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 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ۲۰۷۲

 جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان

تلخ بود جای گوهر و مرجانکه بحر   

 وفای توست يکی بحر ديگر خوش خوار

 که چارجوی بهشت است از تکش جوشان

 منم سکندر اين دم به مجمع البحرين

 که تا رهانم جان را ز علت و بحران

 که تا ببندم سدی عظيم بر يأجوج

 که تا رهند خاليق ز حمله ايشان

 از آنک ايشان مر بحر را درآشامند

نماند ز تابشان به جهان که هيچ آب  

اند وز عنصر دوزخ از آنک آتشی  

 عدو لطف جنان و حجاب نور جنان

 ز هر شمار برونند از آنک از قهرند

 که قهر وصف حق است و ندارد آن پايان

اند و همه سترپوششان گوش است برهنه  

 نه سترپوش دالنه که ديدن است عيان

 لحاف گوش چپستش فراش گوش راست

دان نتيجه يأجوج را يقين میبه شب   

 لحاف و فرش مقلد چون علم تقليد است

 يقين به معنی يأجوجی است نی انسان

 از آنک دل مثل روزن است کاندر وی

 ز شمس نورفشان است و ذره دست افشان

http://ganjnama.com/View/97/99/4696/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 هزار نام و صفت دارد اين دل و هر نام

 به نسبتی دگر آمد خالف و ديگر سان

اشدچنانک شخصی نسبت به تو پدر ب  

 به نسبت دگری يا پسر و يا اخوان

های خدا در عدد به نسبت شد چو نام  

 ز روی کافر قاهر ز روی ما رحمان

 بسا کسا که به نسبت به تو که معتقدی

 فرشته است و به نسبت به ديگری شيطان

 چنانک سر تو نسبت به تو بود مکشوف

 به نسبت دگری حال سر تو پنهان

 

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ۲۸۹۷

 اين همه رمز است و مقصود اين بود

 کان جهان اندر جهان آيد همی

 همچو روغن در ميان جان شير

 المکان اندر مکان آيد همی

 همچو عقل اندر ميان خون و پوست

 بی نشان اندر نشان آيد همی

 وز ورای عقل عشق خوبرو

به کف دامن کشان آيد همی می  

کش شرح نيستوز ورای عشق آن   

 جز همين گفتن که آن آيد همی

 بيش از اين شرحش توان کردن وليک

 از سوی غيرت سنان آيد همی

http://ganjnama.com/View/97/99/5521/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
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 تن زنم زيرا ز حرف مشکلش

 هر کسی را صد گمان آيد همی

 

 فردوسی، شاهنامه، پادشاهی اسکندر

 بپرسيد کايدر چه باشد شگفت

 کزان برتر اندازه نتوان گرفت

 زبان برگشادند بر شهريار

ناليدن از گردش روزگاربه   

 که ما را يکی کار پيش است سخت

 بگوييم با شاه پيروزبخت

 بدين کوه سر تا به ابر اندرون

 دل ما پر از رنج و دردست و خون

 ز چيز که ما را بدو تاب نيست

 ز ياجوج و ماجوج مان خواب نيست

 چو آيند بهری سوی شهر ما

 غم و رنج باشد همه بهر ما

روی هيونهمه رويهاشان چو   

ها پر ز خون زبانها سيه ديده  

 سيه روی و دندانها چون گراز

 که يارد شدن نزد ايشان فراز

 همه تن پر از موی و موی همچو نيل

 بر و سينه و گوشهاشان چو پيل

 بخسپند يکی گوش بستر کنند

 دگر بر تن خويش چادر کنند

http://ganjnama.com/View/32/67/1675/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_Ferdosi/%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA.html
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ای بچه زايد هزار ز هر ماده  

 کم و بيش ايشان که داند شمار

 به گرد آمدن چون ستوران شوند

 تگ آرند و بر سان گوران شوند

 

 فردوسی، شاهنامه، پادشاهی اسکندر 

 ز ياجوج و ماجوج گيتی برست

 زمين گشت جای خرام و نشست

 برش پانصد بود باالی اوی

 چو سيصد بدی نيز پهنای اوی

 ازان نامور سد اسکندری

 جهانی برست از بد داوری

 برو مهتران خواندند آفرين

تو مبادا زمان و زمين ه بیک  

 ز چيزی که بود اندران جايگاه

 فراوان ببردند نزديک شاه

 نپذرفت ازيشان و خود برگرفت

 جهان مانده زان کار اندر شگفت

 

