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ماره  ل  س،  وان  وی، د   ۸۳و

ما خا !ای یار 
َّ
ب ش

ُ
ن از                                        !ای  ا،  روز  و جان ا   آواز 

ودی ا ه  م ودی،   ی  م ن از                                      ودی،  ودی،  روز  ن  ود    

ه دم آ ه، ِکای  ر ر ن از                                       !صد   ه،  روز  د آن    دار 

د  هدار  د  ون  و  ه،  ن از                                         آن  ه،  روز  د ر وه    

ی ن  ع  ی،   ن  ن از                                خا  ی،  روز  ن  و   دارم ز 

د ر آ
ُ
در  د، وآن  ر آ د،  ن از                                  ر آ د،  روز  ر آ  و 

َّ
 وان ش

ر و با  ، وز باِد 
َ
وا  ن از  ما را                             ای بانگ و  ر،  روز  ی از   و 

ده ت ز
َ
رت ز َد ِ ده،  و  س   ن از                         ج ده،  روز  وز ِع   ون 

ه؟ ن  د  س د ه،  ن  خ و ز ن  ه                    !ا ن  ن ا ن از  !ای ا   روز 

و د از 
َ
 و 

ّ َ
و، با د از 

ُ
وم،  ن  و،  روز                                             ا د از   ن از ز و ز

ی ل  بان، آن  و   ، بان 
ُ

ن از                         ن،  روز  زِل آبا   
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ی
ُ
ه  س  ی،  س 

َ َ
وش  ن از                                     ای  ی؟  روز 

َ
ه   ون با 

د ت آ ی از َدِم  د  ت آ ِف د ف از  ن از                         د د،  روز  ت آ ه  ِی   با 

م اما،   د جان جاون جان 
ُ
ن از                               ی   و باش زباِن ما،  روز 
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  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٨٣برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  !اي مُطرب شكَّرخا !اي يار قمرسيما

  آواز تو جان افزا، تا روز مشين از پا
 يندگيو به نما ،يبه زندگ كنديرو م ييايجغراف هياز هر ناح يبه هر باور يبه هر رنگ يوالنا از جانب هر انسانم پس

كه  ياري ي: اديگويم ينطوريا ياريهوش ايبه خدا  ،است ياريهوش ايامتداد خداست از جنس  دهيكه فهم ياز انسان

از خدا  ياتيپس دارد خصوص ،يهست ياز شاد رئمًا پكه دا يزيطرب انگ يو ا ،يمثل شب چهارده هست يهست بايز

  . ميهست از آن جنس ميما هم چون امتداد او هست ،كنديم ديرا كه ق يتيهر خاص و ديگويرا م

است كه  يواژه ا زيطرب انگ اي اگريخن ايمطرب  ديدانيو م م،يهست يما هم از جنس شاد م،يهست بايما هم ز پس

 يجنس يعنيشكر جونده  يعني ندهيشكر خا يعنيو شكرخا  .شمارديم ترامو قابل اح دشماريم بايز اريموالنا بس

 .است آرامش است يكه خدا از جنس شاد ميدانيو ما م .است يو از جنس شاد ،آورديم يشاد دياياگر ب شهيكه هم

 يهنمن ذ نيو ا يذهن من مياست كه ما اسمش را گذاشت يذهن ريتصو كيغم مالِ  نيا ،ميكنيو اگر ما غم تجربه م

  .بوجود آمده تيبه محدود ياريهوش اياز افتادن امتداد خدا 

 يبا فكرها شوديم تيجهان ابتدا هم هو نيدر ا شوديوارد ذهن م يامتداد خدا وقت اي يزديكه نور ا ميو بارها گفت

آن ها  فكرها كه در واقع به  به آن يعني ،يكيزيف يزهاياز جمله باورها و دردها و چ يجهان نيا يزهايمربوط به چ

آن  نكهيا يبرا ،شوديم زياز جنس آن چ دهديم تيو حس هو چسبديكه م يزيو به هر چ دهد،يم تيحس هو

  .افتاده تيكه امتداد خدا به محدود مييگويم .شودياو م ديد نكيدر مركز او و ع ديآيم زيچ

و  ،تابديدائماً م نيجو زم يدر باال ديورشكه خ ميو بدان مييبگواست كه ما  نيا هيكار شب نيكه ا ميداد حيقبالً توض 

به كره  ديآيم يو وقت ،تابديم شهيهم ديكه خورش شوديو برود به فضا متوجه م نيجو زم يبرود به باال ياگر كس

جور  نيو ا .كنديدارد غروب م ديكه عصر خورش دينيبيم كدفعهيو  .كنديهمان شخص تجربه شب و روز م نيزم

 نيا مييگويموقع ها م يليو خ ،غروب كرد ديخورش مييگويكه ما هم م ،كنديغروب م رددا ديكه خورش دنيد

 ميدانياست كه م نيبرنگردد، بخاطر ا گريغروب كند و د يموقع كي ديخورش نيكه ا ميترسيو نم ،باستيغروب ز

كه  ميدانيو چون م .ميهست نيسطح زم يواست كه ما ر نيبخاطر ا تيمحدود نيو ا تابديم شهيهم ديخورش

  .ترسديآدم نم ،شوديخطر م يب شود،يم بايز ينيمحدود ب دهيپد نيا تابديم شهيهم ديخورش
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 تابد،يم شهيخدا هم ،ميدرون در درون ما كه ما امتداد خدا هست ديبه خورش ميرا ببر رونيب ديخورش نيو حاال ا

 يشدگ تيهر هم هو م،يشويم تيهم هو زهايبا چ ميشويجهان م نيارد اوا م يوقت فرستد،ينورش را م نيا يعني

 شوديما م ديد نكيآن ع يوقت نيو بنابرا ،دنيجهان را د زيآن چ نكياز پشت ع اي ينيبه محدود ب اندازديما را م

جهان را  يگشد تيهم هو كيو از پشت  ،ميشويو هر لحظه كه بصورت فكر بلند م ،شوديما نم ديد نكيع يزندگ

ُكل را  ميتوانيفكر كه م لهيكار كه بوس نياز ا جهيو در نت ،كنديدارد غروب م ديخورش نكهيا لدر واقع مث مينيبيم

فكر  ياست ول وستهيپ يگريد زيچ هربه  يزيدر جهان هر چ ،ُكل است كي زيچون همه چ ،مينيخدا را بب اي مينيبب

 كنديفكر ما اشتباه م نيبنابرا .نديبيم داردياز كل را برم يجنبه ا كي يعني .دينيبيم كنديما اصوًال قطعه قطعه م

  .نديبب توانديكوچك از ُكل را م يتكه ا كي نكهيا يبرا ،شهيهم

از جنس ستون است  ليف ديگويم زنديدست م ليف يو به پا يكيتار يتو روديم يكس كي نكهيو ا ليدر داستان ف

 ياز جنس تخت است برا ديگويم زندياز جنس ناودان است، به پشتش دست م ديگويم زنديبه خرطومش دست م

فكر  نيبنابرا دينيبيو م برديم كنديتمركز م شياز كُل را كه رو يكوچك يما و فكر ما فقط قسمت يحس ها نكهيا

مثًال  كند،يرها اشتباه ماست با فك تيچون هم هو بيترت نيو به ا د،ينيبب تواندينم يموقع خدا را بطور كل چيما ه

 مييگويكه م نيهم ايذهن است،  ينيبه علت محدود ب نياتفاقات مستقل از هم وجود دارند، ا مييگويما م نكهيا

  .كنديم جاديذهن ا ينيتوهم است كه محدود ب كيمن باز هم  يمن، زندگ يزندگ

 كند،يرا تجربه م يها تيمحدود كيدر من  وجود دارد يزندگ كيمن، فقط  يزندگ مييوجود ندارد بگو يزيچ نيچن

را به فراخور هم  يگريد يها تيمحدود گريد يو در انسانها كنديم تجربه را يگريد يها تيمحدود كيدر شما 

به نام  يزيهمچون چ نيبنابرا پس .افتاده تيبه محدود يزندگ نكيآن ها با فكرها و عوض كردن ع يشدگ تيهو

 ييبراساس جدا ،هياز بق مينيبيعلت است كه من خودم را جدا م نيمن هم به ا يگزند ،من وجود ندارد يزندگ

  .نميبيم

چرا كه  ديمن هست يكه شما سبب بدبخت ديگويذهن م شوديم زيسبب آن چ زيچ نيكه ا يگريتوهم د نطوريو هم

هم غلط است، غلط بودن  نيا داند،يخودش م يشما را موجب بدبخت كدفعهيو  ،برديخودش را هم م ،برديشما را م

قدر به فكر  نيبدهد، كه گفته كه ا اديبه ما  ،بكند به اصطالحتجربه كرده  يرا موالنا به ما بارها سع نيمخصوصاً ا

  :موقوف علل ايگرفتار سبب  ديگويو كه م .نباش يرونيب يسبب ها
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  ۱۳۳۴مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  يربپذ نََفخْتُ  ز رو دهدت جان او دمِ
  علل موقوفِ نه ست، َفيَُكون ُكنْ  او كارِ 

و  ييعلت كه در جدا نيو به ا ،كنديكار م يرونيب يبا علت ها شهيذهن هم نكهيا يعني ديگويعلل را كه م موقوف

ها  نيا .هر دو اشتباه است ،است زيآن چ زيچ نيعلت ا ديگويم شهيو هم ،ينيو در تكه تكه ب ينيدر محدود ب

 يكيموالنا با استفاده از  ديد ميكه امروز خواه نطورياما هم .شب گذارديرا م نيو موالنا اسم ا .ستتوهمات ذهن ا

قسم به شب هست  ،آنجا قسم به روز هست نطوريو هم ،روز هست يعنبه م يوالضح ديگويقرآن كه م يسوره ها

اصالً وجود  يبه نام من ذهن يزيچ نيچن يعني .كه شب هم خودش است دهديم حيو توض كندياز آن استفاده م

 :ديگويحلم خدا، بله، م گذارديرا م نياسم ا نطوريخدا وجود دارد و هم تيبلكه محدود .ميسازيما هر لحظه م ،ندارد

  از حلم خدا ريشو، ستار شو خو گ ستار

دا در ما شب را تجربه خ نكهيبا وجود ا نكهيا يعني ريبگ اديخدا  ييفضاگشا نيتو هم مثل خدا ستار شو، و از ا يعني

و  .ماست تيمحدود يو داشتن حلم برا تيو ساختن محدود تيمحدود جاديا نيو ا ،شب هم خودش است كند،يم

  :ديگويم يتپس وق .ميو به او زنده بشو ميكن يكه ما با او همكار كنديصبر م

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  !اي مُطرب شكَّرخا !اي يار قمرسيما

  ز تو جان افزا، تا روز مشين از پاآوا

 داريو ب ميشد دارياز آن ب ميافتاد شيتو ياريها را كه بعنوان هوش تياست كه ما تمام محدود يكه روز موقع اوالً

 تياو، ابد تياو و ابد تينهايبه ب يداريب يعنيو روز  .ميمانده ا داريو ب ميشده ا دارياز خواب ذهن ب يعني ،ميمانده ا

 نيو ا ،ميلحظه هست نيدر ا شهيكه ما هم يآگاه يعنياو  تيما به ابد يداريب ياما  يو آگاه ،يلحظه ابد نيا يعنياو 

 شود،يلحظه او در ما دارد به خودش زنده م نيكرد كه در ا ميمورد صحبت خواه نيامروز هم در ا .است امتيلحظه ق

   .دانديرا موالنا م زهايچ نيو ا

كه ما هم  يهست بايهم ز ،يشب چهارده پر نور ماهكه تو واقعاً هم مثل  يزندگ يا ايكه  ييداخ يا :ديگويم نيبنابرا

 ،ميبخش هست يما هم شاد يبخش هست يو تو شاد م،يبرس ييبايبه ماه شب چهارده و تجربه ز ديما هم با ،نطوريهم

  .كنديم اديجان را ز يعني ،است هنديجان فزا نيا ،چديپيدر من م كنميكه من ذهنم را خاموش م يو آواز تو وقت
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تو من االن در شب هستم تا روز بشود  ،كنديم داريمن را به تو ب كنديم اديجان من را ز كنديم كمرا  يپس من ذهن

  .نباش كاريب ،مشغول باش

ا را به خودش م وستهيكه پ ميخواهياست كه ما از خدا م نيو نشانگر ا شياز پا دارد در تو نيتا روز مش اتيو همه اب 

ما  فيو وظا م،يدار يفيوظا كيكه ما هم  رسانديرا هم م نيا يو بطور ضمن حاً يتلو ،از پا نيتا روز مش يزنده كند ول

  .ميعمل كن ديبا فيما هم دائماً به آن وظا ،كنديو دائماً كار ماكه  نطوريهم

 كاريب مينيكار ما عمدتاً كه از پا نش نيا بود، و يكه صبر و شكر و عذرخواه ،ديدرست كرد يمثلث كيشما  راً ياخ

كه من متوجه شدم كه از او غافل  ،يعذرخواه ايشكر  ايصبر  اي ميمشغول باش ديسه تا كار با نياز ا يكيبه  ،مينمان

  فضا را باز كنم،  يعنيبشوم  ميلحظه خارج شدم، برگردم به او و تسل نياز ا ،شدم

او  يعني ،بشود ليكه ذهن من تعط شوديسبب م ،است ميظه كه اسمش تسللح نيكردن فضا در اطراف اتفاق ا باز

 يعني ،او قدمش را به مركز ما گذاشته ،گشوده شده او هست يفضا نيو در ا گر،يصحبت كند من صحبت نكنم د

 يتو دارها كه  تيب نيبا ا ميكنيم قتدر واقع ما مواف يعني .كنديمن خاموش است، و دارد كار م يو من ذهن ،يزندگ

 ندهيلحظه خارج شدم رفتم به گذشته و آ نياگر از ا ،لحظه باشم نيدر ا شهيكه هم دهميمن هم قول م ،يكنيكار م

 ،كنميلحظه باز م نيلحظه و فضا را در اطراف اتفاق ا نيدوباره به ا گردميبرم ،كنميم يمعذرت خواه اي ،كنميتوبه م

   .اتفاق است نيبهتر نيو ا ،يآوريتو بوجود م ،يآوريد ملحظه را تو بوجو نيا فاقات دانميو م

چون  .دانميكه كدام اتفاق خوب است و من نم يدانيو تو م م،يايب رونيكه من از شب ب افتدياتفاقات هم م نيو ا

تا  ،يه كنمن را به خودت زند يخواهيو م ينيبيرا م زيتو از باال همه چ ،مينيبيم ميها يشدگ تيفعًال من با هم هو

  .تو زنده نشدم كار كن تيو ابد تينهايمن به ب

فضا را گشوده شده  نيا شهيكار كردن به ما كه ما هم نيا گردديدر حال كار است برم شهياو هم نكهيبا توجه ا البته

صفر  قضاوت مان را به .ميلحظه به صفر برسان نيو مقاومت مان در مقابل ا م،يدار نگه لحظه نيدر اطراف اتفاق ا

آفل  ديجد يزهايو به چ ،ميال كن ميا دهيكه به آن چسب ميديگذرا د ،ميديآفل د زيچ كي يو فعاالنه وقت م،يبرسان

   .هم از پا ننشستن شب و روز ما است نيا .مينچسب

   .خواهم داد حيالزم بود بعداً هم دوباره توض اگربود كه  يمختصر حيتوض كيها  نيبله ا
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   ۸۳زل مشاره مولوی، دیوان مشس، غ

 سودي، همگي سودي، بر جمله برافزودي

 تا بود چنين بودي، تا روز مشين از پا

اگر هر دو را  ،هم هست دنييسا يعنيسوَدن  نكهيبا توجه به ا يول ،ياش سود هستهمه يعني يسود يهمگ يسود

من را كوچك  يمن ذهن ينعي ،ييسايكه تو مرتب من را م ديگويدارد به شما م حاًيتلو ،ديريسود بگ يبه معن

 دييسا يتو خواه ،كنم و مقاومت نكنم يمن هم با تو همكار ،يتو اگر كار كن نياز پا ننش ميگويم من نكهيا ،يكنيم

 ،يسود هست يعني يسود مييبگو ميتوانيم د،يبخوان ياصالً سودمي توانيد را  نهاياز ا يكيسود، پس  يمن را، خواه

همه  يعني ،يدييسا يعني هك ،ميبخوان يهر دو را اصًال سود اي ،يدييسا يبِسود ينعي يسود يهمگ ،يمنفعت هست

  .يبرد نياز ب ،يرا سود يذهن يمن ها يهمه ،را

 دايپ يديجد تيجهان و هو نيدر ا زهايبا چ ميشويم تيهم هو مييآيكه ما م ياست كه از زمان نينشان ا نيا

و با كوچك  ،ما يشدگ تيهم هو دنييسا ايبه حمله كردن  كنديوع ماو شر يبنام من ذهن ياز زندگ ريغ ميكنيم

بعنوان  يكرد دهييما را هم سا يسود اشمهتو ه :ديگوياست كه م نيهم يبرا .ميشويما اضافه م يكردن من ذهن

تر من اضافه  اي ،يكنيبه من خودت را اضافه م يكنيهر موقع من را كوچك م ،يو به همه اضافه كرد ،يمن ذهن

  شوميم ليبه تو تبد يعني شوميگشوده شده بزرگتر م يبه فضا شوديكوچك تر م يچرا؟ هر چه من ذهن .شوميم

از من  يزيچ يبه من اضافه كرد يتو هر موقع آمد يبود نطوريا شهيبدو جدا شدن از تو هم از: يبود نيبود چن تا

 يزندگ ،فتديب خواهديبه شما م دهديعذاب م شما االن دارد يها يشدگ تياز هم هو يكيپس اگر  ،يكم نكرد

را من دارم از  نيكه ا دينينب يمن ذهن نكيشما با ع .كم كند يزيچ خواهدينم ،به شما اضافه كند يزيچ خواهديم

   شوم،يدارم كم م دهميدست م

من از خواب  كهيانتا زم يعني ،از پا نيشدن است، تا روز مش شتريب يزندگ ديكم شدن است از د يمن ذهن ديد از

 يما ه م،يصبح هست يچون ما االن تو ،تا صبح ديگوينم دينيبب ،روز يو نرفتم تو ،نشدم داريذهن بطور كامل ب

هم روز رفته شده  ياديمقدار ز كيصبح شده  يعنيتا روز  كشد،يدوباره ذهن ما را م ،ميشويمرتب به او زنده م

 ،شب تمام شده گريد ميما مطمئن هست ،مينيبيشب نم گريما د يعنيده صبح تمام ش گريدوازده د ،ازدهيساعت ده، 

تا روز كار كن  .نيا يعنيما را بكشد، روز  تواندياز خواب ذهن كه ذهن نم ميشد داريقدر ب نيا يعني ديكنيم توجه

ن او كه دائماً درصدد چو د،يگويكه در واقع به ما م ديگويبه ما م ميهم چون ما امتداد او هست ديگويبه خدا م .هم
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 كياست كه پس از  نيما ا نشياست ما را، منظور آفر دهيآفر نيهم ياصًال برا ،كردن ما از خواب ذهن است داريب

  .مينيبب يزندگ ديو از د ميما به او زنده بشو ،كه گفتم ينيدر ذهن و محدود ب يمعطل يمدت

آفتاب غروب  گريد مييگويم كنديآفتاب غروب م ديگويكوچك است م گريبود د نيا لشيتمث يباالخره انسان وقت

كه آفتاب افول  دانديآدم بزرگ م كي يپشت كوه ها، ول روديم ،روديم نياز ب يعني كنديغروب م گر،يد كنديم

آفتاب مرتب غروب  ميدار يكه من ذهن يكه تا زمان ميكنيفكر م ،ميما هم بچه هست كند،يغروب نم ،كندينم

  .يآفتاب زندگ يعني ،كنديم

    ۴۳، بیت دوممولوی، مثنوی، دفرت 

  ستيجان و عقل ن رِ ياو غ مشرقِ                   ستيقل نمعرفت را نَ آفتابِ

    ۴۴، بیت دوممولوی، مثنوی، دفرت 

  است يرن سَكآ ،يكمال دِ يخورش هخاصّ 

  است يگر او روشن و شب كردارِ  روز

آفتاب  شود،يو آفتاب معرفت منتقل نم ،است يآن سر يو آفتاب زندگ ،است يروز و شب كردار خدا روشنگر يعني

از ذهن  ،كنديو اگر قرار باشد طلوع كند در ما از جان و عقل طلوع م تابد،يدائماً ثابت است م ،خدا يعنيمعرفت 

 يزندگ نهاآز ا ،ميجهان تجسم كرد نيكه ا ييزهايبا چ ميتوانيما نم ،كنديجهان طلوع نم نياز ا ،كنديطلوع نم

  .ستين يزيكه بعنوان خدا از جسم ها طلوع كن، همچون چ مييبگو ميخواهيم

نكند  ،كنديآفتاب غروب م پرسديبچه شما دو تا سه سالش است از شما م ديحاال شما اگر بالغ باش د؟يكنيم توجه

كه اگر  رديگيم جهيو موالنا نت .ديآيدخترم نگران نباش فردا م ايپسرم  دييگويم .ديخنديبرود برنگردد شما م

دارند  يمن ذهن يعني ،هستند ينيدر محدود ب كهيبه كسان ،و در او هم بتابد تابديم شهيبداند كه آفتاب هم يكس

 نيخشمگ شانيبرا ،كندينم نيو آن ها را نفر ،كنديفضا را در اطراف آنها باز م رد،يگيسخت نم رد،يگيسخت نم

  .شودينم

 ستا نيحالتش ا كيروز را از آنجا گرفته و  يكه معن يكه عرض كردم والضح يسوره ا نياستفاده از همو موالنا با 

 يكه تو بر كسان ديگويم د،يگويرا م نيهم .خواهم خواند ميديرا اگر رس حاتشيتوض دهد،يم حيكه دارد آن را توض

و زدن و كتك  يريكه با سخت گ دهدين منشا نيو ا ،ريهستند سخت نگ يدر من ذهن يعني ،هستند نيكه محدود ب

با  ياز اول شروع كرده با شكر خواه شنود،يآدم ها به خدا زنده نم ،زدن، طعنه زدن، مالمت كردن، كوچك كردن
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خودشان را  تياست كه انسانها محدود ييبايز جاديو ساده گرفتن و سخت نگرفتن و ا ييفضاگشاو  يبخش يشاد

  .فهمنديم

غزل  ميشما تا بتوان يبرا عيشمس خواهم خواند سر وانيو د يمثنو گريد ياز جاها ياتيا خواندم اباز غزل ر تيدو ب

آنها خواهم گذشت  ياز رو عيسر نيبنابرا ،ديشما قبالً خوانده ا خوانميرا كه م اتياب نياز ا يبعض م،يرا خوب بفهم

 ،ديكنده بشو نيزم ياز رو اتياب نيمحركه ا يرويكه شما با ن شوديبا هم سبب م اتياب نيبارها گفتم خواندن ا يول

 استشما، غزل  يبرا ميغزل را بخوان نين است كه ما اياش ا ياول د،يشومي  هها كند يشدگ تيهم هو ياز رو يعني

  :ديگويم

  ۷۹مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 بيني اين روزِ قيامت را؟اي خواجه نمي

  مت را؟بيني اين خوش قد و قااي خواجه نمي

لحظه  نيكه ا يمتوجه ا : توكه ديگويم كنديبه هر كدام از ما دارد اشاره م ،است يخواجه معموًال نماد من ذهن يا

 ،چله كمان خودش قرار داده ريلحظه ز نيما را در ا يها يشدگ تيهم هو يخدا همه نكهيا يبرا ،است امتيروز ق

زنده شدن به او  يبه معن امتيو ق م،يرها كن ارانهيهوشرا  نهايكه ما ا خواهديو م ،اندازديرا به آنها م رشيت يعني

شما را به خودش  خواهديكه خدا م ديشما متوجه هست ايآ .لحظه زنده شدن نياو در ا تينهايبه ب يعني امتياست، ق

  .شما همه مورد حمله هستند يها يشدگ تيهم هو جهيو در نت ،لحظه نيزنده كند در ا

 ،يتو به او زنده بشو بيكه عنقر يشوبكه اگر به او زنده  ينيبينم تو خوش قد و قامت را؟ نيا ينيبيخواجه نم يا

 عيوس تينهايب يفضا نيداشت، در درون تو ا يخواه شهير تينهايداشت؟ به اندازه ب يبه اندازه او قد و قامت خواه

. از كنديم سؤالموالنا دارد  .رديگيارد صورت ماالن د نيدر لحظه هم نيتو؟ و ا ينيبيم را نيگشوده خواهد شد، ا

 يآن فضا نكيبا ع ،يكنيلحظه فضا را باز م نيدر اطراف اتفاق ا يوقت ؟ينيبيم يك ن،يبب يعني .كنديشما سؤال م

خدا دائماً  ديو خورش ،به شما داده تيمحدود ديشما د يها يشدگ تيهم هو نيكه ا يشويگشوده شده متوجه م

  .دينيبيرا نم ديها شما آن خورش يشدگ تيها و هم هو تيمحدود نيو با ا ،درخشديم

صبر، شكر،  ،ييصبر، شكر، فضاگشا ،ديكنيم ييو مرتب فضاگشا .دينيرا بب ديخورش نيشما ا خواهديو او م

  .است لحظه نيبلند شدن و به او زنده شدن، و در ا يعني امتيشد، ق امتيكه ق ديشو يم متوجه كدفعهي ،ييفضاگشا
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  ۷۹مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  ديوار و در خانه شوريده و ديوانه
  من بر سرِ ديوارم از بهرِ عالمت را

كه فضا را من  ياز موقع يعني ،شده وانهيو د دهيتمام فرم من، شور ،من يتمام قسمت ماد يعنيخانه  نيا واريو د در

هر  يعنيشدند،  وانهيو د دهيهمه شور ،شدند؟ جان من يچ همه ،و بدن من ،من جاناتيه ،فكر من نيا ،كنميباز م

 يااو  اتياو، و با آرامش او، و با آب ح يما با شاد ،ركنا روديم يمن ذهن يها نكيع نيا ،ميكنيموقع ما فضا را باز م

كه  ينيبيتو نم م،يدهيگوش نم يبه حرف من ذهن يعني گريد ميشويم وانهيد م،يشويم وانهيشراب او مست و د

  .است امتيعالمت ق نيو ا ستادميا واريد يمن رو

باغ مثًال  واريد يرو نكهيدرست مثل ا نم،يبيم راجهان  نيهم ا نميبيرا م ييكتاي يمن هم فضا يعني ستادميا واريد

 نيمرز ب اي واريد يرو پس انسان .يمنظور كي يبرا اي ،ميكن دايباغ را پ ميما بتوان نكهيا يبگذارند برا يعالمت كي

 مييبگو اي ،منظور دارد كيكه خدا  ميشويو االن ما متوجه م .جهان است نيخدا و ا نيو ب .است يفرم يفرم و ب

 ايخدا  يمنظور درون نطور،يما هم هم ،دارد يرونيمنظور ب كي ،دارد يمنظور درون كي ،منظور دارد كي تكائنا

 داريآن خفته ب :ديگويدر غزل هم هست م نكهيكماا شود،يم دارياست كه مرتب به خودش در فرم ها ب نيكائنات ا

  .شوديم داريآن فتنه دارد ب ،شوديدارد م

 كيپس خدا  .ميدار يخاص تيجهان ما مأمور نيدر ا ميما هست نشيو اول شوديدار ميخدا در فرم به خودش ب يعني

 كند،ينش و واكنش فرم ها را با هم تجربه مدرواقع كُ رونيو در ب ،شوديم داريدارد كه به خودش ب يپِرپس درون

برقرار  باطارتبا همديگر  يچجور كنند،يبگو و مگو م يچجور گريها با هم د نيا دينيبيو م ،خودش است زيهمه چ

 هيشب يزيچ كياش خودش است، و همهولي  كنند،يم يموقع ها آشت يبعض كننديموقع ها دعوا م يبعض كنند،يم

  .است يباز

فضا  نيما بردن ا يرونيمنظور ب ،شدن به او است داريبما  يمنظور درون ميدار يمنظور درون كيما  نطور،يم همما ه

جهان  ايفرم  يفضا با ييكتاي يدهنده فضا يما انسانها آشت يعني .است رونيبه ب ليو تبد رونيبه ب ياريو هوش

  . دادن جهان با خدا يآشت يبرا مييخدا هستم بگو واريمن بر سر د وارم،يمن بر سر د ديگويم نيهم يبرا م،يهست

به خودش  زهايدر چ كنديم ليتبد يوقت .كنديم ليكار خدا جهان را تبد نيبا ا .انسان يعنيمن  شود،ينباشم نم من

لحظه  نيكوچك در همه در ا امتياالن ق يول .بزرگ است امتيآن روز ق ،زنده شد زيبه همه چ يو وقت ،شوديزنده م
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 امتيق يعني امتيتا ق يعنيكه تا روز،  ديگويم نيهم يبرا .ديبه هوش باش ديشما با ،افتديدارد اتفاق م ديگويم

لحظه  نيا نيرا بب امتيخواجه ق يا: ديگوياالن م دميفهميپس ما م .نمينش يمن هم از پا نم نيشود از پا ننشبمن 

  بدهم بله؟  يكه جهان را با خدا آشتهستم،  وارياست كه من بر سر د نيهم ا امتيو عالمت ق

  ۷۹مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  ماهيست كه در گَرِدش الغر نشود هرگز
  خورشيدِ جماِل او بدريده ظالمت را

كه ماه كه  دينيبيم كند،يما را الغر نم گريما، د راتييتغ ،گردش ما ،ميشويبه او زنده م يما وقت يعنيماه  يعني

 يما ماه ديگويم .شوديو هالل م كنديگردش م دوباره شوديو بعد شب چهارده م ،شوديمهالل  يه گردديم

 يديبلكه خورش ،شد ميخودمان هرگز الغرتر نخواه انياز گذشت زمان و از ب ميبه او زنده شد يكه وقت ميهست

ضالمت كه  قتاًيحق اهيسپرده  نيحاال ا م،يدريغفلت و جهل را ما در جهان م اهيپرده س يعنيكه ضالمت  ميهست

 يبلكه با هزاران بركت ست،يانسان ن يمن ذهن يعني ،ستيفقط جهل انسان ن ضالمت ،واژه را ساخته نيموالنا امروز ا

   م،يهست واريما بر سر د ،جهان فرم يعني شوديم ليجهان تبد ،شوديكه از ما صادر م

 ياست برا نييسطح پا يليخ يمن ذهن ديبا د نجاين اخودما يبرا ميكرد جاديكه ما ا يتيوضع نيكه ا ديتوجه كن

 نيا برد،يرا از دست دادم، خوابم نم يشدگ تيهم هو نيپولم كم شده، مقامم را از دست دادم، ا دانميكه نم ،انسان

 رهيدرد ها به انسان چنان چ دياست و د يد غلط من ذهنيد يعني ،است يمن ذهن ديشد يها تيها همه محدود

 زهيمثل ست ،است نييسطح پا اريسهم كه االن دارد ب يياصًال آن راه ها ،يليخ ،نييآمده پا يليًال خشده كه اص

 ،افتنديملت ها با ملت ها در م كنند،يبا هم دعوا م رونيدر جامعه، آدمها در ب يبا خانواده، اوقات تلخ ياوقات تلخ

 زهايچ نيمثل موالنا خبر ندارند. نخواندند ا يبزرگان ياز آموزش ها نكهيانسان است، و ا يها نشان عقب افتادگ نيا

