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66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو را ساقیِّ جان گوید براي ننگ و نامی را

فرو مگذار در مجلس چنین اشگرف جامی را

غلط کردار نادانی همه نامیست یا نانی

راتو را چون پخته شد جانی، مگیر اي پخته خامی 

ز خونِ ما قصاصت را بجو این دم خالصت را

مهل ساقیِّ خاصت را براي خاص و عامی را

بکش جامِ جاللی را، فدا کن نَفْس و مالی را

مشو سخره حاللی را، مخوان باده حرامی را

الفد، بهل کز غصه بشکافدکسی کز نام می

بافد به گرد خویش دامی راچو آن مرغی که می

درین دانه، مجو جز عشقِ جانانهدرین دام و 

مگو از چرخ و نه خانه، تو دیده گیر بامی را

را خود مگو شکّر که هست از نیتو شین و کاف و ري

مگو القابِ جانِ حی یکی نقش و کالمی را
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صورت تو جان باشی، چه نقصان گر نهان باشی؟چو بی

چرا دربند آن باشی، که واگویی پیامی را؟

دلِ محرم، بگیر این باده خرّمبیا اي هم 

چنان سرمست شو این دم که نشناسی مقامی را

برو اي راه ره پیما، بدان خورشید جان افزا

ازین مجنونِ پرسودا ببر آنجا سالمی را

بگو اي شمسِ تبریزي از آن میهايِ پاییزي

به خود در ساغرم ریزي، نفرمایی غالمی را
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز66شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو را ساقیِّ جان گوید براي ننگ و نامی را

فرو مگذار در مجلس چنین اشگرف جامی را

بخاطرکهگویدمیانسانبهخداگویدمی.استزندگییاخداجانساقی،هستانساننمادواقعدراینجادرتو

توبهخداکهراخالقیتوخردازپروکنندهمستبسیارجامچنینخدامجلسایندرتونامیخوشوشهرت

بهخدایعنیجانساقیاینکهیکی:هستآغازینبیتهمیندرمطلبتاچندبنابراینپس.دهندستازدهدمی

راذهنیمنشرابکنیمتوجهآنبهاگرکهاستچیناموننگازمنظورورساند،میرامطلباینچگونهما

.کندمیمقایسهدهدمیزندگیکهشرابیبا،دهدمیمابهذهنیمنکهشرابیموالنااینجادر.خوریممی

این،باشددیگرانبهخودشذهنیتصویر،خودشذهنیمندادنجلوهزیباوباشدشدنمشهوردنبالکسیاگر

ولوکند،ارائهدیگرانبهکهاستذهنیتصویریککردندرستدنبالهمیشهو،کندمیزندگیذهنشدرانسان

لحظهایندرکهایزديشرابازکندمیزندگیذهندرکهآدمیچنینیک.باشددروغینذهنیتصویراین

.نداردخبرشودمیپیموده

یاذهنیمنسفرهبهاشتباهبهولی،نشستهخداسفرهکناردرانسانجهانایندریعنی،مجلسدرمگذارفروو

خدامهمان،نیستیذهنیمنمهمانجهانایندرتوکهراانسانکندمیآگاهموالنا.کندمینگاهشیطانسفره

لحظهایندرراخداییشراباینکهبرايیعنیکاراینبرايدانیممیما.دهدمیتوبهاوراشرابوهستی

اگرو،کنیمزندگیوبمانیمذهندرنبایدماکهاینبهکندمیاشارهبیتپس.برویمبیرونذهنازبایدما،بخوریم

هستزیباوکاملذهنیتصویریکایجادفکردرهمیشه،دارندهنگهعواملازیکیکهکنیمزندگیوبمانیم

ذهنیاجهاناینیعنیذهنیمنسفرهسرازگذاردنمیراما، واستخطرناكبسیارکاراین،مردمبهارائهبراي

.بشویمبلند

درآیدمیآنورازکهاستشرابیمنظور،بزرگوعظیمیاشگرفیعنیاشگرف،کنندهمستشرابچنینیکو

خوردیمحاالتاکههمینطورای.داریمآزادارادهاینکهبخاطرداریم،انتخابتادولحظهایندرماپس.لحظهاین

وذهنیمننامبهدروغینذهنیتصویریککردندرستبهبپردازیمنتیجهدروبخوریمرامن ذهنی شراب
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چنیناین.دانیدمیشماراآنبقیهدیگر و،هستممهممناینکهو،توجهوتأییدگرفتنومردمبهآنيارائه

راذهنیمنبخواهیم،کندانتخابتواندمیوداردآزادارادههکهوشیاريیکبعنواندو.کندمیدردایجادکاري

اتفاقپذیرشتسلیمبشود،تسلیملحظهایندرانسانباید،کردیمصحبتبارهانکردتركبرايوکنیمترك

اولیههوشیاريجنسازراماکه،شرطوقیدبدونقضاوتازقبل،برویمذهنبهاینکهازقبلهستلحظهاین

.هستیمذهنیمنجنسازاالنما.کندمی

زندگیآنهاازوفکربصورتبیندمیراماديچیزهايبنابراین،داردماديهايعینکزشرکمدرذهنیمن

ازکهوقتی:کهگویدمیموالنا.آیندهوگذشتهدرکندمیزندگیزماندرکهاستذهنیبافتیک.خواهدمی

یک،نکنیمزندگیدیگرذهندریعنی،بشویمزندهاوبینهایتبهلحظهایندرو،بشویمجمعآیندهوگذشته

هستآندرخاصیتتاهزاروکنندهمستبسیار،خالقبسیارشرابآنکهگیریممیزندگیازلحظهاینشرابی

. بگویدراچیزهااینخواهدمینیست،دردجزذهنیمنشرابحالیکهدر

مثنويبیتچنددرمنبدهمتوضیحآنازبعدو،بگوییمراانسانسرگذشتازايخالصههمبازبدهیداجازهاما

و،باشگویممیمنکهشرابیینادنبالو،نمانذهنتويکهگویدمیمابهجانساقیچجوريکهشمسدیوانو

پیغامهااینماوگوید؟میصورتهاییچهبه،گویدمیچگونهشد،خواهیدمحرومشراباینازبمانیذهندراگر

شرابماهوشیاريماجانبهکهجانساقیلحظههریعنی،گویدجانساقیراتوبگیریم؟توانیممیچگونهرا

همینبرايمااقداماتتماماینکهبراي.نشوذهنمشغولگویدمییعنی،زندمیحرفیهمچونیکمابه،دهدمی

.استناموننگ

بگوییمو،ناموننگبهکنیدتجزیهراناموننگتوانیممیاما.استخوبنامهمینمعنیبهفارسیدرناموننگ

مردمچههر،کنیمدرستنامینیکوآوازهوشهرتیعنی.کنیمدرستنامکهکنیممیکارهاییماذهندرکه

مناصال.باشددروغیناینکهولو،بدهیمنشانآنهابهو،بچسبانیمخودمانبهدانندمیخوبو،دانندمیارزش

ارائهدیگرانبهخوبذهنیتصویریککهاستاینفقطکارشندارد،کاريبودنراستیابودندروغبهذهنی

مثالانکارباکندمیانتخابکههاییراهو.کندپرهیزشود،میننگسببکهچیزيهریعنیننگازو.کند

خدايموقعییکاینکهبراي،کندمیمالمترادیگران،رودنمیمسئولیتبارزیر،نکردمگویدمیکندمیاشتباه

.نیستمبلدراکارراهکافیاندازهبهمن،کنممیاشتباهمنکهنگوینددیگراننکرده
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منکهاستاینذهنیمنگلیمآنهايگلازیکیوقبوالندمخودمبهمنکهتصویرهاییآنازیکیچون

شمامردمآيکنم،نمیاشتباهمندارمدانشوخواندمکتابمن،هستمعاقلکافیاندازهبهمن،هستمدانشمند

وکنم،نمیاشتباهمنگویدمیوکندمیاشتباهکسیهراصالکهاینکهبهنداردکاريکنم،نمیاشتباهمنبدانید

هرذهنیمنپس.شودمیکوچکاینکهبراي،نبودممنبودهاشتباهکارایندرهماگر،کنمنمیمسئولیتقبول

راچیزيهرو،کندمیدورشدوخاز،شودمیذهنیمنشدنکوچک،شودمیننگسبباصطالحبهکهچیزي

خودشبهراآن،شودمیدیگرانبهنسبتشدنبرتروداندمیشدنبهتروشودمیارزشوشودمینامسببکه

در.کنیممیدرستمادروغینوخطرناكمنیکترتیباینبه،نداردراستشودروغبههمکاري،چسباندمی

.کندمیراکاراینهوشیاريواقع

حسفکرهابهیعنیذهنیاقالمبه،شویممیذهنوارداینکهازپسهستیمهوشیاريوهستیمخداامتدادما

مثل،دردهامثل،فیزیکیچیزهايمثل،دهندمینشانمابهرابیرونیچیزهايفکرهااینکنیم،میتزریقهویت

ذهنیتصویریکفکرهااینحرکتوذهنچرخشازباالخرهو،کنیممیتزریقهویتحسآنهابهماوباورها

بهشدننزدیکوشدنکوچکازدوريهمینمهمشاقالمازیکیو.استذهنیمناسمشکه،آیدمیبوجود

.شودمینیکناموشدنمشهورسببکهاستچیزيهر

رشدکهچههرو،دهیممیتشکیلذهنیمنوآییممیهوشیاريبصورتناآگاهوخبرانهبیماکهگرچهاما

رااینهاواقعدر.رااینهاکندمیغصبو،دهدمینسبتخودشبهرااینهاذهنیمن،بعدچهاردرماکنیممی

جسمیبلحاظمثال،دهیممیتشکیلذهنیمنجهاناینبهآییممیاینکهمحضبهذهنی،منکندمیغارت

من،هستمترقويمن،استمنجسماینکهگویدمیوسطپردمیذهنیمن.ماستابعادازیکی،کنیممیرشد

،کندمیغصباصطالحبهرااینها،دیگرانبهباشدداشتهمزیتتواندمیبدناینکهراچههرو،هستمخوشگلتر

بعددر،جسمیبعددر،بعدچهاردرشودمیشکوفاداردآمدههوشیاريخوبکهکندنمیفکرذهنیمناینو

.داردناینهاباکاريمعنوي،،جانیحتیبعددر،هیجانیبعددر،فکري

شروعوشودمیهویتهمآنباذهنیمنافورشودمیزیاددانشمانماذهنیبلحاظمثالکند،میرشديهر

کهنگفتهمابههیچکسوهستم،برترمنگویدمیدانشبخاطرکشدمیکردمرخبهکردنمقایسهبهکندمی

خردبوسیلهشمارشدهايمدتییکازپساینکهبراي،کندغصبراشماهايرشداینذهنیمننگذارید
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چهلسالگی،سیسالگی،بیستتاجلورویممیماهمینطورينتیجهدر.بگیردصورتبایدآگاهانهوزندگی

.کندمیاستفادهوء سآنازو،کندمیغصب،کندمیغارتذهنیمنرامامحصولمرتبسالگی،

یادآوريراچیزيیکجانساقیمرتب،ماشدنشکوفادروماشدنبزرگدرماآمدندرکنیدتوجهاگرولی

بعضیولی،بعدچهاردرشویممیشکوفاگلیکمثلجهاناینبهآییممیمایعنی.استبرگشتآنوکندمی

وجود داردبرگشتورفتحرکاتایندر،گردیمبرمیورویممیهیماکهبینیممیکنیممینگاهماکهراچیزها

انسانیهیچشدنبیداروخوابیدنیعنیمثلما،قلبزدنمثل،روزوشبمثالمثل،ماکشیدننفسمثل

جهان،اینبهآییممیگیریممیمعنويسوختآنجا،هاشبجهانآنبهرویممیمرتبمانخوابد،کهتواندنمی

.آییممیرویممیآییم،میرویممی

اولاینکهمثلدرست،جهاناینبهآیندمیوقتیانسانهاکهبینیممیکنیممینگاهکهکلیبطوردیگرطرفاز

همبعدشدهد،میمیوهآدماستتابستانسالگیچهلتاسالگیپنجوبیستتاسالگیبیستبعد،استبهار

،فرسودگیبهکنندمیشروعمابعدچهاروبدناینکهآیدمینظربهبرگشت،بهکندمیشروعپاییزاست،پاییز

وآمدنهماین.کنیممیتركمارااینجاروزيیکباالخرهو،استزمستانهمبعدبهپنجوشصتشصتازو

.استبرگشتن

آنوکنیم،میبرداشتاندکردهگوشزددینیکتابهايوعرفاکهراحرکتییکمابرگشتیورفتحرکاتایناز

ازوبشودمتالشیتنایناینکهازقبل،هستیمخداامتدادماکههوشیاريخودهوشیاريخودکهاستاین

ورفتدوبارههمآنازبعدو،یکتاییفضايیا،خدابسويبرگرددذهناینازهوشیارانهباید،برویممااینجا

بسويیعنی،یکتاییفضايبهگردیمبرمیهوشیارانهجهانبهرویممیپس.گیردمیصورتهوشیارانهبرگشت

ولیرویم،میگردیم،برمیجهانبهرویممیگردیم،برمیجهانبهرویممیدوبارهبعد،شویممییکیاوباخدا

.استهوشیارانهاینها

خردگیرد،میسوختآنجارودمیخوابد،نمیدیگرآنجارودمیشودمیخاموشموالنا،مثلکنیدمیتوجه

کهاینجاستدراشتباهاماماست،کاراین.آنجارودمیدوبارهکند،میخالیجهاناینتويآوردمیگیرد،می

غزلکههمینطوريعمرشآخرتاعمرشاولازو،نفهمداصالیا،نهاهوشیارندهدانجامرابرگشتاینانسان

آموزشو،نیستندعرفانیونیستندعشقیکهجوامعیدر. استاشتباهخیلیاین،باشدنانونامدنبالگویدمی
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ذهنتويوبشوند،مشهوربیشترچههرو،هستندبهتربیشترکههرتوياشهمهمردم،نداردوجودمعنوي

دهند،نمیانجامباراولینبرايرابرگشتیارابرگشتورفتکاراین.روندمیمیرندمیهمینطوريودنمانمی

است؟درست

طرحاین؟چیستمنداستاناصالکهبسازیدذهنتاندرطرحییکشماکهخوانممیموالناازابیاتیامروزمن

حداقلشوید،میگیجشوید،میگمفکرهایاذهندر،نسازیدشماراطرحایناذهناگرچون؟چیستمنزندگی

اینجادرمثالو.بکنیدبایدچکاروافتادهشمابراياتفاقیچهو،هستیدکیشماکهبدانیدبایدذهنتوي

بطوربیتگوید؟میچگونهمنبهخدااینخوببدانیدذهندرحداقلبایدشما،گویدجانساقیراتوگویدمی

: گویدمیکند،میاشارهمابهرابرگشتحرکتضمنیبطور،مستقیمغیر

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو را ساقیِّ جان گوید براي ننگ و نامی را
فرو مگذار در مجلس چنین اشگرف جامی را

مشغولوبمانیذهندراگروگرنه،بیرونبرويذهناینازبایدکهگویدمیضمنیبطور،ناموننگبخاطریعنی

است؟درست.برگرديبایدیعنی.گرفتنخواهیخداازراشگرفجاماین،بشويناموننگ

مابهصورتهاییچهبهجانساقیاینکهبهراجعبرگشتنبهراجعبرایتانبخوانمراشعرهااینبدهیداجازهخوب

آنشماکهشدخواهدسبب،آوردنغزلاینغالبدرولیایم،هخواندرابیشترشانقبالراهابیتاینگوید،می

ابیاتاینمعانیچونتا،کنیدحفظراابیاتاینشماکنممیپیشنهادهمبازمنبسازید،ذهنتاندرراالزمطرح

ذهنتاندرراچراغتاچهلسیمثالاینکهمثلدرست،بشودساختهذهنتاندرطرحایندانیدمیخوبرا

کنید،نمیتقلیدهمامخصوصونکنیدچکارکنید،چکاردانیدمیشود،نمیاشتباهدیگرکنید،میروشنهمیشه

خواندیمرااینگذشتهيهفتهخوبکند،تقلیددیگرانازاستمجبورذهندربشودگموبشودگیجآدمچون

:کهگفت

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که کند عشقِ عزیزش خوارمعزّت و حرمتم آنگه باشد
و،بشویمیکیخدابادوبارهبرگردیمهوشیارانهکهدارداینبهبستگیما،بزرگیوماارزش،ماحرمتوعزتپس

وخداستباشدنیکی،خداستبااتحادمعادلشدناولیههوشیاريهمانوهوشیارانهبرگشتن.برسیمعشقهب
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کنیمدرستذهنیتصویریک،باشیمذهندرماکهموقعینه.کنیممیپیداارزشماموقعآنواست،عشقاین

راشماکهمردمازگرفتنشراببهکندشروعو،نگیردراشگرفجامآن،باشدقطعزندگیازذهنیتصویرو

مهمشماگویندمیکنند،میاحترامکنند،میشمابهتوجهگویند،میاستادلقبکنند،میقدردانیکنند،میتأیید

کدام،اولبیتدرمجلسدرکهگویدمیبعديبیت.بیتیکایننیست،زندگیبلحاظحرمتوعزتاینهستید

:گویدمیشده،پهنخداسفرهکهمجلسیمجلس؟

432مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کم کسی داند که او مهمان کیستجمله مهمانند در عالم ولیک

نشستهاوسفرهسروخداستمهمانکهداندمییکی.هستیممهماناستماديجهانکهعالمایندرمايهمه

هویتهمسفرهسرنتیجهدر،دنیاستایناست،جهاناینمهمانکندمیفکر،خداستمهمانداندنمییکی

.هستیمخدامهمانهستیم،کیمهماندانیممیهمبااالنماو،مهمانیممايهمهبنابرایننشسته،هایششدگی

شمابهراآنهاخوشیازحاصلانرژيهاشدگیهویتهمشرابکهذهنیمنسفرهسراینازپسشماپس

خوبیپدرشماگویند،میراستبله،هستیدمهمیآدمشماندیوگبمردمکنیدفرض.ناموننگمثالدهد،می

همچونیکدنبالشماعمرتانآخرتاکهخوردمیشمادردچهبهاواقعاینحاالهستید،خوبیمادرهستید،

باشید؟ذهنیتصویرهمچونوباشیدلقبی

مجبورنتیجهدرهستم،بديپدرمثالمنکنندفکرمردممباداکهکندمینگرانراانسانذهنیتصویراینو

نتیجهدرشدهکهنهشدهفسیلهمخودشذهنیات.خودشذهنیاتمطابق،کندکنترلراهایشبچهآدماست

استزندگیمجلساینجا،مجلسدر:گویدمیاولبیتوقتیبنابراینپسکنند،زندگیهایشبچهگذاردنمی

ایناطرافدرفضاگشایییالحظهایناتفاقپذیرشمدتیمااینکهازپس.نیستذهنیمنمجلس،خداست

هايانرژيیکشدهبازفضايآنازکهشویممیمتوجهشود،میبازمادلدرفضااینو،کنیممیتمرینرالحظه

استآنماغذاياصلوآیدمیبخششادي
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1198مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ناسزاسترااومرحیوانیقوتخداستنوربشراصلیقوت

قوت،آیدمیآنورازکهاستبرکتی،استشرابی،استخردي،استنوري،استايانرژيبشراصلیغذايیعنی

موالنا؟گویدمیچهکهببینیممهماندوبارهاست؟درست.سازدنمیمزاجشباذهنیمنغذاي،ذهنیمن

467مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دل چه نهی بر جهان باش در او میهمان

بنده آن شو که او داند مهمان کیست

دلچیزها،بهبنديمیوگذاريمیرادلتچراشوي؟میهویتهمجهانباچراتودهد،میرامعنیهمیندوباره

ارائهمابهفکربصورتکهچیزيیکبهببنديراهوشیارياینکهمحضبه،استاتهوشیاريهمیناینجادر

بهندهدلگوید،می.بینیممیراجهانآنبوسیلهو،مادلچشمعینکهمینطورو،مادلشودمیچیزآنشده

تويگذاردنمیراچیزهاخانهدرمهمانباش،مهماناودرفقط،جهانباهوشیاريبصورتنشوهویتهمجهان

.ببریدخودتانباداریدبرنمیراهیچکداماستقشنگیچیزهايخیلیرویدمییکیخانهشما،جیبش

يبندهتوو.نشویدهویتهمشند،باجیبتانتوينگذارید،باشیدآنطوريجهاندرهمشماگویدمیبنابراین

اینمهماناگرچون.نیستجهاناینمهمانو،خداستمهمانبدانداوکهباشآدمیچنینیکیعنیباشیسک

من:گویدمیباشدخدامهماناگر.بخوردهاشدگیهویتهمآنانرژياز،بشودهویتهمبایدباشدجهان

است؟درستبگیرم،راآنوريشرابکنممیانتخاباالنو،کنممیچیزهااینازراهویتم

ذهندرماچونولی،استپهنهمیشهخداسفرهکهدهدمینشانبیتاینجملهاز،حاالهابیتحاالبرخیبله

:گویدمیبینیم،نمیراسفرهیکیآن،بینیممیرادیگريسفرهیکما

2724مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خویش رسوا کردن است اي روزجوروز کو؟:در میان روز گفتن

نورباو.بگیریمرااوغذاهايو،بشویمیکیخداباتوانیممیاالنهوشیاريبعنوانما.استروزهمیشهگویدمی

سادهمانذهن،نباشدهویتحسمانذهندر،ببینیمرامانذهنعقببکشیمبنابراین،ببینیمراجهانحضور
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است،روزکهببینیمو،بکنیم،کنیمطلبتوانیممیمانفکرهايازراوجودمانحسیاراوجودمانماپس.باشد

این،استشببگویدو،بگیرددستشفانوسروشنروزدرکسیاگر.شودمیشبذهنتويرویممیماوقتی

است،ذهنشفانوسازمنظور،گرفتهدستشفانوسکهکاراینباوبیند،نمیراروزشخصاینکهدهدمینشان

.کنممیزندگیذهندرمندارم،ذهنیمنمندارم،منمن،گویدمی.کندمیرسواداردراخودش

کردهدرستمصنوعیشبورفتهذهنتويکهکسیکو؟روزگویدمیکی، کوروزگفتنروزمیاندرپس

ذهنیمنسفرهیعنی؟ کوخداسفرهبپرسدکسیاگر،استپهنخداسفرهاالنکههممابرايوکو،روزگویدمی

براياست،هویتهمجهانباهنوزآدماینشناسد،میراهاشدگیهویتهمفقط،نشستهآنسربیند،میرا

اَنصتواکهاستبهترآدماینو.بیندنمیراخداسفره،هاشدگیهویتهماینبهدادهراحواسشکهاستهمین

:کهگفتمیاولبیترا،اصلیسفرهببین،راسفرهکهبگوید،بیایدایزديرحمتتاباشد،خاموشیعنی

مجلس،درگویدمیمجلس،کدامدر،مجلسایندرگویدنمی، راجامیاشگرفتچنینمجلسدرمگذارفرو

پزنبایددیگرسالگیدوازده،سالگیدهشایدمدتییکازپسانسان.استتوهمنیست،ذهنمجلسآنیعنی

هوشیارانه،کند،غصبراآوردهایشدستذهنیمنبدهداجازهنباید،بدهدنشانبدهدنمایشراخودش،بدهد

محصولذهنیمنواستاینذهنیمندخترم،پسرمکه،بدهندیادهایشانبچهبهتوانندمیمادرهاوپدر

شما،کردخواهداستفادهءسؤاینهاازخودشنفعبهاوفقطبشوداینطوراگرو،کردخواهدغصبراتوشکوفایی

بله؟نیا،برترنباش،برتردیگرانازوندهپزآنهااساسبرونشو،هویتهمماديآوردهايدستباباش،مواظب