 قصة الغربة الغربية تأليف شيخ شهاب الدين سهروردی

فاسدو حب دنيا در خيال من پس اين کشتی ما برسيد به کوه يأجوج و مأجوج يعنی در اين حالت انديشه های 
می گشت و در آن وقت پيش من بودند پريان . يعنی قوت خيال و فکر. و در حکم من بود چشمه ٴ مس روان 
يعنی حکمت . پس بفرمودم پريان را، يعنی قوا را تا بدميدند در آن مس که آتش شد. پس از آن سدی ببستم 

سد.ميان من و يأجوج و مأجوج ، يعنی انديشه های فا  

 

http://ganjnama.com/View/32/67/1675/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_Ferdosi/%D8%B2%20%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%AC%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%AC%20%DA%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA.html
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 سنايی

 پيش يأجوج نفس خود سد باش

 پيش افعيش چون زمرد باش

 

 خاقانی، ديوان اشعار، قطعات، شمارهٴ ۸۸

 اسکندر آمد و در يأجوج درگرفت

 عيسی رسيد و نوبت دجال درگذشت

 

 خاقانی، ديوان اشعار، قصايد، شماره ۱۳۵

 خصمش به مستی آمد از ابليس همچنانک

 يأجوج بود نطفه ٴ آدم به احتالم

 

 نظامی، خمسه، خردنامه، بخش ۳۶

 گروهی در آن دشت يأجوج نام

 چو ما آدميزاده و ديوفام

 

 سعدی، بوستان، در نيايش خداوند

 سکندر به ديوار روئين و سنگ

 بکرد از جهان راه يأجوج تنگ

 ترا سد يأجوج کفر از زر است

است نه رويين چو ديوار اسکندر  

 از تذکره ٴ دولتشاه

 يأجوج حادثات جهان را چه اعتبار

 با من که در شکوه چو سد سکندرم

http://ganjnama.com/View/228/233/27751/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_Khaghani/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/228/231/14905/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_Khaghani/%D8%AE%D8%B5%D9%85%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2.html
http://ganjnama.com/View/110/116/9248/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_Nezami/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B4%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/118/124/10212/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C_Saadi/%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
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 قنبری نيشابوری

 يک طرف يأجوج ظلم و يک طرف ملک امان

 تيغ شه را در ميان سد سکندر کرده اند

 

 جامی

 چاره در دفع خواطر صحبت پير است و بس

 رخنه بر يأجوج بستن خاصه ٴ اسکندر است

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بيت ۳۷۵۱

 چشم تو ادراک غيب آموخته

 چشمهای حاضران بر دوخته

بيند عيان آن يکی ماهی همی  

بيند جهان وان يکی تاريک می  

بيند بهم وان يکی سه ماه می  

 اين سه کس بنشسته يک موضع َنَعم

 چشم هر سه باز و گوش هر سه تيز

 در تو آويزان و از من در گريز

يستِسحِر عين است اين عجب لطف خف  

 بر تو نقش گرگ و بر من يوسفيست

 عالم ار هژده هزارست و فزون

 نيست اين هجده به هر چشمی زبون

 

 

http://ganjnama.com/View/97/104/8056/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%AA%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%BA%DB%8C%D8%A8%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87.html
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 مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بيت ۳۷۶۶

ای خود َمنَظريست هر هوا و ذره  

 نا گشاده کی ُگَود کانجا دريست؟

 تا بنگشايد دری را ديده بان

ندر درون هرگز نجنبد اين گما  

 چون گشاده شد دری حيران شود

 پر برويد بر گمان، پران شود

 غافلی ناگه به ويران گنج يافت

شتافت سوی هر ويران از آن پس می  

 تا ز درويشی نيابی تو گهر

 کی گهر جويی ز درويشی دگر؟

 سالها گر ظن َدَود با پای خويش

 نگذرد ز اشکاف بينيهای خويش

 تا ببينی نايدت از غيب بو

بينی؟ بگو بينی هيچ میغير   

 

 

http://ganjnama.com/View/97/104/8056/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D8%B8%D9%8E%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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از ديوان  2072امروز را، با غزل شماره  برنامۀ گنج حضورِ چهار صد و هشتاد و هشتمين با سالم و احوالپرسی 