  .داننديرا، نم

  ۷۹مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  ماهيست كه در گَرِدش الغر نشود هرگز
  خورشيدِ جماِل او بدريده ظالمت را

 يزندگ ديخورشنور  ستينور ماه ن نيو ا ،ميدهيو نور م ميشويم بايمثل ماه ز ميشويبه او زنده م يما وقت يعني

حاال در مورد خود شما كه  ،يمن ذهن يكيمخصوصاً تار ،درديرا كه در همه جا م يكيرا و هر تار ياست كه هر جهل
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 دهيدر يمن ذهن اهيپرده س يعنيپرده ضالمت  نيا رتببه مركز شما، م ديآيو آن م ،ديكنيشما كه فضا را باز م

خواهد  برداشته چشم ما يكرده مرتب رو نيكرده و غلط ب نيحدود بها كه ما را م تيمحدود نيا يعنيخواهد شد، 

  است؟  درست. ما يمن ذهن يشد بدون كوشش ها

  ۷۹مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  اي خواجه خوش دامن، ديوانه تويي يا من؟
  دركش قدحي با من بگذار مالمت را

 يكه ا ديگويم .ميها را پر كرد يشدگ تيهومنتها متأسفانه در دامن مان هم  ،ميهمه مان خوش دامن هست ما

. بيمثل ج ،گريد گذاشتنديدامن م يدامن داشتن تو ميقد ؟يپر كرد يدامنت را با چ نيخانم، بب يا ،آقا يا ،خواجه

 يتوانياست، تو هم م يخوب زيچ يليخ نيا يكنيكه فكر م ،يها را پر كرد يشدگ تيكه در دامنت هم هو يكس يا

من،  اي يهست وانهيحاال به من بگو تو د ،يها را گذاشت يشدگ تياالن هم هو يول ،دامنت را نيا ينكبپر از حضور 

  من كه همه را انداختم؟ 

 ايو از ذهن ب ،ندازيها را ب يشدگ تيهم هو نياز ا يتعداد ،بشو ميتسل يعنيشراب با من بخور  السيگ كي ايتو ب

 ،غزل موالنا هم مالمت نيا يكه تو ندييبيم كند،يذهن با مالمت كار م نكهيا يدور، برا ندازيو مالمت را ب ،رونيب

آن  يمعن ،است يمن ذهن ياز ابزارها يكيمالمت  نيسرزنش كردن، و ا يعنيمالمت  .شمارديهم كرامت را مذموم م

مالمت  د،آورنيبوجود م يذهن يآورد، بلكه من ها يو اتفاقات را خدا بوجود نم ،ستمياست كه من مسئول ن نيا

شان، پدر و مادرشان، خانواده  ياز انسانها با من ذهن يليخ دانم،يخودم م يرا مسئول بدبخت يكس كي من يعني

كار من  نيا كنند،يو خودشان را تبرئه م ،كننديآنها را مالمت م ،كردند دايرا در جامعه پ يافراد يبطور كل ايشان، 

  .است يذهن

ها  يشدگ تيكه او هم هو شونديباعث م گرانيكه د كنديمو فكر  كنديمت مدارد مال يشدگ تيهم هو يهر كس

آنها مسبب  نيپس بنابرا ،كنديدرد م جادياز دست دادن ا يا اوردنيو به دست ن ،از دست بدهد اي اورد،يرا به دست ن

 .كنديم جاديا ين ذهنسبب را م ،سبب ساز را نگاه كن، سبب را نگاه نكن :ديگويدرد من هستند، و مرتب موالنا م

 نيدر ا كنديم يزندگ كند،يها را خدا م نيهمه ا يشويمتوجه م ،يرا بخور يزديشراب ا السيگ كياگر  الصهخ

  .لحظه
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قضا هم  .آورديشما قضا بوجود م ياتفاقات را برا يدر فكرتان فعًال كه همه گنجدياگر هم نم ديقبول كن ديشما با

 گريد يكي يعنيمالمت  د؟يكنيتوجه م رون،يب دييايب متلحظه، و شما از مال نير اخداست، د ريخداست تدب ديد

دست  توانديم گريد يكيكه  ،خوانميبه كلمه كرامت است كه االن م كينزد يليخ نيو ا ،من را نجات بدهد توانديم

  .است يشدگ تيمركزم پر از هم هو كهيدعا كند من آزاد بشوم در حال يا ،بزند به من

 يمن از همه ،بكند يكار كيكند باالخره  ييدعا ،داشته باشد يكرامت كي يكس دارميرا نگه م نهايمن ا يعني

به خدا زنده شوم، چطور ممكن است كه مركز ما پر از  يعني ،رها شوم، مخصوصًا مخصوصاً به او زنده شوم ميدردها

   ،يذهن يسبب ها يعني رون،يكند در بداشته باشد و به ما كمك  يكرامت كسي كي ،باشد يشدگ تيهم هو

  ۷۹مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  جست كرامتهاپيش از تو بسي شيدا مي
  چون ديد رخِ ساقي، بفروخت كرامت را

 تيكه به محدود يكس يعني ،يمن ذهن يعني ،هست وانهيد يعني دايش ،بودند وانهيد يآدم ها يادياز تو تعداد ز قبل

  . دانديم يرونيب يخودش را سبب ها يو علت بدبخت ،نديبيم يشدگ تيهو ذهن افتاده از پشت هم

 ميها يشدگ تيهم هو توانميمن م ،اگر دور و بر من آدم ها بلد باشند رفتارشان را نكهيا يكي ،جور نگاه هست دو

است كه  نيا ديد نيدوم .غلط اندر غلط است ،كنديفكر م ينطوريا ياگر كس ،كنم يرا نگه دارم و خوشبخت زندگ

 نيا كهيتا زمان تيافتادم به محدود من ،دارد يشدگ تياست كه اگر مركز من هم هو نيا ،ديدار ياگر من ذهن يحت

 د،يمن درست نخواهم د ،ديرا نخواهم د يشاد يمن خوشبخت نخواهم شد، رو ،هستند نجايها ا يشدگ تيهم هو

ام را  يزندگ كنميفكر م نهايبرحسب ا پس ،خدا يبجا نميبيرا م نهايمن ا ،ندريگيرا م ديخورش يدر مركز ما جلو

 امتيچون حاال در روز ق . و حاالديرا نخواهم د يشاد يمن رو نيبنابرا .كنم اديز خواهميرا م نهايا دهم،يسامان م

حمله  انهيرا بردارد به ا نهايا خواهديم يكي يكيخودش  ريبا تدب گرياز طرف د يلحظه هستم زندگ نيهستم در ا

قضاوت  كنميكه من مقاومت م آورديعلت بوجود م نيو به ا آورد،يمن را خدا بوجود م يدردها نيا پس. كنديم

   .دانميرا علت م يرونيب يو دوباره سبب ها كنميفكر م نهايو بر حسب ا كنميم

آن  ستدرست است، درست ا نيو ا آورد،يم شيرا پ نهاياست دارد ا يزندگ :ديياست كه شما بگو نيدوم ا ديپس د

دنبال  نهايبودند كه ا يوانگانيقبل از تو د ديگوي. منيا ستيها قابل قبول ن يليخ يكه برا گرچه .غلط است يكي

كه ادعا كند كه مثالً دعا  يكس كي نكهيا يعنيكرامت بودند، كِرامت و َكرامت هر دو درست است تلفظش، و كرامت 
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 د،يايمثالً استخاره كند درست درب توانديم ايدست به شما بزند  د،يگويدروغ م ،ديبكند شما خوشبخت بشو توانديم

 نيندارد و ا گريدارم، كه كس د ييها تيخاص كيمن  يعني ،است يعلم يحت نيكه خارج از قوان يگريد زيهر چ اي

   ،دينيبب ديتوانيم يها را شما به چشم حس تيخاص

 معوا يعنيبه كرامت دست بزند،  يدروغ است، و هر كس يو غلط است و به نوعكار در واقع انكار قدرت خداست  نيا

 ديبگو يكس نكهيبروند، درست مثل ا ديشخص نبا بدهد و مردم هم دنبال آن بيمردم را فر خواهدياست م بيفر

 يشدگ تيمركز شما پر از هم هو كهيدر حال .شوديشما پول بده به من دعا كنم، كارت درست م ديبه من پول بده

را سفت  نهايدعا كند شما هم ا يكس كي ،ديداشته باش نهيشما صد تا رنجش و ك شوديپر از درد است، آخر م .است

 نكهيا يبجا يكن شتريدرد را ب ،يكن جاديبر حسب آنها درد ا ديخواهيلحظه بعد م دياز جنس آنها هست ،يآنجا گرفت

  .ياز جنس درد هست ،يشوب ياز جنس زندگ

دردها را فقط  نيكه، ا شودينم يزيچ نيدردها بپرد برود؟ نه، همچ نيدفعه ا كيدعا كند  يكس كي شوديآخر م

 يه يبرگرد يه ،يشكر كن يصبر كن ،يكن ييفضاگشا ديهم با نيا ،يزندگ يعنيببرد، او  از بين تواندياو م

 يكي شوديكار دارد، نم نيا يبخواهدوباره عذر ،يبستفضا را  يعني يلحظه خارج شد نيهر موقع از ا ،يعذربخواه

   ست؟يفال چ رم،يدعا كند بگذار فالت را بگ ديايب

بكند چون قدرت خارق  شانيبرا يكار يكس كيبودند كه  نيبودند كه دنبال ا ياديز وانگانيد :ديگويم نيهم يبرا

االن  ستيچ انيجه شدند كه جرفضا را گشودند و متو يعنيخدا،  يعني يساق دند،يرا د يرُخ ساق يالعاده دارند وقت

ُرخ  ديكنيم ييو هر دفعه كه شما فضاگشا دينيبب را يرُخ ساق ديبا ست،يچ انيجر ديشويشما از موالنا متوجه م

شما  يعنيبفروخت كرامت را، كرامت را انداخت دور،  .ديشوببه او زنده  يعني دينيرا بب يرُخ ساق د،ينيبيرا م يساق

 دهد،ينجات م يسنگ كي دهد،يشما را نجات م يمكان كيكه  ديستيمعتقد ن يعني ،دور دياندازيهم كرامت را م

 رونيدر ب يچون كس ،ديكني. و مالمت هم نمستين يزيهمچون چ د،يكنيم دايشما نجات پ كنديم عاد يكس كي

   .شما را بدبخت نكرده

 ،كنديمركزتان خدا هم از آن باال نگاه م ديدار نجايها را ا يشدگ تيهم هو نكهيا يبرا ديهست ليدخ خودتان

او  يعنيقضا و قدر،  د،يو شما دچار قانون قضا هست .كنميهست من به تو حمله م نجايكه آنها ا يتا زمان ديگويم

 نكهيا يبد است برا ديگويكه ذهن شما م ياتفاق ؟ياتفاق چه. افتديشما اتفاق م يلحظه بعد برا شديانديم ريتدب
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 امتيروز ق .است امتيق نكهيا يبرا رد؟يگيچرا م رد؟يگيچرا م رد؟يگيرا او دارد از شما م يشدگ تيهم هو كي

 ينه رو ديستيخودتان با يزندگ يرو ،تينهايبه اندازه ب ديكن اميق يعني ديبه او زنده شو ديشما با يعني ؟يچ يعني

گفت تا صبح  م،يدرست بفهم ميرا بعدًا برو كه غزل ميبخوان ميخواهيرا م نهايا دياست؟ توجه كن درست. جهان

در شما  يآواز او ك ديدانيگفت كه آواز تو جان افزا است، شما م مياالن خواند نيدر غزل هم بله،. از پا نيمش

  كنميدوباره تكرار م ديرا هم حفظ هست تيب ني. اميخاموش باشما كه  يوقت چد؟يپيم

  ۳۴۵۶مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 ِصتُوا را گوش كن، خاموش باشاَنْ 

  چون زبانِ حق نگشتي، گوش باش
بر حسب ذهن  يزنيچون هر چه حرف م .ذهنت را ساكت كن را گوش كن و حرف نزن يعنيفرمان ساكت باش  

بگذار خدا حرف  زند،يدارد حرف م يشدگ تيهم هو كي يعنيها است  يشدگ تيهم هو يانباشتگ اساسبر ،است

خدا شروع نكرده از  كهيزمان ادر صبر و شكر باش، ت ،فضا را باز كن ،كنديم اديز تو جان من را زچون گفت آوا .بزند

فضا را باز كن ذهنًا  شهياو، هم از ؟يبشنو ياز ك يشنونده باش .يتو حرف زدن تو بهتر است كه شنونده باش قيطر

 تيمحدود كي يشدگ تيهم هو و هر زند،يحرف م يشدگ تيهم هو كي يچون اگر ذهناً حرف بزن ،حرف نزن

  .ميكنيرا لحظه به لحظه تجربه م ديغروب خورش نيزم يرو ميما دار نكهيدرست مثل ا .است

از  ديخواهيشما م نكهيا يبرا ،كوه ريبرود ز ديگذاريم د؟يدهيشما غروبش م يچ يبرا تابديكه دارد م ديخورش

را  تيب نيدوباره ا ،بله .ديرا زنده كن يبدل تيهو و يشدگ تيهم هو كي ،دينگاه كن يشدگ تيهم هو كيپشت 

  .ديبه روز برس يعني ؟يچ يعني ديريقبل از مردن بم :كه حضرت رسول فرموده نيا ديگويشما كه م يبخوانم برا

  ۳۸۳۷مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  ها رسدكز پس مُردن، غنيمت                        سِِرّ مُوُتوا قَْبَل ُمْوٍت اين بود

پس از مردن به من  م،يريگياست كه پس از مردن است كه ما پاداش م نيا ديريبم ديريبم نكهيل از اراز قب ديگويم

 شيپ ديريبم ،بله .ديآيم يو آرامش زندگ ديآيم يزندگ يو شاد ديآيم يو خرد زندگ شودياست كه روز م يذهن

  .ميخواند بارها. ديرياز آنكه بم
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  ۳۸۳۸مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  گردر نگيرد با خداي، اي حيله                 ر مردن هيچ فرهنگي دگرغي

 تيها و هم هو يشدگ تياز خواب هم هو ينشد داريب كهيتا زمان يعني ،از پا نيتا روز مش ديگويم ميغزل دار در

 يعني ديآيآفتاب باال م د،يآيآفتاب باال م يكم كي ،شوديصبح روز م ،ميما در صبح هست ،فتادنديها همه ن يشدگ

شما حرف  قيكه هر لحظه او دارد از طر ديكنيشما احساس م ،دنيتاب كنديشروع م يآفتاب زندگ يعني ؟يچ

 ياست كه مرتب نسبت به من ذهن نيما ا ديپس فقط كار مف ،زنديدر شما حرف نم يشدگ تيهم هو چيه زند،يم

 تيهم هو كيكه من انكار  ،ميظه شاهد باشاست كه هر لح نيما ا فهياز پا، وظ نيتا روز مش ديگويم نكهيا .ميريبم

   ه؟ن اي كنميرا م يشدگ

او قبول دارد كه  يعني ،گذارديما اثر م ياز كارها يكيخدا  يفقط رو :كه ديگويم ميكه بارها خوانده ا تيب نيو در ا

   ي.ريبمذهني فقط به من  ،يكنيم يكار يتو هم دار

را هم بخوانم كه  نيبله ا ،خدا اثر ندارد يرو يعني، گر لهيح يا رديگيدرنم ياز ما با خدا يريتدب چياز مردن ه ريغ

نشان  ،است واريد يانسان باال نكهيا ،ميما در صبح هست ،ميبه روز برس ديما با ديگويكه م نيا ديگويموالنا م

ه شرط ب .است يه اكار ساد يليماندن خ داريشدن از خواب فكر و ب داريو ب ،لحظه است نيما ا امتيكه روز ق دهديم

  .ميدر كار دخالت نكن يها با من ذهن يشدگ تيبر حسب هم هو ام نكهيا

  ۴۱۰مولوی، مثنوی، دفرت سوم، بیت 

  ليك بشنو، صبر آر و، صبر ِبهْ                     گويد كه آري اي َنزِهحق همي
به  خواهمين مم ،شوميم تياذ يليبه خدا، من خ ميكنيم تيشكا ياريبعنوان هوش ،ما االن بعنوان روح ديگويم

 يصبر كن برا يول ،دانميم ،يشد تياذ يليآره خ :كه ديگويم گرددياو هم برم شوم؟يچرا نم يول ،تو زنده بشوم

  ،صبر كن، شكر كن نكندخالت  يها با من ذهن يشدگ تيبا هم هو يعني ،تو صبر بهتر است

  ۴۱۱مولوی، مثنوی، دفرت سوم، بیت 

  صبح نزديك است، خامش، كم خروش
  كوشم پِي تو، تو، مَكوشمن همي

سبك  يليها خ يشدگ تيخواب هم هو نيكه روز بشود، ا ينيمن را بب يعني ،يصبح هست كينزد يليتو خ يعني

 تياالن از خواب هم هو نندگانيشما ب از يليخ .به آنها گفته نشده نكهيا ينشدند برا داريانسانها ب نكهيعلت ا .است

  د،يشمرديتان را برنم يمن ذهن راداتيكه ا دينشده بود داريشما ب اگر ،ديشده ا داريها ب يشدگ
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 ياست، آبرو يبدل تيثيح كي ،ستيآبرو ن دهد،ينشان م يكه من ذهن ييآبرو نيكه ا ديااالن متوجه شده شما

 ،كند خودش زنده تينهايما را به ب خواهدياست خدا م امتيكه ق ديشوياالن متوجه م .زنده شدن به او است يواقع

 ،دارد آبرو ندارد يفقط من ذهن ،كمتر زنده شده هك يهر كس .آبرو دارد شتريب شود،يبه او زنده م شتريكه ب يهر كس

 چيه دانديخودش م يول ،ديهست يبا ارزش ،ديهست يعجب شما بابا آدم محترم نديجهان همه بگو نيدر ا نكهيولو ا

  آبرو ندارد.

آن ها غلط  ن،يها نب يشدگ تيهم هو نكيرا خاموش كن با ع يذهن من نياست ا كيصبح نزد ديگويخدا م پس

بعد هم  ،غروب كند يمان آفتاب زندگ يبا كارها ميشويباعث م ،مينيبيما هر لحظه غروب آفتاب را م يعنياست 

  كند.  وبكه آفتاب غر يشويخوب تو خودت باعث م تابد؟يچرا آفتاب نم مييگويم

من آفتاب  گذارديابر نم ديبعد بگو ،آورديابر را بوجود م نيكه ا ديپوشاند بصورت ابر بعد بگوآدم آفتاب را ب شوديم

من دنبال تو هستم لحظه به لحظه  ديگويات، م يمن ذهن يو رفتارها تيبا حرفها اوري. خوب ابر بوجود ننميرا بب

كه همه  ياهم داد، تو مكوش با من ذهنبه تو نشان خو يكن باز ها را اگر فضا را يشدگ تياست، من هم هو امتيق

  .ديدانيرا م نهايتان البته ا

لحظه دام مزد است،  نيو ا ميلحظه هست نيهمه مان در ا نكهيا ،ميما بخوان نجايمعنا را هم ا كي ديبله اما اجازه بده

 ميرا تجربه نكن يشاد نين آرامش را ايتا ا .يبه آرامش زندگ يزندگ يبه شاد ميما محكوم هست نكهيمثل ا يعني

 ،ميو آرامش تو را گرفت ميبله ما فضا را باز كرد :مييبگو ميريتا بپذمي دهد مرتب درد  دارد،يخدا دست از سر ما برنم

مزد ما  م؟يريگياست چرا مزد را نم نيسؤال ا حاال. لحظه دام مزد است نيشاد هستم، بله. پس ا ،آرام هستم

  .ميريگيمزد نم كه ميكنيم يچه اشتباه مينيما بب ديبا ،ه شدن به او استمزد ما زند ديگويكجاست؟ موالنا م

  ۲۹۸۱مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  تو موسيي، وليك شباني دري هنوز
  تو يوسفي وليك هنوز اندر اين َچهي

 ،دكنيم يصحبت موس يوقت باشد ادماني ،زنده است يزندگ تينهايبه ب نكهيبعنوان ا يموس ،يهست يموس تو

 ،هستند ياريهوش كيهمه  نهايا ،شوديصحبت بودا م ديجد ياالن در نوشته ها اي كنديم يمصطف كند،يم وسفي

برگشته به خدا زنده شده،  ارانهيو هوش تيشده افتاده به محدود تيدر انسان هم هو ،رفته انسان ياريهوش يعني

خدا زنده شده اسمش ممكن است  تينهايبه ب رفته جهان برگشته ياريهوش پس ،هستند ياريهوش كيهمه  نهايا
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اسمش  باشد كه لقب حضرت رسول است، يباشد، اسمش ممكن است مصطف حيباشد، اسمش ممكن است مس يموس

 كيهمه  ،كنديفرق نم ،دياسمش ممكن است شما باش د،باش وسفيممكن است بودا باشد، اسمش ممكن است 

   .جنس هستند كيهستند همه  ياريهوش

 وسفيتا چوپان بود به خدا زنده نشد،  يمنتها موس ،ميهست وسفي م،يهست يما همه از جنس موس ديگويم پس

بود و به  يهم در چوپان يها، موس يشدگ تيچاه هم هو ،چاه فكر يتو يعني .هم تا در چاه بود به خدا زنده نشد

بزرگ دارد و  يمن ذهن كي آدمكه است  نيحالتش ا كييعني  يو منظور از شبان .مشغول بود يجهان نيا يزهايچ

بابا من چوپان  يشويهست كه متوجه م يموقع كي ،است گرانيرا هم عوض كند، چوپان د گرانيدوست دارد د

كه من  ستيچ نيا ،به خدا وصل باشم ديمن با ،درخت هستم كيمن مثل  ،من فقط خودم هستم ،ستمين گرانيد

   يمشغول هست يهنوز به چوپان يهست يتو موس ،يشويخدا زنده م كنار به يگذاريهمه را م ،چوپان مردم هستم

  .يهنوز در چاه فكر هست يول يوسفي تو

  ۲۹۸۱مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  نرسد مر تو را كه توزان مزدِ كار مي
  پيوسته نيستي تو درين كار، گه گهي

واقعاً به خودش نگاه كند  ديبا يهر كس .يستير نكا نيدر ا وستهيكه تو پ يريگيد نممزلحظه تو  نيعلت در ا نيا به

 كنديروز م كيا نه، اگر ي كنديخودش كار م يُبعد معنو يخودش رو يچهار ساعت رو ،هر روز پنج ساعت نديبب

را  چهيبروم ن خواهميمن م دييبگو دييايكردم ن شبارها من از شما خواه .ندارد يراه درست اي كنديروز نم كي

شما  د،يشاخ به آن شاخ نپر نينه از ا ،را مطالعه كنم، آن را مطالعه كنم تيحيمس ،بودا را مطالعه كنم ،مطالعه كنم

 ديگذاريم زيهفت تا هشت تا چ يتمركزتان را رو يچون وقت .ديتمركز كن ،ديموالنا را مطالعه كن نيهم دييايب

 يدر پ يعنيكار  نيدر ا وستهيتو پ يعني د،يشويم جيبدتر گ ديفهميرا هم نم چكداميه ،شوديم قيتمركزتان رق

  .يستيو صبر و شكر ن ييو فضاگشا ميسلت

 اي ميدار يا فهيما هم وظ ايمشغول باش تو متوقف نشو آ مييگويبه خدا م يكه وقت ديشما بدان خواهميم فقط

را نشان بدهد به ما،  نيا واندتيذهن م م،يكن زيپره ييزهاياز چه چ ميبدان ديما با م،يدار فهيما وظ اتفاقاً  م؟يندار

كنم، هر  جاديا ديكنم، درد نبا دينبا بتيغ م،يبگو ديكه دروغ نبا دميمن فهم دييگويم .ديكرده ا دايشما اتفاقاً پ

آفل  يزهايآفل را بشناسم، چ يزهايچ ،گذرا نچسبم زيچ فلآ زيبه چ ،نمينب نميبيم يمن ذهن نكيبا ع دميموقع د
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 ،كار نداشته باشم يبا كس ،من فقط حواسم را به خودم بدهم ،ن مقاومت نكنم، من قضاوت نكنمم ندازم،يگذشته را ب

 رنجم،يمثًال دارم م ،كنميم جاديدرد ا دمياگر د ،شهيآشكار تر از هم اي ،دهدياست كه ذهن نشان م ييزهايچ نهايا

دارم نسبت به گذشته تأسف  ،كنميم سهيمقا گريد يكيدارم خودم را با  كنم،يم بتيدارم غ كنم،يحسادت م ارمد

را ذهن نشان  نهايكنم، خوب ا ياحتراز كنم، دور ديبا نهاياز ا ترسم،يم شوم،ينگران م ندهينسبت به آ خورم،يم

   د؟يحواستان به خودتان هست كه كار كن وستهيشما پ دهد،يم

است  امتيلحظه كه ق نيكه در ا مييبگو ميخواهيندارد، پس م دهيگاه فا گاه،يراه گه گه نيتو در ا يستين وستهيپ

 يعنيكه مزد  ديگويو االن به ما م ،كه خدا به ما مزد بدهد ميدرست كار كن ديلحظه روز مزد هم هست، ما با نيا

  .ميخوانياالن م بله. آگاه شدن به من

  

  

  *** پایان قسمت اول ***
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  ۵۷۴مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  من نخواهم مزدِ پيغام از شما                        از صفا با قوم :هر نبيّي گفت

به  خواهميمن از شما نم يعني خواهم،ياز شما نم غاميخلوص كه من مزد پ يبه قومش گفته از رو يغمبريهر پ يعني

  . غامميپ يبرا ديبده يزيچ كي اي د،يمن پول بده

  �� ۲۹، آیه )۱۱(قرآن کریم، سوره هود ��

… 

م عهد کرده است...  نوح (ع) گفت: و ای مردم از شما ما نخوا   که مزد مرا خدا 
  

  كه مزد زنده شدن به او است.  ديبگو خواهديو م

  ۵۷۵مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  داد حق دلّاليم، هر دو سَري                         من دليلم، حق شما را مشتري

 ميرا هم كه بارها خوانده ا نيا ،شما خدا است يمن ذهن يو مشتر كنميم تيهستم من شما را هدا شوايمن پ ينعي

 تيشما همه هم هو يعني .است دهيبهشت خر يشما را به بها يها يشدگ تيكه گفت كه خدا هم هو ياشتراهللا

  .شوديشما گشوده م يفضا .ديرا بده گريد يزهايبا درد با چ يشدگ

 يحق دالل ديگويو م .است يبهشت ماد رونيگشوده شده مركز شما است انعكاس آن در ب تينهايب يفضا تبهش

جهان را  نيو ا ،كنميم يزندگ ييكتاي يدر فضا ،هستم ييكتاي ياست كه من آگاه به فضا نيمن را داده و آن ا

  .ميرا هم كه بارها خوانده ا تيب نيو ا دهم،يهم ادامه م يمن به او زنده شدم به كار اصل يعني .كنميم ليتبد

  ۱۲۰۸مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  ز دل  زديهزاران ترجمان خ صد                  و ِسجِل  ماءيا رينطق و غ ريغ

مال ذهن است، هزاران تا بركت از مركز گشوده شده ما به  نهايو اشاره، و نوشتن كه ا ماياز ا رياز گفتن غ ريغ يعني

 دياول با ،است امتيروز ق ،ميهست واريما بر سر د و. كنديم لين بركات خدا جهان را تبدساطع هست، و با آ رونيب

مزدم هم زنده  م،يريگيآورده گفته كه من مُزدم را از خدا م اميكه پ يغمبرياول هر پ ديگويم. ميخودمان زنده بشو

  ستجهان ا نيماندن است و آوردن بركات به ا ييكتاي يفضاشدن به او است و در 

  
  



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٢٢صفحه: 

  ۵۷۶مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 چيست مزدِ كاِر من؟ ديداِر يار

  گرچه خود بوبكر بخشد چل هزار

درهم  ايبه نام بوبكر چهل هزار دالر  يآدم كي رونيخدا، اگر چه در ب داريد ست؟يچ يهر انسان يعنيكار من  مزد

 ست؟يمزد كار همه چ .اري داريد ست؟يكار شما چ پس مزد .كنميكار نم نيا يبرا ،را نيا خواهميبه من بدهد، من نم

 شهيهم ،يكنياش را گفت گه به گاه، گه به گه كار م يكي. ميكنينكند ما بد كار م رسد؟ي. چرا مزد كار نماري داريد

  .ستين وستهيكار شما پاين  د،يكنيكار نم

ما را به خودش  مياز خدا بخواه نكهيا يبجا ميكنيما مثًال عبادت م ميكنيفكر م ست،يچ ميدانيمزد كار را نم ديشا

كه  ميكنينم ييما فضاگشا ،كار ماست اي ،مزد عبادت ماست نيآن را بده ا ،آن را بده ،را بده نيا مييگويزنده كند م

 شود،يم ادتريپول ما ز ،ديايب يخرد زندگ ،فضا گشوده بشود نياگر ا ،شوديم اديبشود، چون پول ما ز اديپول مان ز

 تيهم هو نديآيچون همه م ،ميدار يشدگ تيهم هو ديچون ما د يول ن،يندارد در مقابل ا يآن كه اصًال ارزش

  مركزشان گذارنديها را م يشدگ

ترازو در واقع  ،ميمثًال ما ترازو دار كنند،يم ريتفس يشدگ تيهم هو نيرا هم برحسب ا يمعنو يها غاميپ تمام

شِكر را درست  ديكه با كننديهمه فكر م .حضور است ياريو هوش يجسم ياريكردن هوش زانيم ايباالنس كردن 

آن  رد،يگيمعادل بشود وگرنه خدا آدم را م نوريا ميشكر را هم بگذار نوريا ميرا بگذار لويك مين لو،يك مين ،يوزن كن

 ديگويدرون، ترازو م است در يگريد زيچ كيترازو  نيا يباشد، ول يآنطور ديساده است واضح است كه با يليكه خ

  :يوقت

  ۱۹۰۰م، بیت چهارمولوی، مثنوی، دفرت 

  من روشنم ،يتو با من روشن تا                  من كم كنم ،يترازو كم كن از 

 يكن اديرا ز يمن ذهن نكهيبه محض ا ديگويم ،يدرست وزن كن ديكه موقع وزن كردن شكر حتماً با ديگوينم

با من روشن  يكنيفضا را باز م يوقت كنم،يمن كم م ،دهميتو نم به گريد يمن زندگ ،يكن اديرا ز يجسم ياريهوش

من هم روشن هستم، پس مزد  دهم،يهم م نمن عمل كنم، م يگذاريم ،يكنيقضاوت نم ،يكنيمقاومت نم ،يهست

  است،  اري داريكار د
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  ۵۷۷مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  ه، ُدِرّ عََدن؟َكي ُبَود ِشْبهِ َشبَ                               چل هزاِر او نباشد مزدِ من

 چكسيكه ه ديبگو خواهديم يعني .ونيليچند م ايصد هزار  اي ،ستيچهل هزار دالر او مزد من ن ايهزار درهم  چهل

و موقع  ،ميچقدر انباشته كرد مينيبب مييايكه ما ب ستين نيا ياصالً منظور زندگ كند،يكار نم نهيزم نيپول در ا يبرا

 ،ميبه او زنده بشو ،ميبه روز برس ميتوانيكه قبل از مردن م مينيبب ميخواهينه، ما م .ميدالر داشت ونيليمردن چند م

شِبه  نكهيا يبرا ستيچهل هزار او مزد من ن ديگويم ليدل نيما رخ بدهد، به هم امتيق اي ،ما را او زنده كند امتيق

