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  1صفحه:          

 11 همولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بگردانی چرا؟ از زعفرانِ رویِ من رو می جُرمی ندارم بیش ازین، کز دل هوادارم تو را

 یا قوّتِ صبرش بده در یَفْعَلُ اهلل مایَشا را لطف و مراعاتی بکن یا این دلِ خونخواره

را راه دو مرین دیدن نَتان تو رویِ شمع بی نِعَم شُکرِ یا صبر یا روش در آمد ره دو این  

 شمس الضّحی؟ شَعشَعه بی ها پیدا شود کی ذرّه هر گه بگردانی تو رو، آبی ندارد هیچ جو

 ؟تو کی رود شیطان به ال حَوْلَ وَال بی عصمتِ نغزان مستیی؟ بی باده تو کی فتد در مغز

 خود در دوا هلیلهتا درنیندازی کفی ز اَ هم مطبوخیی سازد قرصیی، مَطبوخ نی قرص

 بی تو کجا جُنبَد رگی در دست و پایِ پارسا؟ ؟ت نغرّد کی رَوَد خورشید در برجِ اسدمرَاَ

 در برقِ میرنده وفا ،در سنگ سقّایی نهی در مرگ هشیاری نهی، در خواب بیداری نهی

 تی؟زان سیلشان کی وا خرَد جز مشتریِّ هَلْ اَ سیلِ سیاهِ شب بَرَد هر جا که عقلست و خرَد

 وی کوفته هر سو دُهُل، کای جانِ حیران، الصاّل باغ و گُل ای جانِ جانِ جزو و کُل، وی حُلّه بخشِ

 دهد فهمِ بیا، گوید که پیشِ من بیا آنکِم بستاند مرا هر کس فریباند مرا تا عُشر

 طالَ بَقااو را سزد  دهد طالَ بَقا آنِکِت رسد، باید که فهم آن سو رَوَد زان سو که فهمت می

 هم اوت آرد در دعا، هم او دهد مزدِ دعا هم او که دلتنگت کند، سرسبز و گُل رنگت کند

 م اندر دهن، تا خوش بگویی رَبَّنادر باد دَ هم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف

 زنم مانند چرخِ آسیا ز آبِ تو چرخی می تست اندر سَرَم لبّیک ای کَرَم، سودایِ لبّیک

 کاستونِ قُوتِ ماست او، یا کسب و کارِ نانبا هرگز نداند آسیا مقصودِ گردشهایِ خود

 جنبد ز جا حق آب را بسته کند، او هم نمی زند کند، او نیز چرخی می آبیش گردان می

 تا گوید او که گفتِ او هرگز بننْماید قَفا پرّد از اسرارِ ما خامُش که این گفتارِ ما می
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  3صفحه:          

 .کنم می شروع موالنا شمس دیوان از 11 شماره غزل با را امروز حضور گنج برنامه احوالپرسی و سالم با

 11 همولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 را تو هوادارم دل کَز ازین، بیش ندارم جُرمی

 چرا؟ بِگردانی می رو من، رویِ زغفرانِ از

 و راز یا گوییم، می اینطوری زندگی به خودمان، لاص و خدا به انسانی هشیاری به عنوان کنیم می تامل ما وقتی پس

 واقع در و ندارم دیگری گناه هستم، تو عاشق اصلم در دلم، در مرکزم، در اینکه از غیر گناهی من که کنیم می نیاز

 هستم. زندگی جنس از هستم. خدا امتداد جنس از هستم. تو جنس از من نیست، گناه که هم آن گوید می موالنا

 تریناصلی من و دل یا من مرکزی ی هسته این و هستی تو من، مرکزی ی هسته در است. خودش عاشق هم زندگی

 کند، بروز من در عشق این یعنی بشود، زعفرانی زرد رنگ رویم من که حالتی آن از تو ولی توست، عاشق من جای

  گردانی؟ برمی را رویت چرا

 هستم، تو جنس از باشد، اماصلی مرکز که قسمتم ترینلیاص در من که گرچه که کند می بیان دوم مصرع این

 این چیزهای با شدگی هویتهم اثر در جهان این به ورود از پس مرکز این اینکه علت این به ولی هستم، تو عاشق

 حالت آن از بنابراین شدم. بیرونی چیزهای عاشق شدم، هاجسم عاشق جسمی مرکز با من شده، عوض جهانی

 گردانی.  برمی را رویت تو است، عشق رنگ که من زرد روی

 و بشویم زنده هشیارانه او به باید و هستیم خدا جنس از که انسان به عنوان االن اگر ما که است این اش معنی و

 با و گرفته را ما اصلی مرکز اطراف دوم مرکز این و ایمکرده پیدا دومی مرکز یک که است این علتش شویم، نمی

 یک جهانی، این چیزهای فکرهای به چسبیده هشیاری واقع در که بدلی مرکز کنیم و با می کار داریم ام بدلی مرکز

 آن آنها، به چسبیده یا شده همانیده که هم چیزی هر و با است جسمی آن هشیاری و کرده پیدا دیگری هشیاری

  دیدش. عینک شده

 را متعلقاتش بیند، می را پولش مثالً بیند، می را انیجه این هایجسم ببیند، را خدا اینکه به جای بنابراین و

 مرکزش در شده، هویتهم جهان این به ورود از پس که چیزی هر با بیند، می را تنش بیند، می را دانشش بیند، می

 یک فقط این نیست، گناه هم این نیست، جرم هم این که بگوید خواهد می ها صحبت این با موالنا ولی هست. آن

 من اینکه و کنم، می رها را خودم و کنم می شناسایی را اشتباهم این من کنی، کمک به من تو است. اگر هاشتبا



 گنج حضور 777برنامه شماره 

 

Program # 772 

 

  4صفحه:          

 تو هشیارانه کمک یا تو کمک بدون که رسم من انسان می نتیجه این به دارم غزل، بقیه و زنم می حرف اینطوری

 پیدا زعفرانی روی توانم نمی من مادی یا بدلی مرکز یا ذهنی من همین با آید، می من دست به تسلیم اثر در که

  کنم.

 ما بعد چهار وارد او دَم آن و شدن تسلیم به کند می شروع وقتی انسان رنگ موالنا نظر که از کنم عرض هم را این

 را تسلیم بارها و بارها ساعت چهار و بیست در توانیم می و شود می ما عمل و فکر وارد زندگی خرد و شود می

 بدون آنوری انرژی به طوری که بشود، تعطیل مانذهن و بشود باز درونمان فضای به طوری که یم،کن تجربه

  است. عاشق رنگ زعفرانی زرد رنگ و شود می زرد ما رنگ بشود، ما وجود وارد ما قضاوت و مقاومت

 یک زردش رنگ دا،خ نهایت بی به شود می زنده کامالً و رسد می کمال به انسان وقتی که خواند خواهیم امروز

 حال در یعنی من روی زعفران پس دهد، می توضیح را اینها موالنا شود. یعنی به او زنده شده. می سرخ مقدار

 من با که تصوراتی آن که دهد می نشان بیت این حال هر شوم. به نمی تبدیل تو به من چرا و تو به شدن تبدیل

 و هست ما در گناه این و شود می متولد گناهکار اصالً انسان ویم،یاش نمی بخشوده کردیم گناه ما که ما داریم ذهنی

  .بکنیم چکار را گناه این دانیم نمی ما حاال

 رفع قابل خدا کمک به هم اشتباه این دارد. وجود اشتباه یک فقط ما مورد در است. ذهنی من توهمات همه اینها

 پس آمده پیش ایپدیده چه یعنی گرفته، صورت اتفاقی چه اینکه اما است. مطلب این توضیح هم غزل این و است

 در و خوانم می اینجا هم من و دهد می توضیح موالنا مثنوی قالب در بیت چند در را این جهان، این به ما ورود از

 را بیت دوباره خواندم، را هامثنوی این اینکه از پس .کرد خواهد کمک ما به غزل طول در هم بعداً این خواندن

  خواند. اهمخو

 آنقدر را غزل این باید شما است. تکرار مستلزم راه این در پیشرفت که دانید می کنم، شروع اینکه از قبل ولی

 وقتی و کند می اشاره شما از ایجنبه چه به بیت این که بشود معلوم یعنی بشود، روشن شما در بیت که بخوانید

 بیت هستند. مربوط هم به ابیات که شوید می متوجه یکدفعه اندیدخو دفعه صد مثالً خواندید، هم سر پشت را همه

 شما اگر و دهد می نشان را شما تابلو این و است زیبایی تابلوی یک مثل غزل کل و است مربوط قبلی بیت به بعدی

 اشم به که است عاملی تکرار پس خوانید. نمی درست پس بینید، نمی آن در را خودتان که خوانید می را غزلی

  کند. می کمک
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  5صفحه:          

 را مختلفی هایراه خیلی شما که باشد این نداشتن وقت دالیل از یکی و باشید نداشته وقت شما است ممکن اما

 یکی آن روند، می روانشناسی کن که فرض کالس کنند، می گوش برنامه این به مثالً شما از برخی اید. کرده انتخاب

 روند، می هم فردوسی کالس روند، می هم دیگری عرفان یک وند،ر می هم آن به است دیگری کالس کالس هم که

 نگاه مختلف مکاتب به مرتب یعنی روند. می هم آن به کند می سخنرانی یکی اگر روند، می هم شناسیحافظ کالس

 این تجربه و نرسید. برسید باید که جایی آن به که شما شد خواهد سبب کار این نیست. مفید کار این کنند. می

 که کردند پیشرفت آنهایی شناختم، اصطالح به که افرادی تمام با بودم شما خدمت در که ایساله هجده فدهه

 تکرار اند، خوانده هست جامع کافی اندازه به که را حضور گنج هایدرس این و بوده موالنا روی تمرکزشان فقط

  اند.کرده پیشرفت واقعاً اند و کرده

 کنید، نگاه فقط برنامه این به که بگیرید تصمیم باشد بهتر شاید پرید،می شاخه آن به شاخه این از مرتب شما اگر

 و کنید نگاه را آن دهید، می تغییر را چی شود،می اعمال شما قسمت کدام به را، اِعمالش کنید، بعد تکرار را اشعار

 نیست. خودش اصلی معنی در کلمات زا هیچ کدام تقریباً کدام، هیچ که دانید می بگذرید. نکنید ادبی معنی فقط

. نیست دزدی مثل معمولی گناه یک ندارم جرمی این. است زرد من رنگ که نیست این واقعاً من روی زعفران مثالً

 دل نیست، قلب دلِ مثالً دل دارم، هوا دل از نیست. شناسیم می ما که آنطور بودن عاشق معنای به بودن هوادار

 عاشق هم من خودتی، عاشق که تو پس هستم. تو امتداد هستم، تو جنس از من یعنی نبود هوادار ست.ا ما مرکز

 چیزی که چه ببینید باید را کلمات این پس دهد. می را هامعنی این همه هستم. یکی تو با من  هستم. خودم یا تو

 دهد. می نشان شما در را

 که است این از عبارت آن و است آیه همین تیتر، این است. قرآن آیه به مربوط که است این کوتاه داستان این اما 

 گوید: می

 1333مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 «غَوْراً  مَاؤُکُمْ أَصْبَحَ إِنْ قرائتِ بر فلسفی انکارِ » 

 33 آیه ،(36)مُلک  سوره کریم، قرآن

 مَعِینٍ بِمَاءٍ مْیَأْتِیکُ فَمَنْ غَوْرًا مَاؤُکُمْ أَصْبَحَ إِنْ أَرَأَیْتُمْ قُلْ
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  3صفحه:          

 گردد اگر بگو داد؟ خواهد روان آب را شما کسى چه رود، فرو زمین در تان آب اگر بگو

 .روان آب به رساندتان کِه نهان، زمین در آبتان

 زیر در آبتان داد؟ یعنی خواهد روان آب را شما کسی چه رود، فرو زمین در آبتان اگر بگو ها انسان به یعنی بگو،

 و تواند نمی ذهنی من خدا. یعنی زندگی، فقط که است این جوابش و کند می جاری کی را آب این بشود، نهان زمین

 با شدگی هویتهم اثر در که است این به مربوط واقع در کند، می آغاز آن با را این مثنوی موالنا که قرآن آیه این

 ایجاد درد و کردن مقاومت و بستن را فکر تا دو بین فاصله و پریدن دیگر فکر یک به فکر یک از و زیاد چیزهای

 آب و دردها با و فکرها با شدگی هویت هم از کنیم، می ایجاد زخیمی الیه یک کنیم، می ایجاد زمینی یک کردن

 دیگر فکر یک به فکر یک از کردیم عادت ما که االن و است اینها زیر خدا گذرد، می زیر آن از که نهری و ما حیات

 ما دید عینک شده هویتهم فکرهای این و کنیم درست ذهنی من یک و ببندیم را فکر تا دو بین لهفاص و بپریم

  باشد،

به  کرد خواهد جاری کی را این شده، پنهان شما فرم شما، زمین و فکرها این زیر آب این کنند می سوال ما از

 زیر که آرامشی و شادی این یعنی تان.لعم فکرتان، به برود بریزد و بشود جاری شما از و بشود چشمه طوری که

 با شما. خدا یعنی من، فقط که است این جوابش کند، می را سوال این قرآن باال؟آیه آورد می کی است، فکرهایتان

 :گوید می دهد، می توضیح موالنا را این است؟ درست توانید، نمی ذهنی من

 1333مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 آب بندم چشمه زِ غَوْرًا، ماؤُکُم       کتاب           رویِ از وانْدخ می مُقریی

 و ذهنی، من و شده زنده حضور به انسان به است مربوط دوباره که کنید توجه ولی قرآن. خواننده یعنی مُقری

 یکتایی یفضا این است ممکن باشد، قرآن است ممکن خواندن، را چیزی قرآن از گوید می وقتی جاها خیلی موالنا

 خواند می را آیه این قرآن روی از خوانیقرآن یک که کنید معنی همین طوری توانید می شما را بیت این حاال باشد.

 آن کنید، می تامل یکتایی فضای این در تسلیم، اثر در کنیدلحظه فکر را تعطیل می یک کنید می تامل شما نه یا

 من را اتزعفرانی روی هستی، هویتهم تو شده. نهان تانفکرهای رزی شما آب خُب خیلی که گوید می شما به فضا

 اینکه یا بیرون بیاورم را آبت من خواهی می بکنی؟ خواهی می چکار نداری، زعفرانی روی هنوز ببینم، خواهم نمی

  توانی؟ می خودت کنی می فکر تو همین طوری، خواهی می نه
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 زیر از را حیات آب توانیم می خودمان ما هستیم. بلد ما گوییم می ذهنی من به عنوان معموالً و است سوال این

 است هاییشدگی هویتهم همین در شادی و زندگی و حیات آب کنیم می فکر ما در حالی که بیرون، بیاوریم زمین

 را آیه این خوانقرآن یک یا قرآن هایآیه خواننده یک گوید می پس هستیم. مشغول فکرش به دائماً ما که

 و بیرون؟ آورد می کی را این بشود، نهان تانزمین زیر در اگر آب که دادم نشان االن که ایآیه همین خواند. می

 هویتهم این و بشوید چیزها با هویتهم اگر که است این اشمعنی بندم. می را تانهایچشمه من که گفته خدا

 .بود هیدنخوا چشمه دیگر شما بدهید، قرار مرکزتان در را هاشدگی

 1334مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 کنم ستان  خشک و خشک را ها چشمه              کنم پنهان غَورها در را آب

 مرکزتان، بگذارید را هاشدگی هویتهم بدهید، یعنی ادامه کار این به شما اگر گوید می. است زندگی زبان از این

 هویتهم محابابی اصالً شما که است این اشمعنی اعماق، در یعنی و اهشدگی هویتهم این زیر در را آب من

 با هویت،هم پولتان با هویت،هم باور این با هویت،هم فکر آن با هویت،هم فکر این با و دهید می تشکیل شدگی

 این خوب هویت،هم تانخوشگلی با هویت،هم تانجسم با هویت،هم موهایتان با هویت،هم مادری و پدر هاینقش

 هااین کنید، می ایجاد هم درد و کنید می انباشته کنید، می بیشتر را هاهویت شدگیهم هِی هرچه زیر، رود می آب

 ی همه ی چشمه و کنم می پنهان من اینها زیر در را آب بکنید، را کار این اگر شود. می انباشته زیر زیر، زیر، رود می

 هست: سوال این بله؟ حاال شده، که خشکستان بشود زمین که کنم می خشک چنان را هاانسان

 1335مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 خطر؟ و فضل با مثلِ بی منِ جز               دگر آرَد کی چشمه در را آب

 ببینید خواهید می شده گشوده فضای و تسلیم حال در یا خدا با مناجات اصطالح به حال در شما یا مُقری آن یعنی

 که، گوید می شما به زندگی و کنید می را سوال این  بیرون، آورد می کی هاشدگی هویتهم زیر از را آب این که

 اینکه یعنی. بزرگی و بادانش و مانندبی من از غیر کند باز دوباره تواندمی کسی چه شما چشمه از را آب .هیچکس

 دانش هم شما و هستید مانندبی و هستید من جنس از هم شما هک دانید نمی اصالً دارید، مثل شما ذهنی من در
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 دارید، را من بزرگی و بزرگی معنی به اینجا در خطر و دانید، می دانش را ذهنی من دانش حالی که در دارید، را من

  شود. می بزرگ هاشدگی هویتهم انبوه با ذهنی من کنید می فکر حالی که در

 به مربوط فکرهای با مانذهن در شدیم. جهان این وارد هشیاری به عنوان دیمآم ما است، این سوال خالصه

 خوب ما. دید عینک و ما مرکز شده هاشدگی هویتهم این و شدیم هویتهم دردها و فکرها و بیرونی چیزهای

 پنهان اینها زیر در حیات آب این شدیم، هویتهم بیشتر هم هرچه و. است این سوال کند؟ می عوض کی را این

 لحظه هر یعنی بشویم. ما چشمه بود قرار نیستیم. چشمه دیگر شدیم. خشک ما و شده

 1344 همولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 علل موقوفِ نه ست،  فَیَکُون کُنْ او کارِ          بپذیر نَفَخْتُ ز رو دهدت جان او دمِ

 فضل ما دانیم، می ما که ما قضاوت و مقاومت اثر در ودش نمی که بشود رد ما از باید چشمه به عنوان او دَم لحظه هر

 با شما خورد. نمی کار این درد به شما فضل و دارم، من ندارید فضل شما که بگوید خواهد می گوییم. می ما داریم،

 بدتر کشید، می زحمت دارید آن با بیشتر هرچه دیگر. کردید درست را این تانذهنی من دانایی و خودتان فضل

شده.پس داستان این است  می رد آنجا از بوده هم دانش از پر بوده، هم وارد که ذهنی من نفر یک شود. حاال می

  :و بلند صدای با خوانده می را آیه این قرآن قاری نفر یک
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 زمان آن مکتب سویِ از گذشت می                  مُستَهان منطقیِّ فلسفیِّ

 خار مرتبه، پایین یعنی مُستَهان و اصطالح، به دانمنطق یعنی منطقی و فلسفی اینجا در دان،فلسفه یعنی فلسفی

 هویتهم فکرهای فقط است، هویتهم دانشش با که کسی ذهنی. من یعنی خورده، توسَری بدبخت، ذلیل، و

 و کند می ایجاد درد کند، می فکر هم هرچه و شناسید می شما که ذهنی من همین نیست، یعنی وصل و کند می

 دارند هم مکتب و است، دردهایش همین عملش و فکرهایش انگیزه و ریزد می عملش و فکرش به دردهایش انرژی

 هویتهم باورهای مکتب، از منظور و باشد هم مکتب صاحب باشد، باسواد خیلی است ممکن فکری. مکتب اینها،

 در بنگر آفریده، ز بگذر که گفته ما به موالنا که اندآفریده همه اینها ولی هست، عالی و خوب خیلی نظر به شده

  آفریدن.
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 فلسفی همین ما ذهنی من که باشیم ما خود تواند می مثال این خوب شده. می رد جا همان از مکتب، سوی از پس

 اثر در شویم می زنده او به و شود می تعطیل فکر لحظه یک وقتی ما هشیاری قسمت آن و باشد مُستَهان منطقی

 است؟ درست. کن رها را این برسی، جایی به توانی نمی ذهنی من این با بابا که گوید می ما به لحظه یک او تسلیم

 :گوید می دهد. می را جواب این شود، می ما از سوال این ذهنی، من آییم می وقتی ولی

 1336مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 کُلَند با ما را آب آریم: گفت              ناپسند از او آیت شْنیدبِ که  چون

 گفت آمدن، بد یعنی از ناپسند آمد، از بدش خیلی شنید، را آیه این وقتی شده، می رد آنجا از که فلسفی این پس

 فقط که نیکسا شما خوب. کردن فکر با یعنی ذهنی، من ابزارهای با آوریم، یعنی می بیرون کلنگ با را آب که

 هم آنور از باید که دانند نمی شناسند، نمی حضور هیچ و دهند می قرار معیار را کتابی دانش این و خوانند می کتاب

کنند.  حل را شانمسائل توانند نمی اینها هستند. خشک اینها کند، کمک به ما بیاید خردی یک بیاید، انرژی یک

 کتاب توی که چیزهایی آن کنند، حل توانند می کردن فکر با صرفاً فقط را بشری دردهای کنند می فکر حتی

 هم خودشان زندگی دهند، می تحویل مردم هم به خشکی چیزهای یک فقط هستند، خشک هم خودشان نوشته.

  کنند. خوب را مردم حال خواهند می خودشان بد حال با است، بد هم خودشان حال است، خراب

 باورهایش که کند می فکر مُستَهان منطقی فلسفی این اینکه شود. نمی زیچی چنین بگوید خواهد می موالنا

 با پس گفت بله شود. نمی کرد بهتر را هاآدم حال شود می دانش و باورها این با و است هویتهم اینها با و اعالست

 جاری شود می ستا سم که را ذهنی من آب ذهن با ولی کنیم، جاری را آب توانیم می ذهن با ذهنی، من ابزارهای

 کرد. ایجاد درد شود می کرد،
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 رزَبَ پستی از آریم را آب                            تبر تیزیِّ و بیل زخمِ به ما

 همین ،مانذهنی الگوهای با مان،ذهن با یعنی کَنیم، می را زمین تبر، یعنی و بیل با که گوید می ذهنی من پس

 فلسفی دیگر به عبارت .آوریم می بیرون کنیم، نمی هم انکارش که را حیات آب آن زیر از و کَنیم می را مانذهن

 است منطقی خیلی نظرش به که ذهنی من همین نه افالطون مثالً، مثل نیست بزرگ فیلسوف آن فلسفی گوید، می

 مُستَهان است. منطقی فلسفی ما، خود ذهنی من ما، خود خودمان، همین و کند می فکر خوب و
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 به طور و هست جا فالن از و دانم می را اینها من مثالً گوید می دارد. فلسفه یک خودش برای ذهنی هر اینکه برای

 است خودش ذهنی من از فقط چون ولی است. دارمعنی خودش برای چیده هم سر پشت را اینها هم منطقی

 زخم با ما گفت ولی است، ارزش بی نیست، هیچی است، توسَر خاک است، ذلیل یعنی مُستَهان است، متاسفانه

 رو. بیاوریم را آب توانیم می تبر تیزی با بیل، کندن با یعنی

 1339مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 کرد کور چشمش دو هر طَبانچه، زد           شیرمرد یک او دید و بخفت شب

 خواب به رود می بشود، هویتهم کتاب و حساببی که کند این طوری فکر کسی ره که گوید می اینجا در موالنا

 صورتش به محکمی سیلی یک است، زندگی خداست، همان مرد شیر این مرد، شیر یک درد و فکر خواب در فکر.