 :شمس موالنا، شروع می کنم
 

 ۲۰۷۲مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان

 که بحر تلخ بود جای گوهر و مرجان

در واقع خودمان می گوييم و  هستيم راز و نياز می کنيم.خدا، که از جنِس او  با، معشوِق ازلی باما، يعنی انسان، 

  :خودمان هم می شنويم
وقتی شبيه به خواب رفتن، با فُرم های اين اما  بوديم، بی فُرم از جنِس هشياریِ  ما جهان نيقبل از رسيدن به ا

رم هايی که ذهن به ما نشان می جهانی هم هويت می شويم و فقط هشياری جسمی داريم، يعنی اين لحظه فقط از فُ 

به ما و اوليه شناسايی کنيم  بی فُرمِ  همان هشياریِ  از جنسِ خود را  نمی توانيمدهد آگاهيم و جذِب آنها شده ايم و 

  در جفائيم. ،سخت می گذرد

 در حاليکه .يمدارحس امنيت  و گرفتنِ  زندگیخوشبختی و  از آنها انتظارِ و چسبيده  کميت هايیما در اين جهان به 

رم ها تغيير می کنند و به نظر می رسد که ما هم در حاِل اتفاق افتادن و از جنس فُ آنها درحاِل از بين رفتن هستند. 

وقتی خودمان را بصورت هشياری شناسايی نمی کنيم به سختی می فُرم و اتفاق و فکرهايی که می کنيم هستيم، 

 .جفاستاين اسمش می ترسيم و اُفتيم و 

 فتادِن خود را نمی توانيم تشخيص دهيم.اُ سختی علت و عامِل به جفا، به اين معنی ست که ما  

  :اآلن همۀ ما می دانيم
عامل اصلی خودمان هستيم زيرا اين سختی و درد نشان می دهد که ما با  ،وقتی سختی می بينيم و درد می کشيم

 چيزهايی هم هويت شده ايم و بايد خودمان را که هشياری خالص هستيم از آنها جدا کنيم.

 .ی کنددرد ما را بيدار م
  :همانطور که بارها صحبت کرديم

 ، )يعنی از مادرمان زاده می شويم( ،وارد اين جهان می شود بی فُرِم اوليه، وقتی هشياریِ 

 فعال می شوند. مثل ديدن، شنيدن،  نماجسمِی حس های  .هشياری وارد ذهن می شود

دائم موضوعاِت مختلف و  ياد می گيرد ، خوب و بد، ضررو منفعِت رافکر کردِن ماست، قضاوت که ابزارِ  ،ذهن

 ...، اين بد است ...و اين  ،خوب است... اين "  :اسمی برآنها می گذارد برد و با بد و خوب کردن، را به ذهن می

  ".  ...به ضررم است، و  ...به نفعم، اين 

 

http://ganjnama.com/View/97/99/4696/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 ، صورت ها و در فُرم هاو خوِد اصلِی مان را در رفته ذهن  در اين وضعيت، ما، هشيارِی ايزدی، در خوابِ 

 شناسايی می کنيم و در نتيجه به رنج و جفا می اُفتيم.

اينکار صورت می گرفت. يعنی ما بعنوان کودک، نياز به ابراز وجود و تفکيک خود نسبت به ديگران بايد ابتدا 

مان را از صورت ها مثال" مادر و  امنيت و آرامشِ  حسِ تماِس با زندگی و داشتيم و طبيعتا" مثال" مادر مان را 

پدر و اطرافيان مان طلب می کرديم. اما پس از گذشتن، دوازده، بيست، سی سال، باز با چيزها هم هويت شدن و 

  فُرم ها و از انسان های ديگر انتظار داشته باشيم، غلط است.حِس امنيت و آرامش و زندگی را از 

 .امنيت و خوشبختی دهند حسِ و  یتوانند به ما زندگانسان های ديگر نمی 

 اعتياد درد آور است.اين  ترکِ . داده و به جهان معتاد شده ايمفقط هشيارِی جسمی مان را ُرشد ما  لیو

. وفاستحال اگر ما خود را بعنواِن هشيارِی ايزدی شناسايی کنيم و در اين ترِک اعتياد آگاهانه درد ِبکِشيم، اسمش 