یعنیکند،میرسواداردراخودش؟کوخداسفرهگویدمیکسیهر.هستیمخداسفرهپس،خواندیمهمرااین

کنم،میصبربگویید،بینیدنمیراخداسفرهاگرشمانگویید،شما.استذهنتوي

2725مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

استرحمتجذوبخاموشیوصبر
استعلتنشانجستننشانوین

2726مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اَنصتواجزاي،جانانازآیدتوجانبرتابپذیراَنصتوا
دهد،میتوبهراخودشرحمتتوخاموشیوصبراثربرخداکهبگیريرااَنصتواپاداشتابپذیر،راباشخاموش

بهترینشایدامااست؟درستکردي،اشتباهتابحال،هستیکیمهمان،هستیکیسفرهسرفهمیمیتوو
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کهگرفتهقرآنازموالناکهشود،میمربوطارجعیندايدر واقعآنبهجورهایییک،برگشتمورددرهابیت

راابیاتشبدهیداجارهآوردمیمختلفصورتهايبهیاارجعیهمانصورتبههمرااینوماخواندهبارچندین

.ندهستسادهبسیارتندتند،بخوانمبرایتان

آیدمیکهموقعیازو،برگرددبایدجهانبههوشیاريبصورترودمیانسانکهکنیممیصحبتاینبهراجعپس

،برسدسالگیسیبه،برسدسالگیچهلبهنیستالزمبرگردد،کهاستفرصت،سالچندازپسجهاناینبه

برسدسالگیشصت

18مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، شماره 

نامه رسید زان جهان بهر مراجعت برم

برمکنم رخت به چرخ میعزم رجوع می

درکنم،مراجعتبایدکهدیرسنامهجهانآنازگویدمیگوید،میرااینوضعیتیهردرسنیهردرانسانیهربه

خودمیعنیراپختمورختگردم،برمییعنیکنم،میرجوعيارادهعزمهوشیارانهمنوسنی،هردرسنی؟چه

ورختقدیمرا،چیزمهمهیعنیرختاست؟درستبرم،میآسمانبهیکتایی،فضايبهبرممی،راام هوشیاريرا

یکتاییفضايبهبرممیراوجودمتمامگفتند،میخانهوسایلتمامبهپخت

18مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، شماره 

گفت که ارجعی شنو باز به شهر خویش رو

گفتم تا بیامدم دلشده و مسافرم

فقطبرایتان،خواندمراآنهايآیهدیگرحاال،ارجعینداياینبشنو،رابرگردندايکهگفتمنبهگویدمی

رابرگشتحرکتیعنیمن،بسويبرگردکهرسدمینداخدا،ازلحظههریعنیارجعیبدانید،راارجعیهمین

همانبهدوبارهبشنو،راارجعیکهگفتمنبه.شنویمنمی،استهاشدگیهویتهمبهماحواسولیکن،شروع

وعاشقیعنیدلشدهجهاناینبهام آمدهکهزمانیازگفتممن.یکتاییفضايیعنی،بودياولکهروشهري

دردلمان.بردهدیگریکیرامادلبلکه،باشیمذهنیمننبایدماکهدانیمنمیماایم،هنبودماولیام، بودهمسافر

.باشیممسافربایدواست،هوشیارياصل
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جهانبهروپسخدابهیعنیاوبهکندروبایداستجهانایندروضعیتیهردرکسیهریعنیباشیممسافر

وهوشیارانههوشیاري،بصورتکند،هدایترااوشدهگشودهفضاياینوفضاگشایی،یعنیکاراینونکند

گویابسیارابیاتولی.کردتجسمذهنباشودنمیراطرفآنطرف،آنبادنیاازطرف،آنبسويمسافربصورت

بیستسالگیپانزدهسالگی،دوازدهسالگی،دهازیعنی. برگردیمتوانستیممیماآمدیمکهوقتیازپس.هستند

دیگرمنبگوییمکنیمصبرمانزندگیپاییزتاماکهنیستالزم،سالگیپنجاهسالگیچهلسالگیسیسالگی،

همپایینبنابراین،گردمبرمیزوديبهبرگردم،بایدمنکهاستایننشانشدمضعیفوقتیشوم،میپیرانگار

منبهنسبتبمیریدبشودمتالشیتناینیعنی،بمیریداینکهازقبلفرمودهرسولحضرتگویدمیگوید،می

کردهاشتباهبرنگردداگر،برگرددزندگیآغوشبهبایدهوشیارانهمردنازقبلکسیهربرگردید،یعنیذهنی

:گویدمیببینیدبلهاست،اش شدهسادهاین

3072مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ارجِعی بر پاي هر قَالش نیستاُذْکُروا اهللا کار هر اوباش نیست

بینفاصلهبهیعنیخداذکرنه،اهللا،اهللاهللابگوییذهنبابنشینیاینکهنهیعنیخداذکرخدا،ذکریعنیاذکُراهللا

فکراالنشویممیزندهزیادعمقبهیااوبینهایتبهولحظهاینبهآییممیماموقعهربشوي،زندهفکرتادو

بهیکیازاگر.استفکربعدومعموالبندیممیماکهاست،زندگیاستعدماست،خالیفکردوبینفاصله،است

خداست،اش فاصله،شکافش،کنیمجداهمازرافکرتادو،نپریمدیگرفکربههمفکرآنازونپریم،دیگرفکر

کهاستآدمیاست،معنويآدماینبشودزندهآنبهکسیهر.ماستاصلاست،هوشیارياست،زندگی

.بکندچکارفهمیده

وبردار،کالهمعنیبهالشقالش،قوپاوسربیازمنظورنیست،پاوسربیآدمیککارخداذکرگویدمیولی

فکربهکهکسی.ذهنیمنیعنیدوهر.خوردمیالشقاینبهاینهاهمهکارهبیودروغگو،وبردارکالهازمنظور

زندهخدابهکند،نمیخداذکراوباش،گوید،میاینجادرحاالآدماین،استننگونامو،هاستشدگیهویتهم

هوشیاريآن،لحظهآندرشدگیزندهآن،شويمیزندهخدابهکهموقعیبشويزندهخدابهبایدپس.شودنمی

هم،هاستشدگیهویتهمفکربهاشهمهو،بنددمیرافکرتادوفاصلهکهکسی.شنودمیراارجعینداي

.شنودمیراارجعینهکندمیخداذکرنهبنابراین،استاوباشهماستالشق
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مابرگشت؟کدامداد،انجامرابرگشتحرکتبایدکهگوییممیباراولینبرايانسانها،ماازخیلیکمااینکه

وبرگردمنبسويکندمیصداراماخدالحظهبهلحظهپسچیست؟برگشتبشویم،همهازبهترکهکوبیممی

:گویدمیهمقرآنآیهاینوگیردمیصورتاوبهشدنزندهباکاراین

41، آیه )33(قرآن کریم، سوره احزاب

»یا أَیّها الَّذینَ آمنُوا اذْکُرُوا اللَّه ذکْرًا کَثیرًا «

».اید، خدا را فراوان یاد کنیداى کسانى که ایمان آورده«

باشدداشتهتوجهارجعیبهکسیاینکهو،نیستاوباشهرکارخدا،ذکرگفتباالکهاستاذکُراهللاهماناین

گویدمیدوباره. نیستالشقذهنیمنهرکاروبایدمتعالیانسانباید، این برگرددخواهدبلحظهبهلحظهبشنود

1262مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

سوي اصلِ خویش باز آمد شتابارجِعی بشنود نورِ آفتاب

ماکههوشیاريامتدادهستیم،هوشیاريامتداد،هستیمخداامتدادگوییممیماکهاستهمانآفتابنور

وپیشرفتوتوسعهبینیممی،کندنمیکاردیگرشایدمانزندگیاینکهدلیلبهحاال،جایییکماهستیم

دیدیم،کشیدیممردمرخبهراهایمانبچهراهمسرمانورادوستانمانرااموالمانوراخودمانوخودنمایی

کهکند،واداررامادردکهبشودآنقدردردیا.کردیماشتباهکهبفهمیمدهد،نمیانرژيهممابهنداردفایده

رابرگردندايماجایییکونورش،بهراماکندمیتشبیهآفتاببهراخداکنیدتوجه،آفتابنور،خداامتداد

.شویممیخارجذهنیمنازیعنی،گردیمبرمیخودماناصلبه،گردیمبرمیخورشیدمانبهافور،شنویممی

جاییبامخانه،بامبام،بهراآنبیرونایراخورشیددرواقعوکندمیتشبیهخانهیکبهراذهنیمنغزلدر

وکند،واردجاذبهنیرويمابهاصطالحبهتواندنمیجهاندیگربله،کهاستجايبامونیستخانهتويکهاست

.بیتهستمشخصنیست،شدگیهویتهممادراینکهبراي،بکشدراما

1169مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

حق گواه من به رغم مدعیطبلِ بازِ من نداي ارجعی

گشت،برمیمی زدندیکی،شکاررفتمیشدمیبلندیکیزدند،میطبلجوردوبگیریم،عقابیابازکهدانیدمی

بهاینجادربازباز،بصورتهستیمهوشیاريماکهگویدمیو.شکاربهرفتندمییشانهابازوهاشاهکهمعموالو
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طبلدارند،جهاناینبهایمآمدهکهاالنوایمکردهپروازخدایعنیجهانشاهساعدازبله،هست،عقابمعنی

امآمدهکهوقتیازگفتخواندیمباالهمیننهبرگردیم؟مردنموقعبایدآیا.برگردیمبایدماوزنند،میرابرگشت

شدهپالستیکیوشدهمصنوعیواقعدرجهانیاینچیزهايبهماعشقومامحبتایناصالام، دلشدهومسافرم

خوردهیکباچسباندیم،جهانبهراخودمانزوربهمااست،ماناصلبه،استزندگیبهمااصلیعشق

جهانازمازندگیبرکاتوزندگیاصیلآرامشوزندگیاصیلشاديحسودرونفضاگشاییوهوشیاري

.استبرگشتندايچیست؟منبازطبلپسکنیم،می

گویدمیو.برگردمآنبهمنکهزنندمینددار،استمنبازطبلاینآیدمیمختلفبصورتهايکهندااینگویدمی

برعکسارجعی،اینهم،طبلاینهماست،حقیقتمنبرگشتهمکهگیرممیشاهدگیرممیگواهراخدامن

دیگرذهنیهايمنایام، ذهنیمنادعايبرعکسپس.استذهنیمنمدعیمدعی،یعنیما،ذهنیمنادعاي

یعنیارجعیندايلحظهاینواوبسويمردن،ازقبلبرگردمبایدمنکهاستحقیقتاینکهاستشاهدخدا

.هستیدذهندرمشغولشنویدنمیشمااگرشنوید؟میشماخوب.شودمیزدهطبلبصوتمنبسويبرگرد

1898مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از آن سلطان و شاهنشاه شیریننداي ارجعی آخر شنیدي

باالخرهکندن،جان،تقالزحمت،همهاینازپس،سرانجامیعنیآخرشنویم،میداریماالنماازبرخیباالخره

وبدهدتغییرراجهانذهنیمنباخواستمیوبوده،اشتباهکردهکهکارهاییآنکهشودمیمتوجهکسییک

وبدهیمگسترشراذهنیمنکهنیستاینمااولیهمفیدحرکتیعنیبرگرد،اول.بودهغلطآن،بشودخوشبخت

بگوییمبیاییم،آوردیمدستبهچیزهمهشدیمثروتمندکهابعد،کنیماضافهخودمانبهراهاشدگیهویتهم

.استغلطاین،کنیمرعایتراارجعیفرمانخواهیممیحاال

کند،غارتتانذهنیمن،خداستبرکتاثردرکهراشمارشدمحصولجوانیکبعنوانبگذاریدنبایدشما

درستام زندگیتا،بیاورمدستبهرااینهابایدمنکهاستایندیدهایتانازیکیاینکهبرايکنداستفادهءسؤ

آییممیموقعآنشصت،پنجاه،بهرسیدسنمحاالتاخورد،نمیمندردبهاینهاوارجعیاینحرفهااین، بشود

کنیدمیایجادمسألهقدراینکنید،میایجاددردقدراین.نیستدرستاینخوانیم،میعرفانیچیزهاينشینیممی

بینم،میمتأسفانهپدیدهاینمنبیایید،بیرونمسائلاینتابوپیچازتوانیدنمیکهشویدمیگرفتارقدراینو



# Programگنج حضور769برنامه شماره 769

16: صفحه

مادرچونخواهید؟میچراسالش،سیاست؟سالشچندچیست؟تانبرنامهفرکانسکهگویدمیکسییکمثال

تادوبا،ااتفاقدارياحتیاجتوندارم،احتیاجکهمننه،منچی؟شماکند،تماشارابرنامهخواهدمیامسالهشصت

اینکهنهنکنی،اشتباهمامثل،کنیبنادرسترااتزندگیکه،سنایندردارياحتیاجتوشوهرباخانمبابچه

دربیاییمامثل،شودنمیبیشترآنازدیگرو،رسانديتهبهرادردهاو،رسانديکمالبهدیگررااشتباهات

انگارکهبفهمیزوربهبعدخوبشود،میضعیفچیزهمهو،شودمیمتالشیداردچیزهمهکهببینیزمستان

بمیرياینکهازقبلیعنی،ارجعیگفتههمموالنااینکهمثلبرد،خواهیمتشریفهمما،داردوجودزمستانیاواقع

رادردهاهمهاینکنم؟حلچجوريرامسائلهمهاینخوبولی،هستیمبرگشتفکربههمما،برگرديباید

وضعیتهاازرنجیدم،همهازرنجیدمدوستانمازرنجیدم،ام بچهرنجیدمهمسرمازمنهمهاینکنم؟چکار

غارتاولروزازذهنیمناین.راکارایننکن،خوببیایم؟بیرونچجوريدردهااینتابوپیچازرنجیدم،

کندمیاستفادهءسؤکندمی

1898مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از آن سلطان و شاهنشاه شیریننداي ارجعی آخر شنیدي

.استمشخصمعناخداست،شیرینشاهنشاهوسلطان

1899مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چه مسکن ساختی اي باز مسکینویرانه جغدانند ساکندر این

البتهاست،آبادمانظربهکهاست،شدههویتهمذهنویرانه،دهدمینشانمابهذهنکهاستجهاناینویرانه

آباد است و پارك کردیممیفکرکهچیزيآنزوديبه،کندمیحملهماهايشدگیهویتهماینبههمخدا

کند رابطه همین زن و مرد است در اولین چیزي که من ذهنی حمله می. شود به ویرانهاست، تبدیل میقشنگ 

یک توهم بزرگی ااین قضیه زن و شوهري و دنبال خوشبختی رفتن در خانواده به وسیله من ذهنی واقع. خانواده

کشد که این رابطه تلخ نمیطولی . شود به آن رسیدهیچ موقع نمییک خواب و خیال است که اصال. است

. گفت چی؟ ترا ساقی جان گوید. معنایش این است که یکی از راههاي گفتن است. کشدمی
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یک راهش این، به وسیله . یک راهش این است. گویدکنند، خدا به اینها چطوري میدو نفر که با هم زندگی می

گویید شما هم می. آیدمیدهیم درد وقتی گوش نمی. کنیمما که گوش نمی. گویندعرفا و اینها، بزرگان دارند می

چکار کنم بشود؟ با دو تا بچه و همسرم من پسشود؟ پس چرا نمی. خوب باشدام رابطهبا همسرم خواهممن می

ولی یک جایی متوجه . خواهندکی هست که نباشد، کی هست نخواهد؟ همه می. شماخواهم خوشبخت بمی

هاي ها منهویت شدگیگوییم که در این ویرانه ذهن و همو می. شودشد و نمیمیشویم که با من ذهنی نمی

. اندذهنی ساکن

هاي ذهنی بمانم، و اگر در این ذهن پهلوي جغدها بمانم، یعنی من،توانم برگردم بپرم بروممن االن باز هم من می

کند مردم کتایی و در آنجا زندگی میگردد به فضاي یآیا یک کسی که هشیارانه برمی. زندگی نخواهد داشت

یکی از پیغامهاي غزل همین ااتفاق. کنداو درد ایجاد نمی. دهداو واکنش نشان نمی. توانند آسیب بزنند؟ نهمی

شراب آیدمیشرابی را که از بیرون . نپخته را نگیر. دیگر به نپخته نچسب،گوید تو که جانت پخته شدهمی. است

. آن حرام است. مخوان

کنید در این گفتگوها توجه می. مثل تایید و توجهآیدمیآن چیزي که از جهان . یک شراب براي ما حرام است

، حالت مست آیدمیمنظور از شراب، از جهان . کا و این چیزها نیست کهدمنظور ما از شراب، ویسکی و واصال

غرور، مثل تکبر، مثل حس بزرگ منشی، من رئیسم، شما زیر دست من کنندگی شرابهاي این جهانی است، مثل 

:گویدمی. بله این بیت را خواندیم تا حاال. توجه، تایید و اینهایا مثال،کنیدگویم شما عمل میهستید، من می

568مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بشنویدتا خطابِ ارجِعی رافکرَت شویدگوش و بیحس و بیبی

شنویم؟ براي اینکه فکر چرا نمیآیدمیاین خطاب ارجعی یا نداي ارجعی که به سوي من برگرد را که از طرف خدا 

شما به خودتان نگاه کنید . ها دارندهویت شدگیکنند، اینها تمرکز روي همما و پنج حس ما اینها که با هم کار می

خواهد یک می. خواهد آن را زیاد کندمی. نشیندهویت شدگی میخواهید دید که فکرهایتان همیشه روي یک هم

شنود و بیند میگوید پنج تا حس را که میپس می. چیز بد را از شما کم کند که مبادا پیش مردم بد دیده شوید

. گیرد؟ با تسلیمذهن را خاموش کنی، این کار به چه صورت، صورت می
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یک اتفاقی . دهدافتد ذهن ما نشان میافتد و یا بیرون میاتفاق در ذهن ما میافتد، این هر موقع ما یک اتفاقی می

دهد، شما بدون اینکه به آن را به شما نشان می،آوردذهن شما از بیست سال پیش میافتد، مثالاست که االن می

و شرط قبل از رفتن به پذیرید بدون قید وقتی می. پذیریدطور ذهنی ارزیابی کنید این خوب است یا بد است، می

شما . شویدشود، آن فضا یعنی شما جدا میفکر، قبل از قضاوت یک فضایی اطراف این اتفاق در این لحظه باز می

یعنی با اتفاق دیگر . تواند بکشد به خودشبینید اتفاق شما را نمیوقتی اتفاق را می. بینیدبینید اتفاق را میمی

. هویت نیستیدهم

براي همین . از جنس اصل خودتان هستید. هویت نیستید در این لحظه، از جنس خدا هستیداتفاق هموقتی با 

تان نداي برگشت را اصل. کندتان میاز جنس اصل. دکنگوییم که تسلیم شما را از جنس هشیاري اولیه میمی

ه میل دارد آنور برود، میل ندارد به بینیم کمی،مان در این لحظه زنده شویمشنود؟ ما به اصلچطوري می. شنودمی

. سوي جهان برود

این درست نیست که بگویید این اتفاق . تسلیم واقعی باید بشوید، نه با ذهن.شما تسلیم شوید، امتحان کنید

شود در ضمن ارزیابی کردم، آن اتفاق مهمی نیست، این را می. پذیرمشهبازي گفته بپذیرید، خوب من می. افتاده

قبل از قضاوت، قبل از خوب . این پذیرش با ذهن است، بعد از قضاوت است، بعد از خوب و بد کردن است.پذیرفت

آن موقع خواهید دید که ذهن ساکت شده، اینجا یک فضاي باز شده . و بد کردن بپذیرید بگذارید فضا باز شود

چیزي جذب بشود و در ضمن این فضا شما از جنس آن هستید و این فضا میل ندارد به جهان برود، میل ندارد به 

. تواند جذب کند براي اینکه ذهن خاموش استرا جهان نمی

شوید به بینید دارید کشیده میمی. شنویدشنوید یا به انگلیسی، به صورت کشش میو شما ندا به فارسی نمی

. د، نه من ذهنی شماشنوپس خطاب ارجعی را هشیاري شما می. سو است و جهان نیستیک سویی که آن سو بی

من ذهنی بنا به . توانی بشنويتا زمانی که من ذهنی وجود دارد، نمی. گیردمن ذهنی جلوي شنیدن آن را می

بیند، ها، آن چیزي که میچون من ذهنی به جهان وابسته است، به حس. تعریف کر شدن به خطاب ارجعی است

تواند همانیده شود، بکند، با آن میتواندمیتزریقحس هویتکند و هشیاري به آن اش فکر میشنود و دربارهمی

ها و از به محض اینکه ما جسم شدیم، جسم از همه جسم. شود و بر اساس جداییبگوید من تو هستم، تشکیل می
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و خطاب ارجعی ،شودهویت شدگی و جدایی تشکیل میپس من ذهنی بر اساس هم. شودخدا و همه چیز جدا می

. براي همین ما تا حاال هیچ حسی از حرکت برگشت نداشتیم. شنودرا نمی

***پایان قسمت اول *** 
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966مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

خسبددل من از جنون نمیخسبددیده خون گشت و خون نمی

خوابد و شویم و این خون نمیشویم، به خون زندگی میکنیم، ما تبدیل به هشیاري میموقعی که ما فضا را باز می

ایم دل ما، مرکز ما دیگر آن مرکز سابق نیست که من ذهنی بود، مجنون شده، در این حالت وقتی فضا را باز کرده

.خسبدپس دل من از جنون نمی. عاشق شده و قرار ندارد که به سوي خدا برگردد

967مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

خسبددیده راجعون نمیشوهین خمش کن به اصل راجع

یک معادل . به اصل خودت برگرد. به اصل برگرد. شودذهن با تسلیم خاموش می. آگاه باش و ذهن را خاموش کن

به اصل ،خروج از ذهن و وارد شدن به فضاي یکتایی. که عکسش است، خروج از ذهن است،به اصل خودت برگرد

