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64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تو دیدي هیچ عاشق را که سیري بود ازین سودا؟
تو دیدي هیچ ماهی را که او شد سیر ازین دریا؟

تو دیدي هیچ نقشی را که از نقّاش بگریزد؟
خواهد از عذرا؟تو دیدي هیچ وامق را که عذرا 

بود عاشق فراق اندر، چو اسمی خالی از معنی
ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما

خواهیتویی دریا منم ماهی، چنان دارم که می
ام تنهابکن رحمت، بکن شاهی که از تو مانده

چه قحط رحمتست آخر؟اَیا شاهنشه قاهر
االاي حاضر، گرفت آتش چنین بدمی که تو نه

اگر آتش تو را بیند چنان در گوشه بنشیند
کز آتش هر که گُل چیند، دهد آتش گُلِ رعنا

توتو، مبادا یک زمان بیعذابست این جهان بی
ست و بال بر ماتو، شکنجهبه جان تو، که جان بی

خیالت همچو سلطانی شد اندر دل خرامانی
چنانک آید سلیمانی درونِ مسجد اقصی
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مشعله برشد، همه مسجد منور شدهزاران 
بهشت و حوضِ کوثر شد، پر از رضوان، پر از حورا

تعالی اللَه، تعالی اللَه درونِ چرخ چندین مه
پر از حورست این خرگه نهان از دیده اَعمی

زهی دلشاد مرغی کاو مقامی یافت اندر عشق
به کوه قاف کی یابد مقام و جاي جز عنقا؟

شهنشه شمسِ تبریزيربانی،زهی عنقايِ 
که او شمسیست نی شرقی و نی غربی و نی در جا
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز64شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

الزمشویممیردداریم770شمارهبرنامهازاینکهبهتوجهباوکنممیاجرابرایتانرا770شمارهبرنامهامروز

ابیاتکهگرفتهقرارمااختیاردرامکاناینکه،کنیمرضایتاظهارمانهمهوبیاوریمبجايراخداشکرکهاست

و،ببریدبکارعملدروبشنویدراابیاتاینشماو.کنیمپخشخدمتتانوبخوانیماینجاراموالنامثلبزرگی

.کنیدعملخودتانآفرینشاززندگیمنظوربهو،ببینیدراذهنیتانمنهايلغزش

و،بشویدجاودانه،بشویدآگاهابديلحظهاینبهو،ابديلحظهاینبهبرگردیدذهنیمنازیواشیواشیعنی

اینورحوادثبادباابرمثلو ،ماباشیمریشهبیو،کنیدزندگیذهنیمندراینکهازو.کنیدپیدابینهایتریشه

بدانیدراموالناقدرو،کنیدشکرباشید،راضیهمشماامیدوارم.کنیمتمامراباشیمبیهودهغمزیروبرویمآنورو

.ببریدبکاروبگیریدیادو،بدهیدگوشدلوجانبارادانششو

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تو دیدي هیچ عاشق را که سیري بود ازین سودا؟
هیچ ماهی را که او شد سیر ازین دریا؟تو دیدي 

همماوکندمیبشرفعالًکهزندگیکهبگویدخواهدمیدومواولبیتدرمخصوصاًغزلاینکردنمطرحباموالنا

معشوقشبهورزي، یا عشقعشقازعاشقکهاستاینشبیهیا.استعاديغیرحقیقتدر،هستیمآنهاازیکی

ماکهدانیممیماو.خداستمعشوقو،استانسانعاشقاینجادرو.بشودسیردریاازهمماهییاوبشود،سیر

هویتحسفکرياقالمبهیماشدهجهاناینواردکهوقتیازو،هستیماوجنساز،هستیمخداامتداد

جهاناینچیزهايو،استفکرکهمنمالواستفکرکهمنمثلشدهساختهفکرازکهياکلمهوایم،بخشیده

خواهروبرادرمادر،وپدرمثلمفاهیمیدانممیچهمثل،پولمثل،شوندمیارائهمابه،هستندفکربصورتکهرا

.یمادادههویتحسآنهابهما،شدهویتهمآنباشودمیکهچههرپول

ذهنیتصویریکشدههویتهمفکرهايچرخشازشوندمیعوضمرتبفکرهاذهندراینکهبهتوجهباو

هوشیاريکهاستذهنیمناسمشذهنیتصویرآن.هستیمذهنیتصویرآنکنیممیفکرماکهآمدهبوجود

واستجهانبهمتکیبنابراینو.خداستجنسازکهرفتهیادشو،آوردهبوجودخداامتدادیعنی،آوردهبوجود

.خواهدمیهویت،خواهدمیزندگیهاشدگیهویتهماز
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جنسهستیمخداجنسازماکهگویدمی.کندمییادآوريراانسانمسألهمابهغزلهااولدرمرتبموالناولی

زندگیآنهاازوشدهجهاناینچیزهايعاشقهوشیاريیاخداجنسایناگرو.استخودشعاشقهمخدا

ازخداجنسکهدیديحاالتاتو:کهگویدمیبنابراین.نیستعاديکاراین،داندمیعاديراکاراینوخواهدمی

هماینو،کنیمینگاهجهاناینبهذهندررفتیچراتوپسنشود؟خودشعاشقخداجنسنشود؟خداجنس

شدهمرسومقدرو اینمصطلحاست، غلطاینوشدهغلطقدرایندیداینو،هستنددیدتعینکهاشدگیهویت

.استعاديغیراشزندگیکهکندنمیفکرکسهیچکه

درد،کندمینگاههاشدگیهویتهمپشتازکههوشیاريایندیدعینکشدنعوضاثردرکهدانیممیماو

زندهخودشبه،شودنمیآگاهخودشاز،استزندگیجنسازخودشکههوشیاريکههمینیعنی.شودمیایجاد

،استزندگیخودشدرحالیکهخواهدمیزندگیآنهاازو،بیرونیچیزهايبهدهدمیهویتبلکهو،شودنمی

ایجاددردکاراین،هستیمپرستباورمامثالً.پرستدمیوساختهخداهمآنهاازو،استهوشیاريخودش

پرستدرد،کندایجاددردبیایدانسانکهاستعادياینآیاگویدمی.شودمیهویتهمهمدردهاباو،کندمی

؟دیديچیزينوهمچحاالتاتو،خداستمقامشایستهاینکند؟حملدرد،باشد

اینقدر،استعاديغیراستغلطکاراینکهدنگویمی،کنندمیناایشکهصحبتیاینباولی،دیدیمماکهالبته

بیایدکندرهاراآبماهیاینکهرا،کاراینکندمیتشبیهوشوي؟نمیمتوجهتوچطور،استعجیبوعاديغیر

.داردبستگیآببهاشزندگیتمامحالیکهدر،کندزندگیخشکیتوي

چیآباینببینمخواهممیمنبگویدکهدیديماهیحاالتادریا؟اینازسیرشداوکهرا،ماهیهیچدیديتو

غرقآبتويخودشحالیکهدروبخواندکتابو،چیستآبکهسؤالسؤالهیکندسؤالواینهاوهست

ماکهفکرهاییاینکهبگویدخواهدمی.نکندرافکرهاایناگر،کندشناآبتويتواندمیواستآبتويو،است

خوشبختیخواهیم،میامنیتحسخواهیم،میزندگیاجسامازچونماو.کندمیجداخداازراماکنیممی

طولخیلیهاخوشیایندهندمیراهاخوشینآکهوقتی،بدهندمابهتوانندنمیهماینهاو،خواهیممی

.روندمیبینازکهکشدنمی

چسبد،میکمتردوملیوانچسبد،میاوبهاوللیواناستتشنهخیلیآیدمیايتشنهیککنیدفرضمثالً

اینچیزهاییبخورد،خواهدنمیدیگربدهیاگرراچهارملیوان،چسبدمیکمترخیلیخیلیدیگرسوملیوان
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.رادیداینکندنمیرهاو،داندمیجهانیاینچیزهايدررازندگیذهنیمنولی،هستنداینطوريهمجهانی

است،غلطکردنزندگیاینطوريکهفهمیدخواهیباالخرهاست،غلطدیداینکهکنیقبولخواهیمیگویدمی

،استعاديکاراینبگوییدوکنیدپخشدرد،کنیدانباشتهرادرد،کنیدایجادرادردهمهاینشمااینکه

بهبینیدمیکهچیزياینبگیریدنتیجهوندیدید،نهبگویدخواهدمیحاال؟تادیدیدکنند؟میزندگیاینطوري

.استغلطآیدمیعادينظر

ماولیندارد،ذهنماهیخوشبختانه،ذهنبهبرودسوالایناثردر؟چیستآبکهکندفکرآبتوينبایدماهی

،هستیمماذهنیمناینکهکنیممیفکرداریممرتب،هستیمیکتاییدریاي،هستیمزندگیآبتويکههم

ماهیمثلماو،استذهنهمههاچجورياینشود،میچجوريبرسماوبهاگرمنباشدچجوريبایدخداخوب

آنوشدیمزندانیذهنتوينتیجهدرکنیم،زندگیآبدرتوانیمنمی

تودیداینوکشیمیدردکههمهاین،نه:گویدمیموالناهستندعادياینهاانداختیمجاذهندرکهرارسومی

راذهنیمنابزارهاييهمهو،کنیجستجوزندگیبایدتوجهاناینازو،استجهانیاینچیزهايدرزندگیکه

.هستندتو ذهنساخته،هستندغلطهمهاینهاخدابهرسیدنبرايبريمیبکارکه

امتداداستقدیمکه،داردوجوداصلیمنیک،داردوجودمااصل،داردوجودهوشیاريمادرکهدانیممیماو

من،بودهموقتاین،ساختههوشیاريکهداردوجودهمحادثوجدیدچیزیک،خداستجنسازخداست

بصورتماکه.بشودمتالشیگذاریمنمیماو،بشودمتالشیبزوديکهاستقرارذهنیمن،ایناستذهنی

کارکهبگویدخواهدمیگذاریم؟نمیچرا. ماگذارد؟نمیکی. بشویمآزادآنتويازخودبهقائمزندگییابینهایت

اینکهنهاست،ممنوعزندگیاینجورخدانظرازیعنیغیرعاديگوییممیوقتی. دانیدمیعاديشماراعاديغیر

.کنمزندگیاینطوريخواهممیمنندارداشکالی

خسته،رفتهسرمانحوصلهماوشده،منعکسدنیااینازماسیريدرماهیبصورتدریااینازماسیريو

دیدیم،باشیمداشتهآرامش،بشویمشادو،بیاوریمدستبهرازندگیکردیمکوششچههراینکهبرايشدیم،

چطورياست،عاديغیرکاراینگویدمیکردیم،میجستجوجهاناینیامانذهندررااینهااینکهبراي.نشد

راآبماهیمگرکنی؟میجستجوقدرآنچراهستیزندگیخودتو هستی،شاديخودتوفهمی؟نمیتو

.هستیآبتوينکنیجستجواگرتوکند؟میجستجوي
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رااینهاگفتیمکهخوانممیبرایتانراآناز تاچنداینجاماخواندیمراکلیديابیاتگذشتهجلساتدربله،

خیلیکنیمپیدارااشمعنیوراابیاتاینکنیمقبولاگراینکهبرايبگوییم،معنويهندسهابیاتتوانیممی

گویدمیکنیدتوجهرابیتاینگیرد،میرااشتباهجلويجاهاخیلیدهد،میمابهحلراهجاها

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلغیر نُطق و غیر ایماء و سجِلّ
اینبهآییممیماکهاستاین،هوشیاريبصورتکنیممیپیداماکهمرکزيبادلیاولینداریم،دلجوردوخوب

هاشدگیهویتهماینبههمدردهاکند،میایجاددردشدنهویتهمچیزها،باشویممیهویتهموجهان

.دردفضايبگذاریمتوانیممیرااسمشکهکنیممیپیدادردپرمرکزیکماو،شوندمیاضافه

تشعشعاتبگوییمودردوکند،میایجادمغناطیسیيحوزهشبیهبگوییميحوزهیکدردفضايمامرکزدر

خیلیبخواهیماینکهولوکنیم،پنهانمردمازرادردپرمرکزاینتوانیمنمیما.شودمیصادرمامرکزازمخرب

بطوریکه،بشویمخالصدردپرمرکزاینازجوريیکاگراما.استدردازپرمااولیهمرکزاینپس.کنیمسعی

همانما،بشودگذاشتهکناروبشودجارو،بشودجاريهاشدگیهویتهماینوبشودمتالشیذهنیمن

تشعشعاتیهممرکزایناز،شودمیبینهایتوخدابهشودمیزندهمامرکز،بودیماولازکهبشویمهوشیاري

.کردپنهانشودنمیهمایناست،لطافتازپراست،عشقازپر،استزندگیازرپکهشودمیساطع

هنوزوشدههویتهمجهاناینبهآمدهکهاستانسانیدلودردازپردلیکیداریم،دلجوردوپس

زندگیبهلحظهایناتفاقپذیرشوتسلیمطریقازهوشیارانهکهانسانیدلو.نکردهکارخودشرويهوشیارانه

همهايعینکاینیکییکی.شدهعوضمرکزشو،رادردهایشبدهدشفاوکندپاكرادلشکهدادهاجازه

بهاولیههوشیاريعینکآندوباره،شدهبرداشتهچشمشروي،هستنددردهمهابعضیکهشدگیهویت

:گویدمی.شدهدرستمرکزشهمشدهدرستدیدشهمه،شدزدهچشمش

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلغیر نُطق و غیر ایماء و سجِلّ
ازاگرآید،میبیرونتشعشعجورهزارصدانسانمرکزازنوشتنازغیرواشارهوایماازغیرزدن،حرفازغیر

این.پوشاندرااینشودنمیوآیدمیبیروندردباشدمردگیجنساز،آیدمیبیرونزندگیباشدزندگیجنس
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مننهکهبگوییمو،مردمازبپوشانیمرااینگفتگوبابخواهیمباشددردازپرمرکزمانماکهاستاین.مطلبیک

.بکندآشکارتواندمیمرتبراخودشمرکزایناینکهبراي.داشتنخواهدامکانایندارمخداییمرکز

بهرسیممیبنابراینبکنیم؟بایدچکارداریمرادردپرمرکزاینماحاالکهبیایدپیشسؤالایناستممکناما

کهداردتشعشعاتیانسانمرکز:کهگفتمعنويهندسهاولبیتپس. استمهمخیلیخیلیکهبعديبیتتادو

.استغلطکاراینفهمندنمیمردمکندفکر،کندپنهانبخواهدکسیهر.کردپنهانشودنمی

مادرداینمانکنیماگراینکهبرايها،شدگیهویتهمازکنیمپاكرامرکزاینکهکنیمکاريیکبایدمادوم

مخربفکرهايخودبهخودواستدردازپرمرکزتانکهبیندمیشماوقتیقبلبیتدر.آوردخواهددرپايازرا

شمافکرهايآیدمیسیاهیمودیک،درديفضايیکوشودمیفعالدردفضاياینهاموقعبعضییا،کنیدمی

طولدرماکهرادرديفضاياینکههستموقعآندر،کنیدمیمخربیامنفیفکرهايشماو،گیردمیبکاررا

فعالوقتی.شودمیفعالهاموقعبعضیکهاستهمینبراي.کندترمیمراخودشخواهدمی،کردیمایجادزمان

.گیردمیاختیاردررافکرهابالفاصلهشودمی

انساندرهامکانیسماین،ندارمنظرخاصیآدمیکبهمنکنیدتوجه،دردازپرمرکزیکازشدنرهاطرزو

صادقهمهمورددرابیاتاینپسانسان،مرکزیعنیدل،گویدمی،اینجاگویدنمیراکسیببینیدهمموالنا.است

توانیدمی،باشیدتیزودیباشحاضرکافیاندازهبهشودمیفعالدردفضاياینکهوقتیشمااگربله.است

داردانسانکهوقتیخواهد،میهوشیارانهحضوراین کار .بگیرداختیاردرراتانفکرهايدردفضايایننگذارید

خشمگینخواهدمیرود،میباالآدمتببینیدمیافتدمیکوچکاتفاقیکیا،بشودخشمگینشودمیکنده

بگیرداختیاردرراشمافکرهايوشماذهنخواهدمیدردفضاياینکهاستموقعآن،بدهدنشانواکنشبشود

.بشودبرقراراتصالایننگذاریموباشیمحاضربایدموقعآنما.کردنمنفیفکرهايبه کنیدشروعو

ذهنیمنیعنی،دردفضايبیناتصالشودمیولی.شدخالصشودنمییکدفعهدردازپرمرکزاینازکنیدتوجه

بکارراشمافکرهاينتوانددردفضايبطوریکهاتصال،اینبهزدصدمهمرتبشودمی.کردمختلرافکرهاو

رااتصالتوانیممیولیببریم،بینازکوتاهیمدتعرضدرکاملبطوررادرداینتوانیمنمیمابنابراین.بگیرد

اینکهوقتیشمایعنی.استالزمهوشیارياینکهبرايبشویم،ناهمانیدهتوانیممیگوییممیرااینکنیم،مختل
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مطلبیهمموردایندرنشویم،دردفضايباهنگامباید. باشیدآنجاباید،باشیدتیزبایدکنندمیحملهدردها

:گفتهکهستاپایینکهخواندخواهیم

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
اختیاردرراشمافکرهايآیدمیدردفضايیکاینکهمحضبهاینکهبراياندمهمهابیتاینخواند،خواهماالن

ذهنیمناینمن:کهبگوییدبایدموقعآن،مخربفکرهايوخودتانتخریببهکنیدمیشروعشماوگیردمی

نگاهشمااگرکنیدنگاهفقطباشیدتیز.مخربفکرهايدرکنمنمیگذاريسرمایهراامهوشیاريمننیستم،

کندمیترمیمراخودشوگیردمینباشیداگر.بگیرداختیاردررافکرهاتواندنمیدرونیدردباشیدهوشیارکنید

:گویدمیرااینبیتاینازبعدموالنابنابراینپس.کندمیایجاددردو

1501مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا بود کارت سلیم از چشمِ بدکار، پنهان کن تو از چشمانِ خَود
کههستکاریکفقطگفتخواند،خواهیمهمبازدیگر،استآنکاربرود؟بینازدردمرکزاینکهخواهیمیتو

.گیردمیقرارخداتوجهمورد

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

شود،میبرقراراتصالاینو،گیردمیبکارراشمافکرهايآیدمیدردفضايکهموقعیذهنی،منکاربانکردن

خوببکنیم،راکاراینبلهگوییدمیشویدمیقاطی،هوشیارانهکنیدمختلرااتصالاینشمااینکهبجاي

آوردنیعنیتسلیماست،الزمتسلیمکاراینبراي.نداردشمابهتوجهیهمخدابنابراین. بمیریدخواهیدنمی

دار،نگهپنهاناتذهنیمنچشمانازتوراکارکهگویدمی.کنیممیکارخودمانرويماکهکارگاهیبهخدا

بطوري، راذهنیمنبهمردنمردن،کارهمین، فکرهاودردفضايبیناتصالبهزدنلطمهکارهمینرا؟کارکدام

استدستگاهیکاستحادثیکذهنیمناینیعنیباالخره.بماندسالمتذهنیمنبدچشمازوکارتاینکه

آنتوانیممیما،کنیمکارحادثرويکنیمکاردستگاهرويتوانیممیما.هستیمخداجنسازماولیاصطالح،به

:گویدمیبعد.کنیمعملابیاتاینبهاینکهشرطبهکنیمکنترلرا
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1502مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خویش را تسلیم کن بر دامِ مزد
وانگه از خود بی ز خود چیزي بدزد

تسلیمبشویم،تسلیمبایدماکهشدمشخصپسبشوید،موفقتوانیدنمینفهمیدراابیاتایناگرکنیدتوجه

خواهدمیآمدهسیاهمودیکآمده،خشمییککنیدفرضاالناتفاق؟کدام.استلحظهایناتفاقپذیرش

.هستیمهوشیارتیزوکنیمنمیاعتراضوکنیم،میبازرافضاماکههستاینجادربگیرد،بکارراشمافکرهاي

فقطمزد،يحوزهیامزددایرهیاهممزددامکنیم،میتسلیمکنیممیبازافتد،میکهاتفاقیاطرافدررافضاپس

آندراو.استزندگی،خداستشدهبازفضاياین،کنیدمیبازرافضاشماکهموقعینیست،بیشتردانهیک

.داردوجودمزدشودمیایجادتسلیمبوسیلهکهشدهبازفضاي

یشههمهمنتیجهیعنی،افتدمیاتفاقییکدارد،اينتیجهیک،بدهدانجامفضاآناگرکهاستکاريتنها

االن.دادنخواهیمانجامسازندهوبخوربدردکاراصالًمانشویمآزادذهنیمنازاگرماکهکنیدتوجه.استآزادي

پس.استمخربکندمیکهکارهاییتمام.تندمیمرگحوشوحولدائماًذهنیمناین:گوید کهمی.خوانیممی

شمااگرحاال.گیریمنمیمزدنکنیماگرگیریم،میمزدکنیمکاراگرماکهداردوجودمزدحوزهیکايدایرهیک

بادامشود،میایجاددردهمیشهکنیدکارذهنیمنبااگر.نداردمزدکنیدفکروکنیدعملوببندیدراحوزهاین

.راایناید هکردتجربهشماو.استکاشتنپوك

درديآناست،ذهنیمنمالکهمابدچشماناینکنیدمیبازرافضاکهوقتی، مزددامبرکنتسلیمراخویش

.شودمیساکتآن،بکنیدمخربفکرهاي،کندتخریببگیرداختیاردرراتانفکرهايوباالبیایدخواستمیکه

اتهوشیاري،کنددخالتذهنیمناینکهبدوناتذهنیمناینازبیندنمیاووقتی.نمی بیندشود،میکورآن

کهنیستذهنیمنوهستخردوهستبرکتو،هستخداوهستیتوفقطفضاآندراینکهبرايکن،آزادرا

کنید؟میتوجهگذارد،نمیببیندچشمهایشاگرکند،خرابکاري

شما.اولبیتهمان.داردوجوددردفضايکنید،میحملدردکهکنیدقبولشماکهاستاینشرطاولینپس

کارخودتانرويهماگراست؟مرکزيچجورمامرکزکهکنیدشناساییوکنیدقضاوتراخودتانمنصفانهباید

هاعینکآنتاکنیدکارکنید،کارباید،نه،خداستازپرکهنگویید.استدردازپرنکنید،سؤالاصالًنکردید