 " بله ". :آيا خدای شما هستم؟ و ما پاسخ داديم :دا بسته بوديم که پرسيدهمان عهدی که از اول با خ

 . است ذهن اين آدم هنوز در خوابِ  و حس مظلوميت می کند،کرده ناله و شکايت کشيدن، درد با ولی اگر کسی 

 بيدار خواهد کرد.  هماين آدم را  ،دردگر چه روزی، 

  :پرسيدروزی از خود خواهد در آغاِز اين بيداری، 
 چرا اينقدر درد دارم!؟. چرا وضع من اينطور است؟

 به عهدی که با خدا بسته، آگاه و وفادار بوديم، مدتی،  ه و، که خود را بصورِت هشيارِی ايزدی شناسايی کردما ولی

 جنِس خداييِت خود را فراموش کرديم. تأييدِ يعنی اين " بله "، 

  :حال مجددا" خود را شناسايی می کنيم
با باز پس گرفتِن هويِت مان، از چيزهايی که در ذهن مان تجسم کرديم و نيز از بله، از جنس خدا هستيم و عمآل  "

زندگی و اين هم جنس بودن با او را انسان هايی که تبديل به جسم کرده و از آنها خوشبختی خود را طلب داريم، 

 تجربه می کنيم ".

جفا و سختی دارد ولی چون ... ، همسر، فرزند، اتومبيل، پول، لِ مث جدا کردِن خود از هم هويت شدگی ها

 . چرا؟ تبديل می کندبه گوهر ما را  ،اين سختیتحمِل می خواهيم خود را از اين چسبندگی ها بِکنيم، هشيارانه 

اول  می کند که از گوهریو اين "،  هشياری" ، آن " بی فُرمی" ، آن "نه چيزبرای اينکه ما را از جنِس آن " 

 زيرا هشيارانه خود را از مقوالت اين جهانی جدا می کند. ،اين گوهر خود از خود آگاه است بوديم.

  :دوباره تکرار کنم
 .می شودپديده های اين جهانی  هشياری جذبِ  -

که پياِم درد، اين است که خودت را بشناس، خوِد اصلی تو اين مِن توهمی نيست، بل .درد بيدار می شوددر اثِر  -

 مِن اصلی تو همان خدائيت و همان هشياری و گوهر است. 
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 .گوهر خود به خودش آگاه است و روی پای خود ايستاده -

نه قرار است که اندازۀ عمق و ريشه ايش اندازۀ عمق و ريشۀ خدا باشد که بی نهايت است و چون آن هشياری  -

حِس  ،بنابراين ،شما همان هستيدو نه از بين رفتنی ست، و ه بوجود می آيد زاده می شود و نه می زايد، يعنی ن

 ابديت می کنيد و نمی ترسيد. 

 . گوهر و مرجان در دريا يافت می شوند. اين بحِر تلخ، جاِی گوهر و مرجان است

 بحِر هشياریِ وجود دارد. يکی  دو بحرپس متوجه شديم که موالنا صحنه را چگونه طرح ريخته. همين اآلن، 

 .، هشيارِی جسمیبحِر هشياری ذهنی ديگریو  هشيارِی بی فُرم، حضور

 اين دو بحر به هم چسبيده اند و ما در مرز آن ايستاده ايم. 

  بسر می بريم.بطور کامل در ذهن هستيم، در درياِی هشيارِی ذهنی حال اگر ما 

تلخی درد و می دانيم که اين  ومی کنيم هويت اصلی خود را شناسايی  ،تلخۀ دردی هشيارانبا تحمِل  و بتدريج

 ست.ی موقت

 وفای توست يکی بحر ديگر خوش خوار

 که چارجوی بهشت است از تکش جوشان

، با ضرباِن تکاملی زندگی همراه استيعنی همان هشياری ای که  ،همينکه خودمان را بصورِت اصِل خود

مزاحم مان نشوند، بطور طبيعی اين هشيارِی  مانع ايجاد نکنيم و ديگران هماگر بوسيلۀ مِن ذهنی  و شناسايی کنيم

از فُرم ها بيرون ِبکِشيم و روی آن قائم بايد در دوازده، سيزده سالگی،  ،حضور را که جذِب چيزها شده، بزودی

 ست. وفاشويم. اين اسمش 

 هشيارِی ايزدی هستم.  خود، همان در حاِل شناسايیِ از جنِس فرم ها نيستم و من  ،يعنی

، زندگی با من راست و وفای زندگی هم هست ، پيروی دقيق از اصوِل زندگی را پيش بگيرم،ا کنمهر موقع وف

، زندگی جفای زندگی هم هستمسيِرغم و اندوه و ناله و زاری پيش گيرم، هر موقع جفا کنم،  خوش پيمان است.

