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 ۲۵۱۱ شمارهمولوی، دیوان شمس، غزل 

 

 چرا این چشم نگشایی 1به باغ و چشمه حیوان

 ای از ما چو تو در اصل از ماییچرا بیگانه

 ای جانم مکن ناز و مرنجانمتو طوطی زاده

 2ای دانم تو قانون شکرخاییز اصل آورده

 بیا در خانه خویش آ مترس از عکس خود پیش آ

 و هرجایی 5ستکه او یاوه 4طبع کژاندیشی 3بهل

 مرو هر جا که مارایی 6بیا ای شاه یغمایی

 اگر بر دیگران تلخی به نزد ما چو حلوایی

 نباشد عیب در نوری کز او غافل بود کوری

 8شخص صفرایی 7نباشد عیب حلوا را به طعن

 برآر از خاک جانی را ببین جان آسمانی را

 9ست ای جان مه و این چرخ خضراییکز آن گردان شده

 ه دو چشم اندر عیانی نهقدم بر نردبانی ن

 بدن را در زیانی نه که تا جان را بیفزایی

 درختی بین بسی بابر نه خشکش بینی و نی تر

 به سایه آن درخت اندر بخسپی و بیاسایی

 یکی چشمه عجب بینی که نزدیکش چو بنشینی

 شوی همرنگ او در حین به لطف و ذوق و زیبایی

 

                                                
 چشمۀ حیوان: چشمۀ آب حیات، آب زندگی. 1

اه می جویدن. شاد بودن. منظور این است که انسان طبق قانون زندگی، همیشه باید شاد باشد، عدم شاد بودِن ما این است که به ذهن و به جهان نگشکرخایی : قند  2

 کنیم.

 ِبهل : بگذار. رها کن. 3

 همین اندیشیدِن من ذهنی ست. از جنس جسم دیدِن خود، کژاندیشی ست. : طبع کژاندیشی  4

 .یاوه : بیهوده 5

 ر و مار کند.شاِه یغمایی : حاکمی ست که تار و مار می کند. اینجا، فضای یکتایی و خدائیت ماست، سلطانی که قادر است ,, من ,, و من های ذهنی را تا 6

 طعن : طعنه. حرف نیش دار. 7

 ندارد و از آن گریزان است.شخص صفرایی : آدم صفرایی. منظور انسان هم هویت شده و پر دردی ست که ظرفیت شادی زندگی را  8

 را در بر گیرد. چرخ خضرایی : آسمان سبز. کنایه از آسمان درون است که می تواند به وسعت کائنات، در زیر فکرهای ما باز شود و تمامی جهاِن هست و نیست 9
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 10الشی ندانی خویش را از وی شوی هم شیء و هم

 نماند کو نماند کی نماند رنگ و سیمایی

 چو با چشمه درآمیزی نماید شمس تبریزی

 .درون آب همچون مه ز بهر عالم آرایی

* 

 

 ۱۴۲۹ دفتر چهارم، سطر شماره مولوی، مثنوی،

 

 11اندرین ره ترک کن طاق و طرنب

 نجنبد تو مجنب 12قالوزت تا

 هر که او بی سر بجنبد دم بود

 بود 13دمژکجنبشش چون جنبش 

 و شب کور و زشت و زهرناک 14کژرو

 اجسام پاک 15پیشٔه او خستن

 سر بکوب آن را که سرش این بود

 خلق و خوی مستمرش این بود

 خود صالح اوست آن سر کوفتن

 تنزان شوم 16اشریزهتا رهد جان

 دیوانه سالحواستان آن دست 

 تا ز تو راضی شود عدل و صالح

 چون سالحش هست و عقلش نه ببند

  .دست او را ورنه آرد صد گزند

 

                                                
یعنی زمان ، نمی ماند و ِکه هم نمی ماند ؟این صورت، کوتو وقتی هم شیء و هم الشیء شدی، در  شیء و ال شیء : چیز و نــــه چیز. جسم و نــــه جسم. 10

 .نمی ماند، شما فقط این لحظه را می بینید

 وسوسه ایجاد می کند. ،شکوه و جالل دنیوی ست، که در ذهنطاق و طرنب :  11

خود است، البته اگر زنگارهای درون، برداشته شده و به آن قالوز : راهنما. دو نوع راهنما وجود دارد، یکی عارفانی مانند موالناست، دیگری گنج و استاِد دروِن  12

 وصل باشیم.

 کژُدم : شب کور. مِن در ذهن است که به هر طرف و به همه نیش می زند و زهر می پراکند. 13

 کژرو : باشنده ای مثل عقرب، که عمال" کجروی پیشۀ اوست و به همه لطمه می زند. 14

 خستن : زخم زدن. 15

 مان جان من ذهنی ست که جاِن درد است و در ما زندگی می کند.  جان ریزه : ه 16
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 مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر شماره ۱۴۳۶

 بدگهر را علم و فن آموختن

 دادن تیغی به دست راهزن

 تیغ دادن در کف زنگی مست

 به که آید علم ناکس را به دست

 18و جاه و قران 17علم و مال و منصب

 فتنه آمد در کف بدگوهران

 زین فرض شد بر مؤمنان 19پس غزا

 تا ستانند از کف مجنون سنان

 جان او مجنون تنش شمشیر او

 خوزان زشتواستان شمشیر را 

 کند با جاهالنآنچه منصب می

 21کی کند صد ارسالن 20از فضیحت

 عیب او مخفیست چون آلت بیافت

 مارش از سوراخ بر صحرا شتافت

 جمله صحرا مار و کزدم پر شود

 چونک جاهل شاه حکم مر شود

 مال و منصب ناکسی که آرد به دست

 طالب رسوایی خویش او شدست

 دو عطاها کم ده 22یا کند بخل

 آرد بنا موضع نهد23یا سخا 

 نهد 24شاه را در خانٔه بَیَدق

 این چنین باشد عطا کاحمق دهد

                                                
 منصب : جاه و مقام. 17

 جاه و قران : مرتبه و خوشبختی. 18

 غزا : جنگ. 19

 فضیحت : رسوایی. 20

 ارسالن : شیر. 21

 ُبخل : حسادت. 22

 سخا : بخشش و بخشندگی. 23

 بیدق : خانۀ سرباز در بازی شطرنج. خانۀ پیاده. 24
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 حکم چون در دست گمراهی فتاد

 جاه پندارید در چاهی فتاد

 داند قالووزی کندره نمی

 سوزی کندجان زشت او جهان

 طفل راه فقر چون پیری گرفت

 روان را غول ادباری گرفتپی

 بنمایم تراکه بیا تا ماه 

 صفاماه را هرگز ندید آن بی

 چون نمایی؟ چون ندیدستی به ُعمر

 25عکس مه در آب هم ای خام ُغمر

 احمقان سرور شدستند و ز بیم

 .عاقالن سرها کشیده در گلیم

* 

 از دیوان شمِس موالنا، شروع می کنم: ۲۵۱۱غزِل شماره برنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی

 

 ۲۵۱۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی

 ای از ما چو تو در اصل از ماییچرا بیگانه

به همۀ انسانها؛ و چون همۀ انسانها از جنس هشیاری؛ یا زندگی هستند، پس این  پس می بینید که این، خطاِب زندگی ست

صحبت شما به عنوان زندگی یا هشیاری، با خودتان است. چه بگوییم زندگی با شما صحبت می کند؛ یا زندگی با خودش 

ذهن بیدار شوید، هیچ فرقی  صحبت می کند؛ یا خود شما به عنوان زندگی این را می گویید تا خوب درک کنید و از خواب

 نمی کند، می گوید که:

به باغ و چشمۀ حیات، حیوان یعنی زندگی، به باغِ آبِ حیات و چشمۀ آب حیات، چرا این چشم را، یعنی چشم تو به عنوان 

لیکه تو هشیاری و زندگی را، باز نکنی؛ و چرا از ما بیگانه شدی؟، زندگی به شما می گوید، خدا به شما می گوید، در حا

 در اصل، از جنس ما هستی.

در حال حاضر که فکر می کنیم از جنس جسم هستیم، برای اینکه همیشه  ،ُخب این وضعیِت ما را روشن می کند اوال"

هشیاری جسمی داریم، همیشه می توانیم از یک جسم آگاه شویم، خودمان را جسم می بینیم، در حالیکه زندگی یا خدا، از 

 و ما هم از جنس هشیاری بی فرم هستیم. ؛رم استجنس هشیاری بی ف

                                                
 احمق.ُغمر :  25
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 بارها صورت مسئله را اینجا توضیح دادیم، صورت مسئلۀ انسان، این است که ما به عنوان هشیاری:

جسم می سازد؛ ولی هشیاری هنوز هست، بعد می آئیم، وارد شکم مادرمان می شویم، در آنجا، هشیاری ما را به صورت 

 فضایی می شویم که اسمش را گذاشته بود ذهن؛ و هشیاری به خواب ذهن فرو می رود.زائیده می شویم، وارد 

درست مثل اینکه یکی شب می خوابد و خواب می بیند، هشیاری که از جنس خداست، به خواب ماده؛ یا چیزهاِی ذهنی، 

، ما غالبا" درد را تجربه شود جسمی می  غالب، هشیاریِ فرو می رود، دوباره شما این را تجربه کرده اید، وقتی هشیاریِ 

به عنوان هشیاری، مثال" می ترسیم، می رنجیم، خشمگین می شویم، اینها درد است؛ و درد سبب می شود که ما  می کنیم.

         2                                   چرا من هنوز درد می ِکشم؛ و یا درد، سبب بیداری می شود؟ :از خودمان بپرسیم

هشیاری یواش یواش از جهان خودش را عقب می ِکشد و از خواب ذهن، خودش، خودش را بیدار می کند، یعنی بنابراین 

اینها، فرآیند آمدن به جهان؛ و بیدار شدن است. تا بحال درد بیدار کننده بوده؛ ولی اآلن شما از چیز دیگری را. شما خودتان 

 د بیداری را انتخاب کنید.هم آگاه هستید؛ و آن اینکه شما می توانی

 با خواندن این ابیات، واضح است که شما باید کاری بکنید، اگر هنوز بیدار نشده اید، بیداری هم بارها گفتیم که: 

جدا شدِن هشیارِی حیات؛ و جوشیدن این چشمه از درون شما و درست کردن، یک باغ زیبا در این جهان، برای اینکه 

ید، چشمه از درون شما می جوشد و این چشمه، چشمۀ برکت زندگی ست، وارد فکرهای قرار است شما یک چشمه شو

شما می شود، وارد اعمال شما می شود، آنها را باردار می کند، در ضمن شما خالق می شوید، برای اینکه آن عنصر 

الگوهای عمل قدیمی نمی خالق است، وقتی این چشمه، از آن چشمه، می جوشد، دیگر به فکرهای قدیمی نمی چسبید، به 

 چسبید، بلکه فکرتان و عمل تان را همین اآلن، خلق می کنید.

زماِن  و با خواندن این ابیات موالنا، که ما می توانیم انتخاب کنیم، بجای اینکه درد بِکشیماآلن یک راه دیگری پیدا شده 

و متوجه شویم که ما در خواب ذهن هستیم، خواب  زیادی طول بِکشد تا از خواب ذهن بیدار شویم، می توانیم انتخاب کنیم

درد هستیم، اگر مرتب تجربۀ درد می کنیم، مثال" می ترسیم با خشمگین می شویم؛ یا واکنش نشان می دهیم؛ یا تنها هستیم، 

 قضاوت می کنیم، ناراحت می شویم، اینها همه کار من ذهنی ست، همه یک جور رویاست، منتهی رویایی بدخیم.

که ما عقب کشیدیم از جهان و شدیم دوباره همآن هشیاری که از اول بودیم، ایندفعه آگاهانه، چون بتدریج که خودمان وقتی 

را از مسائل ذهن، بیدار می کنیم، بتدریج این هشیاری، خودش را برقرار می کند از ما؛ و در واقع می توانیم بگوییم که 

کند، یکدفعه ما به هشیاری این چشمه، بیدار نمی شویم. ما آگاهانه، بیدار می ، مقداری هم کار ما را تعدیل می مسائل این

 شویم، آن موقع هم چیزها را در این جهان بوسیلۀ ذهن مان خواهیم دید، آن هم شبیه یک رویاست، منتهی رویایی که 

 از ما لطافتزیبایی و اش  ,, من ,, در آن نیست، به اصطالح، رویایی خوش خیم است، برای اینکه همه اش نیکی و همه

ما هر چه را  رویاست.نوع به این جهان می ریزد و آنچه که ذهن ما می بیند، حقیقتا" یک باغ زیباست؛ ولی آن هم یک 

 که ذهن مان نشان می دهد، می بینیم!.