 سیلی یک شویم، می هویتهم ذهن با و حساب به رویم می وقتی یعنی چی؟ یعنی شد، کور چشمش دو هر و زد

 ولی مان،عینک شود می هاشدگی هویتهم اینکه برای شود، می کور ما هشیاری یعنی ما دل چشم دو و خوریم می

  داریم. ادعا هم باز

 به کنیم حل را مانمسائل توانیم می مانفکرهای همین با کنیم می فکر هنوز کنیم، می قضاوت دانیم، می گوییم می

 همین با خدا به ولی نداریم، قبول که نه داریم، قبول هم را خدا برسیم، ایزدی آرامش به برسیم، ایزدی شادی

 ما نباشی تو که گوید می ما به کلی به طور ما به موالنا دوباره غزل توی امروز ولی برسیم، توانیم می مانفکرهای

 کی را این بشود، اننه زمین زیر در آب که گفت گوید، می را همین دقیقاً هم مثنوی از قسمت این و توانیم نمی

 شد. کور هایش چشم خالصه کند؟ می روان دوباره و باال آورد می
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 صادقی ارْ آر، بَر نوری تبر با               شَقی ای چشم، چشمه دو زین: گفت

 که ببین ذهن یعنی شب دنیا، شب در فکرت تبر آن با حاال کردم، کور من را دلتان چشم دو این بدبخت، ای گفت

 فکر آن حسب بر کند، فکر شدگی هویتهم عینک با آدم که شود می آیا کن. بینا را چشمانت گویی، می راست اگر

 و کند فکر است، هشیاری عینک است، هشیاری دید که ذهنی دیدهای همین حسب بر را بیرونش زندگی کند،

 بشود. بینا هایشچشم موقع آن بشود، کم درد آورد، می وجود به درد کار نای دانیم می در حالی که کند، عمل
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 کُن به نکنی، توجه قضا به آنور از بشوی، تسلیم نباید اگر نداری، من نور به احتیاج اگر گویی، می راست اگر گفت 

 را آن چیزها و با بشوی یتهوهم توانی می که کنی می فکر تو اگر دیگر. گرفتیم یاد ما را اینها نکنی، توجه فَیکون

 بینا را هایت چشم توانی می کنی، ستیزه کنی، مخالفت هم من با وضعت این با کنی، ایجاد درد و مرکزت بگذاری

 بله. ببینم، بکن، بکن کنی؟
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 ناپدید مشچش دو از فایِض نورِ                  دید کور چشم دو و جَست بَر روز

 پس است، شب گوییم می ما اگر است. روز همیشه که گفته موالنا شد، بیدار روز و بِخُفت شب زند، می البته تمثیل

 در کند، جستجو چراغ روشن روز کسی که چراغ، هر جوید او که هر روشن گفت روز دیگر. بله بینیم نمی را روز

  بَالغ، دارد اشکوری جستن ینع دارد، بَالغ اشکوری به جستن او این این صورت

 1611مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت شماره 

 بَالغ دارد اش کوری جستن عین                    چراغ جوید او که هر روشن روز

 ما از خیلی االن، ما دید.. مثل کور چشم دو و برجست روز .بینید نمی است شب دید است، روز ببیند برگشت پس

 دهنده، فیض نور اینجا در فایض نور بیند. نمی ماندل چشم دو هستیم، هویتهم ما چون ولی است، روز که انسانها

 بال این شدیم. هویتهم یعنی االن، است ناپدید ما دل چشم دو از بیند، می هشیاری دید با که نوری یعنی همین

 فقط که، نشده عوض که ذاتمان اریم،ند آنطوری جُرم ما گردیم، برمی که هم غزل اول بیت به پس آمده. ما سر

 توانیم، نمی گوییم می دلمان ته از توانیم،نمی گوییم می االن خوب توانیم، می ما دانیم، می ما که گفتیم یکدفعه

 گوید. می دارد را همین خوب

 1341مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 شدی ظاهر کَرَم، از تهرف نور                    شدی مُستَغفِر و بنالیدی گر

 هم روز هر کرده و ایجاد درد همه هم این و توانم می من که کرده پیدا ادعا شده، هویتهم آمده انسان که حاال

 ته از این و دانم نمی بگوید و بکند عجزش به اعتراف و توانم نمی بگوید یعنی بنالد اگر شده، نابیناتر دلش چشم

 بگوید خواهی. معذرت بگوییم شده ساده طرز به حاال ما، داریم کار امروز استغفار کلمه با کند، توبه و باشد دلش

  خواهم. می معذرت االن خوب ولی توانم، می خودم گفتم من خدایا
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 از فضاگشایی اثر در یواش یواش بود رفته که نوری آن بخواهد، معذرت و بنالد اگر توانم، نمی که فهمیدم االن من

 داشته گناهی باشیم، داشته جُرمی که نیست آنطوری ما یعنی کَرَم کلمه به کنید توجه شود، می ظاهر خدا کَرَم

 از را ما خواهد می لحظه هر نیست. همچو چیزی ندارم. کاری تو با من کارت دنبال دیگر برو که بگوید خدا و باشیم

 و کنیم می شکایت و کنیم می مقاومت و کنیم می قضاوت و دانیم می که داریم ادعا چون ما ولی کند، آزاد ذهن این

 برای همه را اینها گرداند، برمی رو ما روی زعفران از او دهیم، می بروز را ذهنی من هایخاصیت اصطالح به همین

  خوانم. می دارم اول بیت آن
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 نیست سَرمست هر قلِنُ توبه ذوقِ            نیست دست در هم اِستِغفار لیک

 مقابل در ببخشید، دانستم  نمی من که حاال استغفار یا توبه یا خواهی معذرت متاسفانه دیگر. است واضح اشمعنی

 از را سوال این شما است، این سوال حاال نیست. ما یعنی نیست، مُستَهان منطقی فلسفی این دست در خدا

 من بیرون؟ آوردمی کی را آب این شده، پنهان هاشدگی هویتهم هایالیه زیر در آب که بگویید بکنید، خودتان

 توانم می من خودم را این شده. خشک چشمه هستم، چشمه من شده، خشک بُعدم چهار دارم. احتیاج آب این به

 بیاورد؟ او کنم باز را فضا بشوم تسلیم باید یا

 و لحظه این اتفاق برای فضاگشایی شما و کند می تعیین را لحظه این اتفاق که قضا قانون با که دانید می هم و شما

 و بشو گوید می که قانون است یعنی فَکان کُن گرفتیم یاد اینکه و است اتفاق بهترین لحظه این اتفاق اینکه

 این از اولش این و گیرد. می صورت تحوالت این گذاشته، ما مرکز در را قدمش او وقتی که شود می و بشو شود، می

 من برای گوید می ولی ندارم. دیگر را مقاومت آن و ستیزه آن و ادعا آن و شدم نرم من که شود می شروع فاراستغ

  نیست. دسترس در استغفار ذهنی

 باشد، داشته اجتماعی مطالعات دانم می چه کن فرض مثالً است ممکن دارد، کتابی باالی دانش مثالً که کسی

 باشد، داشته علم یا باشد داشته شناسیانسان آن، از خیلی باشد، داشته یشناسجامعه باشد، داشته روانشناسی

 بلد هم کردن زندگی حتماً است ریاضیات استاد مثالً که کسی آیا باشد، داشته فیزیک باشد، داشته ریاضیات

 نه. دارد؟ هم حضور حتماً است،
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 کند دِق زودی ولی بیاورد، ریاضی های فرمول آنور از و زندگی به بشود وصل هاموقع بعضی است ممکن کسی یک

 مثالً ما. زندگی از کوچکی ی جنبه یک در اینکه نه باشد، ما با هاوقت تمام در حضور این که است این اصل بمیرد.

 یک باشد. اینطوری عمل موقع است ممکن پزشک یک باشد. اینطوری که است ممکن ریاضیدان دانشمند یک

 یک یا فروشنده یک حتی باشد. داشته حضور است خطرناک خیلی باال رود می صخره یک از وقتی کوهنورد

 لحظات تمام به شده داده تعمیم حضور این آیا ولی باشد، داشته حضور کردن خدمت ممکن است موقع گارسون

  نه. نه، اش؟زندگی

 باشد، شده گشوده همیشه رحضو فضای این باید کنیم زندگی درست ما باشد قرار اگر که گیریم می یاد موالنا از ما

 مثل علمی یک در کسانی که که کرد خواهید پیدا زیادی هایمثال شما مان.زندگی از خاصی موارد فقط نه

 نواختن موقع نوازنده بودند، نوازنده یا مردند، گرفتند مرض یک جوانی سن در بودند، نابغه که خیلی مثالً ریاضیات

 شود، می مریض آدم روانی فشارهای و مقاومت، استرس، اثر در که. نوازد نمی که همیشه اینکه ولی است، وصل بله

 در باشد. داشته وجود تواند می همه در ذهنی من یا شدگی هویتهم مریضی هایجنبه آن همه حرص. حتی یا

 همیشگی حضور لزوماً زندگی از جنبه یک در خالقیت بنابراین باشند. خالق جنبه یک در توانند می آنها حال عین

  حال. هر به نیست. ما دل در خدا

 1343مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 نیست سَرمست هر نُقلِ توبه ذوقِ                  نیست دست در هم اِستِغفار لیک

 سرمست هر شیرینی یعنی نُقل گوید می کند. می زرد را آدم روی برگشت شیرینی برگشت، این شیرینی این یعنی

 است. واضح کامالً حال هر به نیست، هاشدگی هویتهم سرمست نیست، غرور

 1344مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 بود بسته او دلِ بر توبه راه                     جُحود شومیِّ و اعمال زشتیِ

 فلسفه و هامنطق و هالاستدال با عالم، این در است ذهنی من واقع در مُستَهان، منطقی فلسفی آن ما داستان در

 آن به زندگی خرد شود، می انجام ذهنی من هایانگیزه با که است عملی زشت عمل دارد. زشت اعمال خودش

 در است زشت عمل این ریزد. نمی آن به او  دَم نیست، زندگی به وصل آدم یعنی ریزد، نمی زندگی شادی ریزد، نمی

  است. مقاومت و ستیزه معنی به اینجا جُحود در جُحود، شومی و اینجا.
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 شومی و عمل زشتی است، شوم نکردن باز فضا یعنی لحظه این اتفاق مقابل در مقاومت گوید می که بینید می

 توبه راه آید، نمی برکت و خرد و انرژی آنور از که خداست مقابل در مقاومت که لحظه این اتفاق مقابل در مقاومت

 است. بسته ذهنی من دل بر بسته؟ پس کی دل بر بود، بسته منطقی فلسفی این دل بر را

 شوم ستیزه و مقاومت که بدانید شما نکنیم. مقاومت نکنیم، ستیزه که خوانیم می این برای خوانیم؟ می چی برای

 خرد که بد عمل یعنی عمل زشتی و رسید. نخواهید جا هیچ به شما و افتاد خواهد بدی اتفاق حتماً یعنی است.

 خواهد ایجاد بیشتری درد شود، می ایجاد دردها مخصوصاً ذهنی، من هایانگیزه با فکر از ریزد، نمی نآ به زندگی

  کنم. می اشتباه دارم من که افتد نمی این یاد به موقع هیچ انسان و کرد

 قابل غیر چسبیده و ما به که نیست گناهی ما. کار این نیست گناه که کند اشاره خواهد می موالنا باشد یادمان

 هابعضی یا نه. شود. می چی این کردیم گناه ما که برد نمی خوابشان شب جهنم ترس از هاخیلی چون باشد. درمان

 این گناهکاریم. بیرون آییممی که مادر شکم از یعنی شویم. می متولد گناهکار اصالً ما که اندفهمیده اشتباه به هم

 قابل هم اشتباه و کنیم می اشتباه جهان این در فقط ما نیست. یچیز همچو ببرد، بشورد باید کسی یک باید را

 .است توبه همین اسمش که است برگشت و شناسایی

 1345مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 کَشت بَهرِ را آن توبه شکافد چون        گشت سنگ رویِ چوهم سختی به دل

 کلنگ به صورت و آن ادامه ذهنی و من داشتن ذهنی، من فلسفه به ادامه و قضاوت و مقاومت وقتی که گوید می

 سنگ مثل زیاد درد اثر در آدم دل باالخره رسد، نمی هیچ وقت که برسد آب به که فکرها کندن و آن درآوردن

 همین از کند، می جاری چشمه سنگ از خدا که خواند خواهیم غزل در امروز و شده، هاخیلی دل که شود می سفت

 برای تواند می ذهنی و ظاهری توبه کِی را ما سنگ دل این که بگوید خواهد می و کند می جاری شمهچ ما سنگ دل

 کند؟ آماده کِشت

 هویتهم حالی که این در کنم، نمی را کار این دیگر کردم، توبه بله کنند می ذهن در هاخیلی که توبه این یعنی 

 این با یعنی خورد. نمی درد به و است زبانی توبه این یرون،ب بیندازند را آن کنند نمی شناسایی و آنجاست شدگی

 هشیاری با هم آن شناسایی گفتیم که نکرده شناسایی تان راشدگی هویتشما دیدتان را، هم شود که نمی جور

 ،کنم نمی را کار این دیگر کردم، توبه من که بگویی زبان به نکرده شناسایی همین طوری بیاید، باید او است، حضور
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 هویتهم که این وقتی شود؟ می آماده کِی کند، نمی آماده ایزدی تخم برکت کِشت برای را شما سنگ دل کار این و

 دور. بریزی و کنی شناسایی را هاشدگی

 اول *** بخش*** پایان 
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 آب که بود این اشخالصه و افتاده ما برای اتفاقی چه شدید که متوجه خواندیم، را مثنوی آن اول، بیت از بعد پس

 او اینکه برای و بیاورد بیرون تواند نمی دیگری کس خدا از غیر را آب این شده، پنهان ما دردهای و فکرها زیر در

 از قبل است لحظه این اتفاق پذیرش هم تسلیم بشویم، تسلیم توانیم می که آنجا تا باید ما کند کمک ما به بیاید

 است زندگی جنس از شده باز فضای آن و کند می باز را فضا این که طشر و قید بدون ذهن به رفتن یعنی قضاوت،

  هستیم. جنس آن از هم ما و خداست، جنس از یعنی

به طوری  کند. می تعطیل لحظه آن در را ذهن و بودیم اول از که کند می هشیاری همان جنس از را ما تسلیم یعنی

 که شویم می متوجه ما لحظه آن در و کند می تعطیل فعالً را فلسفی همین یعنی بشود، ما مزاحم تواند نمی ذهن که

 که فهمیدیم ما پس کند. کمک ما به تواند می که است آن برکت و آن شادی و آن خرد و شده گشوده فضای این

 زعفرانی روی ما یعنی گرداند، برمی ما زعفرانی روی از را رویش هستیم، او جنس از اصل در اینکه وجود با او چرا

 کنیم. نمی یداپ

 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     بکُن مراعاتیِ و لطف را، خواره خون دلِ این یا

 یَشا ما اللَّهْ یَفْعَلُ در بدِه، صبرش قوَّتِ یا

 در آن گذاشتن و چیزها با شدن هویتهم یعنی دیدیم، داستان این در که ایپدیده این اثر در که بینید می پس

 در و کردیم ایجاد درد ما اولیه هشیاری دید دادن دست از و جسمی هشیاری و آنها دید کردن اپید ما و مرکز

 که هستیم درد مولد واقع در ما بنابراین رود. می درد به سوی جذب قانون بنا بر هم درد هست، درد ما مرکز

 خودمان، برای هم رود، می درد به سوی کند، می ایجاد درد ما مرکز خونخواره، مرکز خونخواره، دل هست اسمش

  دیگران. برای هم

 ما خواهیم، نمی هم ما خواهید، نمی را این که شما کن لطف یا است، این ما وضع که فعالً گوییم می خدا به ما پس

 را ما و بکن لطفی یک شما یا را، خراب مرکز را، دل این بکنیم باید کاری یک پس خواهیم، نمی را این فهمیدیم

 من که نکند شلوغ و نریزد را به هم اوضاع دیگر بشود، تسلیم باید بزند را حرف این کسی اگر خوب ،کن مراعات

 دیگر، کن مراعات و لطف گویید می شما که کند، باز را فضا تواند می هرچه بکنم. توانم من می و دارم ادعا و دانم می

 ایجاد درد کند، می ایجاد مساله دیگران و شما برای تواند می تا دل این که را خونخواره دل کردید شناسایی و
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 خونخواره، دل این با بکنیم. کاری توانیم نمی ما که قصّه این با هم فهمیدیم و اینطور؟ نیست مگر کند، می

  بله. شود، می بیشتر گی خونخوار این کنیم. معالجه توانیم نمی را مانخونخوارگی

 در کجا یا از کنیم. صبر و کنیم باز را فضا بده، را این توانایی ما به هست، ینا که زمانی تا یا بکن، مراعات و لطف یا

 بارها و بارها هم قبالً که را قرآن آیه از قسمتی این ببینید است. یَشا ما اهلل یَفعَلُ اسمش که فضایی در کجا؟

 اشآیه که اش است، این آیهیَشا ام اهلل یَفعَلُ است این اشخالصه کند. می بخواهد که کاری هر خدا یعنی خواندیم،

 فضا یک وارد مثل اینکه شما در گوید، می دارد موالنا که به صورتی که ببینیم بخواهیم دهم. اگر می نشان را فقط

 این دیگر. کند می بخواهد کاری هر خدا یعنی یَشا ما اهلل یَفعَلُ این بگویید شما که نیست اینطوری این شوید، می

 نه. است، هم ذهنی

 کجاست؟ آن و ،یَشا ما اهلل یَفعَلُ این است جایی یک است، مکانی یک است، فضایی یک اینکه مثل در، گوید می 

 اگر باشد. صفر شما مقاومت که آید می به دست موقعی شده گشوده فضای آن است. شده گشوده فضای همان آن

 ما اهلل یَفعَلُ اسمش که هستید فضایی در شما ،بعد لحظه در بعد، لحظه در لحظه، این در باشد صفر شما مقاومت

 البته موافقم. درصد صد کار این با هم من و کنی می بخواهی کاری هر شما دانم می یعنییَشا  ما اهلل یَفعَلُ است.یَشا 

 یعنی هستم، فرمانبردار درصد صد کنم، می اطاعت درصد صد تسلیمم، بگوییم باید است. بد هم گفتن موافق

 دیگر.  بکند بگذارید پس کند؟ می بخواهد کاری هر خدا گویید نمی شما مگر است. صفر ممقاومت

 و بشو گوید می او که دارد وجود فَکان کُن و دارد وجود قضا که موضوع این به شوم می تسلیم دارم من یعنی

 هر خدا که بگویید شما اگر د،بکن خواهد می کاری هر او فضا این در و بیاید او که کنم می باز را فضا این و شود می

 در .دانید نمی رایَشا  ما اهلل یَفعَلُ این معنی شما کنید، مقاومت حال در عین بگویید، زبان به کند، می بخواهد کاری

 و لطف او واقعاً خواهید نمی پس شما کنید. معالجه را خونخواره دل خواهید نمی شما نیستید، هم مومن ضمن

  بکند. مراعات

 خاصیت ما و است درد از پر خالصه ما مرکز مرکز، یعنی ما دل درآمده، صورت این به ما دل که است این شامعنی

 درد و بریزیم به هم را اوضاع داریم میل ما یعنی داریم، دیگران برای کردن ایجاد درد و خودمان برای دردزایی

 داریم میل ما برنجانیم. را دیگران داریم میل ما برنجیم. باشیم داشته توقع داریم میل ما مثالً کنیم. ایجاد

 که کنیم مقایسه داریم میل ما دیگر. است این خونخواره دل کنیم. حسادت داریم میل ما کنیم. ورزی کینه
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 گوید می دارد خوب داریم. خونخواره دل بشویم. خشمگین داریم میل ما است. حسادت و رنجش همین اشنتیجه

  دارید. عیب بدانید شما که است شرط خیلی این ولی م،داری عیب که دانیم می ما

 عیب که داند نمی است، او هویتهم آنها با و چیده ذهنش در را چیزها یکجوری که مُستَهان منطقی فلسفی آن

 همش و اشقیافه و بدنش از اصالً است. خراب خیلی هم اشزندگی که بگیرید کتابی دانشمند یک شما دارد.

 دل هستم. دانشمند و دانم می من گوید می ولی ندارد، آرامش و نیست شادی آدم، آدم یناست که ا مشخص

 هم کند می درد ایجاد زند می حرفی رفت که هر بار زیر اگر ،دارد خونخواره دل رفت بار زیر اگر .دارد خونخواره

 و چشم است، حسادت است، درد بر اساس روابطش تمام که رفت بار زیر اگر دیگران، برای هم خودش برای

  که. رود نمی رفت. بار زیر اگر ببیند، هیچکس در را چیزی هیچ تواند نمی است، نظری تنگ است، چشمیهم

 کنم می اعتراف دارم من یعنی خونخواره، دل این یا موالنا، مثل بزنیم حرف اینطوری ما که است این موضوع اولین

 شما خدمت من که نیست دل این که کنی، می مراعات کنی، می فلط تو کنی، لطف اگر و دارم، خونخواره دل که

 کاری هر تو دانم می من چون شده، باز فضای در یا اولش. است، گویایی خیلی اعتراف این خوب کنم، تقدیم

 و شرط دیگر اینها کنم، می باز را فضا اصالً من دانم، می من چون است، غلط هم این اصالً تازه کنی، می است درست

 صفر به را ماندانش هم ما بدهید که اجازه دیگر. کنید می بخواهید کاری هر شما است باز هم. ذهن هایروطش

 چکار تو ببینیم اینجا وایسیم و برسانیم، صفر به هم را مانادعای برسانیم، صفر به هم را مانمقاومت برسانیم،

 پیدا شفا بشود، تبدیل خونخواره این دل کنیم تا صبر توانیمدهی. یعنی ما می می صبر قوّت ما به تو کنی، و می

  زنیم. می حرف خدا با داریم کند،

 توجه کنم.می یادآوری فقط است. معنوی هندسه ابیات گفتیم که خوانم می مثنوی کلیدی ابیات از بیت چند خوب

 قدرت و روشنگری و بینش شما به بخوانید، زیاد بخوانید، هم با را اینها شما اگر هم، با ابیات این ترکیب کنید

 آنقدر حفظ، کنید، حفظ شما را معنوی هندسه ابیات این کردم خواهش همین برای کنید. ترکیب دهد، می زیادی

 دل دارد،یَشا  ما اهلل یَفعَلُ هم تویش خوانید می بیتی همچون یک مثالً وقتی تا کنید حفظ خانواده در حفظ،

 را این آنها چون شود؟ می مربوط موضوع این به که آید می یادتان هم دیگری یهابیت یک ببینید دارد، خونخواره

 بار چندین که است اشآیه این بله بله؟ بفهمید، بهتر شما شوند می سبب کنند، می ترروشن کنند، می تقویت

  حاال. تا خواندیم
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 16 آیه ،(14)ابراهیم  سوره کریم، قرآن

 وَیَفْعَلُ الظَّالِمِینَ اللَّهُ وَیُضِلُّ الْآخِرَةِ وَفِی الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِی الثَّابِتِ بِالْقَوْلِ واآمَنُ الَّذِینَ اللَّهُ یُثَبِّتُ

 یَشَاءُ مَا اللَّهُ

 را ظالمان و دارد می پایدار آخرت و دنیا در استوارشان اعتقاد سبب  به را مومنان خدا

 .کند می همان خواهد چه هر و سازد می گمراه

 فضای که هستند کسانی مومنان دارد. می پایدار آخرت و دنیا در استوارشان اعتقاد سبب به را مومنان داخ

 باورپرست یعنی نیست، باور واقعاً استوار اعتقاد کنند. می باز را فضا این شوند، می تسلیم یعنی دارند، پذیرش

 خدا، به اندشده وصل دارند، ثبات اینها طوری که به شود می ترعمیق شانریشه کنند، می باز را فضا نیستند. این

 که نیست اینطوری است. یعنی استوار شانگشوده فضای هم شان،فرم هم اینها بنابراین پس خدا، در دارند ریشه

  شوند. اضطراب دچار بترسند، ها،شدگی هویتهم مثل کنند تغییر مرتب

 در داشتیم، کار را آخرش ما همین کند. همان خواهد رچهه خدا و دارند ذهنی من که هستند کسانی ظالمان و

 من هستید، گمراه هستید، ظالم که کنید تعیین باید شما خورد. ما درد به هم ابتدایش ولی نوشته، موالنا واقع

 آنور از هستید، ثبات و استواری جنس از هستید، مومنان جنس از شوید، می تسلیم لحظه به لحظه یا دارید ذهنی

 .گیرید می قوت

 1196مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت شماره 

 نجات دِه ثباتی بی زین را خلق                  ثبات و تمکین و قوت دهنده ای

 گیرند، می دنیایی این قوت گیرند، نمی آنور از هم قوتی و هستند ذهنی هایمن هستند، ظالمان همین ثباتبی

 او با ما دهد، می ثبات و دهد می آنوری غذای داده، فضاگشایی قدرت ما هب که کسی آن ولی گیرند، می درد قوت

 چنان را لحظه این اتفاق تو گوییم می که هستیم معتقد او قضای به ما شویم، می تسلیم او مقابل در ما داریم، کار

 گیرد. می صورت دیلتب بهترین فضاگشایی، بهترین بپذیرم، را آن من اگر است، اتفاق بهترین که آوری می به وجود

 دل همین در ما حضور یعنی ما وجود شود. می تبدیل ما خونخواره دل این چیزها این همه ینتیجه کنید توجه

  است. زندانی آنجا شده، گذاری سرمایه خونخواره
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 خدا سیلی اثر در ما چشم که که ماست درد دوای اشهشیاری یعنی جگرش خون که ماست سفید دیو همین این

 بله بشود، باز مان همچشم کنیم، آزاد را خودمان یا کنیم آزاد انرژی باید دردها توی از باید آنجا از شده، کور

  ایم.خوانده قبالً را اینها بخوانم. سریع را هابیت این بدهید اجازه

 918 شماره بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 مُستَطاب؟  طبْعِ و خو آن درَوَ کی              عذاب در را ما انداخت قَضا گر

 او نداریم. فعالً زعفرانی روی ما یعنی گرداند، برمی ما زعفرانی رُخ از را رویش او کردیم، پیدا خونخواره دل ما

 دل این البته آورده. به وجود خونین دل آورده قضا که است درست گوید می کنیم. پیدا زعفرانی روی گذارد نمی

 انباشتن و شدگی هویتهم در ما قدر این نبود قرار ها است.شدگی هویتهم این در افراط داریم فعالً که خونینی

 در ذهنی، من عذاب در انداخته را ما قضا اگر گوید می ایم.رفته خیلی ایم،کرده اشتباه ما ولی برویم، جلوتر دردها

 جنس یعنی پاکیزه و پاک و عالی بعط و خو آن بودن، زندگی جنس از طبع و خو آن ولی داده، قرار درد ما مرکز

  نرفته. بیرون ما از خدا جنس خدا،

 دوست را تو اینکه جز نداریم گناهی ما داریم. دوست را تو اینکه جز نداریم گناهی ما که گوید می همین برای

 داشته دوست را تو اصلی مرکز آن با اینکه به جای موقع آن بعد اشتباهاً، شد عوض ما مرکز وسط این فقط داریم.

 را دیگر چیزهای آن بشویم بیدار خواهیم می حاال داریم. دوست را دیگر چیزهای یک بدلی مرکز یک با باشیم

 دوست را تو دوباره اینجا بگذاریم هستی تو که اصلی را مرکز کنار، بگذاریم را بدلی مرکز باشیم، نداشته دوست

 خواهیم می فقط ما پس آمدیم. کار این برای اصالً شد. نخواهد درست ما کار نکنیم را کار این تا باشیم و داشته

 بخوانم. هم را این بله، همین. کنیم درست را ماناشتباه

 1158 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 عاقبت بگیرد دستت قضا هم             شبت چون هم سِیَه پوشد قضا گَر      

 ما و داند می و کند می قضاوت خدا یعنی دارد، وجود قضا قانون لحظه این در که بشوید متوجه شما وقتی

 بیرون هاشدگی هویتهم زیر از را آب کلنگ با نیایم مُستَهان، منطقی اصطالح به فلسفی مثل و دانیم، نمی

 را ما خواهد می قضا پس بکند. را کار این فَیکون کُن با بکند، را کار این خود دَمِ با او که بدهیم اجازه بلکه بیاوریم.

