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97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

رفتم به سويِ مصر و خریدم شکَري را
خود فاش بگو یوسف زرین کمري را

در شهر که دیدست چنین شُهره بتی را؟
در بر که کشیدست سهیل و قَمري را؟

ملکی بندهء بد رابنشانْد به ملکت 
گُهري رابِخْرید به گوهر کَرَمش بی

خضرِ خضران است و ازو هیچ عجب نیست
کز چشمهء جان تازه کند او جِگري را

از بهرِ زبردستی و دولت دهی آمد
نی زیر و زبر کردنِ زیر و زبري را

شاید که نَخُسبیم به شب چونکه نهانی
شُمري رامه بوسه دهد هر شب اَنْجم 

آثار رساند دل و جان را به مؤثّر
حمالِ دل و جان کند آن شه اثري را

اکسیرِ خدایی است، بدان آمد کاینجا
هر لحظه زرِ سرخ کند او حجري را

جانهايِ چو عیسی به سويِ چرخ برانند
غم نیست اگر ره نَبود الشه خري را

هر چیز گُمان بردم در عالم و این نی
جاه و جاللست خدایی نظري راکاین

سوزِ دلِ شاهانه خورشید بباید
تا سرمه کَشَد چشمِ عروسِ سحري را

ما عقل نداریم یکی ذره و گر نی
کی آهويِ عاقل طلبد شیرِ نري را؟
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بی عقل چو سایه پی ات اي دوست دوانیم
کان رويِ چو خورشید تو نَبود دگري را

گُزاردخورشید، همه روز بدان تیغ 
سپري راتا زخم زند هر طرفی بی

بر سینه نهد عقل، چنان دل شکنی را
در خانه کَشَد روح، چنان ره گذري را

در هدیه دهد چشم چنان لعلْ لبی را
رخ زر زند از بهرِ چنین سیم بري را

رو صاحبِ آن چشم شو اي خواجه چو ابرو
کاو راست کند چشمِ کژِِ کژنگري را

با جزِ او عشق مبازیداي پاك دالن
نتوان دل و جان دادن هر مختصري را

خاموش که او خود بکَشد عاشقِ خود را
هنري راتا چند کَشی دامنِ هر بی
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز97شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

به سويِ مصر و خریدم شکَري رارفتم 
خود فاش بگو یوسف زرین کمري را

جهاناینواردانسانبصورتکهاستخداییهوشیاريمنظورش،رفتممنیعنی،رفتم:گویدمیموالناوقتیپس

،شدیمفرمجهانواردهستیمهوشیاري،هستیمخدائیتجنسازکهماپس.استفرمجهاننمادمصر.شده

کهاستاینمنظورشو،آرامششادي،شیرینی،خریدنبراي.استمصراسمشکهشدیمجهاناینواردیعنی

شاديآنیعنی،شکر:گویدمیوقتیو. رسیدیمنمیایزديآرامشوشادياینبهشدیمنمیجهاناینواردمااگر

.استجنسآنازهممااصلو،آیدمیزندگیطرفازکهاصیلآرامشآنواصیل

نمادیوسف.خریدمراکمرزرینیوسف،فرمجهانآمدمبگوبگو،آشکارنکنپنهان:کهگویدمیبعدمصرعدرو

و.شودمیزندهخداابدیتوخدابینهایتبهانسانبصورتکهاستخداامتدادیا،استانسانیهوشیاري

هویتهمازپسکه جهاناینبهآیدمیانسان،استبودنپادشاهنشانطالییکمرکهاینبهتوجهبابنابراین

ازو،کندمتالشیراذهنیمناینهوشیارانهجداییبهافتادنوذهنیمنتشکیلوجهانیاینچیزهايباشدن

.بشودزندهزندگیبینهایتبهو،بیایددرآنتوي

.دادیمتوضیحبارهاکهگیردمیصورتصورت،اینبهدهدمیتوضیحخودشغزلطولدرکههمینطورکاراینو

رااسمشکهشودمیفضایی،شودمیجایییکواردانسانبصورتاستزندگییااستخداامتدادکههوشیاري

تجسمفکربصورتراآنهاکهفرمیعنیچیزنوعسهبهکهکردیمصحبتهمبارهاآنجادرو.ذهنگذاشتیم

بهکندتزریقراهویتشکهداردراخاصیتاینخداییهوشیاري.کندمیتزریقیادهد،میهویتحس،کندمی

کردتزریقاینکهازپسو.کنیممیصحبتچیبهراجعبدانندهمهکهدهممیتوضیحرااینها.فکريفرمهاي

دردها،وشودمیارائهمابهفکرهمبازبصورتکهجهانیاینچیزهايیاوباورها،یعنیچیزجورسهبهراهویتش

چرخانذهنیتصویریک،فکربصورتذهندرکنندمیتغییروقتیاینهاترس،دانمنمیکینه،رنجش،مثل

.ذهنیمنگذاشتیمرااسمشکهآیدمیبوجود

هویتهمکهچیزيهرباو،استخودششدهتشکیلفکرازکهذهنیمناینکهکندمیفکرابتداهوشیاري

هویتهمهاعینکاینو،کندمینگاهجهانبهعینکآنباهوشیاريبنابراین،دیدشعینکشودمیشود،می
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وقتیولی،بودهزندگی،بودهخداهمینمامرکز،جهاناینبهبیاییماینکهازقبلما،مرکزشوندمیهاشدگی

وشودمیعوضمادیدهايعینکو،شودمیعوضمامرکز،کنیممیدرستذهنیمنوشویممیجهاناینوارد

همچیزهاباهوشیارياگراینکهبراياستالزمکاراینولی.زنیممیچشمبهراشدگیهویتهمهايعینک

زندهلحظهایندراوابدیتوزندگیبینهایتبهتواندنمی،برگرددو،نشودجداآنهاازهوشیارانهونشودهویت

.استالزمفراینداین،بشود

،کندمیایجاددیدآنجورکهدردایجاداثردر،نشودهویتهمحدازبیشاگرآیدمیهوشیاريبنابراینپس

خودششدهساختهفکرازکهدیگرچیزیککهشودمیمتوجهیکدفعهکشد؟میدردچراکندمیفکرانسان

پسراهویتشکهتدریجبه،استهوشیاريبراساسکهدارددیگريخودیک،نیستخودشآنو،داندمی

هویتآنهابهماکهچیزهاییآنازهویتگرفتنپسیعنیناهمانیدن. استهمانیدنناایناسم،چیزهاازگیردمی

.کردندرستراکاملانسانوزندگیبهآنهابهشدنزندهودادیم،

آگاهابديلحظهاینازلحظهایندرو،گرددبرمیهوشیارانهشدگیهویتهممدتییکازپسآیدمیانسانپس

اینو،ماجاودانگییعنیماشدنآگاهوابديلحظهاینیعنیاوابدیتاست،اوابدیتازآگاهیکاراین،شودمی

ریشهاینکنیم،میحسمارابینهایتریشهیکیعنیاست،شدنبینهایتهمزمانیعنیاوابدیتبهشدنآگاه

هميهمهوراياینکهبراياستکمرزرینو،استیوسفاسمش،استمرگیبیکهابدیتازآگاهیوبینهایت

.استهاشدگیهویت

اوذهنیمنکهفهمیدهوشیارانهاینکهازپس،شودمیجهاناینچیزهاينوکرذهنیمندرابتداآیدمیانسان

زیرآن،آیدمیفکربهکهچیزيهریعنی،رودمیفکرهاوهاشدگیهویتهميهمهورايو،کندمیرهانیست

خواهدمیايعدهیکبراياینکهبرايبگوفاشگویدمیعلتاینبه،بگوفاشگویدمیو.گیردمیقرارمانفوذ

راباورهامخصوصاً،کردندمرکزشانکههاشدگیهویتهمهمانآنهادارند،ماديمرکزآنهاکهکندبیانرااین

.بماندنبایدهیچکسذهنیمنحالتآندریعنی.بگوفاشخواهیمیحاالگویدمیبنابراین.اندگرفتهخدا

ازبگیردزندگیوبرودخدابسويبایدانسانذهنیمندیدباذهنیمندرمصربسويرفتمگویدمیاینکهپس

معروفقدیمدرخوبشکرداشتنبهمصرکهدانیدمیمصر،استمصردرشکرکهبینیدمیدیداینباولی،خدا

نمردهبرسیم،خدابهبرویمبمیریمماکهنیستاینطوريکهبگویدخواهدمی.استفرمجهاننمادمصرو،بوده
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زندهکهکندمیبیانهمرامهممطلباینو.بشویمزندهاوبینهایتبهبایدهستیمزندهتنایندرکهوقتی

بدناینتويونمردیمکهزمانیتایعنی،استتندریعنی.استمصردراالنهمینانسانقیامتوخدابهشدن

بتیشهرهچنینیک:کهگویدمیبعديهايبیتدرکمااینکه.کنیممالقاتاوباوبشویمزندهخدابهبایدهستیم

واستخدابهشدنزندههمانبتشهرهبیند،میباراولینبرايانسانفقطندیدههیچکسیعنیدیده؟کیرا

،کندمیزندگیتنشدردرحالیکهکهاستاینانسانمأموریتو،استمقدورانسانبرايفعالًاینو،اودیدن

همانمصربدانیدشمااینکهبرايدیگرمثالیکاما.بشودزندهاوابدیتوبینهایتبه،داردعاديزندگییعنی

:گویدمیکنیدنگاهرابیتاین،استتن

1247ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی
در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش

چیزيآنواستفرعونهمینذهنیمناینکهکنیممیدرستذهنیمنیکجهاناینبهآییممیماوقتیپس

ایندرآیدمیهوشیاريپس.کنیممیزندگیتندرذهنیمنبعنوانما.استتنبیندمیجهانایندرکههم

بالحظهایندرهوشیاري.شودمیفرعونو،کندمیدرستمنیکجهانیاینچیزهايدرآورنفکربهباجهان

ببیندآنطورياگرهاشدگیهویتهمعینکپشتازیکی.ببیندتواندمیجوردو،داردآزادارادهاینکهبهتوجه

.موسیشودمی،بردارددلشچشمجلويازراشدگیهویتهماینلحظهیکوبشودتسلیماگر.فرعونشودمی

.استهوشیاريبهآگاههوشیارينماداینهابرگزیدهنوریامسیحیایوسفیاموسی

راچیزهابشویمآگاهکردیم،بغلراچیزهااالنهستیمهوشیاريمایعنی.شدهیکیخودشباهوشیاريیعنی

بهقائمومادي،جهانازگیریممیفاصله،بشویمآگاهخودمانازهوشیاريبعنوانکنیمبغلراخودمان،کنیمرها

ازبالفاصلهو،بینهایتشویممیبشویمقائمکاملبطوراگرو.شویممیخداذاتبهقائمشویم،میهوشیاريذات

آگاهلحظهاینبهآییممیو،شویممیجمعآیندهوگذشته،کندمیزندگیزماندرکهذهنیمنیعنیتن

. داریمبرمیدلمانچشمیعنیچشممانازهمراروانشناختیآیندهوگذشتهعینکوابديلحظهاینازشویممی

هم،بینیمیلحظهیکدرونتدر،بکنیبیرونتنمصرازرامنیتیعنیمنیفرعوناینتواگرگویدمیپس

همآن،شودمیسادهماذهنموقعآن،لحظهایندرخدابینهایتبهشدنزندهموسی.راخودتهارونوموسی

سمبلیکاینهاو،بودسوختهزبانشموسی،بودهموسیسخنگويهاروندانیدمیکههمینطور.هارونشودمی
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بایدذهنولی،ماستزبانذهن،کنیمصحبتنداریمزبانهوشیاريزندگیبعنوانماکهاستایناشمعنیاست

اینفرایندو.نکنیمزندگیذهندردیگرهمماو.نباشدذهندرهویتیعنی،باشدسادهباید،باشدهارونمثل

.دهدمیتوضیحغزلدرراموضوع

اینکهبفهمدنفریککهاستمهمیمطلباین.راکمريزرینیوسفبگوفاش:گویدمیاینکهکردمعرضو

راهآنبادیدآنبااگرو.استغلط،بیندمیهاشدگیهویتهمعینکپشتازاشذهنیمنبااالنکهچیزي

چون،بگوفاشاینکه.رسیدنخواهدموقعهیچورود،میذهنیخدايیکبسويذهنشدر،برودخدابسويها

خوبکارهايهمکنندمیعبادتهم،کشندمیهمزیاديزحمتو،گردندمیذهنیخدايدنبالهاخیلی

خوبولیشنیدخواهندآنهاگویدمی.رسندنمیجاییبهبنابراین،کنندمیذهنیمنباهمیشهولی،کنندمی

.گفتراحقیقتباید،بشنوند

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بتی را؟در شهر که دیدست چنین شُهره 
در بر که کشیدست سهیل و قَمري را؟

االنماکهشهريایندرکهگویدمی.کائناتچیز،همه،نشدهاظهاروشدهاظهارجهانوجود،جهانیعنیشهر

،شویممیزندهخدابهواقعدرماکهکنیدتوجه؟استدیدهرامشهوروآوازهپررويزیبااینکسیچه،هستیم

ندیده؟چراندیده،حاالتاکسیولیشناسند،میهمهظاهراًهم،استزیباهمبت،شهرهگذاشتهراایناسمو

خواهدمیفکرهایشوحسیچشمباانسانفعالًاستانسانهمیناولینش. ببیندخواستهمیچشمبااینکهبراي

سایهاینو،استسایهذهنیمناینوحسیچشماینکهدهدمیتوضیحغزلطولدرموالناولی.ببیندراخدا

.کندعقلیبیبایدو،رودمیخورشیدبسوي

ذهنیمندریعنی،باشدعقلبیخیلیبایداینرودمینرشیردنبالکهآهوایناینکهبهکندمیتشبیهبعداًو

شیربوسیلهکهاستآهوییایندرحالیکه،کناربگذاردراذهنیمنعقلباشد،عقلبیآدمکهاستهنریک

.شدخواهدنابودرسیدآفتاببهاینکهازپس،رودمیآفتاببسويکههمسایه.شدخواهدخوردهزندگی

یکازپس،برویمخدابسويحقیقتاًباشدقراراگر،ذهنیمنبعنوانکردیمدرستماکهچیزيایندیگربعبارت

اینکنندمیمردميهمهکمااینکه،کنیمتعمیروداریمنگهراذهنیمنکهباشدقراراگربشود،صفربایدمدتی
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هویتهمبهوکنیممیدفاعمانذهنیمنازمادهیم،مینشانواکنشماشودمیتوهینماباورهايبه،راکار

.شویممیناراحتمابرسدضررماهايشدگی

راهایمانشدگیهویتهمولیبدهیم،دستازرامانهايشدگیهویتهمکهترسیممیترسیم؟میچراما

کوچکهمکنیممیحرکتبسویشماکهچیزياین: گویدمی.بینداریمرادردهایمانبایدبدهیم،دستازباید

معتقدقدیممثالً،داردهاییخاصیتدانیدمیکهاستايستارهسهیلو.استسختدیدنشسهیل،مثلاست

اینماتادیگربعبارت.استآنازسیبرنگیادهد،میآنبهخوبیرنگو،کندمیخوشبوراپوستکهبودند

ایناتفاقاطرافدریا،لحظهایناتفاقمقابلدرکنیممیبازرافضاکهوقتیبینیم؟میچجوري،نبینیمراسهیل

مافکرهاياینزیرکهبینیممیمدتییکازپس،شودمیبازشودمیباز،شودمیبازکهفضایواشیواش،لحظه

این.بینیممیراسهیلداریمموقعآن،دهدمینشانوکندمیارائهمابهراخودشداردخاصیآرامشیک

.استسبببیشاديیکاست،سبببیآرامش

خواهدمابهخوبیبويو،کردخواهددرسترامارنگکهسهیلیواشیواش،ممتدفضاگشاییوتسلیماثردر

ماپس. دهدمینورهمچهارده،شبماهیعنیقمر،استزیباهمکهشدخواهدقمرمدتییکازپسو،داد

کهبیندمیآگاهانهراخداکهاستموجودياولینانساندیگربعبارت.بکشیمآغوشدرراقمروسهیلگویدمی

:گویدمیهمینبراي،ببیندهمراخداباشدداشتهذهنیمنتواندنمی،شودمیتبدیلاوبه

خداخداهمه،استمعروفخیلیخدااست،معروفخیلیبتاین، رابتیشهرهچنیناستدیدهکهشهردر

،نورانی،بینهایتحالعیندر،کوچکچیزیکبایددیدنشبراياینکهبرايندیده،حاالتاکسیولی،کنندمی

ذهنیمنراهاشدگیهویتهمآنمنلحظهایندراینکهبهشودمیهوشیارانسانیعنی.بربکشیدربایدزیبا

.کشیدآغوشدرشودنمیراخداولیکشم،میآغوشدرراخدامثالً،گردمبرمی،کنممیرهارا

هویتهمهمینکردنرهامعادلشود،میمنطبقهوشیاريرويهوشیاريشوم،میزندهخودمبهخودمیعنی

الیعنی،نیستماینهامنبگویداالن،چیزهابهکردههویتتزریقآمدههوشیاريگوییدمی شمااست،هاشدگی

تزریق،داشتیمهویتماشدیمجهاناینواردوقتییعنیهویتش را از آنها می کَنَد، باالخرهرااینهاهمهکند

فکربصورتکهچیزيهراست،اي هسادچیزخیلیاین،هوشیارانهبگیریمپسخواهیممیاالن،چیزهابهکردیم
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آگاهآنازهوشیارانهگویدمیهمپایینو.نیستمتومنگوییممی،کنیممیالرااین،بکندجاازراماخواهدمی

.کشیممیآغوشدرراقمروسهیلوشویم،می

،کنیددباغیباید،استاینهاوگوسفندمالکهپوستیاین،واقعدراستپوستکهراماذهنیمنسهیلاینو

معتقدرابویشولی،گیردمیخوبیبويباالخره،اینهاوبزنیددواوبدهیدمالش،کنیدچیزکههمچقدرهرولی

درد،بکشددردیعنی،بشوددباغیبایدهمماذهنیمنپوستاینبنابراین، بدهدبایدسهیلآنکهبودند

یواش،ماذهنیمنپوستبهخوردمیکهسهیلآننوریابوي،کنیممیبازرافضاکهتدریجبهولی،هوشیارانه

.بفهمیمماخواهدمیراچیزهااین.شویممیخوشبواموماذهنو،رودمیبینازذهنیمنیواش

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بنشانْد به ملکت ملکی بندهء بد را
گُهري راگوهر کَرَمش بیبِخْرید به 

مقامییکاصطالحبهرابديبندهیکپادشاهیسرزمینییکدر: گویدمیکند،میبیانراذهنیمندیگراالن

بدياینبهنبودقرارهمماهوشیارياست،خدایاشاهملکاست،جهانهمینملکتدیگر،مامثل،رساند

اینچیزهايباآمدهبدبندهاینو،گذاشتهمهمیکارسر،باشیمماکهبدبندهیکخداپس.شدهحاالولی،بشود

در.آمدهچیبرايرفتهیادشاصالً،شدهگمدردهایشدروهایشفکردروذهنشدر،شدههویتهمجهان

.ستیزدمیلحظهاینفرمبالحظههمین

یادمانبلهبله،گفتیمما؟هستیمنجنسازتو:کهپرسیدهماازخدا،باشیمماکهکهالستروزدربندهاین

هویترفتهیادشتعهدآنوالستآنگویدمیکه.بدبندهگویدمیدلیلاینبهشناسیم،نمیرااودیگرورفته

خدایااستهوشیاريجنسازیعنی،استآنجنسازکهراقدیمآنو،استحادثآنکهکردهایجادجدیدي

:گویدمیاما.آمدهکارهمینبرايو،داردامکاناالناوبهشدنزندهدرحالیکه.کردهفراموشراآنکلیبهاست

هست،خرابکاريهست،در این جهان دردهاایجادشاملمابديوبماند،بدبصورتبدبندهایننگذاشتخدا

مابديازاینهاجمعی،وفرديدردهايجمعیوفرديترسایجاد.کندمیچکارذهنیمنکهدانیدمیشما

.هستچیدانیمنمیرامأموریتمان، ودهیممیادامهراذهنیمناینکهبراي،آیدمی

بیکرمشگوهربهبِخریدیعنی.بودیمگوهربیدرحالیکهخریدگوهريیکبهراماایزديکرم:گویدمیاما

وزندگیبایداصلدردرحالیکه،استبدگوهرمانباشد،مامرکزبایدذهنیمنکنیممیفکراالنمارا،گوهري
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بهخواهدمی،بدهیمکهکندمیایجاباوکَرم،بدهیمراذهنیمنایناگرمابنابراینپس.باشدمامرکزبایدخدا

را،گوهريبی:بخوانیمتوانستیممیالبتهرا،گوهريبیکَرمشگوهربهبِخرید.دیگرخردمیراماوکندکمکما

کَرمشگوهربهبِخریدشود،میجورشدوهرولی،راجمعی داشتنمنیتورامنیعنیرا،بودنگوهربییعنی

.بدهدنجاتخواهدمیرا،مادادنجاتیعنیرا،گوهريبی

نگاهاویواشیواش،اینهاوکردنفضاگشاییوشدنتسلیمبهکنیمشروعمااینکهمحضبهدیگربعبارت

کههمینطورکند،کمکمابهتاایستادهآنجادائماًو،کردیمایجاددردچقدرماویمکرديبدچقدرماکهکندنمی

:خواندخواهمهمبعداًکهبخوانمهمرااینبله. دهدمیتوضیحغزلدر

221مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کریمان کارها دشوار نیستباتو مگو ما را بدان شَه، بار نیست
دهند،میهاشدگیهویتهمکهدیديآنباوکندمینقصاحساسذهنیمنچون،نگوذهنیمنبااالنتو

اصالًاینها،خداومنکهگویدمیو،کردهمنعکس،کردهتجسمبزرگیچیزیکراخداو،کندمیکوچکیاحساس

برسیمخدابهخواهیمنمیما.استغلطتلقیطرزایناصالًبرسم؟خدابهتوانممیمنچجورينیست،درست

متوجههوشیارانهفقطماکند،میجمعراخودشامتدادخودشو،استخودشامتداد،نداردوجودمایی

بهمربوطکه،فکريفُرماسیونهايبابشودمشغولیابشودهویتهمیابشوددرگیرنبایدخداامتدادکهشویممی

: گویدمیگوید،میآخرقبلمابیتدرکههمینطوراینها،استجهانیاینچیزهاي

ودلنباید،دهدمینشانفکرکهراچیزهایی،آفلچیزهايمختصربهیعنیرا،مختصريدادنجانودلنتوان

بینیمیوکنیمیفکرذهنیمنباکهتوییپس،.بشویمهویتهمیعنیبدهیمراجانمانودلبدهیم،راجانمان

دشوارکار،استکریمخیلیهمخداکه،کریمانبادرحالیکه،دهدنمیراهیکتاییفضايبهراماخداکهنگو

اگر فوراً،داردپولدالرمیلیونپانصد،دانممیچهکسییکدالر،هزارصدمثالًداریدبدهییکشما.نیست

خداهمقدرتمندترینو،داردقدرتکهکسییکپس.بخواهداگر،باشدکریماگر،بدهدراشمابدهیخواهدب

نگوییدموقعهیچشماپس.بدهدنجاتآگاهانهنادرگیرياینازراماتواندمی،استخداهم ترینکریمواست

.بشویمزندهخدابهتوانیمنمیماکه

بهمادر،هاشدگیهویتهمازکندآزادرامااینجافرستادهرامااینکهودارداوکهلطفیدارداوکهبخششیبا

،استکردنکمکحالدراولحظههرپس.ماآمدیمقصدآنبهدارد،وجودمنظورآنهنوز،بشودزندهخودش
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ایناتفاقاطرافدرفضاگشاییباگیریم؟میراهاکمکاینچجوري.بگیریمراهاکمکبشویمهوشیاربایدما

عشقهست،لطفهست،کرمهست،خردشدهگشودهفضايآندردهد،میتوضیحخودشاالنکهلحظه

.بله،هستبگوییچههرهست

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خضرِ خضران است و ازو هیچ عجب نیست
کز چشمهء جان تازه کند او جِگري را

ابديلحظهاینبهشدنآگاهگفتیمکه.استجاودانهزندگینمادکهخضرپساست،خضرهاخضرخداگویدمی

لحظهاینازو،باشدبینهایتعمقشلحظهایندر،بشودمستقرلحظهایندربیایدبتواندکهانسانیهر.است

نماد.استخضرآدماین،نرودروانشناختیزمانبهدیگروبکنند،نتوانندجهانیاینچیزهايوباشدآگاهابدي