 در خواب ذهن هستیم، موالنا از زبان زندگی به ما می گوید که:پس، اگر اآلن 

ب حیات که در درون شماست، زیر فکرهای شماست و فکرهایتان آن را پوشانده و در واقع بگوییم چرا به باغ و چشمۀ آ

 در اثر هم هویت شدن با مقوالت ذهنی، مثل دردها، مثل باورها، مثل چیزهای فیزیکی، ما یک پرده ای درست کرده ایم
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 3م، بارها گفتیم که ما:                             پرده را می بینیم، پردۀ پندار!. ما روی زندگی را پوشاندیآن که بیشتر 

اقیانوس هستیم و روی اقیانوس، موجک هایی اتفاق می افتد، این موجک ها و کف حاصل از آن، که دردهای ما باشد، ما 

باید اینها نیستیم، بعضی ها آمده اند در سطِح سطِح سطح زندگی می کنند، آنجا جا خوش کرده اند، در باورها و کف ها، 

 را ول کنند و به زیر روند، اقیانوس شوند.  حاال از شما می پرسد:

 چرا چشِم دل ات را، آن هشیاریی که هستی، به باغ و چشمۀ آب حیات باز نکنی؟، یعنی اجازه دهی که این چشمه بجوشد، 

ن یک باغ زیبا بیآفرینی و آن را وارد ذهن ات شود، فکرهایت را پر برکت کند، اعمال ات را پر برکت کند، در این جها

 نگاه کنی؛ و همیشه هم هشیارانه، آنجا باشی. یادمان باشد:

 ما، همیشه " آنجا " هستیم، ما نمی توانیم آنجا نباشیم، فقط می خواهیم " هشیارانه " باشد. بارها موالنا اشاره کرده، گفت:

مین توهماِت من ذهنی ست، وگرنه خودت همیشه پیش سایۀ توست این طرف!. سایۀ توست این طرف، یعنی در جهان، ه

 خدا هستی. حاال از زبان خدا، زندگی می گوید تو چرا با ما بیگانه ای، چرا خودت را جدا کرده ای از ما؟

در اصل از مایی، اصل تو هشیاری بی فرم است، من هم هشیارِی بی فرمم، در واقع من خودم هستم، از طریق در حالیکه 

هم خودم را بیدار کنم، از طریق تو می خواهم خودم را بیان کنم. این را از زباِن خدا می گوید، منتهی ما اینقدر تو می خوا

 خودمان را تحقیر کرده ایم، نمی توانیم قبول کنیم که از جنس خدا باشیم، در سطر آخر می گوید که:

 س تبریزی!.وقتی تو با این چشمه، که اآلن صحبت اش هست، در آمیزی، نماید شم

یعنی شمس تبریزی خودش را نشان نماید شمس تبریزی، شمِس تبریزی، همآن خدائیت ماست، خدا به صورِت ماست، 

می دهد، دروِن آب، همچون َمه!، دروِن فضای یکتایی، مثل ماه که شما باشید، زبهِر عالم آرایی!، برای آراستِن عالم، 

 .برای اینکه برکت اش را به این جهان بریزد

 پس، وضعیت فعلی بشر، بطور کلی اکثریت، جدایی ست، بیگانه بودن با زندگی ست، بیگانه بودن با خودش است. 

 چه جوری هم بیگانه شده؟، باز هم توضیح خواهیم داد، بطور خالصه گفتم:

 هشیاری، وارد ذهن شده.

را ما از بچه گی یاد گرفتیم، فقط از  جذِب اقالِم ذهنی شده و یک هشیارِی جسمی بوجود آورده که آن هشیاری جسمی

اجسام آگاهیم، اسم این را می گذاریم هم هویت شدن با اقالم ذهنی، اقالم ذهنی هم مال این جهان است، باورها هم از جنس 

جسم هستند، دردها هم از جنس جسم هستند، با اینها ما هم هویت ایم، اتومبیل مان از جنس جسم است، پول از جنس جسم 

که با آن هم هویت ایم، در واقع من ذهنی، یک تصویِر ذهنِی در حال تغییر است و هشیاری به آن نگاه می کند و  است

 آتشچوبی را که سر آن درست مثل اینکه  :خودش را من ذهنی؛ یا تصویر ذهنی می بیند!، موالنا مثال می زند، می گوید

فته اگر آتشگردانی را که در آن آتش هست، بچرخانی، به است، بطور افقی حرکت دهی، یک خط دیده می شود، یا گ

 صورت دایره دیده می شود.

  4پس، تصویر ذهنی ما هم چون تند تند عوض می شود، می بینید که یک فکر، بعدا" یک فکر، بعدا" یک فکر، ...

ه عنوان هشیاری، نگاه اینها چون تند تند عوض می شوند، در مجموع یک تصویر ذهنی بوجود می آورند که ما به آن ب

 می کنیم و فکر می کنیم آن، هستیم!، می خواهیم به خودمان هالی کنیم به عنوان هشیاری، که ما ,, آن ,, نیستیم.

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin


                 # Feb 22 2013     441                               programتاریخ اجرا:       گنج حضور ۱۴۴برنامه شماره 

8 
 

  ما دردهامان نیستیم، ما هم هویت شدگی هامان نیستیم، به همین سادگی ست. اآلن هم می گوید:           

 مرنجانمای جانم مکن ناز و تو طوطی زاده

 ای دانم تو قانون شکرخاییز اصل آورده

 بعضی نسخه ها هست: ز اصل آورده ای می دان. یعنی بدان. به ما انسانها می گوید که:

 تو، طوطی زاده ای، طوطی عالقه مند به شکر است، تو طوطی زاده ای، یعنی عالقه مند به شادی هستی، آرامش هستی،

طی هم خودش است، یعنی خوِد خداست. یعنی از جنس"  من " هستی، من از چه فرزنِد طوطی هستی. منظور از طو 

جنسی هستم؟، من از جنس آرامش هستم، از جنس سکون هستم، من همینکه در جسم و در ذهن تو حرکت کنم، شادی 

 بوجود می آورم، زیبایی ام را به این جهان می ریزم. خدا می گوید.

 ها و دردها و خشم ها و کدورت ها و ... از کجا آمده؟ شما ممکن است بپرسید پس این رنجش

 از مِن ذهنی. از هم هویت شدن با من ذهنی. ترس، خشم، رنجش، ... کارهایی خدایی نیست. پس به ما می گوید:

جانم، یعنی عزیزم، تو طوطی زاده ای. به شما می گوید، شما قبول دارید؟، طوطی شکر می خورد و قشنگ حرف می 

هم اگر درون تان آرام باشد و شادی داشته باشد که این شادی از اصل تان می آید، اصل تان از جنس شادی ست،  زند، شما

 باشید!. ناگر اصل تان باشید، نمی توانید شاد 

مکن ناز و مرنجانم. مکن ناز و مرنجانم، بیان شاعرانۀ همین تأخیِر ما در ذهن است. حاال شما ده سال ات شده، بیست 

ت شده، سی سال ات شده، چهل سال ات شده، پنجاه سال ات شده، هنوز توی ذهن ات هستی، هنوز خواب ذهن می سال ا

 بینی، هنوز درد می ِکشی، می گوید آخر چرا اینقدر ناز می کنی؟

البته ما به اینصورت بیان نمی کنیم، موالنا چون شیرین زبان است و خودش هم طوطی ست قشنگ حرف می زند، می 

د: اینقدر ناز نکن توی ذهن!، بفرمائید تشریف ببرید بیرون، به کجا؟، به فضای یکتایی. خودت را از ذهن بِکش  گوی

 بیرون، بزایان خودت را ، ناز نکن و من را نرنجان، به من رنج نده، درد نده. 

و هم من هستی، وقتی تو درد می اینجا هم می بینید که دارد می گوید، مثل اینکه خدا به شما می گوید که: من تو هستم، ت

ِکشی، مثل اینکه من درد می ِکشم، برای چه اینقدر مرا درد می دهی؟!، چرا اینقدر ناز می کنی، چرا نمی آیی بیرون از 

ذهن؟، چرا از خواب ذهن بیدار نمی شوی!، ز اصل آورده ای دانم؛ یا ز اصل آورده ای می دان )در بعضی نسخه ها(، 

ل ات آورده ای. اصل ات؟، گفتیم هشیاری ست. هشیاری ذات اش که شروع کند به ارتعاش، شروع ز اصیعنی تو بدان، ا

 ینکه شما ذهنا" قضاوت می کنید:اکند کار در شما، شادی ست، شادِی اصیل، نه شادِی ذهنی، نه خوشِی ذهنی. نه 

ی نیست، این شادی، تفسیِر ذهنی ست، این ,, اآلن من سود بردم، شادم، لحظۀ بعد ضرر کردم، ناشادم ,,، نه، این شاد

 اسمش خوشی ست، آن یکی اسمش شادی ست.

  5ز اصل آورده ای دانم، دوباره دانم هم درست است، یعنی هم تو می دانی، هم من می دانم. من از کجا می دانم؟ 

خدا به شما می گوید من از کجا می دانم تو قانون شکرجویدن داری؟، خاییدن یعنی جویدن. یعنی همیشه شاد بودن، درون 

 ات شاد است، حرف های خردمندانه زدن. 

 ز اصل آورده ای دانم تو قانون شکرخایی. یعنی شکرخایی، قند خوردن، شاد بودن، قانونی ست که در اصل توست و تو
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 نقض کنی، تو باید همیشه شاد باشی.نمی توانی 

 انگار داریم می گوییم که انسان، محکوم به شادی ست، نمی تواند شاد نباشد، قانون است. قانون خدا، دارد می گوید که:

شادی ام، تو هم از جنس شادی هستی: ز اصل آورده ای دانم. هم تو می دانی، هم جنس اصل تو از من است، من چون از 

. البته سوال شما، ممکن است در ذهن تان باشد که فعال" من شاد نیستم، اگر اصل من شاد است، پس من چرا من می دانم

اینقدر درد می ِکشم؟. برای اینکه به جهان نگاه می کنی، برای اینکه به ذهن ات نگاه می کنی، برای اینکه از چیزهای این 

باورهایت، از الگوهای فکری ات طلب حس  ز متعلقات ات، ازت، اا جهانی زندگی می طلبی، برای اینکه از اتومبیل

امنیت می کنی، طلب خوشبختی می کنی، طلب شادی می کنی، طلب هویت می کنی، طلب چیزهای خوب زندگی را می 

 کنی، آنها هم نمی دهند. 

تو اآلن داری به جهان و داریم می گوییم شادی از کجا می آید، قانون شادی، در اصل توست، تو نمی توانی شاد نباشی، 

 یا به ذهن ات نگاه می کنی، دائما" از چیزهای ذهنی، چیزی می خواهی.

شما به خودتان نگاه کنید، چرا ما باید دائما" چیــــــزی بخواهیم؟، برای چه چیزی می خواهیم؟، اگر به اندازۀ کافی داریم، 

 چرا باید چیزی بخواهیم؟، این جنون من ذهنی ست که می گوید:دیگر باید زندگی مان را بکنیم، چرا باید ناشاد باشیم؟، 

 چیزی را تغییر دهم ,,. یک ,, من باید یک جایی دخالت کنم، 

ُخب کسی می رود ژیم، ورزش می کند، با یک آهنگ می بیند که بازوهایش قوی می شود، پاهایش قوی می شود، هیکل 

 .همین ریتم را برو دیگر!، شما اِخالل می کنید که چه بشود!اش دارد قشنگ می شود، وزن اش پایین آمده، ُخب 

کنیم، باید بدانیم که اخالل این بیدار شدن هم تدریجـــــی ست، اگر ما یواش یواش داریم بیدار می شویم، نباید در کارمان 

بیشتر و رو به  ذات ما شادی ست و هر چه به اصطالح بیشتر شاد شویم، به اصل مان نزدیک تریم. هر چه شادی شما

فزونی ست، پس دارید بیدار تر می شوید، هر چه غم تان زیاد است و زیادتر می شود، شما دارید به خواب ذهن فرو می 

 روید.

 کنیم بارها اینجا این موضوع را صحبت کرده ایم که ما فقط روی خودمان تمرکز می کنیم، میل نکنیم دیگران را عوض

برای اینکه روی دیگران اثر بگذارید، باید زندگی را در خودتان شعله ور تر کنید، فقط با شعله شما حتـــــی  :به این دلیل

بیدار  ورتر کردن زندگِی درون تان و بیدار شدن از خواب فکر است که روی دیگران تأثیرمفید می گذارید، یعنی آنها را

      6                                                                          .                                                    می کنید

فرض کنید در ُشمینۀ شما، هیزمی مشتعل است و خوب می سوزد، شعله ور است، هیزمی دیگری که سرد است، کنار آن 

نید که این هیزم قبلی، شعله ور می گذارید، پس از مدتی می بینید که آن هم شروع کرد به شعله ور شدن، حاال فرض ک

نباشد، سرد باشد، حاال این هیزِم سرد، به آن هیزم دیگر، بگوید: ,, شعله ور شو، چرا نمی شوی، تهدیدت می کنم، می 

 ُکشم ات ,,، کار نمی کند این!. ,, من می گویم رو بیاور به زندگی، اگر نه تنبیه ات می کنم ,,، نمی شود این!.

د به من زنگ بزنید یا پیغام بگذارید که: ,, همسر من این کار را می کند، من باید عوض اش کنم، چطور شما اشتباه نکنی

 چیزی نگویم ,,. 

