهمدم،ازدوست،از، اوخويازنهاندلبدزددخوداز خودها،نسخهبعضی

بگذارد،تواندنمیاثرمارويکهنکندگفتگونزند،حرفماباکهکسیگوئیممیماکهبکند،گفتگوبزند،حرف

میاوازرايخومامرکزو.بگذارداثرمارويتواندمییکی،مرکزِدردردارتعاشیاثراتنه،:گویدمیموالنا

است؟یادتانخدا،حلمازگیرخوبگیر،خداگشائیفضاازرايخوتوکهگفتمابهامروزکهبکنیدتوجهدزدد،

مثلانسانِازبگیریدخوتسلیم،بالحظه،ایندرخداحلمازبگیریدخوتوانیدمیشماخدا،حلمازگیرخو
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زندهنهایتبیبهمرکزشدارد،حلمهست،زندهحضوربهوشماستدوستکهانسانیازبگیریدخوموالنا،

خويِشمامرکزاینصورتدراست،آنجنسازواستزندهمحدودیت،بهگرفتاري،بهکسییکاگرولیاست،

.ماگیریممیآن،ازدزدیدخواهدبدي

روم،میجاهرمننگوئیدشماندارد،منروياثريهیچايبرنامههروکنممیتماشاتلویزیونمنیدینگوشما

جمعنیست،چیزيهمچونگذارم،میاثرهمهرويهممنندارد،منروياثريهیچکنم،میگوشراحرفیهر

کههائیجمعآنوهست،کسیچهتکبهتکشما،دوستشما،قرینِکهبدانیدبایدشماگذارد،میاثرماروي

هست؟غیبتهست؟ستیزهدارد؟وجودآنجاانرژئیچهوشود،میگفتگوآنجاچهوکجاست،آنجا،رویدمی

بهبستگیهست،آرامشهست،شاديهست،گشائیفضاکهاستمجلسییکواقعانه،یاهست؟گرفتاري

.شماست

2637مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مایه از تو مایه رادزدد آن بیچونکه او افکند بر تو سایه را
است،دردوشدگیهویتهمفقطشامایهکهمایه،بیآنافکند،تورويراشومشسایهاووقتیگویدمی

.استخطرناكدزدید،خواهدتومرکزازرامایهرا،زندگی

2638مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یارِ بد او را زمرُّد دان که هستعقلِ تو گر اژدهایی گشت مست
همعقلمهستم،خردمندخیلیمنگوئیمیکهشماباشد،مستاژدهايباشد،هماژدهااگرتوعقلگویدمی

کورراتواژدهايکهداردزمرّديیکبد،یارِکهبدانیدولیکند،نفوذمنرويتواندنمیکسهیچاژدهاست،مثل

هیچولی،دانیممیخودمانکنیم،میکاريهرماکهگوئیممیماکنید،میتوجه.نکنریسکیعنیکند،می

شمارااینهافقطشماست،بهبستگیکنیم،مینگاهتلویزیونیبرنامهچهببینیمبایدماندارد،ماروياثري

.بدانید

2639مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

طَعنِ اوت اندر کف طاعون نهددیدة عقلت بدو بیرون جهد
میتوبهدیگريدیدةیکفورارا،حضوردیدةیعنیعقلدیدةآورد،میبیرونحدقهازراتوعقلدیدةیعنی

او،طَعنبرود،بینازشماکارنتیجهاینوشماحضورایننگذاریدکنید،میکارخودتانروياگرشمایعنیدهد،

قرارکُشندهوکنندهویرانطاعونکفدرراتواومخرّبتاثیراتاو،منفیتاثیراتیااوطعنۀاو،سرزنشیعنی
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شماپسخوب،.کندمیدچارذهنیمنبهراشمایعنیاست،ذهنیمندوبارههمیناینجادرطاعونگیرد،می