بهرامافکرهايباالآیدمیدردها،استدردازپرمامرکز.فهمیدیمرابیتاینکنیدتوجهپسبشود،برداشته
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فضاآن،کنیمبازرافضاوبشویمتسلیمبایدشدنآگاهبراي.باشیمآگاهبایدماآیندمیکهموقعی،گیردمیکار

.گفتیمرابیتتادواینآمد،نخواهدبوجودتیزحضور،تیزآگاهینشودباز

کاررامزددایرهتسلیمباتسلیم.نداردوجودمزديدامگذاشت،نخواهدذهنیمنهايچشمیعنیبدهايچشم

گیریم،نمیمزداستذهنیمنکهآنخارج،گیریممیمزدکهشدهبازفضاياینیکیهستفضاتادوکنیم،می

شماباالآیدمیشمادردهايوقتیاست،مهمخیلیبیتاینکنیدتوجهپس.نداردفایدهبکنیمهمکاريهر

میبهشآسیبشمااصطالحبهرالینکواتصالاینو،بگیردبکاررافکرهایتانگذاریدنمیوشویدمیهوشیار

.فکرهابابدمرکزدروندردفضاياتصال.بیندمیصدمهاتصالاین،بشویدحاضربیشترچههرزنید،

عاديآدمیکیعنیکند،میترمیمراخودشکهماستفکرهايگرفتنبکاربااشهمهماذهنیمنکنیدتوجه

همدرکندمیگذاريسرمایه،کندنمیبکندزندگیبایدکهزندگی،غیبطرفاز،گیردمیآنورازراانرژيمعموالً

براي.استدردغذایشانخواهند،میغذابایددردهااین،شدهذخیرهدردمادرودرد،ایجادوهاشدگیهویت

تنهایادارندذهنیمنکهآنهایی.کندمیتلخیاوقاتکهبیندمییکدفعهپوچوهیچسرکسیهرکهاستهمین

اینکهبدونکنند،میایجاددرد،کنندمیدعوااوباکنندمیپیدارایکییازاست،دردکهکنندمیبدفکرهاي

.خواندیمراها اینکنند،میهمکاريشیطانبایعنیکنند،میدارندچکاربفهمند

دیوکهکنیدتوجهاست،مهمخیلیدزدیدنچیزيهوشیارانهذهنیمنحضوربدونذهنیمنازومزدداماین

درشاهنامهدرچرابکشید،کنیدبیداربایدشما،سفیددیوگویدمیفردوسی،قولبهراسفیددیو،اصطالحبهرا

دیوکنیدراسؤالایناستممکنشماکند؟میبیدارشبکشدراسفیددیوخواهدمیوقتیرستممازندران

وقتیخشم،ندهدنشانراخودشتادردکشت،شودنمیباشدخوابیدهدیوچونکن،تمامبکششبروخوابیده

کندمیبیداررستمرادیونباشید،حاضرشماموقعآندر، وندهدنشانراخودشواکنشندهد،نشانراخودش

بیدارکهموقعی،در شماشودمیبیدارخودشدردهمشما،گرفتنکشتیبهکندمیشروعاوباراسفیددیو

نگاهفقطکنید،نمیکاريهستیدهوشیارتیزیعنی، هوشیارانهگیریدمیکشتیدردباموقعآنشماشودمی

تیز،شویدنمیبدهیدنشانواکنشیا،راشمابکندخشمگینخواهدمیاوحالیکهدرکنیدمیصبرو. کنیدمی

. ترسیدنمیشمابترساندراشماخواهدمیکنید،مینگاهآنجاایستید،میوا
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.رستممثلکنید،مینگاهسفیددیوهايچشمبهداریدکنید،نمیشماکندجوانتقامکند،حسودراشماخواهدمی

همماچشماینپس.کندمیبیناراپهلوانانچشمجگرشیامرکزشخونازوکشدمیرادیورستمباشدیادتان

بینامانهوشیاريچشمچشمانمانما،شودمیآزاددردهاایناززندگیوقتی،هاشدگیهویتهمخوناز

زندهکنیممخربفکرهايبشویمگمفکرهادرمرتباگر.کنیمبینااینطوريراخودمانبایدمنیعنیشود،می

است؟درستبرداریم،توانیممیاینطوريماراهاعینکاینیکییکی.شدنخواهیمبیدارشدنخواهیم

اینصورتدرکنیمنمیحرکترویم،نمی،کنیممینگاه،کنیممیصبر،باالآیدمیدردوقتیتیزوهوشیارپس

آنوربهآنوريازاالندهیدنمیغذاشماوقتی.کندمیتبدیلرادردهایشذهنیمن،حالتایندردرست

شدگیهویتهمازیاکنیدمیترمیمشمایا.شدنتبدیلهوشیاريبهکندمیشروعذهنیمنازیعنی، شودمی

افتادهتلهبههاآنجاکهشمااصل،شماحضور،شماهوشیاري،شماوجودیعنیشدهگذاريسرمایهانرژيها

هوشیارانههمیشهتبدیل،استهوشیارانههمیشهتبدیلتبدیل،بهکندمیشروعیواشیواشدردهامخصوصاً

:استاینعملیواساسیبسیاربسیاربیت. است

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
راایناستمردهکهذهنیمنیعنی،کندبیرونخواهدمیرامردگی،هستیمماکهخودشامتدادازخدا

قرآنآیهبرمبتنیبیتاین. استاینکارهایشازیکی،کندبیرونخواهدمیرادردهاکند،بیرونخواهدمی

.است

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندسوي مرگی مینفسِ زنده کندچون ز زنده مرده بیرون می
کارشاینکهازپسذهنیمنیعنی،استخودشضرربهکند،میفکريهرکند،میکاريهرماذهنیمنبنابراین

خودششدهریزيبرنامه،شدهپروگرامدانهاکامپیوترقولبهآنازپسداد،یادراجداییمابه،اولدادانجامرا

خودشسالصدازبعد،کندمیعمرسالصدمثالًاینبگوییمبسازیمآدمیکمثالًانگار.کندنابودراخودش

بهآناز،سالگیداوزدهبهبرسیممامثالًتااستعمرشسالششپنجهمذهنیمناین. کندمینابودراخودش

بیت؟اینداردفایدهچهحاالاست،خودشنابوديبرايکندمیعملیهرکندمیفکريهربعد
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کنیدمیرایکیغیبتمثالًشما.نشویدهویتهمذهنیمنرفتارهايوفکرهاباشماکهاستایناشفایده

اوگویدمیهمرابديچیزیکو،باالبردمیراخودش،راطرفکندمیکوچککند،میذهنیمنراغیبتخوب

گویدمیآیدمیشنودمیشخصآندیگر،استاینبرايغیبتبشود،دیدهبهترخیلیتا،ندارممنداردرااین

منمکردخوبگوییممی،کندمیاسرارکهذرهیکنکردم،گوییممی،کنیممیانکارمااولکردي؟رامنغیبت

.کنیممیدفاعمانذهنیمنکارازداریمیعنیکردممنبلهکردم،کردم،خوب

یکذهنیمنخودبعالوه.استمتداولبسیارآنازدفاعوذهنیمنمخربرفتارهايوفکرهاباشدنهویتهم

اینکهیعنییافتهکاهشمسئولیتاست،یافتهکاهشمسئولیتآنو.استمخرببسیاربسیارکهداردخاصیتی

رابقیه،مسئولممنرااندکشمقداریا،نبودهمنتقصیرگویدمیو،کندمیمخربکارهايهمیشهذهنیمن

مثل،هستندهویتهمنقشباکهآدمهاییمثالً.ببینیدخوبراآدمهامخربرفتارهايبرخیشما. کردنددیگران

کاردردرامااست،سالششصتاست،سالشپنجاه،مادريبایکی،استهویتهمپدريبایکی،پدران،مادران

دیگرانکاردرگویدمیکهقانونآنیعنیکند،میدخالتهمشدیدوکند،میدخالتفرزندشکاردراشنوه

:نکنیددخالت

3196بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

کنیمیخالیوبدخُوراخویشسنیوحبرراغیرمرتاکُنی
اشبچهکاردربنابرایناست،هویتهماستپدريیااستمادريکهنقششباچرا؟دهد،نمیگوشاینبهاصالً

توگفتیتوگویندمیاوبهوقتی.کندمیخرابراکاروکند،میدخالتاستسالشپنجاهچهل،کهفرزندشکارو

کارهایشتمامدرولیکردید،شماآمدهباربدفرزندتاناگرنیستم،مسئولمننکردم،منگویدمیکرديدخالت

غیربسیارکارهايحتیرویمنمیمسئولیتبارزیرو،کنیممیخرابکاريمتأسفانهذهنیمندرما.کندمیدخالت

کنندمیمحاکمهوکشتندرانفرصدهانفر،هزاران،بودنددولتییکرأسدرمثالًکهآنها،کنیممیکهقانونی

شمابابا، خوب نبودمايکارهمن،نکردممن،نکردیمماگویندمی؟کشتیدراآدمهمهاینچراشماگویندمی

وکردنستیزهعملدرگستاخیدیگرطرفازویافتهکاهشمسئولیت.نبودممننهبودید،اینهاهمهرئیس

.ببینیدنفستانیانفسماندربایدشماراکردنمقاومت

هستمردهکهکندبیرونخواهدمیراذهنیمنهستیمزندگیکهماازخدا، کندمیبیرونمردهزندهزچون

دارد،نگهخواهدمی،کندمیدفاعراهاشدگیهویتهمهم،ذهنیمناینکهیعنیفعالنفس،فعالنفسهمیشه
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مخربفکرهايما،شودمیبرقرارمرتباتصالاین،گیردمیبکاررافکرهاآیندمیدردهارا،دردهایشهم

،نشویدذهنیمناعمالوفکرهاباهویتهم،نکنیددفاعنشوید،قاطیکهگویدمیموالناشمابهحاال.کنیممی

پیاشتباهمبهمن،خواهممیمعذرتبگوییدبنشیندعقببلکهدفاع نکنید. کنممیهمباز،کردمخوبنگویید

کردي؟رامنغیبتگویدمیآمدهیکیکهآنجادر.بردم

تواندنمیذهنیمنهمراکاراینخوب.کنمنمیدیگرکردماشتباهولیامکردهآره،خواممیمعذرتگوییدمی

وکنمنمیغیبتموقعهیچمنکهداردخودشازذهنیتصویریک.شودمیکوچکدارد،عاراینکهبرايبکند

. بگیریمبکاررابدهايخصوصیتماکندمیایجابذهنیمنکهحالتیدر،دارمراخوبهايخصوصیتتمام

یکدیدیدموقعهر،نکنیددفاعاوازنشوید،ذهنیمنفکرهايوذهنیمنکارهايقاطیشما:گویدمیبیتپس

کدامببینمخواهممی،کردهامذهنیمنکهبگویید،باشیدهوشیار،کنیدپیداحضورآنجافوراً،کردیدمخربیکار

کنمشناساییرااینخدافرمانطبقبایدمنکرده،راکاراینمندردکدام،منشدگیهویتهمعیب من، کدام 

تشعشعجلويتوانمنمیمنبدهدادامهمنمرکزدراگراست،منمرکزدرایناینکهبراي.بیندازمخودماز

اوحضوربدون.کنمپاكبایدمن،کنیپاكبایدرامرکزاینکهگفتهخدامنبه.بگیرمراسمیانرژيوراتخریب

بله،گویممی،شوممیتسلیمفقطمندیدمراعیباگرمنبنابراینبکنم،راکاراینتوانمنمیهممنمرکزدر

عیبمازو،بیفتدعیبتاکنممیشناسایی،بینممیراعیبم،کنممیبازرافضالحظهایناتفاقاطرافدرهمیشه 

.استمهمیبسیاربیت. کنمنمیدفاع

خرابحالمانکنیم،میحملدردکهبینیممیمااست،مهمبسیاربسیار،استاینمعنويهندسهبیتآخریناما

اینآیاکنیم،میشکایتاست،خرابمانروابطاست،مخربمانفکرهايشدیم،گممانفکرهايدر.است

منباماچون.شنودنمیرادعانه،کن،خوبرامنحالاینخدایاکنیم،میدعاخداست؟توجهموردشکایت

توجهکنیدنگاهمنبهگوییممیمردمبهرویممیکنیم،میمظلومیتحسشویم،میخشمگینکنیم،میذهنی

برايکنند،میبديهمآنهاکنند،نمیهمآنهاحداقل،کنیدرحمشما،انداختهروزاینبهرامنخداچراکهکنید

ماباهیچکسما،ازآیدمیبدشانبعداًسوزدمیدلشانباریکشود،میحاصلبدانرژيمامرکزازاینکه

.کندبرقراررابطهخواهدنمی
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بهکنیشروعبایدگویدمیکند،توجهمنبهکنم،جلبکنم،جذبراخداتوجهخواهممیمنکهگوییدمیشماو

اندیشهوروشهیچکند،میتوجهخداذهنیمنبهمردنبهکنیشروعاینکهمحضبه،ذهنیمناینبهمردنت

شکایتوکنیمنالهبایدکنیممیفکرما.کندنمیتوجهاووخوردنمیخدادردبهکردهابداعذهنیمنکهدیگري

اینهاکنند،توجهمابهمردموخداباالخرهتاکنیمنماییمظلومو،کنیمابرازمردمبهراخودمانعجزوکنیم

.کردیدامتحانشایدراهاراهاینشایدشماکمااینکه.نداردفایده

وقتیگذاشتن،کنارراعارذهنی،منکردنکوچکذهنیمنبهمردنازغیریعنی، دگرفرهنگیهیچمردنغیر

اینمنبگوییدال کردن،یعنی،شدنناهمانیدهوعیبکردنشناساییبودن،حاضرآنجاآیدمیپیشمسأله

کهدانممیمن.روممیبارزیرندارم،همعارگویم،نمیدیگرولیامگفتههمدروغ،بلهکردمغیبتمن،نیستم

مسئولیتزیربشومآگاهبکشمزحمتبایداالنمندارم،یافتهکاهشمسئولیتهايحالتمنذهنیمندر

بارزیرمنکهبودهاینبرايرادیگرانکردممالمتکههمهاین،بروممسئولیتزیرندارمعادتاصالًمنبروم،

جفومسئولیتبارزیربروداینکهازبیشترکهذهنیمنخاصیتاینبههستیدآگاهاالنشماونروم،مسئولیت

کنداجراراالقلم

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

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

جفراشمابیرونهمکند،میترسیمرادرونفضايراشماحضورمیزانهماالنکهخداقلمیعنیالقلمجفقد

وداریددوستراذهنیمنچونشماشایستگیحاالکند،میترسیمشماشایستگیبهبنادیگر،اینیعنیالقلم

.باشیدداشتهدمبهدمهايغصهکهاستاین،بمیریدخواهیدنمی

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

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

کهراکلیديدوبارهبیتآنیاوآیدمیدمبهدمهايغصهنتیجهدرخداباگیردنمیاست؟درست

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیچوگانهاي حکمِ کُنْ فَکانپیشِ 
گویدمیچجورياواما.استشودمیوباشگویدمیاوحکمبهبستگیمنالمکانومنبعدچهاریعنیمکان

میزانهمیشهکهکنیدبتوجهکنم؟میستیزهدارممنیاامکردهبازفضاکافیاندازهبهمنآیاشودمیوباش
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هیچکنیدمیمقاومتاگر قضاوت می کنیدو . شماقضاوتواستمعیارلحظهایناتفاقمقابلدرشمامقاومت

کنیمیقضاوتوکنیمیمقاومتتوچون:کهگویدمیغزلوکنید،نمیرعایتشمارازندگیقوانیناینازکدام

.نیستیواقعیعاشقتوپسشدي،سیرخداازظاهراًتو

باید،دادهتوضیحشمابهبیتچندایندرموالنامرتبرااشکاالتببینیداالن.داریداشکالیچهببینیدبایدشما

معرضبهشمابهراقانونییککلیديبیتهمچونیکدیدیدهموقتیو،بفهمیدخوبتاکنیدتکراررااینها

:گویدمیبخوانم،کتاب،بفهممبایدحاال،بدانمکجاازمنکهبگویید،نکنیدتلفراوقت،گذاشتنمایش

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر
ببینمخواهممیمن،بکشیزحمتخواهیمیسالدهنکن،اختراعراماشینچرخدیگرشماجلو،بروبگیریاد

ذهنیمندیدبادیگر.بگیریادخوب،گذاردنمیببینداگر،ببینداتذهنیمننگذارگویدمیاست؟درستاین

ماديغلطهايعینکچون.کنیممیزندگیتقلیدوشکفضايدرذهندرماکهبدانهمرااینتو،نکنشک

درستاینگویدمیکندمیاسراروآوردمیرابیتییکموالناوقتی.ببینیمتوانیمنمیدرستداریمچشمدر

این،بینیدمیبهتربشودخوبحالتان،بشودخوبحالتانبگذاریدکنیدقبولدیگرکنیدقبولشماخوباست،

کنیدقبولفعالًنکنیدسؤالکنید،سؤالنیستالزمدیگرموقعآن،بینیدمیبهتربرداریدراماديهايعینک

.شکبهافتیدمیبکنیدسؤالاست؟درست

هوشیاري،هستیدخداامتدادکهشمارويرانیروهایشذهنیمننگذاریدشماگفتبیتچندایندرموالنا

دردفضايما،درشدهذخیرهدردفضاياگر.بربیاییداشعهدهازتوانیدنمیگذاشتیداگر.کنداعمالهستید

حسماست،نگرانیماست،اضطرابماست،خشمماست،حسادتماست،هايکینهاست،هارنجششدهذخیره

بکارراشمافکرهايآیندمیباالوقتیاینهاترس،ترسترس،بگوییمدوبارهگفتیمکهماستترسماست،تنهایی

.بشودبرقراراتصالگذاریدنمیشویدمیآگاهشمایا،گیرندمی

ذهنیمنذهنی،منبهاستوصلتانفکرهايیازندگیخردبهاستوصلتانفکرهايیاداریماتصالجوردو

اینکهبراي.شدنخواهیدموفقشما،باشداینطورياگردارد،نگهبرقرارراشمافکرهايبهاتصالشودمیموفق

خواهیددفاعآنازواستدرستکهکردخواهیدفکر.کردخواهیدعملوکردخواهیدفکراوهايعینکمطابق

،نکنیددفاعتانذهنیمنمخرباعمالازغلطفکرهايغلطکارهاياز.خواندمرابیتاینهمینبراي.کرد
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دهدمینشانشمابهکسیاگر،کنیدانکارراتانذهنیمنهستم،ذهنیمنمن،نگویید،هستمتومننگویید

.کنیداقرار،نکنیدانکار،نکردمنگویید،کردیدمخربکار،کردیدغلطکار

کهبگویدکهمیردنمیآدم.کنمنمیدیگر،خواهممیمعذرتکشمنمیهمخجالتوشدمآگاهوکردمبلهبگویید

دیگر،انداختمشناختمراعیبماینشناختممن.هستیمخدائیتماکه،نیستیمذهنیمنکهماکنم،نمی

کوچکرامندنکندادهیادمابهذهنیمناست،ایندرستراهندارداشکالتنهانهدارد؟اشکالیچه.کنمنمی

بزرگمنشوم،میآزادمنکنندکوچکراتونه،گوییدمیشما.شديکوچکتوکنندکوچکرامنکنند،

نوهمچخواهمنمیکردي،ایجادذهنیمنتوکهآبروییهمین.ببرمراخودمآبرويخواهممیاصالًمنشوم،می

.راآبرویی

استاینعالیحیثیت،استپالستیکیبدلیحیثیتآنکه،فهمیدمخواندمراموالناابیاتاینمناینکهبراي

دیگر،کردمایجاددردهمهاینکردمگوشتوحرفبهحاالتااینجا،آمدمهمینبراي،بشومزندهاوبهمنکه

انکارخواهممیکنم،الخواهممیرامنمکلاصالًکنم،میالراتومننیستم،تومنبدهمگوشخواهمنمیدیگر

منفصلذهنیمنتوازرافکرهایماتصالاینتوانممیمنولیتوانمنمییکدفعهخوبنیستم،توبگوییمکنم

کهشدهایجادفضاياینگیرد؟میبکارچیرامنفکر. بگیريبکاررامنفکرهاينتوانیتوکه،کنممختل،کنم

.هستمایننگهبانمن

است،آسماناست،بهشتشدهگشودهفضاياین،گفتخواهدامروزبعداًموالنادیدخواهیمهمامروزضمندر

یک.داردفرمیکبیروندرشدهبازآسمانهرو،کندمیایجادمکانبیروندرمادرونشدهگشودهآسماناین

شویم،میترلطیفشویم،میترعشقباشویم،میخردمندترماشودمیترگشودهآسمانچههر.داردوضعیت

قضاوتکنیم،مقاومتکنیم،ستیزهداریمنگهراذهنیمنتوانیمنمیماشود،میداردبهترمابیرونوضعیتهاي

خوب؟کنیدمیتوجه.شدخواهدترخرابروزبهروزبیرونیوضعیتهاي.کنیمدرسترابیرونوضعیتهايکنیم،

.گرفتیمیادخوبیچیزهايمعنويهندسهابیاتاینازپس

***پایان قسمت اول *** 
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64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تو دیدي هیچ نقشی را که از نقّاش بگریزد؟
تو دیدي هیچ وامق را که عذرا خواهد از عذرا؟