 اصال" ما کارهاِی اشتباه یا درست همسر شما کار نداریم، ما راجع به تبدیِل هشیارِی شما کار داریم، هشیاری و زندگی، 
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ور شدن آن است که شما روی همسرتان ممکن است تأثیر بگذارید یا تأثیر نگذارید،  در دروِن شما بیدار می شود و با شعله

شما خودتان را رها کرده و به ذهن تان رفته اید، دنبال عوض کردن الگو هستید، الگوهای فکری، آنطوری نیست، باید 

 بینید، شما از جنس زندگی شوید، بگذارید هشیاری زائیده شود، باید تبدیل شوید، اگر زائیده شوید، یک چیز دیگر می 

آن موقع همسرتان را همسرتان را زندگی می بینید. شما اگر همسرتان را زندگی ببینید، زندگی در او شعله ور می شود، 

می بینید از جنس زندگی ست، کار او را قدردانی می کنید، اصال" وجود او را قدردانی می کنید، وجود بچه تان را می 

ه را مردگی ببینید، ه را شما زندگی ببینید، زندگی در او شعله ور می شود، هر کِ هم زندگی می بینید، هر کِ  بینید، او را

 مردگی در او زیاد می شود. قانونی هست در فیزیک جدید، می گوید که:

 .ندانی خویش را از وی شوی هم شیء و هم الشی

یعنی با این چشمه ای که صحبت می کنی، اگر اصل تان بیدار شود، هم جسم دارید، ذهن دارید، آدرس خانه تان یادتان 

نمی رود؛ و گذشته تان یادتان هست، آینده را هم می توانید پیش بینی کنید، اینها سر جای خودشان هست؛ ولی یک هشیاری 

یارِی نــــه چیز "، یعنی شما باید تبدیل شوید، تبدیل شدن به هشیارِی نــــه دیگری پیدا می کنید که به آن می گوییم: " هش

 ما هم از اجسام آگاهیم، هم یک هشیارِی دیگری داریم!. یعنی چیز، همراه با هشیارِی چیز، 

شوی  ندانی خویش را از وی، یعنی از آن چشمه، خودت را نمی توانی بشناسی، با آن یکی می شوی، وقتی بیدار شدی!،

 هم شیء و هم الشیء.

ناظر، یعنی کسی که نگاه می کند، جنِس چیِز مورد نظارت؛ یا  :فیزیک مدرن چه می گوید؟، فیزیک مدرن می گوید که

 مورد مشاهده را تعیین می کند. حاال یعنی چه؟

ی کنید، اگر شما او را از یعنی شما به عنواِن مادر، به عنوان پدر، وقتی به بچه تان نگاه می کنید، جنس او را تعیین م

ی می توانید او را از جنس زندگی ببینید؟، موقعی که این چشم جنس زندگی ببینید، زندگی را در او مشتعل می کنید؛ ولی کِ 

تان به زندگی گشوده شود، موقعی که خودتان از جنس زندگی باشید، نمی توانید شما مردگی را دامن بزنید، به بچه تان 

؛ ه شو!. من همه اش تو را مردگی و مجسمه می بینم، چون خود م مجسمه هستم، تو را هم مجسمه می بینمبگویید تو زند

 ولی تو مجسمه نباش!. " نمی شود، این یک قانون است ". توجه می کنید؟

یم به پس، دوباره یادآوری کنیم: ما کاری نداریم که همسر شما کار غلط یا درست می کند، آن جای خودش، ما کار دار

      7      اینکه شما می خواهید به زندگی شعله ور شوید، یا نه؟، می خواهید وارد فضای وحدت شوید؟              

 می خواهید از خواب ذهن بیدار شوید؟، از خواب درد بیدار شوید؟

 : کهبدانید ما راجع به تأثیر گذاشتن روی دیگران، صحبت نمی کنیم؛ ولی این صحبت ارزش دارد 

 ی.اگر شما از جنس زندگی شوید و دیگران را زندگی ببینید، کما اینکه در آن سطر می گوید: نماند کو نماند کِ 

نماند کو، می دانید یعنی چه؟، می گوید: دیگر اگر شما اصل تان شوید، وارد فضای وحدت شوید، با زندگی یکی شوید،  

 ... این است، آن ... آن است ... ,,.  همه را زندگی ببینید، کو نمی ماند!، ,, کو؟، این

بله، آدم ها اسم دارند، برای اینکه شما هشیاری جسمی دارید، می دانید این ... این است، این ... این است، آن ... آن است؛ 

ظه ولی همه از جنس زندگی اند، پس کو؟ نمی ماند!، ِکه هم نمی ماند، برای اینکه شما متوجه می شوید که فقلط این لح
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؛ و از گذشته و آینده جمع شده اید؛ ولی یک وجود دارد، برای اینکه قائم به ذات، در این لحظه هستید به زندگی این لحظه

 عد زمان است، نماند ِکی؟، متوجه می شوید که: به بعد زندگی زنده هستید؛ و آن ببُعد دیگری می بینید در حالیکه 

ه هم هویت ام، تأسف می خورم، چیزهای گذشته تمام شده، وجود ندارد، من که ،، ای بابا، من که هنوز با چیزهای گذشت

 دارد، فقط این لحظه وجود دارد و میزان زنده بودن من به زندگی ست که  راجع به چیزی در آینده نگرانم، آن هم وجود

 شته تأسف بخورم، آن هم دردی راکیفیِت چیزهای آینده را تعیین می کند، نه نگرانِی من، نه ترس من؛ و این هم که به گذ

دوا نمی کند، برای اینکه تأسف من، مرا از جنس من ذهنی می کند، من ذهنی هم فقط انرژِی مسموم کنندۀ بی برکت به 

 فکر من و به عمل من می ریزد و نتیجۀ خوبی نمی گیرم. حاال موالنا توضیح می دهد:

 بیا در خانه خویش آ مترس از عکس خود پیش آ

 ست و هرجاییطبع کژاندیشی که او یاوهبهل 

هر چهار قسمت بیت، قابل تأمل است، من از شما خواهش می کنم، این غزل ها را حداقل صد بار بخوانید، صد و پنجاه 

بار بخوانید، اینقدر بخوانید که حفظ شوید، اینقدر بخوانید که بیت، قسمت های مختلف اش باز شود و شما ببینید چه می 

 خویش آ، ُخب شما از خودتان می پرسید خانۀ من کجاست؟، پس من در خانه ام نیستم؟ ۀثال" : بیا در خانگوید، م

 خانۀ شما ذهن نیست، خانۀ شما فضای یکتایی این لحظه ست، فضای یکتایی این لحظه کجاست؟

هستید، این صحبت ها، فکر صحبت و فکر است، دانستن اینها به این معنی نیست که شما در فضای یکتایی  اینها همه اش

است، هشیاری شما باید تبدیل شود، این فکرها را ما نباید حفظ کنیم و بگوییم اینها را بلدیم، نه، اینها را اگر شما عمال" 

 تجربه نکنید، پشیـــزی ارزش ندارد. 

ی ست که زیر فکرهایتان بیا در خانۀ خویش آ، یعنی توی ذهن هستی، بیا به فضای یکتایی، فضای یکتایی، فضا و جهان

 پایین توضیح می دهد می گوید که:  .باز می شود

 .از خاک جانی را ببین جان آسمانی ربرآر ا

یعنی یک جانی را از ذهن بکش بیرون، خاک همین ذهن است، یعنی ای جان، تو از جنس جان هستی، یک آسمانی را 

می گوییم عمق بی نهایت دارد، یعنی شما چنان ریشه دار و  ببین، آسمان، همین درون شما باز می شود که بیشتر اوقات

عمق بی نهایت حس می کنید که واکنش نشان نمی دهید، هر موقع شما واکنش نشان ندادید و هر اتفاقی می افتد فضا باز 

 کردید، آسمان باز شده.

         8شما باز می شود.    بیا در خانۀ خویش آ، یعنی بیا به فضای وحدت. فضای وحدت، آسمانی ست که در درون

شما نمی توانید ستیزه کنید، توی ذهن باشید، توی زمان باشید، تأسف گذشته را بخورید، از آینده بترسید، بگویید من در 

من باورهایم بهتر از باورهای شماست و پیغمبر ما بهتر از پیغمبر  : ,,فضای وحدت ام!. به استدالل و به اینکه بگویید

 ، بدرد نمی خورند، باید عمال" هشیاری را مبّدل کنید: ,, شماست، دین من بهتر از دین شماست

 بیا در خانۀ خویش آ مترس از عکس خود پیش آ.

ن نمی توانیم به سمت خدا نمی توانیم برویم، عکِس ما، همآن چیزی ست که ما منعکس کرده ایم به عنوان هشیاری، ما اآل

 :برای اینکه می ترسیم، اما مکانیسم ترس، می دانید چیست؟، مکانیسم ترس این است که
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آن هشیاری که اآلن توی ذهن  .فرم نداریم ،اصل مان .ما آمدیم به عنوان هشیاری، گفت که ما هشیاری بی فرم هستیم

ِی اصلی ما نیست، موالنا می گوید این کاه است و هشیاری حضور، مثل گندم است. داریم، هشیارِی جسمی ست، آن هشیار

، عکسی که ما منعکس کردیم، همین من ذهنی ست، همین تصویر و داریم ما همه اش تا حاال با کاه سر و کار داشتیم

ک چیزی هم درست کردیم چرخانی ست که ما با آن زندگی می کنیم؛ اما توی این عکس، ما خیلی چیزها درست کردیم، ی

بر اساس این ,, من ,, که اسمش خداست، یک چیزی هم تجسم کردیم توی ذهن مان و می گوییم این خداست!، این خدای 

هولناک، بسیار وحشتناک است، ما از آن می ترسیم، در حالیکه متوجه نیستیم که این، عکس خود ماست!، این را ما 

ین آسمان است، این وحدتی ست که در درون شما زیر این تصویر است، که شما و خودمان درست کردیم، خدا در اصل ا

بشر را اینقدر اذیت کرده، گول زده، فریب داده و دائما" درد ایجاد می کند. دردش هم به این دلیل است که این مکانیسم 

درد می دهد، این کارهایی که  طبیعی ست که ما بپرسیم من چرا درد می ِکشم؟، این تصویر ذهنی، این من ذهنی به من

ر شوم، من می خواهم از این ذهن بیدار شوم، امن می کنم مثل در خواب راه رفتن است، من می خواهم از این خواب بید

من می خواهم روی ذات ام قائم شوم، من می خواهم ریشۀ بی نهایت پیدا کنم، من می دانم خدا از جنس بی نهایت است و 

 ابدیت است.

 شه این لحظه ست؛ و چون ما از جنس ابدیت ام، فانی نیستم، پس نمی ترسم.ــــیت این لحظه، همییعنی بی نهاابدیت 

گفتم، این را باید شما توجه کنید که حفظ کردن فکر بدرد نمی خورد،  .ولی این باید به " عمل " بیآید، اینها همه فکر است

یدید، رها کنید، از آن چیزها زندگی نخواهید، یکدفعه می بینید آسمان به عمل باید درآید، شما باید آن چیزهایی که چسب

  .بهل طبع کژاندیشیدرون تان باز می شود، می گوید: 

طبع کژاندیشی، یعنی همین اندیشیدن من ذهنی. همین که هشیاری جذب ذهن شود و یک تصویر ذهنی درست کند و این 

، این خواب دیدن ما کژاندیشی ست، کژاندیشی چکار می کند؟ ،در ذهن توهم است، اندیشه های آن، همین خواب دیدن ما

در ذهن، کژاندیشی این است دیگر!، به ما می گوید که ما از جنس جسم هستیم، برای اینکه اولین چیزی که ما می گوییم: 

میرد! ,,، ُخب می ,, من غیر از جسم، غیر از ماده، چیز دیگری نمی بینیم، پس من جسم هستم، این جسم ممکن است ب

    9                                                                            ترسیم، اولین اش ترس است.                         

وصل نیستم، من این، هشیارِی جسمی که به من می گوید من جسمم، پس بنابراین از زندگی قطع ام، من جسمم، به جایی 

 همین بدن ام دیگر!، این کژاندیشی ست. 

به جایی وصل نیستم، به خدا هم وصل نیستم، به زندگی هم وصل نیستم، پس بنابراین حس نقص می کنم، حاال می گویم 

 در گذشته چه شده؟ من کی هستم؟، نگاه می کنم می بینم من گذشته ام هستم.

با آنها هنوز هم هویت ام، هنوز رنجش دارم، هنوز فکر می کنم که اینها باید به نتیجه  در گذشته خیلی اتفاقات افتاده که من

 ناراضی ام. من شاکی ام، منبرای اینکه اینها درست انجام نشد، ناراضی ام، من برسد، به ثمر برسد، 

برای من ذهنی زمان مهم اینها کی به نتیجه می رسد؟، در آینده. پس من ناکامل ام، من ناقص ام. برای همین است که 

 است، زمان یعنی لحظۀ بعد. 

 " ُخب وقتی لحظۀ بعد برای شما مهم است که شما را تکمیل کند، شما به زمان دارید نگاه می کنید، شما احتیاج به زمان
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 .دارید، شما زمان را ول نمی کنید که! "

لحظۀ بعد است، در لحظۀ بعد از آن است. راست  شما می گویید که کلید موفقیت من و تکامل من، به زندگی رسیدن من،

 هم می گویید برای اینکه شما از جنس جسم هستید، ناقص هستید!.

الخره به چه نتیجه می رسیم؟، که آینده بهتر از این لحظه اپس، کژاندیشی ما، برای این است که برای ما آینده مهم است، ب

 ه اش اینطوری بیندیشید، این که خیلی غلط است!.ست، در حالیکه این لحظه زندگی ست، اگر شما هم

,, آینده مهم تر از این لحظه ست ,,، " این لحظه، خود زندگی ست، این لحظه ذات شماست، این لحظه ابدیت است، این 

شما می گویید آینده مهم تر از این است؟، پس شما همیشه در ذهن می خواهید بمانید!، اصال" اگر شما  .لحظه خداست "

اینطوری بیندیشید که آینده مهم تر از این لحظه ست، محال است که از ذهن بیرون بیآیید، برای اینکه شما زمان می خرید 

 در حالیکه زمان مقوله ای ذهنی ست، ما از جنس هشیاری بی فرم هستیم، اصال" زمان، برای اندازه گیری تغییرات ذهنی

عکس اش را در آیینه می بینم، اگرعکس ده سال پیش را هم بگذارم جلوی ست. مثال" شما می گویید این بدن من، وقتی 

 آیینه، خودم هم جلوی آیینه می ایستم، می بینم که تغییر کرده ام، می گویم ده سال گذشته، ده سال پیرتر شدم، عوض شدم.