بگذار . بِکَنهاهویت شدگییعنی همه وجودت را از هم. اراجع شو یعنی همان هشیاري شو که از اول بودي، تمام

به اصل راجع . شودها که تزریق شده به چیزها بیرون بیاید و وقتی بیرون بیاید، دل تو بینهایت میاین هشیاري

جنس خدا بشو که از اول بودي، این با خاموش کردن ذهن شو یعنی همان بینهایتی شو، همان جنسی بشو، همان

دهد که شما این بیت نشان می. خوابدخواهند برگردند نمیو چشم برگردندگان، آنهایی که می. آیدمیبه دست 

شوید که این چشم شما، بخواهید عمل کنید، لحظه به لحظه باید تسلیم شوید و میاگر این مطالب را متوجه می

:گوید کهو در غزل هم داریم می. اري شما دوباره نرود در ذهن بخوابدچشم هشی

تواند راه موقع تسلیم می. اصل ما است. پیما همین هشیاري استراه ره. افزاجانخورشیدبدانپیمارهراهايبرو

شویم و بر این لحظه بینهایت اگر ما به اصل خودمان برگردیم، باید بیاییم به این لحظه، د. را برود یا برگردد به اصل

هویت شود ما برویم دوباره در ذهن همنمی. ایم چشم ما نباید بخوابد دیگراز زمانی که این مطلب را درك کرده

. گردیممان داریم برمیبه اصل. شویممان راجع میها بخوابیم و بگوییم که ما داریم به اصلشدگی

یعنی هشیاري به . برگردنده باشد، دیده یا چشم هشیاریش نباید بخوابدهر کسی که از جنس راجعون باشد، یعنی 

رود بچسبد به چیزهاي ذهنی و به آن هویت تزریق کند و به تله بیفتد، به انتخاب شما و اراده آزاد شما دیگر نمی

نه جدید رنجش جدید، خشم جدید، ترس جدید، کی. کند که برنجدکارهایی نمی. رنجدنمیمثال. رودخواب آن ب
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خشم آن، . به ما چیره خواهد شداهویت شویم، ترس آن بعددانیم با هر کس یا هر چیزي همما می. کندایجاد نمی

. مشخص است. انتظارات از آن، گرفتن زندگی از آن، به وجود خواهد آمد و ما را بیچاره خواهد کرد

خواهیم گوید، میکه، گفت که خدا به تو میکنیم کنیم؟ راجع به این صحبت میداریم راجع به چی صحبت می

گوید؟ گفته که یک جام شگرفی اینجا هست، بخاطر خودنمایی و نام نیک و شهرت و آوازه و ببینیم چطوري می

و ما متوجه شدیم که مجلس، مجلس او است و مجلس من ذهنی .اینها تو آن جام را در مجلس من از دست نده

هاي مختلف این موضوع نگاه و االن داریم به جنبه. ذهنی بیشتر از این بنشینیمنیست و ما نباید سر سفره من

. خسبدکنیم که در این بیت گفت دیده راجعون نمیمی

3906مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گویدم انّا الیه راجِعونپس عدم گردم عدم چون ارغَنون

شود در مورد برگشت که چیزي شبیه ارجعی است، برگشت که زیاد تکرار میهایی یکی دیگر از آن پیغام

این است که ما باید به سوي ،و هر چه زودتر بهتر،تواند صورت بگیردهشیارانه، که امروز خواندیم در هر سنی می

ي ما آسیب خواهد هاهویت شدگیایم به همهم دیدهاو برگردیم، به او برگردیم قبل از مردن و همین طور که قبال

هایتان آسیب خواهد رسید، یعنی مصیبت هویت شدگیگوید به همموالنا با استفاده از آیه قرآن که می. رسید

. معنایش این هست که شما باید به سوي من برگردید، همین االن،شودهر مصیبتی که وارد می. وارد خواهد شد

. بله. معناي هر مصیبت این است

و این کار با . عدم شدن یعنی فضا را باز کردن و از جنس فضاي خالی شدن به جاي جسم. دمپس عدم گردم، ع

گشاییم، فضاي گشوده شده عدم است و وقتی ما فضا را در اطراف اتفاق این لحظه می. گیردتسلیم صورت می

کنیم در زندگی میگوید که ما از جنس خدا هستیم و در حالی که در این جسمعدم مانند ساز به گوش خودش می

. نه پس از مردن. هر سنی باید به سوي او برگردیم

باید بگذارید نشما . گوید حضرت رسول فرمود قبل از مردن بمیریدیادمان باشد که االن باز هم خواهیم خواند، می

اي چاره. میریدقبل از مردن به صورت هشیاري باید به سوي او برگردید، بعد ب. که بمیرید تا به سوي او برگردید

.این را هم بخوانم. یعنی قبل از مردن به من ذهنی بمیریم تا به او زنده شویم. باید بمیریم. نداریم
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1141مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

باز شد که انّا الَیه راجِعونصورتی آمد برونصورت از بی

صورت است، فکر صورت است، هیجان صورت است، جان حیوانی صورت است، این قضیه صورت، یعنی فرم، این 

آییم بیرون از شکم بینید که ما از ثانیه صفر میشما می. صورتیاز بی،خیزد؟ از عدماین صورت از کجا برمی

م آسا ما را در شکخوب قبل از اینکه حتی از شکم مادرمان بیاییم بیرون، هشیاري به طور معجزه. مادرمان

یعنی همان هشیاري که هستیم، ما هستیم، آن خودش . سازدهشیاري می. سازدهمه چیز را می. سازدمادرمان می

بعد همان هشیاري در حالی که چهار بعد را دارد گسترش . بیرونآیدمیبعد از شکم مادر . سازدجسمش را می

. سازدرود به ذهن، من ذهنی را میدهد میمی

کند از توي آن سازد، اگر ما با اراده خودمان دخالت نکنیم، من ذهنی را متالشی میذهنی را میپس از اینکه من 

دخالت بیش از حد ما و غلط بودن آموزشهاي ما و کم بودن آموزشهاي معنوي واقعی سبب شده ما . بیرونآیدمی

. شودموي دماغ خانم حامله میدرست مثل اینکه یک نفر مرتب . بیراهه برویم، ما در کار هشیاري دخالت کنیم

زند، خشمگین یا حرفهاي بد می،دهددانم مشروب الکی میدهد، چه میغذاهاي بد میمثالآیدمیخانم حامله را 

. م، من باید ریلکس باشم، آرامش داشته باشمخوب من حامله هست. کندمی

برتر باید از . جامعه به ما یاد داده مقایسه کنچرا؟ . گذاریمکنیم، نمیما هم در متالشی شدن من ذهنی دخالت می

یک تصویر ذهنی بساز، بر اساس آن هم تصویر . من ذهنی دروغین را به همه بفروش. ولو دروغین،آب دربیایی

که باید دروغ هم شده برتر از آب اوال. ذهنی براي مردم بساز، این تصویر ذهنی را با تصاویر ذهنی مقایسه کن

براي اینکه اقالمی که تو داري . باید به آنها ثابت کنی که تو من ذهنی بهتر از آنها دارياثانی. صورتیدربیایی به هر 

. این دخالت در کار هشیاري است. آقا این هم شد کار؟ غلط است این. بهتر از آنها است

شود که بابا این تن من آدم متوجه میانباید ما به این پختگی در هفتاد سالگی برسیم که در هفتاد سالگی واقع

بعد . امکان دارد من بمیرم. خواهم تشریف ببرممن مثل اینکه می. شودتر میضعیف شده و روز به روز هم ضعیف

صورتی افتد که بابا موالنا از قرآن استفاده کرده گفته که قبل از اینکه این صورت که از بییک دفعه یادش می

. گردد آنجاپا شده و دوباره برمیبیرون آمده، یعنی از فضاي یکتایی
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هر . بلعدخیزد و دوباره سکوت آن را میی از سکوت برمییهر صدا. خیزدفکرهاي ما از فضاي یکتایی برمیمثال

پس ما این پختگی را . باز شد یعنی باز رفت. بلعدو سکون و سکوت آن را میآیدمیفرم از سکون و سکوت بیرون 

پس به این منظور از زندگی ما چی بوده، ،بدست بیاوریم که حاال که مثل اینکه ما باید برویمنباید در هفتاد سالگی 

خوب حاال چطوري بمیرم . پس من باید زودي نسبت به من ذهنی بمیرم. بعد یادمان افتاد که قبل از مردن بمیرید

. به دست و پا بیفتد. نسبت به من ذهنی، خیلی دیر شده

هیچ کس تا حاال به ما نگفته که بابا تا آخر عمر آدم گسترش پیدا . عه ما را منحرف کردهچرا؟ براي اینکه جام

کند، بهار دارد، تابستان دارد، پاییز دارد، زمستان دارد، مگر این بدنت رشد می. شما نگاه کن به طبیعتت. کندنمی

چی بوده؟ هشیاري براي چی این بدن را پس منظور از این کار . تو هم آنطوري هستی. روندبینی همه دارند مینمی

ساخت که این چهار فصل را به وجود بیاورد، براي این بوده که قبل از اینکه چهار فصل تمام بشود، هشیارانه به 

رود که ما همه از او هستیم و به ، بعد میآیدمیصورتی بیرون درست است؟ پس صورت از بی. سوي او برگردد

گوید که این آیه مهم است و باید اعمال بشود به اینکه خدا به ما می. ظور این آیه هستگردیم و منسوي او برمی

. خیلی زود باید برگردي، این جام شگرف را از دست ندهی

156، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

اجِعر هإِنَّا إِلَیو لَّهۀٌ قَالُوا إِنَّا لیبصم متْهابینَ إِذَا أَصونَالَّذ

.گردیمهستیم و به او باز مىما از آن خدا:کسانى که چون مصیبتى به آنها رسید گفتند

گوید مصیبت یعنی خدا با وارد کردن مصیبت به ما که من ذهنی می. دهد ریب المنون رااین آیه باز هم نشان می

من هستی، همین االن هشیارانه جنس گوید که شما همبه ما می. ها استهویت شدگیاست و مصیبت حمله به هم

هویت شدگی ها به همبله دوباره پس از این وارد شدن مصیبت. باید به سوي من برگردید، نداي برگشت مرا بشنو

. آورمما، من ریب المنون را یادتان می

اینقدرخودتانکنم؟ براي اینکه تمام این ابیات را یکجا شما به صورت چراغ باچرا این ابیات را هی من تکرار می

شما بدتر در ،آیدمیو وقتی این صدمات . شودخوانید، نورش بیشتر میبخوانید که این چراغها هر چه بیشتر می

در بیت قبل گفت که یا آیه قبل گفت که وقتی مصیبت به شما وارد . کنیدشوید، شکایت نمیذهن مستحکم نمی

هویت شدگی را من د که این مصیبت براي این آمده، براي این همبلکه بیایید بگویی. شود، نیایید شکایت کنیدمی
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از دست دادم، براي این تلخ هستم، براي اینکه همین االن باید به سوي او برگردم، ما از جنس او هستیم، باید 

:گویدو در مورد من ذهنی اینطوري می. هشیارانه تا زمانی که نمردم، به سوي او برگردم

101مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چه داند حیله ریب المنُون راستاگر چه زوبع و استاد جمله

گر است و استاد همه است در ذهن، اما تدبیرهاي خدا را که آسیب میبنابراین این من ذهنی روباه است، حیله

افتد، یک جور ب المنون یعنی اتفاقات ناگوار که براي ما میدوباره ری. داندهاي ما را نمیهویت شدگیرساند به هم

یعنی انتخابی نیست که ما بگوییم خیلی . گفتن خداست که شما بخاطر ننگ و نام جام شگرف را از دست ندهید

این انتخاب براي ما . خواهم زندگی بکنممن همین با این من ذهنی می. خواهمخوب، خدایا من این جام را نمی

پس از مدتی که در این جهان زندگی کردیم، باید هشیارانه به سوي زندگی برگردیم و من ذهنی را . نداردوجود 

این هم بیتی بود که ،بله. وگرنه اتفاقات ناگوار پیغام خدا را به ما خواهد رساند، اگر گوش ندهیم. رها کنیم

:قمند شدند به آنها عالکه خیلی611، در برنامه معروف 611ایم، در برنامه خوانده

1948ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چون درخت سدره بیخ آور، شو از لَا ریب فیه

تا نلرزد شاخ و برگت از دمِ ریب المنُون

براي اینکه به محض . دهد، ریشه ندارد، مثل ابر استمن ذهنی تشکیل میآیدمیگوید که هر انسانی که بله، می

شود، بنابراین تنها راه ایجاد ارزش که من شد و تصویر ذهنی ایجاد کرد، تصویر ذهنی قطع میهویت اینکه هم

مقایسه با دیگران . مقایسه با دیگران،داري و ارتباط با زندگی نیست، بلکه مقایسه استچقدر ارزش دارم، ریشه

گوید مانند پس می. شودسبب حسادت میامخصوص. داردکند و به درد وامیکند و دروغین میریشه میما را بی

. چه اندازه؟ بینهایت. دار شودرخت سدره بیخ آور، یعنی ریشه

یعنی بشو، تبدیل ،و شو از،داري ما استپس شاید درخت سدره نماد ریشه. درخت سدره بینهایت ریشه دارد

من ذهنی تشکیل دادیم، این ،شدیمریشه اي نداریم وقتی رفتیم بییعنی ما چاره. بشو به چیزي که شک ندارد
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ها را رها کنیم، برگردیم در این لحظه ریشه بینهایت داشته باشیم، یقین داشته هویت شدگیمن ذهنی را، هم

و در این حالت موالنا انسان را، این تشبیه است فقط، انسان را و خردمندي . باشیم، بنابراین از شک بیرون بیاییم

و آن برکاتی که از ،کندشود، آن خردي که تمام کائنات را اداره میه خرد کل وصل میانسان را و اینکه آدم ب

این فقط . گوید، پس هر کسی یک قرآن نامرئی استمی. کندانسان صادر خواهد شد، این را به قرآن تشبیه می

این خردمندي شما گوید که براي اینکه از نظر او چون آن کتاب بااحترام است، می. تشبیه است، تشبیه است

. شود شک کرددر این نمی. شبیه آن است

و . و من ذهنی دارد،مثل ابر استاریشه ندارد، حتمادر ذهن است، حتمااگر کسی شک دارد و یقین ندارد، حتم

هویت شدگی دارد، از دم حوادث ناگوار که دست او نیست، دست قضاست، بارها هم یک چنین آدمی چون هم

بندد و دم من را، همه اتفاقات ناگوار دست قضا و قدر است، کن فیکون است و کسی که دم او را میخواندیم این 

پس یک راه گفتن اینکه . اسمش ریب المنون است. کند، این آدم در معرض آفات الهی استذهنی را استنشاق می

.تو باید این جام شگرف را بخوري، همین ریب المنون است

هاي شما را آماج تیرهاي خودش گرفته، به شما هویت شدگیناگوار هستید و زندگی هماگر شما دچار حوادث

گوید که شما دنبال نام نیک هستید، مشهور شدن هستید، غرور هستید، خودنمایی هستید و از این جام دارد می

دهم به تو تا این پیغام من این درد را می. که براي خوردن این شما را آوردم به این جهان، غافل هستید،شراب من

.درست است؟ این بیت را هم هفته گذشته داشتیم. باید شروع کنی به سمت من آمدن. ارجعی را بگیري

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر

هویت انسانها باید بدانیم که غیر از مردن به من ذهنی یعنی شناخت همهر کدام از ما . گر من ذهنی استحیله

ها به صورت هویت شدگیها و انداختن آنها و آزاد کردن خودمان، همان هویتی که تزریق کردیم، از این همشدگی

ه اینها که من بقی. شودفقط اگر این کار را بکنیم توجه خدا جلب می. شنودهشیارانه، هیچ چیز دیگري را خدا نمی

کنم با کسانی برتر از آب دربیایم، کنم، خودم را مقایسه میها را زیاد میهویت شدگیکنم، همخودم را مقایسه می

. براي اینکه با ضربان تکاملی ما همگام و هماهنگ نیست. خوردچقدر غرور دارم، اینها به درد خدا نمی
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کوتاهی، بکشد از این جهان بیرون و به خودش زنده کند و برکاتش ما را خدا آورده به این جهان، پس از یک مدت

یعنی برویم فضاي یکتایی و هشیارانه . و ما حرکت رفت و برگشت هشیارانه داشته باشیم. از ما به جهان صادر کند

هر چه بیشتر ما در ذهن یعنی در این جهان ماندیم و تمام حواس ما به. دهیمولی ما این کار را انجام نمی. برگردیم

ها را هویت شدگیگوییم همین هممی. خواهیمخواهیم از خدا هم خودش را نمیوقتی هم خدا را می. بهتر است

منتها ما . خوردبه درد خود ما هم نمی. خورداین کارهاي ما به درد زندگی نمی. زیاد کن که من بتوانم پز بدهم

. کنیمتلف میفهمیم داریم وقت چنان در غفلت هستیم که نمی

گذارد، یعنی روي خدا اثر نمی. گیردگوید غیر از مردن به من ذهنی، هیچ تدبیر دیگري با خداي درنمیپس می

من . خواهد بمیردچون من ذهنی نمی. برد به من ذهنیمی گر را به کار کند و کلمه حیلهتوجه خدا را جلب نمی

تا زمانی که من . شویممیرد، ما به زندگی زنده میمن ذهنی می.ذهنی اگر بمیرد، دیگر من ذهنی وجود ندارد که

گوید بله این را هم بخوانم که شما بدانید که اینکه می. شویمگوید من، ما به او زنده نمیشود میذهنی بلند می

:گویدمی. گویدگوید، چطوري میساقی جان به ما می

3837مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کز پسِ مردن، غنیمت ها رسدموتُوا قَبلَ موت این بودسرِّ

راز اینکه رسول فرموده، قبل از اینکه این بدن متالشی بشود، یعنی به آخر زمستان عمرمان برسیم، باید بمیریم 

پس از مردن است . آمداین است که اگر نمیري این جام شگرف بدست نخواهد،یعنی نسبت به من ذهنی بمیریم

بله دوباره . گیردکه این غنائم، این برکات، این عشق، این زیبایی و هر چه که آنجا هست در اختیار شما قرار می

. گویدرا ساقی جان گوید، خدا به چه زبانهایی به ما میو خوانم بدانید که تاین بیت را هم می

ان مر است که به تمام قواي خودش به قضا، به قانون قضا و عقل یکی دیگر از زبانهاي خدا فرمان تلخ است، فرم

پیش ،هویت است، به زور برویدگوید که این شخص را یعنی انسان را که با ذهن همکل که ما را محاصره کرده می

. تلخ خواهد شد؟ بله. من بیاورید

. خوانمخواندم این را فقط بیتش را میقبال
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3137مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سوي من آرید با فرمان مرآن شتربان سیه را با شتر

. خیلی قشنگ است، خیلی شیرین است، به شرطی که ما بشنویم. آیدمیترا ساقی جان گوید به نظر خیلی زیبا 

که .کندو طرح زندگی بر ضد ما عمل می،شودگوید بشو میمیشنویم، قضا و قدر، کن فیکون یعنی اووقتی نمی

اصال. افتدبراي همین است که ریب المنون این همه حوادث ناگوار در زندگی ما اتفاق می. ما را مجبور کند برگردیم

ین رابطه به ا،آیدمیاز توش درد ااي که دائمرابطه. خود همین رابطه زن و شوهر پر از من ذهنی ریب المنون است

گوید این رابطه؟ چه می. خورد؟ این یک حادثه ناگوار استچه درد می

ها را که سیاه هستند، گوید این شتربانمی. گویدهمین را می. گویدبه هر دو نفر می. گوید من اشکال دارممی

برو بیاور پیش . بیاور اینجاگوید برو می.منتها ما سیاهیم براي اینکه من ذهنی داریم،فرض کن شتر حضور است

برد به با فرمان مر می. خواهی بکنیعنی خدا هر من ذهنی را ول نکرده به حال خودش که برو هر کاري می. من

.ایدخودش و شما تجربه کرده

دچار قانون فناپذیري چیزها شویم،هویت میذهن و همرویم این را هم بخوانم که گفت به محض اینکه ما می

رود از جمله من ذهنی، براي اینکه من ذهنی چیز است، مگر هر همه چیز در این جهان از بین دارد می. ویمشمی

چه زودتر انسان از من ذهنی پیاده شود و از جنس خدا شود و حالتهاي از بین رفتن من ذهنی، ما به صورت من 

. گوید ترا ساقی جان گویدبه ما میذهنی و ترس و رنجش و دردهاي دیگرش دوباره زبان دیگري است که خدا 

:گویدمی

3052مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اي در وجه او، هستی مجوچون نهکُلُّ شَیء هالک جز وجه او

خود را در هستی خدا فانی نکرده اي بقا و و تا وقتی که وجود. همه چیز روي به فنا می گذارد مگر ذات خدا

.نباید بخواهیهستی 

گوید که هر چیزي نابود شدنی است غیر از قانون خدا می. خوانماین بیت خیلی مهم است و بیت بعدي که می

پس فناپذیر و از بین . حاال که جنس او هستیم، از این قطار زودي پیاده شو. و ما جنس او هستیم. جنس خدا
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هر موقع . شوي؟ با تسلیمبنیستی، چطوري از جنس او و وقتی در وجه او نیستی، یعنی از جنس او.رفتنی نشو

شویم و دوباره جذب ذهن می. آن لحظه ما فناپذیر نیستیم. شویم در آن لحظه از جنس او هستیمتسلیم می

. افتیم در این چرخه فناپذیريمی

مقایسه یعنی هستی .یعنی نگو وجود ندارم. گوید وقتی در وجه او، جنس او، از جنس او نیستی، تو هستی مجومی

من ذهنی در وجه خدا . توانیم با کس دیگري خودمان را مقایسه کنیمتا ما هستی نداشته باشیم که نمی. داري

براي اینکه ما دنبال راهها هستیم که خودمان را برتر نشان دهیم، چی را برتر . نیست و در جستجوي هستی است

براي ننگ و نام باید یک . گوید براي ننگ و ناماي چی موالنا میبر. حس وجودمان را. نشان بدهیم؟ وجودمان را

ولی اگر ننگ و نام . وجود نداشته باشد که ننگ و نام معنی ندارد که. وجودي باشد که ننگ یا نام داشته باشد

نس گوید تو از جمی. خواهدروي که خدا این را نمیداشته باشی، وجود داشته باشی، تو در چرخه فناپذیري می

شود هی فناپذیر باشی، فناپذیر، تا لب نمی. هر چه زودتر این جنس را هشیارانه باید به خودت بگیري. من هستی

منظور من این بود که تو براي مدت کوتاهی . به منظورم برسم،گویدپس من نتوانستم، خدا می. گور فناپذیر باشی

خوب کو؟ . شوي، فناناپذیر باشی هشیارانهبفناپذیر باشی، پس از مدت کوتاهی از این قطار پیاده 

براي . کنی؟ در من ذهنی عبادت کنخورد؟ چکار میعبادت تو به چه درد من می. کنمگوییم من عبادت میما می

