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 بخش اول:

 

 م.کننا شروع میالشمس مو دیواناز  ٢٢١٩غزل با  حضور امروز راگنج مۀی برناپرسم و احوالالبا س 
 
 

 غیر قمر هیچ مگو  مرممن غالم قَ

 شمع و شکر هیچ مگو نپیش من جز سخ
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 گوید:طوری میین حرفی بزنند، ایننچد یکها باییک انسان و اینکه همه انسانعنوان هب پس موالنا

 سمبل زندگی است، سمبل خداست؛ و من که انسان هستم، من غالم زندگی هستم. "مرقَ". ستمه اردههچماه شبگوید من غالم می

ست که این ا به شاتوجه دائماً؟ تمثیل است؛ یک غالم "بنده"یا حاال  "غالم"گوید چرا موالنا میاین که  – تمثیل است البته -غالم، 
 کند؛ تمثیل است. به دهان او نگاه می گوید، دائماًچی االن می آقا

ختی ماز جنس ذهن بشوم، از جنس ز شود کهم. نمیشوگر بخواهم غالم زندگی باشم؛ اول باید از جنس او باعنوان یک انسان، پس من به
 فرم است. جنس هشیاری بی غالم زندگی بشوم. زندگی از ؛ذهنی داشته باشم، هشیاریبشوم
ذهن، که ذهنی یا هشیاری ما در درونسکوت بشویم. هشیارییا ی خاموش از جنس م کهبیشتر شبیه خودمان یا زندگی می شوی یما وقت

ه م کیگیرنا یاد میالم، حداقل از مویستیت نوضعیّ ما االن در آناگر  حال،هر. پس بهفروکش کند هشیاری جسمی است؛ ساکت بشود،
از جنس نوع هشیاری کنم که ، آنوجود نوعتبدیل به آن ترسریعرچههکنم و خودم را اگر من انسان هستم، من باید از این قاعده پیروی

 است.لطافت 
 ، از طریقعشقی از درونعبارتی دیگر من اینجا فقط هستم که ببینم، آیا انرژیپس قمر، سمبل خدا است، عشق است، زیبایی است و به

اش ؛ مقابلجهان باشددر ایند یا شادی رَخِ رف نباشد، به ارتعاش انرژی باشد، به پخش انرژیِخواهد بگوید؟ ممکن است به حَمن، چی می
 وانمودکردن به اینکه اینکه من این هستم،نی است؛ و تظاهر بهذهنام منذهن و ایجاد یک موجود توهّمی بهکردن در تویرفتن و اقامت

خواهد خواهد حرف بزند، میمی شناختی است؛ نیازهای مصنوعی،روانذهنی براساس نیازهای مناین ذهنی هستم و حاال نمن این، م

 زند.حرف می "غیر قمر"امروز موالنا راجع به  واکنش نشان بدهد.
 

 ر ذهن نیستم، من از جنس زندگیمصنوعی دخواهیم ببینیم که من کی هستم، من از جنس منمصراع اول، ما مینیم پس فعالً در همین
غیر "غالم کُل هستم. من بنابراین غالم همان انرژی ؛خدائی هستم، منفرم هستم، از جنس همین هشیاریهستم، از جنس هشیاری بی

 نیستم. "قمر
 
را  "ر قمرغی"پس  چیزی بگوییم؟اش هستیم و حتماً باید یکچیزی هست که ما اسیرش هستیم و دائماً مشغولچیست؟ چه "غیر قمر"

ه، گوید بل، خداست، چیز دیگری وجود دارد؟ ذهن ما میاست که در اینجا رمز زندگی ،"قمر"آیا غیر از  خواهیم ببینیم چی هست؛هم می
 ماً وجود دارد؛ ولی حقیقت این است که وجود ندارد. حت

اینکه هنیاز ب غذا و آب حقیقی است، و مصنوعی است؛ نیاز بهشناختی است، اناز رونی ،دهدمیعنوان نیاز نشان چیزی که ذهن به ما به
 این مصنوعی است. ،ام اضافه بشودکنم تا زندگیاضافه دهد، به خودم ذهنم نشان میچیزی را که این ،منحتماً باید 
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 شناختی است؛ ورزیدن نیاز روانحرص -
  است؛ "غیر قمر"کردن شناختی است؛ شکایتنیاز روان رنجیدن -
 شناختی است؛ غُرزدن نیاز روان -
 نیاز حقیقی نیست؛  شناختی است،نیاز رواننک بشود، مان خُگرفتاری برای دیگران که دل دایجا -

 است؛ "قمر غیر"جویی نیاز انتقام -

 است.  "غیر قمر"اصالً خود وجود توهّمی ما  -
 

صورت جهان است، احتیاج داریم، که هرچیزی را بهجهان و شناخت مان در اینما به ذهن که یک فضای مجازی برای انجام کارهای
یم، دیگر بسازِ از دیگران هم یک منِ ذهنی بسازیم وکه از خودمان یک مناحتیاج داریم مان مفهوم دربیاوریم؛ و حتّی در ابتدای زندگی

رق دارم، تا غذا را بردارم به دهان خودم بگذارم؛ خوب این برای تا بر اساس آن، آنها را بشناسیم؛ فُرمآً، جسماً؛ من باید بدانم من با تو ف
 بقای من الزم است.

 
یم وقتی فهم؛ ولی چطور نمیفهمیمما میاین را ، است گویند این عکس ساختمان است و این خود ساختمانمیمثالً وقتی  ،ولی حقیقتاً

فرم هستم. اگر ساختمان عکس عنوان هشیاری بی، بهحضورهشیاری عنوانبهدر ذهن است و این هم خود من،  ، این عکس منگوییممی
 دانم ذهن یک فضای مجازی است.ذهنی است، خودم جدا از ذهن هستم و میدارد، من هم عکس دارم؛ عکس من، من

چیزی ه، اگر کسی یکجای خودم بگیرم و آن چون از انباشتگی چیزها و خصوصیات بوجود آمدذهنی را، عکسم را، بهشود که من، مننمی
ما  ؛کنمم، اشتباه میاهمن برَنجم؛ در این صورت من خودم را با او یکی گرفت کم بکند،چیزی از او ربخورد، یعنی یکبگوید که به او بَ

 ،اهالح انسانبه اصط ،است که ما این و عجیب ای نیست؛پیچیدهچنان چیز است، آن خیلی هم ساده واهیم از این اشتباه بیدار بشویم؛خمی
 . بیدار بشویم ،ساده استخیلیاز این موضوع که اسمش خواب یا اشتباه خواهیم میخیلی دیر 

 

 -نه عکس خودم–فرم عنوان هشیاری بیلحظه حقیقی است من هستم، که بهچیز مجازی است، آن چیزی که در این "غیرقمر"پس 
خواهد از طریق من خودش را بیان کند، سخن عشق را بگوید، دگی االن میوجود دارم؛ یکی هم زندگی است که از جنس من است، زن

م تا وخواهم ساکت بشمن می؛ مخواهم بگویتوهّمی، هیچی نمیعنوان منسخن زیبایی را بگوبد، سخن شادی را بگوید. بنابراین من به
 ؛دهدمجال نمیزند، این حرف نمیآن یکی  زند،مجازی حرف می اصل من از طریق زندگی صحبت کند. چون تا زمانی که این من

 دهد. این من باید فروکششود، به اصل ما مجال نمی؛ وقتی این من بافته میبافیممن می، در واقع زنیممی که همین که ما حرفاینبرای
 گوید هیچی نگو، هیچ مگو؛کار ما نباید این من را ببافیم، برای همین میاینکند؛ برای

 
ایت زنیم، شکما تقریباً هر حرفی میکه بینی گوئیم؟ اگر همه را جمع کنی و خوب نگاه کنی، میتوهمی چی میعنوان منبه اصالً ما

ذهنی است؛ حاال شما اگر واقعاً االن بگوئید، این همان خاصیت مهم منچیزی االن کم است. است؛ و این شکایت از این است که یک
یواش یواش ذهنیگذاری نکنید؛ این منذهنی سرمایهتان را در بافتن این منتم و این را نگاه کنید؛ و انرژیتوهّمی در ذهن نیسمن این من
دگی در این اینکه نقص ندارید. زنها سخن بگوئید، برایبینید که شما دیگر به این میل ندارید که از نقصدفعه میکند، یکفروکش می

تواند چهارده دیگر نمیچهارده هستید. ماه شبدر این لحظه کامل هستید، قمر هستید، خود ماه شب عنوان زندگیلحظه کامل است، شما به
 بزرگ بشود، کامل است. 
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به حتیاج ا گرفتن،، برای شاد بودن، برای آراملحظهعنوان زندگی در ایناینکه کامل است؛ شما بهتر بشود، برایتواند کاملزندگی نمی

را ببافید،  ذهنیاگر من ؛بافیدذهنی را میمن ،ولی اگر بگوئیدکه زندگی ذاتش آرامش است، و شما آن هستید؛ اینبرای ندارید؛ چیزیهیچ
 تان؛ شود دلذهنی را نبافید، زندگی میتان؛ اگر منشود دلذهنی میمن

ل که یکی د، که آنپرسددل می اینمان، از دل دشوبافیم میرا که میهمینی  کند.از این دو دل صحبت میکمااینکه در پایین موالنا 
کند؟ که این اندازه تو نیست، در حد فهم تو نیست، از این بگذر، هیچ مگو؛ ما االن از این زندگی است، راجع به کدام ماه صحبت می

ی بفهمیم که خدا چیست؟ زندگ ایم خارج بشویم، نخواهیمکنیم، هنوز نتوانستهکه در ذهن زندگی میگیریم، درحالیها یاد میصحبت
 چیست؟ 

دگی و این اصول را رعایت کنیم، که من از جنس زن چیز نگوئیم؟توانیم هیچتوانیم ساکت بشویم؟ میاش صحبت سر این است که میهمه
را کنم؛ و آن را اج دهد،هستم و من دربَست در اختیار زندگی هستم؛ منتظر هستم ببینم مَستر زندگی، آقای زندگی، چه دستوری االن می