 ست. هر دو يکی  ،زندگی و وفاِی من و جفا برايم نکبت و عذاب و اضطراب، رقم می زند.

 تصميم می گيريد جفا يا وفا کنيد، نه خدا. برای اينکه شما خودش هستيد.  ،شما

 تا زمانی که شما تصميم نگيريد، هيچکس هيچکاری نمی تواند بکند. چگونه ديگران می توانند ما را بيدار کنند؟

 ر بياورد.مرا از اين حالت د، شايد بتواند اين گنِج حضور برنامۀ خوبی ست :مِن ذهنی می گويد

ساده تر خواهد بود که اصِل  .چنين چيزی نيست، اين مسئوليت بعهدۀ خوِد شماست. شما همان هشياری هستيد .نه

 بچسبيد. پديده ها و کميت های جهانیتحت فشاِر غم و افسردگی و اضطراب، به اينکه خودتان را شناسايی کنيد تا 

طبيعی ست در حاليکه افسردگی با خميرمايۀ اصل ما مطابقت و و شاد بودن، اصل و ذاِت ما و کيفيتی  آرامش

 ندارد. همخوانی
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ه فاصله می گيرد، باز ذاِت شاِد خود دور و شخصی که از روال طبيعی زندگی  بنابراين تحمل آن سخت است.

 . افسردگی دچار می شود

ل شغلی، روابط با ديگران، مشکالت مالی، سوِگ از دست دادِن عزيزان، ترس از سالمندی، شکست مالی، تنز

که تحمل آن فرد را به افسردگی از عوامل هستند که  ...و پشيمانی از گذشته  ،مالمت خودتوقعات برآورده نشده، 

 می کشانند. سخت است، 

ا ترس از احساس گناه نسبت به گذشته يهمۀ اين موارد، نشان از هم هويت شدگی با اقالم اين جهانی يا در حاليکه 

وفا قوانين زندگی و  با شناختِ  ،بيدار شده باشيمواقف و خود  و جنِس ايزدیِ حضور اگر به هشياری  .دندار آينده

کنيم و در اينصورت از مهار را افسردگی بسادگی می توانيم  ،ا از هم هويت شدگی با ناپايدارهاخود ر ن،آی به دارِ 

 رها می شويم. ،ناشی از افسردگی تحمِل فشار و درِد زيادِ 
 ما اآلن در حال بيدار شدن هستيم.  

که در ما برخاسته و  یتکاملطبيعی و رونِد همآهنگی با اين شناخت و آگاهی و شادی ست. آرامش و اِت ما ذ

 الزم و ضروی و طبيعی ترين حالِت وفاِی ما به زندگی، به خودمان است.  متجلی شده 

که از جنِس هشيارِی  انجام دهم و متوجه شوماين شناسايی را در خود  کهتصميم بگيرم من اگر  ،، يعنیوفاِی تو

 من است.  و وفای تو، وفایِ ست تو به وفا عمِل آگاهانه به معنِی ايزدی هستم، اين 

 شادی ست.  تماما"آنجا  .آبش شيرين و گوارو  ستاخوش خواری دريای ديگر

 چهار جوِی بهشت، از اعماق آن جوشان است. 

 : اری داريمما دو هشي
 .حس زندگی ابدی می کند ،ايده آل در حالتِ  که و با عمق بی نهايت جنِس هشيارِی بی فُرمبعنوان من، از 

 هم دارد. يعنی گذشته و آينده را هم می بيند.  هشيارِی ذهنیدر عيِن حال، 

 ،گذشته و آينده را می بيند ،من در عين حال که زنده به زندگی در اين لحظه هستم، ذهن ام هم کامال" فعال ،پس

اما از آن زندگی در حاِل خلق کردن هستم، اين لحظه شديدا" حاضر و مالحظه گر و مشاهده گر ذهن ام هستم. 