گیرند،میاوازراآبشانجهاناینهايخضریعنی.دهدمیآبخضرآنخضرهااینبه: می گوید.استخضر

ازکه،زندگیازیعنیاو،ازنیستآورتعجب،نیستانگیزشگفتبنابراینپساست،خضرانخضرگویدمیوقتی

منبعشادي،منبعحیات،آبمنبع،کنندهزندهيچشمهدیگر،استاودرجانيچشمهدارد،کهجانیيچشمه

.خردمنبعآرامش،

براي،استتشنهقدرچبینیدمیاست،تشنهاالنمافردفردجگراینرا،جگرياوکندتازهجانيچشمهازکه

هستیم،غمگیناالناگرکهکنیممیفکرمثالً،هستیمجهاندرحیاتآبجستجويدرمااستمدتهااینکه

راهاشدگیهویتهماگرکنیم،مینقصحسداریم،اضطرابهستیم،نگرانکنیم،میتأسفاحساس، ترسیممی

خانهندارم،پولچونرسم،میزندگیبهبشودزیادپولماگرگویندمیهابعضی.شدخواهدبهترماحالکنیمزیاد

.استبدحالمندارمقیمتگراناتومبیلدانمیمچهندارمبزرگ

توهنوزبدهد،آبتوبهبایدخضرانخضراینکهبرايشد،خواهدبدتحال،باشیداشتههمراآنهااگرنه،

ازمان،اتومبیلازپولمانازمثالًخواستیم،زندگیآبماجهانازچونتابحال.بگیريآبجهانازخواهیمی

مردمقدردانیاز،مردمتأییدازمردم،توجهازمان،دادنپزاز،ماندانشازمان،مقامازمان،بچهازهمسرمان،

اگریکدفعه.ماایمتشنهاست،تشنهجگرمانبنابراین،نداردزندگیاینها ،اینهانداده،خواستیممیزندگیما

.بدهدآبمابهتواندمیخضرانخضر،آیدمیآنورازآب،نیستبیروندرآبکهبشویممتوجه
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کارمناستدرست.نیستزندگیبیروندرکهبرسدنتیجهاینبهنفریکحقیقتاًکهوقتیشویم؟میمتوجهکی

تاذهنیمنکهچیزهاییآن.نیستزندگیاینهاتويولی،خرممیبهترياتومبیلکنم،میزیادراپولم،کنممی

کنممقاومتوکنمستیزهاینکهبجايمنبنابراینو.نیستزندگیتویشهستزندگیتویشگفتهمنبهحاال

ایندوبارهو. کنممیبازاطرافشدررافضاافتدمیبرایمکهاتفاقیهر،رسانممیصفربهرامقاومتدیگراالن

:گویدمیکهبیاوریدبیادشمارامعروفابیاتآنوهندسهقضایاي

1344شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

بپذیرنفختزرودهدتجاناودم
علل موقوفنهستفیکونکناوکار

،بودهکمرزرینیوسفورا،شکريخریدمومصربسويرفتم،دهدمیتوضیحداردموالنااالنکهفرایندياینو

برايرااتفاقبهترینقضاقانونقضا،قانونباتماماًاینهابوده،خدابهشدنزنده،بودهخودمپادشاهییعنیاین

قضاوترسانید،میصفربهرامقاومتو،کنیدمیبازرافضااطرافشدرشماوآوردمیبوجودلحظهایندرشما

اودمِ،بپذیرنَفَختزِرودهدتجاناودمِ. آیدمیانرژينَفَختقانونبهبناآنوراز،رسانیدمیصفربهراذهنی

ماذهنیهايعللموقوفواستفَیکونکُناوکارنیست،ماروشهايوهاقضاوتوعجلهباهمکارشوآید،می

منافتادکهحاال،داافتمینبایداتفاقاینباشد،اینطوريبایدکنممیفکرمنذهناًبگوییمتوانیمنمیما . نیست

.منذهنیکشخططبق،کندمیتغییردارداینکهمثلپذیرم،میزوربهپذیرممی

يچشمهازبتوانداوتاکنار،بگذاریمرامقاومتکنار،بگذاریمقضاوتمان،کناربگذاریمرامانذهنیکشخطباید

باشمچیزيفکربهاینکهبدونبینیممیمنبدهد،منبهآنورازحیاتیآبیکیعنی.کندتازهراماجگرجان

امکانگویدمیکاراین.کندنمیناراحترامنچیزيدیگربرد،میخوابمشدم،ریلکسشدم،آرامشدم،شاد

بیرونیاذهندرخضردنبالبهیم،گردمیچیزآن،یمگردمیچیزایندنبالذهنتويماکهزمانیتا.دارد

.ستادروندر،نیستبیروندرخضرانخضرگردیم،می

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

نی زیر و زبر کردنِ زیر و زبري رازبردستی و دولت دهی آمداز بهرِ 
یکمناالنو،کردیمدرستماکهپارکیاینیعنیبیایدخواهدمیخداکهگوییممیگوید،میذهنیمنبهدارد

ورا،آنهادارمدوستکنم،میکنترلهمراآنهادارمبچهاست،همسرمباالخره،کنممیکنترلشدارمهمسر
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راآنهاپدرم،مادرم،دارم،نقشیدارم،سواد،دادمخودمبهنسبتهاسريیکگلیمآندرکردم،درستگلیم

بریزد؟بهمرااینهاخواهدمیرئیسم،آنجا،کشیدم

یعنیزبردستیبدهد،قدرتشمابهآیدمیداردآناست،زبروزیراصالًکهخودشاینهاگویدمینه،:گویدمی

ونداري،قدرتاالن،هاشدگیهویتهمهمینبه،جهانبهکندمسلطراتو،باالببردراتوخواهدمیدستی،باال

خرداست،آرامشاست،سبببیشادياست،لطافتاست،عشقهمیندولتاین،بختینیک،دولتدادن

تشخیصتوانو دهدمیقدرتمابهاو.آیدمیقدرتشدهبازفضايآناز،کنیممیبازرافضاماوقتیپساست،

نهباشیم،مسلطآنبهبایدما،باشندداشتهقدرتنبایدمابهچیزهااینوندارند،زندگیچیزهااینکهدهدمی

نه،آیدمیدادنبرکتودادنقدرتبرايزندگییاخدایاعشقپسباشم،کسیذلیلباشم،پولمذلیلمناینکه

.رودمیبینازدارد اینکهاست،زبروزیرقبلازکهچیزيکردنرووزیربراي

،روندمیبینازدارنداینهاوکردیمدرستآفلچیزهايوجداییبراساسراذهنیمناینکهاستایننهمگر

تشخیصقدرتشمابهداردولیبشود؟چیکهبریزدبهمرااینخواهدمیخدا،بودهزبروزیرقبلازآخر این که

توهمبراساسهماینو،استتغییرحالدردائماً،بودیدچسبیدهبهشکهچیزياینبفهمیدشماکهدهدمی

درشماتوهموشماتجسمفقط. نداردحقیقتبامطابقتو،نیستدرستهیچکدام،شدهدرستشماهاي

شاديو،بدهدبرکتوبدهدقدرتشمابهآمده. کهکندزبروزیررازبروزیرنیامدهخدااست،اینطوريهپروت

.بدهدنعمتوبدهد

منکهراآن،آیدمیزندگیخردیکدفعهکنیممیبازرافضاماکهبگوییمنبایدبترسیم،خداازنبایدماپس

نکردهتوطئهزندگیاینکهبهکنیدتوکلندارند،زندگیآنهاولی،بگیردبایدراآنهابلهگیرد،میمنازچسبیدم

قچماباخواهدمیو،اینجافرستادهراخودشامتدادکه،آیدمیدرجورعقلبهاینیعنیکرده؟توطئهخداکه،

بهدمهايغصهاینکهدیگر گفتموالنا.بینیممیاینطوريذهندرماببرد؟بینازکندلهراخودشامتدادبزند

.توستفعلدم

3182بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

الْقَلَمجفّقَدمعنیبودایندمبهدمهايغُصهاینتوستفعلِ
فرم، یعنیدهدمیزندگیمابهلیاقتمانبهبناو،کندمیترسیمدر این لحظه رامازندگیخدااینکهاست؟یادتان

او،داردزندگیقلمدارد،خداقلمبهبستگی، خال مااستچجوريحالمحاالگوییممیماوشودمیخشککهما 
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حالمچرا.فهمیممیامشدخشکوقتی لحظه،ایندرداریمرالیاقتشماکهاياندازهبهنویسدمیچجوري

چسبیدي،بودهماولازاست،زبروزیرکهچیزيبهاینکهبراي.ناراحتمنگرانم،شد،بدحالماست؟اینطوري

مندیدازباید،بشویمتسلیمبایدکاراینبرايبدهد،برکتوبدهدقدرتتوبهاودهینمیاجازهاینکهبراي

بادیگروبرداریم،دستهاقضاوتازوذهنیمنمقاومتازذهنیمنستیزهازذهنیمناعتراضاتازذهنی

.نشویمهویتهمآفلچیزهاي

97ةشمارمولوي، دیوان شمس، غزل 

شاید که نَخُسبیم به شب چونکه نهانی
مه بوسه دهد هر شب اَنْجم شُمري را

استآنجاکههمماه،شماردمیراهاستارهوخوابیدهبامپشتشبمثالًکهکسیگویدمی،کندمیکهتشبیه

هویتهمها،ستارهو،راذهندرخوابیعنی،رادنیااینشببکنیدتجسمحاال.دیگرکندمیبوسشماهخوب

یعنیچی؟یعنیشماردمیشمارد،میراهاشدگیهویتهماینهوشیارانهکهکسی.باشندماهايشدگی

خرداین،کنممیبازاطرافشدرفضامن،استاشیکیایناست،منشدگیهویتهماینیعنیشناسد،می

یعنیاهم،استآزاديبامساويگفتیمشناسایی،بشناسیدشمااینکهمحضبهخوبشناسد،میرااینزندگی

شایدنخوابیم،االنهمینیعنیذهنشبدنیاشبدرکهاستشایستهبنابراینپسکند،میبوسراشماخدا

.استشایستهیعنی

درداینکهبجايباشم،تسلیملحظهاینیعنیچی؟یعنینَخُسبیمنَخُسبیم،کهاستسزاوارنَخُسبیم،کهشاید

نَخُسبیدن،هستم،ناظرعقبکشممیمانم،میبیدارمنو،بکندرامنشدگیهویتهمیکببردبرداررامن

ببینملحظهاینو،گذردمیچیذهندرکهذهنتاحواالبهبودنمراقب،احوالبهبودنناظریعنیماندنبیدار

استستارهیکاینخوبدارم،پدرمازرنجشمن،دارمهمسرمازمثالًرنجشمن.شدمهویتهماینبامن

رازندگیشدگیهویتهم،شودمیآزادتویشاززندگیبخشممیاینکهمحضبهوبخشم،میرااینشناختم

آگاههوشیاريبههوشیاريلحظهآنیعنیخدا،کردنبوسیعنیناهمانیدناست،ناهمانیدنایندهد،میپس

.خدابهشدنزندهیعنیلحظه،ایندرهوشیاريازهوشیاريشدنآگاهیعنیخداکردنبوسشود،می

توانینمیببینی،توانینمیهاحسباشمانهانیاینکهبراي،فکرخواببه،فکرشببهشب،بهنَخُسبیمکهشاید

اَنجموستاره،یعنیاَنجم. هستیمستارگانشمردنحالدرکهوقتیرامابوسدمیماهکنی،فکرتوانینمیببینی،
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آزادهنوز،هستیمذهنتويدرحالیکهیعنیشبدرکهاستاینآنازمنظوروشمارندهستارهیعنیشمر

شدخرابحالتانبینیدمیشمااالن.بشویمهایمانشدگیهویتهمناظروعقببکشیمتوانیممیما،نشدیم

یکباداریدکهبینیدمیشدهخرابحالتانبکنم،خواهمنمیکنم،میستیزهدارممنکهاوالًخوبگوییدمی

.کنیدمیمقاومتداریدکنید،میمتوقففوراًجنگید،میچیزي

خردآنبا،کنیدمیمالقاتخالیفضاخردبادفعهیکفضاکردنبازکنید،میبازرافضاکردنمقاومتبجاي

دارید،تاندوستازرنجشدارید،مادرتانازرنجشدارید،پدرتانازرنجشکهشویدمیمتوجهشماخالیفضاي

آزاديمساويگفتیمشناساییوهستید،پولتانباشدههویتهمدارید،دیگرهايدردرنجش،گویممیمثالً

بههوشیاريشدنآگاهیعنیماهبوسیدنو، شبدرها،شدگیهویتهمشناسایییعنیشُمر،اَنجماست،

:گویدمیراهمینبله، هوشیاري

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آثار رساند دل و جان را به مؤثّر
حمالِ دل و جان کند آن شه اثري را

اثریامؤثرگفتیمواست،زندگیاستخدامؤثراست،اتفاقاتهمینآثارکند،میمعنیراقبلیبیتداردواقعدر

لحظهایندرکهاتفاقیهر،اثريهر،رااثرماوقتیپس.گویدمیراهمینقضاآورد،میبوجودراآثارگذارنده

بازرافضامنکهشودمیسبباثراین،شویممیتسلیمیعنیپذیریممیذهنبهرفتنبدونما،افتدمیاتفاق

کردنآزادوشدگیهویتهماینشناساییباوکنم،بازرافضاتوانستمنمیمناطرافشدرنبوداثرایناگر،کنم

بیهمفرمهمیعنیآفاقی،واَنفُسیگویندمیادبیاتدراوقاتگاهی،آثارِهمکهبینممیمن،آنازماهوشیاري

.استهاشدگیهویتهمفرمشو،استهاشدگیهویتهمازشدهآزادهوشیاريهمیناشفرمیبیفرمی،

،ماستحمالکاراین،کنیدمیبازرافضاهمشماوآوردمیبوجودرااتفاقاتاینکهفضااینکهبگویدخواهدمی

کاراین،کنیممیتجربهلحظهایندرماراآنفرمیبیوفرمیاثرکهفراینداینشاه،پیشبردمیداردبرمیراما

.نداریمدیگريچارههیچ،شاهبهرساندمیرامارا

بدنماینمنبرايلحظهایندر،لحظهایندرافتدمیاتفاقکهچیزيآنآثار، موثّربهراجانودلرسانَدآثار

شما،هستاثرلحظهایندرکهچههرشماواست،آثارجزوافتدمیاتفاقرمکفدرکهچیزيآناست،آثارجزو

تشخیصقدرتشمابهشدهبازفضايو،بشودبازفضاکهشودمیسببکاراین.شرطوقیدبدونپذیردمی
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مالیکاست؟پولیکاست؟دردکردید؟تزریقچیبهراهویتتانشماهستید،گیرکجاکهبشناسیدو،بدهد

رودمیماجانومامرکزبنابراین. شوندمیارائهمابهفکربصورتاینهايهمهکهاست؟آدمیکاست؟دنیا

.ماپايجلويگذاشتهراراهاین،باشدزندگیخودکههمشاهآنخدا،یعنیشاهترتیب،اینبهشاهبسوي

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آثار رساند دل و جان را به مؤثّر
حمالِ دل و جان کند آن شه اثري را

آزادهوشیاريواتفاقاتاین.شودمیآزادآنازکهاستهوشیاريیکی،استفرمشیکی:استجوردواثرپس

همجهانرفتیممادیگربعبارت.خدابسويماستنقیلهوسیلهیعنی،بشویمسوارشیعنی،ماستحمالشده

معنیخودتانبرايشمارابیتاین،برگردیموکناربگذاریمراذهنیمنبخواهیماالن،چیزهاباشدیمهویت

. کنید

***پایان قسمت اول *** 
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:گویدمیبله

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اکسیرِ خدایی است، بدان آمد کاینجا
هر لحظه زرِ سرخ کند او حجري را

است،عشقاینشوممییکیاوباکنممیبازفضاکهاياندازهبهوکنممیبازرافضامنکهحالتیاینگویدمی

فلزاتبهددانیمیکهاستيامادهاکسیرخدایی،اکسیراینکهآمدهاینبرايعشقگویدمیبنابراینپس

چیزيچهشود،میهوشیاريبهتبدیلزنیمیذهنیمنبهیعنیگونهنمادو، شدمیطالکهمسمثلزدندمی

اکسیراینخدا،بهشودمیزندهیعنیشود؟میخداییهوشیاريبهتبدیلزنیمبذهنیمنیکبهمااگرکههست

شدنتبدیلوفضاگشودنوهافرمازاستفادهوتسلیموفضاگشاییاست،اکسیرقبلیبیتاینگویدمی.است

همیکنمادکهراسنگکهلحظهاینکهگیردمیصورتداردعلتاینبه،ترتیباینبهاولیههوشیاريبه

بکند،خالصهوشیاريعنییسرخزربهتبدیل،استذهنیمنخودیا،استشدگیهویت

کهداردوجوداینامکانلحظهاینلحظه،اینبگوییمیالحظههرببینیدپس، راحجرياوکُندسرخزرِلحظههر

منسالشش،پنجبایدحاالکهبگوییدشمامثالً یا،بخوانیمکتابمااصالًنیستالزماینو.خدابهبشویمزندهما

سرخزربهتبدیلراسنگمالحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییاینباوکندمیبازرافضاکهکسینه،کنمکار

آنلحظههر.کنیممیمالقاتقمروسهیلبالحظههروهوشیاري،بهذهنیمنتبدیل. شویممیتبدیلکنیم،می

.بله.کشیممیآغوشدررازیبابت

همیشهکهلحظهایناتفاقیکی،داریماحتیاجچیزتادوبهمالحظهایندرزندگیبهشدنزندهبرايپس

کند،میتعیینقضارااتفاقدانیدمیکند،میتعییناورااتفاق. همینفضاگشایی،همیکی،استاثرکهافتدمی

کند میتعیینکلخردراآنچون،استاتفاقبهترینمابرايافتدمیلحظهایندرکهاتفاقیوقدر،وقضایعنی

قانون ،فالنی باعث نشده،نه. آقا فالنی باعث شده دیگر. یعنی علل ذهنی ما. و شما نگویید این موقوف علل است

.باید از آن استفاده کنیم. و بهترین اتفاق براي بیداري ما است،کند اینها راقضا درست می

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

سويِ چرخ برانندجانهايِ چو عیسی به 
غم نیست اگر ره نَبود الشه خري را
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و در این لحظه تسلیم ،کنندکنند، همین موالنا را گوش میگوید کسانی که این راهنمایی بزرگان را گوش میمی

گویم، موسی، نور برگزیده که پس عیسی باز هم می. شوند، بنابراین جان مثل عیسی دارند که به آسمان رفتهمی

اگر کسی فضا باز کند، در این :گویدمی. حضرت رسول است، بودا، اینها همه هشیاري آگاه از هشیاري استلقب 

خیزد و هویت شدگی برمیلحظه در اثر فضاگشایی از جنس زندگی بشود، یعنی از جنس عیسی بشود، از روي هم

. شودیعنی آزاد می. رود باالمی

روم، شما با ذهن تجسم نکنید که من باال می. رودکنید، آن میا باز میتان رشما چسبیدید به یک چیزي، دست

این . شودتان باز میدارد یک آسمان دیگري در درون. رویداین آسمان نمی. روم؟ نهکدام آسمان، این آسمان می

در پس جانهاي چو عیسی به سوي چرخ برانند، یعنی جانهاي چو عیسی . آسمان چه اندازه است؟ بینهایت

توانم گوش اما اگر یک من ذهنی نفهمد، بگوید اینها درست نیست، من نمی. کننددرونشان فضا را بینهایت باز می

یک عیسی داریم و یکی . الشه خر در مقابل عیسیدگذارخواهم من ذهنی را ادامه بدهم، اسم این را میبدهم، می

. زنددارد تمثیل می. هم خرش را داریم

هویت اي که فقط هممن ذهنی. الشه خر یعنی من ذهنی مرده. زنده شود و خرش بمیردفرض کنید عیسی

به جاي دین واقعی که یکی شدن با خدا است، یک تعدادي باور را گذاشته مرکزش، آنها . داندها را اصل میشدگی

هر کسی هم که . یستگوید اینها حقیقت است، غیر از این چیز دیگري نهویت شده، میرا زده به چشم دلش، هم

الشی خر بخوانیم یعنی به اصطالح مرده . خر استاین آدم الشه. من است و کافر استاین باورها را ندارد، دشمن

حاال هشیاري باید ببینید، یعنی . خرد، یعنی خریدار الشه استآید، یعنی الشه میخر، الشه خر هم درست درمی

. ایی هستیممن و شما االن هشیاري هستم، هشیاري خد

هویت بشود و که تزریق هویت بکند به فرمهاي فکري و با آنها همردهشیاري خدایی همین طور که این توان را دا

یعنی شناسایی کند . من ذهنی درست کند، این قابلیت را دارد، این توان را هم دارد که هویتش را بکشد بیرون

شود، وقتی پولم کم و زیاد می. ی هویتم را تزریق کردم به پولمهویت شدم، یعنبینم با پولم همبگوید که من می

همان هویتی که تزریق کرده بودم، هشیارانه از پول ،خواهم با سرنگمن االن می. شودحال من بد و خوب می

. پس هشیاري این توان را دارد. هویت نیستممن دیگر با پولم هم. بکشم بیرون
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. توانیم ال کنیمیعنی ما می. ت که به آن هویت بدهد، توان دارد هویتش را بگیردهمین طور که اول آمد توان داش

هر انسانی آمده من ذهنی درست کرده که اصالً . نه. نه که آدم باید سواد داشته باشد، دکترا داشته باشد، ال کند

ولی االن که . کردیمست میما چند ماهمان بود، چند سالمان بود که من ذهنی را داشتیم در. دکترا هم که نداشته

توانیم هشیارانه کند، میده سالمان است، پانزده سالمان است، بیست سالمان است، پنجاه سالمان است، فرقی نمی

.گوییم ال کنیممان را از آنها بکَنیم، اصطالحاً میهویت

باشید، در تمام اطرافتان یک نفر شما ممکن است یک نفر. شما به مردم نگاه نکنید:گوید کهحاال اینجا موالنا می

آیا شما باید از آنها تقلید کنید؟ ذهن، جهان تقلید و شک . دیگر نتوانید پیدا کنید که جانش مثل عیسی باشد

فهمم، پاشوید بروید یک مجلسی که همه من گوید موالنا، من میگویید راست میمیاالن مثالً اگر شما . است

گویید واقعاً آن چیزها که کشند دوباره به ذهن، ذهن یک دفعه با عینک ذهن میمیذهنی دارند، یک دفعه شما را

دوباره تقلید . گویید درست است یا درست نیستیا می. کنیدشک می. درست نیست که ما از موالنا شنیدیم

. کنید از جمعمی

کشند، شما از آنها هاي ذهنی مرده که در درد زجر میگوید هزاران نفر هم که الشه خر شما ببینید، یعنی منمی

تان هویت شدگیهم. ولی شما جان مثل عیسی داشته باشید. باشد، آنها آن کار را بکنند. غم نیست. تقلید نکنید

. شودببگذارید بینهایت . فضا را در درون باز کنید. را رها کنید

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ردم در عالم و این نیهر چیز گُمان ب
کاین جاه و جاللست خدایی نظري را

کدام؟ که این جاه و جاللی که داریم . گوید وقتی در ذهن بودم، فکرم به هر چیزي رسیده بود، غیر از اینمی

کنیم، زنده شدن به بینهایت خدا، یوسف زرین کمر، بغل کردن بت پرآوازه، زنده شدن به زندگی و صحبت می

با آن . شوداین با هشیاري جسمی نمی. کنیمیعنی این جاه و جاللی که داریم صحبت می. همه اینها. شدنجاودانه 

کنند که با فکرشان به خدا مردم فکر می. رسیداین به فکرم نمی. شد رسیدکردم با آن نمیفکري که در ذهنم می

. مستلزم نظر خدایی استبلکه این کار. شوند، همچو چیزي نیسترسند، به زندگی زنده میمی

نظر، از جنس زندگی . کند، نه با هشیاري جسمی یا عقیدهنظر یعنی کسی که در این لحظه با نظر کار میخدایی

یعنی کسی که آمده به این لحظه در این لحظه مستقر شده، ریشه بینهایت دارد، . نظر، توجه زنده است. زنده است
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بیند؟ آن هشیاري چطوري می. ي جسمی ندارد، پس چی دارد؟ نظر خداییآگاه از این لحظه ابدي است، هشیار

حسها . بینندتوانید بکنید؟ بله، حسها هم درست میها هم استفاده میو آیا از این حس. یک دید خودش را دارد