کنیم با من ذهنی، بعضی کارها را هاي ما دعا مییکی از فرهنگ. گوید که غیر مردن هیچ فرهنگی دگرهمین می

. کندبهش توجه نمیخدا ، اینها را گویدکنیم، آن میمی

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر

گذارد، مگر ذات خداي و تا وقتی که وجود خود را در درست است؟ همه چیز روي به فنا می. و این حیله است

وقتی به او زنده شدي، در اثر تسلیم این . کنیداي، بقا و هستی نباید بخواهی، توجه میهستی خدا فانی نکرده

حاال هستی . آییم بیرونشود و ما از ذهن میشود و بینهایت میشود، گشوده میشود، گشوده میفضا گشوده می

. هستی بجوي که خودش است. بجوي
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3053مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کُلُّ شَیء هالک نَبود جزاوجه ما باشد فناهر که اندر

گوید هر کسی که در جنس ما فانی بشود، یعنی از جنس ما باشد، تبدیل به جنس ما بشود، از من ذهنی می

از جنس جسم نیست براي اینکه . دربیاید و به ما تبدیل شود، این قانون فناپذیري در مورد او اجرا نخواهد شد

فرمی باشیم، از جنس او پس ما آمدیم به این جهان قبل از اینکه بمیریم از جنس جسم نباشیم، از جنس بی. دیگر

.دار بشویم، هستی بجوییمتوانیم هستیباشیم، وقتی از جنس او شدیم، می

که تو را ساقی جان گوید گویدپس حس فناپذیري و ترس و حتی بقیه دردها یک راهی است که زندگی به ما می

:اش استبله این هم ترجمه. جام شگرف را از دست نده به خاطر ننگ و نام

.همه چیز به نیستی می رود:قرار نمی گیرد کههرکس و هرچه که در ذات ما فانی شود، مشمول این قاعده کلی

این تن خواهد . دانیم که خواهیم مردمیما. رویمبینیم داریم به نیستی میترسیم بخاطر اینکه میاین همه که می

من االن هفتاد و چهار سالم مثال. رسد مطمئن است که خواهد مردعرض کردم وقتی آدم به زمستان می. مرد

هاي اول که نگاه است، این برنامه را خوب فرض کنید که در پنجاه و چند سالگی شروع کردم، شما به برنامه

جسم دارد پیر . یک چیزي تغییر کرده؟ چی تغییر کرده؟ جسم. شبیه، خیلی شبیه من نیستکنید، اصالمی

. شود و جسم فناپذیر استمی

از این قبل از اینکه بمیرم، باید کامال. خداییت من، هشیاري. پذیر است؟ بلهناآیا در این جسم چیزي هست که فنا

ده شوم، مردن جسم که متالشی شدن جسم یک توهم است، اگر به او زن. جسم بیایم بیرون و به او زنده شوم

شما مگر این . میرند کهگوییم مردگان که نمیمی. کردیمشدیم، به مردگان گریه نمییعنی اگر به او ما زنده می

. گویید این چی شد کجا رفت؟ بدن هم همچو چیزيکنید یا میاندازید گریه میگیرید زمین میتان را میناخن

یعنی . گوییم بیچاره شد، بدبخت شد، مردکنیم، میدر ذهن فناپذیر هستیم و با چشم فناپذیري نگاه میچون ما

.بله. گذردکنیم و خیلی خوش میایم در من ذهنی خیلی کیف میما که زنده

م چجوري ترا ساقی جان گوید، فهمیدی. گویدفهمیدیم ما با این ابیاتی که خواندیم که ساقی جان به ما چطوري می

ها به زبان مصیبت. گویدبه زبان ریب المنون می. گویدبه زبان خوش می. گویدگوید، به چه زبانهایی میمی
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اگر کسی اجازه ندهد در ده سالگی، یازده سالگی به بعد . گوید وقتی به موقع انجام شودبه زبان زیبا می. گویدمی

دانشی، هیجانی، عاطفی ما را به حساب خودش بگذارد، این دیگر من ذهنی بپرد وسط و تمام رشد بدنی، فکري،

کسی که نداي ارجعی را . نداي ارجعی را شنیده. به حرف ساقی جان گوش داده. آدم به حرف خدا گوش داده

کنند که اشتباه شود و آن صدمات و دردها به او حالی میگردد، دچار صدمات میشنود و هشیارانه برنمینمی

. کنیمی

66لوي، دیوان شمس، غزل شماره مو

تو را ساقیِّ جان گوید براي ننگ و نامی را

فرو مگذار در مجلس چنین اشگرف جامی را

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

غلط کردار نادانی همه نامیست یا نانی

تو را چون پخته شد جانی، مگیر اي پخته خامی را

براي اینکه کردارش غلط است و همه این کردار بر اساس نادانی من ذهنی . غلط کردار نادان همین من ذهنی است

یعنی کردار نادان . توانستیم بخوانیم غلط، کردارِ نادانیالبته می. گیردها عقلش را میهویت شدگیاست که از هم

دو . شودمیکرداري که یا عملی که به وسیله زندگی تامین. کدام کردار غلط نیست. من ذهنی همیشه غلط است

خشم شما اش من ذهنی است، مثالش انگیزهایکی. تا راه است شما انتخاب کنید براي فکر کردن و عمل کردن

ش تسلیم است، موازي بودن با زندگی است که خرد زندگی ااست، ترس شما است، این کردار غلط است، یکی

. تانریزد به فکر و عملمی

ریزد به فکر و عملت، این کردار غلط نیست هستی، وصل هستی و خرد زندگی میوقتی خرد کل، وقتی در حضور 

می خواهدتفاوت این دو تا را ما .آیدمی، بلکه از خرد کل آیدمیاش هم از نادان نو این درست است و انگیزه

زي است که ما نان هر چی. آوازه است یا ناناستکردار نادان تمام فکرش یا نام است، شهرت اما غلط.بفهمیم

بگویید آیا بیست و چهار ،و شما باید به خودتان نگاه کنید. هویت بشویمتوانیم بدست بیاوریم و با آن هممی
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یا در چشم ،هویت شومساعته من فکرم متمرکز به این است که نانم را زیاد کنم، چیزهایم را زیاد کنم، با آنها هم

تر دیده شوم، مردم بگویند این آدم عاقل است، خردمند س خوشگلروم مجلزیباتر جلوه کنم، میمردم مثال

دانم سوادش زیاد است، مهم است، به او احترام بگذاریم، استاد بگوییم به او، همه فکر و ذکرم است، نمی

. من دنبال آن جام شگرف هستم. گردممن هشیارانه برمی. میرمت به من ذهنی دارم میبیا نه، من نس؟اینهاست

این شناسایی را . خورندبه دردم نمیآیدمیها هویت شدگیو از همآیدمیشرابهایی که از ذهن کهام شناختهمن 

اید یا نه؟ کرده

. چون جانتان پخته شده:گویدحاال به شما می. اید که هستیداگر کرده باشید که دنبال نام و نان نیستید؟ نکرده

موقعی رسد، مرز بلوغانسان جانش به بلوغ موقعی می. بلوغ رسیدهپخته چه هست؟ جان پخته یعنی جان به 

باالي پنجاه درصد، شصت، هفتاد، در انسانها معموال. است که پنجاه درصد من ذهنی و پنجاه درصد حضور باشد

. پخته نیست. آن آدم بالغ نیست، خام است. هشتاد، نود درصد من ذهنی است و ده درصد حضور است

دیدید، میوه وقتی پخته . یک مثالش هم میوه است. کند به انسانهایی که پخته شدنداینجا اشاره میحاال موالنا

کَنیم، کنیم و میشویم، جهان را رها میما هم وقتی پخته می. افتدکند و میرسد، درخت را رها میشود و میمی

خوب همین گفتگوها و همین . کنیمو بند ناف دنیا را قیچی می،شویمها جدا میشدگیهویتیعنی از همه هم

. کندآموزشها ما را پخته می

اگر هشیاري شما پخته شده، شما اینقدر میدانید و اینقدر کندید . راخامینپختهايشدجانی،مگیرپختهتراچون

توانیم اینجا مگیر را می. که پنجاه درصد حضور هستید و پنجاه درصد من ذهنی، در این صورت خام را نگیر

واکنش به یک انسانی است که من ذهنی . جدید استهویت شدگیخام یک هم. بگیریم که چنگ نزن به خام

آیا ما . نباید نشان بدهیم. اند باید واکنش نشان بدهیم؟ نهآیا ما به عنوان جان پخته به کسانی که نپخته. دارد

کند این ریب المنون چه هست کند؟ اگر میمگر خدا می. شک کنیم؟ نههاي ذهنی دیگر را تر و خمجبوریم من

به خدا هستیمگویند ما از جنس خدا رسد، اینها میگوید وقتی صدمه به آنها میپس؟ پس چرا آیه قرآن می

.گردیمبرمی
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ورت شتربان سیه وقتی خدا ما را به ص. شوندرسد، تلخ میهمه وقتی صدمه می. گویندگویند؟ نه همه نمیهمه می

ها را خودت درست شود که تمام این گرفتاريخواند، یعنی یک دفعه به ما گفته میبا امر مر به سوي خودش می

کردي، باید مسئول باشی، تو مسئول کیفیت هشیاریت در این لحظه هستی، این براي ما تلخ نیست؟ براي اینکه 

کرده، دولت کرده، این کرده، آن کرده، حاال باید قبول کنم من به زور، با گفتیم خانواده کرده، جامعه تا حاال ما می

:تلخی تمام که

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَمهاي دم به دمفعلِ توست این غُصه

کند، تلخی به من م، خشک شدن مرکب قلم ترسیم میالقلاز وقتی که گفتند خدا این لحظه زندگی ما را با جف

کردم غیر از کردم که دیگران کردند، همه را مالمت میمن تا حاال فکر می. اي بابا من خودم کردم:روي آورده که

مسئول . مسئول اعمالم باشم. مسئول هیجاناتم باشم. مسئول فکرهایم باشم. من باید مسئول خودم باشم. خودم

پس من باید . مسئول این باشم که این لحظه خرد زندگی به فکر و عملم بریزد. ه کردارم غلط نباشداین باشم ک

تلخ نیست . شودنکنید زندگیت درست نمی. شما باید بکنید. یعنی این کارها را من باید بکنم؟ بله. تسلیم باشم

این؟

رویم دنبال شویم میشود پا میما خوب میکند حال هاي ما را تنظیم میاین پیچآیدمیکنیم یکی ما فکر می

. ها و دردها را بیندازيهویت شدگیهمه این هم. کار هم باید بکنم؟ بله. باید کار کنم. پیچی در کار نیست. کارمان

. کنندها بر اساس درد نام درست میبعضی. هویت شدم، بر اساس اینها من نام درست کردمخوب من با اینها هم

مظلوم است، بدبخت است، همسرش این را زده، اینطوري شده، به او رحم کنید، بله من اینطوري است بیچاره 

تصویر ذهنی مظلومی درست کردم، نامم اینطوري است، شهرتم به این است، احترامم به این است، توجه . هستم

.شودولی کارت درست نمی. بله، تلخ است؟مردم به من این است، این را از دست بدهم

اي که رسید شما این را دوباره به ببینم میوه. دانی و پخته شدي، دیگر خام را در آغوش نگیرحاال که اینها را می

گوید که همه ما ولی توجه کنید موالنا به طور ضمنی این را هم می. توانی بچسبانیتوانی بچسبانی؟ نمیدرخت می

به اینکه . پس از ده دوازده سالگی،آماده برگشت هشیارانه استانسان . پس از ده دوازده سالگی پخته شدیماواقع

شرط تسلیم است نه . دهیمکشانیم براي اینکه به حرف بزرگان گوش نمیدهیم، به درازا میاین همه ما کش می
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کار دراز، بدون. شرط تسلیم است. خوردتازي کند، این به درد خدا نمیاینکه انسان در تاریکی ترك. کار دراز

.تسلیم در ذهن فایده ندارد

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ز خونِ ما قصاصت را بجو این دم خالصت را

مهل ساقیِّ خاصت را براي خاص و عامی را

دهیم، این گوید این خونی که به تو میگوید که گفت تو را ساقی جان گوید، دارد میز خون ما دوباره به خدا می

قصاص یعنی به اصطالح عوض کردن، یک . االن این من ذهنی که ترا کشته بگیر،دهیم، قصاصت راشرابی که می

گوید از من خون بگیر، شراب بگیر، خدا می. ما را کی کشته؟ من ذهنی. کسی ما را کشته، ما باید خونبها بگیریم

. کی؟ این دم. بستگی داردو خالصت هم، آزادیت هم، رهاییت هم به این .قصاصت را از این من ذهنی بگیر

توانیم به من ذهنی بمیریم، به ما می. پس رهایی ما در این لحظه هست. راخالصتدماینبِجوراقصاصتمازخون

. گوید دیگربه ما می. گوید که هشیارانه مشارکت ما و فعالیت ما در این قضیه الزم استموالنا میآیدمینظر 

این را کنار . گوید خداستساقی خاص ما می. مهل ساقی خاصت را. راخالصتدماینبِجوراقصاصتمازخون

گوید من ساقی تو باشم و به تو باید از این من ذهنی که می. ات بشودکه من ذهنی را نکشی دوباره او ساقی،نگذار

کنیم که خونبهایمان را کی به شراب او یا خون او دسترسی پیدا می. یتو زهر بدهد و تو نفهمی اجتناب کن

. بگیریم؟ خونبهاي ما همین زنده شدن به خدا است

کند به قانون طبق، اشاره می. نسبت به من ذهنی بمیر، ولی تو باید قصاص بگیريکهگویدیک جوري دارد می

چون آنجا تمثیلش . زندتمثیل میبگیرید،گوید شما بروید انتقام نمی. کندقصاص، یک جوري از آن استفاده می

ولی . به خون ما زنده خواهی شد. گوید تو هم از این قاعده استفاده کن، منتها با خون ماگفته قصاص، اینجا هم می

.با فضاگشایی،خون او را ما چطوري بگیریم، شراب او را؟ با فضاگشایی
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1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بپذیردمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت
ست، نه موقوف عللاو کُنْ فَیکُون کارِ

رحم . گیریممان را از این من ذهنی میما انتقام. آیدمیخون او . آیدمیشود، انرژي او با فضاگشایی دم او روان می

هاي با عینک. آیدمیها خوشمان هویت شدگیهاي من ذهنی از این من ذهنی و همما با عینک. کنیمبه او نمی

هاي شما، کینه شما به چه درد ببینم رنجش. خواهیم باشندنمی. خواهیم اینها بمیرند، میآیدمیزندگی بدمان

. یک عیب بزرگی است. داردولی شما را در ذهن نگه می. خورند؟ با دید من ذهنی هنر است، قدرت استشما می

آزادیت هم به آن بستگی دارد و تو گوید از خون ما، از شراب ما استفاده کن، قصاصت را بجو، در این لحظه ومی

. این ساقی خاصت که من هستم کنار نگذار به خاطر راضی کردن خاص و عام

شان باال خاص کسانی هستند که در ذهن هستند، منتها مقام. توجه کنید که خاص و عام هر دو در ذهن هستند

عام، کسانی که سواد . ادشان ذهنی استگوییم اینها سواد دارند، منتها سودانشمند هستند، ما هم می. است

گوید تو به خاطر می. زیادي ندارند، تشخیص زیادي ندارند، من ذهنی بزرگی دارند، هر دو اینها من ذهنی دارند

داند و عام، عموم مردم یعنی، که شما را قبول اینکه مورد توجه آدمهاي خاص که من ذهنی آنها را خاص می

این درست است؟. گذارياقی جان هستم، کنار میداشته باشند، تو مرا که س

آیدمیاي خوششان نرسانم، براي اینکه یک عدهآیا درست است که من اینجا نشستم، پیغام موالنا را به شما می

چرا باید شود همه را راضی نگه داشت؟ اصالمگر می. شوندبیک چیزهایی را بشنوند، آنها را نگویم تا آنها راضی 

اند، حرف موالنا را درك اي که به حضور رسیدهاي که دانش دارند، به اندازهآدمها به اندازه. راضی نگه داریم

خرافات را ترویج ااي راضی بشوند حتمآیا من براي اینکه یک عده. کنندکنند نمیکنند، نمیکنند میمی. کنندمی

دهند، همان خرافات را ادامه تن به خرافات می،ردم را راضی کنندبراي اینکه مابدهم؟ کسانی هستند که عمد

آیا اینها خبر دارند که با این کار هم به آن خاص . خواهند جلب توجه خام و عام را بکننددهند؟ براي اینکه میمی

کنند، هم به جامعه و هم به خدا؟ و عام دارند خیانت می
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شود؟ تو چرا ساقی خاص را کنار منظور از آمدن به این جهان چی میاین قضیه . حاال جامعه و مردم به کنار

هاي ذهنی که تلخ زند، تعداد زیادي از منگذاري با این کارت؟ واضح است کسی که بر ضد من ذهنی حرف میمی

خواهند دردهایشان را حفظ کنند، خواهند همین طور فناپذیر باشند، میخواهند بیایند، میشوند و نمیمی

آیا من و امثال من بگوییم چون اینها . هاي خودشان را حفظ کنند، آنها خوششان نخواهد آمدخواهند بینشمی

ما . او باید خودش را درست کندنه.ما باید خم کنیم حقیقت را و یک ذره ناراست باشیم؟ نهآیدمیخوششان ن

فهاي بزرگان را در قالبهایی که مردم پسند نه که حر. باید خودمان را بسنجیم با معیارهاي بزرگان عوض کنیم

. و عام خوشش بیایدصبراي اینکه خا،ن تو جا دهیمآهستند، به زور فشار دهیم و 

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بکش جامِ جاللی را، فدا کن نَفْس و مالی را

مشو سخره حاللی را، مخوان باده حرامی را

در طول غزل گفته که یک جامی هست از . تو باید این شراب را بگیري. شخدایی را بکگوید این جام باشکوه می

بگویید کدامش حالل است شماخوب در اینجا به من. آیدمی، یک جامی هست از طرف جهان آیدمیطرف زندگی 

توش هست، خرد زندگی. آیدمی، از طرف خدا آیدمیجامی که از طرف زندگی . و کدامش حرام است؟ واضح است

. عشق توش هست، برکت توش هست، زیبایی توش هست، شادي توش هست، این حالل است

داریم با چیزهاي حرام و حالل صحبت . ، این حرام استآیدمیها هویت شدگیو از همآیدمیهر شرابی که از دنیا 

ست و یک حرام است که هر دو شویم، آنجا هم یک حالل ارویم، دچار دویی ذهن میکنیم، ولی وقتی ذهن میمی

یعنی باید از ذهن بپري . گوید که تو مسخره دوییت و دویی حاللی و حرامی در ذهن نشوبه ما می. ذهنی است

تو نباید . خوريدر ذهن باشی، به طور کلی باده حرام می. خوريبیرون، وقتی از ذهن پریدي بیرون، باده حالل می

. اینها زهر است ایناصال. را باده بخوانی، این آیدمیاي که از ذهن باده

جامی جاللی، جام خدایی را بکش، یعنی بخور و در . دم او جان دهدت، رو ز نفخت را بپذیر. بنابراین فضا را باز کن

هویت شدگی یعنی مال را فدا کن و در ذهن مسخره یا زیر حالی که ذهنت ساکت است، این من ذهنی را و هم

دهدت، ولی چون در کنی حالل است، آن به تو یک شراب بدي میه آن چیزي که تو فکر میسلطه حالل نباش ک
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. گوییم این حالل است، این حرام است، در ذهنما در ذهن می. فهمیذهن هستی، دچار دویی هستی، نمی

بپریم بیرون و ولی حواسمان نیست که از این فضا باید. کنیم با حرامجنگ می. بنابراین مسخره این حالل هستیم

.باده نیست، این حرام است، این سم است، این اصالآیدمیاز هر چه که از این ذهن بدانیم که اصال

درد . زهر بخوان. نخوانرا باده اصالآیدمیتو شرابی که از جهان . گوید مخوان باده حرامی رابراي همین می

در ذهن اع کشیدن این جام، خوردن این شراب، حتمجام خدایی را بکشی، موق. جام جاللی را بکش. بخوان

تا زمانی . توانیوگرنه نمی. توانی من ذهنی را فدا کنینیستی، بیرون از ذهن هستی و همان موقع است که شما می

دانم کردارها و کند این حالل است و این حرام است، و اینها مربوط به نمیکه اسیر فکرها هستی و فکر تعیین می

. رسانداین ترا به جایی نمی. خوردا است، این به درد نمیباوره

گوید که انسان در باورپرستی گیر کرده و باورپرستی را، فکرپرستی را به جاي یک اشکال اساسی انسان را می

. یست کهآن باده ن. داند، آن را باده میآیدمیباور چیزها از یا ،آیدمیو شرابی هم که از باورها ،خداپرستی گرفته

.ي حرام استآن باده

***پایان قسمت دوم *** 
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66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

الفد، بهل کز غصه بشکافدکسی کز نام می

بافد به گرد خویش دامی راچو آن مرغی که می

و به ،براي این است که خودش را بزرگ کند،کند و هر فکر و عملش و گفتگویشگوید کسی که ادعاي نام میمی

نباید با او کاري . اصطالح تصویر ذهنی عالی را به تو ارائه کند، این نباید ترا تحریک کند که تو هم این کار را بکنی

بگذار از غصه . داشته باشی، بخواهی عوضش بکنی، نه تقلید کن از او، نه واکنش نشان بده، نه نصیحتش کن

و این را ،هویت بشودبه فکر این است که چیزها را به خودش اضافه کند و همااینکه کسی که دائمبراي. بترکد

و در نتیجه به خرد ایزدي یا دم او دسترسی ،کندکند که این ننگ و نام انسان را از خدا قطع میآدم گوش نمی

کند و اینها اي عقل من ذهنی استفاده میشود و در جدایی از فکرهشود، جدا میکند، انسان مثل ابر میپیدا نمی

کند، این آدم باالخره این قدر درد ایجاد خواهد کرد، کند، دشمن ایجاد میکند، مانع ایجاد میمساله ایجاد می

.کاري نداشته باش با او. دردها بگذار او را بترکانند

تند در دام آن راف خودش دام میکسی که در اط. تنداین آدم مثل مرغی است که مرتب اطراف خودش دام می

کنیم براي اینکه یک چیزي را داریم، شما نگاه کنید که چقدر ما ادعاهاي دروغ می. تند خواهد افتادچیزي که می

کنیم و حاال یا راست است یا دروغ است، این نامیم، اینها هر چیزي که ادعا مییک چیزي را بلدیم و بعد تویش می

ما آن . شود؟ در اینکه مردم دروغ ما را درنیاورندهاي ما صرف میکجا این انرژي. افتیممیما توش . یک دام است

آن کم بشود، من . آبروي ما ننگ ما است. مبادا آبرویمان برود. تصویر ذهنی که به مردم ارائه کردیم، ما آن نیستیم