این موقعی است که شما بطور کامل تسلیم هستید؛ تسلیم یعنی پذیرش . دهدخواهم بفهمم که چه دستوری میزنم، نمیمن حدس نمی
 د. ر نیستیغالم قمشما یعنی ذهنی فعّال است؛ قضاوت منذهنی بیدار شده است، که مناینلحظه قبل از قضاوت؛ قضاوت یعنیاتفاق این

غیرقمر بشود؟ غالم دیو بشود؟ و فکر کند که غالم قمر است، غالم خداست؟ بله، االن بشر در همین وضعیت است. آدم غالم  شودیم
ند کها توی ذهنش ایجاد کرده و فکر میسری دستورالعملذهنی ساخته، یکذهنی ساخته، براساس آن یک خدایتوی ذهنش، یک من

نفر این کارها را نکند، غالم قمر عنوان غالم او، این کارها را بکنیم. اگر یکها را داده، که ما بهعملذهنی، این دستورالکه این خدای
 طوری نیست. اش کرد؛ ایننیست، باید تنبیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دومبخش 

 

 
 وید:گ، مییماهاصرار ورزید به شرگوید در ذهن، ما خیلی ام که موالنا میدر پایین دو خط از مثنوی آورده

 

 ام در شر قدمتر اَفشردهسخت

 دمبهکه لَفی خُسرم ر قَهرت دم
 (770)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 

 امهای تو کَر بودهاز نصیحت

 امگر بودهشکن دعوی و بتبت
 (77١)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 تمان است؛، خود ساخساختمان اینکه بگوئیم عکسِی بگیریم؛ مثلزنده زندگعنوان انرژیوقتی ما در ذهن باشیم و تصوّرات خودمان را به

این  ذهنی ازکه من؛ در حالتیکنیم که او هستیمذهنی است دیگر، فکر میذهنی است، تصور ما از خودمان منعکس ما از خودمان که من
های نامرئی به آنها در ذهن دیم، خودمان را با نخمان مجسّم کردیم، به آنها حس وجود داجهانی را در ذهندرست شده که ما چیزهای این

 دیم، و به این مجموعه جان دادیم.متصل کر
ها، یک ردهای ناشی از آنلق کنیم، درنتیجه یک انباشتگی از چیزها بصورت مفهوم و دَتوانیم خَها؛ ما میما این خاصیّت را داریم، ما انسان

گیرد، ذهنی تصورات خودش را جدی میاین من ذهنی.است، به نام من رست کردهوجودی در ذهن دای درست کرده، یک حسباشنده
 داند، این اشتباه است.داند، برکت میها جنگ را افتخار میکند، بعضی موقعجنگ میکند، رنجد، شکایت میمی

ار اصرار کگوید من در ایناست؛ و می "مرغیر ق"ستیزه است. هرجور مقاومت به رویداد، نپذیرفتن رویداد،  "غیر قمر"یکی از آن چیزهای 

 ،"ام در شر قدمتر افشردهسخت"شویم؛ ایم، داریم بیدار میکند؛ همه ما این کار را کردهها، راجع به انسان صحبت میما انسانام؛ ورزیده
انرژی کثیف، انرژی دردآلود، وارد انرژی بد منیّت، انرژی فرم، کند، چون ذهنی درست میشر چیست؟ شر هرچیزی که من در ایجاد شر؛

ت، خیر اسکند، ایجاد میجهان بودن ما با زندگی، یعنی انرژی از باال، در اینشود، این شر است؛ هرچیزی که از باال در اثر موازیآن می
 برکت دارد.

شود. زندگی و برکت زندگی، توی آن جاری میآفرینید، برکت دارد. برای اینکه انرژی زندۀمیجهان هرچه اگر شما غالم قمر باشید، در این
تر نید، سختکار اصرار کشدگی با چیزها باشید در ذهن و بخواهید بیافرینید و در اینهویتحاال شما حسابش را بکنید، انباشتگی دَرد و هم

خودتان و به دیگران. این غالمِ دیو بودن است، رساندن به کاری هستید، زیاندم در کار زیانبهلحظه، دمبهاید در شر قدم، که لحظهافشرده
 دانند، غلط است؛ کار را غالمِ خدا بودن میها اینخیلی
فهومی را م اینکه همین باشندۀجدا هستم؟ برای اطراینکه من از تو جدا هستم، چراکاری است، بخیعنی انسان در زیان "سرمفی خُکه لَ"

کند های ساده مثنوی، ما را راهنمایی میعالوه قسمتودم را از آن بکَنم. امروز موالنا با آن غزل، بهتوانم خام، نمیهایجاد کرد امدر ذهن
 آییم.بیرون می جوری از ذهنکه چه

 ، "خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو / ته تو در این خانه پر نقش و خیالای نشس"

عکس است؛ در پایین  کنیدجسمی دارید، که بازهم هر طرف که نگاه مییاری، شما در آنجا هشذهن ماست "خانه پر نقش و خیال"
شود برای ما سخت می توانیم ببینیم،کر، چیز دیگری نمیما اگر توی ذهن هستیم، غیر از عکس، غیر از مفهوم، غیر از ف خواهیم خواهد.

نصیحت موالنا یا زندگی  ها هماین" امهای تو کَر بودهحتاز نصی"ر هستیم. های او کَکه از ذهن بیرون برویم؛ برای همین از نصیحت
چیزی نباید بگوییم و ما  بافید.گویید، میکه چیزی میگوییم؛ همینمی ، چیزیکنیمشنویم، تفسیر میما سخنان بزرگان را نمیاست؛ 
  کنیم.شکنی میافیم، ادّعای بتبکه با گفتن، بت را داریم میدرحالی

هویتی که االن  گیرید، آنگذرد، از حرکت فکر شما هویت میتان فکر می از ذهن ؛د هرلحظه با قضاوت و گفتار بت ببافیدتوانیشما نمی
؛ بت که شکن هستمشود این کار را ادامه داد، بعداً شما بگویید من بتگر هستید. نمیشما بتسازید، آن همان بُت است، گیرید و میمی

تمام چیزهایی را که به این های مختلف قسمتذهنی، ذهنی است. ما از طریق مناصلی در درون همان من بتدر بیرون نیست که، 
نشان  آید، واکنشتان درمیاید، االن آسیبی برسد، شما جیغاگر به یکی از آن چیزهایی که چسبیدهپرستیم. می وصل شده، ذهنیمن
 پرستید. ها را میدهید، پس همه آن قسمتمی

لحظه که به آن شود رویداد اینکند. آیا میهای شما اثر میدارد به یکی از آن قسمتچون لحظه برای شما مهم است؟ رویداد اینچرا 
لحظه یک محتوا دارد، یک اتفاق دارد و یکی هم  ند و شما چیزی نگویید؟ شما تسلیم باشید؟ اینکند، اثر بکُهای شما اثر میقسمت

از جنس اتفاق باشید؟  خواهیدتوانید این را ببینید، بپذیرید؟ یا شما میاتفاق نیستید؛ آیا میا فضا هستید، شما آنلحظه است؛ شمفضای این
 ساز هستید.که بتکنید، درحالیشکنی میصورت ادعای بتدر این
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 مان، گردیم به غزلبرمی
 شویم، همین شناخت و شناسایی کافی است؛غیرقمر مشغول می همین وقتی بهقمر را؛ برایشناسیم غیر، میرا فهمیدیم قمرما غیرپس 

 کند. قمر مشغول هستم، شما را از غیرقمر جدا مییرهمین شناسایی که من االن به غ
گوییم حاال فهمیدم من باید غالم زندگی موقعی هست مییک کنیم.دیگر فکر رد و بدل میبا هماالن  دفعه بیرون بپریم؛توانیم یکیما نم

هم یک د اینچیزی بگویگوییم آدم نباید هیچکه میگوییم من غالم زندگی باشم فکر است و غیرقمر هم فکر است؛ اینکه میاینباشم، 
راین در خدمت فرمی است، بنابشدن، حقیقتاً به منی که فرم ندارد، حقیقتاً از جنس بیفکر است. فهمیدن این فکرها یک چیز است؛ تبدیل

ن هشیاری و عنوابینیم که بین ما بهمیما شود، یک چیز دیگر است. برای اینکه دیگر بیند و قاطی نمیغیر قمر را می زندگی است، و
پس ساکت ؛ بافمچیز نباید بگویم، با گفتن میکه هیچاین ایم،شناخته ما از آن جنس نیستیم، دیگهغیرقمر، توهم، فاصله وجود دارد؛ 

 م باشد. خواهیقط در حد فکر نمیف ؛مانم، خاموش میممانمی
اید گوییم مثالً االن، زمان غیرقمر است، زمان جزو ذهن است؛ زمان یعنی گذشته و آینده، فکر است. آیا شما تا حاال توانستهکه میاین

این گذشته و عمالً؟ بنابر لحظه باشید، گذشته را هم تجربه کنید؟ آینده را هم تجربه کنید؟گذشته و آینده را تجربه کنید؟ یعنی در این
است. هر دو غیرقمر است، مَجازی است. شما این شدهذهنی است که آن هم از فکر ساختهای به نام منآینده، فکر است. ابزار یک باشنده

 کند که از جنس مَجاز نباشید. شناسید، این شناسایی به شما کمک میرا می
دفعه زندگی کیشوید. این لحظه زنده می ؛شویدلحظه زنده میینبینید، حقیقی به زندگی اه را میبودن گذشته و آیندجازیبنابراین وقتی مَ

دانید و بینید و می، اتفاق را میکَندافتد شما را از جا نمیشوید، اتفاقی که االن میآید. آرام میارتعاش درمیبهذرات وجود شما در تمام 
 کَنند.. اتفاقات شما را از جا نمیگویید که من از جنس اتفاق نیستممی

افتد و آن این است که شما دیگر غیر از سخن شمع و شکر؛ سخن شمع، شمع روشنایی است، نور است، حاال، یک اتفاق دیگری هم می
غیر  گویید؛خِرد است؛ شکر شیرینی است، شادی است، زیبایی است، سالمتی است، خالقیت است؛ دیگر غیر از سخن شمع و شکر نمی