میشمارويدوستاثرِطورهمینوگفتند،چهصباقوموگفتند،چهپیغمبراناینکهیکیدیدید،راچیزتاسه

.داشتیمهمرابیتاینبله،باشد،چهتواند

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ها را ساز کنبارِ دگر آغاز کن، آن پرده
جمله خوبان ناز کن، اي آفتابِ خوش لقابر 

خواهیممیشدیم،خستهذهنیمنازدیگرمایعنیکن،آغازدیگرباریکگفت،داشتیم،غزلدررااین

راآنهافیکونکنوقضاقانونبابلديخودتکههائیپردهوکنشروعدیگرباریکتوهستیم،تسلیمبرگردیم،

بهمن،صورتبهوشناسیم،میراآنمنوتوولینشناسم،منولوباشدياپردههربزن،راآنهایعنیکن،ساز

برايکهچههرجهان،اینرویانزیباجهان،اینخوبانسويبهرومنمیمنیعنی.کننازجهاناینخوبانتمام

قضابهراجعبدهیداجازهبله،.بشومدیدارخوشآفتابتاباالخرهببرد،راماتوجهتواندمیوزیباست،منذهن

.دوبارهبخوانیمچیزي

1194مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دشمنان را باز نشناسی ز دوستچون قضا آید، نبینی غیرِ پوست
پیراناگردهیم،میانجامناشیانهخیلیانسانهامامنتهااست،زندگیطرحقضاست،شدگیهویتهماینقضا،

هویتهمدراصطالحبهمااینقدرکردند،میگوشآنهاحرفبهمادرهاوپدراگربودند،عارفاناگربودند،

دیگريقضايیکقضاست،اینبشویم،هویتهمجهانبهبرویماگرولیکردیم،نمیافراطم،اگفتهبارهاشدگی،

.ایمهگفتبارهاکه،کندمیآزادرامابشویمتسلیماگرکههست

1259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کنددرماندهدجانَتقضاهمکندجانقصدبارصدقضاگر
هویتهمهوشیارانهبایدمابعدبشناسیم،راجدائیتاچیزهاباکندمیهویتهمبردمیرامازندگی،طرحپس

میمااتفاقاتپذیرشباکهافتدمیاتفاقاتیوگیرد،مینشانهرااینهاقضاکهدانیممیوبیندازیم،راهاشدگی

وقتیگویدمیولی. اندازیممیرامانهویتهوشیارانهشویم،میهویتهمناآگاهانه. یمشدهویتهمکهبینیم

دشمنمانوچیستدوستمانکهفهمیمنمیو.بینیممیپوستفقطشویم،میهویتهمجهانبهرویممی
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نمیرااین. ماستدوستزندگیها،شدگیهویتهمازشدنآزادو،ماستدشمنشدگیهویتهم. چیست

: استحدیثهماین. دهیمتشخیصتوانیم

حدیث
».هرگاه خداوند اراده فرماید به انجام و اجراي امري، خرد خردمندان را از آنان می ستاند« 

1195مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ناله و تسبیح و روزه ساز کنشد، ابتهال آغاز کنچون چنین 
رويازدعاصورتایندرکردي،اشتباهکردي،افراطوهستیهویتهمزیاديچیزهايباکهدیدياگریعنی

مسئولیتممنکردم،اشتباهمناینکهقبولواعتراف. قواتمامباوصداقترويازدعایعنیابتهال. بکناخالص

کن،آغازابتهالشدچنینچونبله؟. کردننالهاست،ابتهالجزوهمهاینهادارم،طلبمنگیرم،میعهدهبهرو

. کردنصبرشدن،تسلیمبهکنشروعیعنی. کنسازروزهوتسبیحوناله

وضعیتایندرماحاالیعنی. الفَرَجمفتاحالصبرُکنصبردرج،ایننداردتسبیحیهیچگفته،مابههمقبال

عجزاظهاروبیاییمخودمانبهوبشویممتواضعشدن،خشمگینبجايوشکایتبجايبایدما. دیگراالنیمهست

اینجادر. کنیمپرهیزوبگیریمعهدهبررامانهوشیاريمسئولیتکنیم،صبرتسلیمدروبشویمتسلیموکنیم