منآمدیماالنماکهاستاینمنظورشبگریزد؟قلمشونقاشازکهدیديرانقاشییکحاالتاتوکهگویدمی

منآن،هستیماینفعالً،استحادثچیزیکهمذهنیمن،داریمماديبعدچهاراوالً،کردیمدرستذهنی

داردالقلمجفوفَکانکُنوقضاقانونبالحظههرنقاششوداردآغوششدرراماخداو.ماستمرکزهمذهنی

. ندیدينهدیدي؟،بگریزدقلمشونقاشازنقشیانقاشیکهندیديحاالتاتوکهگویدمیکشد،میراما

راتولحظههرنقاشکهبینینمیمگرتو،هستینقشیکاالنکهتوکهبگویدخواهدمیگریزي؟میچراتوپس

. گریزیممیلحظهاینازم؟یگریزمیچجوريرا،فکرتهمرا،جسمتهم،راحالتهمکند؟میترسیمکشدمی

مقاومتشویممیتسلیمماموقعهرکردن،صفررامقاومتوفضاکردنبازوتسلیمبجايلحظهایندریعنی

مقاومتموقعهرکند،ترسیمرامااودهیممیاجازه.گریزیمنمیپسشود،میصفرقضاوتوشودمیصفر

د،کنمیتعیینفَکانکُنو،کندمیتعیینقضاکهلحظهایناتفاقمقابلدرکنیممی

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان
مالی،وضعآید،میپیشکهوضعیتهابعالوهمابعدچهاراینیعنیمکاندیگر،بیرونیوضعیتهايشمامکانیعنی

بهدوممیچون.استمننقشاینها است،منوضعیتاینهاچیست؟هاایناحوالم،آن،واینباامرابطهدانمنمی

میاوازگریزممیلحظهاینازموقعهرگریزم،میاوازآیندهوگذشتهروانشناختی،زمانبهدوممیدارمذهنم،

غصهنیست،نفعمبهایناستنفعمبهاینگویممی.کنممیقضاوتوکنممیمقاومتمننتیجهدروگریزم

.گریزدمینقاشازدارددارد،استرسدارد،غصهدارد،خشمکسیهرخورم،می

لحظهایندرچرانیستی،تسلیمچراگریزي؟میچراتوپس.مندیدینهبگریزد؟نقاشازنقاشیدیدیدحاالتا

خردلحظهایندرچرا؟کندنمیتعییناوراتوعمل؟کندنمیتعییناوراتوفکرلحظهایندرچرا؟نیستیحاضر

فکروگویدمیرااینهاداردکنی؟نمیلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییچراافتد؟نمیعملتوفکربهزندگی

غیرنهاست؟عاديزندگیاست؟عاديکاراینکندمیفکرخواهممیمعذرتها؟است،غیرعاديکاراینکندمی

.استعادي
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یکوبودندمعشوقوعاشقکنند،میتلفظگاهیعذرافارسیالبتهعذرابگریزد؟عذراازوامقدیديحاالتاتو

دستازرامادرشو،داردعاديمادروپدرخوبکهاستجوانییکوامقو.استرومیکهاستقدیمیداستان

ولیاستهنرمندهمباالخرهکند،میفراراودستاز.استظالماوکهداردناتنیمادریکوخالصه،دهدمی

.شودمیعذرایاعذراعاشقآنجاودرباربهکندمیپیداراهاست،سارزیرك

خدمتکارهایاهادایهاینازیکیواست،سارزیركولیاستهنرمندولی.آیدمیخوششاوازهمعذراو

اینکنندمیجداخالصهو،استحاکمدختراینو،دارددوسترادخترپسراینکهگویدمیو،کندمیجاسوسی

وداردغصهقدرایندخترشاینکهازعذرامادرومیردمیوخوردمیشکستحاکممدتیازپس. همازرانفردو

باالخرههموامقوبرندشمیوجنگدرشودمیاسیردخترکند،میدقهماو،برسدوامقبهگذاردنمیشوهرش

.میردمیغصهاز

معشوقیادبهبایدهمیشهواقعیعاشقیککهگویدمیداردکهاوالًآورد؟میراعذراووامقاینموالناچراحاال

درحالیکه.بشویمدچاروامقسرنوشتبههممانکندکهمابهکندمییادآوريکوتاهقصهاینباهمشایدباشد،

یکبودهنزدیکخیلی عذرایاعذرابهوامقچون،بودهترنزدیکمابههمگردنرگازوبودهمانزدیکخدا

عذراپدربهرفتمیبایدشاید،دانممیچهیاکندمیکاريهروکندمیتلفوقت،کندمیانگاريسهل،موقعی

.خوردمیشکستوکندمیراکارایندزدکی،شودنمیرویشخالصهخواهید؟میچیمنازشماگفتمی

رسد،نمینتیجهبهواست،همراهتراژديباصهقآنچون،گویدمیبشریتبهیاکهگویدمیمابهموالناشاید

تلفوقتهموامقشاید،کردیمتلفوقتمدتها،مابهبودهنزدیکخیلیخدانرسیم؟نتیجهبههممادنکن

هماالن،کردیمانگاريسهل،کردیمتلفوقتهمماکهکنیمتوجهماموضوعاینبهگویدمیموالناآیاکرده،

کهکند،نمیاساسیکاراست،زیركوامق،استسارزیركوهنرمندکنیم؟میعملوامقمثلماآیاکنیم؟می

وامقاگرکهگویدمیسادهبطورحالهربهفراقش،درکندمیدقعمریکودهد،میدستازراعذرایاراعذرا

.خواهدنمیجداییعذراازباشدوامق

ظاهربهخواهیم؟میجداییخداازیعنیخواهیم؟میجداییخودمانعذرايیاعذراازذهنیمنادامهباماآیا

نزدیکوخداداشتندوستآیاداریم؟دوستراهاجسممانداریم؟دوستواقعاًولیداریمدوستگوییممی

فهمیم؟نمیماکندمیتحمیلمابهذهنواست؟بهتربیشترچههرجوریکخدابهماشدن
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مثلماکهگویدمیاولمصرعحاالولی.کنیدکشفرامعنیخودتانبرايوبخوانیدزیادبایدشماراابیاتاین

مصنوعیجانیکنقاشیاینجادرحاالو،کشدمیراماداردکسیکههستیمنقاشییک،خواندخواهیمهمبعداً

کشیدننیستیبلدوبکشآنطوريرا،مننکشاینطوريکهبگوید،نقاشبهکنداعتراضخواهدمیوکردهپیدا

خشمگینم،خوردم؟ضررکرديراکاراینچراخدا،بهکنیممیاعتراضماکهنقاش،بهکندمیاعتراضمرتبرا،

دارمهستمنقاشیمنبگوییدکنیدمیاعتراضوشویدمیخشمگینشماموقعهر. هستیمنقاشیدارم،اعتراض

رانقاشونقشاینکهآوردخواهمبعداًمثنويدر. خواندخواهیمبعداًمااینازبیشترکنم،میاعتراضنقاشبه

.کردخواهیمحلیلتبیشتر

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بود عاشق فراق اندر، چو اسمی خالی از معنی
ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما

ذهنیمنذهنشتويافتادهانساندیگر،استانسانایناستفراقدریعنیاستاندرفراقکهعاشقیگویدمی

مرکزشدرکهراچیزهاییآنوکردهمنعکسهمجسمیخدايیکوداندمیخودشراذهنیمنکرده،درست

استعمیقبینهایتهوشیاريیککهاصلشبجايوخدا،بجايپرستد،میراآنهااستهویتهمآنهاباگذاشته

بجايراآنترسدمیوکندمیتغییردائماًکهيچیزیک،استجاودانگییعنی،استابديلحظهاینازآگاهیو

ندارد،مسمیکهاستاسمیمثلباشداینطوريکسیاگرگویدمیاست،فراقدربنابراینپس،گرفتهخودش

ولیهست،چیدانیدنمیرااسمششماخوب،هستقشنگیگلیکببینید جنگلییکبهبرویدشمامثالً

.انسانبهآوردمیراایندارد،وجودندارد؟وجودگلآندانیدنمیرااسمش

منوبعدچهاراینکهگوییدمی.داردابتداهمذهنیمنیکدارد،بعدچهاربینیممیکنیممینگاهانسانبه

خداست،بینهایتنمایندهاینکهبگویدخواهدمیاست؟چینمایندهنقشایناست؟چینمایندهاینذهنی

گویدمیخوبداند؟نمییااستبینهایتآنبهمربوطنقشاین،اسماینکهداندمینقشاینآیاخداست،ابدیت

داندنمیاینحاال،داردوجودخداآن،بینهایتآن،معنیآنندانداگرشود،میزندهآنبهرودمیکهبدانداگر

اینفکراینهیکلایناصالًآمدیم؟چیبرايدانیممیماکهاستاینمنظورش. کندمیتلفوقتشداردپس

است؟چیبراياینهابگیروودباینخشماینهیجانات
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خداآنندانیددارد،وجودآنندانیداگرخوبنه؟یاشمادانیدمیبینهایتآنبراياستاسمیاینگویدمی

ماکشیدیم،زجرماشده،تلفوقتمانماما،نداند؟شودمیمتضررکیاینجاخوبرود؟میبیناز؟نیست

بگیریمرازندگیزندهانرژيماکهاستدرستاینآخرکردیم،تلفرامانانرژيماآمدیم،چیبرايدانیمنمی

کهکندعملوکندرفتاروکند،تلفهاشدگیهویتهمدررامقدارشیکذهنیمننامبهحادثیکبهبدهیم

اینهامابگوییمودر آغوش بگیریم جانمانمثلماراشدهایجاددردهايموقعآنبعد،بشودایجاددردتویشاز

است؟درستاینهستیم

رویشاسمیادانیدنمیرااسمششماحاالداردوجودچیزيیک، اَسماازداردفَراغَتمعشوقیچومعنیولی

ایناصالًمثالًاینکهیا،خداستاسمشگوییممیمااینکهخداپسهست،آن. هستنیست؟آن،مانگذاشتیم

اینانکاریعنیفرمانکارفرم،انکاربعالوهاستفرمواقعدراینهااینها،وذهنیمنوبعدچهارکهماتشکیالت

خلقلحظههراست،وضعیتماتناینها،استوضعیتاشهمهچون.آیدمیبوجودلحظههرکهوضعیتی

براياصالًاینآوردهبوجودراماشدهبافتهمابعدچهاراینکهاینهامجموعاست،وضعیتمافکرهايشود،می

است؟چیمعنایشاینکنید،سؤالشما،.کندمیسؤالاست؟چی

دارد،وجودآناست؟درستندارد،شمانقشاینیاکلمهاینبهبستگیبینهایتآناست،بینهایتآنمعنایش

وضعیتایندانمنمیچیست،شمافکر،داردزیاد،داردکمحاالشمانقشاینبنامید،رااونامیهربهبنابراین

گویید مثالً شما می، کنمزندهرااوآمدممننیستمهماین،گوییدمیشمانیستمهماصالًاینگردد،میچجوري

گویید پس شما می. گوید بیا برویم باغچه نشان بدهم گل چه هستآقا گل چه هست؟ می. گل، گل که مهم نیست

کلمه هست و به عالوه نقشش هم حادث است، وضعیت است، این نماینده چه هست، اینکه پس از یکآقا انسان 

خورد که آن خورد؟ ها، این به درد این میفهمم، به چه درد میشود، از این من چه مییک مدتی متالشی می

این قدر ما . کنیم داردفکر میو آن بینهایت احتیاجی به این وضعیت ندارد و ما تا نمردهبینهایت را ایجاد کند

چرا ؟دانم، آقا شما چرا گفتید به جاي خدا یک چیز دیگر گفتیدها و اسم و کلمه و بحث و نمیگرفتار این وضعیت

اصلش این . کنید؟ این توصیفات و اینها همه ذهن استکنید، اینطوري توصیف میخدا شما آنطوري را توصیف می

.بینیم، انسان معنیش چه هستوقتی انسان را می. فهمیماالن ما می. شویداست که شما به آن عین زنده 
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بینید االن معنیش چه هست؟ معنیش نه هیکلش نیست که حاال دو متر قدش است، یک متر شما انسانها را می

هم هایش، اینها اصالً مهویت شدگیدانم فکرش، باورهایش، هماش، رنگش، نمیهر جور است، قیافه. قدش است

. شودکه در انسان خدا به ذات خودش، به بینهایت خودش زنده می،همه آنها نماینده آن بینهایت است. نیست

حاال، حاال که اینطور . اگر آگاه نباشد، فریب خورده، فریب من ذهنی را خورده. دهندهمه انسانها این معنی را می

. شد، باید اینطوري بیت بگوییم

64ةل شمارمولوي، دیوان شمس، غز

خواهیتویی دریا منم ماهی، چنان دارم که می
ام تنهابکن رحمت، بکن شاهی که از تو مانده

این را فهمیدیم دیگر که این همه که فکر . حاال که تو به حرفهاي من بستگی نداري، منم که متکی به تو هستم

پس تو دریا هستی، هشیاري من هم مثل . کردیم فکر من مهم است، تن من مهم است، اینها اصالً مهم نبودهمی

چنان . دیگر من تسلیمم. تویی دریا، منم ماهی. من حاال هر جور هست باشداین وضعیت در این وسط . ماهی است

. تسلیم کامل استدر این بیت نشان . خواهی مرا اداره کنهر جور می. خواهیدارم که می

نماینده بیرونی . اي نیست، این فقط اسم استاین نقش کاره،کنیم ماپس از این استداللها، این فکرهایی که می

اي که انسان یعنی ماهی. این نقش نماینده یک بینهایتی است، فقط. انسان یک نقش است. است، یک نماد هست

پس از آمدن به این جهان، ده سالگی، دوازده سالگی، نه اینکه در کند، به زودي دارد در دریاي یکتایی شنا می

یک آدم . هنوز پز دادن استوهشتاد سالگی در من ذهنی به فکر هر چه بیشتر بهتر و مقایسه خودش با دیگران

، دانم جاده ساختمگوید من وقتی سی سالم بود فالن کار را کردم، پل ساختم، نمیهشتاد ساله شما ببینید، می

. داند براي چه آمدهاصالً نمی. دهدپز آن موقع را می. بحث کردم، جدل کردم، خالصه شکست دادم همه را

چرا؟ من دیگر مقاومت . تحاال رحمتت را بفرس. خواهی اداره کنسپارم به تو، تو هر جوري میپس من خودم را می

یک . من تابع کن فیکون هستم. نخواهم کردیعنی من خوب و بد . مقاومتم صفر شد، قضاوتم صفر شد. کنمنمی

دانم تو چون می. کنممن فقط فضا باز می. گوید بد است، تو به وجود آورديآید که ذهنم میاتفاق بد به وجود می

دانم که علت تنهایی من تو و من می. یعنی خداست. کنی، شاه تو هستیات را میفرستی، تو شاهیرحمتت را می

. ام که تنها هستمشدهاز تو دور. هستی
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توانید احساس دوستی کنم شما اگر به خدا زنده نباشید، هزاران نفر هم دوست داشته باشید، میآیا سوال می

ام تنها یعنی چون از تو دور از تو مانده. یا باز هم در جدایی خواهید ماند؟ باز هم در جدایی خواهید ماند،بکنید

گوییم هر چه بیشتر بهتر؟ هر چه به ما چرا ما می. کنیم؟ بلهآیا ما حس نقص می. کنمهستم، من حس تنهایی می

چرا با وجود اینکه . شودمن ذهنی سیر نمی. براي اینکه سیربشو نیستیم. گوییم باز هم بیشتردهند میمی

سد، انرژي زنده او رکنیم؟ براي اینکه رحمت او نمیرویم مهمانی، دوستان زیادي داریم، باز هم حس تنهایی میمی

من ذهنی ما شاهی . کندبراي اینکه او شاهی نمی. رسددر این لحظه به خاطر ستیزه ما، مقاومت ما، قضاوت ما نمی

. کندمی

یعنی من را زنده نگه . خواهد دوستی بکند با مردممن ذهنی ما با عینکهاي خودش، با الگوهاي خودش می

خوب دوستی با . دیگرهاي ذهنیمندهد خودش را با د است، پیوند میدارد، من ذهنی با راههایی که بلمی

مخصوصاً بزرگترین سرخوردگی بین زن و شوهرها پیش . دانیم که عشقی توش نیستما میهاي ذهنیمن

. با وجود اینکه آدم با همسرش است. توانند حل کنندخواهند، ولی تنهایی را نمیکه از همدیگر عشق می،آیدمی

. گوید دوست دارم، ولی باز هم تنهاست، چون با او یکی نیستم میآن ه

با او یکی . دیگر تنها نیستی. کنیشوي، با آن جنس در یکی دیگر ارتباط برقرار میبه محض اینکه با او یکی می

هر بینی که حس یک دفعه می. رودحس نقص از بین می. رودحس تنهایی از بین می. شوي دیگر تنها نیستیمی

براي اینکه با او یکی . کجا رفت این الگویی که اینقدر مرا تسخیر کرده بود؟ رفت. چه بیشتر بهتر دیگر نیست

. توانید بگوییدشما ببینید این بیت را می. شدي

خواهی، بکن رحمت، یعنی انرژي بیاید، بکن چنان دارم که می. شومپس من از تو سیر نمی. تویی دریا، منم ماهی

دانم که تا با تو یکی نشوم، من می. من ذهنی بیرونی هم رئیس نیست. رئیس تو هستی نه من ذهنی منشاهی، 

هاي من ذهنی است که در خدمت این حس تنهایی باز هم یکی از خاصیت. ام از بین نخواهد رفتحس تنهایی

. تکامل هشیاري است

ماد داده، بعد از جماد به نبات پرانده، بعد از آن ممکن است شما بپرسید که خوب خدا آمده اول هشیاري را به ج

و این هم مساله من .هویت است با ذهن، تنهاستبه حیوان، از حیوان به ذهن انسان، خوب در ذهن انسان که هم
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حل بهتري ندارد؟ این چجور تکامل هشیاري است که ما مرتب از این شود، خدا یک راهذهنی ایجاد کرده و دور می

تواند در ضربان کنید هیچ کس یا هیچ چیز نمیکنیم؟ ولی از باال که نگاه میشویم و با خدا ستیزه میمیلحظه دور

حتی شیطان هم که این همه لطمه . حتی این من ذهنی با دردهایش هم در خدمت آن است. تکامل هشیاري نباشد

. زند به ما در خدمت خداست، منتها از راه ایجاد دردمی

کند بپرسیم که من چرا در من ذهنی دردهاي ما این قدر زیاد بشود، باالخره درد ما را مجبور میبراي اینکه

ولی چون شما دانا هستید، راه . اینطوري هستم؟ پس این من ذهنی و دردهایش هم در خدمت زندگی است

بردن اراده آزاد را که کنید، بلکه راه فضاگشایی و تسلیم و به کارشیطان و من ذهنی و دردها را انتخاب نمی

هر . کنیدکنید که فضا را باز میهر لحظه انتخاب می. بریدمختص انسان است، یعنی قدرت انتخاب را به کار می

آید که من زیر کن فیکون هستم و قانون هر لحظه یادتان می. کنید که ستیزه یا مقاومت نکنیدلحظه انتخاب می

چه هست و ضررم چه هست، پس من بدون توجه به سود و ضرر فقط فضا را باز ام سودم دانم با من ذهنیقضا نمی

.شویدکنم، موفق میمی

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

چه قحط رحمتست آخر؟اَیا شاهنشه قاهر
اي حاضر، گرفت آتش چنین باالدمی که تو نه

آید؟ از آن طرف انرژي زنده کننده این قدر کم میچرا رحمت تو یعنی . گوید اي شاهنشاه چیره و غالب به مامی

گوییم که ما کنیم که او چیره است، ما میآید؟ براي اینکه ما به عنوان من ذهنی فکر نمیشما بگویید چرا کم می

آورد که آن دو تاموالنا از این کن فیکون را از آیه قرآن می،گوید کهمی. خواهیم چیره باشیمما می. چیره هستیم

کند، ما نباید قضاوت هر لحظه خدا قضاوت می. کند، ما نباید قضاوت کنیمکلمه اذا قضا، زمانی که خدا قضاوت می

. دانیمچرا؟ می. کنیمخوب ما قضاوت می. کنیم

گوییم دانم تا من به تو دانایی بدهم، ولی ما هر لحظه میقبالً هم در این ابیات گفته که ما مثل فرشتگان بگو نمی

گوید این به ضرر من هست، این به نفع من کنیم، من ذهنی میهویت شده قضاوت میم و با این دانش همدانیم
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یعنی شما . گذاردهمه این رفتارها قاهر بودن او را زیر پا می. کندکند، مقاومت میهست، از طرف دیگر ستیزه می

. استجه قطع رحمتدر نتی. کنمگویید شما قضاوت نکنید، من خودم میبه خدا می

کنیم ما؟ چرا این قدر سردرگم شدیم؟ چرا به هم اعتماد چرا این قدر جنگ می. بله. قطع رحمت روي زمین هست

. آیدرحمت نمی. ترسیمنداریم؟ چرا این قدر جنگ افزارهاي بسیار هولناك درست کردیم؟ براي اینکه از هم می

ولی ما االن شناسایی کردیم که هر لحظه او . کردیمز این عمل میآمد که خرد داشتیم ما و بهتر ااگر رحمت می

هر موقع ما مقاومت . خواهد منقبض شودحاضر نیست، یعنی شما فضا را باز نکردید و بستید، من ذهنی می

. کنیماش را مستحکم میاش را، سطح جداییدر نتیجه سطح بیرونی. شویمشویم، منقبض میکنیم جمع میمی

بر بین انسانهاکه من از تو متفاوتم و جدا هستم.کارهاي مخرب من ذهنی همین معین کردن مرز استیکی از 

توانیم فضا را یعنی ما نمی. در نتیجه خدا حاضر نیست. هویت هستیماساس باور، بر هر اساسی حاال که ما با آن هم

دانیم وقتی او حاضر ولی ما می. اضر استکنیم او حفضا را باز می. شویم او حاضر نیستو جمع می. باز کنیم

. گیردنیست و ما تنها هستیم، درد این قدر باال می

یکی عشق است، این موقعی است که ما فضا را باز . آتش دو تا معنی دارد در موالنا. گرفت آتش چنین باال

تواند همه چیز ن آتش عشق میای. این آتش عشق است. شودکنیم، فضا بینهایت میباز میکنیم،باز میکنیم،می