که د، همینشناسیو شما این روشنایی را می ؛کندکند، خِردش را بیان میاش را بیان میلحظه از طریق شما شیرینیاز اینکه زندگی این
 جاز، جهان بیرون، تحریکجهان مَکند؟ چیزهایی شما را تحریک میچهرَوید. ، شما نمیتبدیل بشودخواهد به چیز مَجاز این روشنایی می

 د. ننکمی
 

 طوری بکنید،ندارید؟ شما باید اینغیرت شما مگر  خورد؟خورد، چرا برنمیبه شما برب ،زنمیه شما میگوید حرفی که من جهان بیرون می
 های شیک وگوید( شما بیایید این اتومبیل را بخرید تا فردیّت خودتان را ثابت کنید، این اتومبیل را آدمطوری بکنید. )بطور مثال میآن

 کنید.شوند، اصالً تشخّص شما به این است که این اتومبیل را سوار بشوید، یا این لباس را بپوشید. شما دیگر قبول نمیباال سوار میسطح
اید، ه بیدار شدهاینکبرای کنید؛دیگر گوش نمیخواهد شما را هدایت کند، جمعی که میکنید. شما به ارتباطها دیگر گوش نمیشما به آگهی

فروشند. رنج میها سخنآن ؛خواهند بفروشندها رویدادهای منفی را میجمعیضی ارتباطایید عقاید مجازی ما را بخرید. بعگویند بیها میآن
شدگی هستیم؛ ما از جنس ناله هستیم، از جنس شکایت هستیم؛ خوب هویتدرد یعنی رنج و هماز جنس  ،دانید االن بعضی از مامیشما 

ان ماینکه از آن جنس هستیم، خوشعالم اخبار خبرهای بد هستیم، چرا؟ برایکند. ما خریدار اِچیزها را ایجاد می اله و درد همینشکایت و ن
 آید. می

کُشند، زنند میمیای را ای، یک عدهعدهدفعه یکیک دهد؛گ را، شکوهمند نشان میرویم سینما، یک فیلمی که جندهیم، میما پول می
ها چه جور گوید اینبیاید اینجا، می ایباشندهدیگری یک شما بینید که اگر از یک کُرهمرض داریم؛ انگار کنیم؛ تماشا می کنند؛می نابود

جنسان جنسان خودشان، همای از همدهد؟ یک عدهروند سینما، بَعد فیلم چی را نشان میکنند، میموجوداتی هستند؟ سخت کار می
شان را خود بهاتر از طالیشوند، وقت گرانای منتظر میعدهروز عصر یککنند. هر اند تماشا میها هم نشستهند، اینکُشخودشان را می

 آن جنس هستند. پس از  شوند؛مُرده؟ که این را بشنوند، اگر نشوند نگران می کسیچهگذارند، ببینند کجا می
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ایم، این غلط است؛ ما از آن جنس نیستیم، ما از جنس آرامش هستیم، ما از شدهاصالً این غزل هم برای این است که ما از آن جنس 
جنس زیبایی هستیم؛ زندگی از جنس آرامش است، زیبایی است، عشق است، شِکَر است، شادی است؛ چرا ما هم فرداً و هم جمعاً ستیزه 

جنگ  دهیم، و )گویی برای ما(به آن می انیم، شکوه و جاللددانیم؟ جنگ را خوب میرا، و باالتر از آن بطور جمعی جنگ را، خوب می
 دهد. یک اِشکال داریم. اِشکال را موالنا نشان می ؛ای در ما هستشیشهاینکه یک خوردهبرکت است؛ برای
بخشی بگو؛ سامانزمین بگو، خلق برکت در رویکر بگو، زیبایی بگو، عشق بگو، گوید، شما سخن گنج را بگو، شمع و شِامروز به شما می

زندگی  ؛ها است. زندگی از جنس جنگ نیست، زندگی از جنس ستیزه نیستها هست که زندگی است، زندگی از جنس ایناینکه اینبرای
اش داند، هرکسی دَرد را اصل زندگیگیرد، هرکسی ناشادی را اصل میعزا میکند، هرکسی کر است. هرکسی ناله میاز جنس شمع و شِ

ها جزو زندگی ما نیست، اشتباه بوده که شویم، که اینه، از جنس غیرقمر است؛ مَجازی است. ما االن داریم به مَجاز بیدار میقرار داد
 مان اضافه کردیم.ها را به زندگیاین

 

 

 سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

 مگو خبری رنج مبر هیچور از این بی
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
رقمر گویی هستیم؛ این غییابی و عیبجویی و عیباز جنس دَرد هستی، سخن دَرد را نگو؛ ما از جنس انتقاد هستیم، ما از جنس عیباگر 

 شویم. توست، این غیر به ما غالب شده است؛ ما بیدار می خداست، غیرِ خواهی بشناسی؟ این غیرِاست. می
ر از اگر غی اینکهخوب، به خودت زحمت نده، هیچی نگو. چرا به خودت زحمت نده؟ برایلیدانی؟ خینمیاین چیز را خبری؟ تو از این بی
ی، ولی جز کنگویی، کاری می، چیزی میکشیزحمت میاگر تو غالم قمر نباشی؛ غیر از سخن گنج بگویی،  و شکر بگویی، سخن شمع

 خت هم زحمت بکشی، ولی نتیجه نگیری؟ کشی؟ آیا شما حاضری زحمت بکشی، سکنی. چرا زحمت میدرد ایجاد نمی
ا ات ردهی، موقعی که رنجشپذیری، موقعی که به درد و ایجاد درد تن میکند که توست و تو هم میتوهمی وانمود میموقعی که من

که قعیدانی، مومی کنی و آن را اصلدانی، موقعی که دشمنی میدانی و برکت میاندازی، موقعی که قهرت را اصل میدانی و نمیاصل می
 ذهنی است؛ نکن. ها کار مندانی؛ اینخواهی برتر باشی و آن را اصل میمی
 

چیزی غیرقمر است، اول آنها را بشناس. اصالً قبل از اینکه ما یاد بگیریم پرهیز همین است دیگر، شما یک قلم و کاغذ بردار، ببین چه
، حرف زدن استفعالیت ذهنی است، اش همین کارهایی را نکنیم. یکیاد بگیریم یکانجام بدهیم، باید ی اصطالحبهکارهایی را یک

؛ حتماً در بین خواهند آشتی کنندقهر هستند، میبا هم دوتا انسان که  ی عملی هم دارد؛ها کاربردهازنیم. اینزدنی که ما حرف میحرف
دیگر را ما کار را بکنند و حرف نزنند، همکنند؛ اگر حقیقتاً فقط این، ماچ میکننددیگر را بغل میاید که در چنین مواقعی همها دیدهایرانی

نگو، ود( نگو؛ شکنیم. )ولی برعکس اگر بگویی( حاال اجازه بده من توضیح بدهم که شما چکار کردی، )آشتی نمیبغل کنیم، آشتی می
 بافی. بافی، من میهرچی که میگی می

 
گوییم( به من ذهنی نپردازید. )میبه کار بیان حقایق با من .ورزی بپردازیدپس به کار عشق ؛د، عشق بورزیدخواهید سالم باشیاگر شما می

بافی، داری میآن کارهای شما خیلی بد بوده و اینها ... این  ای؛خیلی ظلم کردهی، که شما چکار کردبدهم  یتوضیحیک حاال اجازه بده 
 ین کار درستی نیست. بخشی، ات قوام مییدردهابه دوباره 

 
 



 

نج حضورگ      

9     صفحه

    

 حضورگنج 386برنامه شماره شده متن پیاده

 
 
 
 
 

 :ومسبخش 

 

کند که اگر شما وصل هستید؛ که خوانم، موالنا روی این قضیه تاکید میتان میشمس که برایدیوان 45١سه بیت از غزل شماره در این 
که از باال از  ت نقشیصوراینکه شمایی در کار نیست؛ اگر شما زندگی هستید؛ در ایناین که بگوییم وصل هستید هم غلط است، برای

 مبارک است.شود، این در زمین ساخته می وسیله شماطرف بهآن
 
 

 وفاستبی خاک این از بست رنگ که قشین

 مبارکست باال ز بست رنگ که نقشی

 

 حریف شود امشب تو هوای با که دل هر

 مبارکست فردا که تو بدان یقین را او

 

 کن خموش را ما و خامش شراب بفزا

 مبارکست اشیاء نهفتن روند کاندر
 (45١)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

ی در خواهد بگوید که چه نقشوفا هستند؛ موالنا میها همه بی. البته نقشوفاستاین بی ،شودهنی ساخته میذوسیله مننقشی که به
کنید، هر لحظه به او عشق شما بچه بزرگ میعنوان مثال وقتی عنوان مثال مثل این غزل؛ بهجهان برکت دارد، شادی زاست؛ بهاین
شدن کردن و چیرهبحث و جدلدانیم و اگر در خانواده ما ستیزه را اصل می دهید.ذهنی را به او میکننده مندهید؛ یا نه، انرژی تخریبمی

در آن خانواده هست و رژی مخرب دانیم؛ زن و شوهر با هم، در مقایسه و در رقابت هستند، جنگ قدرت هست، انبر آن یکی را اصل می
داریم ترتیب به اینوفاست؛ ما دهیم، بیای که ما داریم پرورش میدر آن جریان بچه ؛کندهمه را مسموم می گذارد،روی همه اثر می

 دهیم. مان یاد میهایبه بچهطور به دیگران و همینوفایی و درد را بی
گذارد، خضر د خضر قدم میگوییطور که میشود، این مبارک است؛ مبارک، همانشما بیان می ولی وقتی انرژی از باال جریان دارد و از

ر افتد. چیز بد، شقدم است؛ یک چیز خوبی اتفاق میمبارکگذارد قدم است؛ وقتی زندگی از طریق شما جریان دارد، هرجا قدم میمبارک
 آید.طرف میتواند اتفاق بیافتد. خیر از آننمی

 حقیقتاً ولی ،اگر شما در ذهن هستید ؛شودجهان همان ذهن است؛ با خدا دارد همنشین میجهان، در ذهن، شب ایندر شب این هر کسی
فردا خواهید دید که گل رز  ،شما این لحظه با عشق بکارید .فردا که روز است برای شما مبارک است ؛میل دارید از ذهن خارج بشوید