 را دردها قضا کرده، هویتهم را ما قضا کرده، سیاه شب این وارد را ما قضا دانیم می هم ما دربیاورد. سیاهی زیر از
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 به وضعیتی هر در که هست قضا هم باز اما آوردیم. به وجود درد حد از بیش اشتباه اثر در ما البته آورده. به وجود

 کرد. خواهد کمک ما

 بکنید، خدا به را رویتان هستید، حال هر در هستید، وضعیتی هر در گفت خواندیم قبل هایمثنوی رد دوباره 

 درد کیلو پنجاه دارید، درد کیلو یک شما بگیرید، اندازه کیلو به حاال کند. نمی فرق اصالً بشوید.  تسلیم یعنی

 هستید، روانی مریض هستید، کینه از پر هستید، رنجش از پر هستید، خشم از پر دارید، درد کیلو صد دارید،

 تسلیم به کنید شروع یعنی کنید، خدا به را رویتان وضعیت همان از دارید، وضعیتی هر هستید، جسمی مریض

 با که فهمیم می ما حاال و بگیرد را تاندست چجوری داند می فَکان کُن و کند چکار تواند می قضا موقع آن شدن.

 باید و کرده، اینطوری را ما قضا که رسید خواهیم نتیجه این به ما باالخره عاقبت بکنیم. توانیم نمی کاری ذهنی من

 نجات را ما دوباره فَکان کُن با قضا تا نکنیم قضاوت دانم، نمی بگوییم برسانیم، صفر به لحظه این در را مقاومت

  است. همین هم این بدهد.

 1159 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 کند درمان دهد، جانت قضا هم                   کند جان قصد بار، صد قضا گَر      

 ما که گرفتیم یاد ولی شدیم، ناراحت هم ما کرده، را جانمان قصد گرفته، ما از را شدگی هویتهم قضا بار هزاران

 یَفعَلُ وارد چون کنیم، باز ار فضا بشویم، شاد بخندیم، فقط گیرد، می را از ما شدگی هویتهم قضا وقتی دیگر االن

 را همین بعدی بیت و کنیم، می شکر فقط نداریم. قضاوتی هیچ ما صفر مقاومت با فضا آن در شدیم. یَشا ما اهلل

 :گوید می بخوانم. هم را این و گفت خواهد

 1319 شماره بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 دَوا انگیزد دَرد عِینِ زِ وا          یَشا             ما اَهللْ یَفْعَلُ و است حاکِم

 از چنان که کند، همان خواهد چه هر او و است جهان فرمانروای و حاکم تعالی حق زیرا»

  «.آفریند می درمان و دوا مرض و درد ذات

 اهنگ دیگری زاویه از و کند می ترکامل را مطلب ذره یک کدام هر و هستند هم به نزدیک خیلی ابیات این ببینید

 ما دست نیست، شما دست خداست، دست کار همه یعنی است حاکم است. حاکم گوید می این مثالً کند.می

 این رنجم، می شوم، می ناراحت کنم، می مقاومت کنم، می قضاوت دانم، می گوید می ذهنی من که گرچه نیست.
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 و است حاکم بکنی. توانی نمی کاری ستینی حاکم تو یعنی است، حاکم خواند می را بیت این ولی زند، می را هاحرف

 گویید می دل ته از شما که عالمتش نیستم. من هستی حاکم تو گویید می هم شما پس کند، می بخواهد کاری هر

  صبر. شکر، صفر، مقاومت کرد، ولی خواهد بیان بعد بیت است. حاکم

 اهلل یَفعَلُ و است حاکم دارید قبول شما که است این گیریاندازه معیار قضاوت عدم یعنی دانم نمی و صفر مقاومت

 کنم می اشتباه من  گویید می شما حاال کند. می را کار آن کند، می قضاوت االن او که کاری هر و است حاکم .یَشا ما

 دانش و باشد صفر مقاومت اگر ولی آید. نمی در آب از درست ها موقع خیلی این کند، درست را من اشتباه بیاید او

 کنید، عمل چی کنید و فکر چی که فهمید می شود، می الهام چیزهایی یک تانذهن به یکدفعه باشد، صفر هم شما

  فضا. این در

 یعنی شده، حبس آنجا انرژی که ما های کدورت ما، هایرنجش توی از یعنی درد عین از دوا، انگیزد درد عین زِ او

 این فهم کنید توجه بکند. بخواهد کاری هر او که بدهید اجازه اگر کند، می آزاد را دوا آنجا از شدیم، حبس ما

 کاری هر خدا بله است، آسان کردنش معنی ذهن در یعنی عمل، در ولی آید، می آسان نظر به کردنش پیاده چیزها،

 کنید، صفر را مقاومت واقعاً شما که دارد کار آنجا فهمش ندارد. کاری فهمش اینکه دیگر کند، می بخواهد که

  کنید. می پیاده را این عمالً شما که هست موقع آن کنید، صفر را قضاوت

 گله که آنهایی شوند؟ می ناراحت قدر  این چرا مردم باشید، حاکم شما حال عین در است، حاکم او بگوییم اگر

 دانند نمی آنها است، خراب حالشان و شوند، می دلگیر رنجند، می شوند، می خشمگین کنند، می شکایت کنند، می

 بکند، خواهدمی کاری هر را، اینطوری، ما خواسته اینطوری خدا گوید می بگویی، اگر ولی است. حاکم خدا که

 من اینکه باشی، حاکم توانی نمی تو است. خودت تقصیر نه، شدیم. اینطوری هم ما بکند، اینطوری را ما خواسته 

 حاکم گوییم هم می بعد هستم. ناراحت همین برای بشوم، حتنارا باید دانم می من بشوم. ناراحت باید دانم، می

  بله، کرد. خواهد تایید را همین هم بعدی ابیات اتفاقاً و آید، نمی در درست این است و

 از چنان که کند، همان خواهد چه هر او و است جهان فرمانروای و حاکم تعالی حق زیرا»

 «.آفریند می درمان و دوا مرض و درد ذات

 :گوید می چه شد روشن کامالً را، بیت دو این را، اینها خوانم می دیگر بار یک دیگر پس بله 
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  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 را تو هوادارم دل کَز ازین، بیش ندارم جُرمی

 چرا؟ بِگردانی می رو من، رویِ زغفرانِ از

 نیست. عاشق آدمهای روی ،من روی چرا

  11 ارهشم غزل شمس، دیوان مولوی،

     بکُن مراعاتیِ و لطف را، خواره خون دلِ این یا

 یَشا ما اللَّهْ یَفْعَلُ در بدِه، صبرش قوَّتِ یا

     نِعَم شُکرِ یا صبر یا رَوِش، در آمد رَه دو این

 را راه دو مَرین دیدن نَتان، تو رویِ شمعِ بی

 را تانتوان حداکثر شما یا دارد: حالت تا دو کنید، یم کاری هر ندارد، بیشتر حالت تا دو زندگی که گوید می بله،

 حال در یا هستید شکر حال در یا کنید، می شکر برایش شده حاصل نتیجه یا کنید می صبر کار آن در گذارید می

 هایبیت از گرفتیم یاد امروز و ندارد، فایده این و هستید، ذهنی من در شما پس نباشد، تا دو این از یکی اگر صبر.

 تو ببینی غم گوید گر می که ایمخوانده قبالً  که بیتی در است، استغفار آن و خواند خواهم هم بیت چند االن قبل

  بله: کن، کار آمده خالق امر به غم کن، استغفار تو آمد اگر گفته غم کن. استغفار

 833 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 کن کار آمد، خالق  اَمر به غم               کن استغفار تو بینی غم کهچون

 صبر و است صبر یا زندگی نیستی. حالت دو آن از یکی پس در دیدی، خودت در غم اگر بخوانیم. االن را بیت این

 بندید.نمی را فضا مانید، می آنجا و کنید می باز را فضا کنید، نمی ستیزه کنید، می صفر را مقاومت صبر، چیست؟

 قضاوت داری، فَکان کُن تو بلدی، تو حاکمی، تو گویی می چون دیگر. اینجاست کار ببندد، را فضا خواهد می ذهن

 باز شده گشوده را فضا این من کنار، گذارم می من گوید، می من ذهنی من هرچه نیست. پس من مال توست، مال

  است. صبر این دارم، می نگه
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 ما که است این جهان در نعمت بهترین دید خواهیم االن تهالب که آمده، خواستم می که چیزی آن آمده، نعمت یا

 آید می نظر به اینکه آید. مثل می به وجود که اوست به وصل اثر در هانعمت بقیه که بشویم، وصل او به توانیم می

 آن اطراف، در هم، حاشیه در است، هشیاری دید است، او دید خداست، است، زندگی دائماً مرکزتان در شما

 فقط مرکز را ولی هستید، شکرگزار هم اینها برای و بینید می هم را تانهایموفقیت دهد، می او که هم را هاییچیز

  پس: کرده، اشغال او اوست،

 833 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 کن کار آمد، خالق  اَمر به غم               کن استغفار تو بینی غم کهچون

 بخواهیم، معذرت معذرت، بکنیم؟ باید چکار غم، آمده؟ چی نباشد دو این اگر خوب شکر، یا داریم صبر یا پس

 معذرت حال در یا راضیم، و کنم می شکر یا کردم، باز را فضا  دارم، صبر یا مثلث. یک شد این پس کردم، اشتباه

 حتماً ندارم، شکر و دارمن صبر موقع هر که رسیدم شناسایی این به من یعنی توبه، یعنی استغفار هستم. خواهی

 شکر یا کنی صبر بود یا قرار تو گوید می گوید؟ می چی خالق و آمده خالق امر به و آمده غم و هستم ذهنی من در

  کن. کار تو؟ کجایی نیست، هیچ کدام کنی،

 شما و شودب بسته خواهد می هِی ماندن که دینامیک یعنی پویا معروف قول به فضای این در و فضاگشایی صبر، آیا

 این را، این که خندیدن و بودن راضی و کردن شکر این؟ آیا نیست کار دارید، نگه باز را این آنجاست تانحواس

 که نعمت ذهنی من کند؟ می چکار ذهنی من حاال شده. درست این که بله، بودن، راضی داد و من به خدا را نعمت

 شکر !آخر این، این چی هست من به دادی، این قدر او به چرا نعمت؟ شد هم نعمت این آقا کند، می مقایسه آید می

  ندارد.

 برگشت هم خواهی معذرت خواهی؟ معذرت یا هستید شکر در یا هستید صبر در آیا که ببینید باید عمل در شما

 و صبر هم هم، با حالت دو هر یا حالت. تا دو این از یکی به برگشت یا شکر یا است صبر یا است. حالت تا دو این به

 که کردن شکر و کردن کِز گوشه همین نشستن و یعنی صبر آیا کنم، می صبر خشنودم، من که رضا هم و شکر هم

 کارتان در را تانتوان حداکثر شما است. کار حال عین در نه، صبر کند؟ درست را ما کار جوری یک خدا باالخره

  بگذاریم. متوانی می ما هم تبدیل در را توان حداکثر گذارید. می
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 ستیزه نکردن، مقاومت تسلیم، حضور؟ هشیاری به جسمی هشیاری تبدیل تبدیل؟ در چیست ما کار حداکثر

 است؟ آسان فضاگشایی فضاگشایی، بله؟ نگرفتن، اندازه را مانپیشرفت ذهن کشخط با نکردن، قضاوت نکردن،

 آنجا و کردن باز را فضا ماندن، اکنس و نشدن خشمگین آیا بشود، خشمگین خواهد می مانذهنی من وقتی

 معذرت یا صبر یا شکر یا بنابراین پس برد. می کار نیست ساده نه، است؟ ساده نکردن، قهر نرفتن، و ایستادن

 اشتباه نداریم، جرم ما که اول بیت و است، دوم بیت اشتباه همین اشتباه این و کردم اشتباه که خدا از خواهی

  هست؟ چی تاناشتباه کردیم اشتباه اگر خوب کردیم،

 چی اشتباهم پس نیستم، گناهکار اگر بوده؟ چی اشتباهم بگویید بدهید که توضیح خودتان برای بنشینید شما

 ایجاد دنبال مرتب چرا من نیست خونخواره اگر شده؟ خونخواره چرا دل این بینم؟ می دانم، می را اشتباهم هست؟

 جهان این در خداییت این یعنی آید؟ می خوشش من کار این از خدا کنم؟ می دایجا درد که بینم می آیا هستم؟ درد

 ایم. خوانده هم را این بله نه، کند؟ می پخش درد کند؟ می ایجاد درد

 3181 شماره بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی، 

 لَمالْقَ جَفَّ قَدْ معنیِّ بُوَد این               دَم  به  دَم های غُصه این توست فعلِ

 که دم به دم های غصه این که فهمم می باشد یادم اگر بیت این کنم، نمی هم شکر کنم، نمی صبر من وقتی پس

 را من زندگی دارد قلمش خدا که لحظه این و نیستم، شکر یا صبر حال در من که است این اش معنی آید می

 حال در نه صبرم، حال در نه خواهم، می غصه من چون دیگر، نویسد می غصه نویسد، می را من حال و نویسد می

 پس. شکر

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     نِعَم شُکرِ یا صبر یا رَوِش، در آمد رَه دو این

 را راه دو مَرین دیدن نَتان، تو رویِ شمعِ بی

 بینم می را روش تا دو این من آید، می حضور هشیاری شود، می روشن تو شمع کنم، باز را فضا من اگر یعنی

 شود، می دیده دیگر جور یک ذهنی عینک با صبر ببندم، را فضا این اگر چیست. شکر چیست، صبر که فهمم می

 باشم، تسلیم باید من یعنی تو باشد، روی شمع باید خورد. نمی به درد آن شود، می دیده دیگر جور یک هم شکر
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 بینم، می را راه تا دو این چیست. شکر چیست و صبر هممف می من موقع آن در باشیم، یکی تو و من باشی آنجا تو

  بینم. می هم را آن شوم می خارج حالت دو این از وقتی باشم آنجا اگر و

 نشده. باز فضا اینکه برای کنند؟ می ایجاد خودشان را شاندَم به دَم هایغصه که دانند نمی یا بینندنمی مردم چرا

 این از ولی باشید. راه تا دو این از یکی در توانیدمی کنید می باز وقتی را فضا ،فضاگشایی شکر، صبر، که بینیدمی

 معذرت موقع االن که دانید می کلیدی بیت آن از شما آمد، دَم به دَم هایغصه ذهن، رفتید شدید خارج تا دو

  بله، خدا، از کی؟ از است، خواهی

 833 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 کن کار آمد، خالق  اَمر به غم               کن استغفار تو بینی غم کهچون

 1895 شماره بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ؟رَوَد نعمت سویِ کِی باره شُکر               بُوَد نعمت از خوشتر نعمت شُکرِ

 فکر است، بخو فکر است، سالمتی که بگویید است ممکن چیست؟ نعمت بهترین کنید سوال خودتان از شما

 را ابیات این وقتی ولی است. خداوند هاینعمت اینها اینها، است بزرگ خانه است، زیاد پول دانم نمی است، خالق

 هستند، ایحاشیه چیزهای اینها بشود، هویت هم آنها با تواند می آدم که اینهایی که شویم می متوجه خوانیم می

 و دارد، می نگه او به وصل را ما شکر این که گوید می بنابراین باشند. ما دید مرکز باشند، ما مرکز توانند نمی اینها

 خود است. نعمت خود از بهتر خیلی فضا شده گشوده حالت این بودن، خشنود و بودن راضی و نعمت شکر این

 است. مهم ذهنی من برای نعمت خود ندارد، چیزی نعمت

 1895 شماره بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ؟رَوَد نعمت سویِ کِی باره شُکر               بُوَد نعمت از خوشتر نعمت شُکرِ

 هشیاری آن شویم، می اولیه هشیاری آن جنس از بیشتر و کنیم می باز را فضا ما چه هر اینکه یعنی شُکرباره و

 ترپیشرفته ما ههرچ ولی است. شُکرباره است، شکر ذاتش ی همه یعنی است، ایحرفه شاکر باشنده یک اصالً اولیه

 به وصل نعمتِ نعمت، بهترین رود. نمی نعمت سوی شُکرباره و شویم، می شُکرباره کنیم، می شکر بیشتر شویم، می

  .است زندگی
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 کند. کمک ما به که است کل خرد به ما دسترسی یا است بزرگ هشیاری به ما هشیاری دستیابی نعمت، بهترین

 چیزهای این بریزد، زندگی خِرد ما فکر و عمل به و باشد خالق ما فکرهای د،باش ما اختیار در کل خِرد اگر چون

 کند، تجسم کند، پیدا دسترسی آن به تواند می ذهن که چیزی هر و سالمتی دانم حتینمی و پول مثل ایحاشیه

 نعمت به سوی کربارهشُ بنابراین ندارد. فایده اینها باشیم، نداشته دسترسی اگر آن به ولی برسیم. توانیم می به آن

  رود. نمی

 1893 شماره بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 دوستِ  کوی تا را تو آرَد شُکر کهز آن        پوست چو نعمت و نعمت جانِشُکر، 

 به خاطر فقط، ببینیم را نعمت اگر نعمت، رساند، می خدا به را ما شکر اینکه برای است، نعمت جان گوید می شکر

 بگذارید را چیزی یک شکر حالت در نباید شما شما، مرکز به بیاید آن که شود می سبب این ی،کن شکر نعمت

 جهان او عینک پشت از او، دید از این از بعد مرکزم. به رفت شکر، را خدا است، چیزی عجب این بَه! بَه مرکزت، بَه

  آورد. می خدا کوی تا را ما شکر است، پوست مثل نعمت و نعمت جان بینم. شکر، می را خدا و را

 1896 شماره بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 شاه شُکرِ دامِ به کن نعمت صِیدِ                اِنْتِباه شُکرْ و غفلت آرَد نعمت

 خرد از خبر بی برد، می ذهنی من به را شما نعمت، شکر به جای کند جذب را تو توجه تو، مرکز به بیاید اگر نعمت

 که بینید می پس کند. می ایجاد بیداری شکر آید، می سرت به ذهنی من بالهای همان شوی، یم شوی، جدا می

 دو، هر در یا باشی باید حالت تا دو این از یکی در زندگی از لحظه هر در گفت داد. یاد ما به موالنا خوبی چیز چقدر

 به اعتراف کردم، اشتباه من که غفار،است توبه، خواهی، معذرت نیستی، تا دو این در دیدی اگر شکر، یا صبر یا

  .نگیرید یکی گناه با شما را اشتباه این اشتباه،

هستی.  خدا شکر دام در درحالی که نبین، را جهان آنها عینک پشت از ولی بیاور، دست به را هانعمت تو بنابراین

 پس .بله است، مزد دام همان کرش دام این است؟ یادتان ما داشتیم مزد دام مثل که بینید می بودن شکر دام در

 فضایی یک در و خدا به شود می وصل انسان لحظه، این در خشنودی و شکر و فضاگشایی با شاه یعنی شکر دام

 به ما یعنی شکر شاه، دام گذاشته را اسمش اینجا هست، هم یَشا ما یَفعَل فضای همان فضا این که گیرد می قرار

 بیاییم.  توانیم نمی بیرون دیگر که شویم می لوص بهش چنان افتیم، می خدا دام
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 بشود مطلع مَنت اینکه بدون بود، شده گشوده فضای همین که مزد دام بیا به تو مزد، دام که گفت می هم آنجا در

 بیاید نباید نعمت و بشویم هویتهم نباید نعمت با که شویم می متوجه هم شاه شکر دام در بدزد. چیزی خودت از

 گوید بد است.  اتفاقی که من ذهنی می برای حتی شویم می شُکرباره. شویم می شُکرباره ما پس ام مرکز به

یا هر دو. اگر در این دو تا نیستیم، شما غم دارید، وقتی غم آمد باید  ،یعنی دو تا راه گفت هست. یا شکر یا صبر

رده بودم. یک اشتباه هم بیشتر نیست و معذرت بخواهید از خدا که من اشتباه کردم، از همان اشتباهی که اول ک

تواند فرزند باشد،  گذارد مرکزش، نعمت می آید به مرکز ما. هر کسی نعمت را می آن موقعی است که نعمت می

آید ، فوراً میگویید این خوب است و من این را بردارم تواند هر چیزی که شما با ذهن می تواند همسر باشد، می می

 کار قدغن است. و این  به مرکز شما

س این مطلب را خواندم که یک اطالعاتی راجع به شکر داشته باشیم. ابتدا سپاسگزاری و شکر و دیدن چیزها پ

کنم، ولی پس از یک مدتی باید شکر  شکر می این را دارم،خیلی خوب است که من این را خوب دارم، این را دارم، 

ن از جنس هشیاری هستم، از جنس خدا هستم، به تدریج من خاطر این باشد که مه خاطر شکر باشد. شکر به ب

ها  ای و فرعی است. آن نعمت ها همه حاشیه شوم به خدا و اینست که نعمت اصلی است. آن نعمت دارم زنده می

دیم. این بیت هم فهمیدیم تواند مرکز من باشد. بله دیگر همه را فهمی ولی این شکر می ،توانند مرکز من باشند نمی

 الً:کام

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     نِعَم شُکرِ یا صبر یا رَوِش، در آمد رَه دو این

 را راه دو مَرین دیدن نَتان، تو رویِ شمعِ بی

یادمان باشد بدون شمع روی او، بدون اینکه فضا را باز کنید، او بیاید مرکز شما، مرکز شما را روشن کند، این دو تا 

کند  ای حس مسئولیت می توانید ببینید. هر کسی که به درجه یا حتی معذرت خواهی هم نمی راهش صبر یا شکر،

چون در ، رود کشد که بگوید اشتباه کردم که آبرویم می کند و خجالت نمی اش اعتراف می و به اشتباهات معمولی

 کنم.  گوییم که من که کاملم، اشتباه نمی من ذهنی می
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ای به  کند، آن به درجه کند و اشتباهش را درست می من اشتباه کردم و اعتراف میگوید  آن کسی که به همه می

کند. این شکر دارد که آدم اشتباهش را پیدا کند، حتی در  حضور زنده است. یعنی با این دو حالت دارد زندگی می

 هست واقعاً.  اش را دید شکر کند، آن یک شکر مرتبه باالتری هویت شدگی ولی اینکه هم ،کارهای معمولی

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     جو هیچ ندارد آبی رو، تو بگردانی گَه هر

 الضُّحی؟ شَمسُ  شَعشَعه بی شود، پیدا ها ذَرّه کِی

هنوز به  ،گردانی؟ برای اینکه من دل خونخواره دارم چرا رویت را برمیگوید که هر موقع تو رویت را برگردانی، می

کنم.  کون تو من مقاومت مییَن فَکنم. در مقابل کُ بردم. هنوز در مقابل قضاوت تو من قضاوت میاشتباهم پی ن

گردانم. در این صورت آب این جوی من  گردانی. چون من رویم را برمی دانم، تو رویت را برمی گویم می هنوز می

 شود. این همین جوی است که گفت قطع می

  1344 شماره غزل شمس، دیوان مولوی، 

 علل موقوفِ نه ست،  فَیَکُون کُنْ او کارِ        بپذیر نَفَخْتُ ز رو دهدت جان او دمِ

اند.  های بیرونی سبب قطع شدن آب زندگی من شده گوید علت هان موقوف علل است. میستَاین فلسفی منطقی مُ

دو فکر که روزن دل  اصلهفهویت شدگی و پریدن از یک فکری به فکر دیگر و بستن  امروز خواندیم در اثر هم

کنیم به فکر و فاصله بین تا دو  شود و وقتی ما مرتب فکر را وصل می است، این آب زندگی وارد چهار بعد ما نمی

شود، یعنی آبی از  گرداند و آب جو قطع می کنیم، او رویش را برمی کنیم و مقاومت می بندیم و ستیزه می فکر را می

 شود.  ما رد نمی

کند. در واقع ما درست است که انسان هستیم، از ما  هیچ جو، یعنی هیچ انسانی به صورت جو عمل نمیآبی ندارد 

هر زیرین یعنی نهری که از زیر فکرهای ما هرهای زیرین. نَگذرد. هفته گذشته هم داشتیم گفت نَ یک نهری می

هر خوب است، بزرگ است، کنی این نَ بینی. ولی به محض اینکه قضاوت هر را میگذرد. ولی اگر مقاومت نکنی نَ می

شود. در حالت تسلیم باقی  هر قطع میهر را اندازه بگیرم، این نَکوچک است، چقدر است، االن من ببینم این نَ

 ماندن شرط الزم آمدن این جوی است. 
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برگردانی و تو  کند اگر تو رویت را جو. یعنی هیچ انسانی مثل جوی عمل نمی هیچ ندارد آبی ،رو تو بگردانی گه هر

ست که هر موقع ما با دید باز اینکه ما از جنس ا گردانی که آنها برگردانند. یعنی معنیش این رویت را موقعی برمی

م تو باید در اثر کند، اینکه دَ ان تو کار میکَن فَکنی، من نباید بکنم، اینکه کُ تو هستیم، اینکه االن تو قضاوت می

گردانی. وقتی به محض اینکه قضای تو این اتفاق را به  اگر رعایت کنم، تو رو برنمیتسلیم وارد بشود، اینها را 

خواهم  کنم. اگر ببندم، مقاومت کنم، یعنی می آورد، من اطرافش فضا باز کنم، یعنی دارم رویم را به تو می وجود می

 . مدرست عمل کنی مانیتو ، میمدانم. یعنی اگر اینها را بدانیتو رویت را برگردانی. اینها را من می

توانیم رویمان را به او بکنیم، چون من ذهنی رویش به دنیا است. بر اساس دنیا  دانیم که با من ذهنی نمی و ما می