پس هر ادعایی، هر . شویممیشود، کوچک ذهنی ما کوچک بشود، معلوم بشود ما دروغ گفتیم خیلی بد می

دهیم که این را من دارم که وریم، به مردم نشان میآهویت شدگی را باال میالفیدن از نام، هر موقع ما یک هم

. تنیممردم به ما احترام بیشتري بگذارند، ارزش بیشتري به ما بدهند، ما داریم گرد خودمان دام می

خوب این دو تا اشکال . تواند بیرون بیایدنمی. د، در قفس خواهد مانداطرافش قفس درست کنایک مرغی که دائم

و درد به او ،ترکاندیا یک جایی می،کندیکی اینکه اینقدر درد ایجاد خواهد شد که درد ایشان را نابود می. دارد

فر باعظمت گوید اینجا سر سفره من نشستی و اینجا یک جام شگرفی هست، در این سکه خدا می،کندحالی می
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ما هم یک . آنجا همه جور غذا باشد. انگار یک سفره بزرگی باشد. ها را نگذارهویت شدگیمن یک سفره بد هم

آن غذاهاي عالی را بگذاریم کنار، این غذاهاي . تمام غذاهاي مسموم بگذاریم. سفره کوچکی آنجا پهن کنیم

همیشه حواس ما به . وب باالخره مسموم خواهیم شدخ. و حواسمان هم به آنها باشد،مسموم خودمان را بخوریم

. راجع به این موضوع در مثنوي هم خواهیم خواند. سر سفره کوچک مسموم خودمان خواهد ماند

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

درین دام و درین دانه، مجو جز عشقِ جانانه

مگو از چرخ و نه خانه، تو دیده گیر بامی را

حاال من این را . توانستیم بگذاریم مگو از چرخ و نَه خانهمی. هست مگو از چرخ وز خانه به جاي نههابعضی نسخه

مگو از . هاي مختلف استاینها نسخه. گویم چرا اینطوري خواندمحاال می. خواندم نه خانه یعنی فروگذار خانه را

و تو بام این خانه را ،کند حرف نزنرا درست میچرخد و برایت خانه ذهنمیاچرخ وز خانه یعنی از ذهنی که دائم

یعنی نخواه که به وسیله تدبیرهاي من ذهنی بخواهی پشت . که وراي من ذهنی است، یعنی آزادي ما دیده بگیر

و در خانه ،و خانه درست خواهی کرد،چون اگر این کار را بکنی همیشه در چرخه ذهن خواهی بود. بام بیایی

انسان در من ذهنی مثل مرغی است که در من ذهنی اطراف :بیت مکمل بیت قبل است که گفتاین . خواهی ماند

. اکند دائمخودش دام درست می

وقتی . شودبله این دنیا به وسیله ذهن به ما ارائه می. گوید که ما در یک دام هستیم، دام این دنیا استپس می

پس بنابراین در این جهان مثل یک دام . هنمان گیر افتادیمهویت شدگی دارد، در این صورت ما در ذذهن ما هم

هویت شدگی با دانم مقام، مثل همکه جامعه به ما معرفی کرده مثل پول، مثل نمیها هویت شدگی است و هم

. هایی آنجا وجود دارنددانه. دهد یک دام استکه دنیا را نشان میاست ذهن . دانش، اینها دانه است

گوید ر ششم اگر یادتان باشد که خیلی هم رویش تاکید شده، گفت که دنیا به مرغ تازه رسیده میدر داستان دفت

گوید که شما اگر اجازه صیاد دنیا میاین و مرغ پس از بحث زیاد با . که اینجا دانه است ولی بهتر است نخوري

هویت ها بخورم، یعنی هماز این دانهفرمایید من چون اضطرار دارم و ضروري است این کار من و نیاز دارم که می

. ضرورت هم تو هستیمفتیگوید که هم میناهجبعد آن. بخورم،بشوم
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530مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ضرورت گر خوري، مجرم شويبیمفتیِّ ضرورت هم تویی: گفت

ها هم و دانه.دهد دام استدنیا را نشان میپس ذهن که . همین دام و همین دانه است که آنجا صحبت کرده بودیم

در آنجا باز هم گفت . هویت بشویمچیزهاي قشنگی است که جامعه به ما معرفی کرده و ما دوست داریم با آنها هم

530مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ضرورت گر خوري، مجرم شويبیمفتیِّ ضرورت هم تویی: گفت

،استنداشتنضرورتوداشتنضرورتةدهندتشخیصانسانیهریعنیهستیتوهمضرورتةدهندفتواگفت

مجرم.شدخواهیممجرمما،بخوریمنیستحقیقینیازو،استذهنیمنمالنیازاینحالیکهدرضرورتبیاگر

کسیهر،داردوجوددانهدرآناستدامذهنپس.افتادخواهیمتلهتوينتیجهدروشدخواهیمهویتهمیعنی

نوشش.استآمیختهشَرنگبهاینشهدکهاندگفتههمادباهمینبرايو.افتدمیداماینتويبشودهویتهم

یعنینیش،عسلیعنیهمنوشوزهریعنیشرنگ،عسلیعنیشهد.استآمیختهشرنگبهشهدشونیشبه

افوربشويهویتهمولیاستعسلدانهاینآیدمینظربهذهنیعنی.استآمیختهدردیاگزیدگییاگزندگی

.زهرشودمی

دفعهچندینراخداعشق.نکنجستجوراخداعشقیعنیجانانهعشقازغیردانهایندرودامایندرگویدمی

یکییکیراهادانهاینو،هشیاريبصورتدهیممیانجامرابرگشتحرکتاینماموقعهر.ایمهدادتوضیح

کسیهر.استعشقاینشویممییکیخدابادوباره،گیریممیآنهاازرامانهویتوکنیممیشناسایی

میزندهخداجنسبه،اولیهجنسبه،اولیههشیاريبهدوباره،شودمییکیاوباوکَندمیجهانازهشیارانه

،کندشناساییهمدیگرانسانهايدرراخدائیتهمانو،بشناسدخدابعنوانراخودشتواندمیآدماین،شود

ازهستیمنمحرمکهتوبیاکهگویدمی،هستغزلدرکههمانطور،شوندمیمحرمدیگرانسانهايردیگپس

:گویدمیاستاینشعرشبلهبخورخرمةباداین

کناربرودذهنیمن،شوندمیمحرمهمدلِدیگرانسانهايموقعآنپس، خرمةباداینبخورمحرمهمدلايبیا

بایدراخرمةباداینمحرمیمهمهو،ماۀهمدلِخداستمادلبلکهشوندنمیماازجداشوندنمیمادشمندیگر

ودامایندرپسبله.شودمیپیمودهانسانهابهدروناززندگیباشدنیکیوعشقهمینازخرمةباد،بخوریم
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تغییرادائمکهذهنیاینازیعنی،خانهوزچرخازمگویاخانهنهوچرخارمگو، جانانهعشقجزمجودانهایندر

ذهنیتصویریککنندمیتغییرشدگیهاهویتهمکنیممیتغییرماکنندمیتغییرشدگیهاهویتهمکندمی

.کنیممیزندگیآنجاماوکنیممیدرستخانهیکآیدمیبوجود

ذهنیتدبیرهايبا،مروکلنجارذهنباهمخانهاینتويدر،کنیدرستخانهخواهدنمی،نگوچیزينگوایناز

،ماندخواهیذهنتويکنیمیکارذهنباوکنیمیسئوالکهزمانیتابیرون؟بیایمتوانممیجوريچهمنکه

اینآمدخواهیمبیرونذهنازبا این کار کهکنیمخیالوذهنتويکنیماستفادهذهنیابزارهايازتوانیمنمیما

نیستفکرباشدنزندهحضوربهاین،نکنسئوال،نکنسئوالگفتمبارهامنهمینبراي.استغیرممکن

شمایکدفعهبدهمجوابمن،کنیدسئوالشماايمسئلهیکبهراجعیا،بشودحلتوۀمسئلکهنیستاینطوري

تسلیم،کنبازفضا،باشداشتهپذیرش،رویدمیفروذهنبهبیشتر، شودنمیچیزينوهمچ،برسیدحضوربه

:گویدمیراهمین،شو

میسئوالذهنتیعنی،ايدیدهرابامکنفرضتو،رابامیگیردیدهتو،کنرهاراخانه،خانهنهوچرخازمگو

کهاستجاییبام،دهممینشانرابامتوبهمن،نیستمربوطتوبهبگودید؟شودمیجوريچهرابامکند

.هستیمبامدر،کندجذبرامانتوانستجهاناینو،نماندشدگیهویتهمهیچو،شدیمجداذهنازماوقتی

اوبهتواندمیزمینایننشدهخارجزمینجوازکهزمانیتا،زمینّجوبااليرودمیکسییکاینکهمثلدرست

بامِآنجابعدبهآنجاازشودمیصفرزمینۀجاذبنیرويدیگربعدبهجایییکاز،بکشدخودشبهکندواردنیرو

رویممیداریمکهبینیممی،انداختیمیکییکیراشدگیهاهویتهموقتی،استهمینطورهمجهان،استزمین

راماتوانندنمیچیزهادیگر،خیزیمبرمیچیزهارويازوقتی،خیزیمبرمیچیزهاروياز،شویممیسبک،باال

براي،نهبکنید؟راکاراینتوانیدمیشماذهنیاستداللهايباذهنیگفتگوهايباآیاولی،بکشندخودشانبه

بگذارراذهناستداللهايوذهنراهدیگر،ايدیدهکهکنفرضکهگویدمی،رابامیگیردیدهتوگویدمیهمین

.بودخواهیداماینتويوگرنه،کنار

عشقجستجويکهاینهاوگفتگووجدلوبحثاستدانهجزوهماینها،کردناستدالل،کردنسئوالاصوال

،ذهنیمنعاديروشهاي،روشهااینبهمردن،ذهنیمنِبهمردنیعنیجستنراجانانهعشق،کهنیستجانانه

بدهیمتشخیصتوانیممیذهنۀبوسیلما،استپرهیزبدهیمانجامکندمیکمکمابهذهنشایدکهچیزيتنها
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ایراد،نکنیمانتقادکنیمپرهیزتوانیممیمامثالکنیم؟پرهیزبایدچیزيچهاز،زندمیضررمابهچیزيچه

آنجاازکنندمیغیبتدیدیمرفتیمجایی.توانیممیرااینها،بلهنکنیمنصیحت،نکنیمعوضرادیگران،نگیریم

.نکنیمغیبتخودمان،نکنیمخودماندوستراکندمیغیبتکهکسی،برویم

این،نیستحضورطرحاینولی،دهدمیشمابهطرحییککردممیسعیداشتممنامروزکهضمندرذهن

وقتیکه،شدروشنچراغهایییک،آمدبوجودطرحییکشماازبعضیذهنِدراحتماالخواندمشعرکههمه

بگوید؟دردبایابگویدمنبهخوباخالقباجانساقیخواهممیمنآیاگوید؟میجوريچهمابهجانساقی

چهمنذهنیمناین؟شدمتبدیلچیبهمنهستم؟کیمنچیستجریاناصالوکنم؟میانتخابدارمراکدام

اینکهبخاطر؟شوممیخانمیاآقااینجذبمنچراروم؟میچیبسويدارمدردوقتیدارد؟تهاییخاصی

؟استحضوربخاطریااستدردبخاطر،داریمهمنوعدردهاي

کنمتماشاتوانممیموقعهابعضیشناساییبراياست؟یکیآقایاخانمایندردبامندردکداماستدردبخاطر

دردآنهممنپس،آیدمیخوشمآنازمنو،زندمیحرفخاصیدرد،درداینازادائمآقایاخانماینآیاببینم

،بلهباشدحضورتواندنمیذهنخودولی،کندکمکمابهاینجاهاتواندمیذهن،دارمرا

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

را خود مگو شکّر که هست از نیتو شین و کاف و ري

رامگو القابِ جانِ حی یکی نقش و کالمی 

ذهنیمفهومیکشکرۀکلم،دهندمیتشکیلراشکرۀکلماینهااستشکرحروفدرواقعکه،روکافوشین

واستشیرینشکر،دانممیمنراشکرکلمهکهاستاینشایکی،استجوردوکردندركراشکریعنیاست

بوجودشکرنیازشکراینو،استشیرینشکراینبگوییم،بخوریمماراشکراینکههمیکیاستتوصیفش

میکهشادي،زندگیشیرینیِیعنیاستمفهومشیکیاستدوجورشادي،شاديبهبیاوریمرااینحاال،آیدمی

پولشهرکسیخوبخیلیگویدمیآدممثالاستمفهومبصورتیکی:استجوردوزندگیشیرینییعنیگویم

یکمنچون،باشمخوشبختبایدمنتوصیفبهیعنی،گنجدمیخوشحالیوخوشبختیتوصیفدرباشدزیاد 

هم،استموفقهم،داردرااینهاکهکسیپس،دارمبچهتادودارمهمهمسراستزیادهمپولمدارمخانه

.استتوصیفشاین،استخوشبخت
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بهربطیواید میجوشدمیدرونازیعنیاید، میزندگینیشکرازتانشاديشماکههستهمموقعییک

یککهکندمیتجسمذهنتکهراشکروراشیرینیوراشاديۀکلمومفهومتوگویدمی،نداردذهنیچیزهاي

وخوشبختیشرایطوخوشبختیفکر،شیرینیفکر،شکرفکر،هستیفکرهااینتويادائم،استذهنیچیز

وباشیزندهاوبینهایتبهلحظهایندرکهاستاینخوشبختیخود،نیستخوشبختیخود،خوشبختیتوصیف

زندگینیشکراینازو،باشیزندهاوبهتوانیمیشما،نباشیذهنجنساز،باشیاوجنسازباشیداشتهعمق

.استشادياصلِ،استشاديخوداین،بیایدشادي،خداازیعنی

لحظهایندرالمجلسفیتوشایکیبه،استعینییکی،استذهنییکیاستشاديۀکلموتوصیفیکیآن

،خوشبختموموفقممندیگر،دهیممیتوضیحهمهمهبهاصالکهاستذهنیتوصیفیکیکیآنوايزنده

بهتواینکهبرايدیگرخوبداري؟دوستچرارامنتوگوییممیما،مانداشتندوستحتی،دلیلاینبه؟چرا

دوستاینخاطربه،خوريمیمندردبهیهستدوستم،کنیمیحمایت،دهیمیپول،دهیمیراچیزاینمن

.استتوصیفکهاینهاداري؟

هماو؟داريدوستچرا،بله؟داريدوسترامنتو،کنیممیغلطسئوالهمنامیهابچهازماموقعهابعضی

تودررازندگیآنباشمزندهزندگیبهمنکهکندمیفرق.استتوصیفیداشتندوستاین.کندمیشروع

اید میباالشمادراینشادياید، میباالمندراینشاديِ،باشدداشتهدوسترازندگیآنزندگیاین،ببینم

اید میزندگینیشکرازاینکهبراي،هستیمشادمااآلنکه،شودمیبدلوردمابینچیزچهاینکهازنظرصرف

میهمینبراي.کنیممیبازيداریمکلماتباما،استقطعزندگیشاديایم قطعنیشکراز،بستیمراآنجافقطیا

ذهناین،ندهاستصوتضبطمثلکهکالمونقشیکبهرازندهجانلقبهايیعنیراخدااسمايتو:کهگوید

اینبهبنابراین.استقطع،زندمیحرفداردهی،استذهنیبافتیکاستنقشیکاستصوتضبطمثل

.نگذارراخدااسمهايتواستکالمونقشیککهذهن

بخشندهکهخداخاصییتهايآن،بشویمزندهاوخاصییتهايبهبایدماهستیمخداعینماکهبگویدخواهدمی

جنساز،استعشقجنساز،استآرامش،استشاديجنساز،استابدیتجنساز،استبینهایتهست

حرفشکهبگویی،بزنیرااینهاحرففقطتوانیدنمی،بدهیدذهنیمنبهتوانیدنمیشمارااینهااستفضاداري
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خیلی، بزندراحرفهااینبشودزندانیذهنتويتواندمیانسان،استذهنحرفشنه،دیگرهستخودشهمین

.کندبازيمفاهیمبافقط.باشدذهنزندانیولیبزندخوبهم

تو؟کنیدمیبازيزندگیمفاهیمبافقطیااید؟هزندخدابهدارید؟ریشهاواقعشمابپرسیدخودتانازشماحاال

کافوشین؟شودمیشیریندهانتگذاريمیاآلنواستشیرینکهشکريآنیادانیمیشکر،راشکرۀکلم

گویدمی.کندمطالعهراعسلتواندمیکسییک.هستهمذهنیشناختوتجزیهوتوصیفمقداریکريو

نچشیدهراعسلولی،عسلبهراجعبنویسدهمرسالهوبگیردهمدکترایکشدهتشکیلچیزهااینازعسل

چیستکندوبعد،کندمیکارچهرودمیزنبوردهندمیتشکیلجوريچه،شدهتشکیلچیازعسل.باشد

همهمردمخوب،عسلبهراجعکندسخنرانیبیایدبعد،نچشیدهراعسلولی،کندتوصیفتواندمیرااینهاهمه

میراایندهانتبگذارقاشقنوكراعسلمقداریککافیستولی،آنموقعشناسندمیراعسلذهنیبصورت

راخدادانمنمیراعشقرازندگیشما.بودندذهنیتوصیفاتآنها،چیستعسلفهمیدماآلنهااا،عسلگویند

بله.بشویدزندهآنبهباید،نکنیدتوصیففقطراوحدت،راآرامش،راشادي

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

صورت تو جان باشی، چه نقصان گر نهان باشی؟چو بی
چرا دربند آن باشی، که واگویی پیامی را؟

میکنیممیتمامراالفضايراال،فرمانکارةبعالوفرم:شویممیکهماستتبدیلِنهایت،بودنجانصورتبی

شدگیهویتهمهیچگونه،هستیدزندهخدابهشمایعنیهستخدافقطکهجایییعنی،االاهللافضايشویم

جسمانکار،ماستوجودصددرصدجسمانکار.جسمانکارهم،داریمتنچونجسمیمهمپس.نداردوجود

ةبعالوباشیجسماینتويبشويزندهخدابینهایتبهتووبریزدذهنیتمناگرگویدمی.ستازندگیبینهایت

.هیچیداشت؟خواهینقصیچه،باشیبیرونذهنیِهايمنچشمازنهاناگرصورتایندر،جسمانکار

زندهمااگرخداخاصیتهايهمهیعنیحسنااَسماگوییممیگاهی،حیجانِالقاببعديبیتحاالتمامبهاگر

بودنموفق،بودنخوشبخت،بودنشادبرايما؟داریمجهانیاینذهنیهايمنئیداتبهاحتیاج،عمالباشیم

ئیداتراشما،شماهمسرکهداریداحتیاج؟کنندئیداترامامردمکهداریماحتیاجبودنخالق،کردنزندگیحس

؟داشتخواهیدتوقع؟کنیمیگلهبعدنه؟یاداريدوسترامنکهگوییدمیهمسرتانبهباید شمااصال؟کند
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چیزي،کنیدرعایتراخاموشیفرمانانصتوا،نبینندراشمامردمباشینهاناگر،اآلنداریدراچیزهمهکهشما

بدهیم؟نمایشراخودمانبایداحتمآید؟میکم

نقصانیهیچ،باشیماینطوريبایدمایعنی،ماستتبدیلنهایتکهباشیمجانصورتبدونمااگرگویدمیپس

یک؟بگوییمراچیزيیککهباشیماینبنددربایدچراموقعآن.نبینندراماذهنیهايمناگرکهنیست

ذهنیهايمنبخاطرکهمننخواست،کندمیبیانکندبیانماازخواستزندگیاگر؟ اصالکنیمبیانراپیغامی

،دیگرکنرهاراخامتوشديپختهاگرکهگفتههمینبراي.کنمبیانراچیزينبایدکهاینهاتوجهوآنهائیداتو

.استسادهدیگربله

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بیا اي هم دلِ محرم، بگیر این باده خرّم
چنان سرمست شو این دم که نشناسی مقامی را

دشمنیایناگر،نیستیمهمدشمنمانیستیمجداما،خودمانهمنوعانبهماگوییممیدیگرانسانهايبهاآلن

شروعو،شدیمپیشهغمخودمانما،باورهاستیا،حاللهاستآناصطالحبهبودنسخرهدربخاطرآمدهبوجود

میجدا،شویممیهویتهممختلفباورهايباوقتی.جداستباورهایماناینکهبخاطرکردنستیزهبهکردیم

.همازنیستیمجداماولیشویم

بخشفرحةباداین.استخودشمحرمخداچونهمدیگریممحرمماوخداستهمهمادلکهدیگرانسانهاياي

بارهاو،دهیممیرازندگیکنندهمستشراباینانسانهاهمهبهماپس. بگیرراکنندهزندهةباداین،بگیررا

ذهنی،منگیردمیایرادکند،میستیزهانسانیاگرو،استانسانهااطرافدرگشاییفضاکاربهترینگفتیم

راغیرمرکنیتا: معنويهندسهابیاتکهگوییممیکنیممیاستفادهبیتآنازماو.استآنهامقابلدرسکوت

ماصورتایندرکندمیانتقادکند،نمیمحرمیتاحساساست،غیرخیلیکسییکاگر،سنْیوحبر

:کنیمعوضرااوخواهیمنمی

3196بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

کنیمیخالیوبدخُوراخویشسنیوحبرراغیرمرتاکُنی
بسازیمذهنیمنبیاییم،کنیمنمیرهاراحضورمانمامردمانتقادخاطربهذهنی،منبهدوبارهآییمنمیما

ماازراارتعاشاینو،بینندمیمادرراگشاییفضااینکهمحضبهمردماززیاديتعدادولی.بدهیمراجوابشان
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اینازاینقدرلحظهاینبیاگوییممیماانسانیهربهدوباره.بگیرندهمراخرمبادهایندارداحتمال،گیرندمی

شناسد،میرامختلفمقاماتوهاموقعیتکهاستذهناینکهنروي،ذهنبهکهشوسرمستبخشفرحباده

جمهوررئیسدانم،نمیایناست،مهمتروضعیتاینازوضعیتاینگویدمی.شناسدمیرامختلفهايوضعیت

. کندمیبنديطبقه،...ایناست،مسئولایناین،است،مدیرایناست،وزیرایناست،

بایدمادلهستیم،خداجنسازکنیممیبازيجهانایندرکههایینقشازنظرصرفماهمهکهحالیدرو

اعمالیکسريراآنهامادري،وپدروظیفهجملهازدهیم،میانجامکههمراايوظیفههروباشدخداهمیشه

وباشیممادرفقطاینکهنهباشیم،هممادربشویماوبهزندهبایدمایعنیاست،سوارعشقزمینهرويکهبدانیم