دهد، یک تخم شادی مییک رسد کارد، به هرکسی میلحظه تخم گل رز میبهاینکه لحظهد است؟ برای. چرا یک نفر همیشه شادرآمد
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کارد، کارد، تخم پوک میاش میذهنیکسی هم با منطور؛ یکطور، در همسرش هم همیناش هم همینکارد، در بچهگل رز در دلش می
 آید.آید، ولی درد درمیچیز در نمیهیچ
خاموش باشیم و این  که در این جهان زنده هستیم؟حالی شود که خدا ما را خاموش کند، درمی "امش و ما را خموش کنزا شراب خفب"

  ؛مگوگوید که هیچکننده است که امروز موالنا به ما میشراب خاموشی همین شراب زنده
شما جا بشود و این  جهانی باید درهای ایندتان؛ وضعیتآورید درون خوها را میخواهید ایجاد کنید، ایناگر شما تغییری در جهان می

حظه لبهبعد، لحظهبهاز این لحظهخواهید خودتان را امتحان کنید؟ چهاده فضادار است. شما میماه شبگفتیم که همان فضاداری است. 
ا باز آورید درون، چون وقتی فضه؟ اگر هرچیزی را میکنید یا نبینید که برای رویدادها فضا باز می، میددهیبین قرار میخودتان را زیر ذره

وسیله فضاداری شما، غیر از خِرد زندگی به این فضا آید درون این فضا، وضع االن محاصره شده بهآید درون شما، وقتی میکنید، میمی
 ریزد. فضاداری شما همین اتحاد شما با زندگی است، اتحاد شما با زندگی همان عشق است. نمی

از کجا  لحظه؛بیایید به فضای یکتایی این شما از ذهن بیرون کهجز این وحدت شما با زندگی همان عشق است. عشق چیز دیگری نیست
کنید. شویم فضاداری. شما کاری ندارید، شما فقط فضا باز میکنیم، پس میافتد، فضا باز میکه برای هر اتفاقی که میاز اینفهمیم؟ می

ما فضا را بندی. اولین قضاوت ششود که تو هیچی نگو؛ چون اگر بگویی فضا را میگوید، هر سطری به این ختم میا چه میببینید موالن
 توانید بکنید.بندد، فضا بسته بشود شما کاری نمیمی

عیت گی کنیم؛ اگر در این وضمان زندذهنیمان باشیم و با منبگیریم این است که ما االن ممکن است در ذهنخواهیم یاد که ما میچیزی 
کت باشیم و از خدا هم بخواهیم که این شراب خاموشی را برای ما عطا مان را حفظ کنیم، چیزی نگوییم، ساداریباید خویشتن هستیم،

ی، ، خِرد زندگدانم که خِرد خداییکنم و من میپذیرم، فضا باز میلحظه را میکنم. من اتفاق اینزنم، فضا را باز میکن؛ من حرف نمی
ام، دوستانم، هایی که پدر و مادرم، معلمینشده؛ واکنشهای شرطیدهم، واکنشریزد به وضعیت من. من واکنش نشان نمیاالن دارد می

 خواهم بروم؛ چون آن ذهن است. ، من االن به آن واکنش نمیبطورکلی جامعه به من یاد داده
ر با آن چیزهایی که توی ذهن هست. اگ دهیدروید واکنش نشان میکنید، یا میتد، یا فضا باز میافشما االن دو راه دارید، یک اتفاق می

ید، وضعیت را اهلحظه رفیق شدکنید، با اتفاق اینصورت دارید از خِرد زندگی استفاده میفضا باز کنید، بپذیرید و قضاوت نکنید، در این
ید، خودتان شوشوید، دَرد میشوید، مَنگ میدهید، گیج می، واکنش نشان میتاننوید توی ذهرکنید؛ یا میدارید به نفع خودتان تمام می

کنید. هر قهری، بندید، ستیزه میتوانید کاری بکنید؛ فضا را میشوند، نمیهای قبلی فعّال میآید، غم و غصهکنید، استرس میرا گم می
ن لحظه اینکه ایلحظه است، درواقع با زندگی هم هست؛ برایلحظه است، با وضعیت اینای، درست است که ظاهراً با اتفاق این هر ستیزه

لحظه خوشم این گویید من ار قیافهجنگید، شما میاش میاش اتفاقش است. شما با قیافهاش اتفاقش است، قیافهزندگی است، منتها کاله
  جنگید، این کار را نکنید.آید، خوب پس با زندگی هم مینمی

 
 

 دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

 آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
ن شدن بیشتر به معنی این است که حقیقتاً در ذهایم. این دیوانهجمعی، حاال بگوییم هزاران سال دیوانه شدهها بطورکلی، دستها انسانم

ناسد، ششناسد، بنابراین یک فکر که جسم است، چون جسم را میجسمی جسم میجسمی داریم و هشیاریجنون داریم، در ذهن هشیاری
 اند. جمعی این کار را کردهها دستهکنند و انسانسوی یک فکر دیگر، یک فکر دیگر، یک فکر دیگر، ما را در ذهن زندانی میرود بهمی

 اید، ازب قبل، حاال یک شب هزاران سال شب بوده است؛ برای شما اگر بیدار نشدهها، دوش، شپس هم من بطور فردی، هم همه انسان
کنی، جا برای هیچی قدر پیراهنت را پاره میابتدای زندگی تا امروز شب بوده است، ولی عشق شما  را دیده، به شما گفته، شما که این
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ر د بشر ، جمعبوده است هم درحال ستیزهجمعی بطور دستهبشر  .زنیمالعمل است، ما نعره میزدن هر عکسات درآمده؛ نعرهنداری، جیغ
 شدن برای جنگ بوده است. آمادهیا در حال جنگ بوده است یا در حال تابحال طول تاریخ 

وضوع مقاطی این هایی مثل موالنا طور است، هنوز این دیوانگی مورد بازبینی عمومی قرار نگرفته است. انساناالن هم تقریباً همین
اند. موالنا خودش در زمان حمله مغول بوده است، یک صحنه اوقات تلخی و جنگ و ستیزه تلخی بشری نشدهقاطی تئاتر اوقات اند،نشده

 کنند.چنان ستیزه میر هستند، ولی آنها حتی شاعآن ناحیه را دربرگرفته بوده، موالنا قاطی نشده است. چرا قاطی نشده است؟ بعضی
ام به هدف؛ چنین چیزی اگر من ایراد را به شعر دربیاورم، ستیزه را به شعر دربیاورم؛ زدهکه فهمیم، طوری میذهنی ما ایننعنوان مبه

درست  ای هستیم که زندگی ما راکالً این است؛ یعنی ما یک باشنده، است رد ایزدی از طریق انسان به بیرونجریان خِاینجا یک نیست. 
شود؛ بعد م میکنید، سرنخ گبشویم بتواند این انرژی را از ما به بیرون کانالیزه کند. حاال اگر شما این مطلب را گم می کرده، که اگر بیدار

خواهید که با شعر، با بیان سلیس، اوضاع بد را، یک کمی هم پر و بال بهش بدهید و ، میبینیدروید توی ذهن، وضعیت را میمی
ند؛ انتقاد از وضعیت کتوضیح وضعیت بد، وضعیت را بدتر می .ال بیان خودتان، وضعیت بد را توضیح بدهیدآگراندیسمان کنید، دیگر با کم

 کند.ها را زیاد میها را گفتن عیبکند؛ عیببد، وضعیت را بدتر می
زه را ؛ این ستیکندها ستیزه میآن دهد و باها را، نشان میها را، وضعیتعیبذهن  ؛رویدمی یا شما  به ذهن باید این را اینجا بفهمیم؛ما 

اندازد؛ هیچ نتیجه مثبتی از هیچ جنگی تا حاال گرفته نشده اندازد، جنگ راه میکند؛ مثالً انقالب راه میجمعی میها دستهموقع هم بعضی
انی که داشته است، در زمان که با این همه قدرت بیدهد به اینشویم، مثل موالنا، تن در نمیاست؛ یک موقعی هم هست ما بیدار می

یر و برکت گوید االن خکند، میمغول بیاید یک دانه غزل در ذمّ، یعنی در نکوهش عیب مغوالن بگوید، شما پیدا کنید. وقتش را تلف نمی
ر یک نفر ولی االن اگها ستیزه کنم و بد و بیراه بگویم؛ ها را ببینم، با آنتوانم بیایم وضعیتشود، من نمیزندگی از من دارد جاری می

 ند.کبرد، این خوب است؟ دارد انرژی خودش را تلف میشاعر است و منتهای قدرت خودش را در بیان وضعیت و بدی وضعیت بکار می
ها درست هستند؟ گوییم وضعیتگوید، آیا ما میهرکسی سخن رنج می ؛"سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو"امروز موالنا گفت، 

ع را بدی و خرابی وضکند؟ د عوض بشوند؟ حتماً باید عوض بشوند. ولی من سوالم این است: وضعیت را چی عوض میها نبایوضعیت
 گفتن یا برکت زندگی؟ جوابش برکت زندگی است. 