بینید  افتد، شما می گوید که معموالً در یک ستون نوری که از روزنی مثالً در اتاق می زند می درست شده و مثال می

بینیم. و اگر از روزن  ها را نمی کنند. اگر آن نور نیفتد، ما حرکت ذره کنند؟ حرکت می ها دارند چکار می ذرهاین 

ای هستیم که اگر از ذهن بیاید  ای هستیم دیگر، ما ذره ی ما، ما هم ذره درون ما هم نور خدا نیفتد به دل ما، ذره

 شود.  می نهایت بیبیرون 

شود؟ بیان ما  به حرکت دربیاییم؟ حرکت ما چطوری دیده میتوانیم  گوید اگر نور تو نیفتد، ما چطوری می می

شوند، نور تو هم به دل ما  های خاک و گرد و غبار دیده می ذره ،شود؟ همین طور که آن نور بیاید چطوری دیده می

ذره  ها پیدا شود؟ یعنی انسانها به صورت ی ذرهکنیم به دیده شدن. یعنی بیان کردن خود. کِ بتابد، ما هم شروع می

 توانند خودشان را ببینند، بشناسند، بیان کنند بدون درخشش یا تابش خورشید نیمروز.  کی می

حی در لغت به معنی آفتاب بین صبح تا ظهر، مخصوصاً آفتاب نزدیک به ظهر، یعنی آفتاب خالصه. الضُّ مسُشَ

من، مثل آن ستون نوری که غبارها یعنی آفتاب باید طلوع کند. یعنی تو اگر در من طلوع نکنی، نیایی به مرکز 

توانم خودم را بشناسم و این کار مستلزم عدم مقاومت  توانم پیدا شوم، یعنی من نمی شود، من چطوری می پیدا می

          حی و همین طور دوباره این آیه را اینجا آوردیم که قبالً خواندیم. الضُّ مسُاست، عدم قضاوت است و شَ

  33 آیه ،(36)لک مُ سوره کریم، قرآن

 مَعِینٍ بِمَاءٍ یَأْتِیکُمْ فَمَنْ غَوْرًا مَاؤُکُمْ أَصْبَحَ إِنْ أَرَأَیْتُمْ قُلْ

 داد؟ خواهد روان آب را شما کسى چه رود، فرو زمین در آبتان اگر: بگو

داد؟ همین ، چه کسی شما را آب روان خواهد د، این هم یک جور دیگر ترجمه هستبگو اگر آبتان در زمین فرو رو

اش را خواندیم. مربوط به این بیت است. اگر تو رویت را برگردانی، آب این جو قطع بشود، چه کسی  هکه قصّ
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آیا شما با ستیزه و گله و شکایت و خشم و این  او. تواند این آب را دوباره باز کند؟ شما از خودتان سوال کنید. می

شوند عوض  شوند. گرفتار که می شود مردم گرفتار می آب قطع می توانید؟ نه. اشتباه همین است دیگر. چیزها می

شوند، گله  کنند. خشمگین می اینکه تسلیم بشوند، فضا را باز کنند، مقاومت نکنند، قضاوت نکنند، عکسش را می

تر شود که آب بیشتر قطع بشود و کم گویند به خودشان، به خدا، به جامعه. این حالت سبب می کنند، ناسزا می می

کنید.  حی نیاید. توجه میالضُّ مسُپیدا شوند. دوباره این ضخامت زمین که آب زیرش پنهان شده بیشتر بشود. شَ

اینها چیزهایی است که باید بدانید. این هم همان آیه است، داستانش را خواندیم و این هم آیه اول سوره شمس 

  :گوید می ،است

 1 آیه ،(91)الشمس  سوره کریم، قرآن

  وَضُحَاهَا الشَّمْسِوَ 

 .چاشت هنگام، به اش روشنی و آفتاب به سوگند

گوید اگر آفتاب من به اندازه کافی در  گوید. می اش به هنگام چاشت که همین را می سوگند به آفتاب و روشنی

 ایم که گفت  شوید. ولی قبالً خوانده درون شما باال نیاید، شما دیده نمی

 411 شماره بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 مکوش تو تو، پیِ کوشم همی من          خروش کم خاموش ست نزدیک صبح

گذارید این آفتاب زندگی بیاید باال تا ذره ما  دانید که صبح است، در اثر تالش به وسیله من ذهنی نمی شما می

کنیم،  دانیم و گله هم نمی گوییم نمی کنیم و می کنیم و مقاومت نمی شود. حاال دیگر انشاهلل ستیزه نمیبدیده 

کنیم، در یکی از آن دو حالت صبر و شکر هستیم. ای کسی که حالت خیلی خراب است، هی فضا  شکایت هم نمی

را باز کن، تسلیم بشو، صبر کن. صبر کن، شکر کن. صبر کن، شکر کن. صبر کن، شکر کن، معذرت بخواه. صبر 

 نشو که چرا به من این را ندادی. برای اینکه نخواستی.  کن، شکر کن، معذرت بخواه. همین است. طلبکار

شود، پولشان  کنند، اینها حالشان روز به روز بهتر می شوند، فضا را باز می شما خواهید دید آنهایی که تسلیم می

اشیه ند. این حتشود، در حالی که مرکز را باز نگه داش چون زیادتر می ها هِی دانم حتی نعمت شود، نمی ر میزیادت

کنید، حالتان  کنید، دعوا می کنید، شکایت می ها جمع شده، شما ندارید ولی. چرا؟ برای اینکه گله می همه نعمت

نویسد. شما نباید بگویید  م حال مرا بد بنویس. او هم میلَالقَ فَّگویید که با قانون جَ خراب است. شما هر لحظه می
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کنیم ما به خدا حال مرا  ندازه کافی ارفاق کرده دیگر. هر لحظه دعا میبیاید، به ا ،دانمداند من نمیکه او که می

 خراب کن.

 143 شماره بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،

 پاک یزدانِ نشنود می کَرَم وز              هالک و است زیان کان دعاها بس

شنود. ولی دیگر  هایش را نمی خواهیم حال من را خراب کن با من ذهنی. خوشبختانه خیلی هر لحظه ما از خدا می

کنیم کج انداخته بشود، تیر  کند، هر تیری را ما کاری می اندازد به وسیله ما، به وسیله ما فکر می وقتی او تیر می

خواهد ما به او زنده شویم و زندگی کاملی در این لحظه، با کیفیت بکنیم، ما خرابش  اندازد یعنی ما هر لحظه می می

شود در  گوییم تو بلد نیستی، ما بلدیم. آخر می خواهیم زندگی کنیم و می مان می عقل امان. ما ب کنیم، با عقل می

 این لحظه ما بگوییم تو بلد نیستی، ما بلدیم، ولی زندگی ما را درست کن. او بخواهد درست کند، ما نگذاریم.

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     مَستیی؟ ننَغْزا مغزِ در فتد کِی تو بادة  بی

 ال؟ وَ حَوْلَ  ال به شیطان رَوَد کِی تو عصمتِ  بی

های نغز، نغز یعنی همین اگر من فضا را باز نکنم و شراب تو نیاید، انرژی تو نیاید، برکت تو نیاید، در مغز انسان

شود؟  ی مست میشوند. اگر باده تو نیاید، مغز نغزان چطور هایی که زنده به حضور زنده هستند، مست میانسان

توانید این را هم بگیرید.  توانید مغز را اسانس انسان یعنی آن جوهر انسان بگذارید، نه این مغز، می در اینجا می

هایی که  شان مست است. یعنی انسان مغز نغزان یعنی کسانی که از جنس زندگی هستند، آن ذاتشان، آن اسانس

رامش اصیل زندگی و حس امنیت اصیل زندگی و تمام لطافت زنده به حضور هستند و شادی اصیل زندگی و آ

کنند. اگر باده از طرف تو نیاید،  کنند، تجربه می شان حس می زندگی و آن برکات زندگی را این لحظه در اسانس

 توانند مست بشوند، یعنی باده تو باید بیاید.  آنها چطوری می

و قدرت پاکیزه نگه داشتن است. یعنی وقتی فضا را باز  ی رود، عصمت در اینجا به معنی پاکیعصمت تو کِ بی

هویت  آید، ما هم پاک هستیم و هم توانایی پاک ماندن داریم. توانایی این را داریم که نرویم هم کنیم، آن می می

شویم. بنابراین اگر عصمت تو نباشد، آن قدرت پاک ماندن تو در مرکز ما نباشد، این من ذهنی ما که نماینده 

 رود به فضایی که ما را اذیت نکند.  طان است، چطوری میشی
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یعنی نیست نیرویی غیر از  بِاهلل اِلّا قُوَّةَ ال وَ حَوْلَ  الاین ال حول و ال که اینجا ببینیم هست، بله آن زیر هست، 

د ما را اذیت کنند توانن اند؟ اینها نیستند. اینها به این علت می اند، چی نیروی خدا. پس این نیروهایی شیطانی کی

شویم که  ید ما متوجه میآمیکه او در مرکز ما نیست که پاکیش ما را پاک نگه دارد. یعنی به محض اینکه او 

نیروهای دیگر نیروی باطل هستند، نیرویی نیستند. به عبارت دیگر تنها نیرویی که االن وجود دارد قدرت این 

ولی شیطان که در اثر پریدن از یک فکری به فکر دیگر به  .داردلحظه هست، این لحظه هست، چیز دیگری وجود ن

من ذهنی نماینده  و آوریم، کنیم که این فکرها را به وجود می گذاری می آید، ما زندگی را داریم سرمایه وجود می

 آوریم.  شیطان را به وجود می

شناختم، ولی االن نیروهای  یگری نمیاگر این پریدن از این فکر به آن فکر نبود، من غیر از تو دیگر نیروی د

 ال شیطان رود کی تو عصمتهویت شدگی بگوییم به من مسلط هستند. چرا؟ برای اینکه عصمت تو نیست. بی هم

توانم بفهمم که فقط نیروی تو وجود دارد و نیروی  . یعنی بدون پاکی و قدرت پاکیزگی تو من چطوری میال وَ حَوْلَ 

این لحظه وجود دارد و زمان روانشناختی وجود ندارد. فقط تو هستی و من. من زنده به  دیگری وجود ندارد. فقط

عمق تو و آن چیزی که به نام من ذهنی است و زمان است، گذشته است، آینده  نهایت بیتو، به جاودانگی تو، به 

نیستند. اینها فقط  دانم خشم است، اینها واقعاً نیرواست، و دردهای آن است، رنجش است، کدورت است، نمی

 های به تله افتاده من هستند.  انرژی

اینها من هستم که اشتباه کردم افتادم توی فرم. اینها نیرو نیستند. یکی منم که من از جنس توام. یکی هم تو 

هستی. اصالً پس تو هستی. چیز دیگری نیست. آن چیز دیگر در اثر اشتباه من به وجود آمده. ولی عصمت تو 

فهمم. برای اینکه لحظه بعد دوباره  گویم نمی فهمم، ولی االن با وجود اینکه می من این موضوع را خوب می ،باشد

 باید افتم به این حالت که غیر از تو نیروهای شیطانی هم وجود دارد. شیطان هم رود و من می این عصمت تو می

 . ال وَ لَحَوْ  التواند برود به فضای  شود که نباشد. شیطان می باشد، نمی

به صورت  هم خواهد بکند مثل یک فضاست، اینجا را بینید که دوباره مثل آن یکی که گفت خدا هر کاری می می

 نهایت بیماست یا  نهایت بیکند و این کدام فضاست؟ فضای یکتایی است یا این لحظه است یا عمق  فضا تعریف می

شود  شود؟ می اگر به خدا زنده شویم در این لحظه چه میشود؟ ما  بشویم چه می نهایت بیفضاداری ماست. ما اگر 

 ال حول و ال. یعنی هیچ نیرویی غیر از خدا نیست دیگر. و اینها باید در عمل صورت بگیرد. 
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غیر از خدا نیروی دیگری نیست. وقتی  ،بِاهلل اِلّا قُوَّةَ ال وَ حَوْلَ  الترسیم فقط بگوییم  شود که ما وقتی می نمی

بریم. نه،  بینیم یا شب تاریک ترسیدیم، یک دفعه این اصطالح را به کار می نیم و چیز ترسناکی میک وحشت می

گوید این فضا است، به طوری که شیطان از دست ما فرار  این برای این کار نیست، برای زنده شدن به او است. می

کنیم و هر  پیدا می نهایت بیلحظه، عمق  آییم به این دارد. یعنی چی؟ یعنی ما می کند یا دست از سر ما برمی می

 شویم.  چیز بیرونی که بخواهد ما را جذب کند دیگر جذب نمی

گوییم که نیرویی، هیچ چیزی برتر از ما نیست، روی ما اثر ندارد برای  وقتی جذب نشویم، در واقع ما داریم می

شدیم که از اول بودیم. چیزی هم  مان شدیم، از جنس آن هشیاری اینکه ما از جنس خدا شدیم. از جنس اصل

 مان را برطرف کردیم. همان اشتباهی که گفتیم اشتباه است و گناه نیست. اینجا اختراع نکردیم. ما فقط آن اشتباه

  بله این هم:

 حَوْل: ال 

 بِاهلل: اِلّا قُوَّةَ وَ ال حَوْلَ ال 

 «نیرو و قدرتی نیست مگر خدا را» 

وجود دارد، هیچ نیروی  ی خداخدا را. یعنی در این لحظه فقط قدرت خدا یا نیرو همین نیرو و قدرتی نیست مگر

گذارند. گفتم دردها از آن جنس  دیگری نیست و منظور از این نیروها نیروهایی است که در ذهن روی ما اثر می

آیا این نیروی  ؟ست سرمایه گذاری شده در باورها و فکرهاا هستند. آیا خشم واقعاً نیرو است یا زندگی شما

تان را، خشم در شما نماند، از توی  تان را شفا بدهید؟ اگر شفا بدهید خشم توانید خشم مصنوعی است؟ شما می

 شود؟ شما. دیگر آن موقع خشم وجود دارد؟ نه.  خشم چی آزاد می

شد، وجود داشته تواند در انسان با گذاری زندگی ما در اشتباهات به وجود آمده. خشم نمی  خشم در اثر سرمایه

باشد، ما هم به آن افتخار کنیم، بله ما آدم خشمگینی هستیم، کلی رنجش داریم، کلی کینه داریم، اینها افتخارات 

گویی که نیروهایی غیر از نیروی خدا هم وجود دارد و به من مسلط هستند. یعنی من  یا نه، تو داری می ،ما است

 .   کنم. هیچی. در اشتباه هستید نمی گیزند

 دوم *** بخش*** پایان 
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  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

  مَطبوخیی هم مَطبوخ قُرصیی، سازد قُرص نی

  دَوا در خود زِاهْلیلۀ کَفی دَرنیَندازی تا

گوید، مطبوخ  گوید، جوشانده را که نمی سازد، ولی حقیقتاً قرص را که نمی سازی قرص نمی گوید هیچ قرص می

کند تا  کند و دوا درست می جوشاند، قاطی می مطبوخی یعنی آن که جوشانده یا مثالً چیزها را مییعنی جوشانده. 

کند. شما  کند؟ قرص درست می تو یک هلیله، یک چیزی از خودت در آن نیندازی. االن موالنا چکار دارد می

تماً هست. چرا؟ برای گیرید. آیا توش هشیاری حضور هم هست، یک برکتی از خدا هم هست؟ ح ها را می قرص

کند.  کند، شما را به زندگی تبدیل می کند، آن اسانس را در شما بیدار می اینکه آن هشیاری را در شما بیدار می

شویم به زندگی. پس موقع گفتن اینها خدا یک چیزی توش انداخته که  خوانیم، بیدار می پس وقتی اینها را ما می

 کند.  این قرصها روی ما اثر می

های ذهنی، اگر تو آنجا نباشی، از تو گوید اگر یک انسان معنوی بخواهد دوا بسازد برای بیماران ذهنی، برای من می

گذارد؟  چیزی قاطی نشود، اگر تو این حرفها را نزنی، این ابیات را تو نگویی، فقط من ذهنی من بگوید، اینها اثر می

سازد. داروی شفابخشی یا توانایی  سازد. هیچ کس دوا نمی نمیگذارد که. اگر تو نباشی هیچ کس قرص  نه اثر نمی

سازید، باید هر لحظه در حال تسلیم باشید، در  آید. یعنی اگر شما برای خودتان هم قرص می شفابخشی از او می

ن طرف دهید با استفاده از موالنا از آنور هم هلیله او، برکت او بیاید. تا برکت او از آ عین حال که تغییراتی می

 کند. ها اثر نمی نیاید، این قرص

توجه کنید همه این ابیات مربوط به انسان است. نه به قرص است، نه به جوشانده هست، نه به چیز بیرونی است، 

گوید؟ قرص چه هست، واقعاً  می مربوط کنید، بگویید این به من چه شما باید یک جوری این ابیات را به خودتان

آن  ؟دهد گیرم یا قرص آن هست که االن موالنا دارد به من می روم از داروخانه میمی قرص همانی است که من

یک  اوجوشانیم، اگر  کنیم و می دانم موالنا با هم قاطی میکسی که االن فرض کن شعر عطار را یا حافظ را یا نمی

هر موقع شما . ه مقاومت واداردحتی شما را بگذارد؟ نه. ممکن است  برکتی به این ندهد، وارد شما بشود، اثر می

 کنید در مقابل یک تدریسی، حتماً آن تدریس اشکال دارد. مقاومت می
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گوییم اینها را بخوانیم و اینها را پایه قرار بدهیم؟ برای اینکه اینها از فضای حضور جسته، برخاسته. چرا ما می

ولی بیشتر اوقات نیستیم.  ،توانیم بله ما هم میتوانیم صحبت کنیم؟ اگر واقعاً در آن فضا باشیم،  خود ما هم می

 بنابراین بهتر است که فعالً قرصهای موالنا را تجویز کنیم. 

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     اَسَد؟ بُرجِ در خورشید رَوَد، کِی نَغُرَّد اَمْرَت

 پارسا؟ پایِ و دست رَگی،در جُنبد کجا تو بی

دانیم. مثل فرمان قضا. ما یاد گرفتیم که  هایش را می هایش را ما بعضی ش نکند، فرمانغرّ تمرَنغرّد یعنی اَ تمرَاَ

شود، او  گوید بشو و می ان. او میکَن فَن یا کُکنیم. مثل امر کُ کند ما قضاوت نمی وقتی او این لحظه قضاوت می

ان، کَن فَان، امر کُکَن فَکم کُهای ح شود. بله پیش چوگان گذارد به جهنم ما، جهنم ما ساکت می پایش را می

 دویم اندر مکان و المکان.  می

 1433 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 المَکان و مکان اندر دویم می           فَکان کُنْ حُکمِ های چوگان پیشِ

 1381 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 فَکان کُنْ از شود ساکن او گَه آن            المکان از نهد وی بر قدم حق،

شود، خاموش  گذارد در اثر تسلیم به این جهنم ذهن ما، یک دفعه جهنم ذهن ما ساکن می یعنی خدا قدم می

گوید که ما اگر خودمان را تسلیم  شود. یعنی می گوید بشو و می ان، یعنی او میکَن فَشود در آن لحظه از کُ می

رود به فضای یکتایی که خورشید  د، این خورشید ما که االن ذره هست، کی مییار نکننکنیم و شما در مرکز ما ک

 شود خورشید.  کامل بشود. یادآوری کنم قبالً گفته این ذره از توی ذهن بیاید بیرون، می

مال دانید. یعنی تابش من به عنوان خورشید تو به ک معادلست با همین مرداد ماه که می رفتن خورشید به برج اسد

د تا من از این من ذهنی حرکت کنم بروم خورشید تابان و روشن و گرم بشوم که این مهر مر تو باید بغرّرسد. اَ می

تو را به جهان بپراکنم، گسترش بدهم و انسان پارسا، انسانی که از ذهن آمده بیرون، دست و پای او یعنی فکر و 

 جنبد.  و که نمیجنبد، بدون ت عمل او، فکر و عمل او فقط با تو می
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گویم. اگر وصل به  پارسا که یکیش موالنا است، اگر تو نباشی که من شعر نمی پای و دست در رگی جنبد کجا تو بی

م تو نیاید که ما گوییم، اگر ما فضا را باز نکنیم، وصل به تو نباشیم، دَ گویم. ما هم همین را می تو نباشم که شعر نمی

خواهیم فکر و عمل بیدار بکنیم. ما که در حال خشم، در حال ترس، در حال اضطراب،  کنیم. ما می فکر و عمل نمی

پارسا. مگر پارسا نباشی، مومن  پای و دست در رگی جنبد کجا تو کنیم. بی در حال احساس گناه که عمل نمی

در  به برج اسد.برد  فهمیم اوست که ما را از ذهن می بر اساس خشم و رنجش و کینه عمل کنی. پس ما می .نباشی

 ست. ا ضمن برج اسد تعریفش اینجا

 خط برج این است؛ البُروجة دائر از درجه ۰۳ قوسی خورشید، ی خانه برج، پنجمین اَسَدْ» 

 « .است دقیقه ۳۰ و ساعت ۳7 و روز ۰۳ مدت به ماه مرداد در خورشید  سِیر

او و  نهایت بیرسد. یعنی زنده شدن به  میدر اینجا رفتن خورشید در برج اسد یعنی خورشید ما به اوج درخشش 

کنیم، تا او حرف  د و ما مطیع هستیم و ما پارسایی پیشه میغرّ مر او میآگاه شدن از ابدیت او به این لحظه. پس اَ

 زنیم. ما دائماً در حال تسلیم هستیم.  زنیم. هر موقع او حرف زد از طریق ما، ما حرف می نزند، ما حرف نمی

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     نَهی بیداری خواب در نَهی، هشیاری مرگ در

 وَفا میرنده برقِ در نَهی، سَقّایی سنگ در

 کنیم تنها هشیاری همین هشیار بودن به فکرها فکر می ،ایم ما وقتی به من ذهنی زنده ،در مرگ هشیاری نهی

کند  هان هم اینطوری فکر میستَی منطقی مُست. همین هشیاری جسمی تنها هشیاری در جهان است. آن فلسفا

هویت هستم، هیچ چیز  گوید غیر از این چیزهایی که من در کتاب خواندم و حفظ کردم و با آن هم دیگر. می

 دیگری درست نیست. 