حضور است، زنده  ياريدُر َعدن هوش گرانبهاست ديمروار كيدُر عَدن  شفاف است و متيسنگ كم ق كي شََبه ،شََبه

 يتو ديما نبا نيپس بنابرا شود؟يحضور م هيشب يك يمن ذهن ديگويم .است يشدن به او است شِبه شََبه من ذهن

  .م،يكن يماد يو تجسم ُمزدها ميذهن بمان

 شود،يسمان پرت محوا م،يكنيكار نم وستهيپ نكهيا يبرا رسدياست مزد كار نم اري داريمزد د م،يديرا فهم مزد

 يكه صبر و شكر و عذرخواه مياكار درست بارها گفته م،يدهيكار را درست انجام نم م،يكنيالزم را نم يزهايپره

 ميداريو آن را نگه م ميرسيم يمن ذهن متيسنگ كم ق بهآخر سر  جهيو در نت نهايا يرو ميكنياست، ما تمركز نم

در دام  شهيكنم كه ما هم يادآوريرا هم بخوانم  نيا دي. بله اجازه بدهشوديمحضور ن يموقع ُدر گرانبها چيو آن ه

اگر  يعني يحركت ما در جهت سازندگ نيو كوچك تر دهديم يرا زندگ مزد. ميبشو ميتسل ديفقط با ميمزد هست

را هم  نهايا د،يآيخدا به حساب م يدر ترازو ،از ما سر بزند يعمل كي يفكر كي ميفضا را باز كن ميبشو ميما تسل

  .ميخوانيامروز م

  ۱۵۰۱مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  تا بَُود كاَرت سليم از چشمِ بَد           كار، پنهان كن تو از چشماِن َخود

 تيمحدود قيما مرتب از طر .كنديما كار م يمن ذهن ،ميكه كار كن ميكنيرا خاموش نم يما من ذهن ديكن توجه

كار را از چشمان من  ديگويم تابد؟يچرا نم مييگويبعد م ،كه آفتاب غروب كند ميشويما مرتب سبب م م،ينيبيم

سه حالت صبر و شكر و  نياز ا يكيدر  ديبا ام نديما نب يمن ذهن نكهيا يخودت پنهان انجام بده، برا يذهن

كه  يزندگ ايا از خد يچه؟ عذرخواه يبرا يعذرخواه شود،يم ميمنجر به تسل يعذرخواه نيا م،يباش يعذرخواه

 د،يديبله؟ ترس د،يشد نيخشمگ دينيبمي  كدفعهيشما  م؟يخواهيعذر م يك ما من كار كردم. يقرار بود تو كار كن

من  يعني ؟يچ يعني د،يكنيم بتيغ ديدار د،يحسادت كرد د،يواكنش نشان داد نده،يبه آ ديبه گذشته رفت ديرفت
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را باز  ضافو  ديعذر است كه موضوع را متوقف كن يعذر موقع نيا و ديخواهيفورًا از خدا عذر م ،يآمدم من ذهن

 ،ييفضاگشا ايمنجر بشود  ميبه تسل ديبا يهر عذرخواه ،است يعذرخواه نيا .ديو آن حالت را ترك كن ،ديكن

 نيا نكهيا يعني يعذرخواه م،يكنيبحث و جدل م ميكنيمقاومت م ميدار ميديد ميمُچ خودمان را گرفت كدفعهي

  .ديكن كتو ذهن را سا ديفضا را باز كن ،ديرا تمام كن تيوضع نيكت را احر

لحظه مرتب  نيدر ا امتيخودمان در روز ق يمن ذهن نكهيا يعنيخودمان سالم بماند،  يكار ما از چشم بد من ذهن كه

همه تان  ميندقدر خوا نيا گريمعروف هم كه د تيبله، در آن ب .است يها در حال خرابكار يشدگ تيهم هو ديبا د

  :گفت ديحفظ شد

  ۵۵۰، بیت پنجممولوی، مثنوی، دفرت 

  تندنفسِ زنده سوي مرگي مي              كندچون ز زنده مرده بيرون مي

از خودش  ،از امتداد خودش خواهديخدا م يمدت كيز زنده، زنده خودش است، امتداد خودش است، پس از  چون

 ديحول محور نابود كردن خودش گشتن، شما با كنديوع مشر يمن ذهن جهيدر نت .كند رونيرا ب يمرده من ذهن

تو  ستم،يمن تو ن دييو بگو ،كنديم يدارد خرابكار يمن ذهن نيكه ا دينيباز شده بب يفضا ايبعنوان حضور ناظر 

  .شومينم تيمن با تو هم هو يكن يخرابكار

كه مال من  يانرژ جهيدر نت كنم،يممن ن ،است نيكارت خوب هم ؟يدعوا كن يواكنش نشان ده يخواهياالن م تو

من  و ،يندازيراه ب ياوقات تلخ ،يدر تو كه تو با آن دعوا كن كنمينم يگذار هيسرما ،كه مال من است يزندگ ،است

دام مزد هم  نيا .چون در دام مزد هستم دهميكارم را انجام م ،پنهان از چشمان خرابكار تو كنميتو را ساكت م

و آرامش من را  يآن شاد ديگفته با ،دام گذاشته كيكه دام مزد خدا ما را در  ديگويم ينعيجالب است،  يليخ

   م؟يبرو ميتوانيكجا م ام ،كرده ريذهن ما را اس يچون تو ،يبخور يتوانيتكان نم شود،ينم گريوالسالم جور د يريبگ

  ۱۵۰۲مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  خويش را تسليم كن بر دامِ مُزد
  گه از خود بي ز خود چيزي بدزدوان

از هر  يزندگ ،است امتيلحظه ق نيداِم مزد مثبت است، ا ،لحظه است نيكن به داِم مزد كه ا ميخودت را تسل بله

 ميبالغ شد ،ميستين تيخودمان هم هو يبا خرابكار گرياالن د ،ميكنيم يما خرابكار ،كنديطرف دارد به ما كمك م
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 .ميكنيو فضا را باز م ،ميشويم ميگفت ما تسل مروزهم ا ،كرامت ايمالمت و  يفوراً بجا ميكنيم يهر موقع خرابكار

  ،خودش است داريمزد هم د ،به ما مزد بدهد خواهديلحظه او م نيدر ا ميفهميپس م

 ميحظه بپرهر ل ديو ما نبا وار،يخدا ما را گذاشته بر سر د ميهست وارياست و ما بر سر د امتيو از اول هم گفته، ق

. ميدهيم يآشت ييكتاي يجهان را با فضا نيو ما ا ،مينيبيجهان را م نيهم ا ،مينيبيرا م ييكتاي يكه هم فضا نييپا

 اي كنديم لينه؟ موالنا االن دارد ما را تبد اي كنديكار را م نيا كند؟يموالنا چكار م م،يكنيم ليجهان را تبد نيو ا

 نهايسخت است ا يليخ م؟يدانستيرا از كجا م زهايچ نيداده، او نبود ما ا اديبه ما  زير چچقد گر،يد كنديم داردنه؟ 

   .كردن دايرا پ

  ۱۵۰۲مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  خويش را تسليم كن بر دامِ مُزد
  وانگه از خود بي ز خود چيزي بدزد

بگذار او عمل كند  ،لحظه نيرا باز كن در افضا  يعنيكن  ميخودت را تسل ،است امتيلحظه است كه ق نيمزد ا دام

 تيهم هو كيآن موقع  ،ديگوينم يزيبسته شده چ شيها چشم كهيدرحال يو بدون دخالت من ذهن ،او فكر كند

  بله. نداز،يرا از خودت بدزد، بشناس، ب يشدگ

بزرگ  دياجازه بده دهم،يفرستاده انتخاب كردم به شما نشان م نندگانياز ب يكيرا كه  يريتصو كي نجايدر ا بله

  .دينيمثلث را نشان بدهم به شما بب نيدوباره ا خواستميم دينيب يم .گريد دينيبيرا، بله االن فكر كنم م نيكنم ا

اش  يكينوشته  تيدو تا ب يدر آن ضلع عذرخواه يول ،مثلث است كيصبر در آن مركزش مثل  ،يعذرخواه شكر،

   :است

  ۴۳۱ مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت

  كه َفمَْن يَْعمَل بِمِثقالٍ َيرَه                          توبه كن، مردانه سر آور به ره

بگذار من  ا،يو صبر ب يشو، به راه شكر و عذرخواه تيمردانه انسان گونه هدا نجايتو برگرد و انسان گونه در ا يعني

 ،ميبشو ميذره ما تسل كي يكه حت دهديكه نشان م ،ها را به شما نشان خواهم داد هيآ نيكه االن ا .كنم تيتو را هدا

هم اگر عمل  يو با من ذهن ،ديآيبه حساب م ،ميبكن كين ركا يعني ،ما عمل كند قيلحظه و او از طر كي ،ذره كي

  :نوشته يدر ضلع عذرخواه دوباره ،بله د،يآيهر دو به حساب م ،ديآيبه حساب م ميعمل بد كن يعني ،ميكن

  



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٢٦صفحه: 

  ۷۷۰م، بیت پنجمولوی، مثنوی، دفرت 

  همه جان كندن است ،توبه يب عمرِ 
  از حق بودن است  بيغا ،حاضر مرگ

كند  يكند در ذهن زندگ يداشته باشد و آن تو زندگ يكه فقط من ذهن يكس يعنياست  يعال اريبس تيهم ب نيا

ست و مرگ نقد عبارت از اين ا .ش جان خواهد كند و اين مرگ نقد استاهبه خدا زنده بشود، اين آدم هم برنگردد

كه حق از مركز شما غايب باشد. كسي كه مركزش پر از انباشتگي است، حتماً خدا از مركزش غايب است. در شاخه 

   :صبرش نوشته

  ۲۲۵۸مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

  لهفتاح الصّ صبر مِ  ،صبر بايد         كفر آمد گله ،ام اوستسّچونكه قَ 

لحظه خداست. بنابراين گله كردن، شكايت كردن كفر است.  بله، قَسّام يعني تقسيم كننده. تقسيم كننده در اين

هاي گذشته شكايت را فهميديم كه شكايت از ابزارهاي مهم من ذهني است. گله و شكايت چيزي است كه در برنامه

يزهاي اوست كه دارد چ :كند كهاشاره ميموالنا بينيد كه در تقريباً برخي ابيات آشكارا شما بايد از آن دوري كنيد. مي

و شما بايد از موقوف علل بودن يعني چيزهاي اين  ،كندو زندگي شخصي شما را اداره مي ،كنداين جهان را اداره مي

دانستن به درآييد. صبر بايد بكنيد براي اينكه صبر كليد گشايش و كليد خودتان جهاني را سبب بدبختي 

  :هاي ايزدي است. دوباره در شاخه صبر نوشتهبخشايش

    ۴۰۰۳ی، مثنوی، دفرت اول، بیت مولو

  بام بالصوعلَ اَ  اهللاُوَ  ،صبر كن                               نه شتاب ،صبر آرد آرزو را

 دانيد امروز هم گفت زنده شدن به اوست. البته آرزوهاي اين جهاني هم همين طور. صبر مي آرزوي اصلي ما مي

با سرمايه گذاري نيروي زندگي  خواهد. بنابراين عجله قبول نيست. در هفته گذشته داشتيم گفت كه با عجله يعني

فلسفه و  شود. من ذهنيشود، يعني من ذهني ميدر فكرها و به صورت فكرها بلند شدن سبب چرخ شتابي مي

خواهد آن را به هم كند، ميو خدا مرتب به فلسفه و منطق خوار و ذليل ما حمله مي ،كندمنطق مستهان پيدا مي

  ر كن خدا به راه درست داناتر است. دانيد. و تو صب مياينها را بريزد، 

   :بينيد نوشتهو در شاخه شكر هم مي
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    ۲۸۹۶، بیت سوممولوی، مثنوی، دفرت 

  نعمت و نعمت چو پوست جانِ  ،كرشُ
  دوست كر آرد ترا تا كويِ زانكه شُ

يت هوو فقط نعمت را ببيني ممكن است با آن هم ،شكر كردن جان نعمت است و نعمت مثل پوست است :گويدمي

خواهيم به توجه كنيد ما مي .آوردشاخه شكر كه ترا به ديدار دوست مي ،ولي اين شكر ،بشوي و آن بشود مركز تو

كوي دوست برويم. مزد رفتن به كوي دوست است. گفتيم اين لحظه دام مزد است، اين لحظه قيامت است. بله امروز 

وقفه خواهيم كه بيخوانيم ببينيم كه اينكه ما از خدا ميا را ميهم ما از خدا تقاضا كرديم كه تا روز از پا مشين. اينه

  دهيم. داريم آن كارها را توضيح مي ؟كار كند و ما را به روز برساند، ما هم بايد كاري بكنيم يا نكنيم

  ۲۸۸۲، بیت سوممولوی، مثنوی، دفرت 

  كرد ياد ببايد را حق نعمتِ                    كرد آزاد تانكه نعمت آن شكر

ر آن نعمت كه ما را آزاد كرده. واقعًا ما االن آزاديم. درست است كه يك من ذهني سطحي داريم. رها گويد شكمي

شدن از من ذهني با استفاده از آموزشهاي موالنا بسيار ساده است. به شكر آنكه ما از حيوان پريديم به ذهن انسان 

نور و اينور را هر دو ببينيم و بايد به خاطر اين كار توانيم آو در ذهن انسان باالي ديوار هستيم كه با فضاگشايي مي

  به خدا شكر كنيم. 

تواند نبات هميشه بايد يادمان باشد كه ما كي هستيم، ما انسان هستيم، ما را انسان از يك هشياري جامد كه مي

نتخاب داده، اراده آزاد تواند جماد باشد آزاد كرده و آورده به ذهن، در ذهن قدرت اتواند حيوان باشد، ميباشد، مي

داده، تسليم را ياد داده به ما و همين طور االن شكر و عذرخواهي و صبر را ياد گرفتيم. پس به خاطر همه اينها ما 

  بايد شكر بكنيم. 

  بله، اجازه بدهيد فقط يكي از آن بيتها را اينجا بخوانم كه مهم است. 

  ۴۳۱مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  كه َفمَْن يَْعمَل بِمِثقالٍ َيرَه                          انه سر آور به رهتوبه كن، مرد
به صورت  ،گويد مردانه توبه كن و به هدايت درآي. توبه كن يعني عذرخواهي كن، برگرد از ذهن و فضا را باز كنمي

اينها همه سر آوردن به راه  .حضور ناظر و خاموش در اين لحظه نگاه كن، قضاوت را صفر كن، مقاومت را صفر كن

تواند ما را هدايت كند. اگر مقاومت ما صفر نباشد، قضاوت ما صفر نباشد، ست. راه يعني آنجايي كه زندگي ميا
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بريم ديگر. اگر شما ديگر قضاوت كنيد، تواند ما را هدايت كند. چون ما داريم خودمان را ديگر راه ميزندگي نمي

  بوده ديگر. خورد. تا به حال هم همين طورقضاوت او ديگر به درد نمي

آورد و اتفاق اين لحظه اينكه او اتفاقات را به وجود مي شود وبشو مي :گويداصًال اين اصطالح كن فكان يعني او مي

ترين اتفاق براي ما افتد و اين لحظه بهترين اتفاق و مناسببراي خوشبخت كردن يا بدبخت كردن شما اتفاق نمي

كند. كي؟ كند؟ او. از يك چيزي ما را آگاه ميكند؟ خدا. كي تعيين ميتقدير مي كند وافتد، اينها را كي تعميم ميمي

هاي بيروني، علل بيروني نسبت ندهي. براي اينكه من ذهني گفتم كه مواظب باش كه اين اتفاقات را به سبب .موالنا

  تواند ببيند. كل را نمي

يك تيكه هست. همه چيز به هم ربط دارد. همه چيز به  توانست كل را ببيند، به طور كلي تمام كائناتاگر كسي مي

بيند. اينها را توضيح دادم. و كند ميهم بافته شده. چيزي جدا از هم وجود ندارد. ولي من ذهني مرتب تكه تكه مي

 توانيم از توي اين اشتباه دربياييم و ديدنش خيلياشتباه عظيمي است و ما نمي اينيكي از اشتباهاتش اينست كه 

و آدمهاي بيروني و عوامل بيروني به وجود  ،آوردسخت است، عبارت از اين است كه اتفاقات را قضا به وجود مي

آيد كه يك چيزي در بيرون سبب اين كار شد. بله هميشه هم اين اتفاقات در آورند. گرچه در ظاهر به نظر مينمي

  جهت بيدار كردن ما هستند.

آورد، نه عوامل بيروني. توانيم بينيم و بفهميم كه اتفاقات را قضا به وجود ميهم نمي كنيم، اگرپس حاال ما قبول مي

. اگر نكنيد هميشه ذهن شما در اين اشتباه محدوديت يعني اين را اين خيلي مهم است كه شما قبول كنيد

يند، يك چيزي اينجا تواند يك چيزي اينجا بببيند. خيلي راحت ذهن ما ميكند و تكه ميمحدودبيني كه تكه مي

بينم. چون كل را گويد كه علت اين بدبختي، اين گرفتاري من همين چيزي است كه اينجا من االن ميببيند، مي

  بينيم، گفتم در كل همه چيز به هم ديگر ربط دارد.نمي

يست و جامعه گويد تقصير من نها ميو خيلي موقع ،افتد به وضعيت مسئوليت كاهش يافتهتوجه كنيد كه ذهن مي

م و بگوييم كه وقتي من يتوانيم بزنيم يكي را بكشداند. مثًال ما نميريزي شده كه ما را مسئول ميهم طوري طرح

اين شخص را ديدم، من در خانه دعوا كرده بودم، عصباني بودم يا همسرم اين چيزها را به من گفته بود. اين هم يك 

گويند نه تقصير شماست. ما شما را اين ديگر تقصير من نيست. ميچيزي گفت، من عصباني بودم، زدم كشتم. 
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كند كه كي چكار دانيم. راه ديگري هم ندارد. چون جامعه هم بر اساس من ذهني طرح شده و نگاه ميمسئول مي

  كند؟مي

آنها را هم بياوريم، تواند بنشيند بگويد كه بيا ببينيم قبالً كجا رفته بودي، شما چكار كرده بودي، ما قاضي آنجا نمي

تو مسئول رفتار خودت هستي. ما وقت نداريم برويم اين چيزها را بررسي كنيم. اين  ،گويند نهآنها هم مسئولند. مي

تواند بكند. اين چيز را و ذهن ما را تكه تكه مي .طوري است. ولي زندگي اين طوري نيست. زندگي يك تكه است

افتد مه اشتباه است. در زندگي، در كل، هيچ اتفاقي مستقل از اتفاقات ديگر نميو اينها ه ،داندمعلول اين چيز مي

فهميديم كه اتفاقات مان، ميفكرتوانيم ببينيم با توانستيم كل را ببينيم كه نميو در نتيجه اگر درست ببينيم، اگر مي

  آورد.را قضا را به وجود مي

  ۴۳۱مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  كه َفمَْن يَْعمَل بِمِثقالٍ َيرَه                          دانه سر آور به رهتوبه كن، مر
و  .بينداي انجام دهد، جزاي آن را مييعني مردانه توبه كن و به هدايت درآي، زيرا هر كس عملي را به اندازه ذره

و  بيند، به وسيله حضوراين بيت مهم است به دليل اينكه هر كسي اين لحظه با من ذهني عمل كند، جزايش را مي

است  بدبيند. يكي كار نيك است و يكي كار بد. با من ذهني كار فضاگشايي و تسليم عمل كند، باز هم جزايش را مي

  گويند. پس بنابراين، كنيد و اين دو تا آيه هم همين را مي. توجه مينيكو با تسليم كار 

  �� )۸(، ) ۷(، آیه )۹۹(قرآن کریم، سوره زلزال ��

)۷( 

  پس هر كس به اندازه ذره اي نيكي كند پاداش آن بيند.
 

)۸( 

  هر كس به اندازه ذره اي بدي كند جزاي آن بيند.
 

كند، جزاي آن ببيند. اينها  اي بدياي نيكي كند، پاداش آن ببيند، هر كس به اندازه ذرهپس هر كس به اندازه ذره

دانيد. اين بيت هم مهم است كه شما بدانيد حتي يكبار ما با فضاگشايي عمل كنيم، اين را خدا را شما بهتر از من مي

گفت. اين بيت آورد. بيت قبل همين را ميآورد. اگر يكبار با من ذهني عمل كنيم، آن هم به حساب ميبه حساب مي

  هم تاكيد بر آن است:
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  ۳۱۴۵مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

  در ترازوي خدا موزون بود                              يي گر جهدِ تو افزون بودذرّه
آيد. يعني اگر تو كوشش كني در يكي از اين اضالع مثلث باشي كه االن توضيح داديم، در ترازوي خدا به حساب مي

شويم، معلوم نيست چه يم، تسليم ميكنشما نگوييد كه ما هي فضاگشايي مي ،خدا اين را در نظر مي گيرد يعني

كنند، مقاومت كنيم. مردم همه ستيزه ميبيند، اينطوري ما وقت تلف ميبيند خدا اينها را، نميمي ،شود اصالً مي

كنيم، كنيم، از فضاي يكتايي عمل ميشويم و فضا را باز ميما هم تسليم مي ،خودشان را نشان مي دهندكنند، مي

گيري. منتها ذره ذره اضافه آيد، مزد ميبله به حساب مي ؟آيدآيد يا نميينها اصًال به حساب ميمعلوم نيست كه ا

  شود.مي

ها بدتر شد، اينجا هم ذره ذره كارمان دارد درست هويت شدگيهمين طور كه حال ما ذره ذره در محدوديت هم

كه اين طوري نبوده كه، ده سالگي حسابي برد، از اول ها خوابش نميشود. آن كسي كه چهل سالش است، شبمي

خوابد. پس ذره ذره اضافه شده. براي اينكه با قرص ميبايد برد، االن برد، بيست سالگي هم خوابش ميخوابش مي

  ديده. كرده. با من ذهنيش ميمرتب كار بدي مي

ده. براي اينكه با من ذهني عمل دانيد االن چرا حال مردم اين همه خراب شدهد كه شما ميپس همه اينها نشان مي

مقاومت كردند، قضاوت كردند، مقاومت كردند، قضاوت كردند. خدا فكر كردند  ،عمل كردندكردند، فكر كردند 

هايشان را نشانه گرفت، شكايت كردند، داد و بيداد كردند، گفتند خدا ما را دوست ندارد، دشمن هويت شدگيهم

  خوانم:شان اين طوري شد. بله، رسيديم به غزل، دو بيت را دوباره ميآخر عاقبتو  ،و به همه ناسزا گفتند ،ماست

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  !اي مُطرب شكَّرخا !اي يار قمرسيما

  آواز تو جان افزا، تا روز مشين از پا
  

 سودي، همگي سودي، بر جمله برافزودي

 تا بود چنين بودي، تا روز مشين از پا

و آواز ما وقتي با او يكي  ،و پر از شيريني هستيمماه رو هستيم كه ما در حالي كه از جنس زندگي هستيم فهميديم 

ها را به او نسبت خواهيم در حالي كه اين خاصيتشود، االن كه در ذهن هستيم ما، از او ميافزا ميشويم، جانمي
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وقفه چه كارهايي بكنيم. بعد هم گفت ا هم فهميديم بيوقفه كار كند. مدهيم كه از پا نشنيند، متوقف نشود، بيمي

 شوم، سودگذاري، سودي. هر موقع تسليم ميكه همگي سود است. اصًال ضرر نداريم. هر موقع پا در مركز من مي

شود، من آيد. من ذهني كوچكتر مي. در عين حال اين سود از سودن يعني ساييدن من ذهني به وجود مياست

و از بدو جدايي كه از او جدا شدم، هميشه او در حال اضافه كردن من بوده و االن كه در شب ذهن  ،شومبزرگتر مي

  هللا به روز برسيم. ءشا دهم همكاري كنم تا انوقفه كار بكند. من هم با او قول ميخواهم كه بيهستم، از او مي

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 !تهصد شهر خبر رفته، ِكاي مردم آشف

  بيدار شد آن خفته، تا روز مشين از پا

يعني اين خبر كه او در انسان به خودش بيدار شده به همه جا رفته. مخصوصًا، به همه جا يعني چه؟ يعني جماد شنيده، نبات 

نسانهاي كه اي مردم آشفته، مخصوصاً اي ا ،هاي ذهني شنيدند، همه جا رفته، به تمام كائنات رفته شنيده، حيوان شنيده، من

آشفته كه در من ذهني گير كرديد، آن خفته يعني خدا كه آمده بود در فرم، در خواب فرم خفته بود بيدار شد. آخرين مرحله 

  شويم. خفتنش ذهن بود كه اين خواب هم خيلي شل بود، يعني خواب ما. چون ما هستيم بيدار مي

رود. ، گفتم اين بركات به همه جا مياالن ما انسانهاي ديگر بگيريم وقفه كار كن. مشغول باش. حاال مردم آشفته راتا روز بي

اند. اي مردم آشفته اين جهان، يعني روي زمين، آن خفته يعني خدا در انسان به حاال ما انسانها را در نظر بگيريم كه آشفته

شروع كنيد به كار. او دارد كار خودش در حال بيدار شدن است و اين لحظه قيامت است، خبردار شويد. بنابراين شما هم 

گويد او دائماً دهيم كه. او يعني دارد تلويحاً ميكند. شما هم شروع كنيد به كار. تا روز مشين از پا. ما كه دستور به خدا نميمي

  افتيم. كند. اين ما هستيم كه بايد به كار بيفتيم. ما هم هشيارانه داريم به كار ميدارد كار مي

   ۸۳ن مشس، غزل مشاره مولوی، دیوا

 بيدار شد آن فتنه، كو چون بزند طعنه

 در كوه كند رخنه، تا روز مشين از پا

، با كنترل انده انسانها در پاركي كه درست كردهفتنه يعني آشوب. آشوب يعني به هم زدن اين آرامش مصنوعي من ذهني ك

بچه من است، فاميلهاي همسرم به دور باشيد، دخالت نكنيد،  گويند اين همسر من است، اين دو تااند. ميبه زور نگه داشته

دانم، خانه خريديم، فرش خريديم، مبل خريديم،  مبادا بياييد به هم بريزيد اين زندگي ما را، به زور به آرامش رسانديم، چه مي

كه آرامش مصنوعي دارد، دهيم، خالصه يك اينجا ما داريم يك جاي كوچكي درست كرديم، اين پارك كنترل شده مهماني مي

  بر اساس ذهن درست شده، اين آشوبگر يعني خدا به هم خواهد ريخت. 
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ريزد؟ آرامش مصنوعي ما و هر چه كه به آن دل بستيم و آرامش مصنوعي بيدار شد آن فتنه. فتنه يعني آشوب چي را به هم مي

گويد طعنه لن تراني، ها، خودش ميكند. يكي از اين طعنهپيدا كرديم كه او اگر طعنه بزند، طعنه بزند يعني چه؟ يعني سرزنش 

تواني ببيني. اين گويد كه مرا نميتواني ببيني، اين طعنه است. يعني خدا به ما كه امتدادش هستيم مينميمرا لن تراني يعني 

تواني ببيني. اين طعنه، يعني چه كه تو امتداد من هستي، خود من هستي، مرا نمي رخيلي زشت است. بايد خجالت بكشي. آخ

  طعنه خيلي بدي است. يعني تو مقامت را خيلي پايين نگه داشتي.

كني، اين در حد تو نيست، اينها بيني به جاي من، اين چه كاري است تو ميها را ميهويت شدگيبيني، همتو االن فرمها را مي

د. يعني حقيقتاً اگر ما چند بار فضا را باز كنيم، ببينيم افشكاش كوه ذهن را ميگويد اگر طعنه بزند، اين طعنهطعنه نيست؟ مي

درد ايجاد اش همه كنم. منگوييم كه اين كار خيلي زشت است، اين كار چيه من ميكه ما به چه كاري مشغول هستيم، مي

نم، دوست دارم مردم ككنم، دردها را زياد ميزندگي نمي زنم، خودم حسودم و زندگي مردم را به هم مياش همه كنم،مي

شوم. من به اين كارها مشغول هستم. به جاي اين كه به او زنده شوم، او را ببينم. شوند ناراحت ميموفق نشوند، موفق كه مي

  يعني ديدار يار فراموش شده. اين طعنه نيست؟

هنوز داري خودت را مقايسه  كني،ده سالگي، هفتاد سالت هست هنوز داري غيبت مي ،شما آمديد مرا ببينيد هر چه زودتر

شد. اينها  گيري، اندازه تو بايد اندازه من ميها خودت را اندازه ميهويت شدگيكني با آدمها، هنوز بر حسب فرمها و هممي

  شود. گويد اگر طعنه بزند، به شرطي كه طعنه را بگيريم ما، كوه متالشي ميطعنه نيست؟ مي

وبي در اين لحظه خدا انداخته به زندگي ما تا به هم نريزد، تا اين فلسفه و منطق خوار و به هر حال ما االن فهميديم يك آش

ها زندگي وجود دارد. اينها را بايد زياد كنم و منطق هويت شدگيگوييم در هماي كه ما ميذليل ما را به هم نريزد، فلسفه

اند، اشباع ياد كنيم، اينها را هم مركز ما را اشغال كردهدرست كرديم كه چطوري فكر كنيم و چطوري عمل كنيم تا اينها را ز

  توانيم ببينيم، اينها خيلي عيب بزرگي است. اند و ما يار را نمياند، پر كردهكرده

دانيم و  كنيم خيلي عاقليم و همه چيز را ميكند خيلي خردمند است، همه ما فكر ميعيب بزرگي است و به آدمي كه فكر مي

زند. طعنه او هم، طعنه يعني خدا، يعني يك چيزي را تواند چيزي به ما ياد بدهد، ولي او طعنه ميديم و كسي نميزندگي را بل

گوييم آقا خانم اين خيلي زشت است ديگر. اين خيلي كه ما با بدترين نوع من ذهني مي ،گذاردگذارد جلوي چشم ما ميمي

اش، به همسرش، به دوستش، به پدر و مادرش. مثالً آدم حسادت كند به بچه دهم. مثلاينكه من دارم انجام مي ،خجالت دارد

  گويد.شود و مثل اينكه دارد به ما ميزشت نيستند اينها؟ اگر ببيند شرمنده مي

م. گويد، چون ما و زندگي هر دو يكي هستيگويد و به زندگي هم ميبينيد، تا روز مشين از پا مثل اينكه به ما مياالن ديگر مي

كنيم، خرد بيشتر و بينش دانيم هشياري هستيم، يك خرده كه فضا را باز كنيم، مرتب داريم فضاگشايي ميحاال كه ديگر مي
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خواهيم ما. االن ديگر دنبال اين نيستيم كه ما چيزهاي بيروني را زياد كنيم. فهميديم كه در آنها زندگي بيشتر را از او مي

  دانيد ديگر اين را چندين بار خوانديم. ين آيه كه ميكند به انيست. بله، اشاره مي

  �� ۱۴۳، آیه )۷(قرآن کریم، سوره اعراف��

…… 

  سي بر كوه تجلى كرد، كوه را متالشي نمود ...مو پروردگار وقتي …
 

كنيم و زندگي در اين اش اين است وقتي مرتب فضا را باز ميولي خالصه گويم ديگربله، داستانش را خيلي زياد گفتيم، نمي 

كند و اين كوه ذهن شويد كه از جنس او هستيد، او شما را هدايت ميكند و شما متوجه ميفضاي گشوده شده، خدا تجلي مي

  زند. ر زندگي ميشود. از سوراخ آن، از فاصله دو فككند. سوراخ ميشود، يك جاي ديگر رخنه ميمتالشي مي

كنيم. ديگر دم به دمش ، رهايش ميددهآوري انجام ميزند و كارهاي شرمما وقتي ببينيم اين من ذهني ما نيستيم و ضرر مي

كرديم اين فلسفه ما دانيم اين عقل، عقل نيست. قبالً فكر مي شود براي ما. مياهميت ميگيريم، بيگذاريم. تحويلش نمينمي

خواستيم است، اين عالي است، ما كتاب خوانديم، ما سواد خوانديم، هيچ كس به اندازه ما باسواد نيست و مي است، منطق ما

خورد. هيچي االن فقط منتظريم دانيم، اين فلسفه و منطق ما هم به درد نميمردم را هدايت كنيم و االن فهميديم نه چيزي نمي

  هم مربوط به همين است:آيد يا نه. اين بيت كه ببينيم فضل ايزدي مي

    ۷۰۱مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  جهان در اويار، بيرون، فتنة                      عشق او پيدا و معشوقش نهان

و معشوق ما نهان است، به  ،پيداست ما را كشداي كه به آن طرف ميمان پيداست. نيروي جاذبهپس بنابراين ما انسانها عشق

اش در كجاست؟ در جهان است. ما هم و در جهان، يار در فضاي يكتايي است، ولي فتنهشود. يار بيرون، فتنه اچشم ديده نمي

خواهد و ما هم در انداختن فتنه به جهان مادي به او خدمت كنيم. اتفاقاً خدا به وسيله ما مي ،خواهيم در فضاي يكتايي باشيممي

  كه فتنه بيندازد به جهان. 