  .نمی خواهم

 وفاِی من به زندگی اين است که بيدار و متوجه شوم که از جنِس زندگی هستم. 
 برسيم.  نقطه و اين ماهيتاين و می خواهيم به و ما 

(به چهار بعد ما به نظر من، اين چهار جوی که از اعماِق وجود سرچشمه می گيرند، چهار ُبعِد ما را می سازند. 

  اشاره دارند).

 انسان چهار ُبعد دارد و بارها در رابطه با آن صحبت کرده ايم.

 .تنفيزيکی، ، ُبعِد جسمی
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 . ، با بکار انداختِن ذهن، شروع به فکر می کنيمیفکرُبعِد 

 آن راان بجوشد و باال بيايد، ماز اعماق وجودهيجانات اگر  ولی .روی بدِن مان تأثير می گذارد که .ُبعِد هيجانی

 ذهن ايجاد نمی کند. 

. شعور از طريِق که سيستم بدنی ما را اداره می کند، تحرک می دهد و به رقص در می آورد و معنوی، ُبعِد جان

 آن به ما اعمال می شود.

اين فکرهای  .منفی می کندو فکرهای عادی کسی که در ذهن اش زندگی می کند، فکرهای تکراری در حالت 

 هيجاناتی شبيه ترس و خشم. ،تکراری و منفی روی بدن تأثير می گذارند و ايجاد هيجان می کنند

 ،نمی شود ذهنی ،احساس خوب می شود و ديگر هيجان ،دنولی وقتی اين جوی ها از اعماق وجود شما باال می آي

 نمی شود. ايجاد ترس 

 احساس با هيجان فرق دارد. شادی با خوشی فرق دارد. شادی از اعماق وجود شما می جوشد و باال می آيد. 

  .می جوشد و باال می آيد تانما را سالم می کند از اعماق وجود شاين جويی که تن 

 بهشت فضای يکتايی اين لحظه ست. 
 دار است.. ذهِن من جهنم ذهن است

وقتی شما با زندگی، با اين لحظه و فضای يکتايی آن حس يکی بودن می کنيد، شديدا" حاضر هستيد و ذهِن تان من 

 ندارد، حِس وجود ندارد، ذهِن تان را می بينيد و به جهان بيرون هم کامال" اشراف داريد و آگاه هستيد. 

، حس هايی که قبال" ذهن و مِن ذهنی ها استفاده می کندحس  حس هايتان بسيار تيز هستند. زيرا آن هشياری از اين

  .استفاده می کرد

يکی جاِن آن جسم ما يک جوی آن و فکرهای ما يک جوی آن و احساساِت لطيِف ما جوی ديگر و  وپس، سالمتی 

 ماست. 

 ؟ " آيا من زنده ام"  :نبايد از ذهِن بيايد، نبايد از ذهن پرسيد ،جاِن ما، کيفيت زنده بودِن ما در اين لحظه

" آره من زنده ام "، راه می روم، تکان می خورم، دعوا می کنم، اين همه هيجاناِت منفی دارم، واکنش نشان می 

 .)هر موجودی که واکنش نشان دهد، زنده ستما فکر می کنيم که ( ...و  دهم

 ما ديگر زندگِی مِن ذهنی را نمی خواهيم. ، آن زندگِی مِن ذهنی ست. نه

 .ان حس می شودۀ وجوِدتزندۀ زندگی درهر ذرهر لحظه بصورِت ارتعاِش  کهزنده بودِن شما همراه با کيفيتی ست 

وقتی دست تان را  .سطحی و مرده نيست. مثل پالستيک نيست حِس کيفيت و زنده بودن می کنيد. احساِس شما

تيز بسيار تان  حس بويايیِ و و شنيدن  ديدن خوب و کامل حس می کنيد. ،هشيارانهروی سطحی می کشيد، آن را 

قع امواز بعضی در حالِت عادی، ُکند نکرده.  منفی آن هويت شده و هيجاناتِ  مرا فکرهای هاين حس ها است. 