هاي ما شناسایی هویت شدگیهم. کننددر این فضاي باز شده دردهاي ما شفا پیدا می. ها رارا بسوزاند ناهماهنگی

شویم، من ذهنی کوچک کنیم داریم با او یکی میآتش عشق عبارت از این است که هر لحظه ما حس می. کنندمی

ریشه بودیم، االن ریشه قبالً بی. شویمتر میشویم یا عمیقشویم و بزرگتر میمیشود، ما داریم به او زنده می

بینیم شناسایی و یواش یواش می. هاي یکی شدن با او هست و عشق استاینها همه نشانه. کنیمداریم پیدا می

. روداین مرز جدایی از بین می. کنیم خودمان را در دیگرانمی

تان یک چیز است، دین کسی شما دین. رودگران شناسایی کنید، مرز جدایی از بین میشما اگر خودتان را در دی

این تفاوت سطحی باورها . کنیهم یک چیز دیگر است، ولی آن اسانس را که در درونت هست، در او شناسایی می

براي اینکه او حاضر چرا؟ . بینمگویی آقا من خودم را در تو میمی. فهمی این توهم استمی. دیگر ارزش ندارد

تو بینم، او حاضر نیست، خود جدایی، حس جدایی و نامحرمی و اینکه من از وقتی خودم را در تو نمی. است
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مثالً کینه . آیا در شخص شما آتش باال گرفته. متفاوتم و تنفرها و بدآمدنها، اینها همه مال دردهاي ذهن است

اگر آتش باال است، نشان . ؟ ترس دارید؟ حسودید؟ آتش باال استدارید، رنجش دارید، خشم دارید، آیا نگرانید

. تان، بله ببینیداو را باید بیاورید به زندگی. این است که او حاضر نیست

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اگر آتش تو را بیند چنان در گوشه بنشیند
کز آتش هر که گُل چیند، دهد آتش گُلِ رعنا

.باز کنید و بیت مثنوي هم االن خواهم خواند که بگذارید االن بخوانم اصالًاگر شما فضا را

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وي نهد از المکان
یعنی تسلیم بشود، اش این است که فضا را باز کند، اش چه هست؟ چارهکسی که آتش مرکزش باال گرفته، چاره

او باید . شودبشو و میشود،بشو و می:گویدخدا پا بگذارد به مرکزش و آتشش خاموش بشود، از اینکه خدا می

دانید اگر درست گوش کرده باشید که با شما االن می. دهدهمین ابیات به شما راه را نشان می. قدمش را بگذارد

کنید، مگر با فضاگشایی خدا پایش را تتوانید دردهایتان را ساکها نمیشکایت و ایجاد آن دردها و زیاد کردن آن

. گویددارد همین را می. شودمیتو وقتی آن آمد جهنم ساک.توي مرکز شما بگذارد

چون او بیاید، بعداً هم خواهیم . شود از قانون کن فکانآنگه او یعنی جهنم شما که در مرکزتان است ساکت می

اگر آتش ترا بیند، یعنی دردهاي من :گویدو این بیت این را می. تواند بسوزاندنمی. سوزاندرا نمیخواند آتش شما 

آن موقع . نشیندرود در گوشه ساکت میمی،اگر توي خدا را ببیند، یعنی تو بیایی به مرکز من از طریق تسلیم

یعنی از دردها خودم را که . چینمتوانم از آتش گل بوقتی ساکت شد، این همان بیت دام مزد است، من می

. آیا این تیزي حضور و تسلیم کامل را الزم دارد، و صبر را الزم دارد؟ بله. هویت شدم با درد، جدا کنمهم

ببینید . شود، اینها همه وقت تلف کردن و به تاخیر انداختن استوال کردن و اینکه چطور انجام میئصبري، سبی

گویم یعنی شما االن به عنوان یک تشخیص دهنده نمی. گوید این باید او بیایدمیزند؟موالنا چطوري حرف می

بینید که وضعش خیلی خراب است، هشیاریش پایین است، پر از درد است، ناله دکتر حاال، یک کسی را می

کند، به همه ایراد کند، خشمگین است، فضاي دردش فعال است، سر هیچ و پوچ دعوا میکند، شکایت میمی
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گویید با این حرف زدن کند، شما اگر این ابیات را باور کرده باشید و خوب فهمیده باشید، میگیرد، انتقاد میمی

با قرص و اینها و گرنه این درست بشو نیست،این باید فضا را باز کند، خدا قدمش را بگذارد مرکزش. فایده ندارد

. شود این را درست کردقرص نمیطبق این ابیات با. شودکه نمی

دهد به ما که از آتش یعنی شود به طوري که اجازه میرود ساکت میمی. بِنْشینَددرگوشهچنانبیندراتوگرآتش

شود خودمان یعنی آن گلی که چیده می. چینیم؟ گل رعناآن موقع چه جور گلی هم می. از درد گل بچینیم

توانیم از دردمان ما می،شوددرد ما ساکت می. آید به مرکز مایعنی او می. به اوشویم خودمان زنده می. هستیم

آمد باال و فکرهاي ما را به خودش می. درد خیلی پررو بود. زندبراي اینکه درد دیگر حرف نمی. خودمان را بکشیم

کرد فکرهاي ما را به صل میکرد، وکرد، اتصال ما را به زندگی قطع میگرفت، این اتصال را برقرار میکار می

کردیم، کرد و ما با همسرمان دعوا میو فکرهاي مخرب و درد ایجاد می،کردخواست فکر میخودش و هر جور می

:دانیم کهنمی. کردیم مردم بد هستندفکر میبا مردم دعوا می کردیم، کردیم، مان دعوا میبا بچه

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَمهاي دم به دمتوست این غُصهفعلِ
و االن که او پایش را ،بعد فهمیدیم که نه، این من ذهنی ما با دردهایش بوده که این همه گرفتاري ایجاد کرده

عنوان آن فضاي گشوده شده دهد بهگذاشته با مرکز ما، این من ذهنی با دردهایش ساکت شده و به من اجازه می

هر چقدر . شومبگردم با او یکی دارم برمی. و آن هشیاري اولیه خودم را از من ذهنی دوباره پس بگیرم هشیاریم را

.شومبراي اینکه از جنس هشیاري اولیه می. شومشوم، با خدا یکی میخودم دارم آزاد می

ین چیزها را نفهمید و بروید دست به یک مکان بزنید، یک دفعه یا شما ا؟بردبرد یا نمیآیا این موضوع کار می

بعضی مواقع . خواهدتسلیم، صبر می،چیزي؟ نهنشود همچومعجزه بشود شما همه دردهایتان شفا پیدا کند، می

. کنیمیم آنجا، نرویم، حضور را حفظ تگیریم و به درد، به چشمان درد باید نگاه کنیم، وایسما زیر درد قرار می

. آیددیگر این حالت پیش نمی. رود بیرون دیگریعنی یک اشتباه بکنیم برویم ذهن، خدا از مرکز ما می

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وي نهد از المکان
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این ابیات هندسه . و بسیار بسیار کاربردي هستند،ندبسیار بسیار مفید هستکه مرتب تکرار می کنیم این ابیات 

اینقدر بخوانید، در خانواده تکرار . شویدبسیصد تا شده، شما اینها را بگیرید و حفظ ،معنوي که تا حاال گفتیم

.بله. اینها را به کار ببرید، آماده باشیدبایدآید کهکنید، به همدیگر معنیش را بگویید که وقتی جایش می

. به این آیه مربوط است. ن هم که از این آیه آوردهای

69، آیه )21(قرآن کریم، سوره انبیا
»قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ « 
». اى آتش، بر ابراهیم خنک و سالمت باش: گفتیم« 

. آتش، نمرود، پس این آتش همین آتش دردها استاین همین هست که ابراهیم را انداختم در ، یا سازگار باش

شود و گذارد، این آتش گلستان میکنیم، خدا پایش را میدردهایی که ما ایجاد کردیم و وقتی که فضا را باز می

هر چقدر فضا . شودتر میشود، فضا گشودهشود، هر چقدر هشیاري ما از دردهاي ما آزاد مییعنی فضا باز می

. شودود، زمین ما یا مکان ما در بیرون بهتر میشتر میگشوده

شود این درون را نمی. شودبتوجه باید بکنید اگر قرار باشد بیرون شما درست شود، اول باید درون شما گسترده 

تا . امکان ندارد. امکان ندارد این. بست و به وسیله علل و عوض کردن چیزهاي بیرونی، بیرون را درست کرد

ها باید روي باال بردن کیفیت هشیاري براي همین خانواده. ون عوض نشود، بیرون بهتر نخواهد شدهشیاري در در

باید به هم کمک کنند این . شان را حل کنندتوانند مسائلزن و شوهرها با دعوا نمی. کار کنندباید شان درونی

فضا او. تري استبیرون چیز قشنگشود، انعکاسش در وقتی فضاي درون باز می. شان گسترده بشودفضاي درون

چون انرژي مسموم و مخرب همراه این فکرهاي من ذهنی . توانیمما با من ذهنی، با فکر کردن نمی. کندایجاد می

. بله، مشخص است. ما است

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

توتو، مبادا یک زمان بیعذابست این جهان بی
ست و بال بر ماشکنجهتو،به جان تو، که جان بی

دهد، وقتی تو نیستی، یعنی مرکزمن گشوده نیست و با تو یکی گوید این جهان را که ذهن به ما نشان میمی

و شما . کنم، عذاب استکنم، وقتی قضاوت مینیستم، به عشق زنده نیستم، فقط من ذهنی دارم، وقتی ستیزه می
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ها که تا حاال این جهان به ما داده به این علت بوده ن این بالها و شکنجهپس بنابرای. تجربه کردید. دانیداین را می

.نه علل بیرونی. نه مردم بد هستند. مرکز ما به او زنده نبود. که ما جدا از زندگی بودیم، جدا از خدا بودیم

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

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

تو، عذاب است این جهان بی. درون ما باز نیست. موقوف درون ماست. این بدبختی ما موقوف علل بیرونی نیست

خواهم زندگی خدایا من یک لحظه بدون تو نمی. توانید این را به خودتان تلقین کنیدشما می. تومبادا یک زمان بی

دانم اگر چون می. خواهم دیگر با دردهایم زندگی کنممن نمی. من ذهنی زندگی کنمخواهم دیگر با من نمی. کنم

شوند، نه وقتی میتگذاري به مرکز من، ساکتازه دردهاي من وقتی تو پا می. به دردهایم بچسبم، تو نخواهی بود

.کنندشود، نه وقتی علل بیرونی تغییر میخورم، نه وقتی پولم زیاد میقرص می

آقا یا خانم را عوض کردیم رفتیم یکی . آوردکردید این آقا یا خانم مسائل ما را به وجود میدید که فکر میشما دی

شود کارها درست نمی. همین، باز هم همین مسائل را ما داریم به یک صورت دیگر. دیگر پیدا کردیم، دیدیم نه

. مگر این مرکز ما عوض بشود، هشیاري ما عوض بشود در آنجا

تو، به جان تو قسم، که جان من بدون تو وقتی تو نیستی، من در مرکزم با عینک تو گوید به جان تو که جان بیمی

در آن بیت مثنوي هم . ش شکنجه و بالستاهبینم، در مرکزم تو نیستی، من ذهنی هست، این جان من همنمی

توانید شما آیا می. تندمحور تخریب میحول . تندگفته، گفته وقتی او نیست، این من ذهنی همش حول مرگ می

کند، وقتی کنید، تسلیم نیستید که این خرد این فضا به شما کمک مییادتان نگه دارید که وقتی فضا را باز نمی

. توانید این را از موالنا یاد بگیریدکنید، همه فکرهایتان به ضررتان است؟ میبسته است که شما ستیزه می

تخریب این بدن است، تخریب فکر است، تخریب . هاي حتی مادي بیرونی استیب وضعیتتان تخرهمه اعمال

شما با . هویت بشویدکه گفتیم نباید هم،توانید شما این را از آن بیت یادتان نگه داریداحساسات است، می

دیگران، نگویید و ضرر زدید به خودتان و،بینید یک کاري غلطی کردیداگر می. هویت نشویدتخریب خودتان هم

این . نگویید به اشتباه پی ببرید. کنم، نه نگوییدخوب کردم، به هیچ کس مربوط نیست، خودم کردم، باز هم می

شما با این مرکز مادي و پر . دهد که شما مرکزتان کامالً مادي و پر از درد استاین نشان می. کار، کار شیطانی است
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تان که وقتی در جان تان، روابطتان و همه چیز، اطرافتخریب خودتان، بدناز درد به هیچ جا نخواهید رسید جز 

دانید عوامل بیرونی پس شما می. گرددمن نیستید، من به تو زنده نیستم، این منِ من دائماً حول شکنجه و بال می

فهمد که فعل را نمیچون مسئولیت کاهش یافته دارد و جف القلم . کندچون من ذهنی به بیرون نگاه می. نیستند

. کنندگوید دیگران میکند، میایجاد میدم به دمهاي من است که غصه

و دنبال آدم ،رویمکند؟ تقریباً ما زیر بار هیچ مسئولیتی نمیشما نگاه کنید ابزار مالمت ما چقدر خوب کار می

این . گوید مرکز توستولی موالنا می.کنیممیگوییم اینها را ما نمی. ولو به توهم که آنها را مالمت کنیم،گردیممی

.گردياي و با مرکزیت او میهم به این علت است که تو هنوز به من ذهنی زنده

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خیالت همچو سلطانی شد اندر دل خرامانی
چنانک آید سلیمانی درونِ مسجد اقصی

خواهد به صورت هشیاري فضاي گشوده شده در مرکز ما خدا در هر لحظه میحل هم دارد؟ آیا این مساله ما راه

. گوییم منما می. دانیمگوییم میبراي اینکه ما می. خواهد این کار را بکندشروع کند با ناز راه رفتن، هر لحظه می

دیدید دارید مقاومت وقتی . شما مقاومت من ذهنی را در مقابل اتفاق این لحظه بشکنید. کنیمما مقاومت می

کنید، بدانید که و فضا را باز نمی،افتدافتد، چه در بیرون میتان میکنید در مقابل اتفاق این لحظه، چه در ذهنمی

خواهد در دل ما خرامان خرامان گذارد خیال خدا که هر لحظه میو قضاوت که نمی.این نقطه، نقطه لغزش است

. گذاریمخواهد بیاید و ما نمیمیاو . راه برود، جلویش را گرفته

ر تکرار بادنامروز من چ. صرف نظر از اینکه چقدر درد دارد. ولی این امکان در این لحظه براي همه وجود دارد

توانیم ولی اتصال بین فکرمان و دردمان را می،ما ممکن است همه دردهایمان را یکجا نتوانیم بیندازیم. کردم

توانیم ضربه محکمی و مهلکی آن را می،شود به دردهاي ماک که فکرهاي ما وصل میهمین لین. متالشی کنیم

اده تخواهد فکرهاي ما را در اختیار بگیرد، تیز آنجا ما وایسبه طوري که وقتی دردهاي ما می. بزنیم به این اتصال

کسی که این . ضوان استاتفاقاً در این غزل هم هست، صحبت ر. کنیم، مثل یک نگهبانداریم نگاه می،باشیم
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شما فضاي . گذارد بسته شودبهشت فضاي گشوده شده را در مرکزش باز کرد، نگهبان آن بهشت است، نمی

. بینهایت را باز کردید، نگهبانش هستید، خودتان هم حور هستید براي اینکه به زندگی زنده شدید

. اقصی مرکز ماست، سلیمان هم خداستآید مسجد اقصی، پس مسجد گوید که همین طور که سلیمان میمی

یک مسجد فرض کنید کردند، تمثیل است دیگر، ها را روشن میآمد یک مسجدي، در آنجا مشعلهسلیمان می

کنند، پانصد تا هم مشعله هست ها را روشن میآن مسجد مشعلهوقتی می آیدآید،معمولی، یک انسان نورانی می

ها و تمام آید به مرکز شما یا مرکز تمام انسانحاال عین آن خدا می. رض کنیک مراسم معنوي است فحاال . آنجا

شود مسجد در واقع مرکز انسانها در این جهان می. شود مسجد اقصیو این جهان می،شوند مشعلها میانسان

. اقصی

شود؟ فرم ما چطوري می.شود زمین نوشود، میحاال اگر مرکز همه انسانها باز بشود، این زمین ما چطور زمین می

آید؟ اگر زن و شوهر هر فرم یا وضعیت بیرونی همه انسانها و روابط ما در جامعه، در خانواده، به چه شکلی در می

دو به بینهایت خدا زنده باشند، یک فکري بکنید، آن خانه چطوري خواهد شد؟ آیا کنترل هست، ترس هست، 

یا عشق ما به فرزندانم عشق مصنوعی ،را بکنی دوست دارمسلطه هست؟ عشق مشروط هست، اگر این کار 

خواهد به مرکز یا نه عشق خدا به خداست؟ پس خدا می،است، عشق من ذهنی به یک مجسمه کوچولو است

یعنی . آهنگ خرد کل را دارد. انسانها بیاید خرامان خرامان، چرا خرامان؟ براي اینکه آهنگ رقص خودش را دارد

.خواند اصالًبا سیستم فکري ما نمی. خواندبا من ذهنی نمی

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

خیالت همچو سلطانی شد اندر دل خرامانی
چنانک آید سلیمانی درونِ مسجد اقصی

که دل انسان است، حاال نرویم که ببینیم مسجد اقصی ،خواهد مثال بزندمسجد اقصی را فقط به عنوان مسجد می

. گیریمتمثیل را می. کجاست و کی هست و کی ساخته؟ باهاش کاري نداریم

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

هزاران مشعله برشد، همه مسجد منور شد
بهشت و حوضِ کوثر شد، پر از رضوان، پر از حورا
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انسانی یک مشعل خداست، هر انسانی که متوجه شد که من ذهنی را باید از هزاران مشعله برشد، یعنی هر

شود مرکزش بیرون کند و مرکزش را به بینهایت خدا، در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد، زنده کند، می

است همه مسجد که مرکز انسانی . پس به اندازه همه انسانها در روي زمین مشعل حضور روشن شد. مشعل خدا

دانید وقتی که انسانها به بینهایت شما چه می. شاید همه کائنات منور شد، شاید همه زمین منور شد. منور شد

:شوند که خودش گفتهبخدا زنده 

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلغیر نُطق و غیر ایماء و سجِلّ
د؟ بهشت و ششود و آن موقع چه شود و مسجد این جهان منور میدل هم صد هزار جور برکت صادر میاز این 

یعنی خدا از جنس فراوانی و آن هم نه فراوانی . فراوانی. حوض و کوثر نشان بینهایت خداست. حوض و کوثر شد

هشت است، وقتی بسته شود بوقتی فضاي درون باز می. معمولی، بینهایت، بهشت این فضاي باز شده است

وقتی باز . گیرند، آن جهنم استهویت هستیم ما با فکرها و دردها در مرکز ما قرار میشود و فکرها، هممی

مرکز باز شد، این بهشت . شما فهمیدید بهشت چه هست. بهشت آمد. طبق گفتار موالنا. شود بهشت استمی

آفرینیم نیک است، زیباست، براي اینکه خرد هر چه می. تمتناظر با این بهشت در بیرون، آن هم بهشت اس. است

پس حوض کوثر، فراوانی بنیهایت خدا با ماست، در این، آن هم فضاي گشوده . آفریندآفریند، عشق میزندگی می

.نگهبان این بهشت هستیم. ما کی هستیم؟ ما رضوان هستیم. شده بهشت است

هر موقع شما . شود؟ وقتی قضاوت کندکی بسته می. ته شودگذارد بسهر کسی بهشتش باز شده باشد، نمی

خواهم قضاوت کنم، آن موقع خورد، من میکند، آن قضاوت به درد نمیبگویید که این لحظه خدا قضاوت می

. شودخواهم کار کنم، بهشت بسته میهر موقع شما بگویید که کن فیکون کار نکند، من می. شودبهشت بسته می

. کدام بهشت؟ همین فضاي باز شده. رضوان نگهبان بهشت است. رضوان نیستیدپس شما دیگر 

انسانهاي دیگر که مرکزشان بهشت شده، فراوانی بینهایت خدا با آنها است . حورا کی هست؟ حورا هم شخص شما

شما . و شما نگهبان این هستید که این فضا، فضاي بینهایت بسته نشود و شما زیبا هستید، شما ماهی هستید

فرم هستید به عالوه . هستید در فرمدیگر ذات قائم به خود هستید، زندگی قائم به خود هستید، از جنس خدا
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در این لحظه به ابدیت خدا آگاه هستید، آمدید در این لحظه ساکن شدید و ریشه بینهایت دارید، یعنی . انکار فرم

. شود کشید به جهان؟ نهشما را می. دهید؟ نهآیا شما آن موقع واکنش نشان می. به اندازه خدا عمیق هستید

کند؟ هر لحظه کار آیا کن فکان همیشه کار می. کنددانید که او قضاوت میچون می. نهکنید؟ شما قضاوت می

چرا؟ . روید؟ نهآیا از زیر بار این مسئولیت درمی. آیا شما مسئولید؟ صد در صد. دهید؟ بلهآیا شما تن می. کندمی

شما زیبا هستید، پر از نگهبان بهشت مسئول نیست؟ آیا. نگهبان بهشت هستید. براي اینکه رضوان هستید

آیا این زیبایی شما و فضاي گشوده شده، این بهشت، در تن شما، در . در اوج زیبایی هستید. عشق هستید؟ بله

. شود؟ بلهفکر شما، چهار بعد شما، روابط شما در بیرون منعکس می

ده بود؟ همه چیز خراب شد، چی شوقتی منعکس می. شد؟ بلهآیا آن فضاي جمع شده پر از درد هم منعکس می

. فکرهایمان خراب بود؟ بله. مان با همه خراب بودروابط. بردتن ما خراب شده بود؟ بله خوابمان نمی. شده بود

هویت شده هویت شده به یک فکر همفکرهاي ما فکرهاي تکراري پریدن از یک فکر هم. فکرهاي ما خالق نبود