تا به وسيله  ،ا كه به هم بريزد، ما را از اين سيستم بسته ولي به نظر ما معتبر بيرون بياورداوالً فتنه انداخته به زندگي پاركي م

خوانم كه اينكه ما يك ذره هستيم در توي ما جهان را متحول كند. بله اين چند بيت هم كه بارها خوانديم سريع برايتان مي

  شويم و همين طور فتنه چه هست.مي شويم و خورشيدذهن فعالً پنهانيم، بيرون بياييم بينهايت مي

 اينتواند از طريق ما فكر كند، عمل كند، كنيم و او ميكنيم، قضاوت را صفر ميگويد وقتي ما مقاومت را صفر ميموالنا مي

بيند كه جلويش را بگيرد، اگر افتد و اين آشوب را چشمهاي من ذهني نميفتنه است، آشوبي است كه در من ذهني ما مي

  شان. گذارند فتنه بيفتد به منطقروند به ذهن و نميها ميچه بسا خيلي .گذاردند نميببي
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اندازد پس ابيات بعدي را زياد بخوانيد كه شما تسليم بشويد به دام مزد و چشمهاي من ذهني بسته شود و وقتي او فتنه مي

دهد كه اين را بينداز. اين رنجش را بردار بينداز دور. اين ميبه اين آرامش مصنوعي، شما اوالً مسئوالنه قبول كنيد، ثانياً نشان 

  گذارد. پسبيند. اگر ببيند نميهويت شدگي را بردار بينداز دور. من ذهني نميهم

    ۴۵۷۹مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  ايصد هزاران خرمن اندر حَْفنه                       ايما َرمَيَْت اِذْ َرَمْيتي، فتنه
اندازي، گويد تو تير نينداختي، من تير انداختم، يا تو تير نميكه مي ،ز طريق شما فكر كند، عمل كندگويد كه اينكه خدا امي

اندازم در اين لحظه. اين لحظه قيامت است و بهترين حالت تو اين است كه در حالت تسليم و عدم قضاوت باشي، من تير مي

فتنه است. اگر من لحظاتي از طريق تو فكر كنم، آشوب است اين. و  عدم مقاومت باشي، من از طريق تو تير بيندازم و اين تير

  هويت شدگي.خواهم ترا از اين ذهن بياورم بيرون، تو صد هزاران خرمني در يك مشت انباشتگي همخواهم چكار كنم، ميمي

  امروز اگر وقت بشود. ،بله، اين را االن بخوانيم، بعداً هم خواهيم خواند

گويد ما كمان و تيراندازش خداست. يعني خالصه اين است يا مي  انداختي، تو نينداختي و او تير انداختيعني تو وقتي تير 

اگر شما يك حالتي به وجود بياوريد كه خدا از طريق شما فكر كند، عمل كند، شما از اين سيستم بسته آبروي مصنوعي، 

شده پاركي كه دروغ است، از اين حيثيت بدلي كه دروغين  از اين زندگي چيده ،فلسفه و منطق مستهان يعني خوار و ذليل

  اش اين است است در اثر آشوب خدا رها خواهيد شد. و ترجمه

  �� ۱۷، آیه )۸(قرآن کریم، سوره انفال ��

  

  پران )به سوي مشركان(خدا بود كه تير بلكه اين ، اي پيامبر، تو تير نپراندي آنگاه كه تير پراندي
 

كني استفاده كني و مقاومت نميآورد به اين لحظه كه خدا بايد از اين حالت شما كه قضاوت نميموالنا اين آيه را و كاربرد را مي

ريق كند و آن حالت عذرخواهي و شكر و صبر هم عين همين است. در حالت صبر يا شكر يا عذرخواهي اين خداست كه از ط

آورم، در ترازوي كند و اين به نفع ماست و امروز هم گفت اگر تو يكبار اين كار را بكني، من به حساب ميشما فكر و عمل مي

  شود. اگر اين كار را نكني، از ترازو كم كني، من كم كنم. من موزون مي

هويت خواهيد ديد كه آشوب در اين هميعني اگر شما زياد تسليم باشي، مقاومت صفر باشد، قضاوت صفر باشد، به زودي 

و تمام  ،ريزدتان فرو ميد كه يكي يكي اين زندگي پاركيهستي و خوشحال ،ستيدنيو شما ناراحت  ،هاي شما افتادهشدگي

شود و قابل قبول است. يك ذره زندگي اينطوري بكنيم. قبالً ما در زندگي پاركي تان كه حقيقي است ديده ميهاي زندگيجنبه

كند. من خودم مثالً فرض كنيد كه ام متولد شده دو سالش هست، اين گلي است كه تازه رشد ميپذيرفتيم كه االن بچهمين

سالم هست. پدرم مثالً مريض است، خوب حواسمان به او هست. مادرم اين اشكال را دارد. بيزينسم مثالً اينجايش اين  ٣٥
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توانم پدرم را طوري نيست كه ما بدها را با هم زودي بايد بيندازيم. من كه نميبا هم هست. ايناش همه اشكال را دارد. اين

با هم هست. پس بنابراين پس اش همه ام كه دو سالش هست جاي خودش را دارد.آن جاي خودش را دارد. بچه ،كه جوان كنم

بودن پيش خواهد آمد. خالصه، سريع از فتنه افتادن به اين زندگي پاركي، زندگي جنگل، كل، كل را ديدن و با آن راحت 

  بخوانم، بارها خوانديم اين شعرها.

    ۴۵۸۰مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  ناگهان آن ذره بگشايد دهان                                  آفتابي در يكي ذره نهان

يت اي هستيم كه االن در ذهن هستيم و اين ذره اگر دهانش را باز كند كه امتداد خداست، ما هستيم، يك دفعه بينهاما ذره

  كند به تابيدن. شود كه شروع ميشود، تبديل به آفتابي ميمي

    ۴۵۸۱مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  ذره ذره گردد افالك و زمين
  پيِش آن خورشيد، چون َجست از َكمين

ر بزرگ شود، بينهايتش اين قدشود. اين قدر بزرگ ميشود يك خورشيد ميبهر انساني ذره است در ذهن. اگر از ذهن آزاد 

شويم، شويم، به اندازه خدا ميشود، يعني ما اين قدر بزرگ ميها و آسمانها و زمين در مقابلش ذره ميهست كه تمام فلك

ست ا صحبت سر ايناش همه خواهد در ما به خودش زنده بشود، قيامت است،شويم. خدا ميالبته هيچ وقت به اندازه او نمي

اندازد. االن گفتيم آن ريزد، آشوب ميما به خودش زنده شود. اول زندگي پاركي را به هم مي خواهد دركه قيامت است و او مي

خفته بيدار شده، خبر رفته به همه جا كه خوشحال باشيد آن خفته در يك موجودي بيدار شده، آن موجود انسان است، اين 

  مسئوليت در اين زمان به انسان داده شده. 

    ۴۵۸۲بیت  مولوی، مثنوی، دفرت ششم،

  اين چنين جاني چه درخورِد تن است؟
  هين بشو اي تن از اين جان هر دو دست

خواهد بيرون بيايد گويد كه حواست را جمع كن، امتداد خدا كه اين ذره باشد، مياالن به ما كه من ذهني داشته باشيم اگر مي

اين من ذهني چه جايي است كه  رمن ذهني داري، آخ. اي من ذهني، اي انساني كه هنوز دكه تو هستي، به اندازه خدا بشو

  همچو چيز بزرگي است، اين محدوديت، آن هم محدوديت ذهن چه جاي بينهايت خداست؟ 

  طعنه است ديگر. اش همه اينها
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    ۴۵۸۳مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  اي تِن گشته وِثاِق جان، بس است
  چند تاَند بحر در َمشكي نشست؟

كني اين طرز فكرت را. يعني اي هشياري كه ما باشيم چرا ن ذهني كه اتاق جان بينهايت هستي، چرا رها نميگويد كه اي ممي

و جانت را كه بينهايت است در آن زنداني كني. اين كار سبب درد  ،متوجه نيستي كه نبايد من ذهني درست كني مرتب

و به اندازه او بشوي همين لحظه. چقدر بايد يك اقيانوس در يك شود. اين ذره يعني تو به دستور زندگي بايد بيايي بيرون مي

  :گويدمشك قرار داشته باشد؟ بله، مي

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 در خانه چنين جمعي، در جمع چنين شمعي

 دارم ز تو من طمعي، تا روز مشين از پا

در اند. آن موقع ها. انسانها در فضاي يكتايي جمع شدهجمع شده يعني انسان ،در خانه يعني فضاي يكتايي، يك چنين جمعي

 طعنتوانند به شمع تو روشن بشوند. توجه كنيد، اينهاست كه بين انسانها تو به عنوان شمع هستي. يعني همه انسانها مي

او زنده شويم، توانيم به يك زندگي كه زنده هست، آن هم خدا هست، به است. ما حاال بگوييم شش بيليون آدم روي زمين مي

. ما جنگ اديان داريم، چرا اديان با ندهاي ذهني مختلف كه به جان هم بيفت او شمع ماست، يعني با شمع او ببينيم، نه با من

 ،جنگيدند؟ نهديدند، باز هم با هم ميآمدند به شمع او زنده بودند و با آن نور ميكنند؟ اگر همه اديان ميهم جنگ مي

  جنگديدند. نمي

د و بگويند تو نحيف است كه باورپرست بشوند و جدايي به وجود بياورند، در عالم جدايي من ذهني به جان هم بيفت پس

كافري، من ديندارم، براي اينكه باورهاي من بهتر از باورهاي توست، هيچ باوري بهتر از هيچ باور ديگري نيست. ما انسانها به 

توانند گويد حاال كه تو ما را ساختي يعني جمع آدمها مييم و اين همان وحدت است. ميبينشويم، با نور او ميشمع او زنده مي

كه روز را زودي به ما نشان بدهي. دست  ،به شمع تو زنده شوند و با آن نور ببينند، من از تو يك انتظاري دارم، يك طمعي دارم

  توست. 

ه به ما اراده آزاد داده. همين كه ما بفهميم انسان با انسان ديگر براي اينك ،دست اوست، بله ولي دست ما هم هست يا نه؟ بله

هويت شدگي با سطح توانند به شمع روي او زنده بشوند اين خيلي چيز مهمي است. ما ديگر از همهيچ فرقي ندارد، هر دو مي

ما كه قبول نداريم كه. او كه به  ،ردگوييم اين اين دين را دابا چيزهاي سطحي مثل باورها، مثل رنگ، مثل نژاد، مثل دين، نمي

توانند از آن يعني كائناتي است. همه مي ،تواند زنده شود. نه. براي همين است كه موالنا به اصطالح يونيورسال هستخدا نمي
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توانيم به او مي كه بفهميم كه ما با هم فرقي نداريم. ما ،استفاده كنند. پس ما يك طمع از خدا داريم كه زودي ما را به روز برساند

  زنده شويم. 

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 مير آمد، مير آمد، وآن بدر مُنير آمد

 وان شكَّر و شير آمد، تا روز مشين از پا

 رآيد؟ به صورت ما. بدمير آمد يعني خدا آمد، امير آمد، شاه آمد، منتها اين شاه ماه شب چهارده پر است. به چه صورتي مي

كند؟ ما. خواهد جهان را تبديل كند؟ ما. به آدمهايي كه تو ذهن هستند كي كمك ميهست؟ ما. به وسيله كي مي منير كي

  چطوري؟ با ارتعاش. نه با سلطه و كنترل و زدن، نه. 

تواند مثل شكر صحبت دهد به ما. شكر، هم ميو كسي آمد كه شكر و شير دارد، يعني هم شادي دارد، هم غذاي مقوي مي

تا بدر منير  ،د، فكر كند، هم انرژي زنده كننده است. حاال كه اينطوري است، تا روز كار كن. هم ما بايد كار كنيم، هم اوكن

شود و فضاگشايي، كه عذرخواهي منجر به تسليم مي ،صبر و شكر و عذرخواهي :بشويم. و اگر ما آن سه تا كار را انجام دهيم

شويم. يعني شما الزم نيست به كسي مراجعه كني. شما همين كار را بكني، از درون در اين صورت از درون ما متحول مي

  كند كه ما بدر منير شويم. منير در ضمن يعني نور دهنده، تابان. زندگي به ما كمك مي

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 اي بانگ و نوايت َتر، وز بادِ صبا خوشتر

 از پا ما را تو بري از سر، تا روز مشين

دهي تازه است، تازه  آهنگ زندگي تو كه به من مي و كنم، هر لحظه صداي توشوم، فضا را باز مياي كسي كه وقتي تسليم مي

هاي ذهن را خوانديم و خورديم. در اين لحظه كه فضا را خواند. تا به حال ما كهنگيهاي ذهن نمياست و نو است و با كهنگي

يد مرا دارد آكند. از درون دم او كه ميمنتها خوشتر از باد صبا، باد صبا گلها را باز مي ،آيدصبا مي دم او مثل باد ،كنمباز مي

كند، شكوفايي ما اين است كه به عمق كند، بينهايت او را زنده ميكند، حضور مرا باز ميكند، گل سرخ مرا دارد باز ميباز مي

  تواني ما را مست كني. يعني تو مي ني ما را از سر ببري.توابسيار عميقي از او زنده شويم. فقط تو مي

دهي، نه ابزارهاي بيروني. نه مالمت، نه كرامت، نه كمك يك بهويت شده نجات تواني ما را از گير اين فكرهاي همفقط تو مي

رخواهي هميشه تو كار گذارم با صبر و شكر و عذتواني از درون مرا متحول كني. پس بنابراين من ميآدم ديگر. فقط تو مي

  كني. من با انصتوا هيچ دخالتي، هيچ خرابكاري در كار تو نخواهم كرد. 

   :با توجه به آن بيت كه
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  ۵۵۰، بیت پنجممولوی، مثنوی، دفرت 

  تندنفِس زنده سوي مرگي مي               كندچون ز زنده مرده بيرون مي

گويم دخالت تو فقط خرابكاري است. اين را ديگر تشخيص يام دخالت كرد، ممن اينجا به صورت ناظر ايستادم كه اگر من ذهني

اي خواهم از شر تو رها بشوم، با تو هم ستيزهكند. من ميگويم تو دخالت نكن، فقط او ما را از شر تو رها ميدهم. به او ميمي

ي من ذهني كه تا حاال در سر توجه كرديد كه بانگ و نواخوب شوي. پس شما ندارم، دعوا ندارم. چون دعوا بكنم تو قويتر مي

آورد. يك آهنگ تازه، يك خرد تازه و اين از اي ميما پيچيده، سر ما در مركز ما پيچيده كهنه بوده. هر لحظه او يك چيز تازه

 و ما با صبر و شكر ،هويت شده آزاد كنداز شر فكرهاي هم ،تواند ما را مست كندباد صبا خوشتر است، دم اوست و اين فقط مي

  دانيم كه اين لحظه روز قيامت است.و مي ،وقفه كار كندگذاريم بيو عذرخواهي مي

  

  

  

  *** پایان قسمت دوم ***
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   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 مجلس به تو فرخنده، عِشرت ز دََمت زنده

 چون شمِع فروزنده، تا روز مشين از پا

شود، كي مبارك است؟ وقتي تو بيايي، وقتي تو قدمت را با تسليم مجلس ما انسانها از جمله مجلس من شخصاً كي فرخنده مي

شود؟ نه. اين مطلب خيلي مهم هم بيايد، فرخنده مي هويت شدگيگذاري، مجلس من فرخنده است. آيا همبه مركز من مي

ن حركت آن آمد به مركز به طوري كه با اي ،اگر االن توجه شما را يك كسي يا يك چيزي در بيرون بلعيد داست كه بايد بداني

  هويت شدي. خواهد باشد. شما با آن همشما واي به حال شما. قدمش نحس است. هر كسي، هر چيزي مي

. ديگر خراب شد. مجلس من، مركز من فقط به او مبارك است و خجسته است. يعني ش اين است كه او جاي خدا را گرفتمعني

د بشوم از شر فكرهايم و چه بخواهم چيز خوبي در بيرون به وجود بياورم و افتد. چه من آزاخوب است، اتفاقات خوب مي

  شادي من و زندگي من از دم تو فقط زنده است. يعني دم تو نيايد، 

  ۱۳۳۴مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  بپذير نََفخْتُ  ز رو دهدت جان او دمِ
  علل موقوفِ نه ست، َفيَُكون ُكنْ  او كارِ 

دهند. كنند، زندگي ميكردم سببهاي بيروني هستند مرا شاد ميكنند، تا حاال فكر ميت كه مرا زنده ميسببهاي بيروني نيس

و تو مثل شمع فروزان هستي. نه تنها فروزان هستي،  ،عشرت به معني زندگي و شادي است. شادي و زندگي من از دم توست

سوره نور گفته كه  ٣٣. يكي دوبار هم با استفاده از آن آيه معروف كني. توجه كنيد كه موالنا بارها به ما گفتهمن هم روشن مي

ها و دم او هي كنيد. با همين صبر و شكر و فضاگشاييما شعي هستيم كه يك دفعه ممكن است روشن بشويم. توجه مي

  شويم.شويم، يك دفعه به او زنده ميتر ميشويم و وسيعتر ميوسيع

تواند اين را بپذيرد و شويم. من ذهني نميافتيم. روشن مياگهان هستيم. ناگهان اتفاق مياي رستخيز ناگهان، ما رستخيز ن

گويند به خدا زنده بشو و حضور و اين كنيم، اينكه ميچي شد االن من دو سال است داريم كار مي رگويد آخمن ذهني مي

آورد كه به شما بگويد ك اتفاقاتي به وجود ميها يشود؟ به حرفش گوش نده. حتي بعضي موقعچيزها پس كجاست، چرا نمي

  كه شما اين قدر روي خودتان كار كرديد، ببين چطوري خشمگين شدي، چه چيزهايي گفتي، باز هم به حرفش گوش نده.

به  است كه ما را زندگيبايد پيوسته كار كنيم. تا روز مشين از پا. براي اينكه اين قانون الهي است. اين قانون ضربان تكامل 

خودش زنده بكند كه هر لحظه، كه در واقع بايد بگوييم اين لحظه، هميشه اين لحظه است روي ما و روي اين منظور خدا كار 

  كند. من ذهني هم از آنور مزاحم است. مي
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آن  تند و شما باتند، حول خرابكاري ميشايد يكي از بزرگترين كليدها اينست كه شما بدانيد كه من ذهني حول مرگ مي

گوييم كه آييم ميكنيم بعد ميدعوا مي ،گوييمافتد، ناسزا ميرويم يك جايي و يك اتفاقي ميهويت نشويد. حتي ما ميهم

گيريد، آن ياد كنم. شما آن موقع حاال يك چيزي را ياد ميخوب اين يعني چي. من االن ده سال است روي خودم كار مي

بينم، ن كرده، اين من ذهني كرده. بگوييد تو پريدي وسط اين كار را كردي، من ترا ميدانيد اي ولي مي .گرفتن به جاي خودش

من تو نيستم، تو خرابكاري  گويم من نكردم، هيچ اصالً پيشرفت نكردم.هويت نيستيم، من نميمن تو نيستم، من با تو هم

كردم، حواسم باشم، مواظب تو نبودم، نگاه نمي گويي من بايد مواظب توكني، من بايد موظب باشم تو نكني. آره راست ميمي

  گذارم.پرت شد، تو پريدي وسط خرابكاري كردي. ديگر نمي

خوانم. ابياتي كه من اين چند بيت از آن ابيات دوباره مهم مثنوي است كه هفته گذشته خواندم. براي يادآوري دوباره مي ،بله 

بريد. شما خواهش خير ديدم و شما هم اگر تكرار كنيد، بله خيلي استفاده ميخوانم به اين دليل است كه من از آنها مكرر مي

خوانم. فقط اينها را بلدم بخوانم. نه. تكرار ابيات مهم بياورم بخوانم. چرا اينها را مي ،كنم نگوييد كه من بيت مثنوي ندارممي

و فشرده، مثل قضايا هندسه. شما يك قضاياي هندسه را َكند. ابياتي كه چند تا چيز را موالنا آنجا آورده است كه شما را مي

  افتد. شود، هر جا الزم داريد يادتان ميتان ميكنيد، ملكه ذهنمرتب با حل مسائل مختلف تكرار مي

  ۲۳۵۷مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

 شُكر گويم دوست را در خير و شر

 زآنكه هست اندر قضا از َبد بََتر

اش بر كند، اتفاقي است كه ما از عهدهكنيم كه قضا اتفاق را طرح ميآورد، توجه ميي كه قضا به وجود ميگويد در اتفاقاتمي

توانيم از عهده آن بربياييم. اگر گذارد. ما حتماً ميآييم. اگر چالش به اندازه قدرت ما نباشد، قضا يا خدا جلوي ما نميمي

گويد كه در قضا از بد هم گذارد كه ما بتوانيم بلند كنيم. پس ميكيلو جلوي ما مي توانيم مثالً ده كيلو بلند كنيم، خدا نهمي

افتد گويد بد است، تو بپذير، شكر كن. شكر كن كه اين اتفاق دارد ميبدتر وجود دارد. يعني اتفاقي فعلي را كه من ذهني مي

شوي، وگرنه از اين بيني، به او داري زنده ميا ميشناسي، داري يار رهويت شدگي را ميگيري، همو تو داري چيزي ياد مي

  اتفاق بدترش هم هست.

  ۲۳۵۸مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

  صبر بايد، ِصبر ِمفتاُح الِصّله        گله آمد كفر اوست،  چونكه قَسّام
د. من ذهني پذيرنوقتي تقسيم كننده اوست، اين هم خيلي مهم است كه شما بدانيد كه قسام اوست. اين را مردم نمي

ها و عطاياي شود كرد. گله و شكايت كفر است. بايد صبر كنيد. صبر كليد بخششپذيرد كه قسام اوست. بپذير. ثابت نمينمي

  ايزدي است قبالً خوانديم. توجه كنيد دوباره
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  ۲۳۵۹مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

 غيرِ حق جمله عدواند، اوست دوست

  نكوست؟ َكي  با عدو از دوست شَْكَوت
باهاش  ،خوانم؟ براي اينكه ما دوست داريم چيزهاي بيروني را مخصوصاً آدمها را بياوريم در مركزماناين را براي چه مي

گوييم مبارك است اين. اصالً مبارك نيست. اصالً خجسته نيست. غير از خدا هر چيز ديگري كه شما هويت شويم. ميهم

كنيد و بياييد به مركزتان، دشمن شماست. و شما با اينها زندگي مي ،تان ببييندو ذهن نتاهايتان، پنج تا حسبتوانيد با حس

تواند مان كه مييعني تنها دوست ما خداست و از دست تنها دوستكنيد به دشمن. از دست دوست يعني خدا شكوه و گاليه مي

كنيم، هاي ذهني ديگر صحبت مي مان با منمن ذهني كنيم يا بابه ما كمك كند، به اين من ذهني، به اين مصنوع شكايت مي

م، اين را خدا از من گرفت، اينطوري شد، گله و شكايت و ايجاد درد. اين درست نيست. ما با من گوييم اين را از دست دادمي

  دهد. افتد شكر. آن اتفاق دارد يك درسي به ما ميزنيم. هر اتفاقي ميذهني حرف نمي

  ۲۳۶۰ پنجم، بیت مولوی، مثنوی، دفرت

  قرين دارد غمي نعمت   زآنكه هر              تا دهد دوغم، نخواهم َانگبين
گوييم رود، مي گوييم به به عسل آمده. وقتي آن ميشود، ميو زياد مي مي آيد هويت هستيموقتي آن چيزي كه باهاش هم

اندازم. هايم را ميهويت شدگيكشم و همست كه من درد هشيارانه ميا دهد اين نشان اينگويد تا دوغ مياين دوغ است. مي

هاي من از اين دانم اين غصهكنم. براي اينكه مييعني شكايت نمي ،خواهمرا نمي هويت شدگيدهد من عسل همتا او دوغ مي

شما درد هويت بشوي، هر نعمتي بيايد به مركز تو، آن ايجاد درد خواهد كرد. اگر ها آمده. با هر چيزي كه همهويت شدگيهم

ند. االن هم يك چيز جديد بگذاريد اين هم درد خودش را دها داهويت شدگيداريد االن و درد زياد داريد، اينها را اين هم

گذارد. آنها را در حاشيه نگه ترين آدم كسي است كه چيزهاي بيروني را در مركزش نميترين آدم و عاقلزيركخواهد داشت. 

ها را هم الي باشد، زندگي باشد. با عقل او ببينيد، با ديد او ببييند و زيرچشمي آن چيزها، نعمتدارد. مركز شما بايد خمي

  آيد، شكر كنيد. هويت شدگي از مركز شما بيرون ميببينيد. براي آنها هم شكر كنيد. وقتي يك هم

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 !اين چرخ و زمين خيمه، كس ديد چنين خيمه؟

 تا روز مشين از پا !ستن اين خيمهاي ا

شود در مركز من اين يك خيمه بزرگ است، باالخره من زمين اين خيمه هستم و گويد اين فرم من و آسماني كه باز ميمي

ديده كه. فقط ن ،اي ديده. همچو چادر بزرگي ديده؟ نهآسمان هم كه باز شده اين هم چادر من است. كسي تا حاال همچو خيمه

  اند. اين را بايد همه ببينند. ديده عارفان



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٤٢صفحه: 

 ناي ستون اصلي و مركزي اين خيمه يعني زندگي، خدا خودت را به من نشان بده. يعني ما بايد خيمه اي درست كنيم كه ستو

ها بوده، در نتيجه اين خيمه خيلي كوچك هويت شدگيها بلكه او باشد. ستون اصلي خيمه ما همهويت شدگياصليش نه هم

شود، يعني چي؟ يعني اين مركز باز بشود و باز بشود و باز بشود تا بينهايت بو تا اين خيمه بزرگ  ،جا به هيچي نيست شده،

بله اين چند بيت را هم  .دانم كه خدا هر لحظه در كار است، در اين كار است كنم و ميبشود. تا آن موقع هم من همكاري مي

  سريع بخوانم.

    ۱۲۵۸بیت  مولوی، مثنوی، دفرت اول،

 گر قضا پوشد سيه، همچون شَبَت

  هم قضا دستت بگيرد عاقبت
بايد تسليم شوي، همان  هويت كرده با چيزها، بعداً هم با دردها، حاالاگر قضا و تدبير الهي ما را به عنوان هشياري آورده هم

را شناختي، خواب را شناختي، شب را هويت شدگي. آمدي تاريكي قضا با تدبيرش دست شما را بگيرد، نجات بدهد از اين هم

شناختي، جدايي را شناختي، حاال بايد وحدت را هشيارانه ياد بگيري. بگذار قضا به تو ياد بدهد. قضا ياد بدهد يعني قضا اتفاق 

آن خيمه هاست. تو فقط فضا را باز كن، باز كن، باز كن تا به هويت شدگيآورد، اتفاقات هم معموالً حمله به همبه وجود مي

  برسيم االن. 