بهلحظهوهویتیهمقبالکهچیزهاییآنپیشبرويخواهینمیلحظهبهلحظه. نیستماندنگرسنهلزوماروزه

کهدانیمیواستمرامر. هستیدردزیر. استسختکاراینوراهاشدگیهویتهمکنیمیشناساییلحظه

. نیستصبرازهاندهباشدرجههمعبادتیهیچوکنیصبرباید

واستانسانمختصچیزهاسويبهنرفتنهوشیارانهیعنیهوشیارانه،پرهیزکههمدانیممیوگفتهموالنا

تسلیم. استعبادتخودشفضاگشایی. کنیممیفضاگشاییهیماپس. استانسانمختصهمفضاگشایی

انسانمختصفضاگشاییوپرهیزگفتم. استمهمپرهیز. استعبادتپرهیزواستعبادتصبر. استعبادت

.ببریمبکارهوشیارانهخواهیممیراخاصیتتادواینماکهاست

1196مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زیر سنگ مکرِ بد، ما را مکوبکن کاي تو علّام الغُیوبناله می
دانم،نمیکهلحظهایندراعترافیعنی. کردنصفرراذهنیمنیعنیکردننالهاین. کنعجزاظهار. بکنناله

دارمتودمبهنیازمن. کنیکارفَیکونکُنباتوخواهممیمن. شوممیقضابهتسلیمونیستمبلدکردم،اشتباه

. هستنالهاست؟چیهمههااین. نکنممقاومتکنممیسعیدارممن. استصفرمقاومتم. پذیرممیراتودمو
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همهازکهتویعنیالغیوب،عالمبااستمرتبطوهستنالهذهنی،منعنوانبهمایاذهنیمنعجز. استعجز

اینطورکهحاال. دانیمیتودانم،نمیمندانم،نمیدیگرگوییممیمایعنی. خدایعنیالغیوبعالم. آگاهیچیز

کوبیدهخودمانمکراثردرکهفهمیدیمما. نکنخُردراماشدگیهویتهمبدهاياندیشهسنگزیرتوشده

.باشداینطوريخواهیمنمیدیگر. ایمهشد

1197مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

شیر را مگمار بر ما زین کمینگر سگی کردیم اي شیرآفرین
عملشدههویتهممرکزازاگرشدگی،هویتهماساسبردادیمانجامپلیدکارهايیعنیکردیم،سگیاگر

نگذاشتیموکردیممقاومتشدیم،بلندهیدانیم،میدانیم،میدانیم،میدانیم،میماگفتیماگرخداايکردیم،

میراماکهکسیايیعنی. باشدحضورتواندمیاولیشیرآفرینی،میشیرکهکسیاي. ببخشیدبیاید،تودم

همچنینیکمثالحاالشدیم،سگمابشویم،شیرماخواستیمیآفریدي،شیرکهکسیايکنی،شیرتوانی

.استکاملتسلیمنشانهبیتاینو. نکنمسلطمابهنهانگاهازراذهنیمنشیراینچیزي،

1198مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اندر آتش، صورت آبی منهآبِ خوش را صورت آتش مده
بصورتراخوشآبآنمنکهنکنکاريیکآید،میآنورازتسلیمموقعکهخوشآبگویدمیبنابراینپس