. ما زیر سلطه فکرهایمان بودیم. بود

کنیم و هر موقع خواستیم ما هر موقع خواستیم فکر می. ن چی شده؟ االن ذهن ما ساده شده در اختیار ما استاال

هویت آید، از هماین آرامش ما از پول ما می. کدام آرامش.بلیآیا ما االن آرامش داریم؟. ذهن ما ساکت است

این حس . کنیم؟ بلهآیا حس امنیت می. دارداین فضاي باز شده آرامش خدایی. آرامش خدایی. هاي ما؟ نهشدگی

گوییم من این آید که میآید؟ آیا از ما میگوییم چون هزار تا رفیق دارم از آنها میآید؟ میامنیت آیا از پولمان می

. آید؟ نهدین را دارم، این دین مثالً یک میلیارد نفر به این دین معتقدند، پس اینها پشت من هستند، از بیرون می

.آیدآید؟ از اعماق وجودت میاز کجا می

دهد هاي من ذهنی است االن که بگوییم چون پولم زیاد شده، من خوشی بهم دست میآیا شادي شما مثل خوشی

شادي من . شود؟ نهشود، هی کمتر میاین مطلوبیت نهایی است، هی کمتر می. شود آدم به اینهاکه گفتیم سیر می

سبب من همیشه شادم، این شادي بی. آید باالجوشد میي شادي است مید، یک چشمهآیاز اعماق وجودم می

آیا چیزي که دارم از بین برود، من شادیم . سبب است، سبب جهانی ندارد، علت بیرونی ندارداست، این آرامش بی

براي اینکه من . شودشود؟ نه نمیاگر چیزي به من اضافه بشود از بیرون، من شادیم اضافه می. شود؟ نهکم می
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تمام مسجدم منور . من مشعله حضور دستم هست. من حوري شدم. من رضوان شدم. بهشت و حوض کوثر شدم

. آیداز درونم می. آیدآید؟ نه از بیرون نمیاین نور از بیرون می. است

***پایان قسمت دوم *** 
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: گویدبله همین را می

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تعالی اللَه، تعالی اللَه درونِ چرخ چندین مه
پر از حورست این خرگه نهان از دیده اَعمی

کنم همه یعنی خدا منزه است، یعنی خدا پاك است و این فکرهایی که من راجع به خدا می. یعنی خدا برتر است

تعداد آدمها که به حضور ولی به . براي اینکه طبق فکرهاي من در آسمان فقط یک ماه هستچرا؟ . غلط است

چقدر قدرت دارد خدا که با ذهن من . یعنی آن ماه االن در انسانها طلوع کرده. اند، در آسمان ماه وجود داردزنده

زنیم ماه تمثیل می. قابل سنجش نیست به طوري که توانست در آسمان به جاي یک ماه چند تا ماه داشته باشد

خوب اگر شما یک روز یک . بینیمک ماه داریم دیگر، بیشتر از یک ماه که نمیما در آسمان معموالً ی.آسمان را

. اي استاین یک کار خارق العاده. کنیدشب پا شوید ببینید پنجاه تا ماه در آسمان هست تعجب نمی

در کائنات، بله ما یک خدا داریم، ولی این خدا در انسانها مشعله را روشن کرده و به حضور زنده شده و در آسمان، 

اند دور، به اند دور، دردها را انداختهاند و من ذهنی را انداختهدر چرخ، به تعداد آدمهایی که حضور را متوجه شده

. فرستدکند، نورش را به عالم مییعنی خدا خودش را به وسیله اینها بیان می. اند، ماه وجود دارداو زنده شده

.او زنده شوندتوانند به چندین مه یعنی آدمها می

حور را . این چادر بزرگ خدا پر از حور است. این خرگه یعنی کائنات، یعنی بارگاه خدا، خرگاه یعنی چادر بزرگ

اما این حور، این انسانهاي زنده به حضور، به بینهایت . گفتیم یعنی چه؟ یعنی انسانهایی که به حضور زنده شدند

یک . خواهم به کار ببرماین لفظ کور را من نمی. نهان از دیده اعمی. هشوند، نخدا، به وسیله من ذهنی دیده می

. توانیم من ذهنی را بیان کنیمگوییم کور، واقعاً غیر از این کلمه نمیتفاهم نشود که وقتی میءموقعی سو

رند، آنها هم آنهایی که به واقعاً به لحاظ چشم، عضو چشم به اصطالح نابینایی دا. دهدنابینا هم آن چیز را نمی

توانند و چه بسا انسانهایی که نمی،مورد احترام موالنا هستند، مورد احترام بنده هستند، هیچ نقصی نیست این

شود که دل یعنی این چشم اگر نبیند، این مانع این نمی. ببینند، به لحاظ زنده شدن به خدا یک مشعل هستند

بیند و ولی به لحاظ اینکه یک کسی که نمی.اید به این لحظهآدم نتواند بی. آدم به بینهایت خدا زنده نشود

. اندافتد در چاه، من ذهنی را به او تشبیه کردهافتد در چاله و میکند میکارهایی می
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متاسفانه غیر از این کلمه، . بله اعمی گفتم به معنی کور هست. نهان از دیده اعمی، یعنی نهان از دیده من ذهنی

اي هگوید ماهمی. حضور را ببینددتواننمی. کند و معنایش جهل من ذهنی استمطلب را بیان نمیکلمه دیگري 

تعداد انسانهایی که به بینهایت خدا زنده هستند، ماه . زیادي در کائنات طلوع کرده، همین االن هم باید باشد

. ند ببینندتواننمی. بینند اینها را؟ نهآیا آنهایی که من ذهنی دارند، می. هستند

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

زهی دلشاد مرغی کاو مقامی یافت اندر عشق
به کوه قاف کی یابد مقام و جاي جز عنقا؟

ها را از مرکزش جارو هویت شدگیوقتی انسان هم. کندعنقا یا سیمرغ در واقع تجربه بینهایت است که انسان می

بله کوه . این عنقا است. شودچطوري؟ پس از یک مدتی به بینهایت خدا زنده میکند که امروز مفصل گفتیم می

تواند آدم را بکشد باالي جو تمثیل جایی که زمین نمی. قاف هم یعنی این قدر بلند که جهان زور ندارد ما را بکشد

. بارها این تمثیل را زدیم. زمین است

کشد و این تمثیلی است شود و شما را نمیجاذبه زمین صفر مییعنی شما اگر بروید بروید به یک جایی که نیروي

داریم، یک داریم، عینک را برمیکنیم و از مرکزمان برمیها را هی کم میهویت شدگیبراي اینکه وقتی ما هم

.تواند اثر بگذارداگر نداشته باشیم، جهان روي ما نمی. هویت شدگی نداریمرسد که ما دیگر هیچ همجایی می

بنابراین . تواند بکشدهویت نباشیم، جهان ما را نمیاگر هم. تواند بکشدهویت باشیم، میهم. نیروي جاذبه ندارد

توانیم از روي گوید مرغ؟ براي اینکه ما هشیاري هستیم، به راحتی میخوشا به حال مرغی که، چرا می:گویدمی

.توانیم بلند شویمبه راحتی می. هشیاريما مثل مرغیم،. هویت شدیم، بپریمچیزي که نشستیم هم

خوشا به حال هشیاري انسانی یا آن انسانی که به صورت هشیاري ، عشقاَنْدریافتمقامیکومرغیدلْشادزِهی

هویت هستیم، را خودمان دادیم به این چیزها که با آنها همما هویت. فهمید هشیاري است و از جهان کَند

توانیم بگوییم اي رسیدیم که میبه یک درجه. پس کندیم و با او یکی شدیم. پس بگیریمهماینتوانیممی

گوید فقط عنقا می. خوشا به حال یک چنین مرغی. کندو دیگر اوست که فکر و عمل ما را تعیین می،عاشقیم

ها را هویت شدگیمیعنی شما تا ه. گفتیم تعریف کردیم سیمرغ یا عنقا. تواند به کوه قاف راه پیدا کندمی

. اي باید سیمرغ شده باشیدبه درجه. توانید مقامی در عشق پیدا کنیدنمی. توانید بروید آنجانیندازید، نمی
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3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر
و انکار آنها که من اینها نیستم، توجه ها هویت شدگی من ذهنی، شناسایی همکنیم به مردن به وقتی شروع می

شویم، خدا پایش را گذاریم کنار، به محض اینکه تسلیم میوقتی ما ستیزه و مقاومت را می. شودخدا هم جلب می

کی . د؟ بلهخواسته کمک کنآیا همیشه می. کندکمک می؟کندکند یا نمیبه ما کمک می. گذارد مرکز مامی

ما همیشه باید . کنیمما گفتیم با ستیزه صفر یا مقاومت صفر پاي خدا را از مرکزمان قطع نمی. نگذاشته؟ ما

.مشخص است. بله. مقاومت صفر داشته باشیم تا پاي او در مرکز ما باشد

64ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

شهنشه شمسِ تبریزيزهی عنقايِ ربانی،
شمسیست نی شرقی و نی غربی و نی در جاکه او 

شمس تبریزي، یکی شمس تبریزي دوست موالنا و یار موالنا بوده، یکی هم شمس تبریزي . به این شمس تبریزيبه

یعنی انسانی که به او زنده . به به این سیمرغ خداگونهبه:گویدمی. همین حضور بینهایت خدا در ماست، نمادگونه

. تبریز نماد فضاي یکتایی است. شمس تبریز یعنی آفتاب یکتایی. شمس تبریزي استاسمش شاهنشاه . شود

شمس تبریز یعنی انسانی است که هنوز تن دارد، ولی از این تن جدا شده و به بینهایت او زنده شده، منتقل شده 

. به فضاي یکتایی و شمس کائنات است

شود و تمام بتواند در آسمان هزاران نفر به او زنده مییعنی. تواند در آسمان چندین ماه باشدامروز گفت می

پس عنقاي ربانی . هر کسی به او زنده شود، از جنس شمس تبریزي است و عنقاي ربانی است. انسانها زنده شوند

یعنی هر هشیاري، هر انسانی قابلیت این را . زهی دلشاد مرغی:گفتباال می براي همین . یک نفر خاص نیست

شود که نه شرقی است و شود، متوجه میانسان وقتی که به او زنده می؟دا زنده شود که او چطوري استدارد به خ

نه شرقی . میردنه غربی یعنی نمی. میردشود و نه مییعنی آن عنصري که به آن زنده شده، نه زاده می. نه غربی

. نی درجا یعنی احتیاج به مکان ندارد. شودیعنی زاده نمی

شویم، این بینهایت به این باگر ما که چهار بعد داریم، اگر به بینهایت او زنده :گوید کهدوباره به این دارد مییعنی 

خواهد بگوید که اگر این مکان بریزد هم این بینهایت می. مکان احتیاج ندارد، مکان به این بینهایت احتیاج دارد
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. که مرگ جسمی براي انسانهاي زنده به حضور توهم استبراي همین است. کنیدتوجه می. خدا هنوز زنده است

براي اینکه آنها در این لحظه به بینهایت خدا زنده هستند و آنها . اي نیستبراي آنها اگر تن متالشی بشود، مساله

بی بنابراین نه شرقی و نه غر. هویت با جسم هستند، مرگ وجود داردولی آنهایی که هم. جاودانه شدند. میرندنمی

به معنی این است که ما به عنوان هشیاري نه متولد . به این معنی نیست که مثالً نه کمونیسم و نه کاپیتالیسم

. میریمشویم و نه میمی

آید آید بیرون؟ تن میآییم بیرون، چه میسازد شکم مادرمان، از شکم مادرمان میپس آن هشیاري اول ما را می

پس . میردشود و نه میمیرد، ولی هشیاري نه زاده میشود و میاین تن زاده می.میرد؟ بلهاین تن می. بیرون

کند و نه به جا احتیاج کند، نه طلوع میکند، نه غروب میبنابراین نه شرقی است و نه غربی است، نه افول می

. بله. دارد

براي همین . ري ما به جا احتیاج نداردهشیافرم ما به جا احتیاج دارد، . آن چیزي که به جا احتیاج دارد، فرم است

همه از یک چیزي متعجب هستند، من متعجب هستم از اینکه این بینهایت در این :گویدمی. گویدموالنا می

ایستد؟ یعنی این فعالً چهار بعد ما یا اینکه ما زنده هستیم، این محدودیت چطوري جا شده؟ چطوري با این می

. پس از اینکه زنده شدیم به بینهایت او، ما به این تن احتیاجی نداریم. او زنده شویمالزم است که ما به بینهایت

مان احتیاج داریم، به فکرمان احتیاج داریم البته ممکن است بخواهیم براي این جهانیان چیزي بگوییم به ذهن

. مثل موالنا

ن به خاطر یوسفانی که در چاه هستند، در این م. امگوید بهر رضاي یوسفان در چاه آرامیدهبراي همین موالنا می

ام؟ ام؟ حبس از کجا، من از کجا، مال که را دزدیدهکنم؟ مال که را دزدیدهمن در این زندان چکار می. چاه هستم

روم و اگر کنم میگوید اگر دلم بخواهد پرواز میبعد می. هویت نیستم که در این جهان بمانمیعنی من با چیزي هم

. آورم، موالنا اینها را به شعر کشیدمن خودم را در سطح شما می. آیم پایینخواهد میدلم ب

من از بین . رسدروم به اوج، مگس که فکر است به من نمیگوید من یک عنقا هستم، من یک باز هستم، میمی

بهر حال، بله این آیه را هم . این حرفها را بزنم،توانم بشینم پیش شماوقتی بخواهم هم می. توانم بپرمشما می

بد نیست اینجا هم یک دور . گیرد که بارها نشان دادیمیعنی در واقع این نه شرقی نه غربی را از این آیه می
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یکی اینکه جهان را هشیاري . یکی آگاهی هشیاري از هشیاري. در این آیه چند تا مطلب مهم است. یادآوري کنیم

.ها و زمین استخدا، نور آسمان. ها و زمین استخدا هشیاري آسمان. کنده میخدایی ادار

بلکه با تسلیم و فضاگشایی، فضاگشایی و . زند که این هشیاري انسانی به کبریت بیرونی احتیاج نداردو تمثیل می

اینکه . گفتمیاي که امروز یعنی این مشعله. گیریمگیریم، آتش عشق میفضاگشایی یک دفعه ما آتش می

شود، این به عوامل بیرونی یا کبریت بیرونی احتیاج ندارد و کبریت بیرونی روشن بینهایت خدا در ما برقرار می

. سوره نور که خیلی هم معروف است35گوید این آیه پس اینطوري می. کندنمی

35، آیه )24(قرآن کریم، سوره نور
ۖ◌ الْمصباح فی زجاجۀٍ ۖ◌ فیها مصباح مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍۚ◌ أَرضِ اللَّه نُور السّماوات والْ« 

زیتُونَۀٍ لَا شَرْقیّۀٍ ولَا غَرْبِیّۀٍ یکَاد درِّيّ یوقَد منْ شَجرَةٍ مبارکَۀٍکَأَنَّها کَوکَبالزُّجاجۀُ
ویضْرِب اللَّه ۚ◌ یهدي اللَّه لنُورِه منْ یشَاء ۗ◌ نُورٍ ٰ◌ نُور علَىۚ◌ یضیء ولَو لَم تَمسسه نَار زیتُها

»واللَّه بِکُلِّ شَیء علیم ۗ◌ للنَّاسِ الْأَمثَالَ
چراغ ر فروغی است، و آنخدا نور آسمان ها و زمین است؛ وصف نورش مانند چراغدانی است که در آن، چراغ پ« 

نه در میان قندیل بلورینی است، که آن قندیل بلورین گویی ستاره تابانی است، از درخت زیتونی پربرکت که
شرقی است و نه غربی افروخته می شود، روغن آن نزدیک است روشنی بدهد گرچه آتشی به آن نرسیده 

به سوي نور خود هدایت می کند، و خدا براي مردم مثل نوري است بر فراز نوري؛ خدا هر کس را بخواهد باشد،
». و خدا به همه چیز داناستمی زندها

درکهزندمیراتمثیلاینچراغدانیستمانندنورشوصف،کندمیادارهراچیزهمهکههشیاریستخدایعنی

ازتابانیستةستارگویی بلورینقندیلآنکهبلورینیستقندیلمیاندرچراغآنوپرفروغیستچراغآن

.شودمیافروختهزایدمینهوشودمیزادهنهیعنیغربینهوشرقیستنهکهبرکتپرزبتونیدرخت

بیرونۀبوسیلجهانایندرماحضورِ،ماۀمشعلوشویممیزادهنهمیریممینهکههستیمجنسیازمایعنی

روشنیاستنزدیکآنروغنهستیمماکهچیزياینو.شودمیافروختهدرونازبلکه،شودنمیافروخته

زیادنه،مدتاستکافیفقط،بشویمروشنکهنزدیکیمخیلیمایعنی.باشدنرسیدهآنبهآتشیگرچهبدهد

بهحواسشوکندمیفضاگشاییکندمیفضاگشاییکندمیفضاگشاییکهکسیاین.بشویمتسلیممدتییک

.بگویدرااینخواهدمی،اوبهشودمیزندهیکدفعه،نیستجهاناینبه،استمعشوق
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هویتهمبههشیاريذهنیمندراآلن.استمنطبقهشیاريرويهشیاريیعنینوريبرفرازنوریستبعد

برفرازنوري،شودمیخودشبهقائموزندهزندگییعنیشودمیقیومحیانسانوقتییعنی.استمتکیشدگی

وهستیمشدنروشنبهنزدیکخیلیولی،میریممینهشویممیزادهنهماکهجهانایندر،اینیعنینور

روشنوقتیو،کندروشنزوديتواندرامامیدرونازخداگویدمی،گرفتیمراشدنمانروشنجلويخودمان

قیچیراجهانازنافبنداینو،کندمیتمامجهانبهرااتکایش،شودمیمئقاخودشرويزندگیاینشودمی

.گیریمنمیچیزيجهانازدیگر،ماکنیممی

شما،کندمیهدایتخودنوربهبخواهدراکسهرخدا.کندمیهدایتخودنوربسويبخواهدراکسهرخداو

هدایترامنبیایدخواستدلشموقعهر،دهممیادامهراستیزهوذهنیمناینحاالمنپسبگوییدنیایید

منباشما،نیستدخیلشماذهنیمنخواستیعنی.گویدنمیاینطوري،خواهدنمیپسهمنخواست،کند

کنند؟میروشنجوريچهراچراغاینکهنکنیدسئوالشما،نکنیدسئوال،نکنیدعجله،نیاوریدفشارذهنیتان

بیرونیعللنهکنندمیروشندروناز،کندمیروشنقضاقانونکندمیروشنفکانکنهمینراچراغاین

میروشنراشماچراغمدتییکازپساودم،بیایداودمبگذارید،کنیدصفررامقاومتشما،کندمیروشن

،نیستاینهاوستارهوچراغوقندیلصحبتماکهزدراتمثیلاینیعنیزندمیمثلهامردمبرايخداو.کند

.داناستچیزهمهبهخداو.بفهمیمچیزيیکماکهگفترااینهافقط

بفهمیمخوبراغزلمعنايامیدوارم،گفتیمغزلدرکهمطالبیتبییندربخوانممثنويازابیاتیبدهیداجازهبله

تسلیم،دادخواهیمقرارزندگیاختیاردرراخودماندیگربفهمیمدرستاگرو،بفهمیمخوبهمراابیاتاینو

بهروزو،کردنخواهیمخوبوبد،کردنخواهیمستیزه،کردنخواهیمقضاوت،کردنخواهیممقاومت،شدخواهیم

،ماستدلدرپایشحالیکهدرشودمیبشوگویدمیاویا،فکانکناینکهبراي،شدخواهدبهترزندگیمانروز

خواهدوسیعترمامرکز،شدخواهدکوچکترماذهنیمن.روزبهروز،شدخواهدبهترمابیرونیِودرونزندگیِ

خواهیدعملدررااینهاشما،شدخواهندبهترمابیرونیِوضعیتهاي،مابیرونیِفرم،مامرکزشدنوسیعتربا،شد

.دید

:گویدمی
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17مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد
روزش دیر شدهرکه بی روزیست 