    ۱۲۵۹مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

  هم قضا جانت دهد، درمان كند         گر قضا صد بار، قصد جان كند
هر  ،اديز يعنيصدتا  ،ميدار يشدگ تيصدتا هم هو ،ما هستند جانبا آنها هم هويتيم مثل  هاي ما چونهويت شدگياين هم

نشو، با  تينشو، با پول هم هو تيبا فرزند هم هو .كند يبه جان ما حمله م نكهيثل ام ،رونيكشد ب يها را كه او م نيكدام از ا

ها را  نيا .نشو تيهم هو ارزشمفهوم با آن مفهوم با آن  نينشو، با ا تيبدنت هم هو ياعضا هينشو، با بق تيهم هو تييبايز

 يم يجان اصل رديگ يرا م يمصنوع يجانها نيا ديگو يم .رود يجانت دارد از دستت م يكن يو تو فكر م رديگ يم يكي يكي

  :ديگو يرا م نيهم .كند يم تينها يكه شما را ب ،زنده كردن به خودش است يجان اصل ،دهد

    ۱۲۵۹مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

  بر فراز چرخ، خرگاهت زند                     اين قضا صد بار اگر راهت زند
   يرو يدر جهت م شما

  ۳۶۸مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  َجهاتَتبي به ِكشد باز تا                                        داد َبال را تو جهتي هر از
 ،گرداند يبر م يه ،گرداند يبر م ،زند ياست، راهت را م يشدگ تيراه هم هو نيا ديگو يم ،بندد يراه را م يرو يم يجهت هر

نگه  نجايلحظه ا نين را در ابشود؟ توجه ما يچ .ميبرو دينبا يجهت چيكه در ه ميفهم يچرا؟ ما م ،گرداند يگرداند بر م يبر م
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 يچادر ما اندازه آسمان م نيو ا ميشو يتر م عيوس ،ميشو يتر م عيوس ميما دار واشي واشيو  ،است امتيلحظه ق نيا ميدار

از  ،است يمنظور وسعت اندازه زندگ ،را در بر گرفته زياست كه همه چ ييمنظور از آسمان فضا .شود يشود اندازه فضا م

   .خدا تينها يبه ب يفشرده شده من ذهن تيمحدود

ما هم هست.  تيخاص ،خداست تيدوتا خاص نيا ،تيابد يكي تينها يب يكي :هست تيدو تا خاص ميگفت ،يچ يعنيروز  ميگفت

 در روز باشد يهر كس .ميريم يما هم نم ،رديم يخدا نم او، يو جاودانگ يندگيپا اي يابد يلحظه  نياز ا ياو و آگاه تينها يب

   .رنديم يتن م نينسبت به ا اآدم ه ،رنديم يفهمد كه آدم ها نم يم ،شود ياز مرگ افراد ناراحت نم رگيد

 نوتو كه همچ يمن و زندگ يكند زندگ يم جاديطور كه ذهن ا نيهم .كند يم جاديذهن ا تيتوهم است كه محدود كيهم  نيا

دو نفر كه در  نيخودش را بكشد عقب ا ،كند يجربه مرا دارد ت تياست دو جور محدود يزندگ كي ،وجود ندارد يزيچ

برحسب  ،در ذهن هستند تيهم هو ،هستند ايتا دن يول .هستند يزندگ كي ننديب يم كدفعهيبودند  ييو جدا تيمحدود

ان به اندازه آسم يوقت .وجود ندارد بله يزيچ نوتو همچ يمن و زندگ يزندگ ،ننديب يمن را م يتوهم زندگ ،ننديب يم ييجدا

  .ميآور ياز آن توهم در م ميشو يم

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 اين قوم، پُرند از تو، باكَّر و فَرند از تو

 زير و زبرند از تو، تا روز مشين از پا

انسان  يعنيقوم  نيا ديگو يم .است پر از خالء هست يدرصد بدن ما خال نود ونه مميز نود و نه ميبارها گفت ميپر از او هست ما

ها را  نيكه ا يتو هست يعني ،و زبر شدنشان هم از توست ريو جالل و شكوه شان هم به خاطر توست و ز ،ها پر از تو هستند

 يآرامش مصنوع نيخداست كه ا ،زدير يمستهان مان را به هم م منطقخداست كه فلسفه و  ،يكن يو زبر م ريو ز يزن يشخم م

بشود؟ كه ما  يچ .كند يو زبر م ريو ز ،زدير يبه وجود آمده آن را به هم م دنيز محدود دو ا ،دنيد كهيت كهيما را كه از ت

 يخاطر اوست و االن هم م هجالل و شكوه مان ب .ميبه او زنده بشو يعني ميپر از او هست ميما بفهم ،ميپر از او هست ميبفهم

  .شخم بزند ،قضاوت صفر ،مقاومت صفر ،زند يشخم بزند و متان را  يمن ذهن ،او شما را شخم بزند ديبگذار ديكه شما با ميفهم

او متوقف  ،دهد كه تا نرساند ما را به روز ياطالعات را به ما م نيدارد ا ياز پا به طور ضمن نيتا روز مش گفتم ،از پا نيروز مش تا

خودش  يرهاياو ما را آماج ت نياز ا شتريلحظه ب نيدر ا ميگذار ينم ميفقط ما اگر عاقل باش ،كند يكار را متوقف نم ،شود ينم

  .ميكن يما مقاومت نم .قرار بدهد

 كه نديبب ،نوافكنش است ريخودش ز ،حواسش به خودش است ،خودش يشخصاً برا يهر كس ميدار يما خودمان را باز نگه م

دارد به شما  ؟دهد يرا دارد قلقلك م يشدگ تيكدام هم هو ؟هست يچ شيآن اتفاق معن ،آورد يبه وجود م يقضا چه اتفاق
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 ديفهم يشما در درون م ديكن يتوجه م ،است يجور كي يهر كس يرا رها كن برا نيرا رها كن ا نيا ،را رها كن نيا ديگو يم

 دهيشخم بزند كه قشنگ د ديبگذار ،ريرا از ز يكند هر كس يو زبر م رياو ز ،ديرا رها كن يخواهد شما چ يكه قضا، خدا االن م

  .ندارد يكار توقف نيو گفتم او در ا ،ماست يقاط يزيكه چه چ ،بشود

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 ُجنباندر بحر، چو كشتيبان، آن پيل همي

 تا منزِل آباقان، تا روز مشين از پا

 ييكتاي سانوياست اق يانوسياق كي يعني ،توست يما رو يمن ذهن نيو ا ،چهار بعد ما نيا ميكه ما هست ييكتاي يفضا نيا در

بان او است اگر  يكشت ؟است يبان ك يكشت ميفهم يما االن م ،بان بوده يكشت يتا به حال من ذهن يول ،ميآن هست يما رو

 ليجنبان، پ يهم ليحاال آن پ .بان نباشد يكشت گريد شيمن ذهن يعني .بشود ميتسل ديبان او است با يقبول كند كشت يكس

 تيمن را هدا يمن اثر بگذار و كشت يو رو ،اريبحر را به حركت در ب نيا تو بجنبان تو ار يزندگ يروين ،يزندگ يروين يعني

  .تا منزل خودت ،را بجنبان ليپ ،هستم ليپ نيمن هم سوار ا .كن

حكومت  يهجر ٦٧٠مغول كه تا  لخانانيفرزند هالكو خان از ا آباخان ايهست آباگان  نجايمغول است كه ا نخا كينماد  آباگان

 يزندگ يروين ،او اريدر اخت ديده يم ميچهار بعدتان را با تسل يپس شما كشت .د و نماد خداست تا من به منزل او برسمكر يم

  هم از دفتر سوم بخوانم  تيچند ب نيا .رساندخواهد  ييكتايشما را به منزل  كونيو قضا و كن ف

    ۱۲۷۲مولوی، مثنوی، دفرت سوم، بیت 

  چشميم و در آب روشنيم تيره                  زنيمما چو كشتيها بهم بر مي
 ياما چشم ما چون با من ذهن ،كه آب روشن است ميهست ييكتاي يدر فضا ميهست ييكتاي انوسياق يرو يما مثل كشت همه

  .است دفتر سوم ليها از داستان ف نيا .نديب يدرست نم ،است رهيت نديب يم

    ۱۲۷۳مولوی، مثنوی، دفرت سوم، بیت 

  آب را ديدي نگر در آبِ آب                 به خواباي تو در كشتي تن رفته 

به خواب ذهن  ،شهيهم ياست برا يزندگ يكه ذهن جا يكن يفكر م يديخواب ،ذهن يتو يرفت ياريكه به صورت هش يكس يا

هست  يرگيآب د كيرا  يجسم ياريهش نيبدان كه ا ،يديرا د يجسم ياريتو تا حاال هش ،يبه خواب درد فرو رفت ،يفرو رفت

ما آن آب  ،كند يم ميرا تعم يمن ذهن ياريكه هش ،هست ييخدا كي ،هست يآب كي ديكن يتوجه م .راند يم ،كند ياداره م

 يرا به وجود م يچرخ شتاب ،ميپر يفكر به آن فكر م نيها و از ا يشدگ تيهودر هم ميكن يم يگذار هيسرما ميريگ يرا م

به  ديتوان يم ارانهيشما هش ،آب رو بچسب آن ،ديدي يجسم ياريهش نيا ديگو يم ميكن يرا درست م يمنطق ذهن ميآور

  .يكند آگاه بشو يآب را اداره م نيكه ا يآن آب، آب
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    ۱۲۷۴مولوی، مثنوی، دفرت سوم، بیت 

  خواندشروح را روحي ست كو مي        رانََدشآب را آبي ست كو مي

اگر  يجسم ياريهش ميبه سطح شد ميما آمد .كند يوجود دارد كه اداره اش م يگريآب د كي ،را يجسم ياريآب هش نيا

لحظه  نيدر ا يمن ذهنديگر  ،ستديبا يآرام بشود من ذهن يچرخ شتاب م،يبرود و تند تند فكر نكن نياز ب يجسم ياريهش نيا

 يآب اصل ،آب نيا ،ديآ يبوجود م يگريآب د ميشو يم تيهم هو مينك يفكر م .ميبه آن آب دار يدسترس ميدرست نكن

به نام خدا دارد به سمت خودش  يروح بزرگتر كيما  ياريهش ،هاست يشدگ تيما را كه االن مشغول هم هوروح  نيا ،ستين

   .بشو يكيآن با آن  شيبرو پ ،خواند يم

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 اي خوش َنَفس نايي، بس نادره بُرنايي

 چون با همه بَرنايي؟ تا روز مشين از پا

 كيمن  يزن يمن را م يو وقت .يبزن يتوان يم يمن را به صورت ن ديگو يم .زن خوش نفس خداست ين يعني يينفس نا خوش

جوان شگفت  كي نيو ا ،در من يشو يزنده م ،يكن يم يتو به صورت خودت در من تجل يعني .به قد و قامت تو هستم يجوان

. درست است كه ييايبر ب يتوان يم يعني ،ييايبر ب يتوان ينم همهچطور از عهده  ديگو يو بعد م .است يابيكم  ،است يزيانگ

 شيمعن .ييايبرب يتوان يتو از عهده همه م يول ،ميكن يهمه مان قضاوت م ،ميكن يهمه مان مقاومت م م،يما انسان ها متفاوت

تو هر جور  ديگو يتوانستند به او زنده بشوند. م يهمه م ،ميكرد ياست كه اگر ما مثالً آموزش موالنا را در جهان پخش م نيا

 ،ينيب يما را م يها تيتو محدود ،يتو سَتارش هست يول ،تو يستين يچون درست است كه من ذهن ،يرا قبول دار يمن ذهن

   .كند يتو آن را آزاد م يقضا ،يكن يم جاديها را هم تو ا تيمحدود

 يبرتر م ييروين كيدهد كه  ينشان م تيب ،از پا نيروز مش تا ،ييايبر ب يتوان ياز عهده همه م يعني ،ييهمه برنا اب چون

جوان  كي ،يزيشگفت انگ يبرنا كيبه  واشي واشيو اگر شروع كند به زدن  ميكن يخال ديرا با ي. نيخواهد ما را بزند مثل ن

 يمه مبه ه يعني ،تواند زنده بشود يجوان در همه م ايبرنا  نيو ا ،ميشو يم ليدارد تبد شهير تينها يخوش قد و باال كه ب

از  ياز هر جنس يتا همه ما از هر جور نيپس بنابرا .ببرد نيرا از ب تشيو محدود ،است يچ تشيكه محدود ينشان بده يتوان

   .كارشان را ادامه بدهند ديهمه با يعني ،تو كارت را ادامه بده ،ميديبه روز نرس يهر نوع من ذهن

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 ني از دَمِ مست آيد دف از كفِ دست آيد

 با ِني همه پست آيد، تا روز مشين از پا
   .زند يم ييرا نفس نا ين يول ،زند يرا دست م دف
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به صورت  يزن يتو مرا م يوقت يول .ذهن است نجايدف در ا ،ديآ يم رونيذهن است از ب يدف صدا ياست كه صدا نيا شيمعن

 ديخواهد بگو يم ،ييصدا چيه ،شود يبا آن پست م سهيصداها در مقا هيشود بق يزده م ين يوقت. ديآ ياز دم مست تو م ينِ

 نيا ،زند ينفس مست تو من را م ،شوم يم يمن خال ديگو يم .كند يصحبت نم يقيرسد، راجع به موس ينم يكه به آواز ن

دهد به  يقط واكنش نشان مف ،شود يزده م يرونيب تمان با كف دس يبعد من ذهن ،كند يآواز كائنات را زنده م نيا آواز كجا،

است نسبت به آواز  نييسطح پا يرونيب يپس همه سر و صداها ،صدا كجا آن صدا كجا نيا ،يشدگ تيبراساس هم هو رونيب

و تا  يكن يخال من را يتو يعني ،يبزن يكه بتوان اريب يبه حالت اي ،بزن من را ،يندار يگريد يتو ن ،تو هستم يمن ن يول ،تو ين

  .يشوم صبر و شكر و عذر خواه يمن هم م يعنيتو مشغول كار شو  دمينشده به روز نرس يمن خال يتو

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

 چون جان خمشيم اما، كي خُسبد جان جانا

 تو باش زباِن ما، تا روز مشين از پا

خاموش  ،ميما خاموش هست ،نجايدر ا يرايهش ،تو يعنيجان  ،مثل تو ،ميگرفت اديرا  يهمه چ ميحرف ها را زد نيكه ا حاال

 ؟خوابد يم يك ،ياريهش ،تو يعنياما جان  ميبه تو شد ليتبد يعني ،ميخاموش شد ميرا قطع كرد رونيدف ب يصدا ،شديم

ها  يشدگ تيزنده كردن ماست شناساندن هم هو ايمورد ما مشغول  رهمش مشغول است د ،وقت چيخواهد ه يخدا نم يعني

خواهد  يتمام كائنات را م ما چون جان فزاست يبا آواز ن .زند يما را م ين ،كند يم انيما ب قيدش را از طرخو اي ،به ماست

   .زنده كند

 ،يزن يتو م اديم ياز من بر م يبكنم هر آواز يهر عمل ،بكنم يهر فكر يزبان ما هم تو هست ميزن يحرف نم ما ،باش زبان ما تو

 گريحاال د .كه حرف بزند ،ندارم يشدگ تيهم هوديگر  من ،دميبه وحدت كامل با تو رس ،كاملم االن تو هستم ميچون من تسل

   .ستيتو از كار باز نا يحالت برسان نيتا مرا به ا

 نيا ميلحظه هست نينشان دادند ما در ا اتياب نيطور كه گفتم خدمتتان و ا نيهم .از دفتر دوم بخوانم تيچند ب ديبده اجازه

 ديما با ،ها به ماست يشدگ تيقانون قضا ابتدا در شناساندن هم هو .و خدا هر لحظه در حال كار است ،است امتيلحظه ق

 تيلحظه هم هو نيدر ا جهيدر نت ،كنند يكار را نم نيهمه ا يول .ميباش داشتهصبر و شكر  ،ميفضا را باز كن ،ميباش ميتسل

 يمطلب م نيو ا .ميرا بخوان يمطلب ميخواه يموضوع م نيبه ا راجع .قضاست ريت ،است ياله ريما در معرض ت يها يشدگ

به  رياندازد اگر ت يرا م رهاياو ت واو  ريدر مقابل خدا و تدب ،در مقابل قضا ميعاجز هست اريبس يكه ما به عنوان من ذهن ديگو

و  يبده تيو رضا يضا بدانرا از ق نيا ديبا يعني يو خدمت شاه ببر يببوس ديرا با ريت نيا ،شما بخورد يها يشدگ تيهم هو

اگر  م،ينيبيرا نم يحس ظيغل ياريكه هوش يدر حال م،ينيحضور را بب ياريهوش ميتوانينم ما كه ديگو يابتدا م

   .مينيبب ميتوانينم ياُول قيآن را به طر مينيبب ميتوانيرا كه نم نيا م،يديديرا م نيا ميتوانستيم
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    ۱۲۹۷مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  هست پنهان در سواِد ديدگان        نوِر حّسي كو غليظ است و ِگران
تا حس و  پنج نياست، ا يجسم ياريهوش نكهيا يو گران است، برا ظيكه غل يجسم ياريهوش نيا د،يگويم

كه  يبشود در حال دهيد ديبا ،و گران است ظيغل كند،يم جاديرا ا يجسم ياريو هوش ديآيكه دنبال آن م ييفكرها

ها پنهان است چشم ياهينور در س نيا يلو ،نور است لهيبه وس زهايچ دنيمعتقد بودند كه د ميو قد .شوديمن دهيد

 ميتوانيرا نم ياست كه ما نور حس ني. خالصه منظور اكنديدارد به آن به اصطالح نماد اشاره م .شودينم دهيو د

 قيبه طر ديبگو خواهديپس م د،ينيبب ديتوانينمآن را  شوديم زهايشدن چ دهيكه سبب د ي. شما آن نورمينيبب

  . ينيبب يتوانيرا هم نم ورن يكيآن  ياُول

    ۱۲۹۸مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  بيني ز چشمچونكه نوِر حس نمي
  چون ببيني نور آن ديني ز چشم؟

هم  نيآن حضور را كه از اپس نور  ينيبب يتوانيرا نم نديبيرا م زهايكه چ يچشمتان آن نور نيا لهيبه وس چون

  حضور. يارينور آن هوش يعني ،ينينور آن د د؟يد يخواه ياست چه جور ترفياست و ظر ترقيرق

    ۱۲۹۹مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  نورِ ِحسّ با اين غليظي مُْختَفي است
  چون خفي نَْبَود ضيائي كآن صفي است؟

پنهان نباشد آن  يپنهان، چه جور يعني يپنهان است، مختف يظيغل نيبا ا دن،يو شن دنينور حس، مثل د ديگويم

 شوديحضور كه از آن آزاد م ياريآن موقع هوش ،شودينم دهيد يجسم ياريكه ناب است، صاف است. هوش ينور

 يبا فكر نخواه ،ينيحضور را بب اي ،ينيبخدا را ب يبا چشم نخواه يعني شود،يم دهيد يو جوهر آن است، چه جور

  . ينيبب

    ۱۳۰۰مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  اين جهان چون َخس به دستِ بادِ غيب
  عاجزي پيشه گرفت و دادِ غيب

    ۱۳۰۱مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  كند، گاهيش َپستگه بلندش مي
  كند، گاهي شِكستگه ُدرستش مي
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   ۱۳۰۲ت  مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بی

  برد، گاهي َيسارگه يَمينش مي
  گلستانش كند، گاهيش خار گه

كه در عالم فرم است و از جمله ما، كه با ذهنمان فكر  يچهار بُعد ما هم جزو آن هست، هر چ يعنيجهان،  نيا يعني

ما، مانند پَر كاه است، خَس است، در  جاناتيما، جان ما، ه يما، فكرها كيزيچهار بُعد ما، ف ،يمِن ذهن م،يكنيم

جهان  نيا شود،يبشو م ديگويبا قانون قضا و م يزديا يروين يعني. ديآيكه از آن َور م ياست، باد بيدست باِد غ

  . ميبشو مياست كه ما تسل نيتنها راه ا م،يكاره هست چيما ه دهد،يم رييرا تغ

عاجز  يعنيگرفت  شهيپ ي. عاجزكنديبه ما كمك م شود،يم ميكه منجر به تسل يصبر و شكر و عذر خواه نيهم

بهتر است  ،ميبشود، حاال كه ما عاجز هست ارانهيكار هوش نيو بهتر است ا .ميندار يجز عاجز ياشهيما پ يعنياست، 

شد كه االن دارد  ديخواه ييهاصحبت نيخوب مشمول هم ،ديستيعاجز ن ديكنيبشود. اگر شما فكر م ارانهيهوش

 ديكنيفكر م ااست، اگر شم هايشدگ تير هم هوبه خاط ديستيعاجز ن ديكنياگر شما فكر م ديگويم .كنديصحبت م

  .شد يدرمانده خواه ديرا حل كن زيهمه چ ديتوانيبا فكرتان م

نه با  م،يبرقرار بكن يرابطه درست ميتوانينه با همسرمان م مانيما هم آشكار است، ما با منِ ذهن يو درماندگ

 م،يدر حس نقص هست م،يهست يياش در جداهمه م،يببر يتلذ ميتوانينه با مردم، نه با خودمان، نه م مان،يهابچه

 يهاما، ترس يهانهيما، ك يهايما، تنگ نظر يهاما، حسادت يهاواقعا ما را گرفتند. رنجش ميكرد جاديكه ا يدردها

جز  يراهما را عاجز كردند. ما  نهايا نها،يما، ا ييما، حس تنها يهاما، حس خَبط يهاما، حس گناه يهاما، اضطراب

  . مينتوانست يفكر و من ذهن نيبا ا م،يتوانيكه نم مياعتراف كن ارانهيكه هوش ميندار نيا

 در دست قضا، كُن ب،يدر دست باد غ ميقدرت تصرف خدا؛ پس ما مثل پر كاه هست ب،يتصرف غ يعني بيداد غ و

 رمانيگ يزيچ كي يموقع كي كند،يپست م يگاه برد،يباال م كنديكاه ما را بلند م نيا يگاه ب،يتصرف غ وفَكان. 

 ن،ييپا مييآيم ميخوريها هم سُر مموقع يدارم، بعض يَبه عجب من مقامَبهبَه مييگويم م،يشويم تيهم هو ديآيم

 فيبدنمان ضع يبدنمان سالم است، گاه يگاه م،يشويشكست م يگاه م،يشويدرست م ي. گاهميشويپست م

  .شوديم ضيمر شوديم

پس  م،يشويخار م يگاه م،يشويگلستان م يگاه م،يرويچپ م يگاه م،يرويبه سمت او م م،يرويراست م يهگا

خدا است، فشار  يهالحظه؛ قبال هم گفته است، مركز ما دست انگشت كي. دهديحالتها را به ما نشان م نياو ا



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٤٩صفحه: 

خار  زها،يبا چ كنديم تيهم هو دهد،يا نشان مما را، گلستان ر كنديدفعه باز م كي شود،يگرفته م مانحال دهديم

 خواهديم م،يشويگلستان م ميشويم ميلحظه تسل كي گران،يخودمان و د يبرا ميكنيم جاديدرد ا م،يشويم

درد  م،يبشو. شكر و صبر و تسل ميو تسل يكاره هست چيه يكه بفهم كه من همه كاره هستم و تو با منِ ذهن ديبگو

  همه سركش نباش.  نيكنم ا تيبگذار من تو را هدابكش،  ارانهيهوش

    ۱۳۰۳مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  اسب در جَْوالن و، ناپيدا سوار             ُگزاردست پنهان و، قلم بين خْط 
روابطمان  م،يشويم ضيمر مينيبيم م،ينيبياما اثراتش را م كند،يكارها را م نيدارد ا يچه كس مينيبينم د،يگويم

 نيرا در ا ييزهايچ يزندگ يروين كندياسب دارد حركت م :ديگويمشخص است. م زيهمه چ رون،يدر ب م،ينيبيرا م

  . ستياما سوار مشخص ن آورد،يجهان به وجود م

خط گذار،  نيب قلمخط گزار است.  نيبخوانم، كه من منظورم هم زيچند تا چ تيب نيهم انيدر ب دياجازه بده بله،

 خواهديم يو مِن ذهن شودينم دهيدستش د يول كنديم ميشما را ترس يلحظه زندگ نيدر اقلم خدا دارد  يعني

صورت  نيشده به ا ليجالب است كه ما در حالت تبد تيب نيا وشو.  ميتسل شود،ينم دهيدست د ند،يدست را بب

  :مييآيدر م

    ۳۹۳مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

  رب  قلم در پنجه تقليبِچون                      ُخفته از احواِل دنيا روز و شب
قابل  يدف با آواز ن يصدا نيا زند،يزن با نفس مست خودش ما را م ين يول ،شوديَدف زده م نيبه ما گفت، ا قبال

است و مثل قلم  ميتسل جهيو در نت .دهديواكنش نشان نم ايكه به حضور زنده هست به دن يو كس ،ستين سهيمقا

  در دست او.  ميقلم هست مثلكامل، ما  مي. در حالت تسلخدا است رييتغ ايدر پنجه برگردان 

    ۳۹۴مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

  فعل، پندارد به جنبش از قلم                         آنكه او پنجه نبيند در رقم
 ند،يبيفَكان را نم كُن ند،يبيقانون قضا را نم ند،يبيمورد دست خدا را نم نيدر ا ند،يرا نب سندهيكه دست نو يكس هر

كارها را  نيا ميخودمان دار ميكني. ما فكر مميما خودمان هست نجايقلم در ا سد،ينويكه قلم دارد م كنديفكر م

به  مينسبت بده دياست كه تمام اتفاقات را ما با نيا ميريگيم اديكه  يياز درسها يكيفكرمان.  يرويبه ن م،يكنيم

  . مياز خَِرد او استفاده كن ميقضا و البته در حالت تسل
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در ُبعد  كنديم ميخدا ترس يزيلحظه چه چ نيا نكهيآن، ا يكه معن خوانميراجع به َجفَّ اْلقَلَم م تيچند تا ب اما

  .مينيبب ميخواهيمان مكه ما با فكر و حس،شودينم دهيمتاسفانه دستش د يول ،شوديم دهيما، َقَلمش د يماد

  :خوانميم عيسر م،يارا قبال خوانده اتياب نيا

     ۳۱۸۲ی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت مولو

  اين ُبَود معني قَدْ َجفَّ اْلَقَلم                هاي دَم به َدمفعلِ توست اين ُغصه
 يكه سزاوار هست يزيبه آن چ شوديم ميقلم خدا ترس لهيلحظه به وس نيشما در ا يزندگ يعنيَقدْ َجفَّ الَْقلَم،  يمعن

. پس اگر يكنيو قضاوت نم يكنيچقدر مقاومت نم ،يهست ميدارد كه چقدر تسل نيبه ا يتو هم بستگ يو سزاوار

  :غصه هست مْ يترس نيو ا د،يآيدم به دم م يهاغصه يكنيقضاوت م ،يكنيمقاومت م

 نيتو موزون است، عمل مقاومت تو هم موزون است، هم ميمن عمل تسل يترازو در. من كم كنم ،يترازو كم كُن از

  كه: ميمعروف را خواند تيب نيا قبال. كنميم ميرا من دارم ترس تياالن زندگ

  ۲۴۶۶مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

   المَكان و مكان اندر دويممي           َفكان ُكنْ  ُحكمِ هايچوگان پيشِ 

 م،يشويم ميمكان، در فرم، و المكان. المكان ما، چقدر باز دار يدر فضا زنديما را م يهر لحظه چوگان او گو پس

 نيحالت ما هم نيبهتر كند،يكار م شوديبشو و م ديگويدست او هست، با او م شوديرد درست مما دا رونيچقدر ب

  است.  ميتسل اي يصبر و شكر و عذر خواه

     ۳۱۳۳مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

  راستي آري سعادت زايدت                             كژ روي جََفّ الْقَلَم كژ آيدت
شما كژ  ي. زندگكنديم ميكژ شما را ترس يلحظه قلم زندگ نيابا مقاومت و قضاوت،  ،يحركت كن يبا منِ ذهن اگر

 يتا آنجا كه در توان دار ياوريب ي. اگر راستشودياز جنس درد م ديآيم نييشما پا ياريهوش تيفيك شود،يم

لحظه  نيدر ا مياست كه بدان نيكشد. مهم ايم يخوشبخت ،يگوش نده يبه منِ ذهن ،يباش ميتسل ،يراست باش

كه خوشبخت  ديهست ميواقعا تسل د،يهست ميتسل اي. ديشويم تيدوباره هم هو اي د،يشويشما بلند م اياست  امتيق

  . ديآينه غم به وجود م اي ديشويم

     ۳۱۳۸مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

  نيست يكسان پيش من عدل و ستم      بلكه معني آن ُبَود َجفَّ الْقََلم
  . كنديدر واقع ستم م يول كندي. به نظر خودش عدالت مكنديستم م كند،يعمل م يبا منِ ذهن يوقت انسان
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ما را  يلحظه زندگ نيخدا در ا يعنيكه  ،جَفَّ اْلقَلَم يمعن :ديگويعدل است. م نيع نيا كنديعمل م ميبا تسل يوقت

ستم  اي يعدل بكن يعني ،يعمل كن ميلحظه تو با تسل نيا هاست ك نيآن ا يمعن مان،اقتيبه اندازه ل كنديم ميترس

  من.  شيپ ستين كسانيباهم دو تا  نيا ،يستين كساني ت،يبا منِ ذهن يبكن

     ۳۱۵۱مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

  كه جفاها با وفا يكسان بود؟                          معني َجَفّ الَْقَلم كي آن بود
لحظه فضا  نين االن در مقابل اتفاق امن به روز َالَست وفادار هستم. م يعنيوفا  ،يمنِ ذهن يعنيجفا  ،باشد ادماني

وفا است، وفا به الست است. جفا  نيعمال از جنس تو هستم؛ ا كنميو اقرار م ميگويبله بزرگ م كي كنم،يرا باز م

كه از جنس  كنميمن انكار م يعنيجفا  شوم،يم يو از جنس مِن ذهن كنميمقاومت م بندم،ياست كه فضا را م نيا

 ،يببند اي يلحظه فضا را باز كن نيا يعنياست،  كسانيكه جفا با وفا  ستين نيجَفَّ الْقََلم ا يمعن ديگويتو هستم. م

  :ستاول گفته ا تياست؟ ب ادتاني سد؛ينويم بايز ي. باز كنستين يكياست، نه  يكيدو تا باهم  نيا

   ۸۳مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  !اي مُطرب شكَّرخا !اي يار قمرسيما

  ز تو جان افزا، تا روز مشين از پاآوا
 يخودمان نه برا ينه برا شود،يآواز ما جان افزا نم .ميشويشكر خا نم م،يشوينم ماياز جنس قمر س ميجفا بكن ما

همه جانبه، مقاومت صفر و قضاوت صفر.  م،ييگويم يبله بزرگ كيلحظه ما  نيا يعني. شوديم ميوفا كن گران،يد

قضاوت  ايخدا  ريتدب يعني مييگويقضا كه م ني. قضا؛ اديآيبا ذهن در مقابل قضاوت خدا در مباشد قضاوت  ادماني

و او را قبول  ميريگيدر مقابل قانون قضا ما قضاوت خودمان را م يو وقت ،ميالزم دار يلحظه كه ما چ نيخدا در ا

  . سدينويغم م يعني سد،ينويم گريجور د كيَجفَّ الَْقلَم  م،يكنينم

     ۳۱۵۲مولوی، مثنوی، دفرت پنجم، بیت 

  وآن وفا را هم وفا َجفَّ الَْقلَم                              بل جفا را هم جفا َجفَّ الَْقلَم
 يا مييما اگر بگو يعنيجفا است،  مْ يصورت ترس نيدر ا ستميمن از جنس خدا ن نكهيانكار اَلَست، ا يعنيجفا،  بلكه

در  م،يكني. وفا مسدينويجفا م كند،ياو هم جفا م ميكنيم جفا ،ميرا بلند كن يمِن ذهن ستم،يخدا من از جنس تو ن

هم وفا، او هم؛ از  ميدار يمِن ذهن نكهيعمال، ولو ا ميشويجنس او م از م،يكنيبله، فضا را باز م مييگويلحظه م نيا

 ني الَْقلَم اآواز جان افزا، َجفَّ  ،ييشكر خا ،ييمايآرامش، قمر س ،يبله من از جنس تو هستم، شاد ؟يجنس من هست

  .يدرست رفت اهر ،يديكش ارانهيدرد هوش ،يديزحمت كش نكهيا يبرا ،يسزاوار هست نكهيا يبرا .سدينويم يطور
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  :ديگويدفتر دوم م يمثنو نيبه آن، هم ميديرس بله، 

    ۱۳۰۴مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  نجان ها پيدا و، پنهان، جاِن جا                       تير، پَّران بين و، ناپيدا كمان
است، منِ  امتيلحظه ق نيا ديگويدارد م ديما. توجه كن يشدگ تيرها شده است از جانب قضا به هم هو ريت نيا

 ريقضا، ت ريداشته باشند، ت دينبا يشدگ تيكه هم هو دهنديكه هنوز در ذهن هستند و گوش نم ييآدمها ،يذهن

كه  يزيچ نيخورد به ا ريآخ! ت ديگويم .ديآيم و جانها دردش ،مانيشدگ تيبه هم هو خورديم ،شوديخدا رها م

 رديميقسمتم دارد م كي كند،يم ريتفس را بد نيا يمنِ ذهن ،ديآيجان من است، درد م نيهستم، ا يكيمن باهاش 

  كار را نكن.  نيا ديگوي. بله، مكنديم تيشكا كند،يو ناله م

بداند كه در آن قسمت  ،خدا است يرهاياصابت ت موردما از ش يقسمت كيكه  نديبيهر كدام از شما كه م ،يهر كس

آنها را به  م،يكنيجفا م م،يكنيبه آنها ظلم م شدن با فرزندانمان، با آدمها تيد. ما با هم هويدار يشدگ تيهم هو

 تيوهم هكار قدغن است، از نظر خدا كنترل انسانها قدغن است،  نيا م،يكار را بكن نيا دي. ما نبامياندازيمخاطره م

قدغن  ،يانسان پرست م،يكنيو افتخار م ميكنيما م يكه به طور عاد يكار نيقدغن است. ا گريد يشدن با انسانها

  قضا است. يرهايشما مورد اصابت ت يباورها ديپرستيقدغن است. اگر شما باور م ياست، باور پرست

    ۱۳۰۴مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  جان ها پيدا و، پنهان، جانِ جان                       ا كمانتير، پَّران بين و، ناپيد
  جان خدا است.  جانِ

    ۱۳۰۵مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  تير را مَشْكَن كه آن تيرِ َشهي است
  نيست پَرتاوي، ز شَْصتِ آگهي است