پس . کند، ولی بینشی که آن هشیاري دارد، یک بینش دیگري استفکر درست کار میبینند، هم درست می

.ابراین بگوییم هشیاري حضور و هشیاري ذهنی یا من ذهنی یا هشیاري جسمیبن

تواند در ذهن باشد، هشیاري جسمی داشته باشد و با آن هشیاري جسمی کند که میهر انسانی فکر می:گویدمی

که ما فضا و هر لحظه . همچو چیزي نیست. شود اینرسد که نمیو بشر به فکرش نمی،و با آن دیدها به خدا برسد

شما . کند، آیا شما مردید؟ نهایستد، فکر نمیهر لحظه که ذهن می. کنیمکنیم، نظر هشیاري پیدا میرا باز می

نگویید . اگر شما تا حاال این تجربه را نکردید، انکار نکنید. بینید؟ با آن نظر خداییبا چی می. بینید؟ بلهمی

. گویند با فکر باید همه چیز را دیدهویت هستند، میهمچون آنهایی که بیش از حد با ذهن. شودنمی

تواند آید، میآید و فکر درمیتواند چیزهایی را که به حسهاي ما، یعنی پنج حس ما میتوجه کنید فکر فقط می

فکر . تواند خدا را ببیندفکر نمی.تواند زندگی را ببیندفکر نمی. فکر یک وسیله سنجش محدودي است. ببیند

هفته گذشته هم چند بیت خواندیم، گفت با . و این کار اشکال بزرگی است براي بشریت،تواند اصل ما را ببیندینم

. باید آن چند بیت را دوباره بخوانیم. همین روش سالها است ابلیس امیر مومنان شده

ت، مومن حقیقی کی توانید بفهمید مومن کی هسشما با عینک چشم ببینید، با هشیاري جسمی فکر کنید، نمی

آنهایی که باورپرست . آن کسی که باورپرست است، آن آدم دردپرست هم هست. و مومن تقلبی کی هست،هست

شود، خشمگین هم باشد، نگران هم بشود آدم به عشق زنده شود، به خدا زنده می. هستند، خشمگین هم هستند

اینها مال من ذهنی . رودخشم از بین می. رودبین میترس از . کندباشد؟ گفتیم آن موقع آدم حس جاودانگی می

پس کسی که باورپرست است، ممکن است همه دردها را هم داشته باشد و اگر داشته باشد، این آدم . است

: گویدبله همین را می. نظر داشته باشی که مومن باشیباید خدایی. تواند مومن باشدنمی

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

زِ دلِ شاهانه خورشید ببایدسو
تا سرمه کَشَد چشمِ عروسِ سحري را

ما االن در این لحظه اختیار داریم . چرا سحر؟ براي اینکه واقعا ما آنجا هستیم. کندببینید ما را به سحر تشبیه می

شویم کشیده میهویت شدگی داریم و درد داریم، متاسفانه چون هم. که برویم به ذهن یا برویم به فضاي یکتایی
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. کشدهویت شدگی داشته باشد، میماند، مثل یک توده هست که هر کسی همذهن مثل یک جرم می. به ذهن

آید پایین رود به مرکز زمین، میبینید که یک آهنی را ببرید مرتبه دهم ساختمان رها کنید، میدرست مثل، می

. رود به سوي مرکز زمینمی. ده دارد در مرکزشزمین هم تو. آید؟ براي اینکه توده دارددیگر، چرا می

. رویم در جهانها میهویت شدگیرویم، به سوي همهویت شدگی داشته باشیم، به سوي جهان میپس ما اگر هم

کشد به خودش، از آن جنس ما هر چیزي که ما را می. تواند ما را بکشداگر نداشته باشیم طبق قانون جذب نمی

به هر چیزي که واکنش نشان . هویت هستیمیعنی با آن جنس هم. کشیداگر نداشتیم که نمی.کشدداریم که می

.توانیم شناسایی کنیم، بیندازیم با اختیارمانشویم و االن ما میدهیم، در ما هست، کشیده میمی

تسلیم، . لیم شویمتس. یعنی همین فضا را باز کنیم. دل ما به وسیله خورشید زندگی باید بجوشد:گویداالن می

رفتن به ذهن، بدون قید و شرط که ما را از جنس هشیاري اولیه یعنیپذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت 

خواهیم، نه نور بیرون گوید آن نور را ما میمی. اندازددر این فضاي باز شده خدا نور می. کندکند، فضا را باز میمی

. خورشید در اینجا خدا است، زندگی است. یدسوز دل شاهانه خورشید ببا. را

تا ما که مثل سحر هستیم، مثل عروس سحر هستیم، ، در مرکز ما باید خورشید بچرخد، در این فضاي باز شده

یعنی این عینکهاي مادي را از روي چشم ما . که با هشیاري جسمی نبینیم،هاي ما باز بشودسرمه بکشد چشم

دارد؟ آن کی برمی. هویت شدگی را از روي چشم ما برداردهویت شدیم، هممنظورش این است که ما هم. بردارد

. دهدمنتها به کمک زندگی که به ما قدرت تشخیص در این لحظه و شناسایی می. داریمهم ما برمی

97ةي، دیوان شمس، غزل شمارمولو

سوزِ دلِ شاهانه خورشید بباید
تا سرمه کَشَد چشمِ عروسِ سحري را

یک مقدار مقاومت را صفر کنیم و تسلیم را . شویمپس هر کدام از ما سحر هستیم، نزدیک به روز و متوجه نمی

هایمان باز چشم. شودهایمان دارد باز میتمرین کنیم، قضاوت را تمرین کنیم یک مدتی، خواهیم دید که چشم

گویید دیگر، خیلی در بین شما بینندگان، میشوید االن اتفاق افتاده شود؟ شما یک دفعه متوجه میبشود چه می

هویت هستم، با دردهاي هویت هستم، با همسرم همهویت هستم، با پولم همام همبینم االن مثالً با بچهمن می

بینید شما؟ این کینه را دارم، این هویت هستم، پس اینها را چطوري میام همهویت هستم، با گذشتهام همگذشته

بینید؟ ، اینها را چطوري میترس را دارم



Programگنج حضور765برنامه شماره # 765

22: صفحه

یک موقعی . سحر یعنی نزدیک به روز. هاي شما دیگر و شما سحر هستیدکشد به چشمبراي اینکه او سرمه می

دیگر آفتاب دارد طلوع . یک موقعی هست نه، ساعت پنج و نیم است. هست که ساعت یک بعد از نصف شب است

خیلی نزدیک است . گوید شبِ شب استخواهد، نمیاین می. کندییعنی براي انسان آفتاب دارد طلوع م. کندمی

هایتان را شناسایی کنید که قدرت شناسایی هم از این فضاي باز شده به هویت شدگیشما کافی است هم. انسان

شناسایی کنید، تمام کنید کار من ذهنی. دل شما با خرد شاهانه بگذارید روشن بشود با تسلیم. شودشما داده می

بعد از غزل هم مثنوي و دوباره خواهم خواند براي تبیین . بله چند بیت مثنوي را در وسط غزل خواهم خواند. را

:گویدمی. بیشتر ابیات

811مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ییوارهی از جسم، گر جان دیدهیییی این جسم، تو آن دیدهتو نه
دهد ما آن آن چیزي که هشیاري جسمی به ما نشان می. خر امروزگذاشت الشهجسم نیستیم که اسمش را ما این 

و اگر این لحظه عینک هشیاري چشمش است، ،انسان فقط دیدش است. ما آن چشم، آن دید هستیم. نیستیم

اگر ما بیاییم به این لحظه، عینک زندگی را از . رنگ چشمش است، در این صورت از جنس زندگی استعینک بی

ولی . مان زدیم، از جنس جسم هستیماگر عینک جسم را به چشم. هایمان برنداریم، از جنس زندگی شدیممچش

اي، اگر هشیاري از هشیاري آگاه اي با تسلیم، اگر جان دیدهاگر جوشش نور ایزدي را در مرکزت دیده:گویدمی

. از این جسم خواهی رهیدشده، اگر آن سهیل و مقداري از قمر را دیدي در درونت، در این صورت

ش انکار اهیعنی ما هم. ولی انکار جسم دید هشیاري است. گوید جسم هستم به عالوه انکار جسممینسانگفتیم ا

خواهد بگوید که اگر کسی از آید موالنا میبه نظر می. شودچون باالخره این جسم متالشی می. جسم هستیم

شود، از این لحظه ابدي آگاه شود، دیگر باین لحظه به بینهایت خدا زنده گذشته و آینده بیاید به این لحظه، در

و همین طور ،افتدو یک روزي این تن می،ماندنرود به گذشته و آینده و در اینجا مستقر بشود، همین جا می

اینکه از قبل براي . بنابراین مرگ برایش یک چیز خطرناکی نیست. دانیمشود؟ ما نمیحاال بعدش چه می. ماندمی

تا زمانی که این مولکولها به . گیردبراي اینکه این جسم را جدي نمی. ترسد دیگرنمی. زنده شده دیگر به زندگی

:گویدبعد می. گوید، شدهم پیوسته هستند، آن تو هست، وقتی متالشی شد، اینها را موالنا می
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812مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گوشت و پوستآدمی دید است، باقی 
هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست

هویت شدگی عینک جسم، هم. باید ببینیم دید زندگی داریم االن ما یا دید جسم داریم. پس آدمی فقط دید است

رنگی زندگی به چشم ما است، از جنس زندگی هستیم؟ پس عینک بی. به چشم ما است، از جنس جسم هستیم

و در این لحظه چشم دلش هر چیزي . شودافتد متالشی میت و پوست است که میاش گوشفقط دید است و بقیه

بیند، پس عینک جسم در اگر جسمی را می. بیند، از جنس زندگی استاگر زندگی را می. را دیده، آن است

.چشمش است و از جنس جسم است

س زندگی بشویم؟ این دید زندگی را داشته توانیم داشته باشیم که از جنو آیا ما توان و اراده و خواست این را می

و این کشیده نشدن به . شویمهویت شدگی داریم، کشیده میدانیم تا زمانی که همولی می. باشیم؟ بله، داریم

.کشد و نرفتن، پرهیز هشیارانه استها و تماشاي اینکه چه چیزي مرا میهویت شدگیسوي هم

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کی آهويِ عاقل طلبد شیرِ نري را؟قل نداریم یکی ذره و گر نیما ع
هویت شدگی را از دست بدهد و کند اگر این همفکر می. ترسدوقتی من ذهنی داریم، خوب من ذهنی از مرگ می

اتفاقاً عقل خوب همین است که آدم عقل من ذهنی را در حالی که. روداین من ذهنی کوچک بشود، از بین می

رود به طرف شیر گوید این شبیه این است که آهو میمی. ترسد، زیر پایش بگذارد و به حرفهایش گوش ندهدمی

. شویمتر میرویم، ضعیفخوب هر چه بیشتر به سمت او می. یعنی خدا شیر نر و ما به عنوان من ذهنی آهو. نر

ها بریزد، بریزد، هویت شدگیدگی داریم، همهویت شیعنی ما هم. رده خواهد شدوباالخره به او برسیم، آهو خ

. شودشود؟ من ذهنی کوچک میبریزد،بریزد، بریزد، وقتی بریزد چه می

و شیر . شویم؟ به شیربه چی بزرگ می. شوید نسبت به من ذهنیاندازید، کوچک میها را میهویت شدگیشما هم

اگر شما شصت . شوداش آسانتر میرویم، شناساییمیو هر چه جلوتر . خوردها را میهویت شدگیدارد این هم

ها دیگر جلوي شما عرض اندام هویت شدگیدرصد، هفتاد درصد شیر باشید، یعنی از جنس خدا باشید، این هم

شاید اصالً بعد از شصت، هفتاد درصد حالت آن ریزش بهمن . کنیدهمه را زودي شناسایی می. توانند بکنندنمی

. شود من ذهنی در مقابل تشخیص شمااصالً متالشی میکه ،داشته باشد
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یعنی در من ذهنی . رودگوید که ما یک ذره عقل نداریم، وگرنه آهوي عاقل که دنبال شیر نر نمیبه هر حال می

رود به سوي زندگی با مقاومت، باید بگذاریم زیر پا و مقاومت را صفر کنیم و آن باید عقل من ذهنی را که نمی

. ترسد، نترسیممی. ها عکسش را عمل کنیمخیلی موقع. بگوییم عقل تو معیوب است. ش را زیر پا بگذاریمدیدهای

.توقع دارد، نداشته باشیم. رنجد، نرنجیممی

خواهد خشمگین بشود، می. خواهم تو را کوچک کنمگویید نه من میخواهد خودش را بزرگ کند، شما میو می

خواهد یادش بیاورید که فالن می. گویید نهخواهد بترسد؟ میمی. گویید نهجد؟ میخواهد برنمی. گویید نهمی

گوید ما هشیارانه نباید عقل می. گویید نهشما می. گویید نهموقع پولش را خوردند، ناراحت است، رنجش دارد، می

برویم، در حالی که من با خرد آن فضاي گشوده شده . بلکه فضا را باز کنیم. داشته باشیم نسبت به من ذهنی

.خواهممن عقل تو را نمی. بگو کوچک شو. شومکوچک دارم می. ترسمگوید نکن این کار، من میذهنی ما می

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بی عقل چو سایه پی ات اي دوست دوانیم
کان رويِ چو خورشید تو نَبود دگري را

رود و اگر خورشید برسد، دوست، اي خدا، اي زندگی، همین طور که سایه به سوي خورشید میاي هگوید کمی

آید باال، آدم سایه دارد، خورشید که می. دویممان را صفر کردیم مثل سایه دنبالت میشود، ما هم عقلصفر می

. ستیم که عقل نداریماي هپس ما سایه. شود، نگران نیستسایه کوچک می. شودیواش یواش سایه کوچک می

. گذاریمبندیم، زیرپا میچون هر لحظه عقل من ذهنی را با تسلیم و استفاده از خرد فضاي گشوده شده می

دانیم که صفر بینیم و میدویم در حالی که میعقل مانند سایه، اي خورشید میگوییم که بیما داریم به خدا می

. ت به من ذهنی، ولی عین خیالمان نباشد و این کار ما را نگران نکندشود ما هی ضعیف شویم نسبمی. خواهیم شد

رسم و روي مثل خورشید تو را هیچ دانیم فقط با کوچک کردن من ذهنی است که من به تو میبراي اینکه ما می

و پرست بودم پرست بودم، باورپرست بودم و رنجشیعنی تا حاال که من پول. چیز دیگري در این جهان ندارد

ولی هیچ چیز در این جهان روي تو را ندارد اي خورشید . کردم اینها خورشید هستنددردپرست بودم، من فکر می

.متوجه می شویم دیگر. زندگی

یکی . شونددر این لحظه شما متوجه خواهید شد که این فکرها مرتب از سرتان رد می. آییم به این لحظهحاال می

خوب حاال در اینجا شما اگر فکرپرست باشید، با این فکرها . آیدرود، آن یکی مییآن م. آیدرود، آن یکی میمی
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برند به خواب کنند و میاینها شما را بلند می. گیریددنبالش را می. گیریداین فکرها را جدي می. شویدبلند می

فکر خودتان را جدي . دشویفکرپرست اگر نباشید، خداپرست باشید، بلند نمی. شویدخودشان در اینها گم می

. کنیدهویت شده گوش نمیدهد، فکرهاي همو عقلی که فکر به شما می.گیریدنمی

گیرید؟ دهید؟ جدي میپرد واکنش نشان میو بنابراین از خودتان بپرسید آیا به هر فکري که در سرتان می

فکرها این فکر آمد سر من؟کنید چراگیرید؟ مالمت میگیرید؟ فکرتان را جدي میخودتان را جدي می

هویت شدیم، این هم فکرهاي و چون ما با چیزها هم. ذهن جاي تولید فکر است. هاي انرژي هستندفرماسیون

گویید که من باورپرست و فکرپرست و چیزهاي گذرد و شما میهویت شدگی تند تند از ذهن ما میمربوط به هم

این سایه شما یک مقدار زیر کنترل خرد زندگی باشد، نه فکرهایی شود که همین سبب می. بیرونی پرست نیستم

دانید که روي خورشید خدا را هیچ چیزي در بیرون ندارد و تمام و شما این را می. پرند تند تندکه در سرتان می

. وي بخوانمبله، اجازه بدهید چند بیت از مثن. فکرها مربوط به چیزهاي بیرونی هستند و شما نباید دنبالشان بروید

4621مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون بِیاید، نَبود از تو تايِ موعاشقِ حقّی و حقّ آن است کو
بینید پس می. ماندما عاشق خدا هستیم و خدا آن است که اگر بیاید، از من ذهنی ما به اندازه یک تار مو هم نمی

پس شما اگر سایه من ذهنی . آییمرود، گفت بدون عقل به طرف تو میید دارد میکه این سایه به سوي خورش

روید باید من اگر حقیقتاً دارید می. دانیدهستید بدون عقل به سوي خورشید خدا باید بروید و شما االن این را می

شود که من ذهنی میپس شما ن. و اگر بیاید، از من ذهنی شما هیچی نباید مانده باشد،تان ضعیف شودذهنی

. شودهمچو چیزي نمی. خیلی سرومر و قوي داشته باشید، بگویید که من به خدا زنده شدم

. کنیدتوجه می. شود نفهمیدنمی. و اگر من ذهنی شما ضعیف شود و ضعیف شود وضعیف شود، شما باید بفهمید

روید، اینها عالئمش به سوي خدا دارید میشود، اگرتان ضعیف میشما یواش یواش خواهید دید که اگر من ذهنی

من . یعنی من ندارید. ماندگوید اگر برسید تار مویی هم از من ذهنی شما نمیگوید، میهست دیگر، موالنا می

. تواند بکندچیزي در بیرون شما را جذب نمی. درد ندارید. هویت شدگی اصالً نداریدندارید یعنی چه؟ یعنی هم

هویت شدگی ما که از آن کند؟ از طریق همبیرون چطوري ما را جذب می. در شما نماندهگیهویت شدچرا؟ هم

. تواند شما را جذب کنداگر از آن جنس نباشد، نمی. کندجنس هستیم، بیرون جنس خودش را جذب می
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نه غذا باید بخورم، نه . شودشوم، اصالً زندگیم نابود میبتوجه کنید شما فکر نکنید که حاال اگر من به خدا زنده 

ولی . آنها سر جاي خودش است. توانید داشته باشیتوانم، نه آنها را میسکس دارم، نه اصالً خواب دارم، نه پول می

من ذهنی به همه . زنده بودن به خدا و زندگی، زنده بودن به من ذهنی. دو جور بودن هست. دو جور دید هست

خواهی از آن نعمت، از آن غذا، از آن استراحت، از آن خانه، از آن سکس، اسمش را هر چیزي می. چسبدچیز می

هویت هستیم چیزي که همازتوانیم ما نمی. هویت استبراي اینکه با آن هم. تواند ببردبگذاري، حتی لذت هم نمی

. و مرکز ماست، لذت ببریم

کند، به جاي اینکه ما آن را اگر آن چیز ما را کنترل می. چیز در دل ما نباشدبراي لذت بردن حقیقی باید آن 

کنید، من ذهنی یعنی چیز بیرونی یوسف یعنی شما چیز بیرونی را کنترل می. کنترل کنیم، یوسف یعنی این دیگر

براي اینکه . باشیمشود، هزار تا چیز مرکز ما را کنترل کند، ما خوشبخت همآخر می. کندمرکز شما را کنترل می

شود ما خوشبخت شویم، شما بگویید؟ شود، میکنند، این مرکز ما هم آشفته میهر لحظه همه آنها تغییر می

. ماندگوید اگر خدا بیاید، تار مویی هم از من ذهنی نمیمی،خالصه. براي همین خوشبخت نیستیم. شود کهنمی

4622مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ست پیشِ آن نَظَرو فانیصد چو ت
عاشقی بر نَفْیِ خود خواجه مگر؟

یعنی هر چه آدم هست در جهان، پیش آن نظر خدایی فانی . صد عالمت کثرت است. صد چو تو یعنی هزاران تا

گوید اي خواجه، اي حاال می. شودشویم، من ذهنی فانی مییعنی یواش یواش که ما تبدیل به زندگی می. است

خواهم بگویم من ذهنی می. خواهم انکار کنمخواهی خودت را انکار کنی؟ بله، خودم را میآقا، مگر میخانم، اي 

. نیستم

. یعنی شما باید باشید. عاشقم بله. عاشقی بر نفی خود خواجه مگر؟ مگر عاشق انکار من ذهنی خودت هستی؟ بله

معادلش این است که عاشق زندگی . بگویید من این نیستم. یعنی شما باید عاشق انکار من ذهنی خودتان باشید

با من ذهنی اگر عاشق . شویدباشق او هستید، عاشق خدا هستید و عاشق خدا بودن باید هشیاري باشید که ع

. شود که پایانش فاجعه استخدا بشوید، در این صورت من ذهنی عاشق یک خداي ذهنی می
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4623مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شَمس آید، سایه ال گردد شتابیی و عاشقی بر آفتابسایه
یعنی این من . آیدسایه بر اثر مقاومت پیش می،دانید شمااین را هم میو . پس ما من ذهنی هستیم، سایه هستیم

. کندعدم مقاومت من ذهنی را ضعیف می. مقاومت در مقابل اتفاقات. ذهنی شما در اثر مقاومت شما به وجود آمده

دن، هر مقاومت کر. شودشود، خرد زندگی میعدم مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه سبب آمدن آب زندگی می

دانیم این عشق مان میایم، اما همهسایه. به هر حال ما من ذهنی هستیم. شودچه بیشتر مقاومت کنی، قطع می

ما در اصل هشیاري هستیم، یعنی از جنس خدا هستیم و جنس خدا . مصنوعی ما و تقلبی ما به چیزها تقلبی است

کنیم عاشق شده مرکزمان، ما فکر میهاها، آنهویت شدیم با چیزولی اشتباهاً وقتی هم. عاشق خودش است

.کشیم، زیر درد هستیمچیزهاي این جهان هستیم و از این بابت خیلی ما زجر می

. کنیمسایه هستیم، یعنی مقاومت می. شویم به اینکه سایه هستیم، ولی عاشق آفتاب هستیماالن بیدار می

ل داریم، دانش داریم، یعنی در این لحظه به جاي اینکه یعنی عق. هویت شدگی داریمکنیم یعنی هممقاومت می

. اینها همه یک چیز است دیگر. کنیممان داریم کار میموازي بشویم از خرد او استفاده کنیم، با عقل من ذهنی

عاشق زندگی هستید، آفتاب هستید . شوید که شما عاشق این جهان نیستیدسایه هستیم، ولی شما االن آگاه می

هر چقدر هشیارانه شما مشارکت . خواهد بیاید، باید این سایه ال شوددانید اگر آفتاب بیاید یا اگر مییو شما م

شمس آید یعنی . آیدکنید در کوچک کردن من ذهنی و از بین بردن سایه، ال کردن سایه، خدا سریعتر می

. این را هم بخوانیمدرست است؟ بله، . شودیعنی ال می. شودخورشید بیاید، سایه فوراً ال می

4781مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عاقبت جوینده یابنده بودسایۀ حق بر سر بنده بود
وقتی من ذهنی داریم، سایه جهان . سایه من ذهنی و جهان یعنی من ذهنی. سایه حق یعنی فضاي گشوده شده

سایه حق بعداً خواهیم خواند، . کنیم، سایه حق بر سر ما استوقتی فضا را باز می. باال سرمان است، عقل جهان

ولی . ده باشد باالخره خواهد یافتو کسی که جوین. هاي عارفان و آدمهایی مثل موالنا هم هستراهنمایی

یکی جویندگی زیر سایه حق، یعنی فضاي گشوده شده و عدم مقاومت و راهنمایی : جویندگی دو جور است

. رسداین به جایی نمی. ایزدي؛ یکی بستن فضا و مقاومت که در این صورت این جویندگی در ذهن است
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دهیم دم او بیاید، کنیم، اجازه میم، به قانون قضا توجه میکنیکنیم، من را کوچک میپس وقتی فضا را باز می

هویت نشدن با صبر، صبر، صبر و عدم قضاوت و هم. کنیم کن فیکون کارش را بکنددهیم صبر میفرصت می

رویم جلو، باالخره به جوینده یابنده شناخت دردها و انداختن آنها، وقتی اینها همین طوري می. چیزهاي جدید

.بله. نی باالخره به خدا زنده خواهیم شدیع. بود

4782مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عاقبت زان در برون آید سريگفت پیغامبر که چون کوبی دري
کوبیدن در خدا این نیست که من . گوید حضرت رسول فرموده که اگر هی در را بکوبی، یعنی در خدا را بکوبیمی