مااینکهاست،سختاینقدرلحظهایناتفاقپذیرشاست،سختاینقدرمابرايتسلیماینکهبراي. ببینمآتش

کهبکنیمبایدفضاگشایی. استسختفضاگشاییونیستیمافتادهاتفاقاتمسئولماواستماباحقگوییممی

ومردمقدردانیومردمتوجهومردمتاییدوحرصموقعآن. بینیممیآتشراآبآنولی. آیدمیآبآنوراز

. نکنراکاراینگویدمی. استآتشاینهاکهبینیممیآبراهمهاینهارا،بیرونکاذبهايخوشیدانمنمی

همبرنامهاولدر. فعالهستند،مادیدعینکدردهاوهاشدگیهویتهمآناینکهبرايشود؟میاینطوريچرا

کار. بینیممیهاشدگیهویتهمعینکپشتازمرتبکهاستاینماموفقیتعدمدالیلازیکیکردمعرض

چراکهدانیدمیشماشد،اینطورکهحاال. استاشتباهفکرمانهماست،اشتباهکارمانهمولیکنیممیهم

ذهن،بهرویممیشودمیباطلتسلیمبالفاصلهولیبینیم،میدرستشویممیتسلیمماوقتی. کنیممیاشتباه

سختمابرايتسلیم. کنیمنمیپیشرفتکههستهمینبراي. درستتابینیممیغلطبیشتر. بینیممیغلط

. رویمنمیبارزیرما. استسختآوردیمبوجودمارادردهاایناینکهقبول. استسختصبر. است
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جوريچهمن. کردماشتباهمنبگویمتوانمنمیمندارم،عارمنگویدمیوشودمیآتشتسلیمخودنتیجهدر

می. نشودخرابنرود،عاراینبارزیرتابمیردخواهدمیدلشآدم. بلهاست،عارذهنیمندیدازبله،م؟ویبگ

ننگیکاست،عاريیکاینخوب. شوممیخرابکردماشتباهمنبگویمجمعدرمناگر. شوممیخرابگوید

اما. شودمیدیدهآتشبصورتکندآزادرامابایدکهآننتیجهدر. کندتحملتواندنمیذهنیمناست،بزرگی

. شودمیدیدهآباست،آتشنرفتن،بارزیرگفتن،دروغ

منمادرموپدرگویدمی. هستسالشچهلاستنشستهاالنیکنفردیگران؟مالمتاست؟چیدیگرانمالمت

خرجکردن،شکنجهزدن،کردن؟کارچهآنهاگویدمیچرا؟. استآباینبنظرشخوب. اندهکردبدبخترا

خیلیکهگویممیمنواشبدیختیبرايشماردمیچیزتاهزارداشتن،نگهرامنبیسوادمن،بهنکردن

آباینسوزد،میحالتبهدلموشماستباحقومتاسفمخیلیاینشمابنظر. شماستباحقواقعامتاسفم،

ونروگذشتهبهکن،بازرافضاهستی،زندگیجنسازتولحظهاینبگویم. نیستآباست،آتشایناست؛

مننه. نهنکنبلهرا؟مادرموپدردیگرنکنممالمتمنپسگوییمیآید،میزندگینیرويبگذاربشو،تسلیم

.کنمنمیکاريهمچونمن. کردمخودمبگویمباید. استآتشاینبکنم،توانمنمیرااینکار

1199مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نیست ها را صورت هستی دهیاز شرابِ قهر، چون مستی دهی
مستاگرتوست،قهرشرابکهبشویمجسمیهوشیاريمستمااگر. استجسمیهوشیاريهمینقهرشراب

. استخودمانذهنیمنهماناشیکینیست. بینیممیهستصورتبهراهانیستمااینصورتدرشویم،آن

میاعمالذهنرويکههستندذهنجنسازهمتوجهاتوتاییداتآنواستتوهمجنسازنیستذهنیمن

رافکريچیزهايیکذهنیمن. استفکرجنسازهمبازهمچیزهاآنواستذهنیتصویرماذهنیمنِ. کنند

میحقیقترااینهاماولی. استخواب. استتوهماینهاهمه. شودمیخوشحالوگیردمیتوجهوتاییدمثل

.خواهیممیخداازداریممایعنی. مدههستیصورتهانیستبه. دانیم

سهمهمخودشخواهد،میخداازفهمیده،رااینهاکهکسیپس. ایمهمتوجهمخودمانخواهیممیخدااز

نجاتاینازرامنبیاتوخدایاحاالدارم،نگهراذهنیمنخواهممیمنکهبگویدشودنمی. گذاردمیراخودش

صفرماذهنیمنِدانشاینکهوصفرمقاومتتسلیم،بارامانسعیحداکثربشویم،متعهدبایدما. شودنمیبده،
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. االندانیمنمیراچیزهاخیلی. استسیاهزلفبهچسبیدناینگفتمابهامروزولی. بدهیمانجامفعالاست،