گویند هر  پرستند. می اند مرکزشان به عنوان دین یا مذهب می ها هم که باورپرستند، یکسری باور را گذاشته خیلی

حق داریم آنها را بکشیم،  ی این باورها را دارد آن آدم مومنی است. هر کسی این باورها را ندارد، حتی ماکس

کنند تنها هشیاری همین است در حالی که هشیاری اصلی،  . فکر میحتی االن. در قدیم که فراوان بود بسوزیم،

 خداگونگی، در مرگ به این هشیاری است. 
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ای. در همین است. در خواب بیداری نهی.  شیاری جسمی، تو یک هشیاری دیگری نهادهگوید در مرگ به این ه می

بیداری گذاشته. پس در خواب ذهن هم بیدار  ،شویم. پس در خواب خوابیم ولی صبح بیدار می مگر شب ما نمی

ش یک خواب کنیم که این هشیاری جسمی که ما داریم در ذهن، این خود فکر نمی دیگری گذاشته. ما االن اصالً

شویم، از این خواب هم باید بیدار  خوابیم بیدار می اند، همان طور که ما شب می است، و این خواب را گذاشته

  ؟شوند خوابند بعد بیدار می گوید تو، خدا در خواب بیداری گذاشتی. مگر آدمها نمی بشویم. پس می

خوابد دوباره بیدار  آید، چطور آدم می مثل معجزه میشویم، واقعاً به نظر  خوابیم صبح بیدار می خوب شب که ما می

شود. خوب از این خواب چرا ما بیدار  خوابد بیدار می گوییم خوب هر کسی می چون عادی شده ما می ؟شود می

خواهد بگوید که چطور آن عادی شده و این یکی عادی نیست. چطور وقتی  موالنا می ؟از خواب ذهن ،شویم نمی

آید که بهتر از هشیاری خواب است. چون در خواب  شویم یک هشیاری دیگری می بیدار می خوابیم، وقتی می

توانند. در یکی هم همین در خواب ذهن  توانند بیاورند، ولی اگر بیدار باشیم نمی باشیم، مردم هر بالیی سر ما می

 گذاریم.  آید. بیدار باشیم نمی باشیم، هر بالیی سر ما می

فهمیم.  گذاریم مرکزمان و نمی شویم و درد را می هویت می با هر دردی ما هم ،اشیموقتی در خواب ذهن ب

رنجیم.  کند، ما می کنیم غلط است. مثالً از یکی یک توقعی داریم برآورده نمی فهمیم که این کاری که ما می نمی

ما و دردهای دیگر ما. یعنی های دیگر  هویت شدگی شود با هم رود مرکز ما و انباشته می رنجیم، رنجش می وقتی می

فهمیم که این کار غلط است. چرا؟ برای اینکه در خوابیم. اگر  شود دردمان. اصالً نمی دردهای دیگر ما. زیاد می

بیدار به هشیاری حضور بودیم، این کار گذاشتن درد در مرکز ما در حالی که همیشه باید خدا باشد، اینکه درست 

 .کنم را نمینیست، من هیچ موقع این کار 

هویت شدگی با چیزهای این  ه به ما گفت که انسان در اثر همهی. امروز در قصّایی نَقّگوید در سنگ سَ بعد می

رحم است. چه کارها ما  بینید که دل ما چقدر سنگ است و بی شود. می جهانی و دردها دلش مثل سنگ می

من ذهنی و دردهایش  اآوریم؟ وقتی انسان ب گران میآوریم و چه بالیی سر دی کنیم؟ چه بالیی سر خودمان می می

دانم سرطان بگیرد، بعد برود آن بالها را سرش بیاورد، بتواند که جسم خودش را مریض کند، سکته بکند، نمی

دانم مواد مخدر بکشد، استرس بکشد، شب خوابش نبرد، قرص بخورد، این بالها را مشروب الکی بخورد، نمی

 ه دیگر. چی آورده سرش؟ دل سنگش.خودش سر خودش آورد
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هی. ایی نَقّولی در همان دل سنگ چشمه گذاشته. به شرط اینکه فضا را باز کنیم بگذاریم او کار کند. در سنگ سَ

دهم.  توانی چشمه جاری کنی. البته این آیه قرآن هست، االن نشان می یعنی دل سنگ انسانها چشمه است. تو می

دانید چه  شوند، برق می شوند از سر ما، مثل برق رد می این فکرهایی که مرتب رد میدر برق میرنده وفا. یعنی 

آید، چقدر ناپایدار است آن؟ خیلی.  زند، بعدش صدا می هست؟ برق همین رعد و برقی که داریم، یک دفعه برق می

کنند،  ی را روشن میپرند یک چیز فکرها هستند، هی می  و این من ذهنی هم کالً همین است و اجزایش که همین

 دانید در آن چیز میرا و زودگذر اصل ماست که وفا دارد به خدا. چون از جنس خداست.  ولی شما می

شویم. ولی در این فکر آفل تو مرا گذاشتی که من  یعنی اشتباهاً ما در این لحظه به صورت فکرهای آفل بلند می

گویم من اینم. ولی این  شوم می م و خودم به صورت آن بلند میکن خودم هستم که اشتباهاً این فکر آفل را بلند می

وفادار به تو که از جنس تو هستم  وفادار به تو هستم. منِ منِ ،مثل برق میرنده است. ولی در همین برق میرنده

ولی  گویم من از جنس تو نیستم، کنم. هر لحظه می ست. درست است که االن جفا میلَوفادارم. یعنی همین قانون اَ

شود به صورت میرنده، زندگی جاودانه  گوید از جنس تو نیستم، چون بلند می تو در همین جنس میرنده که می

وجود دارد که من اگر بفهمم به صورت همین چیز میرا، فکر میرا بلند نشوم، تبدیل شدم به وفا. وفا عکس 

  .جفاست

هشیاری روی هشیاری منطبق هست، به ذات هشیاری  داند از جنس زندگی است و االن عمالً وفا یعنی انسان می

دانم از جنس خدا هستم و عمالً هم االن  است، این وفاست. وفا یعنی من می نهایت بیدر این لحظه قائم است، 

گوید در من ذهنی که زودگذر  شوم. می دانم هستم، ولی به صورت من ذهنی بلند میهستم. جفا هم یعنی می

گذرند.  فهمیم ذات ما کجاست، در همین فکرهای میرا که می ر است گذاشتیم، پس ما میاست، ذات ما که وفادا

خواهیم کاری بکنیم؟ آیا فهمیدیم این هشیاری جسمی که ما داریم تنها هشیاری  خوب اینها را که فهمیدیم. می

شود، پس  وابد بیدار میخ آیا فهمیدیم که انسان وقتی می ؟باید به او بمیریم، به یک هشیاری دیگر برسیم ،نیست

  ؟شود اگر بخواهد هم باید بیدار شود، حتماً بیدار می آنانسان خوابیده در ذهنش، به 

گذرند، در این  تواند چشمه جاری کند از آن. اینکه فکرها مثل برق می فهمیم که خدا می اگر دل ما سنگ شده می

گر مثل یک برق میرنده بلند نشویم، تجربه برق ا ،ستا فکرهای مثل برق ذات ما که وفادار به خداست، آنجا

شویم به روز  میرنده را نداشته باشیم، یعنی از جنس جسم نشویم در این لحظه، به صندوق نرویم، تبدیل می

 وفا یعنی دوباره نامیرا شدن دیگر. .روشن. آگاهی از این لحظه ابدی، زندگی جاودانه، از جنس خدا بودن، نامیرایی
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ست. به ما گفته روز موقع جدا شدن تو از جنس من هستی، ما گفتیم بله، ولی لَهستیم؟ از جنس اَ ما از جنس چی

شوی  شویم. خوب به صورت جسم میرا بلند نشو، می گوییم نیستیم. چرا؟ به صورت جسم میرا بلند می االن می

گوید. بله این هم  ی؟ دارد این را میترس شوی و می دوباره از جنس او، جاودانه، نامیرا. چرا هر لحظه میرا بلند می

 آیه همان سنگ است.

 33 آیه ،(1)بقره  سوره کریم، قرآن

 قَدْ عَیْنًا عَشْرَةَ اثْنَتَا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ  الْحَجَرَ بِعَصَاکَ اضْرِبْ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ مُوسَى اسْتَسْقَى وَإِذِ

 مُفْسِدِینَ؛ الْأَرْضِ فِی تَعْثَوْا وَلَا اللَّهِ رِزْقِ مِنْ اشْرَبُواوَ کُلُوا  مَشْرَبَهُمْ أُنَاسٍ کُلُّ عَلِمَ

 سنگ آن بر را عصایت: گفتیم خواست آب خود قوم برای موسی که را گاه آن آرید یاد به و

 خدا روزی از بدانست، را خود خور آبش گروهی هر. بگشاد آن از چشمه دوازده پس بزن،

 .مکنید سرکشی فساد به زمین یرو در و بیاشامید و بخورید

 نگویید نکنید، مقاومت نکنید، طغیان یعنی نکنید سرکشی فساد به دانیم دیگر. اینها را همه را معنیش را می

 شده سنگ که هم چقدر هر ما دل پس کنم. جاری چشمه شما سنگ این از من تا کنید باز را فضا تا دانممی

 بله. میدیم.فه را این حداقل بشود. چشمه تواندمی

 311 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 دینِ  کار نباشد حیرانی که جز            این ضدِّ گَه و بِنْماید چنین گَه

 کند،می زندگی جنس از را ما هاموقع بعضی کند،می آنطوری هاموقع بعضی کند،می اینطوری هاموقع بعضی یعنی

 باالخره ما که است این از عبارت حیرانی این ولی بشویم، تسلیم اگر کندمی ذهنی من جنس از هاموقع بعضی

 کار یعنی دین کار شویم.می تسلیم پس بزنیم. حدس و بفهمیم توانیمنمی مانذهنی من با که شویممی متوجه

 کُن کار این آنجا. آییممی گاهی ذهن، به آییممی گاهی کنیم،می باز را فضا شویم،می یکی او با وقتی او، به اتصال

  شود.نمی چیزی همچو بزنیم، حدس خواهیممی مانذهن با ما را فَکَان

 است بهتر شما نرسیدید اگر بزنیم. حدس و کنیم بینیپیش توانیمنمی ما که برسیم نتیجه این به باید باالخره ما

 اندازه توانیدنمی را چیز همه د،کنی بینی پیش توانیدنمی را چیز همه تانذهن با شما که زودتر هرچه برسید

 ذهنی من هایکش خط شما چون ولی شود،می بهتر دارد تانزندگی کنید،می پیشرفت دارید شما بسا چه بگیرید.
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 سال سه االن من شود.نمی عوض همسرم چرا گویندمی هابعضی شود؟نمی زیاد پولم چرا گوییدمی مثالً دارید،

 همسرش بدهد، گوش حضور گنج آدم که نگفتید شما مگر شود،نمی عوض همسرم کنم،می نگاه حضور گنج است

  است؟ گیریاندازه چیز این است؟ کشخط این است، این کششخط خوب شود.می عوض

 اثر حتماً اطرافتان کنید، ساطع را انرژی این و بشوید تبدیل حضور به بشوید، عوض شما اگر گفتیم ما بله

 چه این آخر بشود؟ عوض همسرتان برای اینکه دهیدمی گوش موالنا حضور، گنج به شما اًواقع ولی پذیرند،می

 چجوری شده، عوض من همسر این که گیریدمی اندازه روز هر شما اینکه برای است. ذهن این است؟ کشیخط

 ذهنی من که یستمیس به هم آن بیاورد، در پول کند کار برود یا بخرد من برای را چیز فالن بود قرار شده؟ عوض

 دانمنمی من اصالً دهن به انگشت یعنی حیرانی شما. ندارید حیرانی بشود. عوض باید او کندمی دیکته شما

. شودمی درست خودش کار دانید.نمی شما کند،می درست را کارها او دانیدمی شما واقعاً شود.می انجام چجوری

  بله.

 3563 شماره بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 مرگ زیرِ در جاودان زندگیِّ              برگ و شاخ در نهان شیرین میوه

 این از که زنیدمی حدس اصالً کنیدمی نگاه است زمخت که درختی یک به وقتی شما نهی. هشیاری مرگ در گفت

 نهان آن در یرینش میوه این گویدمی زمختی؟ این از بیاید، به وجود ایخوشمزه سیب یک یا هلو یک مثالً درخت

 دل همین ما، خشن ذهنی من یعنی دارد. وجود جاودانه لطیف زندگی یک هم ما زمختی این در طور همین است.

  او. به بسپاریم را خودمان باید ما. سنگ

 1135 شماره بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 شود می نروزَ خواب، درون دل          شود می روشن خواب، در عجب بس

 یک هم را حضور این هاموقع بعضی موالنا ها،شگفتی ها،عجب خیلی که بگویید بگیرید، حضور اگر را خواب ینا و

 را کارها بلدیم، ما را آن هایزرنگی و ذهن به بودن آگاه همین بیداری کنیممی فکر ما اینکه برای گیرد.می خواب

 خرد به و بکنم باز را فضا و بشوم تسلیم بخواهم اگر ولی است، خوبی خیلی هشیاری این بدهیم، انجام چه جوری

 این افتادم، جلوتر همه از و برممی پیش را کارم و کردم ابداع زندگی در من که هاییروش با این کنم، توجه ایزدی

  خواند.نمی آن با
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 حضور خواب در ام دل بینیم،می خواب هاموقع بعضی و خوابیممی خواب در که طور همین ،بله که گویدمی ولی

 هشیاری شد آن و رسیدیم است حضور که دیگری هشیاری به و شکستیم را جسمی هشیاری این وقتی یعنی هم

 این در ذره بتابد، نور آنجا از اگر گفت است یادتان شود،می روزن ما دل شود.می روزن ما دل بینیممی یکدفعه ما،

 باز شود،می باز فکر دو تا بین فاصله دیگر. آیدمی روزتان شما یعنی .الضُّحی شَمسُ همین ،شودمی دیده نور

 . ما دیگر بندیمنمی ماند،می

 فلسفی آن مثل اینکه برای ذهنی. من فکرهای به بستیم امید اینکه برای بندیم؟می چرا را فکر دو بین فاصله ما

 تند با کنیممی فکر ما چسبیده، فکر به فکر یعنی هم ذهن کلنگ ذهن، کلنگ با کنیممی فکر ذلیل و خوار منطقی

 ما را مسائل که حالتی در کنیم، حل را مانمسائل توانیممی پریدن فکر آن به فکر این از و کردن فکر تند

  کنیم. ایجاد روزن باید کار. این با کنیممی زاییما مسئله کنیم،می ترپیچیده

 آنجا از روزن، این طریق از کند فکر ما طریق از زندگی و نپریم فکر آن به فکر این از بکنیم، تامل یک ما شودنمی

 یک بینیدمی شویدمی ساکت کنید،می تامل وقتی شما هم االن همین باشد. ساده ما ذهن بیاید. حلیراه یک

 به آید.می زندگی طرف از است، حلراه این آهان گوییدمی شد، نوشته شد، الهام چیزی یک تانذهن به چیزی

 شود،می باز روزن بشود، باز فکر دو بین فاصله کنید، ساکتش یعنی ذهنی، هشیاری به نسبت بخوابید اینکه ضمح

  آید. می به وجود موقع آن در هاشگفتی خیلی

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     خِرَد و ستعقل که جا هر بَرَد، شب سیاهِ سیلِ

 اَتی؟ هَلْ مُشتریِّ جز واخَرَد کی شانسیلِ زان

 آنها فکرها، با شدن هویتهم به کنیممی شروع ما، شویممی جهان این وارد یعنی آید،می شب وقتی که گویدمی

 که همین یعنی برد.می داردبرمی سیل این را ما خرد و عقل تمام که شودمی ایجاد سیلی ما، مرکز به آیدمی

 جدید خرد و عقل جایش به گوید.می را هشیاری خرد و عقل رود،می آن با هم من خرد و عقل شویم،می هویتهم

 هم آن و است هاشدگی هویتهم عینک حسب بر جهان دید واقع در جدید خرد و عقل این که آوریممی دست به
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 ما به هم دردها و شودمی ایجاد درد دیدن جور این از ؟کنیم زیاد توانیممی چه جوری را اینها ما که است این

  شویم.می همانیده هم دردها با یعنی شود،می اضافه

 خرد و عقل بلکه آید،می کل عقل از که آن را، زندگی خرد و عقل برد،می را ما خرد و عقل تنها نه شب سیاه سیل

 پس شما است. بد خیلی کار این کند.می ما فکرهای انگیزه را دردها اینکه عالوه به دهد،می ما به بدی بسیار

 به درد هم کلی برده، را ما خرد و عقل که شب سیاه سیل این از گویدمی شما به االن افتاد. اتفاقی چه دانیدمی

  ؟اَتی هَل مشتری از غیر خرد،می را ما کی کرده، اضافه ما مرکز

 انسان سوره ولا آیه از را این و شده، زنده خدا به که انسانی کامل، انسان یعنی واقع در اَتی هَل ،اَتی هَل مشتری

 ذهنی من مشتری آورد کهمی اَشتَری اهلل آن از اصطالح به از هم مشتری و دهممی نشان شما االن به که آوردمی

 این درست بیان در مجبوریم ما کند.می اشاره آنها به اینجا، هست آیه تا دو یعنی قبالً خدا. گفته هست؟ کی ما

 هاآیه وقتی باشد. مفید برایتان جوری یک هم آنها دادن نشان که امیدواریم و مکنی اشاره هاآیه این به واقعاً ابیات

 دهممی توضیح من هم و آیدمی مرتب قرآن هایآیه هامثنوی و هاغزل این در که بینیدمی شما دهیم،می نشان را

  را. اینها بفهمید بخو و کنید تحقیق بروید توانیدمی شما را آن از بهتر خب ولی خودم، بضاعت اندازه به

 تنها اینکه خدا. برای هست؟ کی کامل انسان مشتری کامل. انسان مشتری از غیر یعنی اَتی هَل مشتری جز پس

 من من، به فروختید را این شما که گفته خدا است. خردمی ما از را خونخواره و سنگ دل این که ایمشتری

 باز انسانها مرکز وقتی انسانها است. دل شده باز فضای مه بهشت شما. به بدهم را بهشت من بدهید، خریدم

  زیبا است. چیزهای اشهمه است، مادی بهشتِ بیرون در انعکاسش است، بهشت این شود،می نهایت بی شودمی

 کسی کنیم. احتیاط که ترسیدیمنمی هم آن موقع هیچ چیزها، با شدیم هویتهم جهان این به آمدیم وقتی پس

 درد با بشناس، را درد نشو. هویتهم همه این شدن، هویتهم در کن احتیاط خانم آقا، کن. احتیاط تنگف ما به هم

 عوض دیدت شود،می سخت زمین، زیر رودمی آب شود،می سنگ دلت بعداً نیست، درست کار این نشو، هویتهم

 کشدمی طول مدتها این رم.آومی خودم کلنگ با گوییمی تو آوریم،می جوری چه را آب پرسندمی شود،می

 سیاه سیل نگذار همه این شود.می سخت خیلی بیاورد، خدا باید بیرون، بیایی توانینمی ذهنت کلنگ با که بفهمی

 موالنا االن نگفتند. گفتند؟ ما به آنجا. بگذاری را درد بدهد، درد تو به جایش به ببرد، داری خرد و عقل هرچه شب

  گوید.می شما به
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 آن با دیدید، هرچی یعنی سیل اینکه برده، را شما خرد و عقل سیل گویدمی گوید.می االن هم دیگر چیز یک

 را اسمش که خداست هم آن نیست، نفر هم آن که بخرد تواندمی نفر یک فقط دردها. با حتی شدید، هویتهم

 .اَتی هَل هم مشتری، به هم کنید. دقت شما هم چیز تا دو  این به که بود این منظورش .اَتی هَل مشتری گذاشته

 است. انسان سوره اول آیه آیه، دهم. اینمی نشان شما به را دو هر حاال

  1 آیه ،(63)انسان  سوره کریم، قرآن

 مَذْکُورًا شَیْئًا یَکُنْ لَمْ الدَّهْرِ مِنَ حِینٌ الْإِنْسَانِ عَلَى أَتَى هَلْ

 نبود؟ ذکر قابل چیزى او که نیامد پیش روزگار از زمانی انسان برای آیا

 زنده حضور به همین اولش آیه نبود؟ ذکر قابل چیزی او که نیامد پیش روزگار از زمانی انسان برای آیا گویدمی

 جسم مرکزش در که نرسیده ایمرحله به انسان هشیاری تکامل اثر در آیا که گویدمی است. یعنی انسان شدن

 کردنی، ذکر شمردنی، یعنی ذکر قابل نباشد. ذکر قابل چیز مرکزش در راینبناب باشد. خدا مرکزش در نگذارد،

 بودند، دانشمندان بودند، پیغمبران بله، بوده؟ حاال تا انسانی یا رسیده زندگی از ایمرحله به انسان آیا جسم. یعنی

 انسان بدان، دانینمی هم اگر گویدمی دارد که دهدمی نشان آیه این ولی هستیم. ایدرجه به ماها اند،بوده عارفان

  نگذارد. ذکر قابل چیز مرکزش به تواندمی  است ایمرحله در

 کنی. ذکر توانینمی را خدا را، هشیاری ولی کنی، ذکرش و ببینی توانیمی ذهن با که است چیزی ذکر قابل چیز

 ذکرش شودنمی که بگذارد را خدا فقط مرکزش در انسان که نرسیده انسان برای زمانی آیا گویدمی آیه این یعنی

 مثل بچه، مثل همسر، مثل پول، مثل ذکر قابل چیزهای گذاشت. آن روی اسم شودنمی برد، اسم شودنمی کرد،

 چرا چرا، که است این معنیش است. ذکر قابل آید،می ذهن به که چیزی هر دارد، اسم که چیزی هر آدم، جسمِ

 موالنا که است جالب هم سومش و دوم آیه نیست. ذکر قابل که بشود زنده خدا به تواندمی انسان یعنی آمده.

 کنید. توجه گویدمی

 3و  1 آیه ،(63)انسان  سوره کریم، قرآن

 (7بَصِیرًا  ) سَمِیعًا فَجَعَلْنَاهُ نَبْتَلِیهِ أَمْشَاجٍ نُطْفَۀٍ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا إِنَّا

 (۰) .کَفُورًا وَإِمَّا شَاکِرًا مَّاإِ السَّبِیلَ هَدَیْنَاهُ إِنَّا
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 بینایش و وشنوا کنیم امتحان را او تا ایم، بیافریده آمیخته ای نطفه از را آدمی ما،

 (7) .ایم ساخته

 (۰) .ناسپاس یا باشد گزار سپاس یا ایم داده نشان او به را راه

 گویدمی آیه این ساختیم. بینایش و شنوا و کنیم امتحان را او تا بیافریدیم آمیخته اینطفه از را آدمی ما گویدمی

 چشم و داده گوش اینکه نه بینا و شنوا ، کرده بینا و شنوا را انسان خدا هم. باز هست بیت آن به مربوط یعنی

 گوش باشد، داشته زندگی گوش و بشود خود به قائم هشیاری که است این به نزدیک خیلی انسان یعنی داده،

 چشم و گوش گویدمی بنابراین کند. باز را او چشم و گوش بشود، هشیاری به تبدیل یعنی شد.با داشته خداگونه

 چشم با یا بیندمی جسم چشم با که ببینیم کنیم.می امتحانش لحظه هر  و ایمکرده باز هشیاری عنوان به را انسان

  نداریم. کاری جسمش با ولی شده، آفریده اینطفه از جسمش بله، جسمش بیند؟می حضور

 است، نهایت بی که است جسم انکار جسم. انکار به عالوه است جسم این است، نطفه این است، جسم انسان

 به آگاه  و نهایت بی خدایی هشیاری است  مهم که چیزی آن بلکه نیست، مهم اصالً جسم این یعنی است. اصلش

 یعنی آیدنمی میان به که چیزی کنممی تعجب ینا از من که گویدمی موالنا که باشد جسم این در تواندمی ابدیت

 کسی هر گویداست. می این من عجب و عجبی در کسی هر گنجیده. جوری چه محدودیت این در است، نهایت بی

 چه گنجدنمی میان در که چیزی آن که است این در من تعجب و کندمی تعجب چیزی یک از است، شگفتی در

 در آمده جوری چه گنجد،نمی ذکر قابل چیز گنجد،نمی جسم محدودیت در که چیزی آن آید؟می میان به جوری

  میان؟ این

 هر ما؟ مال شده باز شده؟ باز حضورش چشم و گوش ببینیم کنیممی امتحان لحظه هر در را انسان ما گوید می و

 آییمی یا شنویمی و بینیمی شدگی هویتهم گوش و چشم با ذهن به رویمی لحظه این شویم.می امتحان لحظه

 خواهدمی دادیم نشان را راه گویدمی بعد و خدا، کندمی امتحان شنوی؟می هشیاری گوش و چشم با حضور، به

 راهش ناسپاسیم، ما که ناسپاس یا باشد سپاسگزار یا ایم،داده نشان او به را راه نباشد. خواهدمی باشد، سپاسگزار

  است. فضاگشایی است، تسلیم

 فَکَان کُن با گذارم،می شما مرکز به المکان از قدم من، مرکزتان. به بیاورید را من بشوید تسلیم شما یدگومی

 این در اگر نکنید، باز را فضا نشوید، تسلیم اگر شما و دهممی شفا را شما دردهای کنم،می چشمه را شما سنگ
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 چشم با شما پس تان،ذهن با کنیدمی قضاوت هم شما مقابلش در قضا است، قانون این  و کنممی قضاوت من لحظه

 کار برایتان دیگر جور یک فَکَان کُن این صورت در بینید.نمی من گوش و چشم با بینید،می تانذهنی من گوش و

  کند.می

 ما ناسپاسی ایم.بوده ناسپاس بشر تاریخ طول در حال به تا البته ما ناسپاس؟ یا باشید سپاسگزار خواهیدمی شما

 است، لَکَنود ربّش به نسبت انسان به گفته خدا که بله، دل. روزن شدن بسته ماست ناسپاسی ز گویدمی بله هم

 دَم انسان ناسپاسی از زیادی ابیات ما. ناسپاسیم که گویدمی موالنا از است بیتی صورت هر به است. ناسپاس یعنی

 باز را فضا لحظه این در آیا که بزنید محک را خودتان توانیدیم شما است قرآن آیه این حاال ولی موالنا، در زندمی

 ذکر قابل چیز دنبال اشهمه یا ؟کنیدنمی یا کل خرد به و خدا به را اتصالتان کنیدمی قدرشناسی و کنیدمی

  گردید؟می

 نیست. ذکر ابلق جنس از یعنی کرد، ذکرش شودنمی که است چیزی یا گذاشتید مرکزتان در را ذکر قابل چیز شما

 ذکر قابل چیزهای این و شناسیدمی دارید یکی یکی نه اگر ناسپاسید، شما گذاشتید، ذکر قابل چیز گذاشتید، اگر

 پیغمبران گفتند، انبیا ست، بلهعلتی دل در گفتند انبیا بله، و سپاسگزارید شما کنید،می بیرون مرکزتان از را

 به اندگفته انبیا بنابراین پس افتاده. آفت دارد، وجود علت خدا از ما اریسپاسگز یا ما خداشناسی در که اندگفته

 را ذکر قابل این است که چیز هم مرض دارد. وجود مرض یک ما دل در اینکه خاطر به نیستیم، سپاسگزار ما که ما

 ست.آفتی شناسیحق در آن از که بله، ایم،گذاشته مرکزمان در

 1366 شماره تبی سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ست آفتی شناسی حق در آن از که                ست علتی دل در گفتند انبیا

 این به راجع مرتب است، مرض ما شدگی هویت هم این و آید می ما شدگی هویت هم این از ما ناسپاسی همین بله،

 :اَتی هَلْ مُشتریِّ همین هم این بله، .ایم کرده صحبت مرض

 111 آیه ،(9)ه توب سوره کریم، قرآن

 ...   الْجَنَّۀَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اشْتَرَى اللَّـهَ إِنَّ

 ... است  خریده آنان از بهشت بهای به را مومنان( همانیده مال و ذهنی جانِ) همانیدگی خدا
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 من، به بفروش ،رسید تجان به شیهاشدگی هویتهم که همین .بشو هویتهم برو تو است گفته ما به خدا یعنی

 مرکز در هستم نهایت بی که را خودم جایش به ،خرم می را دردهایت من بده، تحویل من به را این ای، فروخته یعنی

 بعد آنجا، بگذار است، بهشت که بگیر را شده گشوده فضای و بده را تاذهنی جان و همانیدگی پس گذارم. می تو

 . بله است، تو بیرونی بهشت هماتش انعکاس این که داشت خواهد اتیانعکاس یک بیرون در بهشت این موقع آن

 و کامل انسان یعنی شده، زنده او نهایتبی به که است انسانی همان اَتی هَلْ فهمیدیم، را اَتی هَلْ مشتری پس

 مشتری و است خدا مرکزش در ت،نیس ذکر قابل چیز مرکزش در شنود، می خدا چشم و گوش با ،است سپاسگزار

 دوباره خواهم، نمی چیزی من ،شما مال بفرما گوید می آفریند می که هرچه .فقط است خدا آدمی چنین یک

 (.1319 شماره غزل شمس، دیوان) آفریدن در بنگر آفریده ز بگذر ،آفریند می

 آن به ،ایم آفریده یا نیافریدیم که هم چی هر حاال تا ما چسبد، نمی اش آفریده به آفریند می یهِ انسان پس

 . نبوده درست کار این ایم، چسبیده

  11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 گُل و باغ بخشِ حُلِّه وی کُل،و  جزو جانِ جانِ ای