کوبیدن در خدا یعنی هر لحظه بله بزرگ گفتن به اتفاق این لحظه، . نت در خدا را بکوبیذهنی داشته باشی، در ذه

گوییم بله الست آوریم، میکنیم و آن بله الست را به خاطر میهر لحظه که ما فضا را شدید باز می. فضاگشایی

.بله. وید باز خواهد کردگباالخره در را می. شودیعنی بله گفتن به اتفاق این لحظه، دارد در خدا زده می

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خورشید، همه روز بدان تیغ گُزارد
سپري راتا زخم زند هر طرفی بی

گوید هر کسی که سپر نداشته باشد در بیرون، مثالً لباس تمثیلش می. درخشدزند، میتیغ گذارد یعنی تیغ می

گوید که وضعیت انسان می. برد به وضعیت انسانو این تمثیل را میرسد نپوشیده باشد، نور خورشید به بدنش می

هر لحظه خورشید زندگی . فرستدخورشید یعنی خدا هر لحظه انرژیش را و داروي شفابخش و خردش را می

. یعنی شناسایی کنیم آنها را. هاهویت شدگیتا ما ضربه بخوریم به لحاظ هم،تابدمی

کسی که مقاومت دارد، سپر . سپر ندارد. سپر کسی که مقاومتش صفر استبی. سپري رابیتا زخم زند هر طرفی 

کند، زندگی همه روز یعنی هر لحظه کند، مقاومت را در این لحظه صفر میپس انسانی که فضا را باز می. دارد

یعنی مقاومت سپر هستیم، و چون ما بی،فرستدفرستد، لطافتش را میفرستد، عشقش را میخردش را می

ند خوررا و زخم مینهاي ماهویت شدگیکنیم همما شناسایی می. گیردکنیم، خردش در اختیار ما قرار مینمی

آید، زخم یعنی ضربه زدن و ضربه زدن در اینجا واقعاً نه اینکه به اصطالح یعنی نیروي شفابخش زندگی میاینها، 

. آیددهی آن دارد میبردستی و دولتگفت براي ز. آیدده زندگی مینیروي شناسایی
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داروي شفابخش . کند و در لطفش خرد شناسایی کننده هستيخواهد جاریعنی هر لحظه خدا لطفش را می

هر طرفی یعنی هر سویی، سو یعنی . شناسدهاي ما را میهویت شدگیدهد، همهست و دردهاي ما را شفا می

رود به این فکر، لحظه بعد می. د به این فکر، این فکر یک سو استروآید میانرژي زندگی می. هویت شدگیهم

رویم این فکر یک سو است، سو، طرف، ولی شما قبالً خواندید، االن نشان خواهم داد بیتش را، هر سوي که ما می

ما فرستد تا لحظه به لحظه خدا انرژي می. حاال این بیت را فهمیدیم. آیدهویت شدگی از آن سو درد میهم

.بله. یعنی مقاومت ما صفر باشد. سپر باشیهایمان را، شرطش این است که بیهویت شدگیشناسایی کنیم هم

368ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جهاتتتا بازکشد به بیاز هر جهتی تو را بال داد
مثالً شما . سپر باشیکند، در هر سویی، منتها در آن سو باید بییعنی آنجا گفت در هر طرفی به شما کمک می

این یک . کنمآید که بچه بودم، از پدرم رنجیدم، هنوز این را دارم حمل میگویی که من االن یادم میآیی میمی

بعد . بله. به شرطی که شما مقاومت نکنید در آن سو.فرستد که این را شفا بدهاین لحظه خدا انرژي می. سو است

این از دوستت است، آن یکی از . شوید که پنجاه تا رنجش دیگر هم دارید، ولی سوهاي مختلف استمتوجه می

ات است، آن یکی از دوستت است، یکی از مثالً اوضاع بوده یا هر چه بوده و دردهایت مادرت است، آن یکی از بچه

کند رویش، انگار روشن می. کندسپر شوي، او روشن میاگر بی. هر دردي یک سو است، هر طرفی.بینیرا می

. اندازينورافکن می

استدالل چون بی. کنیاستدالل هم نمی. این مال گذشته بود. گویید این رنجش الزم نیستبینید، شما میشما می

فهمید جنس امتداد او هستید، خرد دارید، فوراً میشما چون از جنس هشیاري هستید، از ،شودوقتی روشن می

گیرد یا وقتی شما خودتان آیا اینها دسته جمعی صورت می. که این درد فایده ندارد، الزم نیست به کسی بگویید

شما نگویید که بیایید یک جا جمع . گیرد؟ باید تنها کار کنیدرا زیر نورافکن خودتان قرار دادید، اینها صورت می

فرستد، دسته جمعی در طرفهاي مختلف ما برویم با هم تیغش را چطوري میاین لحظه د، ببینیم که خورشید شوی

، کسی را هم کسی هم کاري نداريباید تنها، تمرکز روي خود، با. شودچیزي نمینمشورت کنیم، همچو

. بله. داندازخواهی عوض کنی و زندگی نورش را میخواهی عوض کنی، فقط خودت را مینمی
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368ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جهاتتتا بازکشد به بیاز هر جهتی تو را بال داد
یعنی ما به صورت هشیاري آمدیم به این جهان، در هر سویی رفتیم، یعنی آن انرژي زندگی را گرفتیم به هر 

چرا درد داده؟ تا به . هویت شدیم، به ما بال داده، درد دادهمان را تزریق کردیم و همچیزي که هویت دادیم، هویت

. شویمو ما متوجه نمی. شويبگردي به من زنده سو هستی، باید برجهت هستی، بیما بگوید که تو از جنس بی

توجه ،نه. توجه ندارد به من،گوییم خدا گرفته ما راسوهاي مختلف رفتیم، به نتیجه نرسیده، به درد رسیدیم، می

خواهد تو اینطوري باشی، زندگی نمی. ها، درست نیستهویت شدگیکنی با همآن جوري که تو زندگی می،کن

ها به تو درد بدهد تا شکایت نکنی که به دردهایت اضافه ها ببرد، جهتریده که بیاورد در جهتزندگی تو را آف

. کنی

گویند می. بیننداند، چرا؟ براي اینکه با عینک ذهن میاند، ناشکرند و نگرانند، مضطرباند، ناراضیمردم خشمگین

هویت شدي، همه اینها به تو درد تا چیز همتو با دویست سیصد،نه. خدا راضی نیست من خوب زندگی کنم دیگر

سو بودي تو، از اول بی،جهاتبرگرد برو به بی،هویت شده زندگی نخواهپیغامش این بود که از من هم. دادند

نهایت شویم، از جنس شویم و ریشه بیبسو یعنی ما در این لحظه اگر به این لحظه ابدي زنده بی. رنگ بوديبی

عینک جسمی این جهانی . هویت شدگی نداریمیعنی هم. شویم، سو نداریمبویم، از جنس ثبات شبهشیاري اولیه 

. نباید داشته باشیم،درد نداریم،نداریم

شویم و از این بنهایت یعنی ما آمدیم پس از یک مدتی که در جهان بودیم بیاییم به این لحظه، در این لحظه بی

ر تیز هستیم، تشخیص دهنده هستیم، خردمند هستیم، وصل به زندگی لحظه ابدي آگاه شویم و آن موقع بسیا

. رویمزندگی ذهن ما را در اختیار گرفته، ذهن ما ساده است، توش هویت نیست، ما به گذشته و آینده نمی. هستیم

شته خواهیم به گذنمی. دائماً در این لحظه هستیم و البته خاطراتمان هم هست، ولی در خاطراتمان هویت نیست

آینده را با توجه به اینکه در این لحظه وصل به زندگی هستیم و فکر و عمل . خواهیم به آینده برویمبرویم، نمی

هویت دیگر چون هم. ریزد، آینده هم خیلی خوب خواهد شدمان میکنیم و خرد زندگی به هر فکر و عملبیدار می

:گویدمی. بله، این بیت هم بخوانم از دیوان شمس است. خیر خواهد بود. شویم با چیزها، بال نخواهد داشتنمی
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1684ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

من ز تیغش به سپر می نرومگر چو خورشید مرا تیغ زند
هویت شدگی خوریم، پیغام خدا این است که تو اینجا یک همپس هر جا ما به درد می. دهدهمین معنی را می

من االن . شما این پیغام را بگیر. تو این را بیندازي و خوشبخت شويبه تو کمک کنم خواهم داري، من می

نکن، شکایت نکن، خشمگین نشو، خواهم کمک کنم نورم را بیندازم به این موضوع روشن کنم، تو ستیزه می

توانی این کار را بکنی؟می. اوقاتت را تلخ نکن، فضا را باز کن

. برّداز تابش خورشید، تیغ در اینجا شمشیر نیست، گرچه مثل شمشیر می. نرومگوییم من ز تیغش به سپر میمی

دهی صالحت را، انسان این قابلیت میآید، شما تشخیصکنی، خرد زندگی میچرا؟ براي اینکه وقتی فضا را باز می

همه همین طور . رود دنبال صالح خودشدهد و میرا دارد، وقتی صالحش را دید، صالح خودش را تشخیص می

گویند جمع روند میمعاالً می. دهندروند دنبال صالح خودشان، براي اینکه تشخیص نمیعلت اینکه نمی. هستند

از حاال به بعد دنباله . بله. خوردآن تقلید به درد نمی. خواهیم تقلید کنیمما میکند، گوید و چه کار میچه می

.غزل

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بر سینه نهد عقل، چنان دل شکنی را
در خانه کَشَد روح، چنان ره گذري را

هستیم، امتداد خدا پس عقل ما نه عقل من ذهنی، عقل فضاي گشوده شده، عقل هشیاري ما، ما هشیاري 

یک عقل . استهویت شدگیهستیم، آن یک عقل دارد که فعالً عقلش را گذاشته کنار، دنبال عقل من ذهنی و هم

دهد یا موالنا شود که مثالً خدا مخاطب قرار میوقتی صحبت به اصطالح این می. هم همین عقل من ذهنی است

. گوید من، منظور از من، من ذهنی نیست، در اینجا هم عقل، عقلِ خوب ما استمی

ه نهد عقل چنان بر سین. گیردشکن است دیگر، در آغوش میشکن که خدا دلگوید عقل خوب ما آن دلمی

تا یک . ها را گذاشتیم در مرکزهویت شدگیشکن است؟ براي اینکه ما من ذهنی داریم و همچرا دل. شکنیدل

کنی و من دلم گویم مثالً توجه کن به من، شما هم نمیاین را می. شکندشود، دل ما میخرده از این کم می

. شکست؟ نهندگی بودم میشکند؟ اگر از جنس زآیا دل زندگی هم می. شکندمی
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هایمان چه چیزي تقاضا دارد و انتظار دارد که شما بدهید، مرا تایید کنید، توجه بدهید، قدرم هویت شدگیدل هم

دل اصلی . شکندخواهیم به من بدهید، وگرنه دلم میشکند، وقتی یک چیزي میدانید دلم میرا بدانید، چون نمی

هویت شدیم، هر کدام از اینها از ما براي اینکه در ابتدا ما با صد تا چیز هم. شکن استشکند و خدا دلما نمی

بابا این دل نبوده . شود بند زدکنند دل شکسته را نمیشکند و دل مردم شکسته و فکر میگرفته شود، دل ما می

. نالندمردم از دل شکسته تقلبی می. که اصالً

ي شما که امتداد خداست که آسیب به گوهر زندهنه،شده بر شما لطمه زد؟اصالً می. بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر

ها بنا شده و مرکزش هویت شدگیها و همبر همین توقعات ما، بر منی که بر اساس توقعات و خواسته. خوردنمی

اینها را از دل خواهد شکن است، چرا؟ براي اینکه میدانید که خدا دلو شما االن می.خوردشده، به آن آسیب می

هویت شدگی زیاد در مرکزش داشته باشد، شما دربیاورد و ما در طول این برنامه دیگر یاد گرفتیم، هر کسی هم

تو اصول را . گردد خدا دشمن من است، نه خدا دشمن تو نیستبعد آن موقع برمی. شکندخدا دلش را زیاد می

حوادث . جهانی را بگذاري مرکزت و اسمش ریب المنون استتوانی چیزهاي این اصول این است که تو نمی. بفهم

. افتدها را نگذارد اینجا، حوادث ناگوار هم اتفاق نمیهویت شدگیاگر کسی این هم. ناگوار

شکنی را، در خانه کشد روح، یعنی عقل کل ما، عقل خوب ما، هشیاري ما، روح ما یک بر سینه نهد عقل چنان دل

کند، یعنی شما باید با عقل کشد، با آن زندگی میآورد تو، در آغوش میشکن را مینین دلچنین رهگذر را یا چ

شود شکستگی میخوب، یعنی یواش یواش این من ذهنی را بیرون کنید، چیزهایی که در دل شما هست، سبب 

روح یعنی .قائم بشودهشیاري به زندگی زنده بشود، . و هشیاري خودش را بغل کند در خودشاینها را بیرون کنید 

و ما قسمتی از روح بزرگ جهان هستیم، ما قسمتی از روح خدا هستیم بگوییم، ما ،هشیاري، عقل یعنی عقل کل

. اصالً امتداد خودش هستیم، عقل ما هم عقل او است

وح شود و شما دیگر آن عقل را، آن رفهمد کی هست و عقلش عوض میگوید این هشیاري میبه محض اینکه می

کنید، روید، تامل میشوید، فوراً به فکر فرو میبعد از این وقتی دلتان شکسته می. کنیدشکن را رها نمیرا، آن دل

او را . شکند؟ بفهمد که دل شکستنی نداشته باششکند؟ چرا میشکند؟ دل شما را خدا میدل مرا کی می

یک دفعه متوجه . که از هیچ کس هیچ توقعی نداریدشوید یک دفعه متوجه می. شکنددیگر نمی. بگذارید دلتان

سببی در شما هست که اصالً به آن تایید و توجهات بیرونی شما سبب و آرامش بیشوید که چنان شادي بیمی
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هیچ چیزي در بیرون مرکز شما را کنترل . پادشاه شدید. یوسف شدید. نیاز از جهان شدیداحتیاج ندارید، بی

. کند دیگرنمی

***پایان قسمت دوم *** 
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97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

در هدیه دهد چشم چنان لعلْ لبی را
رخ زر زند از بهرِ چنین سیم بري را

کنیم، شویم، ما فضا را باز میریزد براي چنین زیبارویی، یعنی ما لطیف میکند و اشک میگوید چشم گریه میمی

شود زردرو بشود، ضعیف بشود و از طرف دیگر توانیم بگوییم من ذهنی ما حاضر میشویم و میاز جنس او می

یعنی ما آن چیزي که ما زر . بريچنین سیمشویم براي یک آید،ما عاشق میهمزمان با زرد شدن این عشق می

بر و لعل لب همین زندگی است بري که هر دوي اینها سیمگذاریم براي یک همچو سیمپنداشتیم، آن را کنار میمی

: گویداالن می. شویدبله این دیگر ساده است، شما متوجه می. شویمو ما هم داریم به آن زنده می

97ةشمارمولوي، دیوان شمس، غزل 

رو صاحبِ آن چشم شو اي خواجه چو ابرو
کاو راست کند چشمِ کژِِ کژنگري را

بله، صاحب در اینجا به معنی مصاحب به اصطالح همدم، بله همین طور که ابرو همدم یا نزدیک چشم است، 

،سلیم شما را بیان کندتواند هم تحاال این بیت واقعاً می. گوید مانند ابرو باید اجازه بدهی که آن چشم ببیندمی

یا واقعاً آدمهایی مثل موالنا که داریم ،که شما باید تسلیم باشید، اجازه بدهید که ابرو باشید، آن چشم خدا ببیند

که اینها چشم کژبین من ذهنی ما را .دهدخوانیم ما، مصاحب آنها باشیم، همدم آنها باشیم، هر دو را معنی میمی

.کنندبین مییواش یواش راست

این ابیات را شما . و ابیات هندسه مثنوي را درست کردند،و در این مورد گفتیم دوستانمان زحمت کشیدند

کنید به طوري که جاهاي مختلف که شما دنبال الگوي عمل خوانید، تکرار میخوانید و میخوانید و میمی

خواهد با چشم بدش ما را به راه بد ببرد، این بیت اگر یادتان باشد، تکرار کرده گردید، واقعاً من ذهنی میمی

آییم فکرهایمان، یعنی کامالً ما نمی. دهد، ولو اینکه من ذهنی وجود دارد، الگوي عمل بهتري به شما میباشید

براي اینکه بیت به . دانم به هزار تا درد من ذهنیمان را تابع کنیم به خشم من ذهنی، حسادت من ذهنی، نمیعمل

. گوید که باید عملت این طوري باشدما می

مثالً حسادت به . ت راجع به اینکه اگر ما بخواهیم درست عمل کنیم، باید فراوانی داشته باشیمخیلی از ابیات هس

خواهید حسادت کنید، یک دفعه آن بیت خرج ندهیم، تنگ نظري به خرج ندهیم، هر جا که شما مثالً می



Programگنج حضور765برنامه شماره # 765

35: صفحه

ن درست به ما کمک خواهد حسادت کند و یک چیز بد بگوید، اینها در دیدگذارد، ولو اینکه من ذهنی مینمی

و شعرهایش ،کنیدیا یک بزرگی مثل موالنا را شما همدم خودتان می. شود این کار را کردپس دو جور می. دنکنمی

و این کار تسهیل ،کندخوانید، قضایاي هندسه و در مسائل روز به شما کمک میرا به عنوان قانون هندسه می

من ذهنی اشتباه باز هم خواهد کرد، ولی . زیادما کنیم براي اینکه ما اشتباه نمی. کند به زنده شدن به حضور رامی

. این قدر نه که دیگر واقعاً ما را فلج کند

و هر و یکی دیگر که از همه مهمتر است. ها در چشمش استهویت شدگیبراي اینکه هم. کژنگر من ذهنی است

دهد، شما که خرد زندگی فوراً در اختیار شما قرار می،کسی باید تمرین کند، فضاگشایی در این لحظه است

:گویدبله می. کنید که خواست زندگی استیک خواستی پیدا می. کنیدتشخیص پیدا می

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي پاك دالن با جزِ او عشق مبازید
دادن هر مختصري رانتوان دل و جان

دانم درد، با باورها، ولی آن ذات هویت شدیم با پول، نمیدرست است که ما آمدیم هم. ما بالقوه پاکدل هستیم

. کی رود آن خو و طبع مستطاب؟ آن خوي زندگی ما که از جنس خدا است، از بین نرفته. پاکیزه ما از بین نرفته

یا بالفعل شما پاکدل هستید، با غیر از او یعنی ،که بالقوه همه پاکدل هستیداي انسانها:گوید کهبنابراین دارد می

. یعنی عاشق چیزهاي این جهان نشوید. غیر از خدا، عشقبازي نکنید

هر چیزي . شوند مرکز ماشویم، آنها فوراً میهویت میشویم؟ وقتی با آنها همکی عاشق چیزهاي این جهان می

. باور باشد، عاشق باور هستیم. اگر خدا مرکز ما باشد، ما عاشق خدا هستیم. ن هستیممرکز ما بشود، ما عاشق آ

کنند به جاي باورها ها باور، مخصوصاً باورهاي یک مقدار معنوي و اینها در مرکزشان هست، فکر میخیلی

.شودگوید میو االن می. توانند خدا را بگذارندنمی

چیزهرمختصر. توانیم به هر مختصر بدهیمبراي اینکه ما دل و جانمان را نمیاي پاکدالن با جز او عشق مبازید، 

است،آفلبگذردبتواندمافکرازکهچیزيهرآید،میماذهنبهکهچیزيچیست؟گذراوآفلچیزاست،آفل

بیتاینمورددرزندگی،بهشدنزندهمقابلدرعشق،مقابلدراستمختصراست،مختصرواست،گذرایعنی

.خواندخواهیمدیگريچیزهاي
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97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خاموش که او خود بکَشد عاشقِ خود را
هنري راتا چند کَشی دامنِ هر بی

نشود،باورعاشقیعنیبشود،زندگیعاشقاصیلطوربهکسیهرکن،خاموشراذهنتباش،خاموشگویدمی

نمیرامختصريهرگذاشت،مرکزدرراشدگیهویتهمشودنمیکهبداندو،نشودشدگیهویتهمعاشق

وفیکونکُنوقضاقانونباخودشاوباشیم،خاموشبایداینصورتدرما،بدانیمراایناگرگذاشت،مرکزدرشود

.کشدمیخودش،بهاستخودشعاشقایزدي،دموماصبر

ماذهنکهاستچیزيیاکسهرهنربیبکشیم،بگیریمراهنريبیهردامننبایدخدابهرسیدنبرايماو

کمکخداازو،بشویمتسلیمبایددرونازماکهرسیدخواهیمبینشاینبهماسرانجامیعنیدهد،مینشان

میجائیبهراشماماگویندمیکهآدمهائیمخصوصابشویم،دیگرآدمهايبهمتوسلتوانیمنمیبگیریم،

.نداردامکانکارایناست،هنربیآدمآنبرسانم،حضوربهتوانممیراشمامنبگویدکسیهر.رسانیم

ازبایدکنید،عملخودتانبایدولیفهمید،میشمابله،دهیم،میتوضیحراچیزهائیاینجاماکهاستدرست

اتصالآنولی،گیردمیصورتبیداريبله،فقط،ابیاتاینتکراربالزوماوبشوید،وصلزندگیبهتسلیمبادرون

وصلراشمابیایدیکیکهباشیدداشتهانتظارتوانیدنمیشمابگیرد،صورتشماشخصوسیلهبهبایددروندر

.شودنمیچیزيهمچونبکند،خدابه

کهآدمهائیبهشدنمتوسلمخصوصامخصوصا،را،هنريبیهردامنکشیچندتا: گویدمیهمینبراي

کهباشیدنداشتهانتظارولی،بگیریدکمکموالناازفقطبایدشماکالمخالصهیعنیاند،نرسیدهجائیبهخودشان

بکنیدکارچهکهدهدمیروشنگريودهدمیاطالعاتودهدمیابزارشمابهموالنابرساند،خدابهراشماموالنا

است،مهمخیلیاالنگرفتیم،یادکههائیهمین.نکنیممقاومتبکنیم؟ماکارچه.بشویدوصلاوبهدرونازکه

کنیدشناسائیگشائیفضاباراقدیمیهايشدگیهویتهمنشوید،هویتهمجدیدچیزباگرفتیدیاداالنشما

میآزادآندرافتادهتلهبههوشیاريِرا،شدگیهویتهمیکاندازید،میموقعهرکهدانیدمیوبیندازید،و

شماباشیدمواظباینبنابرشوید،میتبدیلداریدشمااست؟درستشود،میاضافهشمادرونفضايبهوشود

.نکشیدراهنرانبیدامن
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رفت،شودنمیراراهایناستادبدونشماست،عهدهبهمسئولیتشواستسختجهاندراستادانتخابالبته

موالناهمینشمارااستادکنممیپیشنهادمنولینیست،شکیباشیم،داشتهبایداستادکهموردایندر

ستیزهباشید،لطیفبگیرید،یادراتسلیمقوانینکهکندمیکمکشمابهاستاد.بشویدموفقبتوانیدتابگیرید،

دانم،نمیبگوئیمگرفتیمیادماورساند،نمیجائیراشمامقاومتکهبشویدمتوجهکنیدمیکهمقاومتنکنید،

بهدانایواشیواشبدهد،قرارمااختیاردررادانششوبداندبدهیماجازهزندگیبهلحظههروباشداصیلاینو

.بکشیمزندگیرخبهراخودماندانائینهبشویمزندگی

عهدهبهدرخت،یکمثلتنهائیبهواقعاکردنعملولیگرفتیمیادموالناازکهاستچیزهائیهماناینها

عهدهبهنهیاکنیدمیعملرااینهااینکهشماست،عهدهبهشمادرلحظهاینهوشیاريمسئولیتشماست،

چیزيهمچونبرساند،خدابهراشماتاکندکنترلشما،رويبگذاردسلطهبیایدتواندنمیکسییکشماست،

رابیتاینمابخوانم،برایتانراشمسدیوانیامثنويازابیاتیابیات،برخیتوضیحدربدهیداجازه.شودنمی

:گفتداشتیم،

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کی آهويِ عاقل طلبد شیرِ نري را؟ما عقل نداریم یکی ذره و گر نی
وماندمیآهوعقلمثلذهنیمنعقلاینکهبراي،بگذاریمکناربایدراذهنیمنعقلما:کهبگویدخواستمی