.کنیمنمیرهارامعشوقسیاهزلفولی. شدیمتبدیلوقتی. فهمیممیبعدا

1200مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بند چشم از دید چشمچیست مستی؟ 
تا نماید سنگ، گوهر پشم، یشم

هویتهماثردرهوشیاريچشم. بشودبستههوشیاريدیداست؟چیهاشدگیهویتهمبهمستیگویدمی

یشم. یشمیکهمپشموبیایدبنظرگوهرسنگبطوریکه. بشودبستههاشدگیهویتهمعینکیاهاشدگی

منِموقعآن. بیایدبنظرماهستیذهنیمنبیاید،بنظرگوهرسنگ. ارزشبیچیزیکپشم. قیمتیسنگیعنی

.استعالمایندرمستیاین. بیایدبنظرتوهماست،فرمبیکهمااصلی

1201مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چیست مستی؟ حس ها مبدل شدن
چوبِ گَز، اندر نظر صندل شدن

است؟چیذهنیمنِمستیگویدمی. ارزشبیچوبگَز. سوزانندمیاست،خوشبواست،قیمتیچوبصندل

گَزچوببطوریکهشوند،میخرابشوند،میمبدلماهايحسدهند؟میايمستیچجورهاشدگیهویتهم

چیزاماشودنمیدیدهاصیلچیزیعنی. استخوشبوبسیارکهآیدمیبنظرصندلچوبانساننظردرارزشبی

اگرو،کنیممیرهاراماناصلیمنوگیریممیراذهنیمنما. آیدمیاصیلبنظرنیستحقیقیکهاصیلغیر

وقتیشدمعلومپس. بینینمیدرستتوگوییممیشویم،میدشمناوبانیستاینطوريگفتمابههمکسی

. دیدنخواهیمدرستما،هستیمشدههویتهم

شخصیچنینهايراهنماییازوموالنامثلبزرگیوراهنمایکبهبشویدمتعهدشماکهاستخوبچقدر

خوانیم،میموالناازماراچیزهمهاوالکهعلتاینبهباشدشمابرايتواندمیمفیدبرنامهاین. کنیداستفاده

شماپس. گرفتیادازشواقعاشودمیکههاییآیه. هستقرآنخوبهايآیهها،صحبتاینوسطدرهمثانیا

نمیمااینکهبرايگویم؟میرااینچراحاال. کردنخواهندمنحرفراشماابیاتاینوبرنامهاینکهمطمئنید

بیراههمرتبنتیجهدر،ببینیمدرستتوانیمنمیداریمراهاشدگیهویتهمعینکوقتی. ببینیمدرستتوانیم

. رویممی
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جاهاآنحتیو،بگیرندراشمادستهابیتاینتاکنیدتکرارکنید،تکرارکنید،تکراربایدراهابیتاینشما

کاربردچهاینگوید؟میچیاینآورده؟اینجاراآیهاینچیبرايبگوییدبایدرسدمیقرآنهايآیهبهکه

چیآیهایناینجاهست؟چیزمینهنوشته؟چیبعدشنوشته؟چیقبلشاست؟آوردهاینجاچرادارد؟ايعملی

یکموالنارااینهاکهنیستبیخودي. نپریدرویشازهاآیهآنهمشود؟میمربوطمنچیزچهبهگوید؟می

آخربیتبهمربوطکهبخوانمهمبیتچندبدهیداجازهبله. گفتنمنازدیگر. استگذاشتهبخصوصیجاهاي

. استغزل

:گویدمی

34ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

خاموش کن، پرده مدر، سغراقِ خاموشان بخور

ستّار شو، ستّار شو، خو گیر از حلمِ خدا

:گویدمی. بله

3241مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زهره نبود که کند او ماجراحیرتی آید ز عشق آن نُطق را