اوآبدروشدهزندهحضوربهکهکسییعنیماهی،نشدهزندهحضوربهیعنیاستماهیازغیرکهکسیهر

اوآبازشدهزندهزندگیبهکسیهر.شودمیسیراوآبازذهنیمنهریعنیماهیجزکههر.کندمیشنا

استجوريچهکنممیشناآندرکهآبیاینبپرسدکهنیستماهیاین.کندنمیسئوالچرا؟،شودنمیسیر

دارداسمیداردنقشیهماگر.کندنمیتوصیفهمراخودش،کندنمیتوصیفراخدا،راآباینکنیدتوصیف

ازماهیازغیرکسیهریعنیکههر.داشتیمهمگذشتهۀهفت،گفتهمغزلرااین،داردمسمااسمکهداندمی

.شودنمیسیرماهیپس.شودمیسیریکتاییفضايیعنیاوآب

ازنیستحضورجنساز،نیستماهیآدماین،شدهخستهوشدهسیرزندگیازجهانایندرکسیهرپس

درکهستاانسانیماهی،مرکزشدرماهی.استمرکزشذهنیِمنهمینهمگرفتاریشو،استذهنیمنجنس

کهپرسدنمیوقتهیچوکندمیشنایکتاییفضايتويبنابراین،نیستذهنیمن،شدهزندهخدابهمرکزش

آنورازدارد؟روزيایناستمرکزشذهنیمنکهکسیهراما،کنندمیتوصیفجوريچهرایکتاییفضاياین

،گذاردنمینه؟بیایداودمگذاردمی،بپذیرنفختزرودهدتجاناودمگوییممیاینکهآید؟میچیزي

.نداردطرفیآنروزيپس.گذاردنمیناآگاهانه

قبالًراروز؟چییعنیروزدید؟خواهدراروزیعنیرسید؟خواهدروزبهشمانظربهبستهرااودمِکهکسیهر

بهچیزيآنورازکهکسیهر،هستیمشبدرداریمذهنیمنچونما،استروزهمیشهیعنیروز،کردیمتعریف

اینافتادخواهدتآخیربهخدابهشدنزنده،حضوربهشدنزندهیعنیروزش،کندمیستیزهچون،رسدنمیاو

،نباشیدروزيبیشماپس،فضاکردنباز،ستازندگیبهماشدنزندهموالنااصطالحدرروز.دهدمیرامعنی

.زندگیمانبهآوریممیروزيتسلیمبانباشیم؟روزيبیتوانیممیجوريچه

فضاي،گذاردمیراقدمشخداکهاوالًکنیممیبازرافضاوقتی.استمهمیچیزخیلیتسلیماینکنیدتوجه

من،شویممیتیزتر،شویممیهشیارترما،شودمیساکتماجهنمو،خداهمهستیدشماهمشدهگشوده

سختاولش،بدزدیماوازچیزيتوانیممیآنموقع،شودمیبستهچشمهایشماذهنیمن،بینیممیراذهنیمان

فکرازکردیمعادتما:بگویماینطوريیعنیکردیمتمرینماکهیواشیواش،استسختاولشفضاگشایی،است



# Programگنج حضور770برنامه شماره 770

42: صفحه

فضااینکنیممیتمرینکهیواشیواشیعنی.ببندیمراصندوقدوبین،رافکردوبینفضايوفکربهبپریم

تادوبینۀفاصلاینةمزوقتی،فکرتادوبینۀفاصلبهشویممیآگاهماباالخرهشودمیجایییک،راگشایی

نمیرهادیگرماآمدآرامش،آمدشادي،آمدخرد،هستیمایزديجنسازدیدیمآنموقعو،چشیدیمرافکر

.آیدمیآنجاازروزي،،کنیم

شماموقعهر،بریزیدرااینعملتانوفکربهعملدروکنیدحسشمارازندگیخردکهاستاینازعبارتروزي

کنیدنمیمالمتهمراخودتانوخودتانبهگردیدبرمیو،کنیدنمیمالمتراکسیشویدمیترمسئولدیدید

بزرگترداردشمامرکزیعنیروز،شودمیداردروزیواشیواش،شویدمیدارروزيدارید،کنیدمیاصالحولی

چیزذهنیمنو،هستیدذهنیتانمنناظرشماکهشویدمیمتوجهیواشیواششماوشودمیبزرگتر،شودمی

میخشمگین،بینیدمیبد،افتیدمیگیر،درونشبهکشدمیراشمااووقتی،نیستیدآنشما،استساختگی

بایدخودتاندروندرراتمریناتاین،شدخوبحالتانبینیدمیآییدمیبیروندهیدمینشانواکنش،شود

،بلهیواشیواشبکنید

2094ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

سر و بنگیري سرِ خود اي بیدربند خودي، زین سیر شدي
ذهنیمنو،خوردمیرابیرونچیزهاياشهمهچون،شودمیسیرزندگیازباشدذهنیمندربندکهکسی

فکربه،استخودشذهنیمندید،استخودشذهنیمندانشبنددر،کندمینگاهبیرونبهذهنیمن،دارد

خود،ذهنیمنکهنگوییدشما،کندمیغلطکارذهنیمناینکهخواندیمامروز.استخودشذهنیمنترمیم

رااوو،دانستنذهنیمنراخودوداشتنذهنیمنیعنیبودنخودبنددر.کنیدجداراخودتان.هستممن

کاربهرافکرهایتان،آیدمیباالدردهادرونفضايازاگرمثالًوکردندفاعوکردنترمیمرااوودادنقرارمرکز

میمتوجهیواشیواش،بدهیدنشانراخودتانکنیددعواآیدمیخوشتان،آیدمیخوشتانشما،گیردمی

کنیددعواکسیباخواهیدنمی،بدهیدنشانراخودتانخواهیدنمیجایییکشویدمیدفتریکواردکهشوید

.نشویددیدهخواهیدمییواشیواش؟شوممیدیدهمنمردمآي،اینجاهستممنمبگوییدکه

منیدهستمتوجههمهشدمدفترواردمنبینید؟میرامنمردمآي.بشوددیدهخواهدمیذهنیمنولی

داديیکمنپسنشدیدمتوجهآمدم؟منیدشدمتوجههمه،هستمخانوادهرئیسمنشدمخانهواردمنآمدم؟

کاراینشدي از مریضاشهمهیعنیخودسرگیري،شديسیرزینخوديبنددر،بشویدمتوجهکهزنممی
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نه،ریشهیعنیبن،نیستیوصلابريمثلچون،ریشهنهداريسرنهحالیکهدر،خودشسربهچسبیديفقط 

.استمهمخیلیکنیمیفکرداريکهچیزيآناما،داريعقلنه،داريریشه

نشان،منکردنبزرگ،منمنِهی،منترمیممشغولدائماًکهبینیدمیخودتاندررابیتاینمصداقشماآیا

اگر.ببینیدبایدخودتاندررااینها،استمنةعقیداین،کردمبیانمن،ببینیدهمرامن،هستممنم،مندادن

.خواهیدمیرابیروندم،خواهیدنمیراآنوريدموگرفتاریدحتماً.شدیدسیرزندگیازحتماًهستیداینطوري

دمبهرفتحواستان،کردیدبسراخواستیدمیبیرونازکهراتوجهوتائیدنآردیگشماکهبینیدمییکدفعه

.افتادخواهداتفاقاینبیایداو

2094ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

یا تشنه حق از علمِ لَدن؟کی سیر شود ماهی ز تَري؟
ۀتشنحقیقتاًکهکسییاشودنمیسیرآبازکهماهی،آبیعنیتري،شدينمیسیرآبازبوديماهیاگر

مرتباوازآیا؟شویممیزندهزندگیخردبهداریمماکنیممیبازرافضااینوقتیآیا،ایزديداناییازخداست

بادهیدمیاجازهشماکند؟میادارهراماایزديدانایی؟کردنمانعملدرفکرکردنماندرکنیممیاستفاده

ایننیستریلکسخوابید؟نمیبهترنشده؟ترآسودهتانتن،بکندادارهراتانتنایزديداناییمقاومت صفر 

خاصداناییلدنعلم،کندمیکارشمادرایزديداناییپس.نیستقبلیاسترسهايوتنشنآنزیردیگر؟بدن

تعریفکنیممیپیدارااوداناییشدیماوجنسازوقتییعنی.هستشدهگشودهفضايایندرکهاستایزدي

:گویدمیداردبله،مختصروروشن

611مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

عاجز و بسته چو کودك در شکمنقش باشد پیشِ نقّاش و قلم
داردخداکه این را گویدمیدارد،نقشیمیکداریمذهنیمنکهاآلن،دهدمیتوضیحخداباراماوضعیتدارد

هرماذهنیمن،ماچهاربعدیعنی.کشدمیرااوداردقلمونقاشکههستیینقاشمثلدرستوکندمیدرست

صفرشمامقاومتاگرکشد؟میبهترجوريچه،کشدمیقلمشباخدارااینلحظههر،شماداریدکهچیزي

کودكمثل،هستیممحدودوهستیمعاجزماکهیمارسیدهدركاینبهماآیا،باشدصفرشماقضاوتاگر،باشد

عاجزاگر،دانیمنمیعاجزراخودماناصالًما،ماستمرکزذهنیمنحالیکهدرذهنیمندرما،نهمادر؟شکمدر

.شدیممیتسلیمما،زندگیمقابلدردانستیممی
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استاضافیچیزیکقعاًاوانسانخشمخوداصالً،شویممیخشمگینماخوریممیغصهماکنیممیاعتراضما

گویدمیذهنیمناینکهبرايخشمگین؟چرا.استعاديخیلیشدنخشمگینکهحالتیدر،استمعنیبی

راخودتتوچرارفته؟کجاشماتسلیمِوفیکونکنوقضاۀقضیاینپس،شدهاینطوريخواستممیرااینمن

. می کشدراتولحظههرداردقلمشبانقاشییککهبینینمیینقاش

دخالتچیبانمی کشد؟بهترنکنیدخالتتواگر؟راتوکشدنمیبهترکنیبازرافضابشويتسلیماگرخوب

عقلواقعاًعقلاین،گرفتیمردماز آوردي؟دستبهکجاازراعقلاین،ذهنیمنمحدودعقلباآنهم ؟کنیمی

،باشدهمدرستیچیزحتی،شودمیخرافهبهتبدیلشودهویتهمباشدعقلاگرحتیچیزيباآدم،نه؟است

.بگویدرااینخواهدمی،جنگیممیخداباداریمخرافاتمانباما،خرافاتشودمیباشیمهویتهمآنباما

612مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

عاجزان، چون پیشِ سوزن کارگهپیشِ قدرت، خلقِ جمله بارگه
یعنیخلق،خداقدرتیعنی پیش،استخداقدرتن همآهستجهاندرقدرتیکاآلنیعنیقدرتپیش

،عاجزندهمهعالممخلوقاتتمامیعنیبارگهجمله ،هستجهاندرکههرچییعنی،هستجهاندرکههرچی

آنوپارچهو،دوزدمیراايپارچهیکداردخیاطییک،دوزیممیداریمچیزيیکمثال،یکاینکهمثلدرست

کهکارگاهییعنیکارگهخیاط؟سوزنبرابردربکندتواندمیکاره چچهرپا،استعاجزاندازدمیآنجاکه طرحی

.بزندطرحآنرويخواهدمیخیاطهستياپارچهیک،مثالًکندمیکارداردخیاط

راذهنیمنعقلماچرا؟کردمضرراینجا،کنیممیاعتراضهیپارچهبصورتماولیکند؟چکارپارچهخوب

این،خوشحالمآمدهدستمبهاینهستم،ناراحتم،کنممیاعتراض،امشاکیمنرفتدستمازاین،داریم

وشودمیمقاومتو،شودمیاعتراضبهتبدیلاینهاآنموقعبعد،استذهنیمنهايتشخیصهاتشخیص

.بیایدديزایخردگذاردنمیمقاومتو،قضاوت

ردمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرشمامقاومتکنید؟مقاومتخداقدرتوکلعقلپیشخواهیدمیشما

بایدعاجزهمما،ماجملهاز. عاجزنداینهاهستجهاندرمخلوقکهچههرگویدمیکه.استقدرتمقابل

سرمانبالهاتمام،نیستیمکهنباشیمعاجزاگر،باشیمتسلیمحالدربایدلحظههرباشیمعاجزاگر،بله؟باشیم

آمدخواهدتربیشهمبازآیدمی
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613مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گاه نقشش، دیو و گَه آدم کُند
گاه نقشش، شادي و گَه غم کُند

چیوهستیمکیماکهدهدمینشانذهنیمنآن،کردیمدرستذهنینمیکجهاناینبهآمدیمکهماخوب

کندمیکاراوکهیمنککاريهر،کندمیکارمارويخدااینبله،فکرهایمان،بدنمانبراساس،اینهاوهستیم

بعضیکند،میآگاهخودشبهراماهاموقعبعضییعنی،آدمهاموقعبعضی،زندمیدیونقشهاموقعبعضی

. کندمیدیوذهن،بهبردمیهاموقع

مطلقمفهومدیواست،نسبیمفهومیکالبتهمادي،جهانباکاملشدگیهویتهمیعنیتعریفبهبنادیو

فضاماکهاستاینکاربهترینپس.شودمیزندهمادردیویتشویممیهویتهمماکهايدرجهبهیعنینیست،

دیويپسشدیمدیواهبینیممیکند،میدیوذهنبهبردمیرامافَیکون،کُنْوقضاقانونباخداکنیم،بازرا

. کندمیزندهخودشبهیعنیکند،میآدمآوردمیبعدنیست،خوب

ترتیباینبهدهد،میشاديآیدمیبعدشدیم،غمگیناهبینیممیمادهد،میغمذهنبهبردمیهاموقعبعضی

ودردهادراگر.کنیممیمشارکتاوباو،کندمیداردکارچهاوکهفهمیممیتسلیمموقعفقط. کندمیبیدارراما

که؛استاینسرهاصحبتهمهپسفهمیم،نمیراچیزهااین،باشیمشدهگمفکرهایمانوشدگیهاهویتهمدر

:بودهمینهااینخیاط،سوزنمقابلدرباشیم،بایدعاجزماگویدمینه،یاداریدتوجهدانمنمی

611مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

عاجز و بسته چو کودك در شکمنقش باشد پیشِ نقّاش و قلم
عاجزند،استجهانایندرکهچههرکائنات،تمامخدا،قدرتپیشهستید؟شماآیاشکم،درکودكمثلعاجز،

دیوهاموقعبعضیکهشویدمیمتوجهباشیدتسلیمباشید،عاجزاگر.باشیدنیستید؟هستید؟همشماآیا

اصطالحبهشماکهبدهدنشانشمابهخواهدمیهااینباکند،میداردخودشآدم،هاموقعبعضیشوید،می

بایدخواند،کتابفقطنشستشودنمیکنید،تجربهدروندربایدراایناست،حالتکدامتانحالتبهترین

مردمکهبگوییدبیاید،غموشاديشما،شودنمیبیفتید،کاربهعملدر،بکنیدمزددامتسلیمراخودتان

. استزدهقولراماذهنیمنِغمِوشاديایندیگر،کنندمی
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شود،میزائیدهنفریکشویم،میغمگینشودمیکمپولمانو،شویممیخوشحالشودمیزیادمانپولمااینکه

بهکاريمااست،کردهگیجرامااینهاسرمان،تويزنیممیمیردمییکیشویم،میخوشحالمازندگیبهآیدمی

اگرچونو،باشمهممنو،باشندبایدعاجزهمهو،کندمیکارچهقدرتو،کندمیکارچهخیاطاینکهوخدا

موقعآنشدم،نمیخوشحالاینقدرشدمیمتولدیکیهموقتیزدم،نمیسرمبهمردمییکیوقتیبودمعاجز

شدممیمتوجهشدممیوقتیشدم،میوبشوم،زندهاوبهآمدممنکهفهمیدممیدانستم،نمیاصلراجسماین

.استذهنیمنِمالفقطفکرهااینکه

614مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زند در ضَرّ و نَفعنطق، نَی تا دم دست، نَی تا دست جنبانَد به دفع
شویم،میماکههمانطورکهشود؛بلندکهندارددستشده،تسلیمانسانیعنیندارد،دستگویدکنید،میتوجه

آدمآوردمیبدهد،نشانمابهرادیویت،کندمیدیورامابردمیاو. گذارمنمیبگوییم،باشیمداشتهنباید

حرفونکنبگوییم،بگیریمراخدادستجلوينداریمدست،باشیمتسلیماگرمابدهد،نشانراآدمیتکند،می

.استنفعمبهایناست،ضررمبهاینکهبگوییم،نداریمزدنحرفقدرتنداریم،

تنو،کنیمنمیاعتراضدیگرماو،کندمیخاموشراذهنیمنِکهگشاییفضاوتسلیماین. بیایدذهنیمنِیعنی

بهمربوطهماینبله،. بخوانیمزیادبایدراابیاتاین. باشدیادمانهمیشهبایدقضا،قانونوفَیکونکُنبهدهیممی

:گویدمیاست،قرآنآیه

49، آیه )10(قرآن کریم، سوره یونس
…»ۗ◌ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ « 
»... درباره خود جز آنچه خدا بخواهد مالک هیچ سود و زیانى نیستممن : بگو« 

چیزيچهلحظه،ایندراستنفعمبهچیزيچهکهکندنمیتعیینمنذهنیِمنِیعنیهستم،تسلیمکامالیعنی

کنم؛میدرستراخودممنخوب،نرود،کنممیسعیمنرودمیکسییکاینکهولودانم،نمیمناست،ضررمبه

چونقانونی،راههايازکنم،میبازرافضابرود،رود،میدارددستمانازمالییکبرود،خواهدمیکسییکولی

ازراچیزيمن،افتاداتفاقییکجایییکولینگذارم،زندگیخردازاستفادهباکنممیسعی،استمنمال

. پذیرممیبنابراین.نیستمهویتهمآنباشدم،بیچارهشدم،بدبختبگویمآیمنمی،دادمدست
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ازراکسیکهخوردمیکسانیدردبهاندازد،میآنرويالگوداردخداکههستیمايپارچهمثلماکهمطالباین

فضاکهاستاینکمکگردند،میکمکدنبالآدمهااینگشایی،فضاوتسلیمجزنیستجوابی. دهندمیدست

بگیرید،انتقامشمااینکهشود،میساکتدردتانکهاستموقعآنفقطبرسد،مرکزتانبهخداپاي،کنیدبازرا

. کردخواهدزیادترراشمادرداینباشید،جوییانتقامفکردرروزوشبکنید،بدبختراآدمآنبخواهید

615مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما رمیت ِاذْ رمیت: گفت ایزدتو ز قرآن بازخوان تفسیرِ بیت
اواندازیم،نمیتیرماما،اندازیممیتیرکهوقتیگویدمیکهقرآنازبخواندوبارهرابیتاینبروتوگویدمی

من،کهگوییدمیشما. کندمیفکرماطریقازکهاستاونخواهیدچهبخواهید،چهلحظههریعنیبله،اندازد،می

بهفکرهااینمنتهیکند،میفکراوکنیدمیکههمستیزهوقتیبلهکنم،میفکردارممنپسدارمذهنیمنِ

شماکهنیستچیزيطوراینما،طریقازکندمیفکرهمیشهاوکهنیستاینازغیریعنیشد،خواهدشماضرر

،کندمیفکرشماطریقازاوکهبدانیدراایناستمهمخیلیاینها،کنم،میفکردارمذهنیممنِبامنبگویید

تیرمنطریقازاوبگوییدکنید،صفررامقاومتشمابشود،کردهفکرخوبفکراینخواهیدمیشماخوب،

. کردندرستفکرانداختن،فکریعنیانداختنتیراندازد،می

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال
… »ۚ◌ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ «… 

»…انداختانداختى، خدا بود که تیر مىانداختى، تو تیر نمىو آنگاه که تیر مى…«
منِبااستممکنشماکرد،میفکرداشتاوکردي،بدبختراخودتفکرهااینباولوکرديفکرموقعهریعنی

باید،داریدآزادارادهشمانگذاشت،تومقاومتنگذاشتی،تواینکهبراياست،نکردهفکربهترچرابگوییدذهنی

.شدنخواهددرستکارنشویداگربشوید،تسلیمخودتانانتخابباهوشیارانه

616مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خداستما کمان و تیراندازش گر بپرّانیم تیر، آن نی ز ماست
کماناست،خدااندازشتیروهستیمکمانهمیشهمابلکهنیستماازفکرآنبیندازیم،تیربکنیم،فکرمااگر

گفتیممرتبکهایمبودهکمانیماو. بیاورددربازينبایدخودشکمانبِایستد،ثابتبایدکمانبِایستد،محکمباید

درستکنی،درسترامننیستیبلدبگیري،راکماننیستیبلدتوگیرند،میطورياینخدارا،کمانودانیممی

مانذهنیمنِمحدودعقلباچونکردیم،دخالتمانتیجهدرکشی،نمیدرسترامنولیهستینقاشکهاست
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ازشمابپرید،بیرونبایدذهنیمنِباضررونفعتشخیصازشمایعنیاست،ضررمانبهآنطوريکردیممیفکر

موقعهرنبرید،کاربهراآنهاوبشناسیدبدانید،راذهنیمنِابزارهايبایدشمابپرید،بیرونبایدمقاومتوستیزه

:خوانممیبرایتانسوم،دفتراز.بلهشود،میانداختهبدتیربریدمیکاربه

935مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سرنگون آید ز خونِ خود خوردآوردبر قضا هر کو شبیخون 
ماکند،میقضاوتودهدمیتشخیصکند،میحکمخدالحظهاینیعنیقضا،. کنندمیکاملراهمدیگرابیاتاین

بدوناتفاقاطرافشماآورد،میوجودبهرااتفاقیولحظهایندراستدرستخداتشخیصو.کنیمقضاوتنباید

سرنگونصورتآندرکنیدقضاوتشماوقضابهکنیدحملهونکنیدبازفضااگرکنید،میبازفضاشرطوقید

یعنیخورد،خودخونزشد،خواهدتلفزندگیتانیعنی.غلطیدخواهیدخودتانخوندرو.شدخواهید

. شدخواهدتلفزندگیتان

فکرشخوابدریعنیدنیاست،شبدرکهحالیدردیگر،استشبدرشبیخونشب؛درنبایدکسهیچپس

بیاییممایعنیکند،حملهاستخداوندتشخیصکهقضاقانونبررا،صالحشداندمیاینکهخیالبهاست،

کارشمااگر. ایمشدهسرنگونماکههستعلتاینبهو.شدخواهیمسرنگونماکنیم،مقاومتوکنیمقضاوت

ناراحتهمخودتاناست،شدهخرابهمروابطتانکند،نمیکاردرستهمبدنتاناست،نگرفتهتانبیرونی

زدید،شبیخونشبدرقضابرشما،داریدراذهنیمنِدردهايتماموهستیدنگرانهستید،دپرِسهستید،

فضااینکهبرايبیاید،اودمنگذاشتیداینکهبراينبودید،آنباموازياینکهبرايچرا؟خدا،قانونبهکردیدحمله

.نکردیدبازاتفاقاطرافدر

936مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شوره گردد، سر ز مرگی بر زندچون زمین با آسمان، خصمی کند
ازاست،باالکههمآسماناست،پایینکهزمیناینببینید،راتمثیلشاوالزمین؛هستند،مهمخیلیابیاتاین

بارانخوب،بجنگد،آسمانبازمیناگر. ندارددفاعبکند،تواندنمیکاريزمینزمین،رويبباردآتشاگرآسمان

دستازراحاصلخیزیشهمخاكخودمیرند،میگیاههاتماممیرد،میوشودمیزارشورهزمینوآیدنمی

هیجاناتما،فکرهايما،تنما،بیرونیوضعیتهاياینبگیررازمینحاالاست،بستهآسمانبهزمینپسدهد،می

آنازجوريچهکهما،دانشدانمنمیما،پولما،کاريوضعیتما،روابطمثلبیرونیتظاهراتبعدما،جانما،
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بازدروندرراآسمانوقتیاست،درونآسماناختیاردرزمینایناست،زمینهمهاینهاکنیم،میاستفاده