میوباشد،عقلبیبسیاربایدرودمینرشیردنبالکهآهوییبنابراینپسرود،نمینرشیردنبالهمآهو

نزدیکزندگیشیراینبهکههستیمآهوییمثلمابیندازیم،کارازبایدراذهنیمنعقلکهبگویدخواهد

هستکوتاهیقصهیکامابشویم،زندهاوبهتاشد،خواهدخوردهماذهنیمنیعنیخورد،خواهدرامابشویم،

: هستتیترشکهدومدفتردر

503مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گاوِ اوستخاریدنِ روستایی به تاریکی، شیر را به ظنِّ آنکه
خوردمیراگاوشآیدمیشیرشبو،بنددمیآخوردربرَدمیراگاوشروستایییک: کهاستاینتمثیلشو

بهکندمیشروعاست،گاوشاینکهخیالبهگاو،پیشرودمیتاریکیدرروستاییونشیند،میاوجايسر

مراداردوهستم،گاوشهنوزکندمیفکرهستم،شیرمنکهداندنمیاین:کهگویدمیشیروگاوش،نوازش

یعنیچه؟یعنیشد،خواهدتركههرزهستم،شیرنیستم،گاومنببیندوبشودزیادنوراگرکند،مینوازش
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جايبهشمادروندروخوردهراشماذهنیمنآمدهخدایعنیشیر،مثالاست،سالتانسیشماکهاالنهمین

بهکنیدمینوازشذهن،شبتاریکیتاریکی،درراذهنیمنگاواینهنوزشماونشسته،ذهنیمنگاواین

.آنجاستگاواینهنوزاینکهخیال

بشودتواندمیمتوجهکسیهرتسلیم،یعنیروشنائی،مختصربااست،شدهخوردهگاوبگویدخواهدمیموالنا

دهیم،میانجامداریمذهنیمنیاگاوعنوانبهکهنوازشهاییاینوداریم،کارسرِماخدابایعنیشیر،بااالنکه

درتوهمدرو،هستیمخداجنسازمایعنیهستیم،شیرمایعنیزنیم،میشیرگوشوسربهدستداریم

کنیم،میفریعتکنیم،میمقاومتکنیم،میتقویتشکنیم،میبادداریمراذهنیمناینهنوزمرتبتاریکی،

گذشتهدرراکارهاایناست،اینهایمشدگیهویتهماست،زیادسوادمدانمنمیهستم،دانشمنداینقدرمن

آنجانشستهشیرکهحالیدرکشیم،میمردمرخبهراماناهمیتداریموهستم،مهمیآدمچقدروم،اکرده

شدي،میتركهزهرکنی،میکسیچهمقابلدردانستیمیاگرکنیمیکهراکارهااین:کهگویدمیدارد

:گویدمیبخوانیم،کوتاهبدهیداجازهبله،شد،میمتالشیاتذهنیمناینیعنیشدنتركهزهر

503مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

روستایی، گاو در آخُر ببست
شیر، گاوش خورد، بر جایش نشست

،بلهگاو،جايبهنشستخورد،راگاوشآمدشیربست،آخوردربردراگاوشروستاییپس

504مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

جست شب آن کنجکاوگاو را میروستایی شد در آخُر سويِ گاو
منبسويماکههمانطورگاوش،سويبهوشاطویلهرفتشبندارد،کههمچراغندارد،کهفانوسروستاییپس

منیکهپروتدرتوهم،درماخورده،راگاوشیرماست،باشیرلحظهایندرپسهرلحظه،رویممیمانذهنی

بودگاودنبالخداست،شیرکند،مینگاهداردکهشیرازخوریممیضررهمهمهاینوپروریممیداریمذهنی

.هستیمخودمانذهنیمنگاودنبالماذهنشبِدرشب،درکنجکاو،آن

505مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پشت و پهلو، گاه باال، گاه زیرشیرمالید بر اعضايِ دست می
بایدمان،ذهنیمنبهذهن،شباینبرمالیممیدستماکهاالنیعنیمالید،میدستشیراعضايبریعنی

شایدرفتم،پائینرفتم،باالمناینکهیعنیزیر،گاهباالگاهبله،.مالیممیدستشیربهداریمماواقعدربدانیم
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دررا،مانذهنیمنکنیممیوراندازمرتبماذهنی،منمشخصاتیعنیباشد،زمانبهمربوطپهلو،وپشتهم

گاويهستیم،خدابهشدنزندهآمادهمایعنیببینیم،گاوخواهیممیزوربهمااست،شیراینگویدمیحالیکه

.نداردوجود

506مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ار روشنی افزون شدي: شیرگفت 
اش بدریدي و دل، خون شديزهره

هستیمخداامتداداالنمایعنیهستم،شیرنیستم،گاومنببیندوبشودزیادروشناییکمییکاگرگفتشیر

فضامدتیاگردارم،ذهنیمنودارمگاونه،گوئیممیزوربهمابشود،زندهخودشبهاست،صبحخواهدمیکه

منکند،کمکمابهزندگیعشقبکند،کمکمابهزندگیخرَدکمییکوبشودزیادروشنیوکنیمبازرا

شیر،گویدمینیستیم،دورتنهانهنیستیم،دورماپس.ریزدمیفرودفعهیکشود،میتركزهرذهنیمان

.استخوردهراگاومان

507مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پنداردمکو درین شب، گاو میخاردمگُستاخ زآن میاین چنین 
میعملکند،میفکرمرا،کندمیوراندازیعنیخاردمیکه،خاردمیرامناینبرايگستاخانهاینطورگویدمی

ومنگوید،میواستگستاخهنوزکند،نمیعملمنخرَدباومننیرويباومنفکربایعنیگستاخانهکند،

ذهنیمنگاوِمایعنی.هستمگاومنکندمیفکراست،ذهنخوابدرهنوزذهنشبِدر.اینهاومنعقل

شیرتوبگویدمابهخواهدمیبشود،زندهمابهخواهدمیشیرهستیم،شیرماکهبشویمبیداربایدمانیستیم،

.خوردممنراگاوایندادي،تشکیلگاویکآمديهستی،

دهد،میمابهفضااینکهخردياینبشویم،خوبخیلیتسلیمیکبشویم،کاملتسلیممااگردیگر،عبارتبه

بود،تمثیلاین.کارشدنبالرودمیدردهاتماموگاوایننیستیم،گاواینهستیم،شیرماکهشویممیمتوجهما

:گویدمیآورد،میقرآنازياآیهیکموالنابعد

508مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نَه ز نامم پاره پاره گشت طُور؟اي مغرورِ کور: گوید کهحق همی 
داردغرورهمذهنی،منیعنیکور،مغروراي: کهگویدمیگوید،میراموسیشده،پارهپارهکوهکهتمثیلآن

هاشدگیهویتهمعینکوما،داریمرامغروريمشخصاتهمهوکنممیمقاومتهمینبرايدانم،میمنکه
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هماینکهگویدمی.بیندمیشدگیهویتهمبیند،میذهنیمنراماهاشدگیهویتهمعینککرده،کور

چیزيهمچوناست،گاوشیرکهبگوییخواهیمیزوربهتوداشتی،نگهزوربهشبدرراهاشدگیهویت

بگویدخواهدمیراآیهاین،براي؟شدپارهپارهکوهظهورمنازمن،نامازکهنیستاینطوريکهگویدمینیست،

:خواندیمبارهاکه

143، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
کنِٰ◌ قَالَ لَنْ تَرَانی ولَۚ◌ لمیقَاتنَا وکَلَّمه ربّه قَالَ ربِّ أَرِنی أَنْظُرْ إِلَیک ٰ◌ ولَمّا جاء موسى« 

»...ربّه للْجبلِ جعلَه دکًّا وخَرَّٰ◌ فَلَمّا تَجلَّىۚ◌ انْظُرْ إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَرَّ مکَانَه فَسوف تَرَانی 
.اى پروردگار من، بنماى، تا در تو نظر کنم: چون موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت« 

چون پروردگارش .به آن کوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار یافت، تو نیز مرا خواهى دید. هرگز مرا نخواهى دید: گفت
»بر کوه تجلى کرد، کوه را خرد کرد 

ببینیم،راخداخواهیممیذهنیمندیدبایعنیفکرهایمان،وحستاپنجوسیلهبهماکهیناقضیهاینیعنی

هموفکرهاوحسپنجباماکهشدهنوشتهاساسهمانبرهمداستاناینوکرد،میراکارهمینهمموسی

میفکرزنیم،میشیراعضاءبهدستتاریکیدرکهحالیدرهمینطورببینیم،راخداتوانیمنمیهاشدگیهویت

االن،هستیم،خودشبهشدههوشیارخدايیاهستیم،شیرمادیگرعبارتبهیعنیاست،گاوهنوزاینکهکنیم

.دیدنخواهیحسپنجوذهنبایعنیدید،نخواهیمراهرگزگفتدانیم،میهنوزذهنیمنراخودمانولی

راکوهکرد،تجلّیکوهبرپروردگارشچونپسدید،خواهیمرانیزتویافتقرارخودجايبراگربنگرکوهآنبه

میتوگشائیفضاوتسلیمحالدرراشیرمنِچطورکهگویدمیراتمثیلاینشد،متالشیکوهیعنی.کردخُرد

نمیچراتوذهنِکوهاینوتو،ذهنکوهبهکنممیتجلیدارممنگذاري،نمیولیکنیمیمالقاتمنبابینی،

االنبله،کنی؟میدرستدوبارهراگلیماینرا،کوهاینزوربهچراریخته،اصالاینبریزد؟گذارينمیچراریزد؟

.دهدمیتوضیحخودش

509مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چشمه چشمه از جبل خون آمدياز من ار کوه اُحد واقف بدي
کوه،یکنه،استمعروفکهاُحديکوهنهبزرگ،کوهیککهاستاینمنظوراُحدکوهاُحد،اگرکوهکهگویدمی

شخصاینباشد،باالشدگیهویتهمذهن،اینباشدبزرگگویدمیهمهرچقدربزرگ،ذهنیعنیذهن،یعنی

اگرمنازشود،میمتالشیبشود،واقفاگربداند،هرچیزيدانمنمیوبداندفیلسوفوبداند،استادراخودش
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اینکهبرايکند،نمیبازرافضااینکهبرايشود،نمیدرستتسلیماینکهبرايشود؟نمیواقفچرابشود،واقف

.استفکردرهنوزاست،تقلیددرهنوز

بفهمندتوانندنمیولیهستندقويبسیارفکرينظرازکههستندانسانهائییعنیکندمیاُحدکوهصحبتوقتی

دروهستنددنیاۀ طویلدرهنوزبینند،میگاوهنوزگاو،نههستندشیرجنسازهستند،زندگیجنسازکه

میکهباسوادخیلیآدمهايوپروفسورهابهنبایدمااینبنابرشدگی،هویتهمتاریکیدرهستند،فکرتاریکی

میدرستاینهاپسگویندمیاینطوريکهاینهاکهبگوئیموکنیمنگاهآنهابهفالن،وهستیمدکترگویند

.گویندنمیدرستآنهانهنه،گویند،

510مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ییالجرَم غافل درین پیچیدهییاز پدر، وز مادر این بشنیده
شدي،هویتهماینهابابازبینیبدونوگرفتیمادرتوپدرازرارفتارهااینوراباورهااینکهوقتیازگویدمی

هویتهمایندرندارياطالعکهحالیدرغافالنهاینبنابرتوست،دیدعینکوهستتودلدرهنوزاینهاو

راخودتتوهشیارانهموقعهیچیعنی،رسیدهتوبهمادرتوپدرازاینهاواي هپیچیدباورهامخصوصاها،شدگی

وپدرهرچی،هستیچیکهندیديراخودتدوباره،بینبازراخویشتنمرغیچهتوبرادراي هک،نکرديبازبینی

.هستیآنهنوزهستیآنگفتهمادرت

511مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بی نشان از لطف، چون هاتف شويتقلید ازو واقف شويگر تو بی
ازوگرفتیدیگرانازکهنباشدیادگیریهاآنبراساسیعنی،باشدتقلیدبدونخداازتوشناساییاگرگویدمی

بی،بشويواقفاوازاولدستکنیبازرافضااگر،گرفتیاستادتازگرفتیتامعلمینازوگرفتیمادرتوپدر

کسانیولی،سوبیبهبکشدتادادبالراتوطرفیهرازگفت.شويمیسوبیداشتیمغزلدر.شويمینشان

کنیممیبازرافضامالحظهایندریا،آوردمیهمشکتقلیدچون،هستندشکدرو،هستندتقلیددرهنوزکه

.بینیممیگاواشهمهیا،بینیممیراشیر،کنیممیحسراشیر

،نهایتبیریشهباسوبینشانبیلحظهایندر،هاتفمثلشویممیسوبیشویممینشانبیخدالطفازما

آفتیهیچ،کهکندنمی،نه؟کندمیهمدیتقلشدهزندهخدابهکهکسیآیا،تقلیدبدون،ابديلحظهاینازآگاه

،بردمیالگوهابهرامابالفاصلهتقلید.کردتقلیدشودنمیراهایندر،نیستتقلیدازبدترخدابهرسیدنراهدر
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گذاردنمیتقلیدوشک،کنیممیشکنیستیممطمئنماشویممیالگوداخلچون،الگوها،ذهنیعنیالگوها

اینو،بشویمهویتهمبرویمکهداریمماکهمأموریتیآنیعنی،شودنمیزندهخدابهیعنی،برسدجاییبهآدم

.دهیممیانجامراحتخیلیتنهاییوموالنامثلاستاديبا،برگردیممابدهددردجهتوسوها

برايموالنا،کنیدتقلیدخوانیدنمیهمراموالنانکنیدتقلید،بدهدنشانشمابهراراهبخوانیدموالناهمینشما

میاگرشدگیهاهویتهمعینکباکهشودمیسببموالنا،نکنیماشتباهماسوهادراینکهبراي،راه،آگاهی

بایدماکهدهدمینشانمثالًعینکآن.برویمراموالناراهوکناربگذاریمراعینکآن.نکنیماشتباهخیلیبینیم

عوضهمرادیگریکیبایددانیممیکهما،کردیمظلممانکنیمعوضرادیگریکیاگر،کنیمعوضرادیگریکی

رويفقطتو،نه:گویدمیموالنا،شودمیبدبختافتدمیچاهبهرودمیوگرنهبدهیمنشاناوبهراراهبایدکنیم

.کنتمرکزخودت

3196بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

کنیمیخالیوبدخُوراخویشسنیوحبرراغیرمرکنیتا
موالناشدماستاددیگر کنمعوضرامردمخواهممیمنکهطغیانبهکندمیشروعذهنیمناشتهايوقتی

این،بله.کنکارخودترويهنوز،باشنداشتهمردمباکاريتوشیننب،نشد:گویدمی.گیردمیراآدمجلوي

:داشتیمرامطلب

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بی عقل چو سایه پی ات اي دوست دوانیم
کان رويِ چو خورشید تو نَبود دگري را

ذهنیمنازبشویمتبدیلخواهیممیکهرویممیزندگیسويبهوقتیتوانیمنمیما.استمهمیبیت،بیتاین

دیدیدشما.ذهنیمنیعنی،کندمیمقاومتسایهوشدنضعیفبهکندمیشروعسایه،سایگیبیبهسایهاز

آمدخوشاینکهجايبهما،بخوردبرمابهبگویندچیزيیکجمعدرکافیست.کندمیمقاومتجوريچهکه

خیراینکنمکارخودمرويبروم؟برخوردشدگیهویتهمکدام؟دارمچیبرخوردمنبهچراکه،اینبهبگوییم

.کندمیدرستقضا،رااینکرددرستقضابود

میشما،خوردبرمیشمابه،جمعدرگویدمیچیزيیکنفریکبینیدمیدفعهیکمجلسییکرویدمیشما

چهشیرنکنیدمراجعهگاوبه،هستآنجااآلنشیرباشیدخواندهراداستانایناگرولی،شویدمیاودشمنآیید



Programگنج حضور765برنامه شماره # 765

43: صفحه

شیرراآهواینبدهم،دارمراشدگیهویتهمکداممن،کندمینگاهداردخدا،کندمینگاهداردشیر؟گویدمی

.مابهاستمسلطعقلشوداردعقلسایه،شویمنمیعقلبیسایهمثل،بشومعقلبی،بخورد

بهشما،بفهمیمخوبرامطالبایناگر،کنیدتوجهکنممیخواهشسایهمورددراآلنخوانیممیمطالبیاما

بطوراگرشماولی.بماندخواهدمیسایه،راماکندنمیولسایهبگوییمهمهرچی،شدنخواهیدمتکیسایه

میصبراستسخت.برودگذاریدمیراسایه،نیستشمااصلسایه،نیستخدا،سایهکهبدانیدیقینقطع

میکهچیزهاییاینباداردامکانولی،گاودیدبانه،ببینیدشیردیدبابایدلحظههر،خواهدمیآگاهی،خواهد

:گویدمی.شودمیمشخصشامعنیبخوانیمبارچندولی،استمشکلادبینظرازهمقدريیکاینها،خوانیم

3715مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقلِ کلّش چون ببیند، کم زندزهره نی مر زهره را تا دم زند
باشدباالتواندمیچیزيهرازکهستاذهنیمنِانسانِیکنمادحالهربه،ستاشاديخدايدانیدمیهرهز

رعایتراقضاقانونبخواهیدواقعاًاآلنشمااگر.استسایههنوز،داردذهنیمنهنوز،شدههویتهممنتهی

اودمبگویید،دهدتجاناودمهمان،باشیدفیکونکنبهمعتقدو،بشومتسلیمخواهممیمنبگویید،کنید

اگررااینها، همههستملطیف،هستمتسلیم،هستمپذیرندهمنو.نیستواردبیرونیعلل،کندآزادرامنباید

.بگیریداندازهبتوانیدبیتهااینباباید،هستممنکهبگویید

بهذهنیتانمنباراذهنتان،بزنیدحرفیعنی،دبزندمدکننمیپیداجرئتباشیدهمهرهزاگرحتیکهگویدمی

باشدهبازفضايایندرتسلیماثردراگر،ببیندراشماکلعقلاگر،ببینیدراکلعقلاگراینکهبراي،ببریدکار

کمبهکنیدمیشروعبنابراین،استعقلبیچقدرسایهذهنیتانمناینکهفهمیدمی،کنیدمالقاتکلعقل

نمیکوتاهذهنیمنکهدیدید،اصطالحبهآییدمیکوتاه،نشینیدمیفروشماهزارگونهبهیعنیزدنکم،زدن

بهترکلعقل،داندمیبهتررامنصالحلحظهایندرزندگیکهگویدمیهمیشهیعنی.نشینیدمیعقب،آید

ذهنیمناین،نهآید؟میدرچیشدهبازفضاياینازببینم،کنمبازرافضامنبدهیداجازهدهدمیتشخیص

.استمهمیبیت.دهدمینشانواکنشو،دانممیمنگویدمیشودمیبلندکه

خودتانپیشیا،باشدمنحرفباید،دانممیگوییدنمی،بودنادعابییعنیشمازدنکم؟نهیازنیدمیکمشما

ببینم،داندمیهمآدمآنیعنیزدنکم،نیستزدنکماین،ریزممیهمبهروممییامنحرفیاگوییدمی

مندارمعقلهممن،گویندمیچهمردمو،گویدمیچهدوستم،گویدمیچههمسرم،گویدمیچیفرزندماین
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کم،نیستزدنکماین،دانممیمنفقط،داندنمیچیزهیچهیچکسخانمآقااینکهنه،زنممیراحرفمهم

همهوفیکونکنوقضاقانونبهاعتقادوبودنادعابیومختلفباورهايدادنِجاوفضاکردنبازیعنیزدن

:گویدمیخودشنه؟یازنیدمیکمشماببینید،اینها

3716مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ستکه مرا در دوختهمن چه گویم؟
ستدمگَهم را دمگَه او سوخته 

ودربیایدهشیاريبصورتو،بشودواقعیتسلیمکسیاگر،خودشبهدوختهرامناینکهبرايگویم؟چهمن

ذهنیمنعنوانبهذهنش،شودمیبستهدهانش، دیگرکنداستفادهکلخردازوزندگیبهبشودوصلهشیاري

میکهراذهنمیعنیرادهانمیعنیدمگه،ستسوختهاودمگهرادمگهم:گویدمیهمینبراي.افتدمیکاراز

این،نزنیدحرفشماوبزندحرفاوفقطشودمی،دیگرزندمیحرفاویعنی،سوختهاودهانبزنمحرفخواستم

،دهدمینشانواکنشسایه،دانممیمن،بزنمحرفخواهممیمنگویدمیسایهاینکهبراياستسختیکار

.ستسوختهاودمگهرادمگهم.استمعیاربیت

یاتنیبندتختهذهنی؟منبهشدیددوختهیازندگیبهشدیددوختهشما؟نهیاسوختهاودمگهراشمادمگه

میبازلحظههرکندمیبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضاکهانسانیهر؟خدابهزندگیخردبهشدیددوخته

نمیحرف،کندمیپیشرفتدارداین.هشیاريبصورت،خدابهشدهدوختهآدماین،کندمیبازلحظههر،کند

،زندکمببیندچونکلشعقل،نزنداصالًیعنیزندکم،دیگرمابهگفتموالنارازدنکماین،زندمیکم،زند

شرطییککهفهمدمیکشدمیذهنشکههمموقعهر،گیردنمیکاربهعمداًراذهنش،زندنمیحرفیعنی

حالهربه.افتادکاربهشدگیهویتهمیکشدگی

3717مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دور از آن شه باطلٌ ما عبّرُوادود آن نارم دلیلم من بر او
آتشبردلیلهمیشهدود.استذهنیدلیلمنتهی،استآتشبردلیلمادوداین،ماذهنیمناینکهگویدمی

خدایییککهاستاینبردلیلاینها،هستفکرهایم،هستهمذهنیممنوهستمنبدناینکه،بله،است

ولی.نیستکافیماندنذهندرولیتراشیدلیلاینکهبگویدخواهدمی.ذهندرکجا؟درولی.بله،داردوجود

ست؟اکافیماندن فقط حرف زدن ذهنيتوولی،هستیماوجنسازماوداردوجودخداکهآوردندلیلاینآیا
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جنساز،فکرهاایناستذهنمالگفتگوهااینوباورهااین،ستایاوهوباطلاینها،شهآنازدور،نه:گویدمی

.نیستشاه

خدابهاعتقادماهستخداگوییممیاینکهماباورپرستی،مااعتقادات،ماجدلهايوبحثمااستدالهايپس

اما.ستایاوهوباطلهمهاینها،هستیمذهنيتوولیاینهاهمهویکتاستخدا،داریمیکتاییبهاعتقادماداریم

وداردوجودخداییکههستاینگویدمی،وجودبلهبردلیل،ذهناًخودشداریماآلنماکهدودهاییاینهمه

اینها؟استهشیاريخوداینهاآیاولی،شدهجمعهشیاريایناطرافدودهااینکهداردوجودتودرهشیاري

نهکنیم؟بسندهاینهابهتوانیممی.نهاوست؟بینهایتبهشدنزندهخود.