یککنید،اعمالخودتانرويوکنیدتکرارراابیاتاینیواشیواشاگردهد،میدستانسانبهحالتاینپس

یعنی. رسدمیذهنیمنشدنصفرحالتآنبهکهشودمیزیادنقدرایشماحضورهوشیاريکهرسدمیجایی

وآیدمیحیرتی. استخدادستوقضادستاینودهدنمیتشخیصشماذهنیمنکهشویدمیمطمئنشما

خرَد،بهشویدمیزندهآنقدرشما. عشقبخاطرشود،میبستهآدمطقنُموقعآن. ماندمیآدمدهانبهانگشت

.شودمیخاموشذهناینجایی،یکشودمیبازکهشمامرکزشادي،به

چجوريبینیدمی. بکندسوالبدهد،جوابسوالبکند،جدلوبحثیاشنیدوگفتکهکندنمیجرأتآدمو

ماسوالبا. بردمیذهنبهراآدمسوال. نکنیدسوالکنممیخواهششماازمن. نیستسوالبهکند؟میکار

. برداردستخداوخودتوصفازگویدمیموالناکه.کنیممیتوصیفدوبارهفوقش. برسیمحضوربهتوانیمنمی

3460مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خودصافپاكذاتببینیتاخوداوصافازکنصافیراخویش
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.آوردمیتوصیففقطسوال

3242مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گوهري از لُنجِ او بیرون فتدکه بترسد، گر جوابی وا دهد

. ذهنبرودبایدبدهدجواببخواهداگرکهرسیدخواهیممرحلهاینبهماپس. حالتآندرترسدمیانسانکه

.بله. بیفتدبیروندهانشازگوهریکاستممکنموقعآن

3243مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا نباید کز دهان افتد گُهرلب ببندد سخت او از خیر و شر

شود،میساکتانسانباشدچههرذهنیمنقضاوتبیاید،ذهنیمنشَرِچهبیاید،ذهنیمنخیرچهگویدمی

دهانشازگوهرکهترسدمیاینکهبراي. شودمیآبقنددلشدرکهداندمیاینکهبرايچرا؟. شودمیخاموش

دیگراننزنیمحرفاگرماکهدهیم،میاهمیتهمهاینماکهذهنکردنصحبتاینکهبینیدمی. بیفتدزمین

. دیگرانتغییردرداردرااثرکمترینشوند،نمیراهنمایی

دیگرانرويکند،میزندگیبهارتعاشمامرکزکهحالتاینوکندحفظراحالتاینآدمکهاستخوبچقدر

آندرموالناچرا. آوردمیباالراذهنیمنکند،میتحریکراذهنگفتگو. کهنیستگفتگوبافقط. گذاردمیاثر

میبرایتانهمرااینها. ماندهبیتسهدو. بله.مدرپردهکنخاموشبخور؟خاموشانسغراق:کهگویدمیبیت

.ایمهخواندقبالراابیاتاین. بمانددرساینتوکهخوانم

2725مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رحمت استصبر و خاموشی جذوبِ

استوین نشان جستن، نشانِ علّت

انساناینکهواست،الهیرحمتشدیدکنندهجذبکردن،صبروبودنخاموشکه،رااینهاکنیممیهمیشه

وضعمبدبختم،خوشبختم،منآیاکهدهد،میتشخیصچهذهنکهببیندبجوید،بخواهدکندپیداذهنینشان

وصبرپسماست،مرکزدرکهاستمرضییاعلتهماننشانهمهاینهااست؟چقدرحضورماست؟چطوري

.نیستموثرگفتگونشانهايوداریم،احتیاجاورحمتبهماکند،میجذبراالهیرحمتخاموشی
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2726مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آید از جانان، جزاي اَنْصتُوابپذیر، تا بر جانِ تواَنْصتُوا
سرازیرشمابسويبودنخاموشاینپاداشخداازتا،بپذیریدراباشیدخاموشفرمانیعنیدانیدمیهمرااین