انجامراکارهااینمجسمهمثلاست،اینمادريوظایفکاغذ،روياستنوشتهچیذهنیمنببینیمبرویم

مخصوصاببینیدمحرموهمدلرااوبایدرسیدمیکههربهشما. نگیردصورتعشقیشناساییگونههیچ،بدهیم

همدرونشکنیم،ارتعاشزندگیبهببینیم،زندگیرااوبایدبدانیممحرموهمدلرامانبچهمااگر. خانوادهتوي

. هستندخرمبادهایندنبالانسانهااو،بهبدهیمبایدراخرمبادهکند،ارتعاشزندگیبه

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

 ره پیما، بدان خورشید جان افزابرو اي راه

ازین مجنونِ پرسودا ببر آنجا سالمی را

راراههمهوشیاريفقطمادرهست؟مادرچی،پیمارهراهبرود،تواندمیرارهراهمادرکهعنصريآنبهاالن

درگویدمیانسانیهربهاالن،.استخداکهافزاجانخورشیدبهبرود؟کجابرود،تواندمیراراههمشناسد،می

نهاستبلدآنهمفقطاست،بلدهوشیارياین. کندمینگاهجهانبهاالنهوشیارياینهست،هوشیاريیکتو

تواندمیراراههمشناسدمیراراههمبرود،فقطتواندمیآنرابرگشتراهیعنیرازندگیسويبهراهذهنی،من

ببر،سالماستسودادچارفعالکهعاشق،اینازوخداسويبهبروزندگی،سويبهبروگوید،میداردآنبهبرود،

.گویدمیبعدبیتهمپیغامییکاالنکهببر،سالمخورشیدبه

همهمثلهستم،شدگیهاهویتهماینگرفتارولی،هستمتوعاشقدانممیمنبگوایشانبهیعنیببرسالمولی

توجنسازدانممیو،کنممیشناساییزندگیصورتبهراخودمیعنیکنممیسالمکنم،میسالمولیما،

توکنم،میبازتواطرافدررافضادیگر،استسالممعنیاینها.کنممیشناساییرازندگیاینهمتودرهستم،
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بهرامنحرفهاياینبروپسکنم،میقبولهستیکهطورهمینگذارم،میاحترامتوبهکنم،عوضخواهمنمیرا

ایناز،باشمنداشتهمنکهامگرفتهتصمیممن،بینینمیمناصالمندرو،هستمتسلیماینجامنکهبزناو

. کنممیسالمتوبهلحظههروتسلیم،وبازدیگرمنمن،بهکنیمیکمکتوکهدانممیمنو،بشومرهامنیت

تودمکند،کارتوفَیکونکُنْهستیم،بازهستیم،تسلیمکهعمالً،کنیممیخدابهراسالماینمالحظههرپس

شویم،نمیهویتهمدیگرچیزهايبادیگردانیم،نمیذهنیمندیگردانیم،میتوراخودمانماکند،عبور

ماکههستطورياین،هستیممشغولکاراینبههوشیارانهخودمان،صورتبهراتولحظههرکنیممیشناسایی

بهداریممایعنیبگو؟چیایشانبه. هستخدابهکردنسالماینهاهمهنداریم،کاريکسیبارویم،میراراه

:بگوثانیابرسانسالماوالبزن،راحرفهااینآنجابروگوییممیهوشیاریمان

66مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

پاییزيبگو اي شمسِ تبریزي از آن میهايِ 

به خود در ساغرم ریزي، نفرمایی غالمی را

درستپاییزدرکههاییمیآنازکهبگوایشانبهواست،خداتبریزيشمساینجادربگو،تبریزيشمسبه

شیرینخیلیانگورهادیگرپاییزبشود،درسترسیدهبسیارانگورازبایداالصولعلیپاییزيمیاینکنند،می

باشدچههرصورتهربهولیکنند،میدرستخرماازکهاستشرابیاینکهکنندمیفکربرخیالبتهشوند،می

مابهپاییزيمیاینباموالنایعنیخورد،میپاییزشدرخورد،میبلوغدرانسانکهاستمییکه،دهدمینشان

شدهدیرخیلیدیگراالناست،پاییزاالنگذشتتابستانتگذشت،بهارتخوبخیلیکهزندمینهیبیکهم

،االنشما. هنوزهستیخامنشدي،پختهیعنینخوريمیاالناست،

غالمنگو،غالمبهبریزد،ساغرتدررامیخودشخدایعنیتبریزيشمسبگذارشديپختهکهحاالگوید،می

شرابذهنیمنحاالتاخدایاکه،خواهیممیخداازمایعنیاست،ذهنیمنواسطههماینجادرواسطه،یعنی

ازدیگرمنبخورم،منبریزمنپیالهبهمستقیماخودتراشرابتوبریز،توگویممیبعدبهحاالازاستریخته

اینکهبرايرسیدم؟بلوغفهمممیکجاازرسیدم،بلوغبهمناینکهبرايخواهمنمیشرابذهنیمنیاواسطه

راهوسیلهبهرابرگشتعملکههستمهوشیار. خواهممیرااینولحظههرهستمتسلیمتو،بهکنممیسالم

پیوستهبعدبهحاالازگرفتیمتصمیمماموقعهرکنیدتوجه. نیستمذهنیمندیگرمندهم،میانجامراپیماره
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رودمیداردراراهماهوشیارياینصورتایندرشد،نخواهیمذهنیمنجنسازشد،خواهیمزندگیجنسازما

نکنیدکارروزدههفتهیکدیگرکنیدکارخودتانرويروزیکبیاییدشماکهنیستطورياینزندگی،سويبه

ازهمبیتچندبدهیداجازهبله،. نداردوجوددانستنبرايچیزياصالدانممیذهناًبهرااینهامنکهبگویید

:گویدمیسریع،برایتانبخوانممثنوي

462مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ر بافد اوپردهخوبر مثالِ عنکبوت آن زشتهايِ گَنده را ب

، گیردمیرازندگیاینقدربزاقش؟ازبافدمیتارجوريچهعنکبوتمثلگوید،میداردراذهنیمنتشکیلطرز

زشتذهنیمناینوگرنهکنیم،درستعشقیهايخانوادهبایدکنند،نمیرا،کارایننکنبگوییمهابچهبهاگر

هايپردهدرد،بامخصوصااست،چیزهمهباشدگیهویتهمگَندههايپرده،راگَندههايپردهعنکبوتمثلخو،

داشتیمغزلدرضمندر.کنرهاراخانهومگوچرخاز:گفتمیغزلدرامروز. آنتويرودمیوبافدمیراگنده

خودقضیهاینیعنی.تَندمیدامخودشاطرافکهاستمرغیمثلکندمینماییخودکهشخصیاین:کهگفت

اینقدرتارماعنکبوتمثلاست،خطرناكخیلیاینهاودانممیمنو،منوتکبروکبرونماییخوددادن،نشان

شود؟میچیکه،خودماناطرافتَنیممی

463مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دیدة ادراك خود را کور کرداز لُعابِ خویش پردة نور کرد

یکور،آنازوراینازبافیم،میبافیم،میاینقدرشدگی،هویتهمتارهايبهتبدیلگیریممیرازندگیمایعنی

وداردراخودشدردشدگیهویتهمهرو،شودنمیواردآنجاایزدينوردیگرهیچ،کنیممیدرستتوپ

جاناودم:بیایدایزدينورگذاردنمیقفساینشده،تنیدهپردهایناینکهخودمقاومت،خود. راخودشمقاومت

اینشد،تَنیدههاپردهاینوقتی،بشودمابعدچهارواردایزديدماستقرارلحظههربپذیر،نَفَخْتزرودهدت

راچیزهیچماشود،میکورماادراكدیدهوآیدنمینوراینازچیزهیچدیگرشد،کاملهممقاومتوستیزه

است؟درستبینیم،نمیدرست

:گویدمیبرایتان،خوانممیاولدفتراز،بعد
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3453مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اي ز هو قانع شده با نام هورهی بی جامِ هو؟از هواها کی 

روانهايخواستهاینهاونداردهمضرورتهیچواستهویتهمآنباکهذهنیمنهايخواستهازگویدمی

کیشودمیوجودتواردتسلیمموقعکهخدا،یعنیهو،جامبدونتواست،ذهنیمنمالیعنیاست،شناختی

. شدنخواهییعنیشد؟خواهیرها

3453مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اي ز هو قانع شده با نام هواز هواها کی رهی بی جامِ هو؟

کورهمادراکتدیدهکنی،میزندگیذهنتويیعنیهستی،قانعهوکلمهبهفقطهوازتوکهخدا،یعنیهو

هماست،کاملاتستیزه. بکنراکارآنخدابکن،راکاراینخدا،گوییمیهیراخداکلماتاینفقطاست،

تسلیمموقعهیچهستی،هویتهمآفلچیزهايباهماشهمهواستکوردرکتاست،کاملشدگیتهویت

. خوردنمیدردبهاینبري،میرانامشرا،اشکلمهفقطبشوي،زندههوبهلحظهایندرکهشوينمی

3454مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

و آن خَیالش هست دلّالِ وصالاز صفت وز نام چه زاید؟ خَیال

همناماستذهنیچیزیکتوصیفاست،توصیفخداخدا،گوییم،میکهاینمثل،اسموتوصیفازکهگویدمی

کندمیداللتخودشفکراینولیفکر،خیال،گویدمیآید؟میوجودبهچههستند،فکردوهراست،فکریک

نیست،خداخودشاینجااینکلی،طوربهذهنیمناینکهبگویدخواهدمیبرسیم،بایددیگرچیزبهمااینکهبه

زندگییکبهداللتولیاست،آنهابیشترتوضیحداشتیمرااینهاغزلتوياست،کلمهنیست،خداهمتوصیفش

.هستهمزندگیپسهستذهنیمناگراینکهکندمیداللتکند،می

توصیفشوقتیاست،توصیفازپرکهاست؟درستاست،آوردهوجودبهرااینزندگییکوهوشیاريیک

خدایییکبهکنندهداللتاسموتوصیفبنابراین.نیستخودشتوصیفشولیهست،همخوشحتماهست

یکوقتیمثالکهگویدمیاالنوکنی،قناعتنبایدتوصیفبهبگویدخواهدمیبشوي،زندهآنبهبایدتوهست

است؟درستاست،اسموصفتفقطاینکنیپیداراخودشبرويبایدراگلگل،مثلبريمیاسم
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3455مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا نباشد جاده، نبود غُول هیچاي دلّالِ بی مدلول هیچ؟دیده

دارد،وجودکنندهداللتیکوقتییعنیاي؟دیدهکندداللتچیزيبهاینکهبدونکنندهداللتیکتوگویدمی

داردوجودخدایییککهدهدمینشانوجودشولی،نیستخداخودشذهنیمناست،ذهنیمناینجادرکه

حتماببینیغولاگر.استغولکهبوداینبرفرضهاجادهدرقدیمنیست،غولکهنباشدجادهاگرگویدمیو

کهاینجادرو.کندمیتشبیهغولبهراذهنیمنهماینجادر.کندمیکارچهآنجاغولوگرنه،استجادهآنجا

ذهنتوينبایدماکهبگویدخواهدمی. داردوجودهمخداپس،هستهمخداسويبهجادهپسهستغول

. نیستآنذهنولیداردوجودچیزيیکدهدمینشانذهنخودولیبِایستیم،

3456مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اي؟یا ز گاف و المِ گُل، گُل چیدهاي؟هیچ نامی بی حقیقت دیده

پرویزاسمگوییمیوقتیپرویز،اسمگوییممیمثالباشد،نداشتهمسماولیباشدنامییککهايدیدهحاالتا

خدافکرشواشخودش،کلمهخداخدا،گوییممیماکنیم،پیداراآنبرویمبایددارد،وجودپرویزجایییکپس

خدا،گوییممیراآنشویممیزندهاوبهماکهموقعآنخدا،شودمیگفتهچیبهخداببینیدباید،نیست

. الموگافگویدمیهماینجادرري،وکافوشینگفتمیکهاستهمیناین. بگویدراآنخواهدمی

راکلمهوقتیگل؟کو،گل،گل،گل،کلمههیبچینید؟گلکلمهازتوانیدمیهمشمااست،کلمهگلگویدمی

ماپس. گلگفتهمیاینبهکلمه،گل،آنهانگویدمیبچینی،وببینیکنیپیداراگلخودبرويبایدگوییمی

تويازماوقتیبلکهنیست،خدایانیستگلخودشتوصیفیچیزاینرسیممیتوصیفیچیزیکبهوقتیهم

. استعشقآناست،وحدتآناست،مااصلآناست،خداآناست،گلآنشدیمزندهاوبهوآمدیمدراین

:گویدمیبعد

3457مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مه به باال دان نه اندر آبِ جواسم خواندي، رو مسمی را بجو
شدهگذاشتهآنروياسماینکهچیزيآنبروخدا،زندگی،مورد،ایندرمثالگفتی،راچیزيیکاسمگویدمی

آناست،افتادهجوآبدرماهعکساگروبشوي،زندهاوبهبایدآنجستجويبرايکن،جستجوراآناست
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تويزندگیعکسکهطورهمین. استزندگیعکساینهادهدمینشانذهنچههروکلماتپساست،عکس

افتادهعکسشاستآنماهگوییدمیرا،باالکنیدمینگاهو،استماهخودزندگیعکسگوییدنمی،بیفتدجوآب

بگویدخواهدمیدهد،مینشانراآنکهاستجوییمثلذهنذهن،توياستافتادهزندگیوخداعکس. است

اینچیزيچهاست،چیزيبهمربوطتوصیفاتاینکهببینیدبایدشمااست،توصیفیبافتکهذهنیمناینکه

چیزيهمینومرکزمانگذاشتیمراباورهایمانماکهحالتیدرنیست،خداخودشایناست،آوردهوجودبهرا

همینبه. پرستیممیراآنمادهدمیتشکیلرامامرکزکههرچیزي.استمامرکزاالننیستخداگوییممیکه

. نیستیمخداپرستو. باورپرستیمپرستیم،مفهومدلیل

است،آنماهکهبگویدمرتب،ببیندآنجاراماهعکسشودمیردکهآب،بایستدجويکنارکسییکاینکهمثل

دفعهیکبعد. نیستاینجاماهاست؟آبدرکجاگویدمی،آببهزندمیچوببااید میکسییک. استآنماه

ما. بودافتادهاینجاعکسشبود،دیگرجايیکماهاینکهشویممیمتوجههمما. مابهدهدمینشانراماهآن

کلمهواستنقشیکاستصوتضبطمثلاوتوصیفاتگفتاو،توصیفاتبااو،توصیفاتباخداعکسباحاالتا

صوت،ضبطشدیمهمخودمان. مشغولیمحرفهابامازند،میحرفداردهیصوتضبطاینکلمهونقش. است

.نیستخداتوصیفات،ایننه،. شدیمپرستصوتضبط

3458مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بگذريگر ز نام و حرف خواهی 

پاك کن خود را ز خود، هین یکسري

کهراخودتصورتایندر،بگذرياستتوصیفواستحرفواستنامهمکهذهناینازکهبخواهیاگر

خودزرا،اتهوشیاريیعنیراخودکنپاك.بدهیشستشوکامالبایداتذهنیمناینازهستیهوشیاري

نمیشستشوماکهکنیدتوجه. استواضحبله. استشستشوقابلاینوتماما،یعنییکسريذهنی،منیعنی

.بگیرذهنیمنازراقصاصتکناستفادهمنخوناز: گفت. گفتهامروزدهد؟میکهراشستشو.دهیم
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1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بپذیردمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت
موقوف عللست، نه کارِ او کُنْ فَیکُون 

را،شدگیهویتهمهوشیاريصورتبهشماکهشودمیسبباودم. بیایداودمدهیداجازهتسلیمبابایدشما

شود،نمینیایدتااودم. کنیدپاكخودتانمرکزازرااینهاکنید،شناساییراپرستیدمیکهباورهاییرا،کلمه

هویتهماینبکنیمراکاراینگوییممی. کنیممیعللوسیلهبهماراشستشومعموال. آیدمیتسلیمبااودم

. استفیکونکنموقوفنیست،عللموقوفاینگویدمی. شودمیدادهشستشوماباورپرستی،ماهايشدگی

وبشو: بگویدشدهبازفضاياینطریقازلحظهایندرخدایعنیاوبدهیماجازهو،بشویمتسلیمبایدیعنی

!بشود

3459مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

در ریاضت، آینه بی زنگ شوهمچو آهن ز آهنی، بی رنگ شو

ازرااش آهنیآهن،باالخره. کردندمیصافکوبیدندمیکردندمیداغ. کردندمیدرستآهنازراآینهقدیم

استآهنمثلکهراذهنیمناینکاراینبراي. بیاییمدرآینهصورتبهبایدماپس. شدمیآینهودادمیدست

میشروعکهزمانیازاصال. استشناسایی،استپرهیز،استریاضتهشیارانهدردداغاینوکنیمداغشباید

بهکندمیشروعذهنیمناینموقعآنازببینیمحقیقتاراایرادهایمانوعیبوذهنیمنعنوانبهماکنیم

اینگویممیهمهرچه. هستمآینهمننیستم،آهنمنگوییممیمااصال. کندقبولخواهدنمی. کشیدندرد

اولباید،بکشیریاضتبایدآهنیتوبابااینکهقبوالندنآدمهابه. گویدمیذهنیمنیعنی،استمنزلوحی

نپرست،رااینها،نیستندیندباورهایتاین،باورپرستیداري،ذهنیمنداري،شدگیهویتهمکهکنیقبول

بنابراین. کنممیداغشبرداردستبودنآهنازآهنمثل: گویدمیپسهم،گویدمی. کندنمیقبولرااینها

:گفت. بدهدستازهویتیهمآنباکهرارنگهایی

368ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جهاتتتا بازکشد به بیاز هر جهتی تو را بال داد
از. منیجنسازتوکهبگویدمابهتادهدمیدردرویممیجهتیهربه. ماستباخداگفتگويراهیکهماین

میزندهزندگیبهآنقدرعقب،کشیدمیشماکهوقتی. استناظرحضورآینهچیست؟آینه. هستیآینهجنس
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راذهنتانکهکنیدمیدرستآینهیککهکنید،میآزادهاشدگیهویتهمازخالصخوشحالیآنقدرشوید،

کهبینیدمیراذهنتانکهشویدمیناظرحضورمدتییکازپس،بدهیدگوشموالناحرفبهاگرشما. بینیدمی

منگوییدمی. کنیدمیقبولراموالناحرفهاياینشماکهداردرافایدهاینذهندیدنو. استخبرچهآنجا

خداپرستیوچیست،دردپرستیچیست،باورپرستیکهفهمیدمی. دارمشدگیهویتهممندارمعیب

. دارندفرقچهباهماینهاچیست،

میاوجنسازشویممیتبدیلوقتی. هستیماوجنسازما. داردعینیتییکخدا. اندذهنیچیزهايیکباورها

میدردجنسازهستیمذهنیمنجنسازوقتی. شویممیدیگرجنسیکشویم،میدیگرنوعیکشویم،

درد،کنیممیایجادمسئله. شودمیبدروابطمان. افتیممیدرهمهبا. شودمیکمعقلمان. شویممیکدر،شویم

. بهتربیشترهرچهگوییممی. بشویمهویتهمهم،بازکهداریممیل.کنیممیایجادمقاومت. کنیممیایجاد

هویتهمهمینزنگها. شویممیزنگبیآینهریاضتدر. شویممیبیرنگپس. بهترکمترهرچهگوییممیآنجا

. استالزمهشیارانهدردکشیدنوریاضتاینکهبینیدمی. هستندماهايشدگی

3460مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا ببینی ذات پاك صاف خودکن از اوصاف خودخویش را صافی 

بهکهگذاریدمیرااسمشکههرچهها،تعینوتوصیفاتازوکلماتاز،کنصافراخودتگویدمیببینید

. مامرکز،مادلعینک. ماعینکشدهآنشدیمهویتهمفکريهرباخودت،است،مفهوماست،ذهنصورت

بهما. ندارداوصافزندگیچونخودتاوصافاز. بیندازرواینهایعنی. کنسادهکن،صافراخودتگویدمی

سروکارخودماناوصافباکهزمانیتاپس. ببینیراخودتصافپاكذاتتا. نیستیمتعینقابلزندگیصورت

بهگوییممیوقتیما. ننگوناموآوازهوشهرتبهکندمیکمککهاستاوصافاینکهکنیدتوجهداریم،

سريیککهکنیممیفکرداریم. کنیممیفکريچهکهببینیدموقعآنبشوم،معروفخواهممیمناصطالح

مردمبهبعدبشویم،هویتهمآنبایعنیبچسبانیمخودمانبهاول. بچسبانیمخودمانبهخوبندکهراصفات

. برداردستکاراینازگفتکه. بشویممشهورماتاکنندقبولهممردمتا. داریمرااوصافاینماکهبقبوالنیم

نقصیچه،نبیندراتوکسی،باشینهاناگرباشی،فرمبینهایتبیجاننهایتبیتواگرکهگفتغزلدر

دربندآدموقتیآید؟میگیرتچهکنی؟بیانراخودتکهداردلزومیچهموقعآن،بله! یهیچداشت؟خواهی
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دانشمندياینخود،دانشمندیممابگوییدشماگویندمیکهزیادزنندمیحرفدارندهیکسانینباشد،اوصاف

. شدنساکتاینبهستاراضیهمبسیاروشودمیساکتآدمنتیجهدر. زنندمیحرفهمینبراي. استوصف

حرفاش ذهنیمنوسیلهبهمرتباینکهبراي. کندمیبديکارداردانگارکهشودمیمتوجهزندمیحرفوقتی

همآنو. بزندحرفکهباشدالزموباشدوصلوباشدزندگیدراختیارانسانمگر. آیدمیباالذهنیمن. زندمی

روانشناختینیازخالصه. باشیمساکتاستالزمکجابزنیمحرفاستالزمکجاکهدهدمیتشخیصزندگی

.رودمیبینازمردماذهاندرذهنیتصویروذهنیمنکردنبهتربرايخود،بیانزدن،حرفزیادبراي

***پایان قسمت سوم *** 
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درزدن،دقیقحرفهايخودنظربهوذهنیمنباشدههویتهمذهندرکهکندمیتاکیدقسمتایندرموالنا 

رهاییسببکاراینکهبگویدمابهخواهدمیواست،مسئلهحلوکردندرستمسئلهوکردندرستگرهواقع

اینبهراانسانیروابطتوانیمنمیماوشد،خواهدبدترمامشکالتومادردهايبلکهشد،نخواهدذهنیمناز

.ببخشیمبهبودترتیب

3733مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گرِه ها باز کردن ما عشیقدرمولعیم اندر سخن هايِ دقیق
شدگیهویتهماساسبرگفتنسخندردقتعاشقذهنیمنشیفته،حریص،یعنیمولععاشق،یعنیعشیق