 اَلصَّال حیران، جانِ کِای دُهُل، سو هر کوفته وی

 من یعنی هستی، کل جان هم زندگی، یعنی ،خدا یعنی جان جانِ و.جز هم و هستی کل هم جانِ جانِ تو گوید می

 شوم می تو، بشوم بشوم، زنده تو نهایت بی به دربیایم ذهنی من از کن فرض هستی. تو من جان ،بشوم تبدیل تو به

 جان جانِ ای: رفت شد تمام هستی، تو جانم اِسانسم، ،شدم جدا تو از که هم ذهنی من در هستی. تو جانم کل،

 . کل جزو

 تمام بیت این چون .بگیریم بهشت توانیم می را باغ دوباره گل، و باغ بخشزینت ای یعنی گل، و باغ بخشلّهحُ وی

 مرکزت یعنی اَتی هَلْ مُشتریِّ اَتی، هَلْ مُشتریِّ گفت بود؟ چی قبل بیت است، قبل بیت کننده کامل یا کننده

 تو هم گل ،باشد باغ شده باز فضای این تواند می پس کنی، تمام را معامله را، ذهنی من بفروشی اگر شد، بهشت

  .هست چی هر هست، گل هست، میوه باغ، در هست گل اش همه دیگر، هست گل باغ در ،باغ پس .باشی

 زینتش را، اش حُلّه و باشد گل تواند می آفرینی می که چه هر و تو بُعد چهار این آنجا از شده، باز درونت فضای پس

 دانید، می شما به گوید می او که چه هر نه، دانید؟ می شما نه، کنید؟ می مقاومت شما. بخشد می او بخشد؟ می کی را
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 خواندیم، قبالً که است چیزی همان قسمت این من نظر به یعنی دُهُل، سو هر کوفته وی. دانید نمی گوید، نمی اگر

 :جهات بی به برگرداند را تو تا داد الب تو به رفتی که جهتی هر در که گوید می است، معنوی هندسه ابیات جزو

  338 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 جَهاتَت بی به کِشد باز تا                     داد بَال را تو جهتی هر از

 شتَهِ آنجا رفتیم، ما شدگی هویتهم هر با شدگی، هویتهم که است فکری سوهای همین احتماالً سو، هر یعنی

 من جنس از که انسانی ای یعنی حیران، جانِ ای که پیچیده دُهُلت آواز سو هر برگرد، که ما به دز تَقّی یک ما به

 آگاه یعنی اَلصَّال .شدی حیران شدی، سرگردان و شوی می هویتهم این با سو، آن ،سو این روی می یهِ و هستی

  .دهم می بال من همین برای .هاسو به نرو شیاریه صورت به شما .من پیش به بیایید است همه از دعوت ،باش

 بال به دنبالش رفتی ،شدی هویتهم و کردی دنبال را فکری هر رفتی، سو هر به یعنی داد، بال را تو جهتی هر از

 تواند می بد حیرانی حیران، این .نشو سرگردان دیگر قدر این شما و جهات بی به برگردی باید که بفهمی تا رسیدی

 اَلصَّال .کنم می دعوت را تو هم لحظه هر یهِ من که فهمیدی می نبودی حیران اگر چون حیران، جان کِای باشد

 تا کردند می روشن آتش کوهها مثالً باالی دانید می قدیم صَال، یا اَلصَّال .عمومی دعوت طور همین باش، آگاه یعنی

 هم و است عمومی دعوت هم و دنددا می خبری یک یا بخورید، بیایید هست غذا اینجا مثالً کنند، دعوت را مردم

 زده دُهُل آنجا روی می سو هر و من سوی به بیا گوید می خدا که باش خبردار باش، خبردار یعنی باش، آگاه

 نگاه چیزی هر به دارد، خدا از نشانی او که بینید می کنید می نگاه که هرچه به که بگوید تواند می یا. شود می

 . کنید می

 .شدگی هویتهم با رود می دنبالش دنیا در انسان که گیرد می فکری جهت یا سوی ها موقع خیلی موالنا، را سو ولی

 باز را فضا اگر و هست او برویم هم آنجا هست، او هم ما  سانساِ هم مان ذهنی من توی حتی که فهمیدیم ما پس

 ما ذهنی من یعنی ست،ه او گل زینت هم هست، او باغ زینت زینتش، هم بشویم، باغ بشویم، بهشت کنیم

 زده دُهُل ذهنی من این در مرتب ولی باشد، داشته جان تواند نمی کند، درست گل کند، درست باغ تواند نمی

 دردها این ،کشیم می درد همه این باشند، ما دردهای مثالً تواند می ها دُهُل این که بشنویم درست اگر که شود می

 به راجع بله،. گوید می را همین هم بعدی های بیت. کند می دعوت او که بشو خبردار حیران، جان ای گویند، می هچ

 :بخوانم را بیت این جان جانِ
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 3164 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 بدان تَن، جان بی که گردد چنان جان         جان زِ را پا واکَشد چو جان، جانِ

 جان اینکه مثل درست ما، شویم می مرده مثل ذهنی، منِ شود می همین بکشد ما جان از را پا جان جانِ اگر یعنی

 دارید توجه هم دوم و اول بیت که نیست ما با جان جانِ و داریم ذهنی منِ ما که االن پس کنی، می جدا بدن از را

 من اچر آوری، نمی باال را من زعفرانی روی چرا ؟چرا بگردانی می رو من، روی زعفران از گفته کرده، اشاره آن به که

 غزل تمام و ،بدانم را اشتباهایم خواهم می من کنم، می اشتباهی چه من نیستم، تو جنس از مگر شوم، نمی عاشق

 : است قبلی بیت همان دنباله. ببینیم را اشتباهاتمان که است این برای

 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     مرا بِسْتانَد عُشْر تا مرا فریبانَد کَس هر

 بیا من پیشِ که گوید بیا، فَهمِ دهد کِمآن

 به من و بفریبد را من کسی هر که گوید می دهم؛ یک مالیات، یعنی عُشر مرا؛ بستاند عُشر تا مرا فریباند کس هر

 باید حتماً مرکزم بگذارم بردارم را او من ،ببلعد تماماً را من توجه که طوری به بخورم را او فریب شیاری،ه عنوان

 جهان این توی اینکه برای شما. بدزدد ببلعد، کند، تلف خواهد می را من زندگی از قسمتی یک حتماً ،بدهم مالیات

 چیزها یهِ اینجا، آمدم من اینکه مالیات گویم، نمی را پولی مالیات من بدهید؟ مالیات باید چقدر کنید زندگی

 موالنا ولی گذارم، می دارم برمی هم من کزت،مر بگذار را من بردار گویند می من، برای کنند می لخوشگ را خودشان

  .دهد می یاد دارد ما به چیزی یک

 من به که بشو هویت هم من با یعنی مرکزت، بگذار را من که بگوید بفریبد، را من چیزی هر یا کسی هر که گوید می

 به که داده را این فهم را من که کسی آن آنکِم، که گویم می چرا؟ نه، گویم می من بگیرد، مالیات من از ،بده مالیات

 و داده شعور و داده فهم من به کسی چه خدا، یعنی بیا، من پیش به گوید می من به او بروم، چیزی یک سوی

  .خدا گوید می چیزی؟ سوی به شوم می جذب جوری چه بفهمم که داده شیاریه

 من با بیا گوید می من به و کشد می را من چیزی یک بینم می االن من داده، را این فهم من به کسی آن خُب، خیلی

 من به کسی چه که گویم می من بعد باشد، بیرون در چیزی یک یا باشد، نقش چه یا باشد انسان یا ،بشو هویتهم
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 فهمی می را این اگر تو چی؟ که گفته من به او ولی زندگی، که گویم می داده؟ را رفتن فهم را، کششی نیروی این

  .دادم یاد را این تو به من بیا، من پیش به پس ،رفت شود می و رفت باید چیزی یک یا یکس یک سوی به که

 او به مالیات تو را، تو بفریبد کسی یک گذاری می چرا شیاریه ای یعنی .بیا من پیش که گوید بیا، فهم دهد آنکِم

 این تا جهان این توی بکشیم درد باید ما چقدر. است درد هم مالیات ندهی، مالیات که من پیش بیا تو بدهی؟

 خیلی اینکه برای بکشیم؟ درد اینقدر باید چی برای آخر سوال، این به بدهید جواب شما بشود؟ تمام عمرمان

 . کنند می را چیزها این خیلی ها جوان و مرکزمان، گذاریم می داریم برمی بیرون از را چیزی یک راحت

 حتی بدهید، ایمیل مثالً ما به داشتید مسئله موقعی یک ،شدید ارگرفت اگر خُب گفتیم ما ها موقع بعضی حاال

 رد واتساپ یا تلگرام تو اینترنتی پیغام یا ایمیل مثالً تا چند ندیدند، را همدیگر هیچ چَت، با ماشاءاهلل ما های جوان

 شوی، می هویتهم آن اب داری تو بدهی. مالیات باید خوب مرکزشان، گذارندب را آن دارند برمی فوراً کردند، بدل و

 باشد زن خواهد می حاال ساله، دو و بیست ساله، بیست جوان یک .شوی می هویتهم ها نقشه با کشی، می نقشه

 اصالً مرکزش، گذارد می دارد می بر را یکی فوراً حرف، همین فقط چَت، روی از دیده چیزی یک باشد، مرد چه

 اینها، و ندارم دوست را تو دیگر بروم، خواهم می من ،نه گوید می وا ماه دو ماه یک بعدش حرف، همین با ندیده،

  تو؟ دهی می را مالیات چی برای خُب کشیدن، ناراحتی و کشیدن درد ماه چهار سه کند می شروع

 تو از خواهد می گوید می فریبد میرا  شما که جهان این در چیزی هر مرا؛ بستاند عُشر تا مرا فریباند کس هر

 بیا گوید می خدا ،گوید می .است درد هم مالیاتش بدهی، مالیات باید هستی جهان این در گوید می گیرد،ب مالیات

 را چیزی یک که همین ولی بگیرند، توانند نمی مالیات تو از بیایی اینجا در یکتایی، فضای این در بیا من، پیش

 یک بار چند تو ،گویم می تو به من حاال .بکشی درد و رفت خواهد این چون بدهی، مالیات باید مرکزت، گذاشتی

 کامل بعدی بیت و من، پیش به بیا حاال بروی، آن سوی به نباید که فهمیدی را چیزی یا مرکزت گذاشتی را کسی

 :کند می

 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     رَوَد سو آن فهم که باید رَسَد، می فَهمَت که سو زان

 بَقا طالَ سِزَد را وا بَقا طالَ دَهَد کِتآن
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 شما، شیاریه .رسد می زندگی سوی از رسد؟ می سو کدام از رسد، می انسانی هشیاری و شعور و فهم که سو آن از

 یعنی رسد، می فهمت که سو زان نیست، ذهنی فهم معنی به فهم آمده، شیاریه جای به فهم اینجا در شما، فهم

 تو شیاریه که باید بفهمیم، و کنیم فکر توانیم نمی ما نباشد ریشیاه چون رسد، می فهمیدن و تشخیص شیاریه

 یک بگذاریم نباید را مان زنده توجه ما یعنی برود، زندگی سوی به یعنی برود، سو آن تو زنده توجه برود، سو آن

  .داریم نگاه خودمان روی باید بدزدد، چیزی

 ما بَقا، طالَ سزد را او جاودانه، عمر طوالنی، عمر یعنی قا،بَ طالَ دهد می را تو که کسی آن یعنی آنکِت که، کسی آن

 را ما دهد؟ می جوری چه دهد، می دراز عمر ما به که خدا یعنی خدا، به یعنی باد، دراز عمرت که بگوییم او به باید

 ریشه با ابدی لحظه این به زنده ،ابدی لحظه این از آگاه ما ابدی، لحظه این از کند می آگاه لحظه این به آورد می

 .دهد می بَقا طالَ پس .مانیم می طوری همین ما افتد می هم تن این هست موقعی یک هستیم، لحظه این نهایت، بی

 آن باد، دراز عمرت یا باد دراز عمرش بَقا، طالَ. رود می کار به اینطوری فارسی در باد، دراز عمرت یعنی بَقا طالَ

 . زندگی یعنی است، آن سزاوار شستای دهد می ما به دراز عمر که کسی

 دارید می بر را چیزی یک شما .کند می کوتاه را ما عمر که چیزها به نه ،کنیم ستایش گوید می خدا به باید ما

 شما با کند، می ازدواج شما با گفته که باشد شخص یک وفای خواهد می حاال ،رود می بین از این اینجا، گذارید می

 دیدی فردا اینجا گذاشتی یکدفعه بوده، جسمی یک اینکه یا نکشیده، طول بیشتر ماه دو که ماند می عمر آخر تا

 تو مال بینی می یکدفعه ،اینجا گذاشتی برداشتی شود می من مال این که بودی بسته امید یا رفت، دست از این که

 گویی می آن به تو چرا ولی. بدهی عُشر بدهی، مالیات باید بکنی؟ خواهی می کار چه خُب شد، دیگر یکی مال ،نشد

 را توجهت نگذار نگذار، آن روی را توجهت تو بدهی؟ باید مالیات برود اگر است، آفل که جسم، آن به بَقا، طالَ

 کنیم می ما مرکزمان، بگذاریم داریم برنمی ما را چیز هیچ که گیریم می نتیجه پس .شما مرکز به بیاید آن ،بدزدد

 . بدهید مالیات باید باشید، مواظب مرکزتان بگذارید خواهید می را کسی کی وقتی شما را، کار این

 بشود آن کزتان، مر بگذارید را چیز یک را، نفر یک بردارید شما اینکه یکی :دارد وجود کشیدن درد راه تا دو

 آن یا خصش آن حسب بر را کارهایت تمام ببینید، را جهان آن عینک پشت از بشوید، هویتهم آن با مرکزتان،

 یکی بکند، را شما دیگر یکی که است این دومی ؛است یک این شما، دید عینک بشود آن کنید، سازماندهی چیز

 باید شوید، می گرفتار شما، به چسبد می کند، می عاصی را شما موقع آن مرکزش، بگذارد بردارد را شما دیگر
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 داشته خبر او باید کنید می شما کاری هر باشد، اشم سر بر شومش سایه بیاید، شما دنبال را، شما کند کنترل

 . بله کنید، زندگی شما گذارد نمی دیگر یعنی کند، می اضطراب کند، می ترس احساس باشد،

 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     کُند رَنگَت  گُل و سَرسَبز کُند، تنگَتدل که او هم

 دعا مُزدِ دهد او هم عا،د در آرَد اوت هم

 را کسی که کنید می فکر شما اگر زندگی. گوید می کند؟ می دلتنگ کی کند، می دلتنگ را تو که کسی همان ییعن

 یا رود می او مرکزمان، گذاریم می شویم، می هویتهم یکی با ما چون کند، می دلتنگ دارد او مرکزتان، گذاشتید

 گوید می گوید؟ می چی شما به دارد کند. می خدا کند، نمی او گوید می شویم. می دلتنگ ما کند نمی ما به توجهی

 رنگت گل و سرسبز بیرون بگذاری را او کند، می دلتنگت او پس آنجا. بگذار را من بگذار، را من بیرون، بگذار را این

 .کند می

 گوید می .دهد می یاد دعا ما به ،شما مرکز آید می او ،کنیم می باز را فضا وقتی یعنی آورد، می دعا در را شما او هم 

 .کنیم دعا ذهنی من با نباید ما بنابراین پس. دهد می یاد ما به او را کردن دعا طرز و بخواه را این من از بگو، را این

 به دعا آن ،کنیم دعا ذهنی من با اگر .بخواهیم چی که بدهد یاد ما به شده باز فضای آن ،کنیم باز را فضا باید ما

 . دهد می او هم را دعا مزد و دهد می یاد ما به دعا او هم کند، یم دعا او هم خورد، نمی درد

 *** سوم بخشپایان ***
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 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 الف با مقرون کردست را نون و بی و ری هم

 رَبَّنا بگویی خوش تا دَهَن، اندر دَم بادِ در

 اما. آیدمی در یکی معنی دو هر واقع در که نارَبَّ وییبگ خوش تا نهَدَ اندر مدَ باد، در :بخوانند است ممکن بعضی

 اگر و کندمی درست را ما ذهنی من دید که ما به کلیدهایی دادن و غزل این در بسیار توضیحات از پس موالنا

 هنشان و اینجا در کرده جدا که نون و ب و ر این که گویدمی ،ببینیم توانیممی زندگی دید با باشیم کرده دقت خوب

 و کردن فکر ،زدن حرف ذهنی، من کلی طور به یعنی ،است توصیف اثر در تعین و است توصیف و است ذهن

 . پرداختن خدا و خود ازجمله چیز همه فکری توصیف به و چیدن هم سر پشت را فکرها

 ،خداست خود ادنم الف اینجا در. داده قرار الف کنار در یعنی. الف با مقرون است کرده را نون و بی و ری هم پس

 توصیف زندمی حرف اشهمه که ذهن این گوید می. او به ما تبدیل و ما تحول یعنی. اوست به شدن زنده یعنی

 را، خدا کنیمی توصیف داری که طور همین که است این شرطش فقط و خداست نهایتِبی کنار در این کند،می

 نهَدَ اندر مدَ بادِ در خوانیم،می وقتی بنابراین. برخیزی فتوصی صورت به نه بشوی، زنده او نهایتبی به دفعه یک

 را انسان کندمی تشبیه که برگشتی و رفت هایحرکت این در اینکه یعنی نهَدَ اندر مدَ بادِ در ،نارَبَّ بگویی خوش تا

 به رودمی ردد،گبرمی جهان به رودمی گردد،برمی یهِ جهان به آیدمی شیاریه یا خدا امتداد یا خدا اینکه به

 . بشویم زنده او نهایتبی به و برویم او با توانیممی ما هابرگشت این از یکی در  .گرددبرمی جهان

 بشوی تر قشنگ و باشد تردرست تلفظت ،بگویی بهتر زبان به اینکه نه گفتن خوش ،خدایا یعنی ،نارَبَّ بگویی خوش

 که الف این. بشوی زنده او نهایتبی به بشوی، زنده او به یعنی نابَّرَ بگویی خوش. نه بگویی، زیباتربهش بگویی،  و

 .خداست نهایتبی به ما شدن زنده نشان ندارد، چیز هیچ و است لخت

 316 شماره غزل ،غزلیات ،حافظ

 دوست  قامتِ الفِ جز  دلم لوح در نیست

 استادم نداد یاد دگر حرف کنم، چه
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 کنید، نگاه انسان به یا کنید نگاه  خودتان به آرامش با شما اگر  .ماست ندازها دوست قامتِ الفِ پس .حافظ قول به

 را خودش یکی و داندمی  جسم را خودش و ذهنی من این توی شده گرفتار که است درست انسان که دید خواهید

 شیاریه با خودش یذهن من را خدا منتها خدا، به کندمی ستایش و افتاده جدایی و داندمی را خدا یکی و داندمی

 سطحی خیلی توصیف این کنیم نگاه اگر اصل در ولی افتاده، جدایی این به جسم، یک کرده منعکس جسمی

 از یکی کشیم،نمی نفس ما. کشدمی نفس ما طریق از مرتب باشد خدا که نهایتبی یک اینکه مثل اصل در. است

 . کشدمی نفس ما طریق

 ما کشد،می نفس دارد دیگر یکی اینکه به باشیم شیاره ما اگر شد،کمی شیاریه نِدها که هادَم اصطالح به این در

 نهایتیبی نیروی یک که باشیم داشته خودمان با را آگاهی این و نکنیم مقاومت و کشیم،نمی نفس مانذهنی من با

 ها،رفتن و ذهن به هانآمد این در ،هابرگشت و رفت این در ،هاکشیدن نفس این در و کشدمی نفس ما طریق از

 به یعنی ،بشویم زنده او الف به برویم او با. برویم او با نکنیم مقاومت اگر هم ما ،هستیم آن که ما است ممکن

 . بشویم زنده او نهایتبی

 ،ستا او نهایتبی با مقارن است، توصیف که نون و بی و ری این که گویدمی دهدمی ما به که اطالعاتی اولین پس

 محدود توصیف این در ما ولی. ستا ما محدود توصیف این به چسبیده ما نهایتبی .تا دو این است بیدهچس

 با هم را ما است ممکن رود،می و باال ما صورت به آیدمی خدا که هابازدم و دم و سفرها این از یکی در. ایممانده

 بشویم تبدیل او به عمالً و بشویم نهایتبی صورت به نییع نارَبَّ بگوییم خوش. نارَبَّ بگوییم خوش ما و ببرد خودش

  .گویدمی را این. باشد نداشته ایفایده هیچ و نارَبَّ بگوییم زبان به فقط نه ،نارَبَّ بگوید ما عملی تبدیل و

 و ضاق به را کارم امگذاشته و نیستم ایکاره من اینکه تسلیم، این و شیاریه این مرتب غزل آخرهای دبینیمی و

 :که گویدمی ،بیت همین یکی .دهدمی نشان ابیات در کونیَفَ نکُ به امسپرده را شدنم تبدیل

 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 سَرَم اندر تست سودایِ کَرَم، ای لبّیک لبّیک

 آسیا چرخِ مانند زنم می چرخی تو آبِ ز
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 توصیف کَرَم صورت به را خدا و. کنممی اطاعت را تو امر و هستم پذیرا تسلیمم، کامالً ،کنممی قبول یعنی یکبِّلَ

 همه اینها سوزاند، خواهد را ما گناهکاریم، ما اینکه. نداری دیگری چیز لطف و بخشش از غیر تو یعنی. کندمی

 مقاومتی چهی ،هستم پذیرا و امآماده تو خدمت در کامالً. امآماده من یعنی مرَکَ ای  یکبِّلَ یکبِّلَ .است ذهن توهم

 ببری، خودت با مرا هارفتن و آمدن این از یکی در منتظرم و است صفر قضاوتم ،است صفر مقاومتم ،ندارم

 سر در را بیرونی چیزهای سودای دیگر من یعنی. نیست سرم در چیزی هیچ تو عشق از غیر و ،کنی نهایتبی

 . ندارم

 ،من. چرخاندنمی مرا بیرونی علت هیچ. چرخاندنمی رام نیرویی هیچ یا و واکنشی هیچ و مقاومتی هیچ االن و

 کردی باز تو را آب این هستم، تسلیم یعنی .چرخاندمی مرا آسیاب هایپره تو آب بنابراین و دارم صفر مقاومت

 لحظه هر چون ،دارم قبول من را قضا و ،کندمی کار انکَفَ نکُ و چرخاندمی مرا بعد چهار ،من هایپره به خوردمی

 بعدی بیت در و چرخممی آسیا چرخ مانند. کنممی باز فضا لحظه این اتفاق اطراف در یا لحظه این اتفاق مقابل در

 چه ،کنممی من که گردشی این در که  گویمنمی. کنمنمی تعیین را گردشم منظور امذهنی من با من که گویدمی

 . ندارد وجود ذهنی من یعنی آید؟می من گیر

 11 شماره غزل شمس، واندی مولوی،

 خود گردشهایِ مقصودِ آسیا نداند هرگز

 نانبا کارِ و کسب یا او، ماست قُوتِ کاستونِ

 یک آنجا . کندمی آرد را گندم چرخدمی که آسیاب گویدمی. ندارد مادی معنی ندارد، مادی منظورهای البته

 آرد را مردم گندم ،چرخدمی آسیاب ،خوردمی هاپره به و کندمی آسیاب وارد واقع در را آب و هست آسیابان

 چرخدمی شما عدبُ چهار و کرده باز را آب خدا یعنی زندگی آسیابان و کنیدنمی مقاومت شما که هم االن و. کندمی

 این پرسیدنمی شما شیاری،ه به کنیدمی تبدیلش یعنی ،کنیدمی آرد را تانهایشدگی هویتهم  آن دارید شما و

 دنبال کار  این در پس شود؟می بزرگتر امخانه شود،می زیاد پولم. کنممی را کار  این چه برای. چیست ایبر کار 

  .خدا به شدن زنده راه در ما، گردیمنمی مادی علت
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داند آیا که این غذای ما کند، میگردد، گندم را آرد می. آن آسیا که میخود هایگردش مقصود آسیا نداند هرگز

دهد. این به نفع کی هست؟ آسیاب کاری ندارد، آسیاب پزد، کسب و کارش را رونق میشد یا نانوا نان میخواهد 

اندازیم و شناسیم و آنها را میهایمان را میهویت شدگیچرخیم و همچرخد. ما هم در این جهان که میفقط می

دانیم چرا که ما داریم کسب و کار موالنا، نمیچرخیم، مثل چرخیم، میگیریم، میبعد در اختیار آسیابان قرار می

 دهد این یا هر دو؟دهیم یا به ما انرژی میخدا را رونق می

شود، جوی خرد، جوی عشق، جوی لطافت، شویم و انرژی زنده کننده، آن جوی از ما رد میوقتی ما به او زنده می

خواهد این دهیم، ایشان به وسیله ما میرونق می ریزد، داریم کسب و کار خدا راجوی شادی و از ما به دنیا می

. دانیممی ذهن با بدانیم اگر چونگیریم یا برای ماست؟ انرژی را به جهان پخش کند یا نه ما هم خودمان چیزی می

 آید؟می گیرمان چه کنممی را صحبت این االن من چرخم؟می چه برای من که دانست ذهن با شودنمی راه این در

  .شودنمی راه این در .بکنم را کار این ،بکنم صحبت من دهندمی اگر دهند؟یم چقدر

 هویتهم من اینکه ولی دهی؟می پول چقدر ،بکنم کار ساعت یک من خوب خیلی گوییدمی شما مادی  جهان در

 من به ردال صد شما بیایید اندازممی که شدگی هویتهم هر ازای به دهی؟می چقدر اندازممی را هایمشدگی

 که دهدمی اگر دهد؟می بیشتر پول دهد،می چه خدا بیندازم اگر یا. شما بکنید توانیدنمی را کار این. بدهید