، مرض گیردمرض جنون میشود، اش دیوانه می، انسان در زندگی شخصی"دوش دیوانه شدم"گوید گوید؛ میموالنا امروز دارد به ما می
ت را هم پاره نکن، من آمدم؛ ولی من از جنس ان، جیغ و داد نکن، پیراه"نعره مزن"گوید تو ولی عشق به او می ؛گیردذهنی میمن

 وگو نیستم، هیچی نگو. گفت
 
 

 ترسمگفتم ای عشق من از چیز دگر می

 گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
ایم؛ از جنس فضاداری نشدهایم، نشدهاز جنس عشق  ایم،از ذهن بیرون نیامده فعالًذهنی هستیم، منهنوز که ما  وقتیگوید من، میال حا

ه یعنی من جا زای است برای تعریف انسان؛ انسان بنا به تعریف فضاداری است. ستیزه بستن فضاست، ستیاین فضاداری کلمه پرمعنی
آید؛ این دم میزنم به سر خودم، از بس من از تو بَکنم، دودستی میبینم کُتم را پاره میقدر جا ندارم که تو را که میبرای تو ندارم؛ این

 ذهنی است، جا ندارد. فضاگشایی و فضاداری کار عشق است، کار خداست. کار من

داگونه هستید؟ چقدر شبیه اصل خودتان هستید؟ بینید در روز چقدر برای اشخاص، برای خواهید ببینید چقدر خدایی هستید؟ خشما می
ر درون شما، د دنآیها میکنید وضعیتکنید. حاال فضا را که باز میشوند، فضا باز میکنند و به زندگی شما وارد میکارهایی که آنها می
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در  ،هرچه که در عالَم هست ها و تمامام کهکشانتم ای که تمام یونیوِرس،ندازهد به اگویتوانید فضا باز کنید؟ موالنا میچقدر شما می
  گوید ما توی ذهن هستیم.شود؟ میشما جا بشود. باورتان نمی

غیر "یکی از اقالم غیرخدایی ما، غیرزندگی ما،  ؛"مگو هیچ دگر نیست دگر چیز آن گفت/   ترسممی دگر چیز از من عشق ای گفتم"

ایم و چون چیزها بنا به تجربه از بین است؛ ترس؛ ترس به این علت در ما ایجاد شده که ما خودمان را به چیزها متصل کرده ترس، "قمر
ل من، مثل پو گوییم ما هستیم؛هایی که ما میینکه ا است وجود آمدهها جزو وجود ما هستند. بنابراین یک هیجانی در ما بهروند و آنمی

ها متعلقات من ن؛ اینمثل دوستان من، مثل مقام من، متعلقات من، حتی دردهای مبچه من، مثل پدر و مادر من، مثل همسر من، مثل 
  هستند دیگر.

ن بیدار ام. ما االها هستم، من هم قبول کردهاند که من اینها وانمود کردهاینکه اینترسم؛ برایخورند من میها کوچکترین تکانی میاین
اینکه من از جنس عشق هستم، من از جنس خدا ام بهها عکسی بوده که ذهن من از من ساخته، من االن بیدار شدهنشویم که ایمی

 ترسم.فرم هستم، من از جنس کُل هستم، بنابراین از جنس جزء نیستم، بنابراین نمیهستم، من از جنس هشیاری بی

هستم  اینکه وقتی از ذهن بیرونترسم؛ برایترسم؟ نه، نمیبیرون بیایم هم می ترساند؛ آیا اگر از ذهنحاال کل این انباشتگی من را می
کدام از این جزئیات احتیاج ندارم ها هم بروند، هنوز زندگی کاملِ کاملِ کامل است. من به هیچها نیستم. همه اینفهمم که من اینمی

ته توانید آرامش داشگویید نه، من احتیاج دارم؛ پس شما نمیگر شما میشویم؟ اکه االن شاد باشم، آرام باشم. آیا این را ما متوجه می
یا  تواند این را بردارد، بگذارد توی جیبشداشتنی، که آدم میاصطالح تعلقعنوان بهچیزی بهخاطر باشید، شما آرامش ندارید. اگر شما به

امنیت ید حستوانتوانید آرامش داشته باشید، نمیشما نمی رونی نیست.اً مصنوعی است، آرامشِ دداشته باشد، آرامش دارید؛ آرامش شما حتم
ی خواهد رفت. هرچیزها از بین خواهد رفت؟ حتماً از بین خواهد از بین برود؛ آیا ایناینکه هرکدام از این چیزها که میداشته باشید، برای

توانند چیزی که نمیتوانند از ما بگیرند. آنادی ما را که اصل ماست، نمیتوانند از ما بگیرند، ولی آرامش و شکه ما االن داریم، همه را می
 از ما بگیرند، همیشه کامل است.

ه از آن ک" چیز دگر"ترسم؛ گفت حاال آن ترسم، من از تو نمیگوید من به عشق گفتم؛ هنوز توی ذهن هستم، من از چیز دیگری میمی

ایید، توانید بیرون بیشود که ما از ذهن بیرون بیاییم. شما حتماً از ذهن میقعی معلوم میخوب این مو. ترسیدی، االن دیگر نیستمی
دا، گوید؛ حاال نگو عشق، بگو خات با درد این را به ما میاوقدلیلی بیرون نیاید. عشق گاهیاش لحظاتی بهشود که هرکسی از ذهننمی

 اوقاتگاهی. دهدمی نشان ما به را خودش موقعهمان ؛گیردکنیم، از ما میخار میچیزی را که ما خیلی به آن افتبگو زندگی؛ زندگی یک

 هول هابعضی. نکن جایگزین کن، Replace معروف قولبه نیا شما. بدهد نشان را خودش خواهدمی گیرد،می هم با را چیز تاده
 خالی جای از باش؛ آرام ذرهیک نکن، عجله نگذار، گذارم؛می اشج سر بهتر دیگر یکی من گرفت، را این مثالً که حاال گویندمی شوند،می
 . زندمی حرف تو با دارد عشق آن

 

. نکنیم پیدا واد بشویم، گیج ما بگیرد، هم با را چیز چندتا یا بگیرد، ما از را چیزییک باید شویمنمی بیدار ما وقتی ندارد، ایچاره زندگی
 این جاشب گرفت، را این. جایگزینی یا است، مقایسه یا هم جهانیاین دوای کنیم؛می پیدا جهانیاین دوای رویممی دوباره بعضاً ما حاال

 چیزهایی این ها، Attachment معروفقولبه این بمان، ذهن درون یعنی بیافت؛ این یاد به افتد،می یادت به آن وقتی حاال بگذار؛ را
 آن این جایب بگذار، را آن این بجای حاال گرفتند، را چیزش چندتا دار؛نگه را هااین هستی، آنها یکنمی فکر تو دارند، تعلق تو به ذهناً که
 .آدم همین شودمی کن، پینه وصله بگذار، را آن این بجای بگذار، را
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 از را چیزی ماش وقتی. گیرندمی این برای را هااین ایم،بوده کَر بزرگان حرف به نسبت ما چون. بشوید بیدار شما که اندگرفته را هااین بابا
 ِسرتِپش نکن، قضاوت هیچ یعنی مگو هیچ. مگو هیچ گویدمی امروز غزل در بیتی هر آخر نگویید، هیچی نشوید، هول دهیدمی دست
 باش، یتوضع با و نزن حرف. نزن حرف اصالً نگو، هیچی چیزها جوراین از شد، ظلم من به نگو نکن، ناله نکن، شکایت نزن، حرف کسی
 .داریم هم را ششنیدن استعداد ما و بشنوی، دلت گوش با باید را پیغام آن آید؛می در تو برای این از پیغامی چهببین  گوید،می چی ببین

 

 های نهان خواهم گفتمن به گوش تو سخن

 سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

ان؛ من طور بمو همین ، ناله مکن، شکایت نکن"جامه مدر"گوید عشق به من گفت که تو هیچی نگو، است؛ میالً واضح شدهدیگر کام
و  ؛زنمم میدَبه تو دارم ، االن دارم یواشکی به گوش تو حرف عشق را، حرف زیبایی را، حرف خِرد را، حرف زندگی را، خود زندگی را

بله بله، زندگی خیلی  ویی بله؛ مثالً بگوییاینکه اگر بگبله؛ برای با زبان نگورت بگو یعنی رت بگو بله؛ با سَسَشنوی فقط با ا که میها راین
ا زند شما بها را نگو. گاهی اوقات وقتی حرف میلطف کرده االن به ما این چیزهای خوب را داده، البته ما هم خیلی راضی هستیم، این

ظه عشق لحکنید، اینگویید، هیچ قضاوتی نمیکند. شاید شما که هیچی نمیذهنی دارد کار مینوز مندهید؛ یعنی هتان جواب میعمل
 گیرد.چیزهایی را از شما میدارد یک

گوید گیرد، به گوش تو میچیزی را عشق دارد از شما میآید که ظاهرش خیلی تلخ است، یکهایی پیش شما میگاهی اوقات وضعیت
 .رندگیرند، هیچی نگو، بگذار بگیچیزی را از تو میافتد که یکآید؛ گاهی اوقات اتفاقی میکن، تو هم اصالً خوشت نمیها را ول که این

شوی، داری عمق پیدا دار میکنی، داری عمقای رهایی پیدا میشوی؛ تو داری از یک مخمصهتر میشوی، تو داری سالمتو داری آزاد می
ی طورپذیری، همینافتد، میا هر اتفاقی میلحظه رکنی؛ پس شما همین اتفاق اینداری ول میآن را  کنی، قبالً سطحی بودی،می
تایی یکجز کند. عشق جز وحدت ما، بینی که عشق دارد از طریق شما کار میزنی، میکنی و حرف هم نمیقضاوت نمیگویی بله و می

 کند. دارد کار می یعنی خدا از طریق شماما با زندگی چیز دیگری نیست. 
شود؛ فهمم، اگر من نفهمم که نمیمن که نمی شود این؟جوری میخواهد بگوید این است که چهیکی از آن چیزهایی که ذهن االن می

اش چیست؟ که ذهن تو سوال خواهد کرد، نگذار سوال کند. اتفاقاً این را در چند خوب همین است هیچی مگو دیگر؛ هیچ مگو پس معنی
 دهد.بعد توضیح می سطر

 
  

 :مچهاربخش 

 

 صفتی در ره دل پیدا شدقمری جان

 در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 شود. رویم برای ما پیدا میناشدنی که وقتی ما به راه دل حقیقی میاز آن وصفتوصیفی بکند، خواهد می
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شویم از دست بدهیم؛ دهیم، حاضر میجسمی را از دست میاین هشیاریما شود که وقعی میمیک جسمی داریم؛ر ذهن هشیاریما االن د
ذهنی شبیه مُردن است. این که ذهن ما این که هشیاری ذهنی االن قطع بشود، برای منشویم. گوید که ما زیر و زیر میدر پایین می

ظرمان جسمی داریم، به ن؛ ولی االن که توی ذهن هستیم و هشیاریکنیم که از جنس زندگی شدیم، یک تبدیل استآرام بشود و ما حس
کار با سرعت زیاد انجام نشود، ما اصالً زنده نیستیم؛ و زیر و زبر شدن که در آید که اگر هر لحظه به یک فکری مشغول نباشیم و اینمی