: هستاشآیههماینوبشود،

204، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
وإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمعوا لَه وأَنْصتُوا لَعلَّکُم تُرْحمونَ…

». خاموشی گزینید، باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید…«
.خوانیممیآخربیتبهراجعرااینها

34ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خاموش کن، پرده مدر، سغراقِ خاموشان بخور
ستّار شو، ستّار شو، خو گیر از حلمِ خدا

:گویدمیبله

2238مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

لب خموش و، دل پر از آوازهابر لبش قفل ست و، در دل رازها
مرکزتانوباشد،خاموشهملبتانباشد،قفللبتانبرولی،باشدهارازدلتاندرباشید،اینطوريتوانیدمیشما

.بجوشدشاديبهوعشقبهوخردبه

2239مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اندرازها دانسته و پوشیدهاندکه جامِ حق نوشیدهعارفان 
،اندهشدزندهاونهایتبیبهواندهنوشیدراحقجامکهعارفاننیست،الزمکردنترجمهدیگراستسادهخیلی

.گویندنمیولیدانندمیرارازها

2240مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مهر کردند و دهانش دوختندآموختندهر که را اسرارِ کار
زدنحرفبهشدنتحریکاینکهبدانیدو،نزنیدحرفو،باشیدخاموشدارید،نگهراخودتانتوانیدمیشماآیا

اینونیستآمادهکهکسیبهکنیدفاشنداردلزومیدانیدمیرااسراردانید،میشمااگرواست،ذهنیمنمال

مسنیستطالنیست،زرکهزرنما،یککهبینیدمیشمااگرکهاستاینبهمربوطقسمتاینبخوانم،همرا

شمامجلسدرو،استعارفکهکندوانمودخواهدمی،داردذهنیمنکهآدمییعنیاست،زرشبیهولیاست

نکنید؟دفاعخودتانازونرویدذهنبهونشویدتحریکشماشودمیید،انشستهاوپیشیانشسته
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3292مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بر دکان، هر زرنما خندان شده ست
زانکه سنگ امتحان، پنهان شده ست

ادعاهستم،زرگویدمیولینیستزرنماست،زرکهذهنیمنهریشاً،مایفعلبازارگفتکهبازارایندریعنی

وهستند،هویتهمکهکسانیبگویدخواهدمی.استپنهانامتحانسنگفعالًاینکهبرايچرا؟خندد،می، دارد

شد،خواهندامتحانفرداشد،خواهندامتحانهماینهانکنند،تحریکراشمااینهادارند،همادعاوخندندمی

.شدخواهندجوريچهگویدمیخودشاالنموقع،وآن

3293مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

باش اندر امتحانِ ما مجیراي ستّار از ما بر مگیرپرده
حاال.کنامتحانرامامالحظهباولی،کردخواهیامتحاندانممیو،مدرراماپردهها،عیبپوشانندهايیعنی

کهبگیریمیادتوانیممیماهمهیعنیشما،کرد،خواهدامتحانراشماخداکهدانیممیخوانیم،میرااینهاکه

وکرد،خواهدامتحانزندگیکهبدانیمکردیم،کارخودمانرويحاال خردهیک،هستیمنمازرمااگرنکنیم،ادعا

.کنندنمیتحریکرامادیگرنماهايزرضمندر.کنیمنمیادعا

3294مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دارد، ذَهبانتظارِ روز میبا زر به شبزند قلب، پهلو می