. هایمانوضعیتبهباردمیبرکتشدهبازآسماناینازشود،میبهترهیزمیناینکنیدمی

اینباتواندنمیبیرون،آنکند،میایجادبیروندروضعیتییکفرمی،یکزمینی،یکدروندرآسمانیهرپس

منبگذارفهمی،نمیتوبگوییبکنید،درونآسماناینتابعراذهنیمنِبایدشماجنگد،میکهبجنگد،آسمان

کوچکشود،میکوچکهیذهنیمنشودمیبازشود،میبازشود،میبازکهآسمانولیکنم،بازراآسمان

و،آوردمیوجودبهراماهايوضعیتکههستشدهبازآسماناینکهشویممیمتوجهبعد.شودمیصفرشودمی

.بجنگدآسماناینبانبایدمافکروسیلهبهبیرونیهايوضعیت

وضعیتاگر. جنگیدمیداریدشمااست،کردهدرستاینطوريکهاستآسمانیچهاینبگوییدتوانیدنمیشما

کافیاندازهبهشمایعنیاست،نشدهبازکافیاندازهبهآسمانکهاستاینمعنایشنیستخوشایندشمابیرون

ازبایدشماآید،نمیاودمکنید،نمیاستفادهامروز،گفتیمکهایزديداناییاصطالحبهعلم،همانایزديخرداز

. دارممناستوضعیتیچهاینبگویید،کنیدگلهخودتان

936مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شوره گردد، سر ز مرگی بر زندچون زمین با آسمان، خصمی کند
کهایدهاینخوداصالکنید؟میتوجهبستیم،راآسماناینکهبرايجنگیدیم،آسمانبهزمینعنوانبهماو

داریمآزادارادهمااینکهاست،آسمانباستیزهایناست،غلطخیلیایناست،بیرونتابعمابیرونیهايوضعیت

هاوضعیتشدندرستوبیروندرجنگیممیکنیم،میمقاومتکنیم،میستیزههیوبستیمراآسمانمقاومتبا

ايکارهتوگوییدمیآسمانبهشمایعنی.استآسمانباستیزهخودشاینکردیم،وابستهبیرونیعللبهرا

گوییمیخدابهشما. فرستمنمیبارانهممنخوبنیستی،ايکارهتوخوب،گویید،میآسماناینبهنیستی،

شورهودیگربنديمیرافضایعنینیستیايکارهگوییممیکههمین.کندنمیتوجههماوخوبنیستی،ايکاره

.زنیدمیمرگازسرشوي،می

باباشدحاضرشمازندگیدرخدامگرتند،میمرگحولذهنیمنِکهمعروفبیتآندرایمخواندههمامروز

حاالتاکهکنید،رهاخودشحالبهراآنورا،شمازندگیکندمیتخریبجوريچهاینکهببیندواو،هوشیاري

است،بستهچونآید،نمیبرکتدرونآسمانازاگر. جنگیدیمآسمانبامااست،کردهخرابرامازندگیکردیم،

تکاملباهمگاموموازياینبله،کند؟کمکخواهدمیخدابله،بشود؟بازخواهدمیآسمانآیا. استشماتقصیر
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اگرگفت. دهدمیهلراشماخداهمقدمپنجبرداریدراهایندرقدمیکشمااگریعنیبله،هست؟هوشیاري

شنود،میرااینهمفقط،کندمیتوجهشمابهخدابمیریدآنبهنسبتکنید،کوچکراذهنیمنِبخواهیدشما

خودتانرفتارهايشمااصال. کردیمشکایتکردیم،ستیزهنکردیم،راکارآنحاالتاماولیشنود،نمیدیگرچیز

خشمگین،استنبودهتانذهنیمنِمیلمطابقچیزياگرکهاستبودهاینطورنهمگرحاالتاشماببینید،را

بستهراآسماناینهاآیاشدید،هویتهمآنهاباگذاشتید،همرويرادردهارنجیدید،کردید،شکایتشدید،

شما،است؟گرفتهکسیچهراایزديدمجلويخوباست،بستهکهاستمعلوماست؟کردهبازراآسمانیااست

. دیگردانیمیحاالخوب،دانستم،نمیمنگوییدمیاگرخوب

937مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

و، ریشِ خود بر می کَنَدسبلتاننقش با نقّاش پنجه می زنَد
بینید،میوکَنیم،میراخودمانسبیلوریشصورتایندرگیریم،میکشتیخدانقاشباهستیم،نقشکهما

آنووراینازمقداریکهیداردسبیلوریشکهمرديیکریختن،همبهراقیافهیعنیکَندنسبیلوریش

اینومابعدچهاریعنیما،نقش. استآنطوريهمماقیافهآید،مینظربهزشتخیلیکنینگاهبعدبکَنیورش

بامردم،بادانم،میچهبا،ماروابطبگوییزندگی،فرمکهزندگی،عنوانبهایم،کردهدرستماکهچیزي

مرديقیافهمثلواقعدرداریمآرامشهستیم،ریلکسماچقدراینکهما،سالمتیوضعیتخودمان،باهمسرمان،

کَندهراهایشسبیلازمقداریکآنجا،ازمقداریکاینجا،ازمقداریکهیباشد،داشتهسبیلوریشکهاست

همبهرازندگیمانقیافهما. ریزدمیهمبهاشقیافهشود،میهموحشتناكشود،میدارخندهخیلیباشی

. کردیمآزماییزورنقاشبانقشعنوانبهچرا؟ریختیم،

***پایان قسمت سوم *** 
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بهاستمربوطاست،غزلمانبهمربوطکهقسمتاین. خواندخواهمبرایتانمثنويمختلفدفاترازبیتچند

خوانممیبرایتاناینجاراهایشگیرينتیجهازیکی. یماخواندهقبالراقصهالبتهکهروباهوگرگوشیرداستان

باکنیماستفادهخداهاينعمتیادنیااینهاينعمتازمااینکهبراي: استایننتیجهواست،شیرزبانازکه

. بشویمهویتهمنبایدآنها

دانش،مقام،فرزند،دانممیچهپول،بگیریمدنیا،ایننعمتهايبااگرکهشدهدادهتوضیحمرتببرنامهایندرو

اینعلتش. هاشدگیهویتهماینسراغبهآیدمیناگوارحوادثاینیعنیالمنونریب،بشويهویتهمبدن،

نمیهوشیاريتکاملقانونطبقمامرکزومامرکزآیدمیآنبشوید،هویتهمچیزيبااینکهمحضبهکهاست

ما. کندمیرفتنیبینازکند،میآفلراماآنباشدمامرکزکههرچیزي.باشددیگريچیزخداازغیرتواند

قبلهفتهخواندیمکهاصطالحآنشایدوشویممیشدنهالكاصطالحبهدچار

3052مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

میقراررفتنازبینوهالکتمعرضدرشویم،میجسمشویم،میهویتهموقتیازجملهچیزهاهمهیعنی

میطوالنیعمرشآننشویمهویتهمکههرچیزيباکهآیدمینظربهو. شودمیناگواراتفاقاتدچاروگیرد

مخاطب،درواقعقصهآندرکهمابهخدایاشیرزبانازهرحالبه. کندمیطیراخودشطبیعیعمروشود

مالاین: گویدمیاند،کردهشکاراینکهبراياست،قائلسهمیخودشبرايو،داردایدهخودشازکهاستگرگ

میتومالهمهچیز،هیچبانشويهویتهماگرکهبگویدخواهدمیخداو. روباهمالیکیآنشیر،مالاینمن،

یکباکلخردازغیرتوکهکنمنمیتحملولیتوستمالشاهمه. ندارمجهانایندرچیزيدرطمعیمن. شود

3033مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ظَنّتان این است در اعطاي من؟مر شما را بس نیامد رايِ من؟
من،ارادهاین: گویدمی. شودمیگفتهمابهخدازبانازو. گویدمیروباهیاگوید،میگرگمثالبهشیرزباناز

منخواستگرگ،مثلماچراپس. هستچرا: هستجوابشنیست؟کافیانسانبرايمنخواستمن،تسلیم

فراوانینهایتبیجنسازهستم،نهایتبیجنسازمنکهمنبخششدرگویدمیداریم؟راخودمانذهنی

: کهگویدمی. هستمکوثرحوضوبهشتمنمرکزتان،بیایممنبگذاریدکهگفتداشتیمهمامروزکه،هستم
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بهگوید،میمابهداردخدامن؟بهنداریداعتمادواقعایعنیاست؟اینطوريمنهايبخششمورددرفکرتان

.بگوییماگرسادهزبان

اش همههستم،بخششاش همههستم،کَرماش همهوماشاديمناینکهمن،بخششومنتشخیصبهشمایعنی

ومنبخششدرکنید؟میراکارهااینچرابدهید،قرارسوالموردراچیزيهیچنبایدشمااصال. هستممهربانی

بشوید،تلخشماآمد،پیشناگوارحادثهیکاگرکهاستاینفکرتان.کندمیسوالاست؟اینفکرتانمنکرم

وخساستپایگاهازدوبارهوکنیدمقاومتبیشتر. بگیریددلبهراخداوآدمهاکینهبرنجید،کنید،شکایت

بزنید؟حرفکمیابی

3034مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آرايِ مناز عطاهايِ جهانْاي خرَد و رایِتان از رايِ من
همفکرهابارفتید. هستیدمنامتدادشما. نداریدخردخودتانازکهشمادهم؟نمیشمابهمنراخردمگر

شماوشدهساختهتازهواستحادثچیزیککهشماذهنیمنعقلیعنی. ساختیدذهنیمنیکشدید،هویت

کهمنقضاوتازاست،فکرجنسازاش همهاست،شکاساسبراش همهاید،هساختتقلیدرويازواید هساخت

دادممنکهچیزياینو! شمابهدادممنرااینهاهمهحالیکهدریعنی؟استبهترهستم،کلعقلهستم،زندگی

ازیاآوردیددستبهکجاازرااینهاشمادادم،نمیمنرااینها. استجهاندهندهآرایشهايبخششازشمابه

وهانقشآنازداریدمنبرعلیهو،کردیددرستنقششمادادممنکهچیزيآنباچطورکردید؟میپیداکجا

کنید؟میاستفادهفکرها

3035مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نقش با نقّاش چه اسگالَد دگر؟
چون سگالش اوش بخشید و خبر

هویتهمآنباکهمافکرهايومابعدچهاریعنیشود،میکشیدهکهچیزيآننقاشی،یانقشگویدمیهمباز

شماچونلحظه؟هرکنمنمیدرستمنراذهنیمنمگر.ذهنیمنیعنییم،اکردهدرستنقشیکوهستیم

ایزديدممن. بیندازمتیرمنبگذاريتوبلکهاندازممیتیرمن. کنممیدرستمن،کنمدرستمنخواهیدمی

دهی؟میمسابقهخردورزيودانشیوفکريلحاظبهچرانقاشمنبانقشعنوانبهتو. فرستممی
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اندیشیدنحالیکهدر،نقاشمقابلدرکندمیفکرگرددبرمینقشچطور. آیدمیوجودبهنقاشوسیلهبهنقش

بهکهابزارهاییبااستممکنچطور.اوستازچیزمانهمهنداده؟مابهخدامگررااندیشیدنداده؟اوبهاورا

توصیفبدهیم،توضیحرااوورااوکَرَمفکرهایماناساسبروکنیم؟شکوکنیمفکراوضدبرآوردیمدست

لحظهایناوکهحالیدرکنیمقضاوتتوانیممیماچطورکنیم؟قضاوتکنیم،مقاومتکنیم،ستیزهکنیم،

بانقاشییکفکراندازهکهاستجالبخیلیتشبیهشهمبازاو؟بهرسدمیعقلمانمامگرکند؟میقضاوت

. آوردمیوجودبهنقاشرانقاشیحالیدرنقاش،

3036مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مر شما را بود؟ ننگانِ زمن؟این چنین ظنِّ خسیسانه به من
کهباشندگانیايشما؟داشتیدمنبهکردهایجادشماذهنیمنکهکمیابیپایگاهازياخسیسانهفکرچنینیک

انسانمثلمنراکسییاچیزيخلقت،بهکردمشروعمنکهموقعیاززمانطولدریعنیهستید،زمانهننگ

کوثرپایگاهازاست،بینهایتپایگاهازکهمنقضاوتومنفکرمقابلدرکهباشدننگینکارشاینقدرکهندیدم

میخدازبانازبکشید،خجالتبایدهستید،زمانننگشماپس. کندنگاهمنبهخسیسیپایگاهازبرگردداست،

.گوید

ازکردهپیداتکاملهوشیاريهیوبودهلحظهاینکردم،شروعمنوبودهلحظهاینکهوقتیازیعنیزمن،ننگانِ

منشمامثلموجوديیکخودم،بینهایتبهبپرمخواستممیباالخرهحیوانازحیوان،بهنباتازنبات،بهجماد

میمنازبیشترکنید؟میستیزهمنباشمااستممکنچطور. کندسرپیچیمنحرفازکهحاالتاماندیده

شاهمنمگراید،هشدمنشریکاینجاشماوکنیدمیدخالتمنقضاوتومنخردومنکاردرمن،دردانید،

.مابهخدازندمیهاحرفاینازداردنیستم؟

3037مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون منافق سر بیندازم جداالسّوء راظانّین بِاهللاِ ظَنَّ 
است،بدفکراینظَن،اینهمهمیشهکهآورند،میدرفکربهراخداکنند،میفکرخدامورددرکهآنهایییعنی

فکراصالکهنداشتیمراذهنیمناگر. هستیمکمیابیپایگاهازچونکنیمفکرخدامورددرتوانیمنمیمایعنی

برنه،کوثراساسبریعنیکمیابی،وجداییاساسبرهمذهنیمنوداریمکهحاالخدا،بهراجعکردیمنمی
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حالیکهدر،استکمیابیرويازخدابهراجعمافکرهايهمیشهپس،استشدهبناذهنی،منمحدودیتاساس

. استبخششبینهایتاو

بخششبینهایتخداگوییممیطرفیکاز. هستیممنافقمااینکهبرايمنافق؟چرامنافق،مانندگویدمی

چراپستوانی،میگوییمیاوبهتوکلشمادارد،کَرَماست،بخششبینهایتخوب. ترسیممیآنورازاست،

خداگونگیهايخاصیتولیهستیمخداگونهمابگوییمماکهشودنمی. هستیمنافقپسترسی؟میاینقدر

منافقدیگرطرفاز. دهیممینشاندیگريچیزیکگوییم،میچیزيیکهستیم،دوروماپس. ندهیمنشان

ازگوییممیهمماو،هستیمنجنسازگویدمیاوهستیم،خداجنسازماصورتی،یکبهبازهمهم،مابودن

داشترواعدماصطالح،بهاست،خساستاست،کمیابیمثالکهدهیممیبروزرفتاريبعدهستیم،توجنس

. کنیممیحسادتببینیم،رامردمخوبزندگیببینیم،رامردمزندگیتوانیمنمیاست،

باشد،کوثرجنسازکهشودمیکسیمگر. هستیممنافقمایعنیاست،خدابهسوءفکرنشانحسادتاینخود

میداردکنیم؟میظلمخودمانبهچقدرما. خودشبهومردمبهرازندگینداردرواموقعآنبعدباشد،بینهایت

باکهاستشدهچطور. شدمیتومالهمهشدي،نمیهویتهمنعمتهااینبافهمیدي،میواقعاتواگرکهگوید

بیودیگرهیجاناتوداريکهترسیبخاطرهمآنهاازهستند،خطرمعرضدراینهاهستی؟هویتهماینها

منجنسازجوريچهاین. هستمتوجنسازمنگوییمیموقعآنبعددرست،کنیاستفادهتوانینمیخرَدیت

.کنممیجدارامنافقسرِمنپس. منافقیپساست؟بودن

.کنمقطعراسرشانمنافقان،همانندبایدبرند،بدگمانخداوند،بهنسبتکهآنانبله،

شاترجمهاصطالحبهکه◌ٔ السوظَنَّبٍاللّهظانّین. است◌ٔ السوظَنَّهمینهماینبله. استبیتترجمههمیناین

.استاین

6، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح
… »ۚ◌ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِنيَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِنيَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّنيَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ « 
»…و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که به خدا گمان بد می برند عذاب کند« 
اصلیرويآن. داریمروتادواینکهبراي. هستیممنافقماهمهدادیم،توضیحرامنافقمنافق،زنانومردانو

ماهستیم،توجنسازهمماهستید،رحیمهستید،کریمشماگوییممیخداپیشهستیم،گوییممیکهرامان
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بهرااوزندگیوکندزندگییکیکهبداریمرواخواهیمنمیمادیگر،دقیقهیکهستیم،رحیمهستیم،کریمهم

.ریزیممیهم

کندمیعذابداردکه. کندعذاببرند،میبدگمانخدابهکهرامشركزنانومردانومنافقزنانومردان

کردنمتالشیوخرابکاريمحورحولچرخدمیذهنیمنگفتکهاین. استاینجزوالمنونریب. دیگر

مطلباینکنیدتوجهنیست،بیرونیعللاززندمیذهنیمنکهضررهایییعنی. دیگرکندمیداردخودش،

نامرددوستاناینکردند،دوستانمکردند،هایمفامیلکردند،دیگرانرامنوضعیتکهنگوییدشما. استمهمی

راعاملاینوکندمیکارداردشمامرکزدردیگريعاملیکنه،. شدماینطوريمنزدند،خنجرپشتازمنبه

هندسههايبیتدیگر،خوردمیدردمانبهمثنويهايبیتاینهمینیعنی. آوردمیبوجودقضاقانونهم

.معنوي

3182بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

القَلَمجفقَدمعنیِبودایندمبهدمهايِغُصهاینتوستفعلِ

بله،

1145بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

المنُونریبازایمنکُلیعقلِنگونگَهچیره،گاهجزويعقلِ

دچاردایماًاماشود،میمغلوبهاموقعبعضیشود،میپیروزهاموقعبعضیذهنی،منعقلیعنیجزويعقل

ایمنکنیم،میاستفادهکلعقلازاستخالیمرکزمانوقتییعنیکل،عقلبهماوقتیفقط. استناگوارحوادث

ایندرضمن. استدروننیست،بیرونکجاست؟ناگوارحوادثمنبعکهکنیدمیتوجه.ناگوارحوادثازهستیم

هممرضمرض،اینوکندمیحملرامرضیرا،درديکهاندگفتهانبیامرکزش،درکسیهرکهیماخواندههمرا

لحظههرخواهدمیکهراخداکَرَمِاینقدروبشویمناسپاسماکهشودمیسببمرضاینو.استشدگیهویت

. بمانیمباقیمنافقوندانیمکند،زندهخودشبهراما

ریبباهاموقعبعضیفَیکونکُنوقضاقانونکهبکنیدتوجه. بمانیدمنافقکهگذارمنمیمنگویدمیولی

ماکهاستاینشامعنیاینهااست،بیرحموخشمگینخداکهنیستاینبخاطراینهاو.گیردمیسختالمنُون

چهوایمآمدهچیبرايوکنیمبچکاربایدماواستچیجریاناصالاینکهنفهمیدندرکردیمافراطخیلی
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مارااینهاو،باشدماديتواندنمیمامرکزوکندمیخرابکاريچقدرذهنیمناینوکنیممیغلطیکارهاي

آییدمیاینجاشماحاال. نخواندیمموالنااینکهبراي،نکردیمتوجهما. بلهاست؟شدهگفتهاینهاآیا. نفهمیدیم

همه. استشدهگفتهاینهاولیندادند،یادچرادانمنمیمنحاالندادند؟یادمابهچرا،کنیدمیمالمترایکی

.خوانیممیاستبودهکهجاییازرااینها. استبودهقبالهاحلراهاین

3038مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا بمانَد در جهان این داستانوارهانَم چرخ را از ننگتان
اینیعنی. کنممیپاكشماننگازراکایناتاینمنبمانید،اینطورياگرگویدمی. زندمیحرفچجوريببینید

وسفتمرکزِ. بداندخداپرستیراباورپرستیباشد،باورپرستانسانکهنیستقبولقابلخدابرايانسانحالت

بداند،خداراسنگمثلوبیرحممرکزآنشده،ترکیبهاشدگیهویتهمودردهاازکهباشدسنگمثلسخت

. گذارمنمیگویدمیبدهد،اشاعهجهانبهراترسشوراخشمشورااشرحمیبیواستخدامندلدربگوید

ي نمی تواند در این اهیچ باشندهکهبماندداستاناینجهانایندرتاکنممیپاكشماننگازراکایناتاین

.من طرح ام این طوري نبود،توجه می کنید فقط تو بودي که این طوري کردي.که مرکزش من نباشم،جهان باشد

.این تمام شد،بوخ! بله ،تو افراط کردي

،یک مطلب دیگر هم می خوانیم راجع به اینکه وقتی فضا را باز می کنیم و پاي خدا به مرکز ما کشیده می شود

باز هم تقویت می کند این راه را که وقتی شما تسلیم می شوید .نمی سوزاند،ما را نمی سوزاند،یعنی درد،آتش

و شما فرصت پیدا می کنید که خودتان را از نمی سوزانند،دردها به شما حمله نمی کنند،من ذهنی نمی بیند

.می گوید.دردها بکشید بیرون

826مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تو صابر نیستی! هرگز اي آتش
چون نسوزي؟ چیست قادر نیستی؟

قدم می گذارد و این ،خدا از المکان،حق از المکان،وقتی فضا را باز می کنید و حق قدم در وي نهد از المکان

من که االن دارم به تو نگاه می ،آن موقع شما می پرسید که اي درد،از کُن فکان.ساکن می شود،درد ما، آتش ما

االن تو مرا ،کنم در حالی که حاضرم و االن خدا هم با من هست براي این که این حضور ناظر هم آن است و هم من

.با این توضیح،دارد به ما یاد می دهد موالنا؟وزش ات کجا استقدرت س؟چی شده است؟نمی سوزانی
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827مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بندْبند است این عجب یا هوشچشم
چون نسوزد آتش افروزِ بلند؟