 می کند، یک چیز حقیقی نیست که!.این ده سال را ذهن ایجاد می کند برای اندازه گیری تغییر. این را حقییقتا" ذهن ایجاد 

ولی کژاندیشی ما، چون توی ذهن هستیم، غیر از هشیاری جسمی چیز دیگری نداریم، آن را حقیقی می پنداریم، آن حقیقی 

 نیست، این که مکانیسم ذهنی ست، برای اندازه گیری تغییرات در بیرون = زمان = گذشته و آینده. 

 این لحظه وجود دارد.گذشته و آینده وجود ندارد، فقط 

مثال" ما از دیگران توقعات داریم، کژاندیشی ست یا نه؟، البته که کژاندیشی که پس، طبع کژاندیشی ما، سبب می شود 

 ست، هر کسی توقع دارد، این آدم ناخوشبخت خواهد شد. چرا توقع داریم؟

 برای اینکه حس می کنیم ناکامل هستیم، از جنس جسم هستیم، ناقص هستیم:

اگر نکنی، می رنجم، خشمگین می شوم، خودم را  .,, توقع د ارم تومرا کامل تر کنی؛ یا یک چیزی به من بدهی ,,. توقع!

 به جسم کاهش دادم، برای اینکه هشیاری جسمی دارم، خودم را با دیگران مقایسه می کنم.

من چه جوری می توانم خودم را با دیگران مقایسه کنم؟، من از جنس زندگی هستم، آن هم از جنس زندگی ست، زندگی 

غلط است، این کژاندیشی اصال" را با زندگی نمی شود مقایسه کرده، یک زندگی بیشتر نیست، یک خدا بیشتر نیست، این 

 ست.

جسم های شما را می بینم، یکدفعه متوجه ن هم هشیاری جسمی دارم، حاال، من که خودم را با شما مقایسه می کنم و چو

می شوم که پول تان زیاد تر از من است، ناراحت می شوم، بعضی برچسب ها روی شما می چسبانم، حرف های بد می 

م، زنم، پشت سرتان غیبت می کنم، حسود می شوم، می خواهم به تو ضرر بخورد، در حالیکه اگر از جنس زندگی بود

 می خواستم زندگی را در تو شعله ور کنم تا جان عالم زیاد تر شود!، می گوید: 

 قدم بر نردبانی نه دو چشم اندر عیانی نه

 10                                                                                     بدن را در زیانی نه که تا جان را بیفزایی

 اگر شعله ور به جان، باشید، جان را در همه می بینید. فه می کنید؟، جان، را چه جوری اضافه می کنید؟،شما جان را اضا
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" شناسایی کنید جان را و زندگی را در هر کسی، آنها هم شعله ور می شوند، جاِن جهان زیاد می شود، منظور شما از 

 آمدن به این جهان، این است ".

 یا ما بعنوان من ذهنی صحبت می کنیم؟، تا شناسایی کنید شما.  ؛ِی من ذهنیچرا اینهمه راجع به کژاندیش

شناسایی کنید که رنجش، قهر، ... اداهای من ذهنی ست، اینها نشانگر این است که " من "، در این لحظه نیستم، من زنده 

 به زندگی نیستم، در حالیکه ما از جنس زندگی هستیم، به ما گفت:

 دست به استاد مده.کامل جان آمده ای 

. کامل جان آمده ای، یعنی در تو، ُکِل همه ما کامل ایم، ما اصال" جزء نیستیم!، من ُکل ایم. کی گفت انسان جزء است؟!

 چیز، هست. پایین می گوید:

 برآر از خاک جانی را ببین جان آسمانی را

 .ست ای جان مه و این چرخ خضراییکز آن گردان شده

و هر چه که در آسمان می گردد، از این آسمانی که در درون شما باز می شود، از آن و  Universeاین آسمان سبز، این 

با نیروِی او، گردان شده!، یعنی شما دسترسی دارید به تمام امکاناِت زندگی؛ و قّوۀ این را دارید که از " آنطرف "، به 

 ا می چرخاند، شما آن نیرو هستید.این طرف بیآورید، همآن نیرویی که جهان ر

: بهل طبع کژاندیشی، من راجع تا باز شوند حاال برگردیم به همین بیت، برای همین می گویم که شما اینها را زیاد بخوانید

 ُخرده ای صحبت کردم، شما کژاندیش هستید؟، از خودتان بپرسید: ،، آیا من کژاندیش ام؟ ،،. به  کژاندیشی،

نباشید، در این صورت، هشیاری حضور، هشیاری بی فرم در شما برقرار شده، ذهن حس هویت اش را کژاندیش، اگر 

از دست داده، یعنی حس جسمی یت؛ یا وجودیّت؛ یا حس وجود، در ذهن نیست و این ذهن مثل نوکر هشیاری حضور 

 ت و هر جایی.شده، از خودش چیزی ندارد و این حس وجود در ذهن نیست که اینجا می گوید: یاوه س

آن کژ اندیش نیست، برای اینکه آن، کژاندیش نیست، خوِد زندگی دارد از ذهن شما استفاده  پس آن موقع که ذهن ساده شده،

 می کند. خوِد زندگی، خوِد خدا، دارد با ذهن شما فکر می کند، نه من ذهنی. در اینجا می گوید:

 .ست و هرجاییبهل طبع کژاندیشی که او یاوه

یعنی بیهوده، دروغ، یعنی این من ذهنی، توهم است، کارش بیگاری ست، سّم به این جهان می ریزد، پر از درد است،  یاوه

فکرش غلط است، عمل اش غلط است، بیگاری ست. یادتان هست راجع به بیگاری صحبت کردیم، کاری که برکت زندگی 

شما نباید انتظار داشته باشید آن به شما بهره دهد، مثل همین به آن نریزد، این کار درد می آفریند، نتیجه نیکی ندارد، 

 کارهایی که برای دوستان مان و بچه هامان انجام می دهیم، اینهمه زحمت می کشیم، با من ذهنی!. 

بیست سال، سی سال، شما زحمت می کشید، آنها دعوا می کنند و می گذارند می روند؛ یا ما با آنها دعوا می کنیم، اصال" 

 من ذهنی کارش اوقات تلخی ست. این کژاندیشی را دارم می گویم، می گوید:  .من ذهنی کارش دعواست

یعنی هرزه ست، این من ذهنی روی زباله می نشیند، از آنجا بلند می شود روی آن زباله می نشیند،  ،یاوه ست و هر جایی

. از این شاِخ منیّت می پرد به آن شاخ منیّت، حاال این روی آن زباله می نشیند، مثل میمون است، از این شاخ، به آن شاخ

           11                 را ول می کند، می پرد آنجا، هر جایی ست، هر جایی یعنی هرزه، اصال" برایش فرق نمی کند.
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 :فرق نمی کند چه چیزی را بهانه کند درد ایجاد کند، شما به خودتان نگاه کنید، بگویید

من واقعا" که دعوا ایجاد می کنم، اینکه خشمگین ام، ایجاد اوقات تلخی می کنم، توی این تئاتر اوقات تلخی که با خودم  ،،

؛ ؟حمل می کنم و نقش اصلی را خودم بازی می کنم و به هر کسی هم یک نقش فرعی دادم، اینجا واقعا" مسئله وجود دارد

 ،،. یا من دنبال اوقات تلخی می گردم؟

 خواهید دید که این من ذهنی هرجایی ست. هی یک چیزی را بهانه می کند اوقات تلخی می کند، اوقات تلخی اش بدرد شما

 نمی خورد، یاوه ست این!، بیهوده ست، کار بیهوده می کند. 

 من ذهنی؟!، موالنا می گوید.  حرکاتِ شما چرا بیدار نمی شوید از این 

 :یک قلم و کاغذ بردارید، بگوییدحاال ما یک ُخرده صحبت کردیم، شما 

من می خواهم ببینم من چه جوری کژاندیشی می کنم؟، آیا من در زمان هستم؟، آیا من در مقایسه هستم؟، آیا من دنبال 

اوقات تلخی هستم؟، آیا درد من، خشِم من، رنجش های من غالب است؟، وقتی دعواها می شود من اینها را راه می اندازم؟ 

 می خواهند دعوا راه بیندازند، من قطب می شوم و ُرِل خودم را بازی می کنم؟؛ یا نه، من فضا باز می کنم. اگر دیگران 

 آیا نه من لطیف ام؟، آیا من فضا گشا هستم؟

 اصال" اصل ما فضا گشاست. انسان را می خواهید تعریف کنید: فضا گشاست.

چالش می آید می خواهید مشت بزنید انسان بیداری هستید، اگر چالش می آید، شما فضا باز می کنید، در این صورت شما 

 ستیزه کنید، نه. هر ستیزه ای در این لحظه، ستیزه با خداست. شما باید لطیف باشید، هر چالشی می آید، اگر فضا باز کنید، 

 توضیح می دهد. حاال:برکت زندگی می ریزد به آن چالش، مسئله را برای شما حل می کند. اگر ستیزه کنید، نه. پایین 

 بیا ای شاه یغمایی مرو هر جا که مارایی

 اگر بر دیگران تلخی به نزد ما چو حلوایی

یغما، شهری ست در ترکستان، اینطور که در ادبیات ما معروف است، آدم های بغایت زیبا دارد، در ضمن ترک های 

آنجا، غارتگر هم بودند، موالنا به هر دو معنی اشاره دارد، منتهی در اینجا، یغما فضای یکتایی ست، یعنی خدائیت ماست. 

ی شاهی که اهل فضای یکتای هستی، شاه هم به معنی که در ضمن به شما می گوید: ای شاهی که از جنس خدا هستی، ا

غارت و تار و مار بیندازی و زیبا هم هستی و تاراج کننده هم هستی، تو می توانی این چیزهایی را که به شما چسبیده، 

ولید می کنی، کنی، بیا ای شاه یغمایی. شاه یعنی تمام فکرهای خودت را خودت تولید می کنی، احساس خودت را خودت ت

 چرا؟

برای اینکه از جنس خدائیت هستی، از جنس زندگی هستی، همین اآلن به شما توضیح داد، پس شما شاه هستید، هیچکس 

ولی ما اینقدر حقیر شدیم، بجای اینکه فکر خودمان را خودمان تولید کنیم، تقلید می کنیم، اگر کسی از  .باالی شما نیست

 لید می کند!. ذهن اش استفاده می کند، تق

اصال" استفاده از چیزهای ذهنی، هر چه می خواهد باشد، یعنی تقلید، یعنی شاه نیستید. به شما می گوید ای شاه یغمایی، 

   12                                       رد است.ای زیبا، اصل ات زیباست. کالم ات زیباست، برای اینکه کالم ات خِ 

 ست، برای اینکه تو از جنس خدا هستی و خدائیت را به نوعی که خودت هستی، بیان می کنی.هیچکس هم باالی تو نی
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 می گوید: مرو هر جا که مارایی. 

شاخ به آن شاخ  برای چه رفتی جهان، روی این زباله می نشینی، از آنجا بلند می شوی روی آن یکی می نشینی، از این

خدا می گوید: مرو هر جا که مارایی. مال من هستی، تو باید برای من کار  می پری؟، در قیاس با اصل مان، با " من ".

 جازه دهی من کار کنم از طریق تو.  کنی، ا

 ن اکثریتحاال، اگر شما هشیاری حضور شدید، هستید!، آگاه شدید که هشیارِی حضور هستید، توجه کنید که معموال" اآل

 گر!. وقتی شما می ستیزید، با چه می ستیزید؟، با این لحظه.مردم، می گویند این، تلخ است. می ستیزند دی 

شما می گویید من اآلن، از این اتفاق خوشم نمی آید، بارها گفتیم: اتفاق، قیافۀ جسمِی این لحظه ست، زیرش زندگی ست، 

 این لحظه، زندگی با این قیافه آمده!، شما باید بپذیرید، باید آشتی کنید با این قیافه. 

خدا به شما می گوید: اگر با دیگران تلخی، اگر آدم هایی که ,, من ,, دارند، از جنس اوقات تلخی هستند، شادی زندگی، 

آن، از جنس اوقات تلخی و خشم است، را قبول ندارند!. یک عارف پیش یک آدم ,, من ,, دار، مذموم است، برای اینکه 

فه کند، جان اش شعله ور است، جاِن شعله ور را ,, من ,, عارف از جنس شادی ست، شادی را می خواهد در جهان اضا

 دوست ندارد، برایش تلخ است؛ اما زندگی، خدا به شما می گوید که تو پیش ما مثل حلوا هستی، شیرین هستی. 