 اش همین است. کند، معنیپایین صحبت می
 

د به شویشویم که اگر ذهن ما آرام شد و ما به زندگی زنده شدیم، تعجب نکنیم. شما زنده میوجه میگذاریم و متما االن با هم قرار می
های وضعیت شدن وتان بیشتر بشود، برکت زندگی شروع کرد از شما جاریامنیتتان بیشتر بشود، حس زندگی؛ شما اگر شادی زندگی

اراحت موقعی نزده نشوید، خودتان را گم نکنید، یک، شگفتبه تغییر کردندشروع گرفتن در جهت سامانآسا اطراف شما بطور معجزه
، آییم هشیاری زندگیشود، وقتی بیرون میجسمی دلِ ما مینشوید. ما وقتی توی ذهن هستیم، هشیاری جسمی داریم؛ این هشیاری

 قبلی دل مصنوعی بود. شود. این دل حقیقی است، آنبودن دلِ ما میآرامش و زنده
 

، "یصفتقمری جان"گوید یک پس در راه دل، دل حقیقی، در راهی که ما دل خودمان را پیدا کنیم، دل اصیل خودمان را پیدا کنیم؛ می
توانیم وسیله ذهن نمیبگوید، چه بگوید؟ یادمان باشد ما خدا را بهتوصیفی برای آن تواند نمی؛ صفتچهارده و جانقمر یعنی ماه شب

 افتد، نباید بکند. کار را بکند، در همان توصیف گیر میر کسی ایناگ توصیف کنیم؛
 

سازد، مثالً مفهوم گل، مفهوم درخت، جهانی؛ فکر مفهوم میدوم است. فکر چیز خوبی است برای کارهای اینذهن یک هشیاری دست
اخه شمثالً دانیم درخت شناساند. ما میرا میاش های بیرونیشناساند. خصوصیتکند و به ما میاز آدم یک جسم درست می مفهوم آدم؛

 شناسد ومین ذهن که برگ درخت را میها همه در ذهن است، دانش ذهنی است. ولی هاینهایی دارد؛ برگ خاصیتدارد، برگ دارد، 
ش را هایتواند خاصیتتواند حس کند، ولی میدرخت را نمیزندگی زنده در  تواند حس کند؛اش را نمیزندگی، داندهایش را میخاصیت

 بشناسد. 
 
 (٢64٩) مولوی، مثنوی دفتر سوم، بیت شماره   "داند او خاصیت هر جوهری /  در بیان جوهر خود چون خری"
 

یواش شویم که این سفر در راه دل لطیف است، خوب است، قشنگ است؛ هیچی نگویید. فقط بگذار دلت یواشپس ما االن متوجه می
شوید، تر میشود، شما دارید آرامبینید که ذهن دارد ساکت میافتد؛ اگر میود. این از طریق هیچی نگفتن اتفاق میبه آن دل تبدیل بش

عد ب لحظه آرام شدید و از جنس زندگی شدید، لحظهرود. اگر شما اینشود، آن از دست میویید بدتر میبازهم هیچی نگویید؛ چون اگر بگ
 .ید، آن کار را ادامه بدهیدطور بمانمن این را بنویسم، همین محاسبه نکنید که این چی بود

 
اهل سوال هستیم. در ذهن همه سوال دارند؛ سوال برای داند که ما سواالت را نکنیم، میگوید که ما یاد بگیریم این والنا میها را ماین

توانید بشناسید، پس دیگر برای چی سوال نمی چی؟ اصالً سوالی نیست، سوال مال ذهن است، مفهوم است. چیزی را که شما با ذهن
وال، سوال، س ؛کنندفهمی؟ خوب آدمی مثل من را با سوال بمباران میشود؟ تو چی میکنید؟ حال یکی توضیح بدهد مثالً چی میمی

نداریم،  است. اصالً سوالکردن چیز گفتن سوال؛ این سوال را جواب بده، این هم جواب بده؛ سوالی نیست. شما باید هیچی نگویید، سوال
 جواب نداریم.
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 کردگفتم ای دل چه مه است این دل اشارت می

 هیچ مگو که نه اندازه توست این بگذر
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 

خواهیم حاال از زنیم دیگر؛ ما میحتماً با دل ذهنی سر و کار داریم که حرف می ،زنیموقتی ما حرف می ؛"گفتم ای دل"گوید که می
 . کار را نکنیدگوید که شما ایناین را موالنا میگوید این چه ماهی است؟ می "چه مه است این؟"ست، بپرسیم که که ذهن مامان دل
 
ست. نی ذهنیاین اندازه تو نیست، اندازه دل "که نه اندازه توست"کرد؟ آهان... ؛ آن دل زندگی به کدام ماه اشارت می"کرددل اشارت می"

های فکری است؛ هرچیزی ذهنی پر از فکر است، پر از جنس است، پر از جسم است، پر از فرم است، پر از قضاوت است، پر از  قالبدل
 ید؟ کنشود که مال ذهن نیست، توجه می؛ این اندازه توست؟ چیزی که توی اندازه جا نمیخواهد توی یک قالبی بگذاردبیند میمی
ه زندگی، کنم راجع به خدا، راجع بتان بگویید خواهش می؛ از این بگذر، فقط از این یکی بگذر. شما به ذهن"توست این بگذرکه نه اندازه "

 شود، نترس.سوال نکنید؛ شما فقط آرام بشوید، حرف نزنید؛ هیچی نمی
 ای نداریم جزولی ما چاره ؛کندکه ما را ول نمیند ادیزی میچدار هم یکخواهد تبدیل به پوسته شود، این ذهن مندار میالبته ذهن من

ا از دست چیزی را مذهنی به ضرر شماست؛ یکوضعیت فعلی مطابق قضاوتولو اینکه  ودمان را ساکت کنیم، هیچی نگوییم؛اینکه خ
بت که داریم صحایندهیم، به لحاظ ذهنی این وضعیت را دوست نداریم؛ هیچی نگو، مخصوصاً سوال نکن؛ نگو این چه ماهی است؟ می
اینکه اگر بپرسی، بخواهی تعریف کنی، آن نیست؛ جوری است؟ را نپرس؛ برایچه ،کنیم، آدم به حضور برسد، آن فضای الیتناهیمی

 هرچی بگویی آن نیست، بنابراین بهتر است نگویی.
 

کنیم ها که داریم صحبت میتر هم گفتم، همه اینقبل خواهیم فقط به فکر قناعت کنیم.ما نمینه، آیا ما باید این چیزها را باور کنیم؟ 
د و شنوها را میشنود. وقتی اینها را مینسی، یک شعوری، یک هشیاری در شما وجود دارد که آن هم اینلجِفکر است؛ ولی یک اینتِ

  انید.ترس؛ نترسید، نترسید و نترس شود، ترس، ترس،یواش این ترس کم میکند، تکرار، تکرار، تکرار؛ یواشکند، تکرار میتکرار می
 

م که زندگی طور واایستیم نگاه کنیم، بدانیهمین اگر ما نترسیم و نترسانیم، این دوتا کار را نکنیم؛ یکی قضاوت است، یکی ترس است.
یرون کشیده ذهن ب خواهید بوسیله زندگی از اینعنوان زندگی، میاینکه شماست؛ شما بهپشت شماست؛ چرا زندگی پشت شماست؟ برای
خواهید بکنید. ما االن که توی ذهن هستیم، آن پوسته هستیم که عقلش محدود است، شوید و متولد بشوید؛ شما نترسید، شما که نمی

 جوریدانم چهشود، من هم نمیجوری میدانید چهشود، نمیجوری میشود این؟ شما نپرس چهجوری میگوید آقا چهگوییم میهرچی می
 شود. ولی می ؛شودمی
 

ها که همیناینزند؛ برایزند، بسیار هم دقیق مثال میکند؛ موالنا دو سه تا مثال میگوید، این گفتگوها را میها را میگوید؛ ایندوباره می
اورید و به ش را دربییاهگذارد ما از ذهن متولد بشویم. شما این غزل را اگر شصت هفتاد بار بخوانید روش تأمل کنید و نکتهاست که نمی

 شود.شود، سبب تبدیل شما میبینید همین غزل سبب زایش شما از ذهن میدفعه میعرایض بنده هم گوش کنید؛ یک
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 ست عجب یا بشر استگفتم این روی فرشته

 ست و بشر هیچ مگوشتهرگفت این غیر ف
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
بار آمد شما است، اگر یکخواهد بیاید، یا آمدهکند این که االن میذهنی یا ذهن که دل ماست، سوال میکنیم، همین منما سوال می

زده شدم نخواهید که تعریف کنید، توصیف کنید که آن چی بود، فقط اجازه بدهید از ان جنس بیشتر بیاید؛ این روی فرشته است؟ شگفت

 . "غیر فرشته است و بشر"وسیله شما، خود زندگی بصورت شما، زنده زندگی بهحضور، هشیاریمن، یا بشر است؟ این هشیاری
 

هشیاری، این جسم ما را و مغز ما را که بسیار پیچیده است، ساخته است که بتواند خودش را بیان بکند. پس بنابراین تا زمانی که ما در 
جهان و پخش یک نوع انرژی که اسمش انرژی ان خودش در اینبرای بی ،فیزیکی زنده هستیم، هشیاری از جسم ما و مغز مااین جسم

  شد.بکِاز زهدان ذهن بیرون جوری شما را پس خودش بلد است که چه تواند.نمیاگر ما نباشیم  کند؛، استفاده میحضور است
اد درد و ها بکَند، با ایجاز آنبعد  شما را به یک چیزهایی وصل کند، متصل کند و ،آنجا شما را پخته کند، غم ایجاد کند، فکر ایجاد کند

نید،  ک؛ اما شما اراده آزاد دارید، شما و زندگی با هم همکاری میزند که شما بیدار بشویددرد بیداری، درد بیداری، هی ضربه می بیداری،
ه انسان وسیلنیست. و آن به چیزی مثل آن در این جهانو این غیر انسان است، غیر فرشته است، هیچ ؛شویداز آنجا بیرون کشیده می