باتوانیمنمیمابیند،میآنطوريراجهانواستمرکزشاش شدههویتهمباورهايچونکسیهروهاست،

شود،نمیحلمامسایلنتیجهدرببینند،دیگرجورکنیمقانعدارندذهنیمنکهراآنهاستیزهواستدالل

. کنیدمیمشاهدهخانوادهدرشماراحالتیچنینیکشد،خواهدبیشترستیزه

بهکنیممیشروعماوکنندمیدرستگرهیامسئلهاینهاوهستیم،دقیقسخنهايۀ شیفتوحریصماگویدمی

کنیم،میحلرامسائلوکنیممیدرستمسئلهمابگویدخواهدمییعنیکردن،حلوکردندرسترامسئله

ذهنیمنو.آیدمیبوجوددیگرمسئلهتاسهنشدهحلآنکنیم،حلخواهیممیرامسئلهیکوقتیولی

دهدمیهشدارمابهذهنی،مناستکاراینعاشقکرد،نخواهدتمامراکردندرستمسئلهکندرستمسئله

کهگفتخواهداالنوبکند،کارخودشرويکسیهرجایشبهبشوید،تسلیمجایشبهنکنید،راکاراینکه

نیستزدندقیقحرفهايطریقازماکهبگویدخواهدمیوبشناسد،دروندرراخدایعنیدرون،درراسلیمان

طریقآنازمااست،درونخدايبهیاسلیمانبهشدنزندهطریقازبلکهبرسیم،آشتیبهتوانیممیهمباکه

هايشدگیهویتهمباکسیهرکهاستدالل،وجدلوبحثنهکنیمحلرااختالفاتمانتوانیممیکههست

.رودمیکندمیقهروبیندمیراخودشباورهايکسیهرنهایتاوکندمیاستداللخودش

3734مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فزادر شکال و، در جواب آیینْگرِه بندیم و بگْشاییم ماتا 
مسئلهکردن،درستاشکالدروکنیم،میحلرامسائلوکنیممیدرستمسئلهمازمانیکهتاگویدمیبله،

همآنهابهوکردیمدرستروشکردیم،درستآیینکردیم،درستمکاتبماکردن،پیداجوابوکردندرست

.چسبیدیم
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3735مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گاه بندد، تا شود در فن تمامهمچو مرغی کو گشاید بند دام

هروبتَنَد،دامخودشاطرافکهمرغیهمچوگویدمیداشتیم،غزلدرهمامروزکهبودخواهیممرغیمانند

غزلدررااینرا،دامیخویشگردبهبافدمیکهمرغیآنچوبترکد،بگذاربله،کند،میقويرااش منکهکسی

کندبازببندد،دوبارهوکندبازرادامشبندکهمرغیمانند:کهگویدمیگوید،میراهمینهماینجاداشتیم،

. شودمیمتخصصکردنبازدامبندوکردن،درستدامدرکردن،درستمسئلهدرمرغاینوببندد،دوباره

وکنیم،میبازراهایشگرهمرتبباصطالحراذهنماوماست،قفسماست،دامذهنبگویدخواهدمیخالصه

.ایمهشدمتخصصکارایندرولیآوریم،میبوجودجدیدهايگرهدوباره

نکنیم،ستیزهبشویم،زندهعشقبهبشناسیم،راخودماندیگراندرکهایندرفضاگشایی،درتسلیم،دراما

توانممیمننکند،عملباورهااینمطابقکسیاگرکههستند،آفلباورهااینکهبفهمیمونکنیم،مقاومت

ماخاصیتچهبهموالناکهببیندکه،کنیدتوجهبایدکنیم،نمیتمرینمارااینهابدهم،نشانباصطالحانعطاف

بفهمیدهمراراهنمائیهایشوببینیدخودتاندررااشکاالتاینشماکهکندمیراهنماییچهوگیردمیاشکال

درخدایعنیسلیمانآنفقطکهگویدمیکند،میصحبتاینجادرکهیواشیواشکنید،عملزندگیتاندرو

کلماتباشدگیهویتهمگیردرماگرنهوکند،کمکمابهتواندمیشدهزندهحضوربهکهانسانییکیادرون،

.داریمجنگداریم،دعواداریم،ستیزههمباذهنیمندروهستیم،

3736مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رجد محروم از صحرا و مورِه کاري است خرجاو بعمرِ او اندر گ

میکندمیبازبندد،میدوبارهکند،میبازراهایشگرهبعدکندمیدرستدامخودشبرايکهمرغیگویدمی

یادامازتواندنمیمرغولیشود،میکردنحلمسئلهوکردندرستمسئلهمتخصصکهاستدرستبندد،

مسئلهوسازيمسئلهدرعمرشتماموشود،میمحرومچراگاهیاچمنزاروصحراازاینبنابربیرون،بیایدقفس

. شودمیخرجکردنحل

خودتان،برايخودتانیاخانوادهدرمثالکهببینیدکنید،نگاهزندگیتانبهشخصاشماکهاستمهمبیتاین

همششمدفترداستانآندراست؟الزمسازيمسئلهاینآیاکنید،میحلرامسائلوسازیدمیمسئلهمرتب
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کهدهیمیتشخیصهستیتوانسانايیعنیهستی،توهمضرورتة دهندفتوا: کهگفتخواندمهمامروزکه

غذااست،واقعینیازلباسمثالواقعینیازواست،واقعینیازیااستروانشناختیاست،ذهنیمنمالتونیازاین

کردنعوضکردن،انتقادگرفتن،ایرادکردن،غیبتامااست،واقعینیازاینهامسکنخانه،است،واقعینیاز

.نیستواقعینیازهاياینهانکردن،رعایتراجبرانقانونوداشتن،توقعرنجیدن،شدن،خشمگینمردم،

واقعینیازاینبیندازیمدیگرانگردنراخودماناشتباهرا،خودمانگرفتاريونکنیممسئولیتاحساسمااینکه

ازرادامخواهیممیو،کنیممیدرستدامخودمانبرايمرتبآیاماببینیمپساست،ذهنیمننیازنیست،ما

بهرفتنبههمکاريولیهستیم،متخصصکنیحلمسئلهیاسازيمسئلهکارایندرباالخرهولی،ببریمبین

حلمسئلهوکردندرستمسئلهمتخصصولینداریم،رسیدنخدابهوعشق،بهشدنزندهویکتاییفضاي

.استالزمکردنحلمسئلهنه،استالزمکردندرستمسئلهنهکههستیم،کردن

3737مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

لیک پرَّش در شکست افتد مدامخود زبونِ او نگردد هیچ دام

مناقالمبهمگرآمد،نخواهددرشماکنترلوادارهزیرشد،نخواهدشمازبونشماذهنیمنشما،ذهنپس

تراشی مانعاست،ذهنیمنکارسازيمسئلهاینکهبرايذهنی،منبهدهیدمینیروزمانیکهتابمیرید،ذهنی

اینتوجیه. استذهنیمننیازوکاردیگرانبهزدنضرر. استذهنیمنکارحسادت. استذهنیمنکار

زیرذهنیمنذهنی،منباکنیممیماکهکارهاییاینبا. استذهنیمنکاراینهااست،درستاینهاکهرفتارها

. شویممیمریضشویم،میشکستهشویم،میپیرمرغعنوانبهمااما. آیدنمیدرماکنترل

. شویممیناامیدشویم،میخستههوشیاريعنوانبهبعالوهورفتنبینازبهکندمیشروعمابعدچهارهرپس

بهنهدارندجلوبهراهنهکنند،حلراشانخانوادگیمسایلیابرسندحضوربهکهنیستندامیدوارآدمهاازخیلی

همینطوريکنند،آشتیهمباتوانندمینهبگیرندطالقتوانندمینهاند،اینطوريهاخانوادهخیلیدارند،عقب

میگرهکند،میبازگرهوسازدمیگرهشانذهنیمناینکهبرايچرا؟. روندمیجلوشکستهبالوپروناامید

مااینکهبراي. آیدمیبوجودجدیدگرهتادوآنتويازکنیممیبازکههمايگرههرو.کندمیبازگرهسازد،

آنوداردذهنیمناودارد،مقاومتکهکسیهر. کنیممیصرفسازيمسئلهدررازندگینیرويکهنداریمخبر

.رامسئلهدارددوستاست،سازمسئلهاست،سازمسئلهآدم
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3738مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نسکُلَد یک یک ازین کَرّ و فَرَتبا گرِه کم کوش تا بال و پرَت

کنی،حلرامسایلتاکنیبازگرهوکنیدرستگرهنکنسعینپرداز،کردندرستگرهبهیعنیکوشکمگرهبا

بهتوانیااستعدادبعالوه،استمابعدچهارامکاناتگفتمتوپروبالتو،پروبالاینتا. بشوددرستزندگیتتا

درسترامانزندگیکردیمکوششهاسالکهماولی،نیستخستهسالهدوازدهنوجوانیک. مارسیدنحضور

. شودمیدرستکنیمنمیفکرنیستیم،امیدوارماایم،هخستماکردیم،درستمسئلهفقطدیدیم،کنیم

خواهیممیکهامروزيغزلاینبهشودمیهممربوطکهمصنوعیشکوهوجاللیعنیاستفَرّوکَرّاینبنابراین

شکستهماپروبالمصنوعیشکوهوجاللایناز. شدنخواهددرستبفروشیم،مردمبهوبسازیمذهنیتصویر

ببینیمحاال. کنیمدرستخواهیمنمیهممسئلهخواهیم،نمیمارامصنوعیشکوهوجاللاینپس. شدخواهد

:کندمیپیشنهادچی

3739مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

صد هزاران مرغ، پرهاشان شکست

گاه عوارض را نبستو آن کمینْ

ذهنواردآمدند،خداامتدادهوشیاري،بصورتانسانهزارانصدهوشیاري،هزارانصدیعنیمرغهزارانصد

باورپرستفروختند،مردمبهذهنیتصویرساختند،ذهنیتصویرشدند،هویتهمجهاناینچیزهايباشدند،

میالمنونریببوسیلهخداگاهکمینازکهتیرهاییاینولیشدندکنحلمسئلهشدند،سازمسئلهشدند،

. نیستخداتوجهموردمردنازغیرتدبیريهیچاینکهبرايچرا؟. بگیرندنتوانستندراجلویشآمد،

ذهنازماخواهدمیفَیکونکُنوقضاکهنفهمیدنداینکهبراي. بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودماینکهبراي

بهوقطعیمابراياین. بمانیمذهنتويبایدکهیماکردهفکرما. بدهیمانجامبرگشتحرکتوکنیمحرکت

همینبراي. بمیریممگرنداردوجودبرگشتیکنیم،زندگیبایدذهندرکه،دیگراستشدهقبولقابلاصطالح

میبراوبسويوهستیماوجنسازمایعنیراجِعونَإِلَیهإِنَّاوللَّهإِنَّاگویدمیکهرامعروفآیهاینکهاست

میاینکهبراي. استهازندهبراياینحالیکهدرخوانیمنمیهازندهبرايخوانیم،میهامردهبرايراگردیم
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است،جشنجوریکبلکهکه،نیستمصیبتکهتنبهمردنخدانظراز. شوندمیگرفتارمصیبتیبهوقتیگوید

است؟مصیبتاینباشدشدهزندهحضوربهدرصورتیکهبشودرهاتناینازآدماینکه. استشادمانیجوریک

ازرا،ماهايشدگیهویتهمتماموراماقَدروقضایعنیحوادثگاهکمینحالهربه.گرفتجشنبایدرااین

مسئلهباواستگرفتهنشانهکنیم،میجدلوبحثکنیم،میستیزهماکهحالتیهمچوندررامابدنجمله

دردهااین. بگیریمراعوارضاینجلويتوانیمنمی،شدنکردنحلمسئلهمتخصصوکردنحلمسئلهوسازي

.شدخواهدواردمابه

3740مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

؟نَقَّبوا فیها ببین، هلْ من محیصحالِ ایشان از نُبی خوان اي حریص

اي آزمند، حال آنان را از قرآن کریم بخوان

ودهممینشانپاییندرکهکندمیاشارهآیهاینبهوحریصايبخوانقرآنازراآدمهااینجورحالگویدمی

کسانبساو:فرمایدمیقافسوره36آیهدرکهبخوانکریمقرآنازراآنانحالآزمنداي:استایناش معنی

واندبودهکنحلمسئلهوسازمسئلهونداآمدهماازقبلآدمهاازخیلییعنی. کردیمنابودایشانازپیشکه

بودهایشانازترنیرومندحالیکهدر،اندشدهنابوداینهاواندداشتهباریکهاياستداللواندبودهگرستیزه

راهآنهاآیاولی،گشتندهاوضعیتدرگشتند،فکريشهرهايدریعنیگشتندشهرهادر. بودندمابهتریعنیاند،

استداللکردن،تازوتاختفکريفضاهايدرفکري،شهرهايدریعنی. نهکهاستایناش معنییافتند؟نجاتی

:استاینهمآیه. کندنمیکمکمابهکردندقیقهاياستداللکردن،

36، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

»وکَم أَهلَکْنَا قَبلَهم منْ قَرْنٍ هم أَشَدّ منْهم بطْشًا فَنَقَّبوا فی الْبِلَاد هلْ منْ محیصٍ «

در شهرها گشتند ولی آیا راه .و بسا کسان که پیش از ایشان نابود کردیم در حالی که نیرومندتر از ایشان بودند«

»نجاتی یافتند؟

االنشمااگرکهبگویدخواهدمی. بخوانقرآنازرااینکنینمیباورگویدمی. کننگاهآیهاینبهگویدمیکه

کهکسانبساچهوشدخواهیدنابودفردي،چهجمعیچهکنید،میمقاومتسازید،میمسئلهکنید،میستیزه

.بگویدخواهدمیرااین. شدندنابودوبودندشماازترعاقلذهنیلحاظبهبودند،شماازترزرنگ
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3741مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

حل نشد اشکالِ انگور و عنَباز نزاعِ تُرك و رومی و عرب
وعربوبودرومیبلهوبودتركوبودفارسکهنفر،چهاربودندکردهپیداپولییکهستیادتانکههمانطور

. استمایکتاییدرواقعپولاینو.کننددرستشرابراانگورهمشایدوبخرندانگورپولاینباخواستندمی

درستشراببخریم،انگورخواهیممیمانهمهواستایزدينیرويپولآن. یماکردهپیداپولیکماهمه

پرستباورچونمنتها. برسیمخدابهکهخواهیممیجوريیکخواهیممیماهمهیعنی. بشویممستکنیم،

. یماچسبیدهذهندرکلماتبهپرست،خدابجايهستیم

فارسخواهم،میاوزومگفتمیتركمثالبود،اینطوريتمثیلاند،کردهپیداپولیکهنفرچهاراینهمآنجادر

اینهاوگفتمیيدیگرچیزیکهمرومیباالخرهوعنَبگفتمیيدیگراصطالحیکعربوانگورگفتمی

آنکهمختلفباورهايبابشویمزندهخدابهخواهیممیماهاهمهاینکهکما. فهمیدندنمیراهمدیگرهايحرف

همباهاتوصیفاینکهرویممیتوصیفیبهجوريیکما. رویمنمیخداسويبهیعنی،پرستیممیراباورها

.ایمهبرخاستاختالفبههمبانتیجهدروهستندمتفاوت

کهدانندنمیاینکهبراي. هستجاهمههست،هادینبینهست،دوستانبینهست،خانوادهدراختالفاین

آنبهماهمهبیایداگرخودشو.استیکتاییآنتوصیفیاذهنیوبیرونیتظاهرتوصیفاتاینوکلماتاین

برویدبایدخانوادهدرهمشماپس. استکردهایجادذهنکهاشکالی،رودمیبینازاشکالاینوشویممیزنده

زندهزندگیبه. برودبینازشوهروزناختالفاینتا،بشویدزندهفکرهازیرهوشیاريوانرژيبهفکرها،زیر

. بشویدمتحدهمبابتوانیدتابشوید

دوروسطحبهبیاییمنهکنیم،صحبتهمبافضاآنازوبرسیمعشقبهبشویم،یکیخدابابایدماهمهیعنی

میچینفهمیمکهکنیمصحبتهستنددلمانعینککههایمانشدگیهویتهمباذهندروخداازبشویم

.استعجیبخیلیداریم،همخدایکواستبهترتوخدايازمنخداي. گوییم

3742مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در نیاید، بر نخیزد این دويتا سلیمانِ لَسینِ معنوي
یکبامناینکهذهن،یعنیدوبینیدوبینی،ایننشویم،زندهیکتاخدايیاسلیمانبهنرویم،فکرهازیرتا

نخواهدبرمیانازاختالفاینودوییاینودیگرتوصیفیکباهمتووبکنمراخداهموراخودمهمتوصیف،
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تصویرذهنیمنایننگذار:گفتداشتیمغزلدرامروزکهرااینکندمیتوصیهبعد. خاستنخواهدخاست،

ترتیباینبهو،کندپرهیزننگازوباشدنامدنبالمرتبو،بفروشدمردمبهرااینوکنددرستزیباذهنی

. الفیممینامازماالفد،مینامکزکسیگفتبود،اینطوريبلهالفد،میمنازکهکسیهرباو.باشددروغین

. شوندمیدروغینراهایندر. بفروشندمردمبهکنندبزرگراخودشانخواهندمیهمه

3743مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بشنوید این طبلِ بازِ شهریارجمله مرغانِ منازِع، بازوار

دردیگرذهنیمنباکهنیستذهنیمنیکهیچ. هستندجنگدرهمباکههاانسانهمهیعنیمنازعمرغان

حرکتبینیدمیاینجادرهمباز. شهریاربازطبلاینبشنویدبازمانندیعنیبازوار. باشدتواندنمی. باشدآشتی

ذهن،بهبرویماینکهبجايما. استهوشیارانهبرگشتکسیهرکارعالجپس. کندمییادآوريموالنارابرگشت

اینبگیریم،ذهنیایرادهايبکنیم،عوضراآنهابخواهیمبگیریم،ایرادمردمبهبکنیم،باریکودقیقفکرهاي

داریدراایرادهااینشمابگوییمکنیم،لیستبنویسیم،هایمانشدگیهویتهمدیدحسببرراذهنیایرادهاي

. شدنخواهددرستماکاربشویم،دوستشماباماتاکنیدرفعرااینهاو

حرکتبهکنمشروعبایداالنمنبگویمخودمبرايمنهوشیارانهبایدبنویسیمراایرادهاایناینکهبجايبلکه

من،سويبهبرگردگویدمیمنبهلحظههرزند،میداردرابازگشتطبلاینخدا،یعنیشهریارباوبرگشت

هیچ. کنیدانتخاببایدراروشاینشخصاشما. برگردمخواهممیذهندرستیزهبجايمنمن،سويبهبرگرد

. نیستدیگريراه

3744مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

هین ز هر جانب روان گردید شادز اختالف خویش، سوي اتحاد

نمی. رفتنخداسويبهکنمشروعبعدا،کنمحلهمسرمبارااختالفممنبگذارحاالنگو. کناربگذاریدراستیزه

یکازسیستمی،یکازبافتی،یکازشما. استشناساندهمابهراذهنیمنموالنا. شودنمیکنی،حلتوانی

است،مقاومتعاشقاست،ستیزهعاشقاست،اختالفعاشقکه،کندحلرااختالفخواهیدمیدستگاهی

بارها. استفضاگشاییجنسازخدااست،مردودخدانظرازمقاومت.داندمیمزیتداند،میهنررامقاومت

جافضابینیدمیکنیدباد. شودمیگشودهبرایشفضاافتد؟میاتفاقیچهکنید،بادرابادکنکیکشماام گفته
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مزیتوهنرراکاراینذهنیمندرحالتیکه. نیستهنرکردنمقاومت. باشیمآنطوريبایدهمما. برایشکردباز

مگربشویممتحدتوانیمنمیماولیاتحاد،بسويخودتاناختالفازگویدمی. داندمیارزشوافتخارو

.بشویدرواناید، کردهپیداراحلراهکهشادمانهاوبسويجانبهرازگویدمیحاال. برویماوبسويهوشیارانه

3745مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نَحوه هذا الَّذي لَم ینْهکُمحیثَ ما کُنْتُم فَولُّوا وجهکُم
که این چیزي است که خدا شما بگردانیددر هر وضعیتی هستید روي خود را به سوي آن وحدت و یا آن سلیمان

.استرا از آن باز نداشته 

رامسئلهاینبایدگوییدمیهستید،جنگدرحالدارید،مسئلههستید،دپرسهستید،وضعیتیهردرگویدمی

یعنیسلیمانآنیاوحدتآنبسويراخودرويهستیدکهذهنیوضعیتهردر. راآنزمینبگذارکنم،تمام

شمالحظه،ایناتفاقاطرافدرکنیدمیبازرافضااینکهمحضبه. تسلیمبادانیدمیجوري؟چه. بگردانیدخدا،

مسئلهآنبرايحتیوکنیدمیرهادهدمینشانذهنکهرامسئلهلحظهایندرشمایعنی. شویدمیاوبهرو

مسئلهباذهنیمن. نیستیدرودررومسئلهباکنید،میبازرافضاوقتی. کنیدمیاوبهرووکنیدمیبازفضاهم

بعضیالبتهوکندحلراآنباورهایشوهاشدگیهویتهمباخواهدمیاست،چالشدراست،گریبانبهدست

اینکهبراي. شودمیزاییدهآنشکمازدیگرمسئلهچهارتاشودمیحلآنوقتیولی،کندمیهمحلهاموقع

عاشقاست،سازيمسئلهعاشقاینکهسیستمییکتويرودمیهوشیاريیک. استسازمسئلهسیستماین

. مادروندراستخداسلیمان. گفتمابهرااینقبال. استسازيگره

بقیهاز. استنداشتهبازچیزيیکازفقطراماخدا. استنداشتهبازآنازراشماخداکهاستچیزياینکه

کارایناز. تسلیمبابکنیماوبهرو،هستیموضعیتیهردروجاهردرکهاستاینآنواستداشتهبازچیزها

مختلفجهاتبهکنیم،درستذهنیمنماماند؟میچیدیگر. استکردهنهیکارهاتمامازاست،نکردهنهی

.هاصحبتاینطبقیم،اشدهنهیمااینهاهمهاز. برویم

3746مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کآن سلیمان را دمی نشناختیمکورمرغانیم و، بس ناساختیم
چشمبهراهاشدگیهویتهمعینکشدیم،هویتهمکهموقعیکهچرا. هستیمکوردلمانچشملحاظبهما

موقعهیچکهچراهستیمناپختهبسیاریعنیناساختیمبس. بینیممیراچیزهاببینیم،نمیراخداما. زدیممان
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کهاستنبودهموقعهیچ. بشویمجسمیهوشیاريدرصدپنجاهوحضورهوشیاريدرصدپنجاهاستنشده

براي همین . پس بسیار ناپخته هستیم،بیست درصد هشیاري جسمی،باشیمحضوردرصدهشتاددرصد،هفتاد

.ایمهبه باورها چسبیدایم،هاست که به جهان چسبید

امروز گفت اگر می شناختیم یک لحظه حداقل ؟چراایم،هحتی یک لحظه هم نشناخت،یعنی خدا را،و آن سلیمان