لخی اینها یعنی چه"، یعنی شما شیرین هستید، شما از جنس شیرینی زندگی هستید، تلخی را بعنوان جنس خودتان نپذیرید، ت

              موقت است. حاال می گوید که:

 نباشد عیب در نوری کز او غافل بود کوری

 نباشد عیب حلوا را به طعن شخص صفرایی

اگر در بیرون، نور آفتاب هست، همه جا را روشن کرده؛ ولی کور نمی بیند، اگر کوری آن را نبیند و نتواند  :می گوید

ببیند، در این صورت، عیب در نور نیست، یعنی اگر من ذهنی که هشیاری جسمی دارد، " هشیارِی نــــه جسمی " را که 

ت، بودیم، نبیند، معنی اش این نیست که آن وجود ندارد از جنس " حضور " است و اصل ماست و از اول ما به آن صور

 ظهوریا عیب دارد!؛ و اگر شیرینی زندگی و شادی اصل ما که در عارفان مثل موالنا ظهور کرده و در شما هم می تواند 

 .می گیرد!کند، ُخب این شیرینی و این شادی و این آرامش عیبی ندارد، اگر یک آدم من ذهنِی پر از درد به این ایراد 

آدم صفرایی نمی تواند حلوا بخورد، حلوا به این خوشمزه گی را می گذارد آنجا، چون نمی تواند بخورد ترش می کند، می 

یک بچۀ پانزده ساله، حلوا بدهید، می گوید: بَه بَه بَه، می خورد و خیلی هم به گوید: ,, اَه ... این چیست! ,,، به آدم سالم، 

نساِن پر از هم هویت شدگی و درد، شادی را که می بیند، از آن گریزان است؛ و چون غالبا" من کیف اش را می کند. ا

 13می شنویم:                                                      ذهنی دارند و درد دارند، ما همیشه خبرهای پر از درد 

.,,، ما همۀ اینها را پخش می کنیم و عالقه مندیم، خودمان هم ,, فالن جا تصادف شده، فالن جا جنگ شده، اینقدر مردند ..

از جنس دردیم، به مرگ و به مردگی عالقه مندیم، هر جا که خبر مردگی و مرگ باشد، گوش می کنیم: ,, چند نفر مردند، 

 چند نفر پوسیدند، چند نفر زخمی شدند؟ ,,، عالقه مندیم به اینها، به صفحۀ تصادف، عالقه مندیم: 

,, کجا تصادف شده، در این تصادف چند نفر مردند، کجا تصادف شده؟ ,,، اینها افزایش مردگی ست، اینها طعنۀ ماست به 

 شادی زندگی، به حلوای زندگی. 
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هر موقع ما قضاوت می کنیم، تفسیر می کنیم، هر موقع ما مالمت می طعنه می زنیم؟، اصال" نگاه کنید ما چه جوری 

اوقات تلخی می کنیم، این، طعنه به شادی زندگی ست، طعنه به خداست، طعنه به حلوای زندگی ست، کنیم، هر موقع ما 

شما ممکن است متوجه نباشید طعنه می زنید!، یعنی هر موقع شما اوقات تلخی می کنید، شما عمال" دارید می گویید که: 

 همین اوقات تلخی ست ,,.  ,, شادی زندگی چیست!، آرامش زندگی چیست!، آرامش خدایی چیست!، اصل

 چه می گوید موالنا؟، می گوید: 

، معنی اش این نیست که آرامش و شادی زندگی وجود ندارد و اصل شما از جنس هر موقع شما طعنه می زنید به زندگی

  شادی نیست، دلیل بر آن نیست، دلیل بر غفلت ما؛ و گم شدگی ما در ذهن است.

 آسمانی را برآر از خاک جانی را ببین جان

 ست ای جان مه و این چرخ خضراییکز آن گردان شده

 چرخ خضرایی یعنی آسماِن سبِز. در فارسی بیشتر می گوییم آسماِن آبی، بعضی موقع ها می گوییم آسماِن سبز. می گوید:

 از خاک، از ذهن، یک جانی را بیرون بِکش، یعنی جان خودت را. شما باید جان خودت را خودت بیرون بِکشی. 

 توجه کنید: خودت باید بیرون بِکشی. 

گفتم: با تغییر دیگران، فرق دارد، بیشتر اوقات هم ما اشتباه می کنیم، ما منتظریم یکی دیگر بیاید بیرون بِکشد!، شما اگر 

تان است، بدانید کمتر می شود که یکی بیاید به شما بگوید این کار را بکن، آن کار را نکن، در اختیار خودت بیست سال 

هستی. در آن سن و سال ها، عده ای هم دخالت می کنند، حاال خوب یا بد، کاری ندارم؛ ولی وقتی آدم چهل سال اش شد، 

بکن. در سن ما هم در شصت سالگی، شصت و پنج سالگی هم ما  کسی نمی آید به آدم بگوید این کار را بکن، آن کار را

انتظار داریم یکی بیاید ما را بیدار کند یا مثال" به ما بگوید: ,, این را بخور، آن را نخور، این کار را نکن، آن کار را 

 بکن، ... ,,، آقا کسی نمی آید، هیچکس نمی آید، شما خودتان هستید. بر آر از خاک جانی را.

ا باید از خاک جانی را بیرون بکشید، ببین جان آسمانی را، زیر این فکرهایت آسمانی باز می شود در درون، این شم

 این فضا گردان شده است، این ماه و چرخ خضرایی!. از فضای درون، که از جنس این آسمان، 

این انرژی دارد می چرخد!، یعنی چه؟ از  ،این ستاره گان؛ و هر چه در این جهان می بینیمو  Universیعنی تمام این 

یعنی شما هشیارانه، به آن انرژی دسترسی دارید، می خواهید از هر کدام استفاده کنید، ما حاال این خالقیت و این انرژی 

 را رها کرده ایم و رفته ایم گدایی می کنیم، می گوییم: 

     14ستم، تأیید کن بگو من آدم با سوادی هستم ,,.         آدم حسابی همن ,, آقا، خانم، تو را خدا ما را تأیید کنید که 

می گوییم: فالن چیز مال من است، اینقدر کتاب خواندم، اینقدر سواد دارم، ... خودمان هم می دانیم ما دروغ می گوییم،  

آدم حسابی هستی، آدم با نداریم، بلکه دیگران تصویر ذهنی شان را از ما عوض کنند، بعد به ما برگردند بگویند بله، تو 

سوادی هستی، تا ما عقیدۀ آنها را بگیریم مال خودمان بکنیم، تصویر ذهنی خودمان را تغییر دهیم و از این تصویر ذهنی 

 .خوشحال شویم، بگوییم: ,, بابا همه دیگر گفتند که ما آدم با سوادی هستیم ,,

" اینطوری ست؟، نه نیست اینطور، این مصنوعی ست، این پالستیکی ست، باید جان را از خاک بیرون بکشید، باید 

آسمان درون را باز کنید، باید به آن انرژِی درونی دسترسی پیدا کنید، آنجا اآلن چشمه ست و می جوشد و خالق است و 
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خودت را خودت تولید کنی، نباید باورهای دو هزار سال پیش را فکرهای شما از آنجا می آید، شما این لحظه باید فکر 

بچسبید و بگویید همین است که هست!، نیست اینطوری!، با این، نمی خواند، آنطور شدیم که خواب رفتیم! ". حاال می 

 گوید:

 قدم بر نردبانی نه دو چشم اندر عیانی نه 

 بدن را در زیانی نه که تا جان را بیفزایی

  Objectifبگذار روی نردبانی و دو چشم ات را تمرکز بده روی یک چیز عینی. عیان، در انگلیسی می گوییم: پایت را 

عین و عیان، هشیاری ست؛ ولی ظاهرا" هشیاری، جسم نیست، نیست،  .در فارسی می گوییم عین و عیان Subjectifو 

می بینم؛ ولی چیزی را که نمی اینکه است، برای برای من ذهنی عیان نیست، برای من ذهنی عیان چیست؟، این گلدان 

ولی موالنا می گوید آن چیزی که تو می گویی، عیان است، آن عیان نیست، آن خواب است. حاال چه  .بینم، عیان نیست

 جوری قدم روی نردبان بگذاریم؟، با پذیرش این لحظه، با تسلیم. شما اتفاق این لحظه را می پذیرید چه می شود؟

یک زیانی به بدن می رسد، بدن نه این بدن!، به من ذهنی می رسد، من ذهنی با چسبیدن به توهم ها؛ و باورها؛ و حس 

 وجود دادن به آنها، من ذهنی شده. می گوید: بدن را در زیانی نِه. 

عین حال، یک قسمت  بالفاصله، شما را یک ذره از جنس زندگی می کند، دراین کار شما اتفاق این لحظه را می پذیرید، 

تان می افتد، فرض کن، یک رنجشی را می بخشید، یک رنجشی از همسرت داری، آن را می بخشی، یکی آن را می 

بخشی، یک پله رفتی باال، یک ُخرده هشیاری حضور تولید شده، یک ذره جان ات اضافه شده. در ضمن، آن تن ذهنی ات 

یک رنجش دیگر را می بخشی، یادت می آید، یک رنجش دیگر را می هم ضرر دید، یک قسمت اش افتاد، لحظۀ بعد، 

بخشی، همینطور ... مثل اینکه یک نردبان گذاشته اند غایب، شما پله پله می روید باال، هر چه که می روید باالتر، بیشتر 

 جان ات بیشتر می شوی، متوجه می شوی که:  ات و می بینید، یعنی هر چه که هشیاری

ی، آنجا هم گیری، آن خشم را هم داری، اینجا هم یک توقع بیجا داری، بیخودی توقع داری از بچه هایت که اینجا هم گیر

مثال" زنگ بزنند، این کار را بکنند، آن کار را بکنند، توقعات بیجایت را می بینی، یکدفعه می بینی که از همسرت داری، 

 این چه جوری ست؟از بچه هایت داری، از دوستت داری، همه را می بینی، 

همینکه شما یک نردبان قائم بگذار، بگو یکی نگهدارد، پله پله برو باال، این نردبان اگر سی تا پله داشته باشد، یکی یکی 

 بروی باال، می بینی که جاهای بیشتری دیده می شود. در آن باالتر، یکدفعه می بینید که خیلی جاها دیده می شود!.

بان با پذیرش اتفاق این لحظه می گذاری، یکی یکی می روی باال و بالفاصله، چشم ات به عیان اینطوری ست. قدم بر نرد

یعنی این کار، شما را از جنس آن هشیاری می کند که قبل از آمدن به این جهان بودی؛ و این کار بدن را در  ،باز می شود

 ضرر می زنید به آن. یادمان باشد:من ذهنی دیگر تن در نمی دهید،   زیان می اندازد، شما به استبداد

  .ضرر به من ذهنی، با ستیزه نیست، با پذیرش است

شما اگر با یک چیزی اآلن ستیزه کنید، جنگ کنید، آن قوی تر می شود، من ذهنی با ستیزه و جنگ، با اختالف با یکی، 

ودش را با قضاوت و تفسیر بزرگ تر یعنی دیوارۀ من ذهنی را این ستیزه با این لحظه ست که سفت می کند، من ذهنی خ

 15می کند، من ذهنی با هم هویت شدن، به خودش اضافه می کند، شما نمی خواهید که اضافه کنید، می خواهید کم کنید. 
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 . بدن را در زیانی نه که تا جان را بیفزایی

حاال، اینطوری که شما باال می روید، یک جایی می رسد، هشیاری غیر جسمی دارد زیاد می شود، زیاد می شود، زیاد 

، با هشیارِی بی فرم، تقریبا" یکی می شود، پنجاه درصد جسمیمی شود، یک موقعی هست که این هشیاری ,, من ,, دار 

شود، شما زنده می شوید به هشیارِی حضور. یکی، دو پله هم  این، پنجاه در صد آن، یک ذره که هشیاری بی فرم زیاد

بروید باال، می بینید که ... جهانی باز شد، یک چشمه ای در درون باز شد؛ و شما ذهن تان را می بینید، ناظر فکرهایتان 

برای اینکه یک  هستید، دیگر حرف بی ربط نمی زنید، هر چه که ذهن تان دیکته می کند به شما، به آن گوش نمی دهید،

 .زندگی فوران کرده، زنده شده در درون شما، یک منبع خرد بوجود آمده، که تا حاال بسته بود

این استبداد من ذهنی، زورگویی اش به ما، ادامه داشت، اآلن دیگر نمی تواند، برای اینکه قدرت جان  ،تا حاال بسته بود

،، مِن ،، زندگی داِر ماست. ما در ضمن، تماشایش می کنیم. ما اآلن می ما بیشتر شده. ,, مِن ,, ما در ذهن، ضعیف تر از 

بینیم کجاها ناجوری داریم، هی زیان می زنیم، اآلن دیگر آسان تر شده، برای اینکه شما فهمیدید و گلیم تان را از آب 

 کشیدید بیرون. حاال می گوید: 

 درختی بین بسی بابر نه خشکش بینی و نی تر

 درخت اندر بخسپی و بیاساییبه سایه آن 

شما وقتی اینطوری شد، این فضای درون باز شد، شما یک درخت می بینید، واقعا" که درخت نیست که!، تمثیل است، به 

منبع اصطالح، یک درخت پر از میوه می بینید، برای اینکه این فضای درون که باز شده، این هشیاری غیر جسمی که 

، دائما" برکت اش را می ریزد به فکرهای شما و اگر شما این آرامش را دارید، این ِخرد را در شما باز شدهخرد است و 

دارید، هر جا می خواهید بروید، شما را می قاپند، از این کار استعفا بده، برو آن کار، فورا" می پذیرند، برای اینکه ِخرد 

آن یکی مملکت، فرقی نمی کند، هر جا بروید، به برو  دارید، آرامش دارید؛ و ِخرد زندگی کار می کند، از این مملکت

میوه اش را می چینید، با هر ِکه برخورد می کنید، می دائما" سالمتی شما تأمین است، برای اینکه این درخت بارور، شما 

نمی گویید،  خواهد بیشتر با تو باشد، می خواهد به تو کار دهد؛ یک کار انجام دادی، کار دیگری به شما دهد، شما دروغ

سر کسی کاله نمی گذارید، چوب الی چرخ خودتان نمی گذارید، زندگی بطور آرام و با آهنگ زیبای خودش، در شما 

جریان دارد، در کارتان هم جریان دارد، دخالت بیخودی نمی کنید که اوقات تلخی راه بیندازید و خودتان را نشان دهید، 

 ,, آی مردم، بدانید من هستم ,,، در آنجا می گوید نه، من نیستم.  این من ذهنی، کارش این است که بگوید:

برای من های ذهنی جا باز می کند، شما احتیاجی به تأیید دارید؟  .من های ذهنی را هم می شناسم، یک فضا داری ست

نیست، نه خشک است  ، که این از جنس ذهندرختی بین بسی بابربفرمائید تأیید بگیر از من، من با شما ستیزه نمی کنم. 