نگو، اگر  وجود امد، هیچیود. اگر در شما بهرآید، در این جهان هست. هیچ مگو، اگر بخواهی بگویی از بین میزنده به این جهان می
اید ، بیاید برود، بیرودید و بامکان این هم وجود دارد که هی بیا رود؛ن از بین میگوید، اگر شما بگویی آیا آن میگویی[ ]یا تو می ؟بگویی

 شاءاهلل نرود. ان و برود؛ دیگر
  

 

 :مپنجبخش 

 

 گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد

 باش چنین زیر و زبر هیچ مگوگفت می
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

خواهند ها میند، بعضیافتتوی ذهن هستم؛ بگو این چیست؟ بیشتر مردم در همین کند و کاو ذهنی گیر می ،گویممیگفت من دارم 
 ها بزند. شان است که اصالً کسی از این حرفندون شَأ چی را حل کنند ووسیله فکر همهبه

را  چیگوید که همهشود فهمید. موالنا دارد میچی را میکنند همهفکر می بندند؛راه زندگی را میشوند، شوند، افسرده میخشک می
تبر هستند، ها خیلی معشناسی داریم؛ اینزشکی داریم، علم ریاضی داریم، علوم دیگر داریم، حتی علم روانشود فهمید. البته ما علم پنمی

کنند اند، تجزیه تحلیل بها از چی درست شدهشناسی داریم راجع به برگ درختان، شاخه درختان، اینخیلی خوب هستند. ]مثالً[ علم گیاه
دانش درباره  چی؟ ها دانش است. دانش دربارهاین ،شند؛ خیلی خوب استاش را بکِد یا منحنیبنویسنو این را  اصالً چی هست،ببینند 

دگی کرد. شود نوشت؛ زندگی را باید زناش را بکِشیم و بنویسیم؛ زندگی را نمیاجسام؛ ولی خود زندگی را شناختن که ما بتوانیم منحنی
 گوید هیچی نگو. کنی، آخر سر میگویی و سوال میهمین که می دهد که هیچی مگو؛هشدار میدارد بنابراین موالنا هی 
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رود، من دستم دانستم دارد از دستم میچیزهایی که میشوم؛ انگار آنزیر و رو خواهم شد، دارم زیر و رو می "گفتم این چیست بگو"
، این ته دایرا دیده زنندها که بیل میباغبانشما آن هم شوم. قدیم و االن ر میزیر و زبَدارم میرم؛ دارم میچکار کنم؟ جایی بند نیست، به

 رود زمین.آید باال، سرش میاش میبنابراین اگر گیاهی باشد، ریشهکنند به طرف پایین[، باال و واژگون می]آورند می خاک را

 ذهنی یکعنوان منعمقی دارد. ما بهکماینکه ریشه شود، چرا؟ برایذهنی واقعاً زیر و زبر میذهنی هم یک چنین چیزی است. منمن 
ل عمقی هم دارد؛ باغبان زندگی باید با بیذهنی مثل گیاه هرزی است که ریشه کمعمقی داریم، که به زندگی وصل نیست. منریشه کم

هستم. من بفهمم کی  ذهنی خشک بشود؛ من آن زیراش بیاید باال، سرش برود زمین، باالخره این منبزند، ]آن را واژگون کند،[ ریشه
 کردم آن هستم، نبودم.که تا حاال فکر میهستم؟ بشناسم کی هستم؟ بدانم که من این پوسته 

عنی شود، زیر و رو شدن یتان دارد تبدیل میشوید، هشیاری، اگر شما دیدید دارید زیر و رو می"زبر هیچ مگو باش چنین زیر وگفت می"
شویم. می تکه تبدیلتکهما گذر آسان با اید؛ گاهی اوقات خیلی با تأنی و است و شما تبدیل شدهبخش تبدیل هشیاری؛ و این هم لذت

ر زیر و رو چون از قبل دیگ ؛کندها را زیر و رو نمیبینند آن اتفاقات قدیمی دیگر آنکنند میخیلی از دوستان که این برنامه را تماشا می
 تلخی نداریم. کنیم، میل به اوقاتدعوا نمی بینیم دیگرد. ما میندانند که از جنس اتفاق نیستمی ،اندشده

گوید ذهنی میچون من دیگر را دوست ندارند.هفته دعوا نکنند، همیککنند که اگر فکر میزن و شوهر در حالت عادی خوب قبالً، مثالً 
ت. و چون زندگی است، زندگی نیسام واکنش؛ واکنش ما شِبهسازد، به نزندگی میمن از کجا بفهمم که زنده هستم؟ بنابراین یک چیز شِبه

کنیم که بفهمیم زنده هستیم؛ اگر دعوا نکنیم، قهر نکنیم، ایم. دعوا میجای زندگی گرفتهزندگی را بهشناسیم، شبهما زندگی را نمی
 فهمیم که زنده هستیم. نمی

طور؛ رویم، همینم، عشق بورزیم، عشق از ما جاری بشود به همه؛ خانه میرویاش با عشق با جهان برخورد کنیم، اداره میما اگر همه
چیزی بخریم، با فروشنده با عشق و لطافت رویم یکمان، با رفتارمان؛ به مغازه میطور؛ با نگاهرویم، همینتوی خیابان داریم راه می

الً من از کجا بفهمم برتر هستم؟ اگر برتر نباشم که اصالً من از گوید اوذهنی میذهنی تحمل این را ندارد، منکنیم؛ خوب منبرخورد می
 تواند بفهمد، برای همینگوید! از کجا بفهمد؟ نمیکجا بفهمم که وجود دارم؟ اگر من دعوا نکنم از کجا بفهمم که من هستم؟ راست می

 کند. دعوا می

ستم؛ من هستم؛ هرچقدر جداتر، بیشتر هستم؛ قهر همین است دیگر. کند. قهر یعنی من جدا از تو هقهر پوسته بیرونی ذهن را سِفت می
ای عوضی هذهنی راهذهنی است. منکنند. منشان این کار را میترین شخصها با نزدیکقهر یعنی من با تو فرق دارم، که بیشتر انسان

در جهان خواهم من شادی را دوست دارم، من میدهد؛ من آرامش را دوست دارم، بیجا می ، ولی دائماً شعاردارد ای احساس زندگیرب
تواند آرامش را اش شعار بیخود است، نمی، من خداپرست هستم؛ همهبرکت زندگی را در جهان بیافشانمخواهم خالقیت کنم، من می

د خواهکند، روز سوم میتواند تحمل تواند تحمل کند، دو روز هم نمیذهنی برای این است که آرامش را نمیتحمل کند. اصالً وجود من
 طوری بوده است یا نه؟دعوا کند. وگرنه شما به زندگی خودتان نگاه کنید، تجربه گذشته را به یاد آورید، ببینید این

ساله ها را یاد گرفته باشد و االن خودش پخته شده باشد؛ مثالً یک آدم شصتمگر این که کسی در فازهای مختلف زندگی خودش این
زندگی  زندگیشود که شبهها را از موالنا بخواند، متوجه میقدر این چیزها را خودش دیده؛ همین که االن اینکه پخته شده، اینهفتادساله 

ه زندگی این بینیم کالعمل تلخ و قهر، برای تثبیت وجود و جدایی، راه زندگی نیست. بنابراین اگر ما میالعمل، آن هم عکسنیست. عکس
 کند، شما مقاومت نکن، همین هیچ مگو.بر میحالت را زیر و ز
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 ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال

 خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

جهان ینذهن است. هشیاری همین که به ا "خانه پر نقش و خیال"کنیم. این همان حرفی است که اول هم زدیم و مرتب تکرار می
ی شناسد، زندگهشیاری از جنس وحدت است، هشیاری هشیاری را میاینکه برای؛ شودوارد ذهن می اینکه جدایی را بشناسدبرایآید، می

وانیم این تاگر این ذهن نباشد، ما نمی دهد؛جهان یک فرم بسازد و این فرم به زندگی ادامه باینکه بتواند در اینشناسد؛ ولی برایرا می
قتی شما وبریم. بدن را نگه داریم؛ که هشیاری از این بدن و این مغز برای بیان خودش استفاده کند، در حالی که ما با شادی به سر می

اینکه زندگی غیر از شادی چیز دیگری آیید، برای شما فقط شادی است که معنی دارد؛ برایشوید، از ذهن بیرون میبه حضور زنده می
 نیست.
از کجا آمده  ها، اینکنیمزنیم و ناله میرمان میخوردن، این همه که به سَصهمکن است بپرسید این همه عزا، این همه غُشما مپس 

شویم، پس از ایم. وقتی وارد ذهن میها به خاطر این است که ما بیش از حد توی این ذهن ماندهاست، اینها از خواب ذهن است؟ این
 اش این است که از اینجا برو بیرون. ، درد معنیشودیک مدتی درد ایجاد می

 
و خیال ر از نقش پ، ذهن "خانه پر نقش و خیال"پاشید بروید بیرون. اید؟ اند؟ شما نشستهها نشستهکی "ای نشسته"، گویدپس موالنا می

ها را، فکرها را، بیند، نقشیاست؛ خیال فکر است، نقش هم صورت است؛ پس ذهن، هشیاری در ذهن که ما باشیم، فقط اجسام را م
 شود.هویت میها همکند، با آنشناسد، الگوهای ذهنی را به خودش مربوط میها را؛ الگوهای ذهنی را میجسم

ها حقیقت است، غیر از این هم نیست، شما در ذهن گویید ایناگر شما باورهایی دارید که می هستید،هویت اگر شما با باورهایی هم
گوییم اریم میپس چی دتوانستیم خدا را بشناسیم، باور میوسیله بهگنجید که ما گنجد. اگر میاینکه حقیقت در باور نمیرایهستید. ب

 ی.گویاش بگو، خوب داری میگفت آقا بگو، همه، اصالً مییمختناشخدا را میوسیله ذهن و باور توانستیم بهاگر می ؟"هیچ مگو"
 

 ، یادتان هست؟ به آن بهشت، به آن انبار وقتی متصل شدی، تو بگو"با آن عدن"ما گفت که شما وقتی متصل شدی  البته قبالً موالنا به
باش؛ ولی تا زمانی که توی ذهن هستی، ساکت باش. یعنی گفت اگر از ذهن آمدی بیرون بگو، توی ذهن شدن ترس نداشتهو از خالی