را مشكن.  ريبكش، ت ارانهيبده، فضا را باز كن، درد هوش تيرضا يعنيرا نشكن،  ريآه و ناله نكن. ت يعنيرا مشكن،  ريت

  يرونيب يآدمها لهيبه وس ريخدا است. ت ريت يعنيشاه است،  ريرا او انداخته است. كه آن ت ريت نكهيا يناسزا نگو، برا

از پنجه  ،يپرتاب ستيمن شدم. ن ينطوريزد ا يو آن پرتاب نكرده، نگو فالن نيا يعني يپرتاب ستينشده، ن پرتاب

  و نفع تو را در نظر دارد. نديب يرا م زياو همه چ يعنيجه خداست. از پنجه قضاست، از پن يعنياست  يآگاه



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٥٣صفحه: 

 يكيشدم  ياز كوچه رد م ديجهت پرت نشده. شا يب يعني نيا ،يپرتاب ستين ،است يشه ريرا مشكن كه آن ت ريت

 ياله من يو خورده به تو كه االن دار ،آگاه فرستاده اريباشنده بس كيرا  ني. استين ينطوريبا سنگ زد به سرم. ا

  . ناله نكن.يكن

    ۱۳۰۶مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  كاِر حق بر كارها دارد سَبَق                          ما رََمْيَت اِذْ َرَميْتَ ُگفت حق

اندازم  يم رياندازد. خدا گفته من ت يم رياو ت د،يانداز ينم ريآورد موالنا كه شما ت يرا م هيآ نيچقدر ا دينيبب هم

 ديبا كارنيا يشما فكر كنم. برا قيمن از طر ديبگذار د،يفكر نكن ديندازين ريت يذهنبا من  يعني. ديندازين ريشما ت

اندازم. و كار حق به تمام  يم ريمن ت تَ،ياِذ َرمَ تَي: ما َرمَديگو ي. خدا مديباش يعذرخواه اي ميدر صبر و شكر و تسل

  .ستيچ ديدان يكار حق را م گري. امروز درديگ يم يشيپ يعنيدارد  يكارها برتر

. دي, با خرد من بشناسميها را با تسل يشدگ تي. هم هوديبه من زنده بشو ديكه شما با ديگو ياست م امتياالن ق

به  دينيذهنتان را بب د،ينيمن بب ياريهوش ،با خرد من ديآورد. فضا را باز كن يمن اتفاقات را به وجود م يقانون قضا

 يمردن به من ذهن يعني. كار حق رديگ ياز مردن با من نم ريغ يرهنگف چيو ه .ديصورت حضور ناظر به ذهن نگاه كن

 م،يرا ادامه داد يشدگ تيهم هو نقدريا ،ميغافل بود نقدريما ا يعنيدارد.  تيو زنده شدن به او به تمام كارها ارجح

ما  يكه فكرها ميردمقاومت ك نقدريشود. ا يدارد انداخته م رهايت نيكه ا مياشتباه كرد نقدريا ميگوش نداد نقدريا

آمده. درست است؟  ريما بودند كه ت يفكرها زهيما انگ يها يشدگ تيما و هم هو يدردها نقدريكند. ا جاديرا او ا

  كه گفتم و قبال نشان دادم.هم همان ازب

  �� ۱۷، آیه )۸(قرآن کریم، سوره انفال ��

  

  پران )به سوي مشركان(بلكه اين خدا بود كه تير ، امبر، تو تير نپراندي آنگاه كه تير پراندياي پي
 
كنند به حضرت  يرا منسوب م نيا البته بلكه خدا پرتاب كرد. يتو پرتاب نكرد ،يپرتاب كرد ريكه ت يهنگام و

 هم هيآ نيو با ا ،كند گرفته يا فكر مم قيخدا از طر نكهيو ا ميرا به عنوان تسل نيموالنا ا يول يجنگ كيرسول در 

  را حل كرده است. يجاها مسائل مشكل يليخ
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    ۱۳۰۷مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  خشِم خود بشكن، تو مشكن تير را
  چشِم خشمت خون شمارد شير را

بله؟ خشم  ،يشكر و صبر نداشته باش ،يفضا را باز نكن ،ينده تيرضا يعني يرا بشكن ريت نكهيا يبه جا ديگو يم

خواهد  يم زيو هرچ يمن، حاال هر چ يشدگ تيهم هو نيخورده به ا ريت نياالن كه ا ييبگو ديخودت را بشكن. تو با

شود، طرف  يم نيخشمگ كند. آدم يكار نم گريد ن،خورد به آ ياست م ييرابطه زناشو رهايت نياز ا يكيباشد، 

 نيكه ا نديب يكند. و نم يرا خراب م زيو با ابزار مالمت همه چ نديب يكند. و سهم خودش را نم يمقابل را مالمت م

  آمده.  يمنظور يبرا ست،ين يپرتاب ريت

 كيبا  ،ي. تو همه اش مجسمه بوديرابطه برقرار كرد ي. تو با من ذهنيتو فضا را باز نكرد ديگو يدارد به شما م

موقع  چي. هيرابطه، متوجه نشده ا نيبه ا ختهير يدرد م طانينبوده و از اول ش يو عشق يمجسمه رابطه برقرار كرد

تو كنترل  ،يتو قضاوت كرد ،ي. تو مقاومت كردي. تو فضا را نگشودي. تو هم سهم دارينيب يهم سهم خودت را نم

  . ي. تو همه اش معلول علتها بوديتوجه نكرد كونيتو به قانون قضا و كن ف .يبود دهپارك درست كر. تو يكرد

درد!  سد؟ينو يجف القلم چه م يري. خشم بگيكن يبشكن. با خشم هم فقط خودت را خراب م خودت را خشم

لحظه  نيشد در ا قلم خشك :ديگو يمهم است كه م يليشود جف القلم برگردد. جف القلم خ يسبب م يعذرخواه

 يتو م ديي. نگوديدار يالچه اشك دينيبب ديبا سدينو يجف القلم بد م دينيب يو شما اگر م ،يكه سزاوار بود يزيبه چ

  .دينباش يرونيكند معلول علل ب ياو م يكن

 يعنيشمارد.  يرا خون م ريش نديب يكه با خشم م يچشمآن نكهيا يبده، برا تيرضا يعني ،را ريتتو مشكن  پس

زنده  يانرژ ،است يمقو زيكه چ ريش ،يآمده فضا را باز كن ريت نيچرا ا ييبگو ،يكه آمده اگر خوب دقت كن ريت نيا

 نيا ييگو يم ينيمخصوصا خشم بب يمن ذهن ماگر تو با چش يكند. ول يكننده آمده، و خدا دارد به تو لطف م

 تيو آن از زندگ نيبه ا ينينش يم. يكن يم تيشكا يشو يدوباره تلختر م يبشو تلختر .يشو يتلختر م ست؟يچ

. پس با چشم يكن يكارها را م نيا يدار يكه تو هست ينك ي. فكر نمييگو يو آن بد م نياز همسرت از دوستت از ا

  .نيرا هم خراب نكن، بب ياله يمقو يو غذا نيخشم نب
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    ۱۳۰۸مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  آلود از خوِن تو َترتيِر خونْ                         بوسه دِه بر تير و، پيشِ شاه بَر

 و آن نيمسبب ا و آن نبود. نيا يپرتاب ريداخته، تانداخته آن ان نيرا ببوس، و از شاه بدان. نگو ا ريت نيا ديگو يم

دو جور برخورد است.  نيمتوجه شدم. به ا من االن يرا انداخت ريت نيبگو خدا را شكر كه ا يعنيرا  رينبوده. ببوس ت

است و  ريو بوسه دادن بر ت ييهم فضاگشا يكيكردن است.  تيتقورا  يناسزا گفتن است. رفتن من ذهن يكي

   را. ريت شكر كردن به ستيبلد ن ياالن آمده است. من ذهن ريت نيا نكهياز ا يقدردان

 نيرا نشانه گرفته شكر كن. و ا يشدگ تيهم هو كيكه خدا به قلبت زده و  يريت ر،يبخاطر ت ديگو يدرواقع دارد م

نكرده،  يرونياتفاق ب ايده نكر يرونيآدم ب كيدانم كه آن  يم .يدانم تو كرد يكه م بگوشاه ببر  شيرا از خدا بدان. پ

دارد  يشدگ تيهوچكد. خون هم ي. خون دارد ميدرد يآلوده است و تو يشدگ تيهوبه خون هم ريكه ت يدر حال

  و شكر. تيو رضا ييهم فضاگشا يكي ،ييناسزاگو يكي: ي. دوتا راه دارزدير يم

    ۱۳۰۹مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  آنچه ناپيدا، چنان تند و َحرونو            آنچه پيدا عاجز و بسته و زبون
عاجز و  نهايها، كه ا يشدگ يما بر اثر شرط يرفتارها ،ما يكه همان ذهن ما، فكرها داستيكه پ يزيآن چ ديگو يم

با منطق  ،رديگ يخدا قرار م ريما مورد اصابت ت يها يشدگ تيهوهم كهنيواقعا بسته و محدود و پست است. هم

  تند و سركش است. اريبس اخد يعني داستياما آن كه ناپ. تيابه شك ميكن يخودمان شروع م

    ۱۳۱۰مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  ما شكاريم، اين چنين دامي كه راست؟
  گُويِ چوگانيم، ُچوگاني كجاست؟

شكار  د؟يشكار هست ديكن يشما فكر م ايپهن كرده؟ آ يدام را ك ني. اميما شكار هست دينيكه پس بب ديگو يماالن

كجاست؟  يچوگان د؟يچوگان بشو يگو ديخواه يم .ميچوگان هست يما گو . دام را هم خدا پهن كرده.ديهست

و  ديباش يكه شما گو ديگو يم ميمستق رياست. دارد به طور غ يهمان زندگ يچوگان ست،يجهان ن نيا يچوگان

 يعنيشاه بر  شيگفت پهم و االن . با چوگان زننده همان خداست، قانون قضاست، اوست يعني ،يكه چوگان ديبدان

 دايگذارد ما از مالمت و پ ي. ذهن نميرونيآورد نه علل ب يشما به وجود م ياتفاقات را برا نيا يگريد يروين كي
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 يبه من م يزيچ كيخدا  ايقضا  ديي. بگوديو دست بردار ديرا بفهم ني. شما اميدست بردار يرونيب يكردن علت ها

  ست؟يآن چ ديخواهد بگو

    ۱۳۱۱مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

  سوزد، اين َنفّاط كو؟دمد، ميمي           دوزد، اين َخيّاط كو؟َدَرد ميمي

 يم گريآورد به همد يم رونيرا ب ياريدرد و از آنجا هوش يمنطق مستعان را م نيها ا يشدگ تيهم هو ديگو يم

است. با  يهمان زندگ اطيخ نيكجاست؟ ا اطيخ نيا .كند يكند به خودش دارد زنده م يما را درست م يعني .دوزد

سوزاند،  يدمد و م يهستند. م يو عذرخواه كركه در صبر و ش يكسان يكند. برا يكار را م نيكن فكان، قضا دارد ا

 يكه نفت م يكس يعنينفاط  ست؟يآتش برپاكن ك نيآتش افروز، ا نيها را. ا يشدگ تيسوزاند؟ هم هو يچه را م

 يشدگ تيآتش روشن كرده و هم هو يكس كيآتش روشن كن. پس  يبه معن نجايكند. در ا يم يباز آتش اياندازد 

ها را، ما  يشدگ تيخواهد بدرد هم هو ياست كه م يقتيحق كي يول شود. ينم دهيد است؟سوزاند. او كج يها را م

  بدوزد، خودش را در ما زنده كند.  گرياز آنها و فورا به همد اورديب رونيرا ب

  

  

  *** پايان قسمت سوم ***
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توانند به ما كمك كنند تا از نفوذ هم  يم اتياب نيخواهم خواند، هركدام از ا تانيبراابياتي از مثنوي و ديوان شمس 

 م،يو حرف موالنا را بفهم م،يمختلف به خودمان نگاه كن يايو از زوا م،يروشن تر بشو م،يها كَنده بشو يشدگ تيهو

  .ستيچ ناز حاالت انسا يو نظرش در مورد بعض ند،يب يم يا چه جوركه او انسان ر مينيبب

  ۱۶۲۹مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  هين كه دجّال بيامد، بگشا راهِ مسيح
  هين كه شد روِز قيامت، بزن آن ناقورم

كه اگر  است ييكند واقعا برعكس كارها يكه م يياست، و كارها يكه دّجال همان من ذهن ديخواهد بگو يم موالنا

 يچشم دارد، بهر حال رو كي فيبنا به تعر ديدان يما فكر كند و عمل كند خواهد كرد، و دّجال م قياز طر يزندگ

  گفت كه: م،يرا امروز دوباره بخوان تيب نيا ،يمن ذهن يفكرها يعنيرو به ُدم خر است،  ند،ينش يخر هم كه م

  ۵۵۰، بیت پنجممولوی، مثنوی، دفرت 

  تندنفِس زنده سوي مرگي مي               كندزنده مرده بيرون ميچون ز 

 يدارد م حيمسكه بشود  ارياست كه انسان هوش يموقع ،يمن ذهن يمرحله  اياست،  يدجّال كه من ذهن نيا يعني

است كه رفته به جهان و  ياريهمه اسِم هوش ،يو نور مصطف يموس م،يهمانطور كه امروز صحبت كرد حيمس د،يآ

ماست،  امتيق نيخدا هم تينها يبه ب دنخدا زنده شده، و زنده ش تينها يلحظه به ب نيشته و در ابرگ ارانهيهوش

است  امتيبه ذات را باز كن، و روز ق مئقا يِ اريآمده و تمام شده، راه هوش يدوران من ذهن :ديگو يم نيپس بنابر ا

 ميتوان يباشد كه ما م يزدياشاره به َدم ا ديباز هم شا لياسراف پوريش م،يرا بزن تا زنده بشو لياسراف پوريآن ش

  خوانم: يم يرباع كي م،يخودمان را در معرض آن قرار بده ،يرونيبه علل، علل ب توجهبدون  ارانهيهوش

  ۱۳۹۲ ۀمولوی، دیوان مشس، رباعی مشار

 امروز مراست روِز ميدان، منشين

 مي تاز چو گوي، پيشِ چوگان، منشين

 ميما هم تسل يعنياست،  دنيكه گِرد است و آماده غلط يگو كيمثل  ديانسان است، و با ييكه روز هنر نما ديگو يم

خدا ما را با چوگان خودش كه  اي يچوگان زندگ ارانهياست كه هوش يموقع م،يدر حالت صبر و شكر هست اي ميهست

ذهن نپرداز، به  يكارها به يعني نيمنش م،ينيد بنشينبا كاريتواند بزند، پس ما ب يهمان قضا و كن فكان است م

  زده بشو، مقاومت نكن، قضاوت نكن. د،يآ يهم م يحرف ذهن گوش نده، امروز روز كار ماست، چوگان اله
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  ۱۳۹۲ ۀمولوی، دیوان مشس، رباعی مشار

 مردي بنما، و همچو حيران منشين

 امروز قيامتست، اي جان منشين

بكن، انصاف  يانسان است حاال چه زن چه مرد، جوانمرد نجايابكند را بكن، مرد در  ديكه انسان با يآن كار ايب تو

 تيخواهد در تو به خودش زنده بشود، خودت را به ذهن و واكنش ها و هم هو يلحظه م نيبه خرج بده، خدا در ا

 امتيلحظه روز ق نينكن، هم ينباش، زندگ فكر،گم گشتگان در  يعني رانانيمثل ح يعنيها مشغول نكن،  يشدگ

  مهم است. اريبس اريخوانم كه هفته گذشته خواندم، بس يرا م تيچند ب نيدوباره ا .نيمنش كاريجان من ب ياست، ا

  ۴۰۳۸مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 اين عمل َنكْند، چو َنبْوَد عشقناك              خوانند هر دَم نامِ پاكعام مي

به لفظ، درون ما اگر باز نشود و با او  ديآ يم ياسم خدا وقت يبرند ول يمرتب اسم خدا را م يمردم عاد ديگو يم

 كياگر  يعنيما، اثر ندارد، عشقناك  يكند رو يكار نم يعنيكند،  ياسم خدا فقط به ذهن عمل نم نيا م،ينشو يكي

  شدن با او. يكيو  ميو تسل ييهمراه نباشد با فضاگشا رونيدر ب يلفظ

  ۴۰۴۳مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  اين نباشد مذهبِ عشق و وَداد          صد مراد هر يكي را هست در دل

 ييزهايآرزوها همه مربوط به بدست آوردن چ نيدر دلشان صد جور آرزو دارند، و ا م،ينيب ياز انسانها كه ما م كي هر

 يعاشق نم نيد نيآرزوهاست، و خواسته هاست، ا نيمركز ما پر از ا يشده اند، و وقت تياست كه با آنها هم هو

دوست  يعنيعشق و حضرت دوست، وَداد  نيدر د اي د،يوگ يخدا م نيتواند باشد، در د يخدا نم نيتواند باشد، د

  نباشد. يشدگ تياست كه در مركزت فقط خدا باشد، هم هو نيبا خدا ا يمذهب عشق و دوست ،يدوست اي

  ۴۰۴۴مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  ابآفتاب آن روي را همچون نق                            يار آمد عشق را روْز آفتاب

 يكار م شيكه فقط حس ها ،يانسان ذهن كي يبرا ديايكه آفتاب ن نطوريهم ديگو يروز است، م نيمنظورم ا من

به مركزش، و با او در آنجا  ديايعاشق هم اگر خدا ن يبرا ،يشود، روِز معمول يكند، روز نم يكنند، و فكرش كار م

پس دو جور آفتاب  د،يآ يمركز ما، آفتاب نم شودن زينشود و تم ختهير رونيها ب يشدگ تيهم هو يعنينشود،  يكي
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روز است، پس  مييگو يكند، م يكار م رونيو ذهن با آفتاب ب ند،يب ياست، كه ذهن ما م رونيآفتاب ب يكي م،يدار

  .كند يم كيذهن و حس ها را تحر

 د،يآ يآفتاب خدا م ،شود يمركز ما باز م يكردن مركز ماست، وقت زيشدن با او در درون است و تم يكي گر،يد يكي

را، كه زنده  امتيشدن به او را، روز ق تينها يگشوده شده را ب يآفتاب فضا نيا يكياگر  يول د،يآ يم يآفتاب زندگ

را  يآدم آفتاب اصل نيفكر، بسنده بكند ا ييروشنا يعني يجسم يياوست ببندد، فقط به روشنا تينها يشدن به ب

  . يبعد تيب نيهم يپرستد، برا يرا م يذهن يزهاياست و چ تپرسآدم بت  نيا ن،يبنابر ا ده،يند

 ييها، و روشنا يشدگ تيكند در مركز ما، هم هو يم جاديكه ذهن ا يزيآن چ يعنيرا همچون نقاب،  يآن رو آفتاب

صحبت راجع  ست؟يبه هر حال امروز صحبت چ م،يگذارد ما آن را باز كن ياست، نم ياصل يينقابِ آن روشنا ،يجسم

 م،يبمان داريب م،يبمان دارياز خواب ذهن، ب ميدار بشويما ب يعنيصبح بشود، گفتم،  يعنيبه روز است، روز، روز، روز 

ذهن نتواند بكِشد، شما به روز  د،يكه به ذهن نرو ديبمان داريب يلياگر شما خ .ذهن نتواند بكِشد گريد م،يبمان م،يبمان

پس به  د،يدينه شما به روز نرس د،يدوباره جذب ذهن بشو امتيه، روز قلحظ نيبه ا دييايلحظه ب كياگر  د،يديرس

 يآن نقاب رو م،ياگر هنوز مركز ما پر باشد، و آن مركز را بپرست يدرون، ول يگشوده شدن فضا يعني دنيروز رس

  كه: ديگو يم نيهم ياست، و برا اري

  ۴۰۴۵مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

  ارآنكه نشناسد نقاب از روِي ي
  عابُِد الَشّمْس است، دست از وي بدار

به صحبت ها، به باورها كه در مركزتان  م،يباشد گفت كه: فقط به مفاه ادتانيپرستد،  يخدا را م ميكه فقط مفاه يكس

كه نقاب را  يكس د،يكن زيتم ديبا د،يشو يجسم پرست م د،يشو يباور پرست م نصورتيدر ا د،ياست توجه نكن

آدم آفتاب پرست است،  نيا نصورتينشناسد در ا است،در مركز م تينها يكه ب ،ياصل ارِي ياز رورا  يمن ذهن يعني

 م،يبده حياز او انتظار نداشته باش، درست است؟ پس ما ممكن است كه روز را توض يعني ،ييدست از آن بشو ديو با

 يمذهب اينما  يمعنو يو باورها ميكن يكه ما خدا خدا م نيروز است، و هم نيفكر كنند كه روز هم يعده ا كيو 

شدن با خداست؟  يكيخداست و  نيهمان د نيا م،يده يكنند انجام م يم جابيباورها ا نيكه ا ييو كارها مينما دار

 ننديكنند، بب ينيتوانند خودشان را بازب يآدمها پر از درد هستند، و خودشان م نيا ست،يشدن با خدا ن يكي نينه ا

  مفهوم پرست نباشند. اي پرستباور  ايآفتاب پرست  يعنيهستند،  تيهم هو ييزهايكه با چه چ
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اگر روزتان هست، به اندازه  ده،يشما رس يكه روز برا مينيبب ميخواه يم م،يكن يصحبت م ميراجع به روز دار ما

 يرا حس م فضا در مركزتان باز شده، و روز يبه اندازه كاف د،يو از دست داد ديرا شناخت يشدگ تيهم هو يكاف

روز  م،يكه زد يليآن در مورد تمث ست،يگر شب نيبه جهان، اگر روز باشد د ديشو ينم دهيكش نصورتيدر ا د،يكن

  .است ليفقط تمث

 يغروب هم م نيزم يدر رو يتابد، ول يم شهيهم رونيب يداند كه آفتابِ معمول يم يكياست كه  نيروز عبارت از ا

 يكه فكر م ياشتباهات نطوريهم و ند،يب يرا م ديحدود ماست كه غروب خورشم ديد نيكند ا يغروب م يكند، وقت

همه  نهايا ديگو يم رد،يگ يمثل موالنا زنده باشند، به آنها آسان م يكنند، اگر به آفتاب زندگ يكند را اگر انسانها م

خداست، شب  تيدخوب خواهد بود كه شب هم محدو يليخ مياگر برس ميخواه ياالن م ماخدا هستند.  تيمحدود

نه ما دو حالت  ،يبه من ذهن ميبفرست نيو لعن و نفر م،يمن ذهن دار كيكه ما  ستين ينطوريا يعنيهم خداست، 

كند شب  يم يسع اردلحظه د نيشب است، شب هم اوست، و او در ا يكي م،يروز است كه ما به او زنده ا يكي م،يدار

 وانياز د تيبله دو ب م،يكن يم مينگاه دار گريجور د كيها،  يدگش تيهم هو ييشما، با شناسا يرا تمام كند برا

  خوانم: يم عيشمس سر

  ۲۲۷۶مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  قومي به عشقِ آن فنا بگذشت از هست و فنا
  قومي به عشقِ خود كه من هستم فتا پا كوفته

 پسگذشتند،  يمن ذهن يعني چ،يه به اصطالح يهست و فنا نيبه عشق فنا شدن در راه خدا، از ا يعده ا كي

هسِت  نياز هست شان گذشتند، كه ا يعنيها را از دست دادند،  يشدگ تيبه عشق فنا در راه خدا هم هو يقوم

  عشق دارند.  يمجاز يهنوز به هست ومق كياما  .و پوچ بود چينبود، ه يزيچ يعنيدر ذهن خودش فنا بود،  يمجاز

  .پا كوفته، كه من خودم جوان هستم به عشق خود كه من هستم فتا يقوم

تواند از من  يشوم، آن نم يبه تو زنده م يهست گفت كه: بُرنا آن جوان خوش قد و باال، كه من هستم، وقت ادتاني 

آراسته كه من  يمن ذهن نيا نديگو يهستند، م يهنوز در عشق من ذهن يعده ا كي يدرست بشود، ول يذهن

همان  نهاي، در ذهن شان، اندرقص يم ندهمان جوان هست و به عشق او دار نيهمان فتاست، ا نيدرست كردم، ا

  غافل ها هستند.
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  ۲۲۷۶مولوی، دیوان مشس، غزل مشاره 

  خفّاش در تاريكيي، در عشقِ ظلمتها به رقص
  مرغاِن خورشيدي سحر تا والُضّحي پا كوفته

است، دوست دارد جهل را،  ينماد من ذهن نجايدارد، و در ا يكيخفاش عالقه به تار ديدان يكه م ،يكيدر تار خفاش

شما دوست نداشته  ميخوان يرا م نهايدوست دارد، ا يرا، و گم شدن در دردها را، انساِن من ذهن يشدگ تيهم هو

ها، و  يشدگ تيها، و افتخار كردن به هم هو يت شدگيهم هو يكيها، در تار يكيدر عشق تار نيپس بنابر ا .ديباش

 دييكه از مردم تا يدر حال ش،يها يشدگ تيكند، از هم هو يم يشاد يعنيرقصد  يرقصد، م يا مپز دادن به آنه

واقعا خوشحال است؟ نه، دارد به  ايرقصد خوشحال است، آ يبشود، م دهيخواهد د يم رد،يگ يتوجه م رد،يگ يم

دردناك خواهد  اريبگذرد بسخورده كه  كيرود، ابتدا ممكن است جالب باشد،  يدارد به جهنم م د،رو يدرد م يسو

   دارد. يكيبه تار عالقهخفاش  ،يديبود، اما مرغان خورش

كه عالقه به نور دارند، به سحر دارند، به روز دارند،  ييدارد، اما انسانها يجهل من ذهن يِ كيكه عالقه به تار يانسان

 دينيب يتا روز روشن، پا كوفته، م ،يالضحتا روز، تا و د،يكن يخودتان كار م يو رو ديكن يمثل شما، كه موالنا گوش م

كه صحبت  ،خواهم خواند امروز تانيمن برا ميديكند، در آن سوره اگر رس يكه موالنا مرتب به آن سوره اشاره م

خورد،  ي: هر دو من هستم، قسم به خودش مديگو يروز هست و شب هست كه در آن سوره م يعنيهست،  يوالضح

او باشد،  يباشد، گدا وا ازمنديمحتاج او باشد، ن ديهست و محتاج هست و با ريطالح فقكه انسان به اص نطوريو هم

  .از پدرش جدا شده كه خداست يعنياست،  ميتيبله، و انسان  .ايدن ينه گدا

و با آنها سهل  ،ميرحم كن ديكه در شب هستند، چون آنها هم خدا هستند با ييبه انسانها ديكه ما با ديگو يو م

 يرا م يكلمه والضح عمداً واند،خ ميخواه ميدياگر رس ،ميسپاسگزار باش نطوريو هم م،ينكن يريسختگ م،يريبگ

داشت،  تيو در قبل دو سه ب .زنده شدن به او، بله يعنيروز،  يعني د،يبه آن سوره توجه كن ديآورد، كه شما برو

  گفت:

  ۲۷۲۱م، بیت سومولوی، مثنوی، دفرت 

  َبالغ دارد اشكوري جستن عين      غچرا جويد او كه هر روشن روز
هستند،  يزندگ تيدر محدود نكهيا يبرا نند،يب يروز را نم يعده ا كيگفته كه االن روز است، االن روز است،  موالنا

روز روشن چراغ جستجو كند،  نيدر ا يو هر كس نند،يب يم تيها هستند، با محدود يشدگ تيهم هو تيمحدود
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دارد، هم  يذهن يها نكيآدم ع نيكه ا دهد يجُستن، نشان م نيع نصورتيدر ا ،چراغ ذهن را جستجو كند يعني

  و به ما گفت كه: ناست،يناب نيدارد، بنابر ا يشدگ تيهو

  ۲۷۲۲م، بیت سومولوی، مثنوی، دفرت 

  ياتو اندر پرده ،ست و تو صباح كه            ياُبرده يگمان ،ينيب ينم ور

بد  ،يدر پرده هست يعني ،يذهن هست تيتو در محدود يول ،ز استكه رو يحدس زده ا يول ،ينيب يروز را نم اگر

 يشود، م يو نگران م ند،يب يتابد، و فقط غروب را م يم شهيهم ديكه خبر ندارد خورش يمثل آن كس ،ينيب يم

  :ديگو

  ۲۷۲۳م، بیت سومولوی، مثنوی، دفرت 

  فاش ،گفت نيخود را مكن ز يكور
  و در انتظار فضل باش خاُمش

و راجع به روز صحبت نكن، و خاموش  ،ينيب يروز را نم يساكت باش، و نگو كدام روز، چون با ذهن نگاه كن ديگو يم

  بله. د،يايكن و بگذار فضل خدا ب

  ۲۷۲۴م، بیت سومولوی، مثنوی، دفرت 

  روزجو يرسوا كردنست ا شيخو             ؟روز كو :روز گفتن انيم در
 كيلحظه با  نياالن روز است، از نظر خدا روز است، خدا در اكه  ديخواهد بگو يروز كو، م ييبگو يروز باش وسط

شما راحت  يبرا نكهيشود، كما ا يفضا باز م نيدهد، ا يخودش را به ما نشان م فورا خود ما يذره دقت ما و كار رو

را رسوا دارد خودش  يعنيدر وسط روز، روز كو؟  ديبگو يشما، بله، اگر كس ديكرده ا دايشود، چون راه را پ يباز م

  بله. نم،يب يكند كه من روز را نم يم

  ۲۷۲۵م، بیت سومولوی، مثنوی، دفرت 

  َجذوب رحمتست يو خاموش صبر
  نشان ُجستن نشان عّلتست نيو

 نكهيكِشد، و ا يرا م يزديرحمت ا اريبس ست؟يخاموش كردن ذهن و صبر كردن چ ،يصبر را دوباره خاموش پس

نشان همان مرض  نيا د،يببن يجسم ياريبا هوش اورد،يروز را به جسم در ب آدم نشان روز را جستجو كند، بخواهد

  وجود دارد. يشدگ تيكه در مركز ما هم هو نستياست، نشان ا
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  ۲۷۲۶م، بیت سومولوی، مثنوی، دفرت 

  َانصتوا يجزا ،از جانان ديآ                                    تا بر جان تو ريبپذ اَنِصتوا

سحر، ما همه در  ،يديپس مرغان خورش د،يايب يخاموش نيداش اتا به جان تو از خدا پا ريخاموش باش را بپذ فرمان

  .ميسحر هست

  ۴۱۱م، بیت سومولوی، مثنوی، دفرت 

  خاموش كم خروش ست كينزد صبح
  تو، تو مكوش يكوشم پ يهم من

  :ديگو يم م،يوارد روز بشو ديبا م،يبه ظهر برس ديبا يول

  ۹۷۷ ۀمولوی، دیوان مشس، رباعی مشار

 وز ناوِك انتقامِ دلدوز بترس                     سوز بترساناز روِز قيامتِ جه

مواظب باش،  يعنيكن، بترس  اطيسوزاند، احت ياست، و جهاِن تو را م امتيلحظه ق نيا ديگو ياست، م يرباع نهايا

من  دينباشد، بگو ارينكند، هش زيمواظب نباشد پره ياگر كس ميديكن، كه امروز د اطيانتقام دلدوز خدا احت ريو از ت

قضا دوخته خواهد شد،  يزهايدلش با چ نيبشوم، ا تيوهم ه شتريدارم و ب ها را نگه يشدگ تيهم هو خواهم يم

  .ديقضا خواهد رس ريبه دلش ت يعني

  ۹۷۷ ۀمولوی، دیوان مشس، رباعی مشار

 اي در شبِ حرص خفته در خواِب دراز

 صبِح اجلت دميد، از روز بترس

ذهن است، در خواب  ديبهتر، كه د شتريهرچه ب يعني ،يخواه ادهيز يعنيكه ما انسانها در شب حرص،  ديگو يم

 نيچرا كه در ا ده،ياست، دم يبشر، االن موقع مردن من ذهن يبوده برا يطوالن يليخواب خ نيا م،يدراز خفته ا

گرفته  اديا صبر و شكر ر م،يگرفته ا ادي ميتسل يكاف زهرساند، ما به اندا ياش را به ما م يدََمد، انرژ يم يزمان زندگ

 يشدگ تيشود، هم هو يم تيكند، با فكرها هم هو يكه انسان فكر م ميديفهم م،يا دهيخودمان را فهم تيوضع م،يا

 يم جاديدرد ا يجسم ياريكند، هوش يم دايپ يجسم ياريشود، هوش يشود، مركزش عوض م ياش م نكيها ع

  .گريد ميدان يرا م نهايا كند، پس يلحظه حمله م نيخواهد، در ا ينم ار نيكند و خدا ا
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 ميو گرنه، پس همه ما مواظب هست ديكش يشب را ادامه نده، درد خواه همه نيروز خواهد شد، ا يعنيروز بترس،  از

به خودش زنده  يخواهد به روز برساند، به اندازه كاف يم ،ميخود ما را كه در صبح هست يبا ضربان تكامل يكه زندگ

  .ميشب نباشدر  گريكه ما د يكند، بطور

 يعنينقد بود،  امتياو ق :كه ديگو يم د،يگو يخوانم كه موالنا راجع به حضرت رسول م يم امتيراجع به ق يمطلب

به مركزش  يرونيب زيگذاشت چ يو نم ،شد ينم تيهم هو يزيچ چينبود، و با ه يشدگ تيهم هو چيدر درونش ه

گره است، در  كي يكه من ذهن ديخواهد بگو يلّ و َعقد، مح يبه فنا ديخواهم شما توجه كن يم نجايو در ا د،يايب

ما در اطرافش  يمن ذهن نيهم يعنيلحظه گرهِ ما  نياست، ا امتيلحظه ق نيا يعنيحل كننده هست،  يفضا كي

كند و اگر ما مقاومت  يكه مرتب حلّش م يدياس كيبه  ميآهن انداخت نكهياست كه مرتب، درست مثل ا ييفضا كي

  :ديگو يرود، م يم نيشود، از ب يحل م يزود نيا ميوت نكنو قضا مينكن

  ۷۵۰مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 پس محمّد صد قيامت بود نقد

 زآنكه حل شد در فنايِ َحّل و عقد

 امتيق يعني امتيماند، صد ق ينم يشدگ تيدر مركزش هم هو يعنيبود،  امتيق يليحضرت رسول خ ديگو يم

 ديكه شما هم با مييبگو ميخواه يحلّ كننده، گره اش حل شد، مقاومت نكرد، م ييكتاي يادر فض نكهيا يبرا د،يشد

  .ميباش نطوريهم ديهمه مان با د،يطور باش نيهم

  ۷۵۱مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 صد قيامت بود او اندر عيان                       جهان در احمد است ثانيزادة 

كه امروز  نطوريبار متولد شده، ما هم هم نيذهن متولد شده، دوم بار هم از كيبار از مادر متولد شده و  كياو  يعني

 يب نيو ا ،ميشو يم تينها يب م،يكه اگر متولد بشو ميو در دفتر ششم خواند ،مياز ذهن متولد بشو ديبا ميخواند

 يعني انيبود او اندر ع امتيامت بود و آشكارا، صد قيق يليباز هم خ شانيو ا .درخشد يم ديمثل خورش تينها

 دنيبه آفر يندارد، كار دهيبه آفر يزنده شده، او كار يكه به زندگ يگريد يهر كس اي شانيشد كه ا يم دهيقشنگ د

 ندازد،يب ريت ينداشته باشد آدم، كه من ذهن يمن ذهن نكهيا نطوريو هم دن،يبنگر در آفر ده،يدر آفر منگر دارد.