    16                                                                        بالفاصله ذهن می خواهد دخالت کند: و نه تر است.

,, این درختی که می گویی، خشک هم می شود؟، تر هم می شود؟، چه جوری ست؟ ,,، " نه، این درخت از ذهن نیست، 

 نیست که! ". فکر نیست، درخت 

اآلن بالفاصله پایین می گوید، چشمه ست این. سمبلیک است، نمادین است، یعنی این درخت، سایه اش را انداخت، این 

ی از شما بدش درخِت خداست روی شما، ِخرد زندگی با شماست، آرامش زندگی با شماست، شادی زندگی با شماست، کِ 
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د، مگر می شود کسی شما را از اداره اش بیرون کند؟، می دانید چرا شما می آید؟، هیچکس، همه از شما خوششان می آی

را از اداره بیرون می کنند؟، برای اینکه ستیزه می کنید، برای اینکه کار را درست انجام نمی دهید، برای اینکه فکر می 

هستی، برای اینکه هر لحظه این  کنید که اگر کار کنید، این آدم ثروتمند می شود و به تو کم می رسد، برای اینکه حسود

ضح است، شما را نمی خواهد، چون به مهارت شما کند، می خواهد مقاومت کند، ُخب وااوقات تلخی من ذهنی می خواهد 

 .احتیاج دارد نگه داشته، یک موقعی هم هست یکی را پیدا می کنند و شما را بیرون می کنند

دلسوزی؛ و این قدردانی؛ و این ِخرد ورزی را داشته باشید، این درخت با بَر ولی اگر شما این آرامش و این ِخرد؛ و این 

این درخت را پیدا کردی، هر جا می خواهی برو، زیرش دائما" آسوده باش و وقتی است؛ و برای همین می گوید که 

اگر چنین درختی باشد، آدم شب راحت می گیرد می خوابد، می فهمد که هیچ خطری تهدیدش نمی کند، دست ِخرد  .بخواب

خدا به همراهش است، اشتباه نمی کند، ِکی اشتباه می کند؟، من ذهنی، درِد ما. درِد ما که هر لحظه می خواهد درد ایجاد 

ما را تحمل می کنند، ما بالفاصله وقتی بیدار شویم، متوجه می  کند، آخر ِکی درد دوست دارد؟!. مردم تا یک حدی درد

شویم که باید قدردانی کنیم، باید ببینیم، زندگی را ببینیم، زحمت دیگران را ببینیم، چرا قدردانی در بین ما، حاال بگوییم 

ند، زحمت می ِکشد، در سرما ایرانی ها، اینقدر کم است؟، اگر در خانواده قدردانی باشد، اگر مردی می رود و کار می ک

و گرما، بعضی موقع ها خانم هم کار نمی کند، بشناسد و این زحمت را بشناسد و قدرشناسی کند و خودش هم کمک کند و 

برود زحمت بِکشد بیآورد، در سرما و گرما،  نفر یک خانوادۀ پر از ِمهر ایجاد کند، رنجش در آن نباشد، ... می شود یک

هم اینجا باشد پر از درد و پر از رنجش و بدون قدردانی و بدون قدرشناسی و پر از طلبکاری و پر از با سختی، یک نفر 

 توقع، آخر این زندگی پیش می رود؟؛ یا برعکس، فرقی نمی کند، نمی شود.

و قدرشناسی، ولی اگر دو نفر؛ یا حداقل یک نفر، برسند به آنجا، شناسایی می کنند زحمات طرف مقابل را؛ و این شناسایی 

 روی آن طرف مقابل اثر مثبت می گذارد.

 ما در من ذهنی فکر می کنیم که هر چقدر طلبکار شویم، بهتر است. من ذهنی می گوید: ,, پیش بگیریم که پس نیفتیم ,,.

   کار نمی کند. حاال می گوید:

 یکی چشمه عجب بینی که نزدیکش چو بنشینی

 و زیباییشوی همرنگ او در حین به لطف و ذوق 

 آنجا گفت درخت، اآلن می گوید که یک چشمۀ عجیب و غریبی را می بینی، این چشمه در درون شماست، بالفاصله که 

شما پا بگذارید روی نردبان، با پذیرش؛ و جان تان را زیاد کنید، بعد از مدتی می بینید که یک چشمۀ شگفت انگیزی در 

         17درون شما، شروع کرد به جوشیدِن چشمۀ زندگی، در دروِن شما.                                                       

برکت زندگی ست، برکت خدایی ست، می ریزد به فکرتان و به عمل تان؛ و در بیرون این چشمه، چشمۀ ِخرد شماست، 

 .نیکی و زیبایی می آفریند، همآنطور که می گوید، لطافت می آفریند

اگــــر مرکز ثقل شما نزدیک این چشمه باشد، نزدیکش بنشینید، یعنی اگـــــر حس کنید که باید اینجا باشید، این فضا، همآن 

 کتایی ست، از شما می پرسم اآلن مرکز ثقِل شما، توی ذهن است؛ یا در فضای یکتایی ست؟فضای ی

 ست که هستید و کاری ست که انجام می دهید؟، یعنی حاضر بیشتر در این لحظه هستید؟، می بینید و حواس تان به آنجایی

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin


                 # Feb 22 2013     441                               programتاریخ اجرا:       گنج حضور ۱۴۴برنامه شماره 

21 
 

باشد و کاری که انجام می دهیم، این، لینک  اینجا درهستید؟، در ضمن این اتصاِل ما به زندگی هم هست، اینکه تمرکز ما 

 . است، این اتصال به زندگی ست

حاال، سوال من از شما این است که: شما اآلن، در این لحظه هستید؟، در همین جا؟؛ یا توی ذهن هستید و در گذشته و 

 آینده؟، اگر در این لحظه هستید، همین جا، نزدیک این چشمه هستید: 

 ، " این چشمه، غیر از چشمۀ این لحظه، نیست! "، یعنی می گوید که فورا"که نزدیکش چو بنشینی یکی چشمه عجب بینی

 همرنگ او می شوی تو، فورا" لطافت و نمک و مزه و زیبایی آن، می آید به تمام اجزای شما!. 

 در سطر بعدی می گوید که: 

 ندانی خویش را از وی شوی هم شیء و هم الشی

 نماند رنگ و سیمایینماند کو نماند کی 

سیمایی یعنی هیئت شاکله، هیئت تشکیل دهندۀ یک انسان؛ یا یک جسمی که ما به آن توجه داریم، به رنگ اش هم توجه 

داریم، به جسم وقتی توجه داریم، همین را می گوید که: شما خودت را از او، یعنی از آن چشمه، تشخیص نمی دهی، شما 

 کیست!، اآلن ما در ذهن، خودمان را می شناسیم، می گوییم: نمی دانید تو ِکی هستی و او 

 ...اسمم این است، این کارها را کردم، اینقدر پول دارم، شغل ام این است، دو تا بچه دارم، همسر دارم،  -

اینکه اینها توصیفاتِ ذهن است، نه، این توصیِف شما نیست، می گوید: ندانی خویش را از وی، نمی دانی کی هستی، برای 

از جنس زندگی هستی. آیا اسم ات یادت می رود؟، اسم مردم یادت می رود؟، نه. اسم مردم یادت نمی رود، ذهن جای 

این تبدیل هشیاری، که اینهمه ادیان وعده اش را داده اند، این وحدت، این با خدا  خودش را دارد، می خواهد بگوید که

 ، می گوید که: این همین است که موالنا توضیح می دهدشدن، 

"، نه جسم یعنی هشیاری بی فرم.  نــــه جسممی شوی و هم الشیء، "  جسمشما خودت را از وی تشخیص نمی دهی، هم 

هم جسم داریم، هم فکر داریم، بعضی موقع ها هیجان داریم؛ و هم هشیارِی غیر جسمی داریم، در این صورت، قبال" این 

ی گوییم: ,, این یهودی ست، این مسلمان است، این مسیحی ست، آن یکی بودایی ست، را توضیح دادم، نماند کو!، دیگر نم

من این ... را دوست دارم، از آن یکی بدم می آید ,,. این، کو!، است. کو، برای شما مهم نیست، برای اینکه همه را زندگی 

  18                                                                 می بینید.                                                             

علت اینکه شما اینهمه برچسب دارید، این است که به زندگی زنده نیستید، به ِخرد زندگی هم زنده نیستید، اگر برچسب 

 !.دارید، اگر برچسب ها مهم اند برای شما، اگر انسانها برای شما تفاوت دارند

گفت انسانها همه از جنس خدائیت هستند، اآلن هم می گوید: تو وقتی هم شیء و هم الشیء شدی، در این صورت، امروز 

یعنی زمان نمی ماند، یعنی شما فقط این لحظه را می بینید، زمان روانشناختی از بین می  کو نمی ماند و ِکه هم نمی ماند.

ت شش، باید سوار هواپیما شوید و بروید فالن جا، آن از یادتان نمی رود، زمان ساعتی می ماند، می دانید که فردا، ساع

رود، آن برای این جهان است، این جهان را هم می بینید، گذشته را هم یادتان هست؛ ولی از گذشته هویت نمی گیرید، می 

رود، اینقدر دیگر برای  فهمید که گذشته وجود ندارد، آینده وجود ندارد، این لحظه هست، پس زمان برای شما از بین می

 :شما آینده مهم نمی شود، برای اینکه اآلن ریشۀ بی نهایت دارید در زندگی، زندگی از شما فوران می کند؛ و می گوید
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این رنگ، هیئت تشکیل دهندۀ انسان؛ یا هر چیز دیگری، اینقدر برای تو مهم نمی شود، رنگ را می توانید بگویید هم 

 هویت شدگی آدمها.

یکی با دین خودش هم هویت است، آن یکی با دین خودش هم هویت است، ُخب باشند، رنگ شان است. رنگ که فقط این 

ه ای ست؛ ولی در این رنگ صورت نیست که!، سیما در ضمن هم به معنی صورت است، هم به معنی هیئِت تشکیل دهند

چون هشیاری جسمی داریم، فقط هیئتِ تشکیل دهندۀ  اینجا بیشتر همین هیئت شاکلۀ انسان؛ یا هر چیز دیگری ست، آخر ما

 !.یک انسان را می بینیم، ما به باورهایش نگاه می کنیم، ما به دین اش نگاه می کنیم

شما در ضمن فضا دار می شوید، در پذیرش، می دانید که انسانها با باورهاشان هم هویت اند، در ذهن شان هستند، بنابراین 

کنید، می دانید انسانها دین شان را بیشتر از جان شان دوست دارند، برای اینکه در خواب ذهن شان  توهین نمیبه انسانها 

 شعله ور کنید. هم آنها را  ،سهل می گیرید؛ و خودتان را شعله ور می کنید به زندگی، تا به این ترتیب هستند.

 چو با چشمه درآمیزی نماید شمس تبریزی

 .م آراییدرون آب همچون مه ز بهر عال 

اگر یکی شوی، درآمیزی با این چشمه، خودت را از چشمه تشخیص ندهی، چشمه ای که از درون تان فوران می کند، 

یعنی شما وقتی این آسمان را در درون باز کردی، نمی توانی خالق نباشی، نمی شود این ِخرد و عشق و زیبایی زندگی، 

واقع می گوید: خدا خودش را به شما نشان می دهد، خدا در شما زنده می  از شما فوران نکند، اگر با چشمه درآمیزی، در

 .شود. نماید شمس تبریزی

شمس تبریزی، شمس هر دو جهان است، هم جهاِن مادی و هم جهاِن غیر مادی؛ و جالب است که می گوید: آن موقع تو 

یزی یار موالنا بوده و مرتب از کی هستی؟، تو هم شمس تبریزی هستی. شمس تبریزی، آن شخص، نیست، شمس تبر

شمس تبریزی یاد می کند، شمس یعنی خورشید، شمس تبریزی در واقع خورشید درون است، منظورش آن آدم نیست که 

      19                                  یک موقعی اسمش شمس تبریزی بوده، شمس تبریزی از جنِس آن زندگی، بوده.   

در درونش، آن فضا، بطور کامل، باز شده بوده، به این دلیل است که می گوید آن جنس، خودش را آن خورشید بوده و 

متوجه می شوی که )اینها را هم واقعا" با ذهن، نمی شود فهمید( فقط خدا وجود دارد، هر  .نشان می دهد دروِن آبِ یکتایی

 دش وجود ندارد.چیزی، خودش است، هر چیز، زندگی خودش است، چیز دیگری غیر از خو

حاال، در مورد شما، شما می شوید یک ماه در فضای یکتایی، که شروع می کنید مثل خورشید، نور پخش کردن، برای 

 .. عالم آرایی یعنی همین دیگر!کردن آراستن عالم، به چه؟، به زیبایی، به ِخرد، به هشیاری، به زنده کردن، به هشیار

ندگی؛ و زیبایی زندگی؛ و عشق زندگی از طریق شما؛ و ریختن به این جهان، آراسته آراستن عالم، فقط با ظهور ِخرد ز

می شود، در واقع، از طریِق شعله ور کردن هشیاری حضور در انسانهاست که ما می توانیم انسانها را از نابودی نجات 

 دهیم.