دانم،میداردادعاکهذهنیمن،تقلبیسکهتقلبی،سکهیاتقلبیطاليیعنیقلبطال،بارهودزریعنیهمذهب

عارفنیمهیا،باشیدعارفواقعاًشمااستممکنحاالدارد،ادعااست،درستیطاليکهموالنامثلآدمیپیش

.نهبشوید؟تحریکبایدشماآیابکند،ادعاداندنمیهیچکهکسیباشید،

طاليیکباعیارتمامطاليیکزرگرویتریندراست،شبوقتیاست،شبکهوقتیزربازندمیپهلوقلبآن

شبچونهستم،زرهممنکهگویدمیتقلبیطاليآنبیند،نمیکسیاستشبچوننشستند،جایکتقلبی

بیاید،روزبدهیداجازهگویدمیاست،خالصزرکهآناما.نیستزریااستزراین فهمدنمیکسیاست،ذهن

توانی،نمیموقعآندیگراست؟زرکسیچهشودمیمعلومکنندمینگاهآمدند،هامشتريآمدروزکهفردا

کسیچهشودمیمشخصبرسند،حضوربهمردمبرسیم،حضوربهما،شودروشنکمییکیعنیبیایدروز

است؟تقلبیکسیچهزراست
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3295مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اي مزَوِّر تا بر آید روز، فاشباش: با زبان حال، زر گوید که

حفظرامانخاموشیهمماکند،میحفظرابودنشزرشود،نمیتحریکزند،نمیحرفزبانبه،گویدنمیهیچ

یعنیبیایدروزبیاید،روزتابمانهمینطوريکننده،تزویراي: گویدمیکنید،حفظبایدشمایعنیکنیم،می

درراباورهااینآیاچیست؟باورهاباشدنهویتهمچیست؟حضوربفهمندبرسند،حضوربهمردمکافیازهاندهب

هستیمهویتهمآنباکهباورهااینآیاخداست؟این است؟دیناین،بشویدهویتهمآنهابابدهید،قرارمرکز

اینچون. گویدمیکنصبرشده؟تبدیلخدابهمادلحقیقتاًنهیا،هستندخداجايبههستند؟حقیقتاینها

مینیستخالیآنکهولیکندنمیادعااست،خالیمرکزشآنکهتازهاصطالح،بهکنندمیادعاشبدردوتا

.هستمطالمنگوید

3296مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بود اَبدالِ امیرالمؤمنینصد هزاران سال ابلیس لعین

هستم،مومنانامیرمنگویدمیبود،نشستهالمومنینامیرجايبهواقعدرابلیس،سالهزارانصد: گویدمی

.بلهنیست،کهفهمیدنمیکسهیچ

3297مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پنجه زد با آدم از نازي که داشت

گشت رسوا، همچو سرگین وقت چاشت

شدگیهویتهمکه،کنیممیتوجهپسگرفت،کشتیداشت،کهتکبريازداشت،کهغروريازآدمباگویدمی

است،توهمیکیاینخداست،قدرتحضورحضور،بابگیردکشتیتواندنمیابلیسیاشده،هویتهمانسانیا

می گویددهد،نمیتشخیصکسیولینشسته،مومنانامیرجايبهابلیسهستند،شبدرمردموقتیولی

.آمدخواهدباالاوبدبويمدفوعمثلبله،آید،میباالخورشیدکهوقتی

زیاديانسانهايیعنیشود،میروز،شودمیروزکهیواشیواشکرد،نبایدعجلههیچکهبگویدخواهدمیموالنا

ابلیسنمایندهکهذهنیمنکهفهمیدخواهندمردمبود،نخواهدمومنانامیردیگرذهنیمنرسند،میحضوربه

غلطدیدکهاستدرستمرکزدرهایشدگهویتهمیعنیبنشیند،خداجايبهتواندنمی،استابلیسخودیا
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بهشد،خواهددرستمردمدیدکهگوید،میموالناکشید،نخواهدطولخیلیغلطدیدولی این دارد،وجود

بفهمندمردموبروند،کنارمردمدلچشمجلوازهاعینکاینکهشدخواهدسببزندگیتکاملینضرباتدریج

ازبلکهنیستند،ذهنیمناینکهفهمیدخواهند.داردفرقخداپرستیدنباهاشدگیهویتهمپرستیدنکه

تجربهراابدیتونهایتبیبایدپس.استابدیتونهایتبیجنسازلحظهایندرهمخداهستند،خداجنس

. افتادخواهدکارازاستابلیسنمایندهکهپرست،باورآنونمازرآنپسکنند،

هاي گنج حضور در تلگرامبرنامهلینک متن کامل 
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