 امت،يصد ق گريد نيا يعنيكند،  يكند، عمل م ياو فكر م قيرباشد كه از ط يفكر كند و عمل كند، فقط زندگ يعني

  .نيو آشكار بود ا امت،يق يليخ
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  ۷۵۲مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 اي قيامت تا قيامت راه چند؟                         اندپرسيدهزو قيامت را همي 

خواهد  يه؟ مماند امتيچقدر تا ق ،يهست امتيكه تو خودت ق يكس يكه ا دنديپرس يرا م امتياز او ق ديگو يم

لحظه را خدا  نيو ا م،يلحظه هست نيلحظه ما از جنس ا نيلحظه، ا نيدر ا ميخود ما هست امتيكه ق ديموالنا بگو

زد،  ريزند، اگر ت يم ريكه امروز گفت ت كند يكند، حمله م يما حمله م يها يشدگ تيمحاصره كرده و به هم هو

 ريت نيام كه ا يراض اريمن بس ،يرا تو انداخت نيبگو ا يعني ،شاه شيپ ديو ببر ديرا بوس كن ريت نيا ارانهيشما هش

 امتياز جنس ق نيهم نهايا م،يواكنش نشان بده نكهينه ا ،يرا انداخت ريت نيكنم كه تو ا يمن شكر م ،يرا انداخت

وقت چند  امتيتا ق ،يهست امتيكه خود ق يكس اي ،مردم كه دنديپرس يبه هر صورت از او م گر،يد تبودن اس

  مانده است؟

  ۷۵۳مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 كه ز محشر حَشر را پرسد كسي؟           گفتي بسيبا زبانِ حال مي

 يكه زندگ يانيهر جور ب اي د،يشا اتيآ فرضاً  انيب ،يزندگ انيدر حال مثال ب يعنينه، با زبان حال،  يزبان گفتار به

 يعنيپرسد؟  يرا م امتيق يكس امت،يق يعني زيروزِ رستاخ گفت كه از يكه، او م ديگو يكرد، م يم انيخودش را ب

مردم  گر،يدهد د يم حيرا توض نيباشد؟ بله، دارد هم امتيتواند ق يم يهر كس ايآ ن،يمرا بب ،يخواه يرا م امتيق

ر مثال اگ م،يكه چقدر مانده است؟ كه ما به خدا زنده بشو دنديپرس يم يرا به زمان انداختند، با من ذهن امتيق

 ديوانت يلحظه شما م نيا د،يلحظه است، من را نگاه كن نيكرده اند: زنده شدن به خدا، آنهم گفت ا فيرا تعر امتيق

  .ستندياز مردم متوجه ن يليامروز خ نكهيكما ا دند،يفهم ينم ديآنها شا يول د،يزنده بشو

  ۷۵۴مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 ِز ُموتُوا َقبَْل مَوٍْت يا كِرامرم               پيامبهرِ اين گفت آن رسولِ خوش ْ

به تن، حتما به  ميريبم نكهيرمز قبل از ا ايبه اصطالح سرّ است  ام،يآن رسول خوش پ نيهم يبزرگان، برااي  يعني

حل كننده كه  يفضا لهيلحظه به وس نيدر ا يمردن به من ذهن نيرا گفته، پس ا نيا نيهم يبرا م،يريبم يمن ذهن

است كه  نيو امروز در غزل هم گفت، عالمتش هم ا .ميهست امتيلحظه ما در ق نيو ا شوديم باشد، انجام ييكتاي

گشوده  يفضا ني. آنطرف هممينيبيرا م نطرفيهم ا م،ينيبيبا گشودن فضا هم آنطرف را م م،يهست واريد يما باال

  :ميوانرا هم كه دوباره بخ ني. بله، امينيبيم ميكه جهان است، دار نطرفيشده است، ا
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 ��حديث��

  

   بميريد پيش از آنكه بميريد

  معروف است. ثيبه اصطالح حد نيهم نيا

  ۷۵۵مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 َمْوت قَبلِ  ،ام منهمچنانكه مُرده

 ام اين صيت و صوتزآن طرف آورده

 ايدن نياز ا نكهيام قبل از امرده يمن، به من ذهن يعنيدن، ام قبل از مراند همانطور كه من مردهفرموده يم شانيا

 انيمورد توجه هستم، بخاطر ب همهنيمن ا نكهيا يعنيام. نام را از آنطرف آورده نيآوازه و شهرت و ا نيو ا ،بروم

 تواندياز شما م خرد نيعشق و ا نيا يعنيام. از آنطرف آورده ام،ردهآو نطرفياز ا نكهيو نه ا ،از من است يخرد زندگ

. ديشما در شب هست ي. روِز من شده ولديبخواه ديشما هم باشد و شما با امتيلحظه ق نيكه ا يبشرط ،شود انيب

   د؟ياصال نداشته باش يشدگ تيخودتان را كه هم هو ديمتقاعد كن ديخواهيُخوب حاال شما م

لحظه  نيرا در ا امتيق يكه جلو ديآيسَرِ ما م نيخاطر اهمه بال به نيكه ا دياشده اي ديكن تقاعدم ديخواهيم

 نيدنبال ا يو زندگ ميبشو ديو با مياو زنده بشو تينهايبه ب ميخواهيما م يعني امتيق ؟يچ يعني امتي. قمياگرفته

از دفتر دوم، گفت هر  مياحلّ و عَقد است، قبال خوانده يفضا ني. گفت اميرا خواند ني. االن چند جور اكار است

ند و غصه دارند و رنجش هست كه تلخ ييهاآن د،يارا خورده رهايت نيمركز شما و شما ا نيبه ا اندازديم ريلحظه ت

  اند. را خورده رهايت نيها ااز مردم، آن اي ياز زندگ ايدارند از خدا 

جور  كياند، االن تر شدهلخاند البته، تكه نبرده ،بردنديشاه م شيپ دند،يبوسيم ديبا خوردند،يم يرا وقت رهايآن ت

 خواهديما را م يهايشدگ تيگره هم هو نيكه مرتب ا ديهست ييفضا كيلحظه در  نيما در اكه نگاه كنند.  يگريد

شما، عدم مقاومت شما و عدم قضاوت شما الزم  ييشما، فضاگشا تيموافقت شما و رضا يعنيآب كند. توافق شما، 

  است. بله،

  ۷۵۶شم، بیت مولوی، مثنوی، دفرت ش

 ديدِن هر چيز را شرط است اين             پس قيامت شو، قيامت را ببين

. ياوريرا به فكر درب امتيق ،يذهن بمان يتو يتوانينم يعنياست.  يچه جور امتيق نيبشو، بب امتيق ايتو ب پس

وقع زنده شدن هم م شود،ياست كه آدم به خدا زنده م يروز امتيق م،يادهيرا شن في: آقا ما تعرييبگو ينيمثال بش
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 امتيق ،يو مركزت را باز كن ،ياندازيو ب يرا بشناس هايشدگ تيعمال هم هو دي. باستين نيا شود؛يم تينهايب

 م،يداشته باش يشدگ تيما، هم هو مينداشته باش شهير نكهينه ا د،ياو زنده بشو تينهايبه ب ديشما با يعني. يشويم

 ميكن فيرا تعر امتيمثال ق ميبه ذهن، به حرف بتوان يول ،ميرا نگه دار مانيدردها م،يتلخ باش م،يواكنش نشان بده

  . مييها را هم بگوداستان نيو هم

 م،ياشده يمن ذهن مياكه ما آمده ديبگو خواهدي. ميشرطش آن است كه آن بشو ز،يدرك هر چ ز،يهر چ دنيپس د

ما  ارانهيدوباره هوش اورديرا حل كند و ب نيا خواهديحاال خدا م م؛يارا شناخته ييو جدا يكيو تار يجهل من ذهن

را  يكي. اگر تارميرا بشناس يكيو تار ميريبگ اديرا  ييجهل الزم بوده است كه ما جدا نيو ا ،كندرا به خودش زنده 

 گفته قبالً  دهد،يرا به ما نشان م ييروشنا برديم كند؟يكار م ي. االن چميبشناس ميتوانست ياو را نم ميشناختينم

  . دهديرا نشان م يكيتار برديرا، دوباره م نهاياست ا

 شناسد،يذات ما م م،يشناسيرا از اول م ييروشنا م،يشناسيرا هم م ييو روشنا ميشناسيرا م يكيچون تار

ا حالمان ر بردياست. مرتب م يچ ميما كه ما از آن جنس هست هياول يياست، روشنا يچ ايدن يكيكه تار ميفهميم

آنجا،  برديم آورد،يآنجا، م بردي. مكنديو باز شده، حال ما را خوب م ميتسل يدر فضا گردديدر ذهن، برم رديگيم

خودتان  ديفضا را ببند نكهيبه محض ا ديكرده باش ييفضاگشا ي. پس شما مدتميفهمي. ما تفاوتش را مآورديم

قطع شد، بركت قطع شد، خوشحال  يقطع شد، انرژ يزندگ ن،يرا، قطع شد ا نيا خواهمينم دييگوي. مديفهميم

  .ستمين

  ۷۵۷مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 خواه آن انوار باشد يا َظالم                             اش تمامتا نگردي او، نداني

شب  ،ي. شب آمديروز بشود، روز را بشناس دي. پس باياو را بشناس يتوانيكامال نم ،يتا از آن جنس نشو يعني

  باشد. يكيتار ايروز باشد  يعنيآن نور باشد  خواهدي. حاال ميشب را شناخت شده است مركزت،

به ما درد داد كه ما باالخره  يكيتار نيمركزمان، آنقدر ا ميرا گذاشت يكيتار م،يگويجهان، دوباره م نيبه ا ميآمد

نور را به ما نشان  يعنيد، انوار را به ما نشان دا يمدت كي. پس از دهديبه ما درد م يجسم ياريكه هوش ميديفهم

است.  يچه جنس خوب ارانه،يهوش مانيما جنس اصل مينيبيدفعه م كي. ميهست يداد، به ما گفت كه از چه جنس

  !ست؟ا يچ يجنس من ذهن نيا
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  ۷۵۸مولوی، مثنوی، دفرت ششم، بیت 

 عشق گردي، عشق را داني ُذبال           عقل گردي، عقل را داني كمال

 د،يريبگ يعقل را عقل من ذهن ني. اگر ايفهميدر مركزت باشد، بطور كامل عقل را م عقل ،يعقل بشو ديگويم

شعله  يفهميآن موقع م ،يبشو تينهايب ،يدرونت را، مركزت را باز كن يهم درست است. فضا نيا د،يريجهل بگ

 يعني نيا شود،يم يكيو آدم با خدا  شوديور مدر مركز انسان شعله يشعله، عشق وقت يعني. ذبال يچ يعنيعشق 

  .ستين ياست، زندگ فيتوص ،يذهن في. توصشوديمعلوم نم يذهن فيبه توص ،ي. تا نشويچ

 يكن، جوانمرد ياست، مرد امتيلحظه ق نيگذشته گفت ا تياز دفتر اول بخوانم. در چند ب تيچند ب دياجازه بده بله

را با استفاده از  امتيدوباره ق نطوريباش و هم ميتو را بزند، تسل يكن، به هوش باش، بگذار مثل گو تيكن، انسان

و در زمان  .ديبشو امتيق ديو شما با ميلحظه هست نيذوب كننده ا يكرد، گفت ما در فضا فيحضرت رسول تعر

  . شودياتفاق م يك امتيق ديكه بپرس دينباش

كن. اما  يهم با او همكار كار است، تو نيخدا مشغول ا اي يخودت هست يگره من ذهن نيلحظه در حال حل ا نيا

. من ميم، ما البته اگر قبول كنيخدا هست يما گدا ،يمن ذهن ديبا د :كه ديگويدوباره، م ديگويم يزيچ كي نجايا

 ديبرس جهينت نيباور، شما به ا رييدر تغ ميفرض كن م،يكنيصحبت م مياست، حاال ما دار رونيب يالبته گدا يذهن

به ما بركت بدهد، بعد  دياو با م،يخدا هست يما گدا م،يخواهينم يشدگ تيما هم هو ،ميستيجهان ن يكه نه ما گدا

 گريد ؟يخواهيچقدر م گري: دديايخدا بدش ن يموقع كي م،يخدا هست يگدا نكهيا وبكه خُ  ميدفعه فكر كن كي

  بدهم، بركت بدهم.  ياريچقدر هوش

د تا ما به او. ردا اجياز ما به جود، به بخشش به ما، احت ترشيخدا ب نكهيا يبخواه، برا يتوانيكه هرچقدر م ديگويم

. مياو هست يجزو منظور درون م،يبشود و ما جزو منظور او هست زندهكه در ما به خودش  دهياو ما را آفر نكهيا يبرا

 ميهست او يكه گدا مي. پس اگر ما قبول كنميما هست شيبه خودش زنده بشود، اول دهيآفر يزهايدر چ خواهدياو م

  :ديگوياست كه م نيهم يبرا د،يآياو بدش نم ميكن ييو هرچقدر گدا

  ۲۷۴۴مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

 جُود، محتاجِ گدايان، چون گدا                آمد كه اي طالب بيابانگ مي

 نكهياز ا شتريجودِ محض، جود خدا، بخشش خدا، ب يعني. جود ايانسان طالب، ب يكه ا ديآياز طرف او بانگ م پس

 دييبگو دي. پس شما خجالت نكشايب ،من دوست دارم به تو ببخشم، من محتاِج گدا هستم ،يتو به من محتاج باش
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نه.  ؛يخواينكن، چقدر م ييپررو گري: بابا دديگويم ديآيخدا بدش م يموقع كيبشوم، صبر و شكر،  ميكه من تسل

  او باش. ينباش، گدا رونيب يگدا

 ۲۷۴۵ل، بیت مولوی، مثنوی، دفرت او  

  همچو خوبان، كآينه جويند صاف         جويد گدايان و ضِعافُجود مي

 يبرا گردند،يم نهيكه دنبال آ انيبارويمانند ز ف،يضع يهاو آدم گردديجود مطلق، جود خدا، دنبال گدا م ديگويم

 اورميكر كردم كادو ببرده بود. گفت هر چه ف نهيآ وسفيبه  وسفيباشد مهمان  ادتاني. ميخدا هست نهيما آ نكهيا

 گرياز تو د باتري. چون زينيبب نهيتو خودت را در آ اورم،يب نهياست كه آ نيكادو ا نيگفتم بهتر م،يآيتان مخانه يتو

 ند،يخودش را بب خواهدي. پس مميهم ما هست اشنهي. آخواهديم نهيآ كيدر جهان وجود ندارد. پس خدا هم 

را  نهين آيبركت بفرستد ا خواهديكدر. م نهيآ يمنته ميهست نهي، ُخوب ما االن آصاف منتها نهياست. آ نهيدنبال آ

  صاف كند.

  ۲۷۴۶مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

 روِي احسان، از گدا پيدا شود                     روِي خوبان، ز آينه زيبا شود

و اگر هم گدا  .نديخود را بب ييبايز تواندينم با،ينباشد ز نهيآ شود،يم باياست كه ز نهياز آ انيبارويز يرو ديگويم

كه بخشنده است كه. خدا هم  فهمديآدم پولدار اگر نبخشد، نم كي. ميكه ما بخشنده هست ميفهمينباشد از كجا م

  خرج بشود. كجاخدا  ياست اگر نتواند ببخشد، پس بخشندگ نطوريهم

  ۲۷۴۷مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

 بانگ، كم زن اي محّمد بر گدا        پس، ازين فرمود حقّ در َوالُضّحي؛

نزن،  اديفر يعنيبانگ نزن،  فرمود كه به گدا ديگويخدا به حضرت رسول م يبود كه در سوره وَالُضح نيبخاطر ا پس

 نيمعموال ا م،يهست تيما چون هم هو ست،ين يماد ست،يپول ن يعرض كردم، گدا، گدا نجاياز خودت مَران. در ا

از  ديآياست كه م يمثال منظور از گدا همان كس ميكنيم فكر. ما يماد يزهايچ نيهمبه  ميكنيم ريرا تفس زهايچ

  . ديگويگدا، آن گدا را نم نجايا ،نه خواهد،يما پول م

 كيدارند، اگر ما  يكه من ذهن يبه كسان ديما هم نبا يعنيكه انسان،  ديگويبله دارد م ،يَوالضُح يعنيپس آن سوره 

نه.  ،مروشن شد نقدريمن ا ؟يدار ي: تو چرا هنوز من ذهنميريبگ راديا م،يكن يها بدرفتاربا آن م،يروشن شد يكم

  . طلبديرا م ييفضاگشا يعني



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٧٠صفحه: 

ذهن است،  تيدر محدود يكه قسم به شب، شب هم خودش است. پس هر كس ديگويدر همان سوره م نكهيا يبرا

است، به  دهيخواب ذهن، به روز رس ازشده است  داريب يدارد و اگر كس تيباز هم از جنس خدا است، فقط محدود

 يكس هر است. ينشان من ذهن نهايا ؟يچ يعنيداد بزند: زود باش، چه خبر است!  ديكه شب است نبا يآن كس

. ديگويرا م نيدارد ا د؟يكنياست. توجه م يكه خودش من ذهن دهديآن نشان م كند،يم هيرا تنب يذهن يهامن

 زهيمقاومت كردن، ست رفتن،يبا نپذ ايآ م،يها كمك كنبه آدم ميتوانيم ياست كه ما چه جورموضوع مهم  نيا يعني

  . يينه، فضاگشا اي ست؟ا ينطوريا ،يكردن، كتك زدن، قبول نكردن كه تو بد

 يكيهم  نيكه. ا ستيپول ن يبركت هستند. اصال انسان گدا يبه حضرت رسول فرمود كه تو به گدا، گدا ديگويم

 نيا يدارد. گدا اجياحت يرونيب يزهايفقط به چ كنديانسان است كه فكر م تيهم از محدود نيها است. اماز توه

ما.  ميستين م،يها هست يشدگ تيهم هو يگدا ميكنيكه ما فكر م ،گريد شوديتوهم باالتر نم نيجهان است. از ا

 يزندگ هايشدگ تيكه هم هو فهمديده باشد مكر يزندگ يبه اندازه كاف ي. هر كسدهندينم يزيها به ما چچون آن

  ندارند. 

  

  

  *** پایان قسمت چهارم ***
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كه موالنا  ينطوريا يعرفان نهيدر زم ديكن توجه را از خود مران و بر او بانگ مزن. نوايب امااست:  نيبله، هم ،خالصه

شب  تيكه در محدود يكس يعنيخدا است.  يكه؛ گدا، گدا ستيدادن به گدا ن يزياصال صحبت چ كند،يصحبت م

 ميتياست؟  يك ميتي. دارد يشدگ تياست كه هم هو يكس نواياست؟ ب يك نواياست. ب نيهم هم نواياست، گفت ب

  :ديگويجدا شده است. م ااست كه از خد يهمان كس

  �� ۱۰، آیه )۹۳(قرآن کریم، سوره الضحی ��

  

   ز خود مران و بر او بانگ مزنامّا بينوا را ا 
 

  ۲۷۴۸مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

 دَم ُبوَد بر روِي آيينه زيان                          هان است، ُجودچون گدا آيينة 

 يو او نتواند به ما بركتش را بدهد، چه جور ،ارانهيهوش مياز خدا نكن ييما اگر گدا يعنيچون گدا نباشد،  ديگويم

. وگرنه گفتم او ميهست يزديا ياست كه ما محكوم به گرفتن آرامش و شاد نيمه يخود را ثابت كند؟ برا تييخدا

دم  نهيآ يكه مواظب باش تو به رو ديگويم نيبنابرابخشش است. پس  نهييجودش را ثابت كند. گدا آ تواندينم

  . يفكر نكن يبا من ذهن ،ينشو نيخشمگ يعنيكدر بشود،  نهيكه آ ينكن ينطوريايعني  ،ينزن

 يگدا يعني. ميباش يخوب يگدا دي. ما باشوديكدر م نهيآن آ م،يشويم رونيب يگدا م،يفكر كن يمن ذهنپس با 

 تي. اگر مركز ما پر از هم هوميهست نوايب م،يهست يهر چ اي ميهست اردريليم ماگر ه ميبفهم دي. ما باميباش يزندگ

و  ييجدا يتو ميافتاد يبعدًا وقت يول ،ميفهمينم. ُخوب ابتدا ميندار يزندگ م،يجدا هست م،يهست نواياست ب يشدگ

  . گذارديآن موقع هم مالمت نم يول م،يبفهم ديها، شاو غم و غصه يگرفتار

 شودياوقات هم اصال نم يبا شما مردم سر و كار دارم، گاه گريسال است د نياالن چند يعنيطول برنامه،  نيمن در ا

خود را از شوهر  يهاياند و تمام گرفتاركه طالق گرفته دميان خانم ددر مالمت هستند. فراو هايليحرف زد، خ

كرد.  ينطوريشد، همسر ما ا يشد، آنطور ينطوري: انديگويم نطور،يهم امدهيهم د يانيو آقا داننديسابقشان م

را ببوس،  ريت تو ت. امروز گفستندي. در اسباب هستند، در قضا و ُكن فَكان نكننديرا دارند كدر م نهيآ نيمالمت، هم

مركزم هم  دميتو هستم، من فهم يگدا دميمن فهم ،از طرف تو است، من خوشنودم نيشاه، ا يا گوشاه ببر، ب شيپ

  دارد.  يشدگ تيهو

  خالصه،
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  ۲۷۴۹مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

 و آن دگر بخشد گدايان را مَزيد            آن يكي جودش گدا آرَد پديد

خدا است،  يهاتي. هر دو از خاصآورديبخشش او، گدا بوجود م يعنيجودش  يكي م،يدار يدو جور باشندگ ديگويم

هم كه به خدا  يو انسان د؟يكني. توجه مبخشديهم م اديكه ما را بوجود آورده است و ز آورد،يخدا گدا بوجود م

س گدا را خدا بوجود پ آورد،يگدا را خدا بوجود م ي. منتهبخشديم ادياست، ز نطوريزنده شده است او هم هم

. بله، دنبخشيم اديرا كه خدا بوجود آورده، به آنها ز ييمثل موالنا هم گداها يهاانسان بخشد،يهم م اديز آورد،يم

  هستند. يمن ذهن هيكه فقط دو جور وجود دارد، بق ديگوياالن م

  ۲۷۵۰مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

 حّق اند، ُجودِ ُمطْلَق اند وآنكه با            پس گدايان آينه جُودِ حق اند

بخشش  نهيكه آ ميحق باش يگدا ديما با يعني. دهنديهستند كه بخشش حق را نشان م نهيآ انيپس گدا ديگويم

به  ديها بخشش مطلق هستند. شما نگاه كنآن اند،دهياند به او، به روز رسكه زنده شده ييو آنها .ميباش ياله

ابيات را  ديگر؟موالنا چقدر ببخشد  ازجنس دوّم هستند كه زيادي مي بخشند ديگر، هانيمثل موالنا ا ييهاانسان

اگر بخواهد مزد  ،اگر درست بخواند ؟شش ماه آدم اين ها را بخواند و به خدا زنده نشود مي شود .بوجود آورده است

حتمًا  .بله ،ن ها را امروز خواندماي ،خودش را در دام مزد قرار بدهد ،گهگاه نباشد ،و هر روز در اين كار باشد ،بگيرد

   .به مزد مي رسد

عصر به جاي  ،درست مثل اين كه يك كسي برود هشت ساعت در روز كار كند .منتها ما با من ذهني عمل مي كنيم

هيچي دويست  ،هشت ساعت كه كار كردي .برو ،دويست دالر هم به ما بده صاحب كار بگويد كه ،اين كه مزد بگيرد

   .گداي اين جهان هستيم ،براي اين كه گداي حق نيستيم .ما مزد نمي گيريم .من ذهني اين طوري است .دالر هم بده

  ۲۷۵۱مولوی، مثنوی، دفرت اول، بیت 

 اي استزآنكه جز اين دوست، او خود مُرده

 اي استاو بر اين در نيست، نقشِ پرده

يا يكي هست كه هر دو  .يكي هم زياد مي بخشد ،رديكي گدا به وجود بياو ،يعني هر كسي كه جزو اين دو تا نيست

بلكه چي  .حتما من ذهني است و مُرده است و او در َدرِ خدا نيست ،اگر كسي از اين جنس نيست .كار را مي كند

   .بله .حكم پرده را بازي مي كند يعني من ذهني است ؟هست
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كه واقعا قسمتي از همين برنامه  ،سريع يك قسمتي هست كه اگر شما حوصله كنيد اين قسمت را هم مي خوانم

   .حاال مي خوانم تا يك جايي .مي دانم طوالني شده است .است

  ۲۹۲مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 روز بنمايد جماِل ُسرخ و زرد                حق، قيامت را لقب زآن روز كرد

او زنده مي شويم و با هشياري  وقتي ما به ؟كدام روز ،براي اين كه .خدا اسم قيامت را روز نهاده است :مي گويد

در واقع من  ،فضا را باز مي كنيم و باز مي كنيم وقتييعني در اين لحظه  ،براي اين كه در قيامت .حضور مي بينيم

كسي كه  ،كسي كه حضور دارد .يعني جمال مريض و جمال سالم ،جمال سرخ و زرد .ذهني از حضور جدا مي شود

  .ا آيه هم هستبله اين جا دو ت .من ذهني دارد

  �� ۵۹، آیه )۳۶(قرآن کریم، سوره یس ��

  

اي بدكاران، امروز شما از صف نيكان ُجدا شويد
 

با فضاي حلّ و عقد در اين لحظه  ،ابزار هايي كه دارد با تير انداختن گفتيم ديگر با ،زندگي يعني در همين لحظه

فضا را باز مي  ،و آنهايي كه تسليم مي شوند .جدا مي شوند ،هايي كه مقاومت مي كنند و انكار مي كنندآن ،قيامت

   .يكي از جنس درد مي شود ،يكي از جنس حضور مي شود ،كنند آنها هم جدا مي شوند مي روند و از جنس

  �� ۱۷، آیه )۲۲(قرآن کریم، سوره حج ��

 

 كه او بر احوال همه موجودات، گواه است همانا خداوند در روز قيامت ميان آنها جدايي افكند

   .بيت آوردم به اصطالح كمك به اين اين دو تا آيه را در

  ۲۹۳مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 لياستپس حقيقت، روز، سِرّ او

 هاستروز، پيش ماهشان چون سايه

ِسرّ درون  .پس قيامت در درون اولياء است .درون انسان هايي مثل موالنا است قيامت ،پس حقيقت اين است كه روز

اين روز بيرون پيش صورت  .نه روز بيرون ،روز اين است كه مركز شما باز باشد .اولياء همين فضاي گشوده شده است

در مقايسه با ديد آن فضاي باز شده  ،يعني ديد ذهن و ديد حس هاي بيرون .ه شان مثل سايه استروي ما ،ماه شان

   .مثل سايه است
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  ۲۹۴مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 دوز ْ عكِس ستّاريش، شاِم چشم           عكِس راِز مردِ حق دانيد روز

يعني هشياري درون يا مركز َمرد خدا  .تمي گويد كه انعكاس درون َمرد خدا روز اس .اين را مي خواستم شما ببينيد

يعني اگر در شما در  ،شب و روز خودش است ،پس شب .روز است و انعكاس پوشش عيب ها شام چشم دوز است

نه شما هم هنوز هم با خدا هستيد او دارد  ،شما نبايد فكر كنيد كه از خدا جدا شده ايد ،شِب اين هم هويت شدگي

   .عيب هاي شما را مي پوشاند

خدا مي پذيرد كه انسان توي محدوديت  ،حلم خدا يعني فضا گشايي خدا ،خو گير از ِحلم خدا ،ستّار شو ستّار شو