 ست.هست که اینهمه جنگ من ذهنی. درد. برای همین اهشیارِی چه چیزی غالب است اآلن در این جهان؟، 

اصال" من ذهنی، که یک من ذهنی فردی داریم، یک من ذهنی  .جنگ چیست؟، جنگ، بهترین موفقیت من ذهنی ست

 -ترین  جمعی، وقتی فردا" نمی تواند کاری کند، من ذهنی ها جمع می شوند، من ذهنی جمعی درست می شود؛ و بزرگ
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 بین دو قبیله، جنگ بین زن و شوهر، جنگ بین دو جناح، ... موفقیت اش جنگ است، جنگ بین دو کشور، جنگ

 جنگ خالصه. جنگ درد می آفریند. جنگ تویش حقه بازی هست، جنگ، کشتار است، جنگ، تلفات است، نتیجه = درد.

ی درد. شما از اوقات تلخی های کوچک خانوادگی بین زن و شوهر بگیر، تا جنگ دو کشور با هم، اینها همه مال من ذهن

 ست؛ و هر موقع بتواند راه بیندازد، راه می اندازد!.

، با اصول خدایی و انسانی، !اصولی ست؟، یک ذره فکر کنید، ، بنظر شمارا که ما اینهمه ساده می گیریم آخر جنگ

سازگار است؟، اینهمه سالح های مخوف که ما جمع کردیم برای ُکشتن، انسانی ست؟، خدایی ست!، با ِخرِد زندگی جور 

این درست است!،  ؟،سه، چهار میلیون نفر را یکجا بُکشداسمش بمب اتمی ست، است که آدم یکدفعه بمبی درست کند که 

من ذهنی ست در جهان، ما بیدار می شویم که بشناسیم در جهان. کسی می تواند بشناسد که بیدار این نشانگر موفقیت درد 

شود، کسی که بیدار نیست، اصال" نمی داند که انسانها فلج می شوند، انسانها زخمی می شوند، انسانها می میرند، یعنی 

همان آدم هایی که دستور می دهند بمب را ببرید بیندازید شما برای اینکه ذهن نمی فهمد، د، چه!، اصال" نمی داند، نمی فهم

آنجا، دو میلیون آدم بمیرد، یک دانه گوسفند بدهید دستش، بگویید بیا سِر این را بِبُر، اگر کرد!، می گوید: ,, نه، نه، نه، 

ست، همینطوری الکی نه، من نمی توانم! ,,، برای اینکه نمی فهمد، ذهن نمی فهمد، ذهن کودن است، نمی داند جنگ چی

حرف می زند بیخود!؛ ولی هشیاری حضور، وقتی آن فضا در درون باز می شود، آن می فهمد، برای اینکه همه را از 

 جنس زندگی می بیند، امروز گفت به ما.

قتی جسم می دانید چرا روا می دارند آدم ها کشته شوند؟، زخمی شوند، برای اینکه آنها را از جنس جسم می دانند، آدم و

دید، خودش هم جسم بود، آدم می تواند جسم باشد، یکی دیگر را جسم ببیند و خودش را هم به جسم کاهش دهد، زندگی را 

    20نمی شود کاهش داد، شما اگر همۀ انسانها را از جنس زندگی ببینید، نمی توانید اینها را ...، می گویید:         

ها زندگی اند!، اینها خدائیت اند، اینها از جنس خدا هستند؛ ولی وقتی جسم دیدی، می زندگی را من به چه کاهش دهم، این

توانی بگویی: ,, این جسم، ارزش ندارد، این جسم به اندازۀ یک قران ارزش دارد، این یکی ده هزار دالر ارزش دارد ,,، 

سرش آورد، این یکی که ده هزار دالری،  حاال دیگر جسم شده!، حاال آن که یک قرآن ارزش دارد، می توان همه کار به

 صد هزاری دالری، یک میلیون دالری ست، نه. 

* 

 این به غزل مان. می گوید که:اجازه دهید چند خط مثنوی بخوانیم، چند بیت در واقع، که ببینیم چقدر مربوط است 

 

 اندرین ره ترک کن طاق و طرنب

 تا قالوزت نجنبد تو مجنب

 دفتر چهارم، بیِت ۱۴۲۹ است. 

در واقع، از خدائیت مان سفر می کنیم به خدائیت مان. منتهی دومی " هشیارانه  ،که ما طی می کنیم در این راه معنوی

 " ست. 

هشیاری سفر می کند به هشیارِی آگاهانه و مسائلی را در ذهن ما داریم که معموال" عارفانی مثل موالنا، راهنما هستند 

 و راه را نشان می دهند.
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  :قالوز یعنی راهنما. دو جور راهنما وجود دارد

.یکی می تواند عارفانی مثل موالنا باشد  

دومی اش همین گنج حضوِر درون تان. یک معلم بیشتر وجود ندارد که آن، در درون همه هست و می تواند راهنمای 

یم؛ و از جنس آن شویم. می گوید: ما باشد، همآنطور که در غزل دیدیم، در صورتی که ما وضعیت این لحظه را بپذیر  

 در این راه، شکوه و جالل دنیوی را، طاق و ُطرنب، ترک کن، به آن توجه نکن، برای اینکه در ذهن ما وسوسه می

 شویم مرتب؛ و به شکوه و جالل این جهانی توجه کنیم. بعد می گوید: تا راهنمای تو نجنبد، تو نجنب.

را می پذیری؛ و با آن، یکی می شوی و راه حل از آنجا بیرون می آید، ستیزه نمی پس، راهنما؛ یا وضعیت این لحظه 

 کنی؛ ولی اگر این کار را نمی کنی، در این صورت، کتاب موالنا را بخوان.

 هر که او بی سر بجنبد دم بود

 جنبشش چون جنبش کزدم بود

راهنمای بیرونی ست که در این مورد، فرض کنید همآن یا خدمت تان عرض کردم،  هم هر کسی که بدون سر بجنبد، سر

 ِل زندگی ست. هر کسی بدون اینها بجنبد، در این صورت ُدم است.موالناست؛ یا سِر درونی ست، سِر زندگی ست، عق

دیدید بعضی موقع ها، مثال" ُدِم مارمولک کنده می شود و برای خودش می جنبد و باال، پایین می پرد، هیچ معلوم نیست 

     21  جنبش اش، به اصطالح بیهوده ست، یاوه ست. بیشتر موقع ها، جنبیدن ما، جنبیدن دم مارمولک است.   این

این ور می رویم، آن ور می رویم، این ور می رویم، با این ستیزه می کنیم؛ ولی بیهوده ست، سری توی آن نیست، عقلی 

 در آن نیست. 

 ت. حاال خودش توضیح می دهد:                      بعد می گوید: جنبش او، مثل جنبش عقرب اس

 کژرو و شب کور و زشت و زهرناک

 پیشٔه او خستن اجسام پاک

 بعضی نسخه ها هست: جان های پاک. خستِن جان های پاک. خستن یعنی زخمی کردن. می گوید:

ک فضای درد حمل می کنیم که این، مثل عقرب می ماند. من ذهنی مثل عقرب می ماند، مخصوصا" قسمت دردمان. ما ی

دردهای گذشتۀ ماست؛ یا خودمان ایجاد کردیم؛ یا به ارث برده ایم، باید توجه کنیم که این درد، مثل عقرب است؛ و مرتب 

 می خواهد نیش بزند، کژرو است، امروز راجع به کژاندیشی صحبت کردیم، حاال راجع به رفتنش می گوییم:

. مثل کژُدم، شب کور است، شب کور توی ذهن است و کژ است راه رفتنش هم، اش همآدم وقتی فکرش کژ باشد، عمل 

نمی بیند، کسی که توی ذهن است، نمی بیند که به کی نیش می زند، به بچه اش نیش می زند، به همسرش نیش می زند، 

 به رئیس اش نیش می زند، زشت و زهرناک هم هست.

جش حمل می کنیم، خشم حمل می کنیم، کدورت و انتقام جویی با خودمان حمل رناگر ما، ترس با خودمان حمل می کنیم، 

 می کنیم، زهرناک هستیم؛ و پیشۀ عقرب، که در واقع پیشۀ من ذهنی باشد، ایجاد اوقات تلخی؛ و ریختن زهرش است.

دائما" مواظب خودتان را تماشا کنید، شما مواظب این جور آدم ها باید باشید، اگر خودتان هم از آن تیپ آدم ها هستید، باید 

اگر هم جان پاک باشد  ،خودتان باشید که لطمه به خودتان نزنید، چون به هر کی که نیش بزنید، برمی گردد و نیش می زند
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و نیش نزند، مسلما" در زمان موالنا کسانی بودند که می خواستند زهرشان را به جان موالنا بریزند، حاال ممکن است 

ُخب جسم اش و وضعیت  آنقدر وسیع باشد که در امان باشد، جان اش در جایی باشد که لطمه به آن نخورد؛ ولی جان اش

 های زندگی اش می تواند بهم بخورد.

 جسم های پاک.  ،پاک استجان های پاک یا اجسام به هر حال، می گوید که پیشۀ یک چنین عقربی، زخمی کردِن 

 حاال می گوید:

 که سرش این بودسر بکوب آن را 

 خلق و خوی مستمرش این بود

َسِر این عقرب را بکوب، که ِسِر آن این است، ِسِر قسمت من ذهنی این است که شما َسَرش را بکوبید و کوبیدن َسَرش، 

آن ستیزه نیست؛ بلکه امروز موالنا گفت: شما فقط نگاه به آن می کنید، توجه کنید که نگاه، فقط نگاِه هشیارِی حضور به 

 عقرِب ما، کافی ست. ما فکر می کنیم باید یک چماق برداریم و با آن بجنگیم!، نه. به قسمت ناجوِر ما، یعنی 

اما می گوید این من ذهنی که یک قسمت درد دارد، ُخلق و خوِی این قسمت درِد آن، نیش زدن است. شما هم در خودتان 

 مواظب باشید، هم در دیگران.

 کوفتنخود صالح اوست آن سر 

 تناش زان شومریزهتا رهد جان

در ما  که من ذهنی ست، جاِن درد استجاِن ن امی گوید که: صالح اوست که سرش کوفته شود تا این جان ریزه، که هم

د غذا بگیرد، غذایش هم درد است، در ما درد زندگی می کند!، بعضی موقع ها گرسنه می شود، می خواه ،زندگی می کند

 22در نتیجه ما باید با یکی اوقات تلخی کنیم که درد ایجاد کنیم، زن و شوهرها مرتب این کار را می کنند.        

  وقتی من ذهنی شان گرسنه می شود، ما به بهترین آدم مان، لطمه می زنیم، یعنی بهترین دوست مان، بهترین کس مان

یا همسرمان است، انتخاب می کنیم بعنوان قطب؛ و به آن نیش می زنیم که آن هم به ما نیش می زند، تا  که بچه مان است 

 درد ایجاد شود و این درِد ما، از آن تغذیه کند. 

 واستان آن دست دیوانه سالح

 تا ز تو راضی شود عدل و صالح

 م از دست دیوانه ...، این دیوانه، همین من ذهنی ست،الح را بگیر. ما چه جوری می توانیمی گوید که: از دست دیوانه، سِ 

 سالح اش هم همین تن اش است، البته پایین می گوید جانی که به جهان نگاه می کند؛ و دردش را جدی و با ارزش گرفته،

دادن، تماشا  نیست، عشقبا آن ، واقعا" ستیزه هم تن اش را، با آن تن اش، می گوید تن اش نیزه ست، واستان. البته واستان

کردن، شعله ور کردن زندگی در شماست، این بنظر بعید می آید؛ ولی با تنبیه کردن و سر کوفتن، درد زیاد می شود، با 

 . الحتا ز تو راضی شود عدل و صَ جنگ، درد زیاد می شود. 

 چون سالحش هست و عقلش نه ببند

 .دست او را ورنه آرد صد گزند

اسلحه دارد و عقل ندارد، دست او را ببند وگرنه، صد تا آسیب می تواند بوجود آورد.می گوید: وقتی سالح دارد،   

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin


                 # Feb 22 2013     441                               programتاریخ اجرا:       گنج حضور ۱۴۴برنامه شماره 

26 
 

برای اینکه موالنا این چند تا بیت را خوب توضیح دهد، یک قصۀ دیگری می آورد، یک حقیقتی را بیان می کند و آن 

 این است که:

ل اینکه شمشیر را بدست یک دزد، سارق بدهی.اگر علم و مال و جاه، بدست بدُگهران بیفتد، سبب رسوایی می شود. مث  

واضح است، شمشیر را بدست یک دزد بدهید، شما شمشیر نداشته باشید، می تواند هم شما را بکشد، هم اموال تان را 

موالنا می خواهد بگوید که اگر من ذهنی ما دل ما باشد، در اینصورت ما بدُگهریم.  ببرد.  

,, من ,, داریم، نباید مقامات دنیوی خیلی باال را اشغال کنیم؛ و یا شروع کنیم به اگر ما حس می کنیم درد داریم، 

و رهبری کردن آنها. راجع به این چیزها می خواهد صحبت کند. ؛راهنمایی مردم  

  .اینقدر ساده ست که اصال" توضیح الزم ندارد ،اجازه دهید تند تند بخوانم

 حاال ما از این بیان چه یاد می گیریم؟

اینکه: آیا علم ما، مال ما و مقام ما، در خدمت مردم است؛ یا در خدمت شادی ماست، پخش آرامش است، پخش عشق 

 است، یا نه سبب استرس است، سبب غم است، سبب گرفتاری ست؟

   

 مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر شماره ۱۴۳۶

 بدگهر را علم و فن آموختن

 دادن تیغی به دست راهزن

انسانها استعداد سفر به این جهان؛ و برگشتن به صورت  . آیا همۀ، بدُگهر استمی گوید: کسی که من ذهنی اش دل اش است

 هشیاری، تا زمانی که زنده هستند را دارند؟، بله دارند.