 من اگر ،کنیدمی شما که هم فکری آن حتی. کندمی درست را دید اینها ببینید. بشناسم را هایمشدگی هویتهم

 شما  مثالً .نیست بد اولش حاال ولیاست.  غلط هم آن ریزد،می دردهایم ،برسم حضور به ،بدهم گوش برنامه این به

 برای شما که شویدمی متوجه کنید، کم را دردهایتان شما اگر یواش یواش .خودتان روی کار برای دارید دلیل

               .کردیدنمی را کار این دردها انداختن

. پسر خرممی بلبل برایت ،بخوان درس تو که گویدمی اشچهب به پدری یک که گویدمی .ماندمی موالنا مثال مثلِ

بیند که این خواند، میخواند به خاطر بلبل، بعد از سه چهار سال که میدرس می خواند،درس می خواند،درس می

 لبلببابا  .بخریم برویم را بلبل گویدمی بابایشرود و بخش است. اصالً بلبل یادش میخود درس خواندن خیلی لذت

 .بله .خوانممی درس خودم من دیگر، خواهمنمی
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 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 زند می چرخی نیز او کند، می گردان آبیش

 جا ز جنبد نمی هم او کند، بسته را آب حق

به شود، ما را ، خرد زندگی وارد میلحظه هر هستیم کامل تسلیم پس کند.می گردان را ما آید،می آنور از که آب

 شدیم، خشمگین اینکه محض به ولی چرا؟ پرسیمنمی و شودمی رد که آبی این با چرخیمکار بیندازد. ما هم می

بندد. در این صورت شما هم نباید بجنبید. مان را کردیم، در این صورت حق آب را میپشت دادیم، نشان واکنش

 دهد که شما هم چطوری کار کنید. کنم. دارد به ما یاد میگوید من اینطوری کار میموالنا می

بندد، آسیاب دیگر کار خوب االن در برخی از ما خدا آب را بسته یا نبسته؟ آسیابان همان خداست که آب را می

 بشود، باز آب تا بایستند بایدکنند، آب خودشان بسته شده. کند. آنهایی که با خشم، با حسادت دارند کار مینمی

 ران عملکرد ذهن یوسیله به باید. کنند خاموش را ذهن باید دیگر، است همین برای توانصِاَ کنند، سکوت باید

  .بیاید دوباره آب تا بگذارند کنار

 غلط دید که دهدمی ما به چی را دید قضاوت. و مقاومت ؟بسته چی را آب .کنید قضاوت نباید شما ،بیاید اگر آب

 هویتهم دید و کردن قضاوت و کردن مقاومت این ،جنبیممی رفط هر که بینیدمی .هاشدگی هویتهم دید ؟است

 دید کند،می بد کند،می محدود را ما دید که دیدن، هاشدگی هویتهم عینک پشت از ،است کار اشکال شدگی

 ورآن از خواهدمی ،بیایدآنور  از خواهدمی .کنیم تعطیل توانیمنمی را آسیاب ما ذهنی من نظر از .نیست شیاریه

  دهیم.می نشان را خودمان کنیم،می حل را مسائل ما که است زدن حرف طریق از. بزنیم حرف باید ما بیاید،

 هاذره این ،آیدمی نوری ستون که طور همین بلکه .نیست خودنمایی و زدن حرف ه از طریقگفت موالنا امروز ولی

 هر بشویم؟ دیده خواهیممی جوری چه ما ولی .بشوید دیده شما تا بتابد نوری ستون آن باید ،دنجنبمی آن در

 یک گوییم،می چیزی یک .بشوم دیده خواهممی من ،ببینید را من خوب که گوییممی شویممی وارد مجلسی

 یک شویم،می ناراحت ،نشویم دیده اگر ؟بینیدمی را ما گوییممی ،شویممی وارد جا هر .دهیممی خرج به دانشی

  .ببینید هم را ما بشویم، دیده که دهیممی نشان واکنشی
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 طریق از شدن دیده آن سر بروید ،کنید صفر کنار، بگذارید کلی طور به را شدن دیده این توانیدمی شما آیا ولی

 آنجا ببینید هد،دمی نور دهد،می شما به شیاریه آن دیگر بعد را، مرکزتان روزن کنید، باز را روزن نور؟ توی ذره

 .شویدیم دیده جوری چه

 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

  ما اسرار از  پرَّد می ما گفتار این که خامُش

  قَفا بننْماید هرگز او گفتِ که او گوید تا

 از یعنی ما سِرّ از ما گفتار که خاموش گویدمی .اینجا در است زندگی به یا خدا به کردن پشت یعنی فاقَ بله،

 بلند آن با زنیممی که حرفی هر ، بزنیم حرف ذهنی من با و نباشیم خاموش اگر و پرد،می ما حضور شیاریه

 نگاه او به ،ستا خدا به مانپشت ،نیست خدا به رویمان شویم،می بلند ذهنی من صورت به وقتی شویم،می

 فاقَ این صورت این در بزند، حرف ما طریق از او و باشیم خاموش ما اگر .کنیممی نگاه جهان به نتیجه در ،کنیمنمی

 ،او گفتِ که  او گوید تا. بکند خدا به پشت که کندنمی درست ذهنی من ساده، ذهن با زدن حرف جور این .ندارد

 .بله. شودنمی خدا به کردن پشت سبب او گفتِ که بگوید او یعنی

 :داشتیم غزل در ما .بفهمید بهتر را غزل ابیات از برخی تا بخوانم برایتان مثنوی از هاییبیت بدهید اجازه

 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     کُند رَنگَت  گُل و سَرسَبز کُند، تنگَتدل که او هم

 دعا مُزدِ دهد او هم عا،د در آرَد اوت هم

 بیرون که بدانیم باید ولی کرده، دلتنگ را ما خدا شویم،می دلتنگ که وقتی که بگوید موالنا خواهدمی پس

تواند باز کند در چهار تواند ما را دوباره شاد کند و رنگ گل به ما بدهد. یعنی گل ما را میو او می، نکرده دلتنگ

 خودت باید کردی؟ چکار ببین کرده، خدا کرده، بنده نگو است، خراب حالَت که کسی ای االن بعد مادی و معنوی.

 یک ذهنی من .خواهدمی شاهمه  که ذهنی من یدعا نه ،رسیممی واقعی دعای به وقتی که گفت و کنی اصالح را

 .نیست دعا اینها خواهد،می مرتب هم خدا از و است خواستن آن و داردمی نگه اشزنده که دارد بیمخر خاصیت
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 یاد ما به ،آنجاکنیمی باز را فضا و ما مرکز گذاریمی پا وقتی یعنی .دادی یاد ما به تو هم را دعا گویدمی موالنا

 آخر آنجا باشد، ذهنی من که حمام تونِ و جهنم این در یعنی ،گُلخَن این در وگرنه .کنیم دعا وریج چه دهیمی

 دعا تو گفت که، هستیم بلد اگر دادی، یاد ما به تو هم را دعا گرفتیم؟ یاد را دعا کجا از ما ،کندمی چکار دعا

 بین شما مرکز بدانید شما که دهدمی  ریبیشت  توضیح هابیت این بله .دهیمی  هم مزد و ما طریق از کنیمی

 این در شما و، کندمی بازش هاموقع بعضی دهد،می فشارش هاموقع بعضی و قلم، یک مثل خداست، هایانگشت

 شما. هست چی شدن باز هست، چی شدن بسته که بدهد نشان تا بشوید تسلیم باید. ندارید اختیاری کار

 : گویدمی .بشود باز یهِ و بیندازید و بشناسید شوندمی شدن ستهب سبب که را چیزهایی آن شیارانهه

 1666 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 حسین ای کاتِب دست در قلم چون            اِصبَعَین بین هست دل و دیده

 دست در قلم که طور همین است. خداوند انگشت تا دو بین او، چشم هم ،ما دل هم یعنی ما، دل چشم یعنی

 ای یعنی حسین، ای .خداست دست هم ما مرکز د،گیرمی دستش در را قلم نویسنده که طور ن. همیاست ویسندهن

 .است خداوند هایانگشت بین ما دل پس .من و شما یعنی.است عام اسم واقع در کسی، هر ای یعنی ،بهمان فالن

 .است اشترجمه هم این بله

 دست در قلم که همان گونه است، ردگارپرو انگشت دو میان قلب و چشم حسین، ای» 

 « .است نویسنده

 :ضمن در ،است حدیث هم این بله

 حدیث *

 «اِنَّ قُلُوبَ بَنی آدَمَ کُلَّها بَیْنَ اِصْبَعَینِ مِنْ اَصابِعِ الرَّحمنِ یُقَلِّبُهُ کَیْفَ یَشاءُ.» 

دگرگونش  خواهدو او هر طور  همانا دل های آدمیزادگان میان دو انگشت خداوند است.»

 «می سازد.

 طور هر او و است رسول حضرت فرمایشات از یعنی ،است خداوند انگشت دو میان آدمیزادگان هایدل همانا

 که هم این. نیست بیرون چیزهای دست شما دل که دانید می شما که است اطالعاتی اینها .کند دگرگونش خواهد
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 االن و اید شده هویتهم چیزی یک با که فهمید می گرفته، دلتان شما که دهد می ما به آگهی یک د،گیر می ما دل

 .نیست درستی کار نداز،بی را اتشدگی هویتهم که گویدمی شما به فشارد، می را این خدا

 1668 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 بَنان نزی بَسْطی و قَبْض با ،دل کِلْکِ              میان در و قَهْر و ستلُطْف اِصْبَعِ

 هاموقع بعضی و است او انگشتان میان در ما دل گوید می این بنابراین پس. انگشت رسَ انگشت، یعنی نانبَ بله،

 بعضی ها انگشت این از پس. کند می باز هاموقع بعضی فشارد، می هاموقع بعضی. قهر هاموقع بعضی و است لطف

 بعضی شود، می باز ما مرکز هاموقع بعضی. آید می بسط هاموقع بعضی شدن، کوچک یعنی آید، می قبض هاموقع

 را چی بسط و قبض از ما و است چی بسط است، چی قبض که دهد می نشان ما به شود. می بسته هاموقع

 این بین فرق که دهد می نشان ما به و شویم می هویتهم قبض، موقع شویم، می زنده او به بسط موقع فهمیم؟ می

 ای پدیده آن کنیم می شناسایی داریم ترتیب این به. است شدگی هویتهم از قبض، که فهمید می. است چی تا دو

 بله،. است شده کور مانچشمان و ایم خورده سیلی که گفت خواندیم، هم اول که

 1669 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 کیستی؟ اِصْبَعَیْنِ میانِ که              اِجاْللیسْتی گَر بِنْگَر قَلَم ای

 بین ببین پس هستی، که هستی خدایی قلم اگر هستی. خداوند قلم تو، که قلم ای بگویید دلتان به شما االن

 به تاناحترام خوب. خدا است؟ کسی چه های انگشت بین قلم صورته ب ما مرکز پس. هستی کسی چه های انگشت

 که هرچه شما؟ بکنید خواهید می کارچ را رکزم این موقع آن بعد باشید؟ ترمواظب نباید نشد؟ زیادتر خودتان

 بشناسید را هاشدگی هویتهم که مواظبید شیارانهه اینکه یا اینجا گذاریدخواهید بمی فوراً دیدید بیرون

 این مواظب آیا. نکنید ایجاد جدید درد ندازید،بی بشناسید را دردهایتان نشوید، هویتهم جدید چیز با ندازید،بی

 . گوید می را همین دارد تید؟هس اصالً مرکز

 خودتان از سوال یعنی سوال، به بدهید جواب هستم؟ تو مواظب من آیا هستی، خدا دست در قلمی تو من دل ای

 کارچ شما، دست اند داده را خدایی قلم خوب. است خدایی قلم قلم، این که بدانید و بدهید هم جواب بکنید،

 :ایم خوانده را بیت این .بدهید شما را جوابش کنی؟ نگهداری آناز  خواهی می جوری چه ؟بکنی خواهی می
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 11 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

     را تو هوادارم دل کز ازین، بیش ندارم جُرمی

 چرا؟ بگردانی می رو من، رویِ زعفرانِ از

 تند تند دانید، می چون شما ار اینها پنجم، دفتر از ابیاتی. دهد می توضیح را زعفرانی روی و زعفران موالنا االن

 ارتباط ،کنید تکرار زیاد شما اگر. است مفید بسیار بسیار غزل با ابیات این ترکیب کردم عرض البته و خوانم می

 این و شد خواهد بهتر خیلی خیلی غزل از تانفهم و تاندرک ترتیب این به و فهمید خواهید غزل با را ابیات این

 .شوید می تبدیل شوید، می عوض دارید مرتب که دید خواهید. کرد خواهید پیاده خودتان روی را بهتر درک

 3314 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ساعتی مبارک دریا، از آید                 خدمتی بی علِّتی، بی رحمتی،

 خدا به اید دهکر خدمت شما که ندارد این به بستگی است، بیرونی های علت بدون که لطفی یک بخششی، یک پس

 هستید تسلیم حال در شما و است لحظه این که مبارکی ساعت یک خدا، طرف از یعنی دریا، از مردم، به یا

 چرا؟ است، مبارکی لحظه لحظه، هر است، مبارکی لحظه که لحظه این در بشوید، تسلیم لحظه این اگر پس. آید می

 آینده و گذشته در بیاید، تواند می لحظه این فقط یشه،هم بیاید لحظه این تواند می ایزدی رحمت اینکه برای

 در را پاهایش تواند می او چون. است مبارک همیشه لحظه این که ای لحظه مبارک یعنی ساعت مبارک. تواند نمی

 .بگذارد ما مرکز

 3315 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 زرد دریابار اهل شندبا گرچه                 گَرد دریابار گِردِ اَللّه اَللّه

 تو به دارم است مهمی چیز خیلی این نرود، یادت موضوع این یعنی خدا، به را تو خدا، به را تو یعنی اَللّه اَللّه

. حالت دو این از یکی شکر، صبر، گفت داشتیم هم غزل در هست یادتان .نکن کاری این از غیر ،اَللّه اَللّه. گویم می

 نه؟ یا است عملی راه یک کنی، استغفار بخواهی، معذرت باید تو، تا دو نای از شدی خارج دیدی اگر

 اینکه جایه ب یکی. کن نگاه دریا به اشهمه یعنی. دریا ساحل، یعنی دریابار. بگرد خدا ردگِ یعنی گَرد دریابار گِردِ

 هی. بشو تسلیم دایماً ،بگردد خدا اطراف بگردد، لحظه این اطراف یعنی. است یکتایی فضای که کند نگاه دریا به

 دریابار گِردِ. بشو تسلیم و لحظه این به برگرد کن، تمام کنی، می مقاومت کنی، می ستیزه که آمد یادت موقع هر
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 از بشوی دور کنی، جدل و بحث بشوی، خشمگین یهِ طرف، آن به بروی دریا از صحرا، به نکن رو. همین یعنی گَرد

 ما واقع در دریابار اهل. زرد دریابار اهل باشند گرچه. بگرد خدا ردگِ بگرد، دریا ردگِ بگرد، لحظه این ردگِ. دریا

 خرُ. است زرد مانخرُ و یکی یکی اندازیم می داریم و شناسیم می را هاشدگی هویتهم مرتب اینکه برای .هستیم

 .است زرد نیستیم، هم کامل عاشق که ما مثل عاشقی

 3313 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 گوهری از زرد رویِ گردد سرخ           گَریبخشایش لطف آید که تا

 خدا لطف تا شو، تسلیم افتاد یادت موقع هر شو، تسلیم شو، تسلیم شو، تسلیم مرتب یعنی گَرد، دریابار گِرد شما

 بشوی، زنده او هایتنبی به تا. آید می لطف کنی، می باز فضا پذیری، می کامل را لحظه این اتفاق موقع هر. بیاید

 کامل بشود، سالم چیز همه یعنی. خدا از شود،ب سرخ او از رویت دفعه این و بیرون بیاید خورشید مثل گوهرت

 .بشود

 3316 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 لِقاست آن انتظارِ اندر زآنکه               هاست رنگ بهترینِ رو زردیِ

 را خدا روی منتظریم ما اینکه برای. است رنگ بهترین تن، مریضی از آید، نمی مریضی از که بودن زردرو گوید می

 یادتان. بگردیم دریابار ردگِ ما که شرطیه ب. دارد امکان خدا دیدار پس. خدا دیدار خدا، روی یعنی لِقا. ببینیم

 هایمشدگی هویتهم شناسم نمی من چرا یعنی گردانی؟برمی رو چرا من رویِ زعفرانِ از که گفت اول بیت سته

. است من خودِ اشتباه که میگرفت نتیجه بعد گیرم؟ نمی کمک تو از چرا شوم؟ نمی تبدیل روز به روز من چرا را؟

 .کنم نمی رعایت را پرهیزها خیلی کنم، نمی رعایت را چیزها خیلی

 3318 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ست قانع جانش که آمد نآ بهرِ      است المِع کان رخی بر سرخی لیک

 صورت در سرخی این باشد، قانع آدم جان موقع هرکه  بگوید خواهد می تابد، می رخی از که ایسرخی اما گوید می

 نداشته حرص باشد، قانع اینکه شرطه ب باشد، سرخ آدم روی تواند می ذهنی من وجود با حتی .دارد وجود آدم

. است مریضی زردِ سبب شده هویتهم شدید هایخواستن مخصوصاً ،هنیذ من خواستن این گوید می موالنا .باشد
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 یا رفته بین از شاذهنی من یا است ضعیف خیلی شاذهنی من حتماً باشد قانع اگر ولی باشد، قانع تواند می انسان

 :کنیم هتوج هم بیت این به حال هر به. باشیم قانع ماناساسی قانون با و واقعاً باشیم قانع توانیم می ما

 3319 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 عَلیل داناَب تِلِّع از او نیست          ذَلیل و زرد کُند الغر طمع که

 باشد زیاد قدری به آن جاذبه نیروی و مرکزت بگذاری را چیزی یک یعنی حرص دارد، حرص که کسی هر گوید می

 را جلویت نتوانی و ببینی آن دید از باشد، آن مرکزت و یکن وابسته آن به را زندگی و بروی آن سوی به تو که

. است طمع یا حرص همه است؟ چه همه اینها کنی، قطع زندگی از را ات رابطه تو که بشود سبب کار این و بگیری

 مرض همین .است مرضی ،ذلیل و زرد این. کند می ذلیل و زرد را انسان و کند می الغر را شیاریه طمع گوید می

 مرکزشان حرص این بلکه نیستند، مریض بدناً ها، انسان. ندارد بدنی علت ذلیلی، و زردی چنین و است انسان مرکز

 ردگِ ترتیب این به و باشیم داشته را مرضی ذلیلی و زرد این ما بیشتر بسا چه. کرده ذلیل و زرد را آنها که است

 بله،. نیست ما عاشقی زرد روی آن هست، ما ریضیم زرد روی این و شویم نمی هم تبدیل گردیم، نمی هم دریابار

 3333 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 هم جالینوس عقلِ گردد خیره         سَقَم بی زردِ رویِ ببیند چون

 جالینوس جالینوس، حتی است، زرد ببیند را که هر ذهن دکتر چون. خواند نمی ذهنی دکتر عقل با این گوید می

 یک که ببیند هم جالینوس اگر که گوید می .دارد توجه جسمی دردهای به که است ذهنی پزشک نماد یا سمبل

 و داند می عاشق رخ را زعفرانی زرد موالنا که گفتم. کند می تعجب نیست، مریض ولی ،است زرد رخش انسانی

 درخشیدن آن دبع چهار در تواند می زندگی نیروی که طوریه ب شود، می کم خیلی خیلی مقاومتش انسان اینکه

 بله،. گوید می آن به زرد رنگ را این جسمش، از حتی بگیرد،

 3331 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 نَفْسُهُ ذَلَّتْ که گوید مُصطفی         هُو اَنْوارِ در تو بستی طمع چون

 نَفسَت تو پس که ویدگ می رسول حضرت صورت این در. خدا انوار به بستی و بریدی بیرون از را طمعَت تو گوید می

 . آفرین ای، کرده ذلیل را
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 مصطفی حضرت شدی، الهی تجلیات شیفته یعنی بستی، طمع الهی انوار در تو گاه هر»

 «.است شده خوار نَفسَش فرماید

 3331 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 است غربالی سایه مُشَبَّک آن         است عالی و لَطیف سایه بی نورِ

 سایه دهیم، نمی نشان مقاومت ما و شود می رد زندگی شیاریه موقع هر. است مقاومت بدون نور سایه،بی نور

 ما یعنی شود، می شبکه شبکه شود، می رد ما غربال از نور و غربال مثل داریم شدگی هویتهم موقع هر. ندارد

 نیست، خوب نور این. شود می رد قاومتمغربال  طریق از بنابراین پس ها،شدگی هویتهم اندازه به داریم مقاومت

 و لطیف و سایهبی نور و است ذهن است، غربال سایه است، کشبّمُ که است نور نوع این از ما ذهنی من نورِ این

 . نیست عالی

 بشوی، تسلیم بکنی، را کار این اگر .بگرد لحظه این ردگِ ،خدا را تو خدا، را تو شما که گفت االن کنید نگاه پس

 توانی می تا شود، می زعفرانی زرد نور صورتت بعد و دهد می شفا را تو شود، می ساطع تو از زندگی نور یواش یواش

 هر به و شیشه توی کنیم می را دیو و کند می کمک خیلی شما به اساسی قوانین این باش قانع این در و باش قانع

 هو انوار به فقط و بریدی بیرونی چیزهای از دگیزن انتظار و بیرونی چیزهای از طمع بینیدمی یواش یواش حال

 خواهیم می ما .دیگر شده ذلیل تو نفس فرموده رسول حضرت که گوید می صورت این در و کردی پیدا دلبستگی

 بین از غربالی کشبَّمُ نور این و شود می صفر مقاومت چون ،شود می سایهبی نورمان موقع آن .کنیم ذلیل را نفس

 .رود می

 3333 بیت پنجم، دفتر مثنوی، ،مولوی

 بدن چه جامه چه عِنّینان پیشِ             تَن خواهند همی عُریان ،عاشقان

 لخت زند می تمثیل و باشند لُخت خواهند می هستند، واقعی عاشق که آنهایی عاشقان، گوید می زند، می مثال

 اگر اما. باشد لخت معشوقش خواهد می حتماً ،ندارد جنسی ناتوانی که کسی .گوید می را فیزیکی معمولی شدن

 کاری اینکه باشد، لباس با یا باشد لخت شازمینی معشوق که کند می فرقی چه برایش دارد، جنسی ناتوانی کسی

 .هستیم زندگی ناتوان بنابراین پس کنیم، زندگی نیستیم بلد که ما داریم، ذهنی من ما هم وقتی. بکند تواند نمی
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 بگوید خواهد می. کند نمی زندگی که آن که، ندارد فرقی نشویم، یا ذهنی من از بشویم لخت یا خدا الف به اینکه 

 لخت دربیاورد، را شاذهنی من لباس باید انسان که گوییم می وقتی بنابراین و کنیم نمی زندگی ذهنی، من در ما که

 هشدار این. بکند خواهد نمی زندگی که آن است، جنسی ناتوانان مثل که آن که، ندارد فرق اصالً آن برای بشود،

 توان. هستیم زندگی اتوانن و کنیم نمی هم زندگی آوریم، نمی در را ذهنی من لباس اگر ما که ما، بر است بزرگی

 .باشیم زندگی جنس از باید کردن زندگی برای واقعاً. نداریم کردن زندگی

 3334 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 دیگدان چه اَبا چه را خرمگس         خوان و نان آن دبُوَ را داران روزه

 دهند نمی راه سفره سر که را مگس. گذارند می جلویش خوان و نان او به روز آخر گیرد، می روزه که کسی گوید می

. گرفته روزه که است کسی برای کنند می باز را سفره زند، می مثال که عصری یعنی. باشد بیرون باید مگس که،

 پرهیز که کسی خدا، خوان بنابراین. است ذهنی من همین خرمگس گیرد، نمی روزه که خرمگس بگوید واهدخ می

 کرده، کار خودش روی کند، نمی ستیزه کرده، صفر را طمعش و خواهد نمی و کند می پرهیز کند، می پرهیز کند، می

 را مگس چون دهند، نمی راهش سفره سر که است ذهنی من که خرمگس. دهند می او به را حضور نان و خوان آن

 مطلب، یک این .دهند نمی راه که را او دیگدان، یا باشد آش که نیست مهم برایش بنابراین دهند، نمی راه خانه که

 :خوانم می دارم االن که است این است، غزل به مربوط که دیگر مطلب

 834 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ونه و رانند می آهسته زمین بر         ونع جُفتِ بندگانِ که حق گفت

، در روی اند گرفته قرار حق عنایت حق تعالی فرموده است: بندگانی که مشمول یاری و» 

 «فروتنی، )تسلیم و فضا گشایی(، گام بر می دارند. زمین به آهستگی و

 قرار حق عنایت و یاری شمولم که بندگانی است فرموده تعالی حق گوید می. بخوانیم هَوْن و عَوْن توانستیم می

 فروتنی، و آهستگی به زمین روی در که باشند اینطوری که کنم می کمک کسانی به من گفته خدا یعنی اند، گرفته

 کنند، باز را فضا باید. کنند عمل و تند، تند نکنند فکر ذهنی من با یعنی. بردارند گام فضاگشایی و تسلیم یعنی

 آن کنم، فکر شانطریق از من من، من، من، نگویند باشند، فروتن خودشان کنم، فکر شانطریق از من کنند، ملتا
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 ما همراه آن که کنیم باز را فضا باید ما. است آنها تسلیم معادل من، کمک پس. کنم می کمک آنها به من موقع،

 . و این هم آیه قرآن است ،کند کمک ما به باشد،

 33(، آیه 15)فرقان  سوره کریم، قرآن

 «إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  وَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا» 