یعنیباشدعقلبیخیلیبایدکهاي هسایبهراجعدهیممیتوضیحداریمکنیدتوجهچیست؟بهمربوطاینها

یعنی.شودمیصفرسایهبرسداگرآفتاببهاینکهبراي،برودآفتاببسويکهبگذاردپازیرراذهنیمنعقل

،ذهنیمنآفتابِِبسويبرويبایدسایهمثل،نشدهشامتوجهبشرکهاستهمینبراي،استعجیبیچیزخیلی

ازآنجاوفکرهابامعتقدممنگویدمیسایهيتو،کندحفظراسایهخواهدمیهمسایهو.بشودزندهخدابهتا

خداشدهزهره،نوشتهکتابدارداطالعات،خواندمیکتاباینقدر.شودمیخدایعنیشودمیهرهزفکرينظر

:گویدمیهمینبراياستذهنیخدايولیشده

3718مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جز که نور آفتاب مستَطیلآفتابی را دلیلخود نباشد 
درمانیستکافییعنی.باشدآفتابدلیلتواندمیاستعظیموگستردهوتابانکهآفتابخودفقطگویدمی

زدنحرفوکردندرستفکروپرستیباوروتراشیباوربهکنیمشروعو،کنیمحفظراذهنیمنوباشیمسایه

آنازبهتردیناینخدايو،توستخدايازبهترمنخدايو،منخدايتوصیفو،استاینطوريمنخدايو

شدیمعظیموشدیمتابانآفتابموقعهر،مبشویزندهاوبهبایداستاباطیلویاوههمهاینهاوخداستیکی

:گفتهستیادتان

4850بیت مولوي، مثنوي، دفتر ششم، 

دهانبگشایدذرهآنناگهاننهانذرهیکیدرآفتابی
بی،لحظهایندرثباتنهایتبیداريریشهنهایتبی،بشویمزندهاونهایتبیبهلحظهایندرآمدیمماوقتی

کهگویدمیاستتابانآفتاباینوهستهموسعتنهایتبی،داريریشهنهایتبی،بودنذاتبهقائمنهایت
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بیبهلحظهایندربعبارت دیگر،بشویدزندهاوبهعمالًبایدشدنتابانآفتاببراي.بشویدتابانآفتاببایدشما

.بیاییددربهبایدفکراز،شودنمیفکربا،بشویدتبدیلنهایت

3718مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جز که نور آفتاب مستَطیلدلیلخود نباشد آفتابی را 
گستردهوتابانوعظیمآفتابیعنیمستقیمآفتابیعنیاینجادرمستطیل

3719مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

این بسستَش که ذَلیلِ او بودسایه که بود تا دلیلِ او بود؟
،شناسیخدااستاد،عرفاناستاد،نویسیکتاباستاداینکهولو،داریمذهنیمنیعنیهستیمسایهوقتیما

راهاوبهبتواندراماکهکیهسایه.نداردفایده،نشویمتبدیلاوبهباشیمسایهولی،باشیمکههمعبادتاستاد

توانندنمیاستداللهاوباورهااینیعنی.باشدراهنماتواندنمیسایه.دلیلبگوییدشاید؟بشوداوبردلیلیاببرد

راعقلششودمیکوچککهدر حالی،بشودخورشیدبسويیواشیواشو،باشدعقلبیسایهباید.باشندراهنما

کوچکباید،بشویمکوچکخواهیمنمیوهستیمسایه،هستیمذهنیمنماحالیکهدریعنی.پایشزیربگذارد

محضبه،هستمتوازبهترمن،بشودخواهدنمیکوچکذهنیمن. بشودکوچکخواهدنمیهیچکس،بشویم

.سایهیعنیهستمتوازبهترمنگویدمیشودمیچیزذرهیکاینکه

کهاي هسایبرآفرینیعنیاستشابساینولی،شودنمیمااصلبهشودنمیخدابهراهنماگویدمیسایه 

نوراگربگوییسایهبه خوب.طلبممیراخورشیدنورکههستماي هسایمنیعنی.هستمآفتابذلیلمنبگوید

سایهبایدمایعنی،سایهاینبرآفرین،استشابساین.ندارداشکالیگویدمی.شدخواهیصفربیایدخورشید

وفکرهادرشدمیگم،بودخبربی،بودسایهتماماًاگروگرنه،گرفتهیادراتسلیمحتماًسایهاین.باشیماینطوري

.کنیدمیتوجه.بشودآفتابذلیلتوانستنمی،بودپائینهشیاريودردها

من.استذهنیمنهمینسایه،کنیممیدرستسایهآییممیماهمه.استمهمولیظریفبسیارنکاتاین

گویدمیذهنیمنباورهايبهاست،جدیدچیزهايباشدنهویتهماست،قضاوت.استمقاومتکارشذهنی

تمامآید،نمیکوتاهسایه. استغلطهمهاینهاشود،میبیشترزندگیمبشودبیشترشدگیمهویتهمچههر

تمام. کندمیمقایسهراخودشسایهبشود،آفتابذلیلخواهدنمیسایهکهاستایناثردرجنگهاها،نزاع

راخودشخواهدمیسایه.بشودخواهدنمیذلیلسایهکهاستاینخانوادهدراختالفاتزناشویی،اختالفات
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خواهیمنمیراسایهما.شودمیدرازتراشسایهشودمیدورآفتابازچههر.کندمیفرارآفتابازوکندبزرگ

. کنیمتقویت

ما. استنشستهگاوجايبهشیرتاریکیدرکند،مینگاهداردشیراست،شدهخوردهگاوگفتیم،امروزسایه،

گوییممیحاالببخشیدجاي،بهراخودتانهمشماکنیم،مینگاهخودمانبهماداریم،ذهنیمناالنکهحقیقتا

معطلراخداخودمخواستوخودمارادهبامناست،خدااینبگوییمذهنیمنجايبهما. ببینیدشیرگاو،

ماخانوادهدر. بلهشوم،نمیخورشیدیاخداذلیلکههستمايسایهاینکهبرايشدم،اسیرهمخودموامگذاشته

چیکارخانوادهدرسایه. بشوموصلزندگیبهخواهممیدرونازواقعاکههستمايسایهمنبگوییمتوانیممی

.استتملکسایهبهسایهعشقکند،میکنترلسایهکند؟می

هستی،منکنترلزیرتوهستی،منمالتوگویدمیاست،بیشتراشسایگیباشدداشتهبیشترچقدرهرسایه

گوشمنحرفهايبهبایدکنی،کمکمنسایهبهبایدکنی،بهتررامنسایهکهصورتیدردارمدوستراتومن

کسیهر.استشدهتشکیلمقاومتوشدگیهاهویتهمازسایهاینو،استتوسایهازبهترمنسایهبدهی،

باشیدداشتهفراريومقاومسایهتوانیدنمیشما. نداردعاقبتآخرایندارد،زندگیمقابلدرمقاومت،داردسایه

نه،کنم،پیدادیگرهمسریکبرومنیستخوبهمسراینبابا. کنیدعوضراسایهاقالمکهبخواهیدوآفتاباز

:گویدمیحال،هربه. کنیذلیلبایدرااتسایه

3720مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

این جاللَت در داللت صادق است
جمله ادراکات، پس او سابق است

ذهنونوشتیمکتابماکههمهاینیعنی،شکوهوجاللاینواستداللهاوذهنیبیاندرجاللتاینگویدمی

خدابهداللتادراكدروذهنیصورتبهبلهاینها،همهوآوردیموجودبههنروآوردیموجودبهفکروداریم

مااالنکهصحبتهاییهمیناینجا،کنیممیداریمهماالنهمینبله؛کهکنیماستداللتوانیممیهمماآري،. دارد

فضاو،کنیدمیکوچکوکنیدمیذلیلراتانسایهداریددروندرشمامگر،استادراکاتجنسازهمهکنیم،می

حاالتاکه،گفتداشتیمهمغزلدرکهاستیادتان.کنیدمیمالقاتخداباشدهبازفضايآندرکنید،میبازرا

. استآوازهپربتاوکهحالیدراست،کردهمالقاتاوباآگاهانهکسیچه

: ردیگبودهمین،ردیگبله



Programگنج حضور765برنامه شماره # 765

48: صفحه

97ةشمارمولوي، دیوان شمس، غزل 

در شهر که دیدست چنین شُهره بتی را؟
در بر که کشیدست سهیل و قَمري را؟

ولیداردماذهنیاتعجیبیجاللوشکوهبلهاستدالل،درذهندر. داردذهنیدركشکوهوجاللکهکسینه

اینتماماست،قدیمخدااست،خداجنسازاواست،سابقاواما،هستندذهنیادراکاتهستند؟چهجملهاینها

تواندنمیحادثاینو،استحادثواستجدیدهمههااینومانبدوماذهنیمنومااستداللهايوماادراکات

اصالمادارد،امکاناینو.بشودسابقجنسازوکناربگذاردراذهنیاتاینمگر. ذهندرمگرکنددركراقدیم

یکگفتکهاست همینبراياست،نشستهاوجايبهاستخوردهراگاوشیرهمینبرايآمدیم،همینبراي

هربه.کردتبدیلخودشبهخریدوقتیخرید،دردسرهاومصیبتهااینازرااوکَرَمشباخداوبودهآمدهبدبنده

حرفوکردناستداللوماندنذهنتويکهدانیدمیهمشماولیاالن،زنیممیحرفکهاستدرستصورت،

بایدهستید،سابقهمشمااست،سابقخدااستذهنیادراکاتباشدباشکوهکههمچقدرهرهمهاینهاوزدن

. بشویداوجنسازهوشیارانه

3721مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

او سوارِ باد، پرّان چون خَدنگجمله ادراکات بر خرهاي لنگ
عشق،خدا،اما. نداردکاربريخورد،نمیدردبهرود،نمیراهیعنیهستند،لنگخربرسوارذهنیدرکهايهمه

اینوهستیممشغولجديطوربهذهنیاستداللهايبهماکهموقعییعنی. پردمیتیرمثلاست،بادسوارزندگی

فهمیدیمپس. تیریعنیخدنگ. پردمیتیر،یعنیخَدنگ،مثلاوصورتایندرگیریممیخداجايبهرافکرها

ذهنیادراکاتواستداللهااینباخواهیممیوقتیماونیستیمهممانیستخدااینهاسایه،ذهنی،استداللهاي

. پرَدمیتیرمثلاوبرسیماوبه

3722مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ور گریزند، او بگیرد پیش رهگر گریزد، کس نیابد گَرد شَه
. ذهنتويباشیم،مشغولفکرهااینها،واستداللهاوادراکاتبهفقطماگریزد؟میکیبگریزد،ماازخدااگریعنی

مااگرامارسد،نمیخدا،یعنیهم،شاهگَردبهآدمفکرهااینبابگریزداگراست،مفیديچیزاینکهکنیمفکر

بهحاالتاشمااست،دادهدردمابهرفتیمسوهرگفتاستیادتانگریختیم؛ماوگیردمیراجلویماناوبگریزیم
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صورتبهاستبودهجهانایندرسواینبگردي،خوشبختیدنبالبگردي،زندگیدنبالکهرفتیکهسوییهر

. استشدهایجاددردرويازدرد،بااست،گرفتهراجلویتانشاهفکر،

راتبدیلاینو. تبدیلبافکر،بانهمن،سويبهبرگرديبایدجهان،بهتوبگریزي،منازتوانینمیتوگویدمی

نتیجهاینبهمابایدجایییکیعنیکند،تبدیلراماتواندمیاویعنیاو،دموفَیکونکُنوقضاقانونباواقعا

توانیمنمیکاريهیچمانجسمیهوشیاريبامان،جسمیتواناییبااطالعاتمان،باذهنیمان،منباماکهبرسیم

بکنم،راعبادتاینبکنم،راکارآنبکنم،راکاراینذهنمبابرومگوییممیهمهاینمااینکه. زمینهایندربکنیم

سوهايهااینکهسوها؛اینبهرویممیکهماوگریزدمیشاهواسترفتنسوبهاینهابکنم،راعبادتیکیآن

،نروگویدمی.بنددمیراماجلوياواست،ذهنییعنیاستجسمیهوشیارياست،جسمیسوهايواستمادي

.ببندیمراماندمگَهبرویم،فکربااینکهجايبه،برویمبایددیگرجوریککهبفهمیمماتا

بهمامقاومتولحظهایناتفاقبهگوییممیبزرگبلهیککنیممیبازرافضالحظهایناتفاقاطرافدرموقعهر

بهراخودتعقلگویدمیشاهخواهد،میراراهاینشاه. شودمیبازراهرسدمیصفربهماقضاوترسد،میصفر

راخودتحرفبگیررامنحرفبشو،تسلیملحظهایندرکن،منآفتابذلیلکن،ذلیلرااتسایهنبند،کار

. شویمنمیخواهیم،نمیتوانیم،نمیشویم،میموفقبکنیمراکاراینتوانیممیکن،قطع

***پایان قسمت سوم *** 

:کهیماهنوشتصفحهرويرابیتایندوباره

97شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

بی عقل چو سایه پی ات اي دوست دوانیم
نَبود دگري راکان رويِ چو خورشید تو 

موالنا. کنیممیمقاومتجزوي،عقلعقل،داشتنوشدگیهاهویتهمخاطربهذهن،درمقاومتعلتبهمایعنی

دانیممیکهحالیدردویم،میخورشیدايخدا،ايدوست،ايدنبالتعقل،بدونمقاومت،بدونکهگویدمی

ذهنیمنو.شدخواهیمزندهتوبهدانیممیولیذهنی،منعنوانبهشد،خواهیمنابودبرسیمتوبهوقتی

بهاینهادويهردانم،نمیبگوییمو،باشیمسایهمااینکهودانممیگویدمیو.استدانستنشخاطربهشاسایگی

. استشدهگفتهمابهموالناوسیله
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خاموشیعنیاَنْصتواْ،فرمانهمینطورو.بشويبرخوردارایزديداناییازتادانمنمیبگوگانفرشتهمثلگفته

گویدمیهمشناسیم،میماکهايسایهاینولی،کردیمصحبتاینجابارهاوبارهاراکنیدخاموشراذهنباشید،

ازهستسایهکهحالیدرذهنیمناینکهبهکندمیآگاهدارد. کنممیمقاومتهمودارمعقلهمدانم،می

بایدکههستیدشمااینوترسدمیبشودرونقکمشاسایگیاینکهمحضبهوداردبرنمیدستشاسایگی

فضانکنید،مقاومتودانمنمیبگوییدکنید،نگاهدانممیگوییممیاینکهبهو،کنیدنگاهتانترسبههوشیارانه

.بکنیدعملوببینیدروشنیبهشمابایدرااینها. کنیدباز

یوسفشکرجايبههمبلکهبخریم،شکَرجهاناینبهآمدیمماکهکردشروعاولهمانموالناامروزبرنامهدراما

کههمینطورشما،بويبدپوستاینگفتکردتشبیهپوستبهاولراماودارد،کَرَماووبخریمراکمرزرین

نورايستارهازبالخرهوهوشیارانهدردیعنیرا،پوستدهندمیمالشاصطالحبهوکنندمیدباغیها،دباغ

مابهراخودش،شدهپنهانمافکرهاياینزیردرکهسهیلستارهازبکشیم،هوشیارانهدردبایدهممارسد،می

.راماپوستکند؛میخوشبورامااونور. بدهدنشان

مهمخیلیخواندیمکهمطلبیخوانیم،میهمدیگرمطلبیکسایهاینمورددرماکرد،تشبیهسایهبهرامابعد

درستراهایندرکهانسانیگفتگفتگو،بهواستداللبهبپردازد،حرفبهدارددوستسایهکهعلتاینبهبود،

اینولحظهبهلحظهکامل،تسلیمیعنیباشد،دوختهزندگیبههمخودشباشد،دوختهدهانشبایدرودمیراه

دوازموالناوخوانیممیسایهبهراجعهممطلبییکبیت،اینباارتباطدردوبارهحاال. استتعهدمستلزمکار

: کندمیصحبتسایهجور

ایناندازیم،میسایهو،شودمیایجادمقاومتبالفاصلهوشویممیهویتهموجهاناینبهآییممیمااینکهیکی

عنوانبهآییممیماکهوقتیواستخداسایهسایه،آنکههستهمسایهجورکیو،استسایهذهنیمن

خداگویدمیهمرااینذهنی،مناینکهاندازیممیايسایه،شویممیهویتهمخدا،امتدادیعنیهوشیاري،

آدمیکمککهصورتیدراستآسانسایهاینازشدنآزادکهآیدمینظربهاست،آساناینولی،کندمیجمع

.شویممیخداسایهبهتبدیلمارسیدصفربهسایهاینوقتیو.هستمااختیاردرکه،باشدموالنامثل

درستذهنیمن،آوردمیراامتدادشخدااینکهیعنیکند،میجمعودهدمیامتدادراخودشسایهخداو

یعنیکند،میجمعموقعبههمخودشسایهو،کندمیخودشسایهبهتبدیل،کندمیجمعراذهنیمنکند،می
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مااالنرااینها. دانمنمیبگوییماینکهو.استتسلیمتجربهوتمرینبهترینمازندگیطولاینتمامدر

. بلهخواندیم،قبالهمشایدو.بخوانیمخواهیممی

روياشسایهوپردمیباالمرغییککنیدفرض:کهگویدمی،هستبیتاینازقبلکهعالیبسیارتمثیلدرو

و،بیندمیرامرغسایهکند،نگاهباالاینکهجايبهابلهییکولی،دودمیزمینرويهماشسایهوافتدمیزمین

لحظههرعمرتمامیعنی. شودمیتمامتیرهایشکهطوريبهاندازد،میسایهبهراتیرهایشورودمیسایهدنبال

نیست،مرغخود،مرغسایهاینباباکهکندشناساییتاآمدمیهوشیاريو،انداختمیتیرزندگیورآنازکه

تیربالخرهو،کندمینگاهراپایینرا،زمینهمینطور،کندنمینگاهباالاینموقعهیچاست،باالاینبلکه

زندگیهمانیعنیتیرانداختنسایهاینو.رسدنمیزندگیبهیعنیخورد،نمیسایهبههمتیرشاندازد،می

.شویممیبیدارموضوعاینبهداریماالنماوذهنی،چیزهايازخواستن

داشتیم،غزلدرهمامروز. استسایهجنسازهمخودشپسگرددمیسایهدنبالآدماینگویدمیاینکهو

بهسایهعنوانبهش،نکرادیگرسایهدامنیعنیرا،هنريبیهرکهگفتو،گرددمیسایهدنبالسایهکهگفت

یزدانسایههست،کهرایزدانسایهکهخدابندهیکراهنماییشمااگرکهگویدمیاینجادرولی.رسدنمیجایی

. رسیدمیجاییبهبگیرید،هست

423مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مرده این عالم و زندة خدابود بندة خداسایۀ یزدان
اینازاینبشود،خداسایهاست،سایهدنبالکهکسیاینآدم،ایندایهاگرکهاستگفتههمقبلیشبیتدر

زندهخدابهو،استمردهعالماینبهکهاستخدابندههمینیزدان،سایهو،رهدمیرفتنسایهدنبالوسایه

بهلحظهایندرومردهشدگیهاهویتهمبهنسبتاست،انداختهراشدگیهایشهویتهمهمهیعنی.استشده

. داردراخودشسایهاستنمردهعالماینبهکهکسیپس. استخداسایهآدمایناست،شدهزندهخدانهایتبی

نشدیمهنوزکهوقتیهمیکیشویم،میزندهاونهایتبیبهلحظهایندرماوقتیخدا؛سایه: شدسایهتادوپس

:گویدمیمابهوکندمیجمعزندگیرادوهر.داریمسایههستیم،هویتهمو

424مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آخرزمانتا رهی در دامنِ گماندامنِ او گیر زوتر بی
:گویدمیچونکرد،شکدچارراتوذهنتاگرشکبدونگویدمیاست،موالنامثلهمینانسانیچنینیک
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بهکهبگیرراخداسایهاصطالحبهایندامنشکبدونفعال،نداردزندگیبهراهیواستناقصولیدانممی

یعنیزمانآخر. زمانآخردامندربیندازيراخودتیعنیبرهی،زمانآخردامندرتا،استشدهزندهزندگی

موقعهرپس. استشدهزندهابديلحظهاینبهلحظهایندرانسانو،استرسیدهپایانبهشناختیروانزمان

ایندربشود،آزاددردهاوشدگیهاهویتهمهمهازیعنیلحظه،اینبهبیایدو،بشودآزادآیندهوگذشتهازآدم

. شودمیزندهاوبهلحظه

ورسدمیآرامشورسدمیباتبه ثآدمکهاستموقعآندروخدانهایتبیبهشدنزندههمینزمانآخرپس

سنگخواهدمیاوکَرمهرلحظهکه،بودغزلدرکه،فهمیدیمهاصحبتاینباامروزوابديلحظهاینازآگاهی

اینکهنه،بدهدقدرتو،بدهددولتمابهکهآیدمیاوگفتو.گذاردنمیمامقاومتوکندتبدیلنابطاليبهرا

راآنهاهماگر. نهببرد،بینازوبریزدهمبهدوبارهدیگررااسترفتنبینازحالدرکهچیزيیعنیرازبروزیر

. شمابهبدهدقدرتوبدهدبرکتیعنیبدهد،دولتخواهدمیگیردمیشمااز

منیعنیخوردهراگاوگفتههمامروز. بشودزندهمادرخواهدمیهوشیاريعنوانبهزندگیلحظهایندرپس

دانیممیخداییدانشراآندانشو،دانیممیخودمانراسایهاینهنوزکهماآگاهیعدمفقطخورده،راذهنی

دامندرفتیمابییعنیبرهیم،اصطالحبهآخرزماندامندرتوانیممیلحظههمینماپس. گرفتهراکاراینجلوي

و،مادراستآخرزمانیازمانپایانآمدنباالهمیناینو،بشویمزندهاوبهمایا،کندتجلیمادرخدایا،خدا

لحظهاینکهراخودماندرزندگیشدنزندهجلويمقاومتبانبایدماو. هستیمماگرفتهراجلویشکهکسی

:گویدمیو. بگیریمبشودخواهدمی

425مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کو دلیلِ نورِ خورشید خداستنقشِ اولیاستکَیف مدّ الظّلَ
.استاینست که ولی خدا مظهر کامل خداوند )» چگونه سایه اش را گسترد « ( منظور از آیه کَیف مدّ الظّلَّ 

.یعنی او راهنماي مردم به سوي خداوند است. و آن سایه، یعنی آن ولی خدا دلیل بر نور خداوند است
االناین،ازبعداستآیهیکچون. استاینگستردراشاسایهچگونهیعنیالظّلَّمدّکَیفآیهازمنظورگویدمی

هویتهمکهانسانییکبهمارسیممیسرآخرو،گستراندمیرااشسایهخدا: گویدمیدهم،مینشانهم

اوهمراسایهدوتایعنی. کندمیجمعراسایهاوبعدو،شدهزندهاونهایتبیبهوانداختهتماماراهایششدگی

جمعراسایهاوشویم،میتسلیممااندازد،میسایهمامثلشدگیهویتهماثردرهوشیارياول. کندمیجمع

. کندمیجمعموقعبههمراسایهآنبعد،استخودشسایهکهدومیسایهاینبعدا. کندمی
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راهاشدگیهویتهملحظهایندرکهکسییعنی.استخداوندکاملمظهرخداولیکهاستاینخالصه

باشدداشتهجاللوجاههمهرچقدر:گفتمیکهآنجامثلنهفکر،بانهاول،دستاصطالحبهآدماینانداخته،

گویدمی. نیستبعیديچیزهماینو،اوبهانسانشودمیزندهدارددیگراینبلکهرسند،نمیاوبهادراکات

.گستردمیودهدمیامتدادرااشسایهخدافقط

خوردمیراگاوموقعبهماست،باشیرگفتماست،بااودائماهوشیاري،عنوانبهآییممیماخالصه،خیلییعنی

کنیم،میمقاومتو،استخوبیدانشمادانشاینگوییممیهنوزسایهعنوانبهمامنتهینشیند،میجایش

.داریممینگهراسایهوپوستهاینوگذاریم،نمیکنیممیقضاوتوگذاریمنمی

پس. استخداوندسويبهمردمراهنماياویعنیاستخداوندنوربردلیلخداولیآنیعنیسایهآنخالصه

نبایدشماولی. کندکمکمابهتواندمیوخداستسایهشده،زندهاونهایتبیبهلحظهایندرکهکسیبنابراین

نه،. استکافیاینخوانم،میدهممیگوشراموالنامنمثالکههمینکهبگوییدبگذارید،پازیرراجبرانقانون

ماهوشیاريکهشودمیسببانسانیچنینیکهوشیاريو.کنیمکارخودمانرويمتعهدانهفعاالنه،باید

. بخوانمسریعآیه،اینهستاین،بله. کنیمکارفعاالنههمخودمانبایدولی،اوبهکندارتعاشبشود،شناخته

46، 45، آیه )25(قرآن کریم، سوره فرقان
)45(ربِّک کَیف مدّ الظّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساکنًا ثُمّ جعلْنَا الشَّمس علَیه دلیلًا ٰ◌ أَلَم تَرَ إِلَى

پروردگارت ننگریستی که چگونه سایه را امتداد داد و گستراند؟ و اگر می خواست] قدرت و حکمت[آیا به 
.قرار دادیم] ي انسان ها[آن سایه، راهنما ] شناختن[آن را ساکن و ثابت می کرد، آن گاه خورشید را براي 

ازکنیدتوجهو.کندمیدرستذهنیمناولوآیدمیکهاستخودشیعنی. دیگرچهیعنیدادمتوضیحاالن

زودبایدمانیست،مهمیچیزذهنیمنایناینکهمثلقرآنحتینظرازیاخدا،زندگی،نظرازوموالنانظر

کهاستسالهزارانونشدهمتوجهبشریعنیایمنشدهشامتوجهماکهاستعجیبولیشدیممیشامتوجه

آنگاهوکردمیثابتوساکنراآنخواستمیاگرو.استذهنیمناسیرهمهنوزواستذهنیمناسیر

.دادیمقرارانسانهاراهنمايسایهآنشناختنبرايراخورشید

ایناشخالصه. هرصورتبهفرستدمیرااشسایهپس.بودصحبتشالظّلَّمدّکَیفاینکهاستاي هآیهماین

کند،میجمعراحتیبهراذهنیمنسایهاولباشیمتسلیممااگر. آوردمیراامتدادش. آیدمیخودشاو: است