ولی ما اصرار می کنیم در منیّت و در درد؛ و اینها را دل مان قرار می دهیم. اینها را می خوانیم که شما بیدار شوید و 

 23             که بفهمیم حتی من و شما هم می توانیم این کار را بکنیم. این کار را نکنید. اینها را موالنا می گوید

 . دوباره تأکید می کند:است می گوید: علم و فن را اگر بیآموزی به یک آدم بدُگهر، شبیه دادن شمشیر به دست دزد

 تیغ دادن در کف زنگی مست

 به که آید علم ناکس را به دست

من ,, اش دل اش است، علم یاد دهی، شبیه این است دوباره، به دست یک آدم خیلی قوی  اگر بخواهی به ناکس، کسی که ,,

مست، شمشیری بدهی و بگویی هر کاری می خواهی بکن!. واضح است که می زند همه را تار و مار می کند،  هیکلِ 

 عقل اش در سرش نیست. حاال، منظورش را می گوید: 

 علم و مال و منصب و جاه و قران

 آمد در کف بدگوهران فتنه

یک به اصطالح بگوییم هشیاری احمقانه داریم که از علم،  .علم، علم را ما چکار می کنیم؟، علم باید در خدمت بشر باشد

برای کشتن آدم ها استفاده می کند، شکافتن اتم علم است؛ ولی استفاده کردن از آن برای ساختن بمب اتمی، در واقع یک 

Intelligence ه ست. یک شعور احمقانه ست. حمقانا 
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می گوید: فتنه، چیزی که سبب بهم خوردن آرامش می شود، چه در خانواده، چه در سطح یک کشور، چه در سطح جهان، 

می گوید: علم، پول و منصب، اینکه آدم وزیر شود یا مدیر کل شود، جاه، شهرت، قِرآن، نیکبختی، مثال" آدم شانسی 

برسد، به یک جایی برسد؛ یا گاهی اوقات می توانیم معنی کنیم درازی عمر، اگر انسان من ذهنی بیاورد و ارثی به او 

سبب بهم خوردن آرامش می شود، سبب  داشته باشد، همۀ این چیزها، عوض اینکه خوشی بیاورد برای ما، رفاه بیاورد،

 فتنه می شود، سبب ضرر و زیان می شود.

 پس غزا زین فرض شد بر مؤمنان

 ستانند از کف مجنون سنانتا 

برای این جهاد  .جمع شوند در اینکه اسمش را گذاشته غزابا هم غزا، یعنی به اصطالح، حاال می گوییم جهاد، یعنی اینکه 

 که از دست مجنون، نیزه را بگیرند. ،واجب شده بر مومنان

 حاال معلوم می کند نیزه چیست. مجنون کیست.

 جان او مجنون تنش شمشیر او

 خوستان شمشیر را زان زشتوا

قبآل صحبت کردیم، چون  ؛ ومی گوید: کسی که به جهان نگاه می کند، اگر درد دارد، مال گیرش بیاید، مقام گیرش بیاید

به جهان نگاه می کند؛ و از جنس ,, من ,, است و درد دارد، جان او همان مجنون است و تن اش هم همین من ذهنی اش 

 ایش است، دردهایش است، این هم شمشیرش است. تو بیا شمشیر را از این زشت خو بگیر.است، فکرش است، باوره

 کند با جاهالنآنچه منصب می

 از فضیحت کی کند صد ارسالن

می گوید: اگر صد تا شیر را ول کنی مثال"، حتی بین جمعیت، این صد تا شیر، اینقدر رسوایی بار ارسالن یعنی شیر. 

 ی عمومی و دولتی با جاهالن می کند!. نمی آورد که مقام باال

اینقدر رسوایی بار  یعنی منصبی که یک جاهل پیدا می کند، یک من ذهنی پیدا می کند، کسی که درد دارد پیدا می کند،

 24                                                              صد تا شیر نمی تواند!. صد عالمت زیاد است. می آورد که

 .هر چقدر هم وحشی شوند ،یعنی حیوانات نمی توانند چنین افتضاحی بر پا کنند

و این شعور من ذهنی ست، من ذهنی دردناک است که اگر به مقامی  ؛پس جاهالن هستند که یک شعور احمقانه ای دارند

 .اینهمه رسوایی بوجود آوردمی تواند برسد 

 عیب او مخفیست چون آلت بیافت

 سوراخ بر صحرا شتافتمارش از 

می گوید: من ذهنی دردناک، که قبال" گفتیم مثل کژُدم است، عیب اش مخفی ست، وقتی ابزار پیدا می کند، وقتی امکان 

پیدا می کند، وقتی قدرت پیدا می کند، یکدفعه مارش از سوراخ می رود به صحرا. یعنی از سوراخ می آید بیرون، بروز 

و این اعتقاد به  ؛و این هشیاری جسمی ؛؟، یعنی ابزار پیدا می کند که این به اصطالح حماقتتازه گرم می شود. یعنی چه

 ایجاد درد و اوقات تلخی، خودش را به معرض نمایش بگذارد؛ ولی اگر قدرت نداشته باشد، همینطور مخفی ست. 
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 شودپر  کژدممار و جمله صحرا 

 چونک جاهل شاه حکم مر شود

این حکم ُمر را هفتۀ قبل داشتیم، اصطالحا" حکم تلخ است، حکم تلخ قطعی ست؛ و بیشتر اوقات موالنا، این را در این 

از چیزهایی که با آن هم هویت است، دست  ،که ذهناین است معنی به کار می برد که: حکم قطعی و تلخ است، برای ما 

 ست، برای ذهن تلخ است. بکشیم، دست مان را باز کنیم، این برای ما تلخ ا

 واضح است که انسانها را در راه آزادی پیش می برد، مثل موالنا. ،ُخب اگر یک عارف شاِه حکِم ُمر شود .شاه حکم ُمر

ولی اگر یک جاهل، مخصوصا" اگر من ذهنی دارد، درد دارد، صاحب حکم قطعی شود، در اینصورت، بجای اینکه 

خدا بیزار می کند، از زندگی بیزار می کند، یک کاری می کند که بیشتر به چیزها بچسبند،  انسانها را به سوی خدا ببرد، از

 ,, من ,, شان را باال ببرند، منیّت مد می شود، آن موقع چه می شود؟

جمله صحرا، همۀ جامعه، پر از مار و کژدم می شود، یعنی پر از آدم هایی می شود که ظلم می کنند و حق مردم را ضایع 

 کنند:  می

 جمله صحرا مار و کژدم پر شود 

 چونک جاهل شاه حکم مر شود.

مار کژدم، انسانها یی که خاصیت مار کژدم را دارند، در اینصورت، اگر جاهل، قرار باشد حکم قطعی را صادر کند، 

 یعنی پر از دردند، در جامعه زیاد تر می شوند.

 مال و منصب ناکسی که آرد به دست

 ش او شدستطالب رسوایی خوی

من ذهنی، مال و منصبی بدست آورد، در اینصورت، خودش طالب رسوایی خودش شده است، یک اگر ناکسی، اگر 

 واضح است.

 یا کند بخل و عطاها کم دهد

 یا سخا آرد بنا موضع نهد

اصطالحا" نه خودش می خورد  ،بُخل است. من ذهنی یکی از خاصیت هایش، محدود اندیشی و بُخل .واضح است دیگر

و نه به کسی می دهد، بُخل می کند و بخشش نمی کند؛ یا بخشش می کند؛ و به جایی که باید بخشش کند نمی کند، به جایی 

 که بخشش نباید بکند می کند، من ذهنی دردناک اینطور است!.

 شاه را در خانٔه بَیَدق نهد

 این چنین باشد عطا کاحمق دهد

که در خانۀ پیاده نمی گذارند!، یعنی به  را شاه !.رنج می آورد در خانۀ سرباز می گذارد، پیاده می گذاردشاه را در شط

 25آدمی که بلد نیست، شغل مهمی می دهد و آنکه را که بلد است، شغل پایینی می دهد.                                

اتفاق  چراوجود ندارد، هیچ ِخرد زندگی وجود ندارد، اینها  خالصه، چیزها را در جای خودش نمی گذارد، هیچ تناسبی

 می افتد؟، برای اینکه هشیاری حضور برکت اش را و ِخردش را نمی ریزد.
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اگر ما با خشم و با ترس، با دردها هم هویت ایم، باید حواس مان باشد، ما داریم خرابکاری می کنیم و هر چقدر که مقام 

 ان بیشتر است؛ و این سبب رسوایی ما خواهد شد:مان باال باشد، خرابکاری م

 حکم چون در دست گمراهی فتاد

 جاه پندارید در چاهی فتاد

 این را خوشبختی می داند، می گوید: بَه بَه، عجب چیزی ست!؛ ولی در ،حکم وقتی در دست گمراه می افتد، این شخص

 ه افتاده. اگر گمراه است، جاه افتاده، مقام باالی دنیوی افتاده، باید چاه افتاده و نمی داند در چاه افتاده. باید بداند که در چا 

 بداند که چاه افتاده.

 داند قالووزی کندره نمی

 سوزی کندجان زشت او جهان

جان زشت اش، جان همین من ذهنی ست، جاِن دردناک  .می گوید: راه را نمی شناسد، راهنمایی می کند، راهنما می شود

 موالنا می خواهد بگوید که:  .است و جهان را می سوزاند

 ما باید برگردیم به خودمان، هر کسی خودش باید ببیند که آیا:

 از نظر چیزهای این دنیایی که بدست آورده ایم، آیا واقعا" در خدمت ماست؟ - 1

، در جهت کمک کردن انسانها دم هاستو افزودن و فروزان کردن شعلۀ زندگی در آدر خدمت پخش هشیاری ست؛  - 2

 برای حرکت به فضای یکتایی ست؟

 به زیاد کردن زندگی ست؟ - 3

 یا نه همین ها سبب دردسرش شده؟، که شب هم خوابش نمی برد!.

و خودش هم در ذهن زندگی می کند  اگر خودش در فضای یکتایی نیست، به زندگی زنده نیست؛ و اینها را در ذهن دارد؛

و درد دارد، گرفتار است، از این اهرم ها استفاده می کند برای اینکه جهان را بسوزاند. جهان سوزی کند یعنی جهان را 

 خراب کند.

 راهنمای معنوی شود، گرفتاری خواهد داشت!. ،آدماین حاال، یکی از طریق مال و جاِه این جهان، یکی هم اگر 

 فقر چون پیری گرفت طفل راه

 روان را غول ادباری گرفتپی

خودش " آنجا " نیست، به فضای یکتایی نرسیده، از هنوز کسی که هنوز طفل است در راه رسیدن به گنج حضور، یعنی 

 ذهن زائیده نشده، هنوز قدم های اولی را برمی دارد، طفل است در این راه، ... 

ما می گویید من کی هستم، هیچ چیز دنیایی به نظرت نیاید، همین " نــــه چیز " فقر یعنی بی نیازی. فقر یعنی وقتی ش

باشد، کسی که در این راه طفل است، اگر نقش پیری به خودش گرفته و راهنمای مردم شده، در اینصورت، پیروان آنها، 

 فتار خواهند شد. واضح است.... اوال" که پیرو دارد، پیروان آنها را غول بدبختی فرا خواهد گرفت، یعنی همه گر

 ماه بنمایم تراتا که بیا 

 صفاماه را هرگز ندید آن بی
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آن می گوید: بیا من ماه را، ماه در اینجا، زندگی ست، حضور است، خداست، بیا من ماه را به شما نشان دهم؛ ولی این 

 بی صفا، هرگز ماه را ندیده خودش!.

 چون نمایی؟ چون ندیدستی به ُعمر

 در آب هم ای خام ُغمرعکس مه 

  .چه جوری می خواهی نشان دهی؟!

وقتی تو خودت به عمر، حتی عکس ماه را، یعنی در تمام زندگی ات، عکس ماه را در آب ندیدی!، یعنی حتی مفهوم اش 

را در ذهن هم نمی دانی. مفهوم ذهنی آزادی را نمی دانی، حاال بگوییم آزادی، چون کار ما آزاد شدن از ذهن است، اگر 

ای خاِم گمراه، ُغمر یعنی احمق، ای خاِم قوم، چه جوری می خواهی حتی مفهوم اش، تعریف مفهوم اش را هم نمی دانی، 

 26                                                   به مردم نشان دهی؟!.                                                          

 احمقان سرور شدستند و ز بیم

 .عاقالن سرها کشیده در گلیم

حمقان، سرور شدستند، اآلن وضعیت جهان هم همینطور است، من های ذهنی، سرور شده اند؛ و می گوید، می گوید: ا

 عاقالن از ترس، سرشان را در زیر گلیم ِکشیده اند!. 

از دفتر چهارم مثنوی ست، که اگر بیشتر خواستید بخوانید، همین چیزی که امروز خواندیم، از دفتر  ۱۴۵۲این بیت، بیت 

خواندیم، بیشتر می خواهید، لطف کنید از تفسیر مثنوی به قلم  ۱۴۵۲و تا بیت  ؛شروع شد ۱۴۲۹ر یا بیت  چهار، سط

 .استاد کریم زمانی، بخوانید
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