 فته، چندبار هم من تکرار کردم.هستی ساکت باش. موکداً این را به ما قبالً گ
 

جا برو، یعنی بطور کامل برو، نَقل مکان کن و هیچی هم ات را جمع کن، از اینیعنی جُل و پالس "خیز از این خانه برو، رخت ببر"پس 
انم را جا بروم، دوستایناز  شود؟ اگر منشود؟ و این باورها چی میمانی؛ چرا بروم؟ پس این فکرها چی میاینکه اگر بگویی مینگو؛ برای

 دهی، تو از اینجا برو بیرون. دهم؛ هیچی را از دست نمیام را از دست میدهم، فامیلاز دست می
کنید؟ کنید یا گوش نمیگوید تو هیچی نگو، از این ذهن برو بیرون. آیا شما گوش میشما اول به حرف زندگی گوش بده و زندگی می

ا هنوز به درد بیشتر احتیاج دارید که تحمل بکنید، عذاب بکشید، گرفتاری بکشید، قهر بکنید، زندگی نکنید، بستگی به شما دارد. اگر شم
خواهید خواهید این کارها را بکنید؟ شما نمیکاری بکنید؛ پس بمانید. ولی برای چی میاسترس داشته باشید، هنوز در این جهان خراب

شدیم، کاش توی ده سالگی میشویم، ایچیزها نمیسالگی متوجه اینما معموالً تا چهل پنجاهحاال همین یک  در جهان آبادانی کنید؟ 
تو  اند؛ها را یاد دادهبه ما هم آن بنا شده،مقایسه جهان بر اساس رقابت و  وجود ندارد؛کنند، یک جهان عشقی برای اینکه همکاری نمی

 فهمیم که ما از این اتاق باید برویم بیرون.لی امروز ما مییکی جلو بیفتی؛ وکه شده از آنباید به هر قیمتی 
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 کند که ذهن پر از تصویر است. خوانم که به فهم این قضیه کمک میتان میی هم از مثنوی براییک مطلب
 گوید که:می
 
 

 ورالصُّ اهلل اهلل زان دز ذاتُ

 دور باشید و بترسید از خطر
 (3635دفتر ششم، سطر ، مثنوی)مولوی، 

 

 رجهاش و سقف و پسترو و پشت بُ

 جمله تمثال و نگار و صورتست
 (3636دفتر ششم، سطر ، مثنوی)مولوی، 

 

 ورصُ پر زلیخا ۀچو آن حجرهم

 ند یوسف بناکامش نظرتا کُ
 (3637دفتر ششم، سطر ، مثنوی)مولوی، 

 

. هوش به معنی زندگی و شعور زندگی؛ رُبا یعنی ربارباست، یا هُشکند که اسمش هوشموالنا در دفتر ششم یک برجی را تعریف می
آنجا،  اینکه وقتی رفتیشود. براییعنی اگر بروی توی این قلعه، که همان ذهن باشد، هوشت ربوده می "رباهُش ۀقلع"ربودن، دزدیدن؛ و 

 هد.دا دارد توضیح میبینی؛ همین رکنی، فقط جسم میجسمی پیدا میاینکه وقتی رفتی آنجا، هشیاریشوی، برایطلسم می
 "رباهش ۀقلع"عنی اگر فهمیدی توی ذهن، توی یعنی مواظب باش، این کار را نکنی، این یک کار را نکنی؛ ی "اهلل اهلل"گوید که می

 ."رطید و بترسید از خدور باش" ، از آن"رباشهُ ۀقلع"همین  "ورالصُّذات" ش از صورت است؛ن دژ که ذاتآاز  هستی؛ باید بروی بیرون.
اینکه هم  برای ،ین ذهن دور باشیدکند؛ که از ا، دارد نصیحت میما باشیم به فرزندانش که مثالً ؛خدا باشد نییعپادشاه که شاه باشد، 

، همه از جنس صورت است، فکر است، نقش است. یعنی ما در ذهن غیر از نقش، فکر، شاهم کفو هم سقفش، و  ،هم پشتش ،شایرو
 توانیم ببینیم.چیز دیگر نمی، هیچهاخیال و فرم

 

سمبل زیبایی ما، سمبل عشق، سمبل هرچیز نیک در ما  ،ذهنی؛ یوسف اصل مازلیخا سمبل منزند. را می "اتاق زلیخا"بعد هم تمثیل 
س زلیخا داد. پر نمییوسف را داشته باشد؛ یوسف تن دخواست نامشروع ذهنی است. زلیخا چکار کرده بود؟ زلیخا میاست. زلیخا این من

ن ز چاه و از اییوسف باید ااین  -زندگی استو نامشروع از نظر  - ؛خواهد این را نامشروعذهنی باشد، یوسف که اصل ماست، میکه من
کس جا عهمه ،قبود؛ منتها زلیخا در اتایوسف هم با او در آنجا و  ،بود؟ زلیخا در اتاق را بسته بود چکار کرده. زلیخا اتاق بیاید بیرون

  دید.کرد، عکس زلیخا را میهر طرف نگاه مییوسف  ؛خودش را زده بود
ز شما زلیخا هم ااین  ؛کنیدنظر می ای از زلیخا، به یک جنبهکنیدمیاالن که شما هر فکری کنیم؛ هر طرف نگاه میهم توی ذهن به ا م

 نامشروعخواهد از ما می ذهنی است،که من دانیم که این زلیخاحضور میداند، ما به عنوان هشیاریاصل شما میاینکه ناکام است. برای
 است. قفل کرده ،در را بسته. زلیخا استفاده کند، ولی زلیخا مسلط استخواهیم بگذاریم نمی ؛ ما هماستفاده کند
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ذهنی به مندهد دیگر. که می ؛دهدهمه را او دستور می ،آنجاذهنی ، و منکند، فعالً ما در ذهن هستیمی میحکمران ،در ذهنآنجا زلیخا 
جا همین گویدمی ؛دیترسمی، شما ترسبِ گویدمی ؛شویدمی ، شماخشمگین شو گویدمیا ذهنی به شممن ؛درنجیمی، شما نجرَبِ گویدشما می

 هم شما هستید.یوسف  ،گوید؛ یوسف می، راه به بیرون نیست، چشم هستیمدر راقفل کردم ؛چشم، باش
 

ا چرا زلیخبینید که ای از زلیخا، یک صورت خاصی از زلیخا را میکنید؛ یک جنبهنگاه می به هرجاکنید، شما االن هر فکری که میپس 
اینکه زلیخا تا حاال برای ؛زلیخا را در آغوش بگیریدکه من اصالً این زلیخا هستم،  اینکه باالخره شما تسلیم بشویدرا کرده؟ برای راین کا

  .تاس از شما ناکام بوده
شما ؛ زلیخا شیدکِشد، شما هم درد میکِدرد میبنابراین آنجا دردناک است. زلیخا ، کند که با زلیخا یکی بشویدینمجاب ولی ذات شما ای

اشته که تو را خدا به من توجه نجا گذآخودش را هم حبس[ کرده، در را هم بسته، کند که شما توی اتاق ]نمیقدر ول این ؛کندول نمیرا 
سف ند یوهمچو آن حجره زلیخا پر صُور  /  تا کُ"؛ زندمثال میدارد  موالنا ،اریمما هم چنین وضعیتی دخوب  .کندتوجه نمییوسف  ؛کن

 قبالًقصه را بیشترش را آنجا بخوانند. این  بروند، 3635مثنوی دفتر ششم سطر  ،ها را بخوانندد اینهنخواکسانی که می "به ناکامش نظر
 .ایماندهوپیش خخیلی وقت

 
گوید یی مذهنمن ؛ذهنی در را بستهمنآنجا هستیم و این هشیاری  ما به عنوانی وجود دارد به نام ذهن؛ این را بفهمیم که یک اتاقفقط 

زندگی هم دنبال یوسف است که  .شودیباز م ساآ؛ ولی در بطور معجزهامقفل کرده ، در رانروی بیرون موقع[یک]، که تو باید با من باشی
و زلیخا شود، نیست، زلیخا کور میای کارهکشد. زلیخا که باالخره بیرون می ؛یوسف را از آن اتاقی که زلیخا زندانی کرده بیرون بکشد

 دارد.برمی ر ماذهنی باالخره دست از سَمنشود. یپوسته م

 
 

 ای دل پدری کن نه که این وصف خداستگفتم 

 هیچ مگو این هست ولی جان پدرگفت 
 (٢٢١٩)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
صفت و این وصف خدا نیست؟ این قمر و جان ؛پدر ما هستیچیزی به ما یاد بده، یعنی یک ؛د من گفتم ای دل، تو بیا پدری کنگویمی

گر ااینکه یا جان من، تو هیچی نگو؛ برای "جان پدر"تو را به ولی  "گفت این هست"؟ خدا نیست خوداین ما با خدا، وحدت اصل ما و 
 جا. نآروی بگویی دوباره می

در اتاق اصالً  بهترین کار این است که یوسف. اصالً دشوا حرف بیشتر آلوده زلیخا میب ،تواند بیرون بیایداز اتاق زلیخا با سکوت مییوسف 
بیرون  ناز آن در آهنی آسااگر ساکت باشد بطور معجزه ؛باشدسف ساکت خواهد حرف بزند، یوهرچقدر میزلیخا ندهد. جواب زلیخا را 

 آید.می

 پدر شدید، جانزنده ولی اگر خواهید شد؛ بیشتر هم زنده هستید و  ،که همان هشیاری حضور است "ی جان صفتیقمر"به  ،شما همپس 
اگر ، هستای رحلهمکسی در هرهر خودش را بیان کند و شما دیگر حرف نزنید.کنار بگذارید؛ بگذارید زندگی از طریق شما حرف زدن را 

یشتر حرف برچه ه ؛شوداز جنس خودش میجوهر خودش پی ببرد و بیشتر تواند به جنس و بیشتر می ؛سکوت کندکمتر حرف بزند، بیشتر 
  .ودشذهنی میود، از جنس منشیخا میاز جنس زل ،بزند
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