من ذهنی به .کار هر اوباش نیست،و این ذکر خدا،هر چه بیشتر شما ذکر کنیدگفت خدا را.به او زنده می شدیم

در این ،گفتیم زنده شدنو ذکر خدا .من ذهنی دارد و گر نه من ذهنی نداشت،این علت که خدا را ذکر نمی کند

.و این کار مستلزم تسلیم درست است.لحظه به او هست

شاید .با ذهن تسلیم می شوند،تسلیم نمی شونداتوجه کنید که آدم ها تعریف تسلیم را یاد می گیرند ولی حقیقت

ید و درك افهمیدهاگر فکر می کنید معنی تسلیم را،معنی تسلیم را بفهمید،حتی براي شما،مدتها طول بکشد

که پذیرش اتفاق این ،تسلیم حقیقی.تسلیم می شویداممکن است ذهن.ممکن است اشتباه بکنیداید، کرده

بعد ،بد و خوب می کنند،انسان ها قضاوت می کنند.قبل از قضاوت است،قبل از رفتن به ذهن است،لحظه است

.این کار باز هم کور مرغ بودن است،این کار مسئله سازي است،کار ذهن است،این کار.می گویند قبول می کنیم

.این کار نشناختن سلیمان است،این کار ناپختگی است

3747مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

الجرَم واماندة ویران شدیمهمچو جغدان، دشمنِ بازان شدیم

در اینجا کسی است که به هشیاري حضور ،باز. نِ باز شدیمدشم.من هاي ذهنی مثلِ جغد هستند،مانند جغدان

یا ،من هاي ذهنی دشمن انسانی هستند که به حضور زنده است.کسی است که من ذهنی دارد،زنده است جغد

نمی ،بنابراین چون جغد شدیم در این ویرانه ذهن یا این جهان زمین گیر شدیم.می خواهد به حضور زنده بشود

.کلید تکرار است،شما تکرار کنیدام اگر شما این اشعار را خوب بخوانید که من بارها خواهش کرده.توانیم برویم

اشتباهات ،اشتباهات شما نیست.یواش یواش خودتان اشتباهات خودتان را خواهید فهمید.تکرار،تکرار،تکرار

.من ذهنی است و اشتباه همۀ ما است

ما خیلی .ایمهدانشمندان خودمان را نخواند،ما آموزش هاي عرفاي خودمان،یمامین گیر باقی ماندهما من ذهنیِ ز

همه اشاره ،شما می بینید که امروز این همه آیه قرآن.ایمهنفهمید،یمایا خوانده،یمااز حتی آیات قرآن را نخوانده



# Programگنج حضور769برنامه شماره 769

63: صفحه

هیچ کس به ما نگفته است شما باید ،عت کنیم هشیارانهباید مراج.می کند به این که ما باید از ذهن راجع بشویم

شما تا حاال به ارجعی عمل ،و هیچ نفهمیدیم که چه چیز استایم،هبرگردید را ما شنیدهمین طوري این.برگردید

برگشتن چه .خوب ما چه جوري برگردیم،به سوي او برگرد،می گوید به سوي او برگرد.اید؟هیا فهمیداید؟هکرد

.وري می شودج

3748مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

قصد آزارِ عزیزانِ خداکنیم از غایت جهل و عمیمی

گفتم براي این که من ذهنی با عینک هم هویت .؟چرا کور،و کوريِ من ذهنی،می گوید از غایت جهل من ذهنی

شما این جهل و این کوري را .به این دلیل است که عقل آن هم هویت شدگی را داردهم اش جهل.شدگی می بیند

؟چه قدر فرق دارد،با هشیاري حضور که با دید خرد کُل می بیند و دانایی ایزدي را داردمقایسه کنید

اگر دشمن .ما دشمن کسانی هستیم که به حضور زنده اند،درد پرستی می کنیم، و ما با این بینش که باور پرستی

مگر چقدر .نبودیم ما تا حاال در این مدت، آموزش هاي موالنا یا فردوسی یا بزرگان خودمان را جا می انداختیم

چقدر تغییرات ایجاد شده است با یک .همین آموزش ها را؟طول می کشد که این ها را بین مردم جا بیندازیم

؟چرا،پس ما کار نکردیم؟با چند نفر که ما داریم کار می کنیم،یون کوچکتلویز

تا ،مسئله حل کنیم،اگر ما فکر می کنیم که ما باید مسئله سازي کنیم،لزومی نداشته است، از دید من ذهنی

را نمی مثل آن مرغی که هیچ وقت صحرا.و هیچ موقع به فضاي یکتایی نرسیم.تمام بشود،عمرمان صرف بشود

آخر سر توي .قفس را می شکند و قفس را درست می کند،هی قفس را می شکند و قفس را درست می کند.بیند

چه فایده دارد که ما متخصص مسئله .ولی متخصص می شود در بستن و باز کردن بندهاي دام،قفس می ماند

چهار تا مسئله زائیده می ،ک مسئلهآن هم حل کردنی که از گشایش ی،درست کردن و مسئله حل کردن هستیم

.شود

3749مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پرّ و بالِ بی گُنَه کَی بر کنَند؟جمعِ مرغان کز سلیمان روشن اند

اینها پرّ و بال بی گناهان .از دید زندگی می بینند، ندابه خدا روشن شده،یعنی همۀ مرغانی که در زیر فکرهایشان

فورا آنها را باور پرست و ،ما نمی گذاریم آنها پرّ و بال بگیرند،بی گناهان بچه هاي ما هستند.؟را کَی بر می کَننَد
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ببینیم موالنا چه .سلیمان رمز خدا است.ندانمی کنند این کار را آنهایی که به سلیمان زنده.درد پرست می کنیم

.می گوید

به کار اش و در تربیت بچه،یاد بگیرد،بخواندایک پدر و مادري موالنا بخواند حقیقت،اگر موالنا را بخواند یک نفر

یا سعی می کند خیلی ؟آن را جغد می کند؟با چیز هاآن را هم هویت می کند؟پرّ و بال آن را می کَنَد،ببرد

می گوید ،محکم نچسبد به این جهان.تا این که خیلی درد ایجاد نشود،سطحی هم هویت بکند با این جهان

این .این مرکز تو نشود.ولی با این هم هویت نشوي،باید تحصیل بکنی.شما باید این چیزها را داشته باشیام بچه

،اید بچه داشته باشیب،باید همسر داشته باشی،باید خانه بخري،باید بروي سرِ کار،دانش را باید به دست بیاوري

کی این ها را ما به بچه هایمان می .دائما در مرکزت باید خدا باشد.ولی با هیچ کدام از این ها هم هویت نمی شوي

.ما پرّ و بال بی گناهان را می کَنیم.گوییم

3750مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بلکه سويِ عاجزان چینه کَشَند

آن مرغان خَوشندبی خالف و کینه، 

نمی دانند و اعاجزان باز هم آنهایی هستند که واقع،می گوید سوي عاجزان،ببینید چه چیز می گوید موالنا

،بلکه این برکت هاي معنوي را به سوي آنها،جوانان ما،از جمله بچه هاي ما.محتاج آنهایی هستند که می دانند

.دانه درست می گذاریم و کینه نداریم،غان ما دانه می گذاریمچینه را مثل این که همین طور، به سوي مر

می گوید این بال را که سرِ، حاال نمی .ما دشمن انسان ها هستیم،این حرف خیلی مهم است که دارد می گوید

ل من ذهنی می خواهد یکی را مث.و این من ذهنی کینه دارد.کینه داریم.خواهم بگویم بچه هایمان ما می آوریم

ند گفتند من اتا حاال چند نفر آمده.یواش یواش توي این برنامه این ستیزه و کینه باز می شود.خودش بِکُند

بگویم براي بچه ید آزبانم نمی،آیا همین کینه را.می خواستم انتقام بگیرم،کینه داشتم،دشمن همسرم بودم

عاجزکه می خواهیم آنها را؟ما همان کینه را به انسان هاي دیگر هم داریم،ندانسته،ناخود آگاه،هامون هم داریم

.کنیمخودمانمثلکنیم،پرستدردکنیم،پرستباورکنیم،بدبختراهاآنوکنیم
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3751مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

راگشاید راه صد بلقیس میهدهد ایشان پیِ تقدیس را

وقتیهااینکه،گویدمیام، آوردهراتایشدویکیمن،زدهمثالاینجاموردتاچندآالنکهگویدمی

قبالبلقیسکنند،میبازسلیمانسويبهرابلقیسصدراههااینبیرون،درکندکارخواهدمیهایشانمرغ

غزلدرامروزو.گرفتصورتهدهدۀوسیلبهآنو،کردبازراراهسلیمانوبودسباسرزمینپادشاه،خواندیم

ماکهعملیهرپسن،ابرسسالممنازوخورشیدسويبهبروهستیپیمارهکههوشیارياي:گفت،داشتیم

بازيماکهنقشیاصطالحبهآنبهکندمیتشویقرامردمعملاین،باشدهوشیاريزیرشگرادهیممیانجام

. کنیممی

عشقزمینهاگراست،وظایفسريیکنقشخوبباشد،سلیمانزیرشاگر،معلمینقشمثال،مادرينقشمثال

خواهیدمیرایکیشمااگر.شودمیانجاموشودمیبیانجوريیکاعمالاینببیندراعشقعشقو،باشد

عشقیۀ زمیناساسبراگر،بشودبازرویشبهزندگیسويبهبرگشتراهوبرودزندگیسويبهکهکنیدمتقاعد

اصالایشانذهنیمنبا. شودمیجوريیکباشد،ذهنیمنبااگر،شودمیجوريیک،کنیدکاروکنیدصحبت

متقاعدرابلقیسرفت،ایشانهدهدگویدمیاینبنابر. شودمیدیگرجوریکعشقیۀ زمینباکند،میصرفنظر

.کرد

3752مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بودبازهمت آمد و مازاغزاغِ ایشان گر به صورت زاغ بود

استزندهسلیمانبهکهکسییککهگرچهگویدمیاست،ذهنیمنهايخاصیتازیکیهمیندانیدمیزاغ

کند،میکارهماو،داردزندگیهماوکند،میمثلتولیدهماوخورد،میغذاهماویعنیدارد،زاغهمآن

استزاغظاهراگرچه. برداردچیزيدنیاازخواهدمیبخورد،غذاخواهدمیوداردزاغهمایشاناستدرست

کهاستاینمازاغازمنظورجاایندرو. استمازاغوخداستخواستاست،همتباز،استالهیباززاغش،ولی

نمیجلبراشماتوجهجهانازچیزيهیچدیگربازگشتبهکردینشروعکهوقتیشمایعنیلغزد،نمیچشمش

.آوردمیآیهاینازموالنارامازاغوکند
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17، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم

ٰ◌ ما زاغَ الْبصرُ وما طَغَى

.چشم خطا نکرد و از حد درنگذشت

اینکهبراي؟هستچراهمهبراياست،همهبرايولیاسترسولحضرتبرايگویندمیمردمآیهاینکهگرچه

حدياز،بکندنبایدهمطغیانموقعهیچو،بلغزدنبایدرود،میخداسويبهکهبعدبهجایییکازمادلچشم

میگوییممیکنیم؟میطغیانجوريچهماکهکنیدنگاهاالن. نگذردتعادلآنکندمیتعیینبرایشزندگیکه

.طغیانیعنیمقاومتاصالمقاومت؟جوريچه؟هستیمتوصیفدرجوريچهدانم،

،کندمیتعیینرااتفاقبهترینقضادانیممیماو،کندمیتعیینلحظهایندرقضاکهاتفاقیمقابلدرکسیهر

رااودمجلويکهکسیگذرد،میحدازکند،میطغیانآدماینکند،میمقاومت،کندمیستیزهتسلیمجايبه

دانم،میمنگویدمیشودمیبلندکسیهردانم،میگویدمیکند،میطغیانآدماینمقاومت،باگیریدمی

. بشودبایدتسلیمشود،میخداشریک

شود،نمیخارجایزديکنترلازانسانذهناست،ذهن،استذهنیمناییهجوریکزاغگویدمیاینجادرپس

همهمتهمت،بازشود،میمازاغ. کندنمیهمطغیانوکندنمیخطاچشمشاینبنابر،استتسلیموقتی

زندهزندگیبهکهکسیید، آمیشدگیهویتهمازکهداردپستهايخواستهذهنیمن،استایزديخواست

میکجاازراهمت،راایزديخواستکند،اجراخواهدمیراایزديخواستکهاستبازياست،همتبازاست

.استمهمخیلیید آمیبوجودتسلیمباکهشدهگشودهفضاياینپس.شدهگشودهفضاياینازآورد؟

نمیدیگرچیزشماگشایی،فضاازغیرتسلیم،ازغیرذهنی،منازغیرآقاگویندمیگیرندمیایرادبرخی

میراچیزتاهزارانانسانکهاستزدنحرفبهبودنحریصخاطربههماینکه،نیستدیگريچیزآخردانید؟

خانهنهوچرخازمگوگویدمیوقتی.زندمیحرفروشنموالنا. گویدمیچینیستمعلومسرآخرهمبهبافد

چی؟یعنیبفرماییدشماچی؟یعنیبیرونبروخیالونقشپرۀ خاناینازخیزاست،ذهنخانهخانه،وزیا

شما.استسادهخیلیآورده،موالناکهقرآنیهايآیهازحتیوموالناازاستفادهباخداسويبهرفتنۀ قضیاین

هیچدیگر،استچیجریانگرفتیتصمیموقتیبلغزد،نبایدآدمچشمکهچی؟یعنیمازاغشویدنمیمتوجه

حدازدانیدنمیشما.فهمندمیهمهفهمیم؟نمیچراکند،جلبرااش توجهبلغزاند،نبایدرااوچشمچیزي
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نبایدما،باشیمخودمانموزونو،باشیمخودمانترازويبایدماکهیعنیدانیمنمیماکهچی؟یعنینشدنخارج

؟هستچیترسادههااینازدیگرهااین،ببریمکاربهمعنويبرايراذهنیهايکشخط

بعد،بشوندگمدانشاینتويهمخودشانبشونددانشمندوبخوانندوبزنندحرفآنقدردارنددوستهاخیلی

گوییم،میچهنیستمعلومزنیممیحرفساعتدو،دانیمنمیبکنیم؟بایدچکارهست؟چیجریانآقابگویند

موالناکهتوضیحاتیاینبا،ستسادهایناستزیباییفرمولخیلیذهنی،منازغیرشماگیردمیایرادهمبعد

حاالکردمعرض.قضیهشدهسادهخیلیبدهید،نجاتتوانیدمیراتانزندگی،بخوانیدشمااگردهدمی

حدازونلغزیدچشمشرفتمیخداسويبهوقتیکهاسترسولحضرتمورددراینگویندمیقرآنمفسرین

بهمامورددرموالناهستهممامورددرولی.بودصفراش ذهنیمن،بودزندگیاختیاردرتمامایعنی،نگذشت

.بردمیکار

3756مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کز درون، قند اَبد رویش نمودطوطیِ ایشان ز قند آزاد بود

قندبهاحتیاجدارد،شادي،داردشادمانیبهاحتیاجکهرسیده؟حضوربهکهانسانیدارد،طوطیهماویعنی

قندشده،زندهحضوربهکهاالنولی،داشتاحتیاجبیرونقندبهبودذهنیمنوقتیحاالاست؟درستدارد،

جهانیاینهايشیرینیدنبالبنابراینپس.نمودهرواوبهاستجاودانهکهلحظهاینشیرینیابدي،شیرینیابد،

که يشادنیاز درون انکهیايدهد آزاد بود، برایکه ذهن نشان مرونیجهان بقندازایشانطوطینیستدیگر

.گریدنداردرونیبه قند باجیاست، که احتلیاصنقدریاست و اادیزنقدریاید آیجوشد میم

3759مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چون ندیدستی سلیمان را دمی؟تو چه دانی بانگ مرغان را همی

،يادهیرا ندمانیلحظه هم سلکیتا حاال نکهیايبرا،یبفهمیتوانیمثل موالنا را نمیتو بانگ مرغان:دیگویم

یمياتواند بفهمد عسل چه مزهیعسل نمفیعسل را خوانده، با توصفیفقط توصده،یکه عسل را نچشیکس

دو تا فکر، دو تا نیدو تا فکر، به عمق بنیبینیریشهبدو تا فکر،نیبه فاصله بمیلحظه در اثر تسلکیدیدهد، با

بعد آن ند،یرا ببمانیلحظه سلکی،را بخوردیعسل زندگند،یآن را ببینیریزنده بشود، ش،صندوق بقول موالنا

.دیگویفهمد موالنا راست میموقع م
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کار را نیاگر ادیگویمبوده،بوده در کالم بوده، در بحث و جدل بوده، در الگوها فیدر توصشهیکه همیکس

مرکزت، آن موقع يباورها را هم بگذارنیاگر ا،یهستنداریتو دم،یتیکه با آن هم هو،یکار را بکننیا،یبکن

تو بانگ مرغان را نیبنابرا،يدیلحظه هم آن را ندکیعسل را نچش، ينداريبا خدا کاریول،ينداریدیعنی

.دیزنده شدیشما اگر به زندگایمثل موالنا یینهامرغان انسا. دیفهمینخواه

3762مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

عاشقِ ظلمت، چو خُفّاشی بودرودمرغ کو بی این سلیمان می

یعنی، ستیهمراهش نمانیشود و سلینممیکه تسلیکه، انسانیکه مرغدیگویمد،یگویچه مدیکنیمتوجه

عاشق ظلمت ذهن است و ياریهشنیآدم، انیمرغ، انیکند، اینمتیاو را هداارانهیهشست،یخدا همراهش ن

دیتوانیماتیابنیبا اد،یدانودپرست است، جهل پرست است، کور است، حاال شما خیکیتارمثل خفاش است،

.دیخودتان را بسنج

3763مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا که در ظلمت نمانی تا ابدسلیمان خو کن اي خفاش ردبا 

در ،کند که مرتب فضا را باز کندیخو ممانیبا سلیکسید آینمرونیاست، که از ذهن بیرد من ذهنخفاش

که به درگاه خدا یمن ذهنیعنیخفاش مردود باشد، خفاش مردود دارد آدم دوست نیهميابتدا سخت است، برا

ضیاختالف دارند، همه مرخانوادهکشند، همه در یهمه درد میمن ها هم خوب است، در زندگيراه ندارد، و برا

دیگویم.بد استیلیمردود بودن از درگاه خدا خنیو ا.نداردیاشکالچیهمیما هم دار،هستند، همه غصه دارند

.میبشومیتسلدیمرتب بامانیسلخو کردن با يخو کن، برامانیتو با سل

نیاهبنیبشو، چکار کنم، اسم دمیتسلشوبمیتسلدیگوئیمیهندیگویمرندیگیمرادیها ایهم بعضنیا

يگذاشتند اسالم که، برایکه اسمش را نممهم نبوداسالم، اگر درست نبود ومسلمان،م،یرا گذاشتند تسلیبزرگ

است که مالزهیکار است، مقابلش مقاومت و ستنیهم،کندیلحظه از جنس او منیکه ما را در ايتنها کارنکهیا

و از جنس او شدن؟ییو فضا گشامیآخر، تسلچه کهیعنیمیگوئیکه ما ممیخو کردنقدریکه ا.استیمن ذهن
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3763مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا که در ظلمت نمانی تا ابدبا سلیمان خو کن اي خفاش رد

نجایامیمهمان خدا هستنجایکه ما در ایچند سالنیکه امیو بارها گفت.ماندیخواهیکیتا ابد در تاروگرنه

.او زنده شدن استتینهایآمدن و به برونیشدن با ذهن و بتیفرصت هم هو

3764مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رويره، که بدان سو مییک گَزي

شويهمچو گَز، قُطْبِ مساحت می

و ماستیره پياریهشنیگفت، ایاست امروز مادتانیگز واحد طول است، وجب هرچهکیایمتر کیدیگویم

و .آن آفتاب، از ما سالم برسانيبرو به سومیتسلقیگفت که تو از طریماش ياریو به هش.شناسدیراه را م

نیایعنیکنم، سالم یمییشناساو زندگی تیمن شما را بعنوان خدا و خدائیعنیسالم. استنیسالم هم هم

یمییشناسایمن شما را بعنوان زندگ،یهستیهستم، تو از جنس زندگیمن از جنس زندگیعنیسالم گر،ید

تو و با يمن فضا را در اطراف فرم تو و رفتار تو و باورهام،یستیما متفاوت نم،یجنس هستکیکنم، ما هر دو از 

.کنمیمصبرکنم، من یمن باز ميشدتیکه هم هويزیهر چ

یخدا دعوت ميمن تو را به سودیگویکند، میرا مهیتوصنیو صبر کار من است، او هم به من همییفضا گشا

،يعاشق دارکینجایبگو که ا،به آفتاب سالم برسانکنم، پس تو برو یدعوت مییکنم، و به صبر و فضا گشا

نه به ،يزیشراب را خودت به ساغر من بریلطف کنتوهست، و االن وقتش است که یشدگیتیهم هودچارمنتها

.زدیبه ساغر من بریمن ذهنیعنیاز خدمتکارانش بفرما، یکی

يرود، به سویممتر آن ور تر کیکه یحاال کسزد،یتواند شراب را به ساغرمان بریشود خدا میپس معلوم م

نیهميبرام،یخودمان را با او بسنجدیما بایعنیشود،یميمعنويریمتر واحد اندازه گمانند همان،رودیخدا م

و شما هم اگر آن طرف ،دیرا بسنجتتانیاست، معنويموالنا که متر معنوبادیشما با.نجایامیخوانیموالنا را م

یمدیاگر آن شخص شما را قبول دارد، تائیعنید،یشدتیمعنويریواحد اندازه گدیکه رفتيابه اندازهدیرفت

خوب یلیخواند، خیبا موالنا متانیو رفتارهاتانیکه تمام فکرهادینیبیشما اگر مد،یکردشرفتیکند، شما پ
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که نهایبابا اد،یگویتان میخواند و من ذهنیکه نمدینیبیاگر مد،یکردشرفتیخوب است پس پیلیاست، خ

.دیبدان که اشکال دارند،یگویمنهایاستیچنیباال نرفته بود، انقدریبلد نبودند، آنموقع که اصال سواد ا

3765مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رهیلُوکی میاز همه لنگی و، جهیوآنکه لنگ و لُوك آن سو می

یکشد، حتیمنیزمياست که خودش را رویتواند راه برود، لوك کسیاست نمچالقشیکه پاهایکسلنگ

یذهن ميشویممیتسلیکه به هزار زحمت هیکسيا:دیگوی، م.و لوك استستدیتواند بایهم نمشیپايرو

ادتی،یجهیو میکشیمداخيلنگ و لوك خودت را بسو،يکار ندارگرانیبه دیکنیخودت کار ميبرد، رو

.خوشحال باش، کار کنپس،یرهیميداریمن ذهنیو لوکیباشد از همه لنگ
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