.کندمیجمعرااشسایهموقعبههمبعدجهان،ایندراندازدمیراخودسایههمبعد
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)46(ثُمّ قَبضْنَاه إِلَینَا قَبضًا یسیرًا 
.اندك اندك به سوي خود باز می گیریم] با بلند شدن آفتاب[سپس آن را 

اینکهبگوییمشد،زندهحضوربهخدا،نهایتبیبهکهکسیکهنیستاینطوريیعنی.استاشدنبالههماین

شدهزندهحضوربهکهکسییکفوقش. باشدزندهتواندنمیتنایناالَبدالَی. باشدزندهاالَبدالَیدیگرمثالباید

می. نیستخودشدستصورتهربه. نیستمعلومهمآنکهکندزندگیبیشترکمییکتواندمیبخواهداگر

زندگیهزارسالبگویدتواندنمیبدنایندریعنی. کنیممیجمعراآنخواستیمهرموقعاندكاندكکهگوید

استممکنکسییکنه،! کنزندگیسالسیصدسال،دویستمیري؟میچراپسداريحضوراگر. کندمی

میحاال.بردمیگویدمیکهاوست،صدسالگیهشتادسالگیهمیکیبرود،سالگیپنجاهسالگیچهلهمین

:کهگوید

426مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گو چون خَلیلال اُحبّ االفلینمرو بی این دلیلاندرین وادي 
جمعدرمخصوصاگستراند،میدهدمیامتدادرااشسایهخداکهفرایندایندروثبیوثحیایندریعنی

شدهزندهزندگیبهکهکسیبدون. نروراهنمابدونشناسیم،میذهنیمنعنوانبهماکهاي هسایاینکردن

راآفلینکهکسی. ندارمدوستراآفلینمنبگودائماو. کندهدایتراخودشتواندنمیسایهاینکهبراينرو،

می. شدنخواهمهویتهمجدیدچیزهايبامناوالکهبگوید. بکندکاريیکبایداالصولعلی،ندارددوست

راآفلینمنگفتهخلیلچون. باشنددردهایا،باشندجدیدباورهايیا،باشندفیزیکیچیزهاي،چیزهااینخواهد

همخدادوستکهخلیلودهممینشانمادادهنشانتاحاالبارچندینکهراآیهآنهماالنو. ندارمدوست

دیگر،خداستدوستاینخوب،بدوزدخدابهراخودشوبشودکاملتسلیمکههرکسیگفتهمامروز.هست

:گویدمیاستانعامسوره76آیهخواندیم،بارهاکهرامعروفآیهاینبله. خداستجنساز

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحبّ الْآفلینۖ◌ ذَا ربِّی ٰ◌ قَالَ هۖ◌ کَوکَبا ٰ◌ فَلَمّا جنَّ علَیه اللَّیلُ رأَى

.این است پروردگار من: گفت. اى دیدستارهچون شب او را فروگرفت، 
.فرو شوندگان را دوست ندارم: چون فرو شد، گفت

ودانشوعلمکردنضعیفدرکندمیاستفادهبسیاربسیار،ندارمدوستراآفلینمنکهاینوآیهاینازموالنا

بهکهاي هسایکهگویدمی. کنیممیصحبتداریمچهبهراجعکنیدتوجه.سایههمینیعنی،ذهنیمنمقاومت

خورشیدسويبهو،باشدعقلبیکهبخواهیمآنازخواهیممیشدهسایهقضاوتبهستیزه،بهدانستن،بهادعا،
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اي هسایمنتهی. ماسایهمن. بدهمدستازراماگیسایهتوانمنمیمنگویدمی. فهمدنمیورود،نمیاینوبرود

کهخوب،هايبیتخیلیخواندیمامروزو. استهایشتوهمازیکیهمآن. خداستجنسازکندمیفکرکه

وگریزدمیماازتیرمثلاوحاالتاایمگفتههمماکهستهخداسایهبگوییداگرو. نیستخداسایه،کهگفت

میراموضوعاینشماکهکندمیایجاددرد،گیردمیراماجلوياورا،اوکنیمجستجوسایهدربخواهیممااگر

.دیگریدادیدهعمال،دانید

کهلحظهایندریعنی،گرفتفرارااوشبکهبفهمیمماراایناستمهمخیلی. گرفتفرارااوشبگویدمیپس

دهد،مینشانمابهراخودشاي هستاریککنیم،میصحبتداریماالنکهاي هلحظهمین،هستیمذهندرما

گویدمیاوایلحاال. گذردمیماذهنازفکربصورتلحظهاینوضعیتکهاستذهنیستارههمینستارهاین

جوريچه. استمنخداياینگذرد،میمنذهنازمن،ذهندرشودمیبلنداالنکهاین:کهگفتخلیلاین

،گذردمیذهنتانازفکريلحظهاینیعنی. گرفتهمیجديشده،میبلندآنبامامثلاست؟منخدايگفته

. عینکتانشودمیمرکزتان،گذاریدمیداریدمیبررافکرآنشمایعنیچی؟یعنیکَندمی. کَنَدمیراشما

.گذردمیاینکهدیدهبعداست،منخدايهماناینکردهفکراولش. اولشبودهاینطوريهمخلیل

میجديرااینمنچطورپسباشد؛خداتواندنمیکهاینگذرد،میسریعخیلیگذرد،میاینکهکهگفتبعد

وگیرممیجديراخودمدهم،مینشانواکنشمنکَنَد،میجاازرامنفکراینشوم،میبلندباهاشگیرم،

کهاستجنسیآنخدابلکهنیست،خداایننه،کهگفتفهمید،است؟حالتیچهاینپس. مرکزمگذاشتمرااین

فکرکهبینیدمیاست،آفلینجزواینکهشوممیاینمتوجهکهمن. دهدمیتشخیصرافکربودنگذرااین

.گذردمیسریعگذرد،میسریعگذرد،میسریعآیدمی

قدرتی،یکتشخیصی،یکپسگذرد،میسریعفکرکهاینخوبکهگوییممیباشیمخلیلمثلاگرهممااالن

منخدايهافکراینکهکردممیفکرحاالتامن. دهدمیتشخیصرافکربودنگذرااینداردهوشیاريیک

ندارم،دوستراهااینمنگذرند،میهااینفهمیدمحاال. دادممینشانواکنشوشدممیبلندآنهاباهستند

کهروشناییاینبا،بعدبهآنازدیگرنشدبلنداوکهاستاینخلیلبامافرق. شومنمیبلندمنهااینباپس

. شویممیبلنددوبارهذهن،باشنویممیهیماولیآمد،پیش
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نخواهیدجديرافکرهایتاناینازپسشماگویدمیراستخوبها،گویدمیراستبلهبله،گوییدمیشمااالن

دهیمنشانواکنشآنبهکهراچیزيهرچونداد؟نخواهیدنشانواکنششمابگذردفکرتانذهنازگرفت؟

اینگفتاست،بودهاینطوريهمخلیل. پرستیممیراآنماباشدمامرکزچیزيهرپس،مامرکزشودمی

نیستآفلکهخداشد،فرواینگفت. دیگرخداستاینبینم،میذهنمتويمناالن،درخشدمیکهاي هستار

هستمآنمندهد،میتشخیصکهداردوجودچیزيیکپسمندرشد؟فرواینفهمیدمکجاازمنهمبعدکه،

. ندارمدوستراآفلینمنکهگفتبنابراینپس. آفلایننه

راهااینمنوهستندآفلهااینگذرد،میمنذهنازاالنکهچیزهاییاینکهبگوییماالنتوانیممیهمماآیا

:بگویدسایهایناینکهبشرط. بلهکَنند؟نمیهوشیاريازراماهااینگیرم،نمیجديراهااینوندارمدوست

هستموقعآن. شودمیدرستسایهگیریدمیجديشماوشوندمیبلندکهفکرهاچونبگویی،اگر. دانمنمی

بطورحقیقتارا،شناساییاینکنممیانتخابمنبگوییدو،کنیدتاییداصطالحبهراشناساییاینشمااگرکه

منخدايفکرایننگوییدو،نشویدبلندشماهافکربصورتاینصورتدرلحظه،هردایما،ببینیدرااینگسترده

.شودمیرنگبیسایهیواشیواشندهید،قرارمرکزتاندرو،است

سایه،بصورت، مادیگرمایعنیآفتاب،بسويرودمیداردودادهدستازراخودعقلدیگرکهاستاي هسایاین

دوسترافروشوندگانمنگفتو،شوندمیفروهاایننیستند،منپروردگارهافکراینکهدادیمتشخیصو

راهاآنمنو،استآفلینجنسازگذردمیمنذهنازکهچیزيهرکهگیریدمیتصمیماالنهمشما. ندارم

عینکیعنیباشد،تواندنمیمنمرکزپرستم،نمیچونپرستم،نمیراهااینندارم،دوستوقتی. ندارمدوست

. باشدتواندنمیمندید

کهفکرهاییبهدیگرموقعهیچدانیممیراموضوعاینچوندوباره،کشدمیذهننه،کهبینیممییواشیواش

شویم،نمیناراحتماگذردمیذهنمانازکهفکرهاییبخاطریا،دهیمنمینشانواکنش،گذردمیذهنماناز

فکراینگوییممیدیگر،رنجیمنمیگویدمیچیزيیکیکیرنجیم،نمیدانممیچهشویم،نمیخشمگین

کهچیزيآن. نیستمآفلمنپس. بینممیرااینبودنآفلکههستمهوشیاريآنمن. گذشتمنذهنازاست

مفیدبسیارهاتاملجوراین. شوممیزندهاوبهیواشیواشدارممنپس. استیکیخدابامندرنیستآفل

:کهگویدمیاالنبله؟. است
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427مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دامن شه شمس تبریزي بتابرو ز سایه آفتابی را بیاب
کنپیداراآدمایناوالخدا،بهاستشدهزندهوعالَمبهمردهوخداستبندهکهخداسایهاینازبروکهگویدمی

دامنبرویدشماگویدمیموالناالبتهاالنو،متعهدانهگرفتیمکهبگیررادامنشوکردیمپیداراموالنامااالنکه

یا،باشدتبریزيشمسخواهدمیکهشدهزندهاوبینهایتبهکهانسانییعنی. بگیریدراتبریزيشمسشاه

. باشديردیگکسهریاباشدموالنا

428مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

از ضیاء الحق حسام الدین بپرسره ندانی جانب این سور و عرس
شادي،ومهمانییعنیسورعرس،وسورحضور،همینیعنیعظیم،شاديومهمانیاینبسوياگرکهگویدمی

هاییآدمهااینالحق،ضیاءاینوتبریزيشمسموالنابنظراینصورتدرزیاد،شاديبازهمیعنیهمعرس

:گویدمیبعدبله،. بپرسهااینازگویدمیاند،شدهزندهخدابینهایتبهکههستند

429مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

در حسد ابلیس را باشد غُلوور حسد گیرد ترا در ره گُلُو
است،خودمانهوشیاريسایهفعال،کردیمگیرتوشمااالنکهاي هسایاینوکنیممیسایهصحبتکهبینیدمی

کند،میمقاومتودانممیگویدمیاینکهبرعالوهسایه،اینهايخاصیتازیکیوشدهایجادمقاومتاثردر

خواهدمی. شودمیحسادتبهمنجرکهاستذهنیمنذاتیهايخصوصیتازیکیمقایسه. استمقایسه

بهاگرباشید،کههمذهنخدايشمااگرکهگفتهمابههمامروزو.داردوجودحسادتسایهاینتويکهبگوید

.داردوجودهمشمادرحسادتنباشید،زندهحضور

دیگرکه،استدارخندهخیلیکند،میبروزاصطالحبهباالسطحخیلیهايآدمازوقتیحسادتقضیهاین

وکوثربایدنکندحسادتاگرو،کندحسادتنبایددیگرآدماینها،اینواستخواندهموالنااینقدرکهکسی

ازوبشوندموفقهمهبشوند،خوشبختهمهکهداردمیروامرکزش،استشدهبازآدماگر. باشدداشتهفراوانی

ذاتدرهمحسادتاینوهستیسایهچوناگرکهگویدمیولی. آیدمیهیجانبهدیگراننیکبختیوشادي

میرويزیادهحسادتدرکههستیابلیسکهبداناینصورتدربگیردراگلویتاگر،هستیسایهلذاتوست،

ولوهوشیارانهبایدحاالحسودیم،خوردهیکبازهمکهبینیممیاالنویمابودهحسودابتدامااگرپس. کنی
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پسحاال. کنیمپیشهرافراوانیاینو،نباشیمحسودکشیم،میهوشیارانهدردومابهآیدمیفشاراینکه

.کردیمصحبتکافیاندازهبهسایهدربارهبنابراین

430مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

با سعادت جنگ دارد از حسدکو ز آدم ننگ دارد از حسد
زندگیشدگیهویتهمباکهکسیهر. آیدمیبوجودشدگیهویتهمازتعریفبهبناابلیسابلیس،اینیعنی

انساندرخدااینکهنتوانستهابلیسخود. بگویدرااینخواهدمیاست،ابلیسبندهجوريیکواقعدرکندمی

راخداکهدیدیدراکسیشماحاالتا:گفتهموالناهمامروزاست،مقدسچیزتنهاآنوشودمیزندهخودشبه

کهگویدمیابلیسبهکههمخداواستانسانفقطباشد؟گرفتهآغوشدررابتیشهرهچنینیکباشد؟دیده

همماذهنیمنوفهمدنمیاوچون. امشدهزندهخودمبینهایتبهاودرمناینکهبرايآدم،اینبهکنتعظیم

. نهگفتهواستکردهحسادتفهمد،نمی

بدترباشیم،حسودترچقدرهر. بخوریمرازندگیشیرینیبتوانیمکهگیردمیراماگلويماحسادتخالصهپس

کهشودمیو. اشخالصهخواند،میفراوانیباخواند،نمیحسادتباحضوربهشدنزندهیعنی. اوضاعشودمی

بااستحسودکسیهر. بجنگدخودشخوشبختیباحسادتبخاطرفقطببندد،رافضاوباشدحسودانسان

. نیستچیزيبدترحسادتازیعنی. جنگدمیداردهمدیگرانخوشبختیباجنگد،میداردخودشخوشبختی

: گویدمیهماالن

431مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تر در راه نیستاي زین صعبعقبه
اي خنک آنکش حسد همراه نیست

آمدهدرسایهبصورتفعالکههوشیارياینبرايترمشکلاینازاي هگردنهیچ. استگردنهمعنیبهعقَبهبله،

ذهنیمنبهبلکهنیست،همداراییبهنیست،همهااینوسوادبههیچهستیم،حسودمامتاسفانه. نداردوجود

:کهگویدمیخودشبهلحظههرو،شودمیردحسادتگردنهاینازکهبگویدخواهدمیآدمیکمتریعنی. است

منجوانمردم،من:کهبگویدوبگذاردپازیرراسایهعقلدارد؛نظريتنگبهدارد،حسادتبهمیلسایهببین

دیگرانموفقیتاطرافدرشما. دیگرکندگشاییفضاهمینبایداینخوب. کنممیبازرافضامننیستم،حسود

تحملزمینههردررادیگرانموفقیتبتوانیدکه،کنیداستفادهزندگیفراوانیوکوثراینازکهکنیدفضاگشایی
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. استشمانفعبهاینبشوید،خوشحالبگویید،تبریککنید،بازفضاکنیدتحملتنهانهکنید،بازفضاو،کنید

.بخوانیمهمرادیگريابیاتدهیداجازهبله.گویدمیطورياینموالنا

97شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

خورشید، همه روز بدان تیغ گُزارد
سپري راتا زخم زند هر طرفی بی

:گویدمی. بلهبله؟. میخواندرابیتاین

989مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نمایند این چنین رنگین به مامیهاي رنگ رنگ آن نور راشیشه
رنگچونعینکیکمثلماهايشدگیهویتهماینکهداریمبیرنگنوریکیاداریمزندگینیرويیکیعنی

. دهندمینشانرنگرنگدهند،مینشانرنگرنگمابهرازندگینیرويآنرا،بیرنگنورآنهستند،رنگ

. بینیممیخاصیرنگبهوزنیممیچشمبهراهاشدگیهویتهماینازیکیلحظههر. یماشدههویتهمچون

دارايسایه. استهمراههمهیجانیهم،درديیکباهمیشهشدگیهویتهمیعنی. دارندهمبوها،رنگاینو

بینوربابیندمیخاصیجوریکبیند،میرنگیچون. داردهمهیجانوبیندمیرنگی. استهاخاصیتاین

. بیندمیشدگیهویتهمعینکبابیند،نمیزندگیعینکبایعنیبیند،نمیزندگیرنگ

هویتهمفکريباچیزي،یکباشماشودنمی. داردهمبودارد،رنگبیند،میشدگیهویتهمعینکباوقتی

سایهاینکنید،میحسشمارادردیاهیجانچونونکنیدتجربهاست،منفیمعموالکهراآنهیجانباشید،

پایین،بیایدخیلیماهوشیارياگر. نباشیمحسودکهرودمییادمانمابنابراین. شودمیکودنشود،میناآگاه

.گویدمیراهمینداردهماین. شودمیبدخیلی. ماعقلشودمیسایهبگذاریم،پازیرراسایهعقلتوانیمنمی

990مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

رنگهاي رنگچون نماند شیشه
کند آنگاه دنگرنگت نور بی

نوريهماناینبیرنگ،نورصورتایندرنمانَد،هاشدگیهویتهمیعنیرنگرنگهايشیشهوقتیگویدمی

میزندگیمستیعنیدنگآنگاه. مستکُندمیراتوبیرنگنوراست،نظرهست،همنامیرادرضمنکهاست

. شوي

بعدحاال
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991مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا چو شیشه بشکند نبود عمیشیشه دیدن نور راخوي کن بی
کنخوي. استمهمبیتاین. ببینیشدگیهویتهمعینکبدون. ببینیعینکبدونکنعادتتوکهگویدمی

شکنند؟میچراهاشیشهبشکند،شیشهاینکهازقبلتو. عمینَبودبشکندشیشهچوتارا،نوردیدنشیشهبی

یکباشدههویتهمنفریککهبینیدمیشما. روندمیبینازاند،آفلاند،شدگیهویتهمهاایناینکهبراي

یکاست؛مرکزشاست،هویتهماوباواستاشسرمایهتمامشوهرشبگیریددرنظرراخانمییکمثالکسی،

میبهممرکزآنتمامفهمد؛میاوکند،میبرقراررابطهدیگرخانمیکبارودمینکردهخدايهمسرشدفعه

همهشدم،کوررا؟دنیابیینمجوريچهاالنمنگویدمیشدکشیدهکهوقتیشیشه،اینعینک،اینوریزد

. شدمنابودمنکرديطورياینتوکهاالنچرخد،میتومحورحولچیزهمهمن،دیدممیتوحسببرراچیز

.شکستشیشهوقتیگویدمیهمینبراي

میرامانمالمابگویند،دروغتوانندمیهاآدمکنند،خیانتمابهتوانندمیهاآدمبله،نه؟یاشکندمیشیشه

همآنبانداریمحقما. بمیردکهاستممکنکسییککند،تركراماتواندمیکسیبدهیم،دستازتوانیم

ایناینکهازقبلکنسعیتوحاالازگویدمیاالن. عینکیعنیشیشه. مادیدعینکبشوداووبشویمهویت

بطوري. ببینیرادنیاآنعینکپشتازببینی،رادنیاآنبرحسبکهنگذاريمرکزتدرراشخصاینبشکند،

وکندمیازدواجورودمیوشودمیبزرگاصالشمافرزندشکند،میحالهربهشکست،شیشهوقتیکه

میچکار. استشمامرکزشکست،شیشهخوب. بزنیحرفمادرتوپدرتبانبایداصالکهگویدمیهمسرش

.شويمیکورشکست،شیشهوقتیبکنی؟خواهی

اینکهحاالکهاستاینبینشیکخوبببینم؟چیبامنکهگویدمیاالن. عمینَبودبشکندشیشهچوتا

ارذبگ،بیاوردررااینشماشکستکهحاال. نبینراجهانشماعینکیچنینبابوده،آفلاینشکست،شیشه

راهاشدگیهویتهماینکهبودهاشتباهو،استبیرنگمااصلیعینکاستگفتهقبالچونباشد،بیرنگ

خوبآدم،جوانییاآدملیگخوشبگونه،راهاآناصال. حالهربهشکستخواهندهااینچون،کردیمعینک

راامزندگیتماممنگوییمیبدهی؟سامانرااتزندگیخواهیمیچیحسببرخوبشود،بپژمردهکمییک

حاال. شدمکورببینم؟چیبامنشکستایناالن،بودمدادهسازمانخودمجوانیخودم،خوشکلیحوشوحول

:گویدمی
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992مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در چراغ غیر، چشم افروختهقانعی با دانش آموخته
معلمینازمادرمان،وپدرازماهمیکیزندگی،خرَددهد،میمابهاولحظهاینکهدانشیداریم،دانشجوردو

اینوآموختهدانشباقانعیتو. هستیمهویتهمآنباکهاستآموختهدانشِاینگرفتیم،یادجامعهازمان،

میحاال. بینیمیهاآنباکردي،روشنراچشمتدیگرانهايعینکبایعنیغیرچراغبا. استبودهغیرچراغ

:گوید

993مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

فتاتو بدانی مستعیري نیاو چراغ خویش برباید که تا
گیردمیمااززندگیرااینهستی،هویتهمآنباوگرفتیکهچراغیهربا. گیردمیشمااززندگیراچراغاین

هویتهمهاآنباماکهباورهاییآنبینیمیدفعهیکمثال. راچراغاینبِکشَدیکیکهشودمیباعثزندگییا

باورها،اینرفتببینم؟چیباحاالخوبما،بهشودمیثابتمثال،استغلطتایشنُهاساسی،باورتادههستیم،

کنندهعاریهکهبفهمیتوبرندمیکشَندمیراهااینگویدمی. بودندمنعینکهاآندیدم،میهاآنحسببر

.فتانهجوانمرد،نههستی

عینک واقعی ما چی .یعنی تو واقعا عینک واقعی نداشتی که مال خودت باشد،یعنی فتا در این جا یعنی مالک

عینک ،عینک حضور،وقتی زنده می شویم به بی نهایت او.عینک هشیاري است،عینک خدا است،حضور؟هست

یا هم هویت شدگی با یک ،ولی هر عینک دیگري که از این جهان گرفتیم به صورت باور یا هر چیز.ما است

و زندگی با قانون .آن را می کشند،آن چون آفل است،با هر چیزي که ذهن بتواند نشان بدهد،با پول،شخصی

.شما می دانید که این ها را هی خواهد کشید،قضا

کور ،که وقتی کرد او،تو خودت بکن،قبل از این که این کار را زندگی بکند: گفت .واین جا یک بیت خوبی بود

ن هم هویت هستیم که وقتی این این قدر ما با فرزندما.مثال زدم،با این عینک ببینم دیگرعادت کرده ام.نشوي

پسرمان ،من هنوز مادرم؟می گوییم این نقش مادري من چی شد.بزرگ می شود و می رود ما بد بخت می شویم

.عینک شما است.من پنجاه سالش استۀ بچ،منۀ بعداً می گوییم بچ.پنجاه سالش است هنوز کنترلش می کنیم

می دیدند آنهایی که با این عینک ها،مردم نمی بینند دیگر؟ا را می بینیدواقعا کوري م، براي همین،حاال آن رفته

می خواهم .برحسب او می بینم،من هنوز کنترلش می کنم،من پنجاه سالش استۀ آن کسی که می گوید بچ
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ی این کجا م،بوخُ.دنیا را برحسب او می بینم،هنوز به وسیله آن می بینم،شیشه آن عینک در مرکزم باشد

این ،قرض کننده بوده است،عاریه خواهنده بوده است.باید بفهمد که این عاریه کننده بوده است؟خواهد برسد

نمی .این عینک حقیقی خودش نیست ما می خواهیم برسیم، به خدا زنده بشویم.عینک ها را قرض گرفته است

.این هم داشتیم.بله،نمی گوییم که شما این باور را بردار یک باور دیگر بگذار و با آن هم هویت بشو،خواهیم که