روند. و چون  به فروتنى راه مى بندگان خداى رحمان کسانى هستند که در روى زمین»

 «به مالیمت سخن گویند. سازند، جاهالن آنان را مخاطب

به هر حال این بیت موالنا روند. ه فروتنی راه میکسانی هستند که در روی زمین ب بندگان خدای رحمانمی گوید 

گذاری مینثل کنند که مگوید که انسانها در جایی حرکت میخواهد بن آیه قرآن در مورد همه صادق است. میو ای

. ذهنی دارد، ممکن است منفجر بشودرسید درست مثل اینکه مین است، من شده است. شما به هر آدمی که می

اینکه به  ، نهگویداو را ببینی که کی است و چی است و چه می این باید فضا را باز کنی اطرافش، یواش یواشبنابر

، به مالیمت سخن گویند. این یک ترجمه است. . و چون جاهالن آنان را مخاطب سازندهر کسی رسیدی که بِپری

 . اش استاین هم یکی

 33(، آیه 15)فرقان  سوره کریم، نقرآ 

 «إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  وَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا» 

فضا گشایی و با خرد ورزی  و بندگان خاصّ خدا آنان اند که در روی زمین با تسلیم و»

 گشایی فضا آن مقابل در ایشان ،«نادان»: کنند خطاب ایشان زندگی می کنند. و اگر به

 «و سخنی خوب و بایسته می گویند. کنند می

کنند و اگر به د که در روی زمین با تسلیم و فضاگشایی و با خِرد ورزی زندگی میو بندگان خاص خدا آنان هستن

کند و شما هم ی، در حالی که او قضاوت میایشان خطاب کنند نادان، یعنی اگر کسی به شما گفت نادان، نمی فهم

گویند. خُب اینها به صبر و شکر نِعَم وب و بایسته میو سخنی خ کنندکنید، ایشان در مقابل آن فضاگشایی میمی

یا نه؟ اگر کسی به ما بگوید نادان و ما واکنش نشان بدهیم، چکار باید بکنیم؟ نه صبر کردیم و نه  کندکمک می

  اید معذرت بخواهیم از خدا که ما نتوانستیم فضاگشایی کنیم، ما فروتن نبودیم.شکر کردیم. ب
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ه؟ هر کسی به من گفت ها چیگوید آقا این حرفگر کسی اینجا من ذهنی داشته باشد، گوش بدهد، میالبته ا

تا برود  هستی، زنی، نادان خودتتر هستی. این حرف چی هست تو میگویم تو ده برابر از من ناداننادان، من می

، این گوید کسی به شما امروز نادان گفتقضا می. قانون کندنشیند سر جای خودش. زندگی این طوری عمل نمیب

 . کندی امتحان می؟ امروز مگر نگفت که هِکنیدببیند که شما فضا را باز میرا خدا ترتیب داده 

. نمکفت من هر لحظه شما را امتحان میاده از سوره انسان گبا استف های قرآن.کند به آیهاینها را موالنا وابسته می

کنم آیا سپاسگزار من تو را امتحان می و ،. به شما چشم و گوش دادمچشم و گوش شما را باز کنم کهبرای این

هستید  ، شما سپاسگزاراز زبان زندگی، خدا ،توانم شما را به خودم زنده کنمیا ناسپاس؟ من االن میهستید شما 

  کنی؟کنی. شما کدام را انتخاب میکنم ببینم کدام را انتخاب میا ناسپاس؟ تعیین کن. امتحان میی

 835 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 جز به وقفه و فِکرَت و پرهیزگار         پا برهنه چون رود در خارزار ؟

دود ذاری شده راه برود، همین طوری می، همین طور که مثال زدم، زمینِ مین گمی گوید اگر کسی در خارزار باشد

نیم ببینیم که اینجا کجا نباید نگاه ک ،برهنه هستیمت و ما پا جایی که همه جا خار اس کند؟ایستد، نگاه مییا می

، فکرت در اینجا هم بایستیم نگاه کنیم، هم تامل کنیم .مان را بگذاریم، پایخار هست، آن جایی که خار نیست

ز مان را بگذاریم و پرهی، ما پایستر دیدیم، ببینیم اطرافش جای خالی هاگر خا ،شایی کنیمگ، فضاتامل است

 . کنیم تا آنجا که مقدور است. پرهیزگار یعنی در حال پرهیز، پرهیزگار باشیم

سه تا  بینید، ممکن است با دورویم. شما در روز هزاران تا چیز می، در خارزار داریم راه میپس ما پا برهنه هستیم

گذارید دارید مییا همین طوری برمیکنید یایستید نگاه مگوید هستید. میهویت بشوید، پرهیزگار میاز اینها هم

ست است که من با آن ، ببینیم این در. باید فکر کنم منتان خواهد کردمرکزتان. بدانید که این خار است و اذیت

 ؟ هم هویت بشوم

 833 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 بسته بود اندر حجابِ جوششان     گفت، لیکن گوششان   این قضا می
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. چون هاروت و ماروت که دو تا دانید که در مورد ما هم صادق استمربوط به هاروت و ماروت است، می قصّه این

خیلی به  .گفتند که ما برویم زمین، زمینیان را هدایت کنیم برگردیمبودند، پیش خدا بودند داشتند می فرشته

را ن عصمتی که امروز صحبتش به آنها گفت که ببینید این عصمت من است، همیخدا  .خودشان مغرور بودند

. بروید پایین آلوده شما را این طوری نگه داشته ک کنندگی من است که با من هستید،پاکی و پا .کردیممی

 . توانید برگردیدشوید نمیمی

ذهن  گردیم. بله، وقتی آمدند زمین، از پشت، فوراًکنیم، برمیها را درست میآدم، رویم پایینگفتند نخیر! ما می

، چرا اینطوری شان خیلی خراب استها که وضعکردند، گفتند که این آدمکردند، از پشت ذهن نگاه می درست

هویت هایشان همضاوتوراً قضاوت کردند و با این ق؟ فکنندکنند؟ این کارها چی است که میچرا گناه می ،کنندمی

توانند برگردند، آلوده شدند. خدا گفت من . دیدند نمیگردیمشود دیگر، ما بردند وآلوده شدند و گفتند آقا نمیش

شما هم مثل هاروت و ماروت که  زندن تمثیل را موالنا دارد به ما می؟ و ایتوانیدنگفتم، نگفتم نروید؟ شما نمی

 .نباشید

ح در این جوشش . اما گوش آنها به اصطالگفتن چیزهایی که قبالً گفتیم قضا میی همی، یعنگفتاین قضا می 

ما اینقدر گرم  .تان لخت استاست و شما پای زمین خارزار شنید. االن چی گفت موالنا؟ گفت کهشان نمیهیجانات

ه نشنیدیم؟ فردا همین زده هستیم ک، حرفش را شنیدیم که ما پایمان لخت است یا اینجا این قدر هیجانهستیم

 . ، مثل هاروت و ماروتکردیمکنیم که قبالً میکارها را می

اک کنندگی و پاک ، قدرت پ، عصمت خدا با من استگویید که من این لحظه تسلیم هستمگفت فکر کنید و می

، شومآلوده می خواهم قضاوت کنم راجع به مردم،خواهم بد ببینم، من نمینگه دارندگی خدا با من است. من نمی

 .دهیم. همین است دیگرما گوش نمیولی در جوشش هیجانات حرف قضا را  ،این عصمت از بین می رود

 836 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 اند جز مَر آنها را که از خود رَسته      اند ها را بسته ها و گوش چشم

اند یا شان رَسته، مگر آنهایی که از من ذهنیاستها بسته گوید اینها را، ولی چشم و گوش دلگوید قضا میمی

گیریم چشم و شوند. پس ما یاد میشوند، در آن موقعی که تسلیم میی، لحظاتی از آن آزاد مشوندتسلیم می
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ر قضا یک اتفاقی جلوی . این لحظه اگمان، مثل هاروت و ماروتگوش ما ممکن است بسته باشد، چشم و گوش دل

ط. یک چیزی با بدون قید و شرقضاوت کنید یا فضا را باز کنید  خواهیدواهید چه کار کنید؟ میخشما بگذارد، می

ناسزاگویی  خواهید چه کار بکنید؟ گریه و زاری و ناله و شکایت و، میگیردهویت هستید، خدا از شما میآن هم

 ! پرهیزگار، کدام یکی؟ بلهز کنید این چند تا چیز را بگویید، این وقفه و فکرت و بکنید یا فضا را با

 838 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 جز محبّت که نشاند خشم را؟         جز عنایت که گشاید چشم را؟

به غیر از اینکه فضا را باز کنید، مهر ایزدی بیاید، لطف ؟ کندشم دل ما را چه چیزی باز میغیر از توجه ایزد ، چ

دردهای ما  ،. این خشم نماد تمام هیجانات من ذهنی استتواند بنشاندنمی ایزدی بیاید، خشم ما را چیز دیگری

 ما که کسی ؛بنشاند را ما خشم تواندمی هم دیگر انسانهای مِهر بلکه فضاگشایی، طریق از خدا مِهر تنها نه .است

 ما که بینیدمی پس د.کن آب تواندمی را ما خشم دهد،می ما به دریغبی مِهر که کسی بیند،می زندگی صورته ب را

دیگران را هم با آن دید ببینیم.  بشویم، خدا جنس از باید ما .کنیم یشناسای زندگی صورته ب را همدیگر باید

عشق، شناسایی خود یعنی این هشیاری که در مرکز ما هست، خداییت،  یعنی عشق بدهیم، به عشق زنده شویم.

 .است فایدهبی کار ،نباشد محبتباشد، در مرکز یکی، بارها گفتیم. ولی اگر عنایت ن

 839 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 بالسَّداد اَعلَم وَاهللُ جهان، در         مباد را کس خود توفیق بی جهدِ

 بدون کوشش یا مزد بی کار) الهی که در این جهان، کسی گرفتار تالش بیهوده»

 «.ستا داناتر درستی و راستی به خداوند. نشود (موفقیت

 بدون دعوا، با زور، با مقاومت، با کنیم،می کار ذهنی من با کنیم،نمی کار عشق با ما که است موقعی توفیقبی جهد

 عمل کنیم،می فکر جهان این در شدیم، گم دردهایمان در شدیم، گم مانهیجانات جوشش در که حالی در ل،تحم

 خدا، به تبدیل در هم خدا، کار در هم زمینی، کار در هم شد، نخواهد موفق کار است، توفیقبی جهد این کنیم،می

 داناتر راستی و درستی به خدا و، نکند کس هیچ نصیب را موفقیت بدون جهد خدا گویدمی ان.مکارهای در هم

  است.
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 به خداوند نشود، موفقیت بدون کوشش یا مزدبی کار یعنی ،بیهوده تالش گرفتار کسی جهان این در که هیال

 یادمان را کونیَفَ کُن و گفت، هم االن که قضا قانون دوباره ،دادبالسَّ اَعلَم اهللُوَ .است داناتر درستی و استیر

 واقعاً ،است درست گوییممی ذهنمان با که چیزی آن است. درست چیزی چه دانیمنمی ذهنمان با ما که آوردمی

و این هم یک  .نده گوش ذهنت حرف به و کن باز را فضا نپرس، و شو تسلیم گویدمی ما به دوباره نیست. درست

 ترجمه دیگر:

 و راستی به خداوند نشود، موفقیت بدون کوشش یا مزدبی کار بیهوده، تالش گرفتار کسی جهان اینالهی که در 

 داد ما هب عملی راه یک که طور همان و بخوانیم مطالبی کرش به راجع دوباره بدهید اجازه بله، است. داناتر درستی

 کرش در اگر ،کنیم درست مثلثی یک ما گفتیم و صبر، یا نعمت شکر ،باشی کرش حالت در باید یا گفت که غزل در

 کرش وارد دوباره که بگوییم برگردیم باید یعنی .باشیم باید خواهی معذرت ضلع در حتماً نبودیم، صبر در نبودیم،

 .شویممی صبر یا

 1881 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 کرد یاد بباید را حق نعمتِ         کرد آزاد تان که نعمت آن شکر

 کرش ماست، مرکز در که چیزی هر یا باورها و و درد با هاشدگی هویتهم ها،شدگی هویتهم از شدن آزاد این

 آزاد دارد را ما داخ که کنیم یاد باید و کنیم کرش باید شویم،می آزاد مرتب ذهنی من گرفتاریِ این از ما اگر دارد.

 بیشتر و بشویم طلبکار زندگی. سویه ب آییممی کنیم شکر چون ذهنی، من با بشویم طلبکار نباید کند.می

 .ما به کندنمی کمک ذهن به رفتن ذهن، به رویممی ،بخواهیم

 1883 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 خدا؟ ای هدِ رَها دامم از گفتی:             بال در و ها رنج اندر چند

 مادی دردسرهای حتی افتادیم، دردسر به ما موقع هر کنید توجه شدیم، هاشدگی همهویت گرفتار ما چقدر

 ما و کن کمک من به خدایا که خواستیم خدا از و شدیم گرفتار ما چقدر بوده، هاشدگی هویتهم از اینها بیرونی،

 .کن رها را

 1884 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 زنم شیطان ی دیده اندر خاک        کنم احسان کنم، خدمت نچنی تا
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 آیا ولی .آورمنمی باال را امذهنی من دیگر موقع هیچ و کنممی احسان کنم،می خدمت اینطوری بشوم رها اگر که

 :آوردمی هم را آیه این و نکردیم، که اینست منظورش نکردیم، گویدمی نه، ایم؟کرده وفا

 35(، آیه 19) قرآن کریم، سوره عنکبوت

  « لَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِکُونَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِ فَإِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ» 

و چون نجاتشان داد و به  چون به کشتى نشستند خدا را با اخالص در دین او خواندند»

 «خشکى آورد، شرک آوردند.

 یا چیز این با دیگر که کنیممی تعهد و شویممی رها آن از وقتی شویم،می شدگی هویتهم گرفتار ما یعنی

 .کنیمنمی وفا هم عهدمان به و زنیممی زیرش ما نکنیم، آلوده را مرکزمان و نشویم هویتمه آن مشابه چیزهای

 هویتهم انسانی یک با مثالً چیزی، یک از حداقل بکنید. وفا حتماً که موالنا از بگیرید یاد باید این از بعد شما

 نه بکنیم، برخورد او با عشق با برویم .دیگر نشویم دوباره خوب داشت، درد خیلی این بینیممی ،بار یک شویم،می

 با مان،بچه با کنیم تمرین را این طور همین مشروط. یا شروط و شرط با عشقِ نه کنترل، نه شدگی، هویتهم

 دوباره ،کرد رها کن، رها را ما خدایا گفتیم دیدیم، آسیب بار چند شدیم، هویتهم پول با مان،دوست با همسرمان،

  :هم این بدهید اجازه بله، .شویممی هویتهم

 1339مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آمدن پیغامبران از حق به نصیحتِ اهلِ سبا

 شبیه باس اهل خوانم،می سریع خیلی ،خواندم قبالً را اینها با،س اهل نصیحت به حق امبرانغپی آمدن به مربوط که

 توانیدشما می اینها خواندن با ببینیم که است مثنوی از ابیاتی اینها و .کردندنمی شکر و بودند ناسپاس بودند، ما

 ذهنی من در که کنید توجه ولی شکر، صبر، شکر، صبر، شکر، هم یکی صبر، بمانید. یکیش هاحالت این از یکی در

  .ایمخواسته معذرت نه و ایمکرده شکر نه ایم،کرده صبر نه حال به تا ما

 به قفهو با و حوصله و صبر با االن من خدایا بگوییم که ایمنیامده بعداً ایم،نکرده شکر ایم،نکرده هم صبر اگر یعنی

 اشتباهم بار زیر ولی ،کردم اشتباه و امنداشته شکر ام،نداشته صبر من که شوممی متوجه من تامل، موالنا، قول

 کیفیت این که حالی در کشیدم، بیرونی علل و دانممی گفتم من اینکه و نخواستم، معذرت هم تو از نرفتم، هم

http://www.ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A2%DB%8C%D8%AA%DB%8C&surah=29#rowno2965
http://www.ganjnama.com/View/97/106/8300/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87.html
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 مرکز به من و داشتی دست در قلم مثل را من مرکز لحظه هر تو و شد،می من دردهای سبب که بود من شیاریه

 معذرت موقع هیچ من کردم، خراب را قلم این و گذاشتم، را درد گذاشتم، را بد چیزهای نکردم، رحم هم خودم

 .کجاست ماناشتباه که بینیدمی شما االن گوییمنمی اگر گوییم،می که، گوییمنمی هم آن .نخواستم

 مزد کردند،نمی کار دادند،نمی انجام را جبران قانون بودند، ناسپاس بودند، ما مثل ابس اهل که گویدمی

 شکر برای عمالً که گویدمی بیت چند این در موالنا کردند.نمی کرش عمالً کردمی لطف که هم خدا و خواستند،می

 رها شدگی هویتهم درد زا شما وقتی .است صادق هم خدا مورد در جبران قانون .بکنیم کاری باید سپاس و

  دهد.می توضیح بیت چند این در اتفاقاً که بدهی انجام کاری یک عمالً باید ،شویدمی

 رسَ داده، رسَ ولی بنشینی. باید گویدمی ،دهدمی پا کنی. تسلیم باید را این گویدمی ما، به دهدمی سَر گویدمی

 کنیم.نمی ما کن، خاموش توا،اَنصِ را این گفته داده، دنکر فکر قدرت ننشسته، هم پا ،داده پا نشده، تسلیم

 فرمان بشویم، خاموش ما اینکه یعنی است. مربوط شکر به باالخره و است مربوط جبران قانون به اینها گویدمی

 من ریقط از باید تو که دانممی کنم،می شناسایی را تو من گویدمی .است جبران قانون این کنیم، رعایت توا رااَنصِ

 :گویدمی فضاگشایی، با بلکه ذهنی، من با نه کنم، خاموش را ذهنم کنممی سعی دارم من پس بزنی، حرف

 1339مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شدند می رهبر جمله را گمرهان            آمدند آنجا پیغمبر سیزده

 بدهند. یاد را شکر بلکه ،هاانسان ما به آمدند حاال تا آورپیام زیادی تعداد باشد، عدد نماد فقط است ممکن سیزده

 1363 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 حَرِّّکُوا بخسبد اَر کرشُ مَرکب        کو؟ کرشُ شد، فزون نعمت هله که

وان شده است. پس شما فرا آن پیامبران به مردم سبا گفتند: ای قوم، براستی نعمت های»

 «آورید.اس خوابید باید آن را به حرکت درمرکوبِ شکر و سپ هرگاه کو شکرگزاریتان؟

 طور همین و فردوسی حافظ، موالنا، مثل آوران،پیام بگذاریم را اسمش حاال هجمل از ،آمدند پیغمبران گویدمی

 است طلبکار فقط چه هست. شکر داندنمی اصالً ذهنی من کو؟ شکرتان شد زیاد نعمت که گفتند دینی، پیغمبران

http://www.ganjnama.com/View/97/106/8300/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87.html
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 حاال یدگویمی .بدهید بیشتر حاال داد، شودنمی بیشتر پس گویدمی گویی،می بهش هرچه خواهد.می بیشتر و

  دارم. مرکزم در را بهتر بیشتر هرچه من چون .نه گویدمی هستید؟ راضی ،کنیدمی شکر

 ما در شکر مرکب پس رید.وبیادر حرکت به یعنی وا،کُرِّّّحَ بخوابد، یعنی بخسبد، اگر شکر اسب این گویدمی

 داشته باید حالت دو گفت کنم،می تکرار من هِی را اینها گفتم، داشتیم، غزل در کنیم.  بیدار را این باید ،خوابیده

 بلد شکر ما چون چه هست. شکر ببریم پی حدودی تا توانیممی ببینیم خوانیممی را اینها شکر. یا صبر یا ،باشی

 یاد را صبر و شکر بتوانید شما اگر داریم. ذهنی من که چرا نیستیم، بلد جبران قانون و سپاسگزاری ما نیستیم.

  تا. سه  این خواهی، معذرت و شکرصبر و  شد. خواهید موفق زندگی در ایزمینه هر در ،بگیرید

 حداکثر با فضا کردن باز صبراینها.  از یکی به گردممی بر خواهم،می معذرت شدم، خارج تا دو این از یا شکر صبر،

 ریزدمی زندگی خرد و وصلم لک خرد به من و شودمی وارد زندگی خرد حالت این در اینکه و داشتن نگه باز توان،

 را، عملم را، کارم را، توانم حداکثر و است صبر این است. باز فضا ،نیست من در واکنشی هیچ ،من عمل و فکر به

 فرق هیچ باشد، خدا به تبدیل کار باشد، بیرون مادی کار خواهدمی گذارم.می کار این در را فکرم بهترین را، فکرم

 من با اگر کنم.می شکر زنم،می لبخند ،خشنودم ام،راضی ،گیرممی نتیجه نه، یا ست.ا جور یک همه کند.نمی

 این کن بیدار وا یعنیکُرِّّّحَ .شودمی طلبکار بارهود ،بیاید گیرش هم چیزی بندد،می را فضا ،ندارد صبر باشد، ذهنی

 بله، .کنینمی شکر باشد، حواست خواب، از را

 وان شده است. پس کو شکرگزاریتان؟شما فرا تند: ای قوم، براستی نعمت هایآن پیامبران به مردم سبا گف

 آورید.اس خوابید باید آن را به حرکت درمرکوبِ شکر و سپ هرگاه

 1361 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ابد خشم در بگشاید ورنه،        خرد در آید واجب ،مُنعِم شُکر

 .است واجب دهنده نعمت شکر ،مکنی رجوع خرد به اگر یعنی .ستا واجب خردورزی لحاظ به دهنده نعمت شکر

 زنده است، جاودان زندگی است، زندگی که ابدی لحظه این به ما اینکه جایه ب وگرنه .گویدمی موالنا را اینها

 شکر یا و اریسپاسگز یا جبران قانون اجرای عدم اثر در بهشت جایه ب شد، خواهیم ابد خشم دچار بشویم،

 نیست بلد شکر ذهنی من اینکه برای هم. این دیگر است واضح خیلیذهنی.  من خشم به و ذهنی من به تیمافمی

 از بیشتر شودمی دهی،نمی این از بیشتر چرا که آیدمی خشم به بهش، دهندمی بیشتر هرچه .خواهدمی بیشتر و
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یعنی جهنم است،  است، موجه کامالً سیناسپا و رضایت عدم و خشم ذهنی، من دید از بنابراین پسداد؟  هم این

 .ابد خشم

 1361 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 کز چنین نعمت به شُکری بس کند؟     م بینید و، این خود کس کندرَهین کَ

 همه این کند، وصل خودش به را شما خواهدمیکه   اوالً که، ببینید ببینید، را خدا مرَکَ بابا گفتند پیغمبران این

 بشود تمام ،ارمزسپاسگ ممنونم، بگوید زبان به فقط نفر یک که شودمی .شما به داده نعمت همه این بودید، موفق

 .بله کرد، شکر شودنمی مصنوعی طوره ب و ذهن به یعنی نیست. درست این نکند، کاری عمالً ،برود

 1363 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ای پا ببخشد، شُکر خواهد قَعده         ای سَر ببخشد، شُکر خواهد سجده

 بیدار خواب از وا یعنیکُرِّّّحَ پس .کنیمنمی ما که کنید، قربانی باید را این گفته داده، ما به ذهنی من عقل خدا یعنی

 شما پای زیر گذاریممی را سرمان کنیممی سجده ما دادی، سر ما به که حاال گویدمی ،دربیاورید حرکت به و کنید

 فکر خودمان و دانیممی اصل را خودمان فکرهای و ایمایستاده ذهنی من پای روی یعنی ما خودمان، ما مداری پا و

 هم اینها و شستنن و بایستی، پایت روی شودنمی بنشینی، باید گفته داده پا یعنی کنیم.نمی هم را آن کنیم،می

  است. نماز آداب که از دانیدمی

 نگه زنده را ذهنی من اینکه نه است. شکر ذهنی من به نسبت شدن ساکت و شدن تسلیم یعنی کردن سجده

 در کنید پیدا باید شما ،بکنی کاری یک عمالً باید شکر برای کنم.می شکر من بله که بگویی زبان به  ،داری

 .کنید شکر باید کنیدنمی اگر کنید،نمی یا کنیدمی شکر که خودتان

 1364 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 لولمَ نعمت از و شکر از شدیم ما         قوم گفته: شُکر ما را برد غول

 پای روی بلکه کنیم،نمی بس را مانزدن حرف ما تنها نه کنیم،نمی سجده ما تنها نه که گفتند پیغمبران جواب در

 نعمت و شکر از یزارب ما و رده،خو را ما شکر ذهنی من یعنی برده، را ما کرش غول ضمن در و ایستیممی ذهنی من

 پیش هم ما برای حالت این خوب یم.کنمی شکر نه و آیدمی خوشمان نعمت از نه و خواهیممی نعمت نه .هستیم
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 و کردید سجده شما یا نزدید؟ یا زدید خدا با را حرف این شما آیا نیامده؟ یا آمده پیش شما برای نیامده؟ یا آمده

 اگر نشدید؟ یا شدید تسلیم و کنار گذاشتید را عقلتان تمام و ن؟ذه به نسبت هستید ساکت شما نشستید؟

 درِ نکنید، شکر اگر که گفت باشد یادمان و کنید. شکر و بشوید باید نشدید اگر ورید،آمی جاه ب را شکر شدید

 باز ما برای بهشت در صورت این در بمانیم، باقی شکر فضای در و کنیم شکر اگر شود.می باز ما روی به ابد خشم

  شود.می

 هم ابیات از و است شکر یکی است، صبر یکی زندگی، دارد روش دو گفت موالنا که بگیریم نتیجه امروز پس خوب،

 که است خواهی معذرت یا است استغفار سومش ضلع حتماً شدیم، خارج تا دو این از اگر که گرفتیم اینتیجه یک

 .برگردیم ما تا دو این به

 *** 777رنامه ب*** پایان 
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