همۀ ،انتقام جویی،دشمنی،کدورت،انواع و اقسام،کینه،رنجش،یعنی اي کسی که سالها درد ایجاد کرده است

دیگر نمی ،یک دفعه فضا را باز می کند می بیند ا این دردها که همیشه حمله می کردند.اینها را جمع کرده است

یا هوش من ؟من نمی بینم؟این چشم بندي است؟می گوید چی شده است،لحظه به لحظه تسلیم می شود.کنند

این آتش به این بزرگی چرا نمی . شده استیا هوش تو بسته ،یا چشم تو بسته شده است،بسته شده است

و آدم از .ساکت بشود،موالنا می خواهد بگوید که درد زیاد هم می تواند ساکن بشود.درد به این بزرگی؟سوزاند

.نا امید نباید بود این قاعده که این طوري می پرسد که ما بفهمیم.شَرَّش راحت بشود

هشیار ،بند بیاید،دیگر هوش.وش بند یعنی هوش را بند می آورده؟چشم بند است این عجب یا هوش بند

حق قدم بر وي نهد ،ولی به محض اینکه فضا را باز می کنیم،می خواهد بگوید که دردهاي ما آنجا هستند،نیست

وقتی حاضر.نگاه می کنیم،این اتصال فکرها از دردها جدا می شود تا زمانی که حاضر هستیم ما،از المکان

،وقتی ما حاضر ناظر هستیم این ما هم ما هستیم.می گوید خدا با ما است،هستیم از جنس من ذهنی نیستیم

چه جوري می توانیم به او زنده بشویم یک .همین اصل ما است و خدا است که اصل ما هم خدا است،اصل ما است

یک نفر را .چشمت بسته شد؟اال چی شدح،و آن موقع می بینیم آتش نمی بیند ما را،از طریق تسلیم؟لحظه

.می خواهند ما باور کنیم که می شود از درد زیاد هم راحت شد،توي آتش خیلی بزرگ بیاندازند ولی نسوزد

828مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

جادوي کردت کسی یا سیمیاست؟
یا خالف طبعِ تو از بخت ماست؟

ما فکر می کنیم ،خارق از عادت ذهنی است،بله؟این کارِ خارق از عادت استیک کسی تو را جادو کرده است یا 

وقتی درد می آید شما فضا را باز کنید در اطراف آن وضعیت با حضور ناظر ،نه،که همیشه درد باید ما را بسوزاند

.می خورد و مختل می شوداگر زیاد این کار را بکنید این اتصال لطمه .می توانید اتصال آن را به فکرها قطع کنید

.این از بخت خوب ما است،تو کاري با من نداري،می گوید که طبع تو سوزاندن است من باید ناله می کردم االن

.بله وقتی حاضر می شویم بخت خوب پیدا می کنیم
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829مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اندر آ، تا تو ببینی تابشممن همانم، آتشم: گفت آتش
.یعنی دردهاي شما آنجا است،من هستم این جا،یعنی درد هستم،آن درد می گوید که من همان آتش هستم

اگر دیدي ؟یک لحظه ببین آنجا هست یا نه،برو آنجا و ستیزه کن،یعنی از خدا جدا بشو،برو ذهن،دوست داري

آن فضا را ،آن حضور ناظر را قطع کن،ذهنبفرمااندر آ،آتشم،گفت آتش من همانم.آنجا هست دوباره بِپر بیرون

.؟ببین می سوزانم یا نه،ببند

830مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تیغِ حقّم، هم به دستوري برَمطبعِ من دیگر نگشت و عنصرم
مطابق فرمان ایزدي کار می کند و اگر ما تسلیم بشویم و فضا پس نشان می دهد که من ذهنی و دردهاي ما هم 

یعنی من درد ،می گوید من آتش هستم همان عنصر سوزاننده هستم.گشایی کنیم این دردها ما را نمی سوزانند

همان طوري که گفتم دردها هم در تکامل هشیاري در خدمت قانون ایزدي .من براي عذاب دادن هستم،هستم

.قانون کن فکان و قانون قضا هستند.هستند

تويِ من ذهنی و فضا را باز ، فعالً تا زمانی که ایشان نمی آید تُو:قانون قضا به آنها می گوید،اگر شما تسلیم بشوید

می گوید من تیغ خدا هستم به دستور او .این قانون است،بگذارید کارش را بکند.او کار نداشته باشیدمی کند با

ببین ،قضاوت کن،مقاومت کن،فضا را ببند،ببند،من نمی برَم،االن فضا را باز کردي آن آمده است اینجا.ممی برَ

بله دوباره .و االن ترکمان را مثال می زند توجه می کنید.چه بالیی سرت می آورم چون آن موقع او رفته است

.برگشتیم به همین آیه قرآن

69آیه ،)21(قرآن کریم، سوره انبیا
»قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ « 
». اى آتش، بر ابراهیم خنک و سالمت باش: گفتیم« 

یعنی وقتی ما فضا را باز می کنیم ،دیگر این آیه می گوید که این آتش بر ابراهیم سرد و سازگار می شود،اینها را

و .مختل می شود،منفصل می شود،اتصال بین فضاي درد و فکر ها قطع می شود،در اطراف اتفاق این لحظه

پس همان طور ، فکرهاي مخرب بکند.فضاي درد که همین آتش است نمی تواند فکرهاي ما را در اختیار بگیرد

ست که آتشِ درست ا،ما هم ابراهیم هستیم در این فضاي گشوده شده،آتش ابراهیم را نسوزاند و با او سازگار شد
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آن کاري ،و این حضور ما آنجا است،ولی چون فضا گشوده می شود و ما داریم درد را می بینیم،درد روشن است

.ندارد

،شما اگر مهمان بروي،می گوید ببین.یا ترکمن را و مهمان را،و ترکمان را،و االن مثال می زند سگ ترکمان

،توِ مهمان.و چاپلوسی به تو،وع می کند به دمش را تکان دادنسگ شر،ترکمن آنجا باشد که صاحب سگ است

می گوید تا .یا آتش استو حاال ترکمن مثال خدا است و سگ هم نماد درد است،که ما مهمان هستیم اینجا دیگر

همین طور که ترکمن در .ولی اگر خدا نباشد من تو را می سوزانم.زمانی که خدا اینجا است من کاري با تو ندارم

بخاطر ،سگ با مهمان رفیق است،مهمان هم آنجا نشسته است،سگ هم آنجا نشسته استزیر چادر است

،ش می کنداولی اگر همین آدم مهمان برود به صورت غریبه بیاید که ترکمن هم آنجا نباشد سگ پاره پاره.ترکمن

گذاردمیراپایشزندگییاخداکنید،میبازرافضاشما؟نه.این کامال روشن است،بله.این تمثیل را می زند

باخانهصاحببایعنیآنجا،برويبیگانهصورتبهاگرشما،هايدرد،نداردکاريشماباآتشوسگاینآنجا،

نمیوکنیممیمقاومتکنیم،میستیزهچونماکه، راماکندمیپارهپارهآتشاینآنجا،نیاییترکمن،باخدا،

.سوزاندهحاالتاراماآتشاینبیایداینجاخدایاترکمنگذاریم

831مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چاپلوسی کرده پیشِ میهمانبر در خَرگه، سگانِ تُرکمان
سگآمدهمیهمانمیهمان،پیشدهندمیتکانراشاندمهایشسگترکمان،بزرگچادریعنی،خرگاهدربر

آوردیدراخداپس.جاستآنترکمانچون،شناسممیراتومنیعنی،دهدمیتکانرادمشوخوابیدهآنجاهم

ماکند،میرفتاريخوششماباشما،بهکندمیچاپلوسی،دهدمیتکانرادمشسگمثلنادردتمرکزتانبه

، بیرونبکشیدآنازراخودشيهمانیدهوجودبگیرد،گازیابگزدراشماآناینکهبدونتوانیممیموقعآن

.دردکنیدفرض

832مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

حمله بیند از سگان، شیرانه اوروور به خَرگه بگذرد بیگانه
آشناییتیهیچترکمنبااینکهبفهمدسگیعنیبیگانه،صورتبهبیایدنیستآنجاترکمانوقتیمیهمان،همین

صورتایندر،کنیممیمقاومت،کنیممیقضاوتکنیممیستیزهچوننداریم،آشناییتیخداباماکه،ندارد

.درندمیراماشیرمثلهمهادردو،دندرمیرااوشیرمثلترکمانسگان



# Programگنج حضور770برنامه شماره 770

60: صفحه

833مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

من ز سگ کم نیستم در بندگی
تُرکی نیست حق، در زندگیکم ز 

بندگیدرفهمم،میمنیعنینیستم،کمترسگازمنشما،بهگویدمیدردیعنیگوید،میآتش،ببینگویدمی

دراینکهبرايما،زندگیدرنیستکمترتركازهمخداوندارم،توباکاريمنباشداینجااگرخدایعنی،خدا

خواهدچاپلوسیمهمانشمايبهخداحضوردرهمدردآتشوکندمیچاپلوسیمهمانبهسگترکمانپهلوي

فکرهايکه،ببریدراحتیبهاوازرافکرهایتاناتصالتوانیدمیشماو.داشتنخواهدشماباکاريیعنی،کرد

بدونذهنیمنفکرهاياینکهبرايمخرب،گویممینکنیدمنفیفکرهايگویمنمیمنببینید.نکنیدمخرب

داریم،صددرکنیممیبازکهاياندازهبهکنیم،میبازرافضاکهموقعیفقط،استمخربمامرکزدرخداحضور

اینصدهادرياندازهبهو،آیدمیهمبازذهنیمنازدرصد30زندگیخردازصددر70کهبینیدمیدفعهیک

کمآیدمیهادردیاذهنیمناینازکهراهاییفکربایدیواشیواشو،استمخربهمبازیااستخالقمافکر

.بیایدزندگیخردازاش همهباالخرهتا،کنیمترزیادآیدمیزندگیخردازکهآن،کنیم

834مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

سوزش از امرِ ملیک دین کندآتشِ طبعت اگر غمگین کند
بهبسوزاندراتوآتشایناگر،دارددردیعنیردادآتشذهنی،منیعنیطبعذهنی،مناگرگویدمیدارداالن

رااواینکهبرايآید،میخداامربهسوزاندناینوسوزشاینکهبدانیدبرویدغمبرویدغصهزیرشماکهطوري

.بلهمرکزتبهندادیدراه

835مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اندرو شادي، ملیک دین نهدآتشِ طبعت اگر شادي دهد
آنجاکهبدانکرد،میچاپلوسیسگدیدیداینکهکما،بدهدشاديتوبهاگرذهنی،مندردهاياینگویدمی

راوجودتهاشدگیهویتهمتويازذهنیمناینطوريکهمرکزتبهآورديراخدایعنیهست،دینملیک

گشودهفضاياین. شودمیشدهگشودهفضايبهتبدیلشودمیآزادماوجودوقتیاینکهبراي.دهدمیپس

.کندمیراکارایندارداوکهبداناست،شاديازپرشده
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کنیدقبولدیگربایدشمابودهکارههمهحاالتاکهذهنیمناینبگوییمخواهیممی؟بگوییمچهخواهیممی

زحمتنکنیدقبولاگر،بکنیدقبولرااینشماکهاستاینماسعیيهمهدنکنیقبولاگربله.استکارههیچ

.رفتههدربهما

836مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کار کنغم به امرِ خالق آمد، بینی، تو استغفار کنچونکه غم
درکرديمقاومت؟اشتباهیچهکردي،اشتباهکهفهمیمی؟فهمیمیچیزيچهببینی،غمموقعهرتوپس

معذرتخداازبرگرديبایدبنابراینشما،مرکزبهبرسدخداپايتانکرديبازرافضا،لحظهایناتفاقمقابل

از،زندگیازبرنجی،بدهینشانواکنشباالبپري،کنیشکایتاینکهجايبهآیدمیغمموقعهریعنی،بخواهی

مینشانواکنشیچه؟کنممیمقاومتیچه؟االنکنممیياستیزهچهمنبوخیویبگبایدعکسبر،مردم

،برگردمباید،کنمتوبهباید،بخواهممعذرتبایدمن؟کندمیوادارکاراینبهذهندررامنالگوییچه؟دهم

.هستچیجریانکهببین،ببینیعنیکن،استغفار

اینخواهدنمیاویعنی،خداکارينتیجهنهاست،خودمکارينتیجهمن،حالتاینکهکنیماقراربایداول

هر،بینیغمموقعهر،دیگرکردماشتباهمنخواهممیمعذرتمنپساینطوري،خواهممیمن،بشودطوري

یکیبینیمیبدوضعیتموقعهر،نشويکارطلب،بخواهیمعذرتبایدبشود،خرابحالتبیاید،غصهموقع

چیکار.کنمکارباید؟فرستاديراغماینتوکردمچکارمن. بخواهیمعذرتبایدگیریدمیتوازخداچیزي

،کنمنمیراکارایندیگرمنکهاستاینبهتسلیمکار. استبرگشتکار.استتسلیموگشاییفضاکار؟هست

درعلتدنبال،نکنیمالمتهمرامردموباشیافکننورزیرخودت،باشدخودتبهحواستکهاستاینکار

طبقکنیخالصهبخواهیاگرهمکار.کنممیکارمنبگوییو،بفهمیراآمدخالقامربهغماینو،نگرديبیرون

:کهگفتمعنوييهندسهبیتآن

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر
مامرکزبهخداپايما،زندگیبهبیایدزندگیخردشودمیسببکه.استذهنیمنبهمردن،سازندهکاریعنی

فضايوراخداوراخالو،کنیمکوچکراماديمرکزاینماکهنیستاینازترواجبکاريهیچبشود،وصل

هروزندگی،بهبشویمزنده،ذهنیمنبهنسبتبمیریمیعنی.کنیماضافهمانمرکزدرراپذیرشفضاي،راخالی
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القلمجفگفتیمگفتیم،بارهاکهراابیاتاین. شماستتقصیرکهبدانیدشویم،میغمگین،آیدمیغمهمموقع

.نیستیشایستهیعنیآیدمیغماگر،کندمیترسیمشماشایستگیمطابق خداراشمازندگیلحظهاینیعنی

؟استدرست،شدهزندهزندگیبهومردهذهنیمنبهبیشترکهآن کسیاست؟ترشایستهچی

837مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

عینِ بند پاي، آزادي شودچون بخواهد، عینِ غم، شادي شود
صفرراناقضاوتتشماوشمامرکزبیایدآنبدهیداجازهشماوقتی؟خواهدمیکیاوولی،بخواهداواگرگویدمی

کندمیایجادذهنیمنراغم. آیدمیبیروناصیلشاديشما،غماینتوياز.کنیدصفررانامقاومتت،کنید

اگر او بیآید چشمهایتان را باز می کند و شما می بینید که چرا وکندمیایجادذهنیمنيوسیلهبهخدایعنی

غم آمده، با چی هم هویت هستید، یک دفعه از توي آن شناسایی می کنید، شناسایی مساوي آزادي است و از 

ی بندد، همان همان چیزي که پایتان را بسته بوده، می بینید چی م. آنجا آزاد می شوید، و عین غم می شود شادي

ولی با عینک . یعنی شناسایی بند پا یعنی هم هویت شدگی مساوي آزادي است. بند را بر می دارید آزاد می شوید

اشکال ما همین است دیگر، آن عینکهاي من ذهنی را که . من ذهنی می توانیم شناسایی کنیم؟ نه، نمی توانیم

آنها بد نشان می دهند به ما، آنها بند پاي را بند . ا می بینیمعینکهاي هم هویت شدگی را ما نگه داشتیم و با آنه

درست است؟ . بعضی موقع ها هم غم را شادي می بینند، توجیه می کنند. پا نمی بینند، هنر می دانند

؟ به نظر بلی اجازه بدهید ببینیم که پس از این همه صحبت آیا رفتار ما و طرز صحبت ما با خدا عوض می شود

آیا ما به اینصورت می توانیم با خودمان با خدا صحبت بکنیم؟ . که این ابیات عوض شدگی را نشان می دهدآید می

: می گوید

607مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نُقل و باده و جامِ خود را وا مگیرلذّت انعامِ خود را وا مگیر
، ما فهمیدیم تقصیر ما بوده، ما هنوز تشخیص نمی دیگر ظن سوء به تو نداریم: کهگوییم پس ما داریم به خدا می

دهیم، به اندازة کافی فضا را باز نمی کنیم، یعنی حالتمان تبدیل شده ما ضعف خودمان را و عجز خودمان را االن 

عمت و کرم خودت را از بنابراین داریم می گوییم به او که تو این بخشش و نمی بینیم که ما ضعف تشخیص داریم

.  و خالصه دعاي ما، خواست ما، کارهاي ما را، ما می دانیم اشتباه است در نظر نگیر. ما نگیر
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، یعنی این شرابی که از آنور می آید و جامهاي پی در پی را، شیرینی زندگی و نُقل و باده و جامِ خود را وا مگیر

ما اشتباه زیاد کردیم یعنی این حالت با سته نیستیم، ما ادعایی نداریم، ما با این حالتمان شای. شادي را از ما نگیر

توجه . االن دیگر خشمگین نیستیم. قضاوت با من است یعنی چی، براي همین من خشمگین هستم: آن حالت که

گوییم می کنید این حالت عوض شده االن با این صحبتها، ما فضا را باز می کنیم و االن یک جوري به خودمان می 

یعنی متواضع . دیگر هر چه او می دهد می پذیرم. که من به اندازة کافی فضا باز نمی کنم، نتوانستم، بلد نیستم

.اي که باز می شود ما نمی گوییم بد است، قبول داریم، نرم شدیمشدیم، تسلیم هستیم، پذیرا هستیم، به اندازه
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ت جست و جو کند؟ور بگیري، کی
نقش، با نقّاش، چون نیرو کند؟

اگر تو ندهی پس من به اندازه کافی باز نمی کنم فضا را دیگر، اي که می توانم،  اگر ندهی، من که باز کردم به اندازه

این خیلی فرق کرد، ما صفر شدیم، ما صفر شدیم می گوییم نمی دانم، . نمی گوییم تقصیر توست، من تقصیر دارم

با این عبادتی که من می کنم این چیه که تو می دهی به من، این ام را می کنم، این حالت با اینکه ی توانم، سعینم

داریم گله می همه زحمت می کشم عبادت می کنم، این همه من راستین هستم، بعد ببین تو چه به من دادي؟ ما 

ایم ولی متواضع کنیم از خدا، آن مال من ذهنی افراطی است ولی این هم حالتی است که هنوز ما تبدیل نشده

. شدیم

اگر بگیري من چی دارم جستجو کنم، من با چی جستجو کنم، هر چی که تو می ور بگیري، کیت جست و جو کند؟

وقتی جستجو می و. من بیآیم جستجو کنم؟ من نمی کنم این کار رادهی من با آن می بینم، اگر ندهی با من ذهنی

:  گویددارد دوباره می. می توانم، این موضوع را می بینی و قطع می کنی: کنی با من ذهنی می گویی

من االن فهمیدم در دستهاي تو هستم، تو نقّاش هستی، من . من نقش تو هستمنقش، با نقّاش، چون نیرو کند؟

و این کار اگر ما درست عمل کرده باشیم و اینها از ته دلمان . چطوري می توانم با تو مبارزه کنم؟ پس نمی کنم

لحظه صفر باید باشد، و خودمان به این نتیجه رسیده باشیم، واقعاً عمل کنیم در اینصورت مقاومتمان در این باشد، 

. یعنی شما به این نتیجه رسیدید که این لحظه آن قضاوت می کند من نمی کنم. قضاوتمان صفر باشد

این لحظه قانون قضا یک اتفاقی بوجود می آورد من فقط کارم این است که فضا را باز کنم، اصالً سئوال نمی کنم 

ی گویم هم که حتما خوب است که قبول می کنم، آن هم نمی تازه نم. کاري ندارم. که این خوب است یا بد است
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هر کس در مورد خدا فکر کند، یعنی حتی فکر خوب بکند، : گویم براي اینکه موالنا با استفاده از آیه قرآن گفت

قضاوت می نه این بی قید و شرط نیست تو داري . بگوید خدا که مصلحت ما را می خواهد ما قبول می کنیم دیگر

شما نباید بگویید که خدا چون مصلحت من را می . یعنی نقش با نقّاش هنوز نیرو می کند. قبول می کنیکنی و

یعنی کسانی که ،ظانّین بِاهللاِ ظَنَّ السّوء راتوجه می کنید؟ . خواهد خوب من باید تسلیم بشوم، این درست نیست

چون ما با فکرمان نمی توانیم . ه بد استدر مورد خدا فکر می کنند، و این فکرها چه خوبش چه بدش همیش

. توجیه کنیم چیزها را
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اندر اکْرام و سخایِخود نگرمنگر اندر ما، مکن در ما نظر
به تسلیم ما نگاه نکن، گوییم به فضا گشایی ما نگاه نکن، ما داریم می گوییم االن دیگر، خیلی نرم شدیم االن، می

هیچ موقع کار من را، داریم به خدا می . تو به کَرَم خودت نگاه کن. به کار من نگاه نکن، به وضع من نگاه نکن

این . و این توکل کامل است. گوییم، من می دانم بد است مالك قرار نده، بخشش و سخاوتمندي خودت نگاه کن

کنی ها، ولی این دانستن یک دانستن دیگري است که شما می دانید بدون قید و شرط می دانی که قضاوت نمی 

قانون قضا همیشه به سود ما است، چرا؟

قانون قضا می خواهد مرکز مادي را  پاك کند و هم هویت شدگی ها را از ما . قانون قضا قانون هوشیاري است

این لحظه است قبل از قضاوت یعنی رفتن این همان پذیرش اتفاق . بدون قید و شرطبگیرد، ما هم قبول می کنیم

و می دانیم که عبادت ما ناقص است تسلیم ما ناقص است و خواست ما ناقص است و . به ذهن بدون قید و شرط

دعاي ما غلط است همه کار ما غلط است، هیچی دیگر، پس بهتر است ما هیچی نگوییم، ما همین فضا را باز کنیم 

.   ما را انجام بدهدخرد ایزدي با شادي خودش کار
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