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

رو صاحبِ آن چشم شو اي خواجه چو ابرو
کاو راست کند چشمِ کژِِ کژنگري را

.خواندیم می گوید

595مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دیدة ربانیی جو و بیابزبونِ آفتابدیدة حسی
بیرون نباشد نمی توانند عمل دیدة حسی ما یعنی پنج حس و فکر هاي ما این ها زبان آفتاب هستند یعنی اگر نور

یک .این هشیاري جسمی استپس ما یک چشم حسی داریم و فکري داریم که .اما دیده خدایی می تواند.کنند

،نور نباشد چشم ما نمی بیند دیگر،یعنی نور نباشد.چشم خدایی داریم به ما می گوید که این زبان آفتاب است

آن ،داریم که زنده شدن به خود خدا استاي هولی ما یک دید.خورشید خاموش بشود دیده حسی از بین می رود

.از بین نمی رود

596ر چهارم، بیت مولوي، مثنوي، دفت

آفتابِ با شَرَرشَعشَعاتتا زبون گردد به پیشِ آن نظر
تا این دیده حسی ما و دید فکرهاي ما که معموال هم هویت شده است پیش آن نظر به ،معنی مشخص است دیگر

.پست می شود پیش ما،به درد نمی خورد،آن دید،می بینیم که آن هشیاري جسمی،محض این که زنده بشویم

دانایی ،بینش ایزدي بیاید،یعنی ما به محض این که مقدار زیادي فضا در درون ما باز بشود و شادي ایزدي بیاید

آنهایی که هم ،عینک هاي بیرونی،دانایی ذهنی و دید ذهنی و آن دیدن به وسیله الگوهاي ذهنی،ایزدي بیاید

.واقعا توجه نمی کنیم.آنها دیگر پست می شوند،هویت شده بودیم

یکی را ،می بینید که هی بحث و جدل می کنند،شما االن این قدر فضا باز کردید که االن یک مثال آقا یا خانمی

که آنها مجهز به ؟شما کنار می کشید نگاه می کنید نمی خندید.برتر هستند،قانع کنند که عقل شان بیشتر است

.بینش حسی هستند
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597مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

نار، پیشِ نور، بس تاري بودکآن نظر نوري و این ناري بود
،نور خدایی است در حالتی که این هشیاري،هشیاري حضور،هشیاري خال،هشیاري فضا،براي این که آن نظر

هشیاري جسمیِ توام با .بس تاریک است،نار پیش نور،بله.دردي است،یعنی آتشی است،استهشیاري ناري

خرد ،آرامش زندگی،سطح پایین است نسبت به هشیاري که از شادي زندگی.درد من ذهنی بسیار پست است

.بله این هم هست.زندگی در ما به وجود می آید

513مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چشمِ بد را ال کند زیرِ لگدچشمِ نیکو شد دوايِ چشمِ بد
چشم ،دید بد ما،پس دواي چشمِ بد ما.چشم زندگی است،چشم نیکو،چشم من ذهنی است،پس چشم بد

بنابراین به محض این که .چشم من ذهنی را ببندد.زندگی می تواند چشم زندگی ما را باز بکند.نیکوي ما است

یعنی هر جور دید بد من ذهنی ،این چشم بد و بد دیدن را زیر پا له می کند و ال می کند،چشم نیکوي ما باز شد

دوباره مربوط .چند بیت راجع به آفلین می خوانم.بله این را دوباره آوردیم این جا.را ما می شناسیم و ال می کنیم

:ا آوردهموالن،به خلیل است

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحبّ الْآفلینۖ◌ ذَا ربِّی ٰ◌ قَالَ هۖ◌ کَوکَبا ٰ◌ فَلَمّا جنَّ علَیه اللَّیلُ رأَى

.این است پروردگار من: گفت. اى دیدچون شب او را فروگرفت، ستاره
.را دوست ندارمفرو شوندگان : چون فرو شد، گفت

:گفت،این بیت را هم داشتیم،بله

97ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اي پاك دالن با جزِ او عشق مبازید
نتوان دل و جان دادن هر مختصري را

پاکدل ما هستیم .همین چیزهاي گذرا و از بین رفتنی است که ذهن می تواند نشان بدهد،در این بیت هر مختصر

عشق ،به ما گفت که به غیر از خدا با چیز دیگري یعنی هر چیزي که ذهن نشان بدهد.که از جنس زندگی هستیم

.یمابازي نکنید که تا حاال ما عشق بازي کرده
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217مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زانکه عشقِ مردگان، پاینده نیست
زانکه مرده سويِ ما آینده نیست

هر چیزي که .مرده است،براي این که عشق مردگان یعنی اگر یک چیزي ایجاد شد این در حال از بین رفتن است

،دارد می رود،براي این که این مرده.این عشقش پاینده نخواهد بود.ذهن نشان بدهد در حال از بین رفتن است

.حاال خودش می گوید.به سوي ما نمی آید

218اول، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

ترهر دمی باشد ز غُنچه تازهعشقِ زنده در روان و در بصر
ة زند،فضا را باز می کنیم،به او توجه می کنیم،یک موقع است در این لحظه ما با خود زندگی عشق بازي می کنیم

وآن بینش خلیل را هم کنار ،و هر چه که از ذهن ما می گذرد.یکی هم این را بستیم،عمقی داریم،زنده هستیم

یک پرده درست می کند و این ، که می بینید که اگر بر می دارد و می برد.می برد،آن ما را بر می دارد.گذاشتیم

.یعنی ما می توانیم من ذهنی درست نکنیم.همان من ذهنی است،و این پوسته،پرده همان پرده پندار است

یعنی هر .پس عشق زنده در دید دل ما و در روان ما هر دمی از غنچه هم تازه تر است،توجه کنیم به عشق زنده

،ش مردگیاآن یکی همه.هر لحظه یک زندگی جدید،هر لحظه یک زندگی جدید،لحظه ما باز می شویم به زندگی

جذب کند و ،رهایی که از ذهن اش می گذردفک،هر کسی که در این لحظه توجه اش را.مردگی،مردگی،مردگی

و می نشیند و فضا را باز می کند ،هر کسی که نمی رود.این آدم عاشق مرده ها است،جلب کند و دنبال آنها برود

آن از ،این ها آفل هستند و من آفلین را دوست ندارم: مثل خلیل می گوید،و فکرهاي سرش او را نمی کشند

.تغنچه هم تازه تر اس

219مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

عشقِ آن زنده گُزین کو باقی است
کز شرابِ جانفزایت ساقی است

نه عشق فکرهایی ،زینیمما عشق او را می گ،در این لحظهزندگی است،این زنده خدا است،پس عشق آن زنده

جان ما را .که از سرمان می گذرد که مربوط به چیزهاي بیرون است که این هر لحظه به ما شراب جانفزا می دهد

.ما را زنده می کند،زیاد می کند
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220مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

یافتند از عشقِ او کار و کیاعشق آن بگْزین که جمله انبیا
که همه پیامبران از عشق او قدرت به دست ،زندگی است،گوید عشق کسی را بگزین و این خدا است دیگرمی

یامردهفکرهايیاومردگیدنبالهاآنبراینبنا.نداپس قدرتی که انبیا داشته اند از خود خدا گرفته.آوردند

.نبودندهستند،افلینجنسازهستند،گذراحالدرکهچیزهایی

221مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

با کریمان کارها دشوار نیستتو مگو ما را بدان شَه، بار نیست
البتهو.رسیمنمیخدابهما،توانیمنمیماگوییممیماها،شدگیهویتهمدیدبابودنپوستوسایهحالتدر

تواگر:گویدمی. شدیمامیدنااالنونرسیدیمکردیم،کارهامدتورفتیمشَبهدنبالذهندرهمخداجايبه

که،استکریموهستبخشندهومهرباننقدرایخداکند،کمکتوبهزندگیکرمبدهیاجازهوبشويتسلیم

. کندعملیبیایدممکنغیروآیدمیدشوارتونظربهکهکارياینتواندمی

فرمانبهبنشینیم،بنابراینوباشیمنداشتهدوستراآفلیننشویم،بلندآفلینبالحظهایندرتوانیممیمایعنی

سایهصورتبهو،بگذاریمپازیرراسایهعقلوراسایهو،دانیمنمیبگوییمونزنیمحرفوبدهیمگوشاَنصتوا

شدنضعیفوشدخواهدترضعیفسایه،رویممیجلوترچههردانیممیکهحالیدربرویم،خورشیدسويبه

رابیتاینبله.کنیممیبازبرایشرافضاماکهاستلحظهایناتفاقجزوهمآناست،قبولقابلمابرايماۀ سای

:گویدمی.بخوانمهم

2165ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بتی داري در این پرده، بتی زیبا ولی مرده
زمهریرست اومکش اندر برش چندین که سرد و 

مردهولیذهنعینکبا،هستزیبابتاینذهن،ة پردایندرزیباست،خیلینظرتبه،داريذهنیمنیکیعنی

. استیخو،استدردازپر،استسرداینکهباش،نداشتهدوستشقدرایننکن،بغلشقدرایناست،

و،خداستجنسازنادلتهستید،پاکدلشماگفتهمابهموالناکهکنیممیصحبتبیتاینبهراجعهنوزبله

راجعهنوزونوشتهمختصرصورتبهاینجادرراآفلینکهآفلین،بهنهباشدخدابهبایدشماپاكدلاینعشق

گذراچیزهابعضیشناسیممیاینکه،نیستیمآفلینجنسازماو،بشناسیمراآفلینبایدماکهموضوعاینبه

میهمرااینوشناسیممیراایناست،چیزگذراترینگذردمیماسرازلحظهاینکهيفکرجملهازهستند
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اینکهبراياستمنخداياینگفتیمحاالتاماواستمنخدايایننگفتنرفت،فکرایندنبالخلیلکهدانیم

چندوبینشاصطالحبهاینبهشویممیبیدارداریمما،پرستیدیمودادیمنشانواکنشآنبه،گرفتیمجدي

:گویدمی.خوانممیهمدیگربیت

91مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

نالد به حق از درد و نیشبنده می
کند از رنجِ خویشصد شکایت می

زده،نیشوکردهایجاددردشدگیهویتهمورفتیمماکهطرفیهردراواینکهنالیدنبهکردهشروعبنده

بیسایه،وپوستهایندرکههاییرنجازکنیممیشکایتجورهزارو،نالیممیماوآمدهپیشناگوارحوادث

هانالهاینبهمشغولیم،مشغولیمبله.کندلطفمابهخواهدمیلحظههرکهزندگیلطفازخبر

92مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آخر رنج و درد: حق همی گوید که
کنان و راست کردتو را البهمر

شوي،میبیدارداريیواشیواشوکشاندهالبهبهراتوکهبوددردورنجاینسرانجامباالخرهکهگویدمیخدا

توکهراانتخابقدرتاینموقعهیچنکردي،گوشمنهايحرفبهموقعهیچ. کندمیبیدارراتودارددردیعنی

استدردرسیدي،دردبهباالخره، نکرديعمل،مرکزتبهبگذاريراگذراچیزهايوهاشدگیهویتهمنباید

.کندمیبیدارراتوداردکه

93مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

کنداز درِ ما، دور و مطرودتزنداین گله زان نعمتی کن کت
،غذامثل،پولمثلکردي،تجسمذهنتدرکهبکننعمتآنازگوید،میخدا؟کنیدمیمنازچراراگلهشما

شديهویتهمآنباکهنعمتاینوداد،خواهدزندگیتوبهکرديفکرکهچیزيهرمثل،بچهمثل،همسرمثل

.شديهویتهمآنباکهبکننعمتآنازبروتوکرد،دورراتومادراز

94مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت

کیمیا و نافع و دلجوي توستدر حقیقت هر عدو داروي توست
است،دشمنتمیکنیفکرتوذهنیمنوپوستهوسایهاینۀ وسیلبهکهچیزيهر،دکنینگاهخوبگویدمیاگر

،دانینمیتوبگویدمثال،کندکمراسایهکهچیزيهروسایهوذهنیمنچون،توستداروياست،دوستتاین
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شماۀ سایخواستندهااینحتما؟دهستیدشمنکسانیچهباببینیدشما. شودمیدشمنآنبا،شوکوچکتو

نه:گفتندآنها،هستمدانشمنديآدمخیلیمنگفتیدشماکنید،غلیظراتانسایهخواستیدمیشمابشود،کمتر

وکیمیااینوبودهتوداروي،دشمنهرواقعدرگویدمی.رفتهآبرویمکه االنهستیناراحتدانی،نمیاینقدر

بگوییمبایدکنیم؟میشکایتوکنیممیفرارآنازماچرادرديهر. استهمینطورهمدردهر.بودهتودلجوي

.کنمضعیفترراماسایهوبیاورمدررااینمنبایدکهکندمیاشارهدارد.استشدگیهویتهمیکازدرداین

95مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جویی از لطف خدااستعانَتکه ازو اندر گریزي در خَال
سبباینکهتوست،داروياین،سایهعنوانبهکل،طوربهنداريدوستتوکهچیزيهردشمن،هرواقعدراین

کمکهاشدگیهویتهمآنازاالنتا. بخواهیکمکمنازو،یکتاییفضايومنبهبیاوريروتوکهشدخواهد

.خواهیممیکمکتوازوکنیممیعبادتراتوفقطکهقبالخواندیماستنایادت. خواستیزندگیوخواستی

96مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

انددر حقیقت دوستانت دشمن
که ز حضرت دور و مشغولت کنند

منعنوانبهاگرما.کنندمیدورراتومابارگاهازکه،هستندتودشمندوستانتکنی،نگاهخوبگویدمیاگر

آنواقعدر،اشتیمذگمرکزماندروپرستیممیومنیدامیناخودمدوستراچیزيیکراکسییکذهنی

راآنها،پرستیمنمیراخداپرستیممیراهاآنچگونه؟.کندمیدورخداازرامااینکهبرايچرا؟ماست،دشمن

کهکسیهر. کندترسایهراسایهاینهست؟کیمادوست،هستندهممادوستچونوگذاشتیمخداجايبه

همینبراي.بگذاراپزیررااینگفتهامروزکهاستسایهعقلاین،ماستدشمنکندمیتررنگکمراسایهاین

.بله.خوانیممیراهااین

67، آیه )43(کریم، سوره زخرفقرآن 
الْأَخلَّاء یومئذ بعضُهم لبعضٍ عدوّ إِلَّا الْمتَّقینَ

دوستان، دشمن یکدیگرند مگر پرواپیشگان) رستاخیز(در آن روز 
چند. بشناسیدراآفلینشماکهمهمبیتاینبهراجعخوانممیبیتچنددوباره. استبیتهمانواقعدرهمین

آندانید،میخودتاندوستکهراچیزيهرکسیهرذهنیمنعنوانبهشماکهموالنا،کردهروشنراجنبه
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توجه،شماستدارويآنندارید،دوستیادانیدمیناخودتدشمنکهراچیزيهرهرکسی. شماستدشمن

.کنید

443مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خو نباید کرد با هر مرد و زنچون به آخر، فرد خواهم ماندن
. نکنیمعادتزنومردهرباکهاستبهتراینبنابرمرد،خواهیمسالچندازپس،ماندخواهیمتنهاماباالخره

.هاستآدمباشدگیهویتهمبهمربوطبیتاین.نشویمهویتهمآنبایعنی

94، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
»…کَما خَلَقْنَاکُم أَوّلَ مرَّةٍ ٰ◌ ولَقَد جِئْتُمونَا فُرَادى« 
»…هرآینه، تنها تنها، آن سان که در آغاز شما را بیافریدیم« 

اوبهلحظهایندراالنآیا،بشویمتنهاهوشیاريیکبایدهستیم،جسماینتويکهآالنکهگویدمیببینید،

بههمبابیاهمتویاکه،گوییممی،نیستیمهویتهمکسیبایعنیتنها،هوشیاريیکبعنوانبشویم،زنده

همکاريهمباتنها،منتنها،شما،نه.کنمکارتنهامنچییعنیدیگر،نکنمکاردیگرهممنیا،برسیمحضور

ازماشود؟میچهبشویم،زندهزندگیبهآیاداریم،راخودمانریشهدرختیکمثلکداممانهرولی،کنیممی

تادوجايبه.پیوندیممیعشقباهمبهماهوشیاريآنوعشقوزندگیهمانطریقاز. نهشویم؟میجداهم

دوستکردنتعریفبیخوديوکردنتاییدودادنرشوهباهمدیگربامردمما،بودیمجداهمیشهکهذهنیمن

راماهايدوستیشوند،میدشمنهمبابگویندراهمدیگرایرادهايبخواهندو،نکنندتعریفذرهیکهستند،

؟ذهنیمندرتاسچطوريبینیدمی

444مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آن به آید که کنم خو با اَحدرو بخواهم کرد آخر در لَحد
خداباهوشیارانهبمیرم،اینکهازقبلیعنیکنم،خوخدابااالنهمینکهاستبهتروبمیرم،کهنیستقرارمگر

.نباشمهویتهمدیگرجهاناینچیزهايبایعنیکنم،خوخداباکنم،خو

445مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آن به آید که زنَخ کمتر زنمچو زنَخ را بست خواهند اي صنم
یااست،سالمسیهنوزونمردمکهاالنکه،نیستبهتربندند،میراماچانهمیریم،میوقتیباالخرهچون

بزند،حرفزندگیبگذارموکنمخاموشراذهنیعنیببندم؟خودمراچانهاینیاوزنخایناست،سالمبیست

.نزنمحرفیعنیزنم،کمترزنخکهآیدبهآن
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446مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آخرستت جامۀ نادوختهبه زربفت و کمر آموختهاي 
ومردخواهیسرآخرکهدانیمیتوي،اکردهعادتزربافتلباسواعیانییاشاهیکمربهکهکسیايیعنی

پوشید؟خواهیکفن،یعنینادوختهلباس

447مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ایم؟وفایان بستهدل چرا در بیایمکز وي رستهرو به خاك آریم 
منلحاظبهشویممیصفریعنیچرا؟وایمرستهزندگیازاینکهبرايآوریم،میزندگیبهرومابنابراینپس

وفایانبیبهبستگیدلاینو؟ایمبستهدلوفایان،بییعنیآفلچیزهايایندرچرا مقاومت،لحاظبهذهنی،

وفایانبیسلطهدرماو،دهدنمیامانمابهوزندمیراخودشحرفلحظههرماذهندروفاییبیهرکهاست

راماو،زندمیماسرراخودشحرفلحظههرجنسیهرازگذرا،چیزهايیعنیهموفایانبیاین.هستیم

وراماگرفتهآنهارفتنبینازترس،هستندگذرحالدرو،هستندوفاییبیحالدرهمچونو،کندمیمشغول

کنینمیفکرتوچونشوي،میکورتوروندمیاینهاوقتی،هستندعینکیکاینهاازکدامهرکهگفتامروز

نیستاینبودمدادهسازماناینحوشوحولمنراامزندگیمنگوییمیباشی،داشتهنبایدماديعینککه

.نبندندوفایانبیبهدلکهبگیرندیادموالناازهستند،مبتالدرداینبهاالنهاخیلیو؟کنمچکاراالنمن

2842مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کان پلِ ویران بود، نیکو شنوسويِ لطف بی وفایان هین مرو
پلیاساسبرمایعنیکن،بازراگوشهایتخوبهست،شکستهپلیکاینکهبراينرو،وفایانبیلطفبسوي

بهاینهاکهقدرتی،گذارندمیهاشدگیهویتهمکهدیدي،گذارندمیماجلوهاشدگیهویتهمکه،راهیکه،

باخواهدمیو،هستهویتهمچیزهاباباورهاباکسیاگرهممخصوصاکنیم،زندگیتوانیمنمیمادهندمیما

گوشگویدمیخوب.استممکنغیرکاراین،برسدنهایتبیبهبرسد،زندگیبهوبرسدخدابهبروداینهاعقل

.کن

2843مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بشکند پل، و آن قدم را بشکندگر قَدم را جاهلی بر وي زند
میمرکزشراآفلچیزهايراوفایانبینبایدکهفهمدنمی،فهمدنمیرااینهاکهنادانیآدمیکاگرگویدمی

براي؟چراشکند،میپلهمبگذاردقدمپلاینرويآنطوريو،دادمینشانبرایشراراهآنهادیدو،گذاشت
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بهنتوانستیماینکهبرايدیگر،شکستههمماپايو،شکندمیپایشهمواندرفتنیبینازاینهاازیکهراینکه

.برسیمخدا

2844مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بوداز دو سه سست مخَنَّث میهر کجا لشکر شکسته میشود
کههمین،هستمخنثترسويهايآدملشکردرخورد،میشکستلشکرکهجاهرگویدمیزند،میتمثیل

خواستندمیآنجاکههمآنهاییو،کنندمیفرارگردندمیبراینها، شدندزخمیوافتادندهاآدمبینندمی

کنند،میخالیرالشکرپشت.خوردمیشکستلشکروکنندمیتقلیدکنند،میپیروياصطالحباکنند،جنگ

.ترسوهااین

2844مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بوداز دو سه سست مخَنَّث میهر کجا لشکر شکسته میشود
.موالنااصطالحدرترسدمیوداردزنانهاطواروحاالتکهمرديمخنث،

2845مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دل برو بنهند کاینک یارِ غاردر صف آید با سالح، او مردوار
کارزاربهخواهدمی،ستاترسوذهنیمنهرترسو،ذهنیمنذهنی،منگویدمی،استترسوکهآدماین

دوستی،درچه،کندمیخالیراشماپشتولی،کنممیهدایتراشما،باشیدمتکیمنبهگویدمیبیایدزندگی

پوشدمیرزملباس،بنددمیشمشیربنددمیسالحتمثیلشبندد،میسالح.هرحالبهخودشزندگی،درچه

.آمدماغاریارکه،شوندمیمتکی،بندندمیدلاوبههمپهلوانهاومردهامثل

2846مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رفتنِ او بشکند پشت تو رارو بگردانَد چو بیند زخم ها
شمشیردیگراینافتادند،دیگرانبیندمیوقتیرسد،میآسیبوقتیبیند،میزخموقتیدیگر،استمشخص

کهها،شدگیهویتهمتمام. کندمیخالیراتوپشتبنابراین،کندمیفرارگرددبرمیکند،جنگکشدنمیرا

ماهمسرچهباشد،مابچهچهباشد،ماعلمچهباشد،ماجوانیچهباشدمازیباییچههستیممتکیآنبهما

.باشیمداشتهتوجهبایدکنند،میخالیراماپشتاینهاباشد،
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2847دوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

شودوآنچه مقصودست پنهان میشوداین درازست و فراوان می
فهمیدهتوبایدگفتیمردهخیکاست،زیادحرفموردایندرشود،میدرازخیلیبگوئیماگراینگویدمی

.باشیمنبایدهاشدگیهویتهمبهمتکیکهفهمیدیمما،پسشود،میگممقصودکنیمصحبتزیاداگرباشی،

.بشودتکمیلبخوانمهمرااینبدهیداجازه.بله

3697مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

از فراقِ او بیندیش آن زمانهرچه از وي شاد گردي در جهان
همانشدم،زدههیجاندیگرخیلیمناست،چیزيعجببه،بهبهگوییمیوبینیمیاالنکهراچیزيهر

باآوردي،بدستپولمثالیاجهان،درگرديشادويازچههر.شدخواهدجداتوازاینکهبیایدیادتموقع

شدگیهویتهمبنابراین،شدخواهدجداتوازکه،بدانموقعهماننشو،هویتهمآنباشدي،دوستکسی

.شودمیشل

3698مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شاد، بس کس شاد شدزآنچه گشتی 
آخر از وي جست و همچون باد شد

کهچیزيآنبساچهقبال،شدندشادچیزهمانبههاخیلیهویتی،همآنباوشاديچیزيیکبهتو:گویدمی

ازبادمثلودادهدستازراچیزایناویعنیاستجستهويازباالخرهو،بودهدیگریکیمالآورديبدست

.رفتهاودست

3699مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پیش از آن کو بجهد، از وي تو بِجِهاز تو هم بجهد، تو دل بر وي منه
همآنبامرکزتبگذاريخواهیمیودهدمینشانتذهنکه،باشدخواهدمیهرچهکه،چیزياینیعنی

ومرکزتبگذارنیاورمنه،ويبردلنشو،هویتهمآنباجهیدخواهدهمتوازرا،کارایننکنبشود،هویت

اینمنبگوتوشو،بلندآنرويازتورفت،خواهدحتماکهبروددستازچیزایناینکهازقبلعینکت،بشود

. کنسردآنبهنسبترادلتبکن،اوازراتهویتکن،تمامراهمانیدگینیستم،



Programگنج حضور765برنامه شماره # 765

72: صفحه

هاي گنج حضور در تلگراملینک متن کامل برنامه

https://t.me/ganjehozourProgramsText