پس  .كه با من ذهني بميرد ذهن يواش يواش بيدار بشود ولي بيش از حد نبايد انكار بكند و اين قدر ادامه بدهد

و صبر كردن جزو خاصيت هاي  ا گشايي در اطراف آنستاري يعني پوشاندن هم هويت شدگي ها و ايرادات ما و فض

   .و خاصيت هاي مَرد خدا هم هست .ايزدي است

توجه كنيد كه وقتي مركز انسان باز مي شود و انسان به بي نهايت خدا و به ابديت خدا زنده مي شود آن هم خاصيت 

و هم نور پخش مي كند و هم روز  ،استپس ستار  ،پس حلم خدا را دارد ،هم فضا گشا است ،هاي او را پيدا مي كند

پوشانندگي دارد اين جا است كه ما مي فهميم كه ما نبايد عصباني بشويم  ،هم روز است هم خوي ستاري دارد ،است

در اين جا است كه دارد موالنا يواش يواش مي رود به همان سوره اي كه والضُحي بود و بقيه صحبت را دارد االن 

  .ندكخودش مي 

  ۲۹۵مثنوی، دفرت دوم، بیت  مولوی،

 َوالُضّحي نوِر ضميرِ مُْصَطفي               َوالُضّحي :زآن سبب فرمود يزدان

در واقع يعني قسم به روز خورد و اين  و اين نور روز ،نورِ روز :به اين علت مي گويد خدا در سوره والضحي گفت كه

هم هر كسي كه به نور مصطفي زنده در اين جا مصطفي هم لقب حضرت رسول است و  ،روز همان نور درون مصطفي

منظورش  ،پس بنابراين او قسم خورد به نور روز ،همه مي توانند زنده بشوند .يعني آن تمثيل است فقط .مي شود

نور مصطفي  و مصطفي و ،بلكه نور خودش است در مركز انسان كه بي نهايت شده، نور روز بيرون نيست ،نور روز

   .ول هم مي گويد از آن جنس استمال حضرت رس نور برگزيده ،هم
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  �� ۱، آیه )۹۳(قرآن کریم، سوره الضحی ��

   

  سوگند به چاشتگاه

روز يعني كسي  .يعني از صبح دور شده است ،گفتيم،يعني روز .البته والضُحي را شما آغاز روز بگيريد يا روز بگيريد 

پس سوگند  .توجه مي كنيد .از شب دور شده است .ي گرددكه درونش اين قدر باز شده است كه ديگر به شب بر نم

   .سوره است، يا روز مال اوست ،به آغاز روز

  �� ۲، آیه )۹۳(قرآن کریم، سوره الضحی ��

   

  سوگند به شب آنگاه كه همه جا را فرا گيرد 

پس قسم مي خورد به روز و به شب  .ره را مي گويددارد دو تا آيه آن سو .و سوگند به شب چون آرام و در خود شود

ما هم تا به حال فكر مي  ،اشتباهاً من ذهني فكر مي كند شب يك چيز ديگري است تا شايد .كه هر دو خودش است

هشياري است  اين همان به محدوديت افتاده ،نه .ما من ذهني داريم اين خيلي چيز بدي است ،كرديم كه من ذهني

او هستيم و به همين  ،و ما هم در خواب ذهن ،هنوز توي خودش است، عني آمده رفته به خوابي .و خودش است

  .پس شب چيز بدي نيست .به شب هم قسم مي خورد ،دليل

  ۲۹۶مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 قوِل ديگر كين ُضحي را خواست دوست

 هم براي آنكه اين هم عكسِ اوست

خودش را در انسان به خودش  يعني،بشود جاديدر درون انسان ا خواست كه روز، يمخدا  :ديگو يم گريبه قول د ،بله

 ،يو االن اسمش را گذاشت مصطف شود يشود و باز م يم تينها يآن نور هم كه درون انسان ب نكهيا يزنده كند، برا

نور حضور كه  نهم آ ديخواهد بگو يآن نور هم خودش است. م ديگو يم ،نور درون حضرت رسول اي دهينور برگز

  .بله ،خودش است و هم شب خودش است در انسان است دهينور برگز

  ۲۹۷مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 ورنه بر فاني قسْم گفتن، خطاست

 خود فنا چه اليِق گفتِ خداست؟
 و بدبخت شدمكه من جدا شدم  ،ينيو جدا ب ييحس جدا نيا ،ببرد كه نيتّوهم را از ب نيخواهد ا يموالنا م نجايا در

قضاوت  م،ياگر ما مقاومت نكن ،شب است و شب هم خودش است نجايا،ستين يزيچ نوهمچ ،مو به نفس افتاد
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از  نيتا روز مش ،امروز بود كه نكهيا يبرا ميخوان يها را م نيا ،ندرسا يبرد و ما را به روز م يم نيشب را از ب ،مينكن

شب  ،ميكه االن گفت، خورد يدر آن سوره كه به شب قسم م ديگو يپس م .خورند يقسم نم يفان زيوگرنه بر چ ،پا

است  نيق اياست چه ال يفنا كه من ذهن .خورد يقسم نم آدم ،است يكه فان يهم خودش است وگرنه به من ذهن

   ؟كه خدا به آن قسم بخورد

  ۲۹۸مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 ت رُبّ الَعالمين؟پس فنا چون خواس                   از خليلي، ال ُاِحبُّ اآلِفلين

چطور ممكن است  ،آن ها را دوست نداشت ،دل بست دينبا نيتوانست بفهمد كه به آفل ليكه خل يدر حال ديگو يم

  ؟متوجه نشود بفهمد و خدا ليخل

موقع خدا از او كمتر است كه  پس آن ،را دوست ندارم نيگفت من آفل ليخل ديگو يم ن،يال احب االفل يلياز خل

و رها  يچارگيحس ب ديكه ما نبا ديخواهد بگو يم ،پس منظور از شب خودش است ،مرا دوست دارمن شب  ديبگو

خواهد ما را به  ياست، م امتي. هر لحظه قرديخواهد دست ما را بگ يم يدر هر مكان ،او در هر لحظه، ميبكن يشدگ

گدا را هم خواندم  ي هيقض نيا زوو امر .ميافتاد يچارگيو ب ييبه جدا ذهن ما يهاديبا د يمنته خودش زنده كند،

  دهد.  يم شتريخدا به شما ب ديبخواه شتريو ب ديكن ييگدا شتريهر چقدر ب ديكه شما بدان

 يخواه يباز هم م يآمد يم امروز هم كه پر رو شدداد من يآمد روزيد ديكه بگو ستين يمعمول يگداها  نيا مثل

 ،دينباش رونيب يگدا گريشما د نكهيبه شرط ا ،دهد يم يخواه يم شتريب لحظه به لحظه هر چه ؟چه خبر است

   :ديگو يكه م ميصد ها بار خواند لياست كه در مورد خل ييا هيآ نيهم نيابله  .دياو باش يگدا

  �� ۷۶، آیه )۶(قرآن کریم، انعام ��

  
 گان را دوست نمي دارممن افول كنند :پس آنگاه كه غروب كرد گفت

 نيا افول كرد گفت نه يوقت ،من است يخدا نيگفت ا ،بود يكه آن همان من ذهن ديد ييستاره ا كي ليخل يعني

 ،ميشو يم تيهم هو گريآفل د كيبا  ،كند يافول م آن ،ميشو يم تيآفل هم هو كيما هم هر لحظه با  ست،يخدا ن

 مييگو يپس ما م ،ميرا دوست نداشته باش نيما هم آفل، ا دوست ندارمر نيگفته من آفل ليكه خل ميستيما متوجه ن

با من است و من امتداد او  يزندگ كين آ يهنوز آن زندگ يول ،هستم يشدگ تيهم هو تيمن فقط االن در محدود

 نيو آفل ،كنم ينگاه نم رونيبه ب ،كمك هستم يمن هم گدا ،كند ياو دارد كمك م ،ستمين ييجدا زيمن چ ،هستم

  .ندارم دوسترا هم 



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٧٧صفحه: 

  ۲۹۹مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 او وآن تنِ خاكيِّ َزنگاريِ                                      باز َواللَّيل است ستّارِيّ او

به حضرت رسول  يتوان ياو را م نيا حاال.خودش است يكه شب هم ستار ديگو يم ،قسم به شب يعني ليواّلل

 ديگو يم هيدو تا آ در ديتوجه كن ،به شب قسم ديگو يم نكهيپس ا .است يكيهر دو ، يبه خدا برگردان اي يبرگردان

 ،ميهست يذهن من نيو ما ا ميما جدا هست ديگو يكه شب كه ذهن ما م ديبگو خواهد يم. به روز قسم و به شب قسم

 كي ما دييشما نگو خالصه .ستيآن ن كه آفل است يزيكه چ دهيفهم ليهم گفت كه خل االن، ميستين يما من ذهن

 ،تيافتادم به محدود ،هستم اخد ديخورش ،هستم ديمن نور خورش دييشما بگو، ميهست يمن ذهن ،ستمآفل ه زيچ

شب  ،كه به شب قسم خورده نيا شب هم نيو ا كند، يم داريدهد و ب يها نجات م تيمحدود نيو او دارد من را از ا

  خداوند است. يدر واقع ستار

  ۳۰۰مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 هين ما َوَدَّعك :با شبِ تن گفت                      ن برآمد زآن فلكآفتابش چو

كند به طلوع  يآفتاب ما شروع م يعني ،كند از فلك يطلوع م ،آفتاب انسان كه در واقع خداست يوقت ديگو يم

  .سوره است نيا يها هيها همه آ نيا ،ما را رها نكرده است خدا نيكه بب مييگو يفورا ما به شب تن م كردن،

  �� ۳، آیه )۹۳(م، سوره الضحیقرآن کری ��

   

 .پروردگارت تو را رها نكرده و تو را دشمن نداشته است 

 انهيبا ما م، ما را گرفته واقعا ،كند يم تيما را اذ، است نيبه ما خشمگ ،را رها كرده ما ،پروردگار ما ميكن يفكر م ما

 فضا نيو ا ديرا باز كن ذره فضا كي يوقت پس شب ما هم او است، ،است يمن ذهن يتوهم ديد نيو ا ،ندارد يخوب

ها هم به  نيا از ما، ستين نيو خدا ما را رها نكرده و خشمگ ،او است همكه شب  ميفهم يفورا م روشن بشود،

  .حضرت رسول مربوط است هم به همه كس

  ۳۰۱مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 زآن حالوت شد عبارت ما قَال                       نِ بالوصل، پيدا گشت از عي

و دوباره  ميما آزاد شد ديگو يدرد م نيصبر به درد ها از ع يواهخ شكر و عذر،صبر يوقت ،درد نياز ع يعني

نكرد و  ترك يعني ،كرد دايپ يمعن يعبارت ما قل نيدفعه ا كيوصل  ينيريو از آن ش ميبه او وصل شد ارانهيهوش

 شهيهم .و دشمن نداشته است كه خدا ما را ترك نكرده ديشما بدان ،است نيا اش يپس وصل معن.دشمن نداشت
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وقت ما را  چيو ه ،از ما عالقه دارد كه به ما ببخشد شتريو او ب ،است كه جودش را و بخشش را به ما بدهد نيدنبال ا

  .ترك نكرده

 يآن طور كه من ذهن دينيد كه شما ببكن يفهم ها به ما كمك م نيا ،ميها را بفهم نيما ا يخواهد همه  يموالنا م

اگر  ،خواهد بخشش را بدهد يم ،ميبشو مياگر تسل يو زندگ ،است امتيلحظه ق نيا د،يستيدهد تنها ن ينشان م

كه هم  دينيب ،ديبشو داريو شما از خواب ب ردياگر دردتان بگ ،زند يشما را م يشدگ تيهم هو رهايبا ت ديانكار كن

 نيا ييو بگو ،يخشم خودت را بشكن ،ينشكن ،يشاه ببر شيرا پ دهخون آلو ريت دي، باشما زده شده يشدگ تيهو

 دييبگو گريرا شما د زهايچ نيو همه ا ،ديآ يدارد م يزديدم ا ،كند يكن فكان دارد عمل م ،تو بوده ياز طرف قضا

  .به خودتان

  ۳۰۲مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 هر عبارت خود نشانِ حالتي است

 چون دست و، عبارت آلتي است حال،
اگر  ،ديآ يعبارت م كياگر از حضور باشد  ،ديآ يحالت م كيشود از  يكه از انسان گفته م يكه هر عبارت ديگو يم

هم مثل  نيا ديگو يكه آدم م يحال انسان مثل دست است و عبارت ،و حال ديآ يعبارت م كيباشد  ياز من ذهن

  بعد  .آلتش است

  ۳۰۳فرت دوم، بیت مولوی، مثنوی، د 

 ريگ در كرده ِكشتهمچو دانة           آلتِ زرگر به دستِ كفشگر
 يبزرگ نيبعد حضور به ا ،ميدار يما من ذهن يعني ،با هم ندارند ياسباب ها مناسبت ،يدر حالت من ذهن ديگو يم

و ثبات  ياريو زنده شدن به هوش حضور كه ديخواهد بگو يو آخر سر م .تواند استفاده كند ينم يدر دست من ذهن

 ديها از مركز با يشدگ تيهمه هم هو يعنيدو تا با هم كار كنند،  نيساده بشود، كه ا ديذهن با رد،يصورت بگ ديبا

و گرنه  ،است داده بشود ياريدست درست كه هوش كيبه دست  ،ابزار كه ابزار درست ذهن است نيشسته شود تا ا

ابزار زرگر را دادند به كفشگر و دانه را كشت كردند  ديگو يم د،يآ يم شيحالت ها پ نيا ميداشته باش ياگر من ذهن

  نا مناسب است. هاكار نيا ديگو يم گ،يدر ر

  ۳۰۴مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 پيِش سگ كَه، استخوان در پيشِ خَر        آلتِ اِْسكاف پيشِ برزگر

  كفشگر را دادند يابزارها يول ،باشد باشد كلنگ ليب ديآلت كفشگر را دادند دست برزگر، دست برزگر با يعني
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  سگ. شيپدر  ختنديخر، و آنموقع البد علف را ر شيدر پ ختنديو استخوان را ر

  ۳۰۵مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 بود اَنَالّله در لبِ فرعون زور                   بود َانَا اْلحق در لِب منصور، نور

به خدا زنده شد، ذهنش ساده شد،  يوقت قتايبود، حقكرده  يمركزش را خال نكهيا يگفت من خدا هستم، برا منصور

 نكهيا يبود، برا ييگو هودهياناهللا او فقط ب ،بود يشدگ تياما فرعون كه مركزش پر از هم هو ،ابزار درست بود نيو ا

  نشده بود. يمركزش خال

  ۳۰۶مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 باشد عصا اندر كفِ ساحر هَ                شد عصا اندر كفِ موسي گوا

كه عصا در  يدر حالت م،يها را قبال كرده ا فيتوص نياش بود، ا يگواه راست يعنيشد،  ياژدها م يدر كف موس عصا

تواند از  يشود و ساحر نم يباز م ،است ياست، عصا كه زندگ يساحر من ذهن .بود يارزش يب زيچ كيكف ساحر 

 ،يكند من ذهن يرا درست م يذهن يگوهاال انسمير نيكند، هم يدرست م سمانيآن استفاده كند، ساحر فقط ر

لحظه به  نيلحظه، در ا نيشود در ا يم يزندگ يبه اژدها ليتبد شيزنده شده است، عصا يكه به زندگ ياما كس

كند، خالصه  يكند و عمل م يو فكر م سدينو يذهن م قيكه از طر ياست و آن ثبات تينها يزنده است، كه ب يثبات

  .ديگوخواهد ب يرا م نهايا

  ۳۰۷مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 در نيآموزيد آن اسمِ َصَمد                  زين سبب عيسي بدان همراِه خَود
 .نداد ادياعظم را خدا را يا اسم به اصطالح آن اسم  ،داشت يبه همراه خودش كه من ذهن يسيبود كه ع ليدل نيا به

 ،ييبگو ييزهايگفت كه به زبان اگر چ م،يم خواندامروز ه يعنيكار،  نيندارد ا دهيفا ،يدار يگفت كه تو من ذهن

  .ميقصه اش را قبال خواند د،يآ ي، آن بركت از آنجا در نمينباشد، مركزت از جنس خدا نباشد، آن انرژ يمركزت خال

  ۳۰۸مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 سنگ بر گِل زن تو، آتش َكي جهد؟             كو، نداند نقص بر آلت نهد
 ديدان يگل، بله م هو تو سنگ را بزن ب ،كند يآلت كار نم نيكند ا يد، دانش اش را ندارد و فكر مدان ياو نم ديگو يم

شده  تينها يو مركز ب ستيدر آن ن يزيچ چيذهن ساده كه ه يعنيو جرقه بپرد،  يبه سنگ بزن ديكه آهن را با

شود،  ينم يچيگل بزن ه هسنگ را ب ايب تو يپرد، ول يزند و م يم تيكنند، جرقه خالق يدو تا با هم كار م نياست، ا

  .يزن يشود، سنگ را بر گل م ينم يچيهست، ه يشدگ تيزبان نام خدا را ببر، مركز پر از هم هو بهدرست است؟ 
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  ۳۰۹مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 دست و آلت همچو سنگ و آهن است

 جفت بايد، جفت، شرِط زادن است
 يب يفضا نجا،يهن است، دست در اآلت، با هم هماهنگ باشند مثل سنگ و آمهم است كه دست و  يليخ ديگو يم

صورت  شيبا هم جفت بشوند، زا نهايا با هم جفت بشوند، ديدو تا با نيشده مركز ما و آلت ذهن ماست، و ا تينها

  .رديگ يصورت م تيخالق رد،يگ يم

  ۳۱۰مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 كي استآنكه بي جُفت است و بي آلت، ي

 شكي استدر عدد شكّ است و آن يك بي
آن هست  د،يگو يمثل انسان، ممثالً  ديايو اگر خدا به فرم در ب ،فقط خداست ديگو يجفت است، م يكه ب يكس آن

 ايآن به خدا زنده شده، به حضور زنده شده است  ايكه آ مينيبب دياست، با يآن چطور مينيبب ديكه شك دارد، با

  نه؟ 

  ۳۱۱ثنوی، دفرت دوم، بیت مولوی، م 

 آنكه دو گفت و، سه گفت و، بيش ازين

 مُتَّفِق باشند در واحد، يقين
 بشوند، يكيتوانند  يآن واحد م لهيشوند، بوسب يكي ريداشته باشند، اگر در ز يانسانها هر جور من ذهن ديگو يم

 د،يگو يكه دو م يكسآن حاال در ذهن ما،  م،يزنده بشو كتايبه آن  ميبرو ديهمه مان با ن،يقيمتفق باشند در واحد 

  خواهم فقط تمام كنم. يم م،داد حيرا قبال من توض نهايا ن،ياز ا شيب اي ديگو يسه م

  ۳۱۲مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 َاْحوَلي چون دفع شد، يكسان شوند

 دو سه گويان هم، يكي گويان شوند

 يو اسمش را احول ،آورد ياست كه مشكالت را بوجود م يشدگ تيذهن و هم هو نيا ،يمن ذهن يعني ،ينيدوب يوقت

 يكيهم  انيشوند، دو سه گو يبه او زنده م نكهيا يشوند، برا يم كسانيبرود، همه  نياز ب يگذارد، اگر احول يم

  شوند، بله. يم انيگو
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  ۳۱۳مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 چوگانِ اوگرد از گِرد بر مي                     گر يكي گُويي تو در ميدانِ او

 لهياو، پس بوس دانيدر م يباش يگو ايمركزت به او زنده شده باشد،  ،يشده باش ليو به او تبد ييبگو ييكتاي اگر

 يو گرد باش يباش ياگر گو ،يباش يچه گو .است يكيهر دو  ،يو برو يو قل بخور يزده بشو يتوان يچوگان او م

خودش با چوگان  دانياو در م ،يباش كتاي شهيهم ،ييبگو ييكتاي يعني ييبگو يكي اي ،يذهن ندار يدست و پا يعني

  .يشو يم كونيتابع قضا و كن ف يعنيزند،  يخودش م

  ۳۱۴مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 گوي، آنگه راست و بي نقصان شود

 كو ز زخِم دستِ شه، رقصان شود

ا هر لحظه او با قانون قضا و كن فكان ما را به م ميكه اجازه بده ،ما يعنيشود،  ينقصان م يب د،يگو يآنموقع م يگو

  شود. يم ميمنجر به تسل يكه عذرخواه ،يبه صبر و شكر و عذر خواه ميرس يدوباره م اورد،يحركت در ب

  ۳۱۵مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 دارويِ ديده بَكش از راِه گوش      گوش دار، اي اَْحَول اينها را بهوش

اگر درست گوش  نصورت،يدر ا يكن يبا گوش، گوش م يرا بدقت گوش كن، و وقت نهايا ،يذهن يمن ها ياحول، ا يا

امروز  .ميگو يدلت خواهد شد، چشمت باز خواهد شد، درست گوش بده چه م يسبب باز شدن چشم ها نيا ،يبده

  د بود.گذار خواه ريتاث يليخ ديكن رو تكرا ديما، كه اگر شما بخوان يخواند برا ياتيادب واقعا موالنا

  ۳۱۶مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 رود تا اصلِ نورنپايد، ميمي                   پس كالِم پاك در دل هاي كور

دانم،  يچه م م،يما موالنا بخوان هم هر چه يعنيها باشند، كالم پاك،  يشدگ تياگر دلها پر از هم هو ديگو يم پس

قرار  يعني د،ينپا يم ،كور يكالم پاك در دلها پسكند،  يكننده است، به ما اثر نم ييكه راهنما ميبخوان ينيمطالب د

 يرود به جا يگردد م يبر م يعنيرود به اصل نور،  يگردد م يو بر م ،ماند يماند، با شما نم يكند، آنجا نم ينم دايپ

است كه شما با مركزتان  يموقع نيا د،يكن يگوش مهم زند و شما  يخالصه درست است كه موالنا حرف م. خودش

 د،يو گرنه فقط به لفظ حرف بزن ديكن يو خال ديها را بشناس يشدگ تيهم هو يه د،يكن يمركزتان را خال د،يار كنك

  .ماند يحرفها نم نيبا شما ا
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برنامه  نيبه ا دياز شما ممكن است گوش بده يبعض د،يبكن تيشما قانون جبران را رعا ميكن يصحبت م نيهم يبرا

 اديرا كه  يقواعد زندگ ممكن است ،زرنگي كنيد است ممكن شما نكهيا يبراچرا؟  رودبپرد ب ،و مطلب با شما نماند

  :ه اش استتر جم نيا بله، .دينكن تيرعا د،يگرفته ا

  ��حدیث��
كه سرانجام در سينه مومن جاي  حكمت راهرجا كه هست بگير زيرا كه حكمت در سينه منافق آنقدر مي جنبد

 .گيرد

 نهايكند، و ا يكه حرف در مركزش اثر نم يآدم كيكه  ديگو يموالنا، م ديگو يم يالبج زيچ يليخ د،يكن يتوجه م

رسند،  يم يكنند، و به رستگار يشنوند عمل م يكه م يكه عده ا ديگو يم د،يگو يم نقدريا د،يگو يرا حفظ كرده م

  رسد. ينم ييرود، خودش به جا يم ادشيآخر سر  د،يگو يم ،ديگو يآدم كه م نيو ا

  ۳۱۷وی، مثنوی، دفرت دوم، بیت مول 

 رود چون كفِش كژ در پاِي كژمي          وآن فسونِ ديو در دل هاِي كژ

كه  نطوريهمكه كژ است، حرف كژ است،  ويافسون د ،يمن ذهن يدر دلها طان،يش يعني و،يآن افسون د ديگو يم

و  ميمان را دست نخورده نگه دارمركز باالخره ما اگر يعنيكند،  يكژ اثر م يرود، در دلها يكژ م يكفش كژ به پا

بشنوند  يعده ايك ممكن است  يمانند، حت يما نم شيحرفها پ نيا م،يفقط، حرفها را تكرار كن م،ينداشته باش يكار

پاك  يو مركز ما ن اگر دست نخورده بماند، درست است كه حرفها .ميو عمل كنند و آزاد بشوند، ما هنوز آزاد نشو

  گذارد. يدر دل ما اثر م طانيافسون ش شتريب يول م،يكن يرا تكرار م

  ۳۱۸مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 چون تو نااهلي، شود از تو بَري             گرچه حكمت را به تكرار آوري

 نيا ينا اهل هست ،يستيچون تو آماده ن يول ،يكن يرا به زبان تكرار م زيحكمت آم يدرست است كه حرف ها بله،

كند، شما  يبرنامه و موالنا اثر نم نيبه ا ديكن ياگر شما گوش م يعني د،يتو خواهد پر ماند، از يتو نم شيحكمت پ

مركزتان دست نخورده  ؟روند، چرا يمانند، م يشما نم شيپ نهايا نها،يتكرار ا يبه مركزتان، پس از مدت ديرو ينم

  مانده. يباق

  ۳۱۹مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 كنيالفي بيانش ميرچه ميو          كنيورچه بْنويسي نشانش مي
  ،يكن انشيكاغذ و به زبان ب يرو يسياگر بنو يحت

   



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  
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  ۳۲۰مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت 

 بندها را بْگسَلَد وز تو گُريز                     او ز تو رُو در كََشد اي پُْرستيز

 يبندها را م رود و يپرد، م ياز تو م ينباالخره اگر مركزت درست نشده باشد، ا ،يو حفظ هم بكن يسياگر بنو يحت

  رود. يدرد و م

  ۳۲۱مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 آموِز توِعلم باشد مرغِ دستْ                              ور نخواني و، ببيند سوِز تو

 يكن يم يمركز را خال نيكه تو مرتب ا نديو بب ،نديبب يو سوز تو را زندگ يكمتر بخوان اي يرا نخوان نهاياگر ا يول

 نصورتيدر ا ،يعالقه مند سوزد، واقعاً يآتش سوزان در دلت م نيو ا يهستو تشنه  يطلب دار ،يخواه يم واقعاً 

اطالعات  نيا يجمع آور و يو ذهن يعالقه سطح هك دينيب يپس م .شود يدست آموز تو م ديآ يعلم خدا م نيا

. و گفت روند يم پرند و ياز ما م نهايو باالخره ا .كند ياثر نم چيه نهايدانم، ا يكردن كه من م انيپز دادن و ب يبرا

در مركز ما  ويآخر سر فسون د يول ،كنند يو عمل م رنديگ يشنوند، حرفها را م يآدم ها از ما حرفها را م چه بسا

  كژ،  يكفش كژ در پا ثلم رد،يگ يجا م

  ۳۲۲مولوی، مثنوی، دفرت دوم، بیت  

 روستاهمچو طاووسي به خانة                          او نپايد پيشِ هر ناُاوستا

در خانه محقر روستا  نها،يماند كه سرسبز است آنجا، آب هست و ا يكاخ م كيكه طاووس در همان طور  ديگو يم

  ماند. يشما نم شيوگرنه پ .خواهد كه بماند يدل باز و آباد م كيهم  زيو حرف حكمت آم .ماند ينم

  :ديگو يبخوانم، م عيسر يليرا خ يوالضح نيمن ا دياجازه بده اما

  �� ۱۱-۱، آیه )۹۳(قرآن کریم، سوره الضحی ��

 
)( 

 سوگند به آغاز روز

 
 )(و

 و سوگند به شب چون آرام و در خود شود

 



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٨٤صفحه: 

)( 

 كه پروردگارت تو را ترك نكرده و بر تو خشم نگرفته است

 
)( 

 هر آينه آخرت براى تو بهتر از دنياست

 
)( 

 به زودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خشنود شوى

 
)( 

 آيا تو را يتيم نيافت و پناهت داد؟

 
)( 

 افت و هدايتت كرد؟آيا تو را گمگشته ني

 
)( 

 آيا تو را درويش نيافت و توانگرت گردانيد؟

 
)( 

 پس يتيم را ميازار

 
)( 

 و گدا را مَران

 
)( 

 ز نعمت پروردگارت سخن بگوىو ا

  

و سوگند به شب چون آرام و  ميامروز داشت سوگند به روزكه يعني د،ينيخوانم كه بب يبه آغاز روز، فقط م سوگند

خورد، كه پروردگارت تو را ترك  يسوگند م ليدل نيافتادن خداست، به هم تيمحدود ميدر خود شود، شب گفت

م كه در شب ذهن هم او با ماست، ما را ترك يشو ير كدام از ما متوجه مپس ه .نكرده و بر تو خشم نگرفته است



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٨٥صفحه: 

واضح  است،يتو بهتر از دن يآخرت برا نهيهر آ م،ييايبه خودمان ب ديما با ست،ين نيموقع خشمگ چينكرده و از ما ه

عطا خواهد  پروردگارت تو را يبه صالح ماست و جزو منظور ماست، به زود ،ييكتاي ياست، رفتن از ذهن به فضا

را  يقبل يشد، اگر آن حرف ها ميخشنود خواه يليشد و ما خ ميما به او زنده خواه يبزود .يشوداد تا خشنود 

  .ميعمل كن

كه  دينيب يم يدهند، ول يبه حضرت رسول نسبت م يعده ا كيرا  نيپناهت داد، البته او  افتين يميتيتو را  ايآ

با  ميكن يكه ما فكر م ياز خدا، در من ذهن ،يجدا شده از زندگ يعني ميتيه كند ك يدارد اشاره م ش،يموالنا كم و ب

 ايخشم گرفته به ما، نه، آ ست،ين يزيكه او ما را رها كرده و دشمن داشته است، همچون چ يمحدود من ذهن ديد

و  افتيگشته ن و را گمت ايآورد ما را پناه داد، آ يول م،يو از او جدا بود ميبود يكه ما در ذهن زندان ستين نطوريا

و توانگرات  افتين شيتو را درو ايكند، آ تيو او توانست ما را دوباره هدا ميما در فكرها گم نشده بود ايكرد، آ تيهدا

و آورد ما را به خودش زنده كرد و توانگر  م؟يستين نواينوا موالنا، در ذهن ب يآنجا گفت ب م،ينبود نوايما ب ايآ .ديگردان

  .كرد

 تيكه در محدود يكه در شب هستند، كسان يكسان يعني ميتي ازار،يرا ن ميتيپس  د،ندهن يماد يمعن ديشا نهايا

خدا به ما گفت كه  م،يخدا هست يكرد، ما گدا فيو گدا را تعر .آنها را از خودت مران و گدا را مران نيهستند، بنابرا

همه  نهايا. ديآ يم بدمان يارد و ما از من ذهند يكه در شب هست، ظاهرا من ذهن يكس يعنيگدا  .دارد اجياحت

و از نعمت پروردگارت سخن بگو،  م،يفضا گشا باش م،يبا هم مهربان باش ديشدن ما با داريب يدهد كه برا ينشان م

با او  يعنيبه خودش زنده بشود،  ايتواند در شما به شما زنده بشود  يو شكر كن كه او م اوريب ادتيمرتب به  يعني

   .يبه وحدت برس يانتو يم

با هم  ميند، توانستردك يبود و بهم كمك م كهيت كي اتياب نيا يكنم، ول يم يبودن برنامه عذرخواه ياز طوالن ،بله

  خواهم. يكه خسته شدند از آنها عذر م ييآنها  م،يبخوان

  

  

  

  



  گنج حضور ٧٧٥ برنامه شماره

  
Program # 775  

 

  ٨٦صفحه: 

 

  

  هاي گنج حضور در تلگراملينك متن كامل برنامه

https://t.me/ganjehozourProgramsText  

  