 فردی را که جلو و روبروی ماست نمی بينيم.  آنقدر غرِق فکرهای منفی و تکرارِی خود هستيم که حتی
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  دارد.بی نهايت، اما ريشۀ عميقی نمی گوييم  حاضر است،ولی کسی که در اين لحظه شديدا" 

فضا دار  ،اين حضور زيرااين شخص را تکان نمی دهند. از ريشه کنده نمی شود. واکنش نشان نمی دهد.  ،اتفاقات

 فضا گشايی ست.مشخصه اش  است. بمحض بروز اتفاقی، فضا را باز می کند.

آبش شيرين و ، )در اين بحر دراين بحر همه چيز بگنجد(. وفايی که وفا برسيمبه  آمده واز جفا بيرون می خواهيم پس ما 

  :يعنی. )جفا را بکشدهر کسی بايد (کشيديم بصورِت درِد هشيارانه گواراست. بعد از اينکه آن جفا را 
ها ترک کنم،  اين عادت و بايد از چيزهای اين جهانی دارم ،زندگی را بِد انتظاِر برکت هایِ  عادتِ  که من می دانم

 ن،پدری، از مردم تأييد خواست مادری يا نقشِ  هم هويتی با کسی يا هم هويت شدن با نقشِ  .ترک شان سخت است

در حال بيدار  اما نورافکن را روی خود انداخته ورا بايد ترک کنم، سخت است،  ...ديدن و اهميت را در پول 

 .ی ستکه می ِکشم هشيارانه و موقت دردی را اما می دانم شدن هستم، مدتی طول می کشد،

 ترک کنم.  دارم، به اين جهانکه را  یمی خواهم اعتيادهاي

فکرهای خالق و احساسات  و که جسم و فکر مرا آبياری می کند یآيا اين چهار جو :شما از خودتان می پرسيد

وجودم می جوشد و باال می دراين لحظه از اعماق که زندگی  جان و کيفيتِ  حسِ اين ، را موجب می شودلطيف 

 ست.اشتباه جستجو و دنبال می کنم، از بيرون اين چهار جوی را ؟ اگر طلب می کنماز بيرون  ،آيد

جاری ست.  بيروناز من به اين جوی  ،دارداعماق درون ام کيفيِت زندگی ريشه در  ،با بيرون کاری ندارماما اگر

 . ما می جوشدبه فراوانی در  یاين چهار جووقتی بچه هستيم، 

 !.به بازی دارد عشقِ نگاه کنيد، چقدر  ،سه ساله ۀبچدر  ،ميِل به بازیشما به 

و فکرش آرام آرام می تواند موضوعاِت مختلف را  رشددر حاِل ک اش يفيز انسانی، چهار ُبعدِ  در حاِل گسترشِ 

 .پيدا می کند و تعميم بتدريج می بينيد که احساساِت لطيف اش گسترش .ندشناسايی ک

ديده می  فراوانیبه در مقايسه با آدم پنجاه ساله، حِس کيفيت زندگی، حِس جان، حِس زنده بودن، سه ساله  ۀدر بچ

 می ميرانيم.  قرارش می دهيم و تقريبا" او را می ُکشيم.خود  زير سلطۀ مِن ذهنیِ  )،برادران يوسف(ما شود. اما بعدا" 

، انواع و اقساِم من ها را می و ذهن ِگرِد خود ی را می سازيم تا جدايی را ياد بگيريم.مِن ذهن همۀ ما ابتدا در ذهن،

 .استو النۀ ذهن تنيم.  اما مقصد، خروِج پروانه از تِن ِکرم 

بجای اينکه اجازه دهيم مِن ذهنی  ،پدر و مادر عشقی داشته باشيم يا پدر و مادر عشقی باشيم، اگر ايده آل حالتِ در 

ستری در بِ بچه هايمان را شان سوء استفاده کند،  فيزيکی، فکری، هيجانی و معنویِ  :چهار ُبعدِ از گسترِش اينها در 

ساخته شدِن مِن ذهنی شان می ايستيم و آنها را در محيطی سرشار  یتماشابه دهيم و می پرورش  ،مهر و عشق از

کشند و به ذهنی بيرون بِ  خودشان را از منِ  ؛سيزده سالگی ،دهيم که در دوازدهمی پرورش ، طوری ِمهراز 

 زندگی، ِخَرد و عشق و زيبايی و برکت اش را از طريق اينها به جهان بريزد. حضور زنده شوند.

 .شود و تلف فاسد است، در قياِس با زندگی گسترشی که در حاِل عددر چهار بُ  بتدريج،نه اينکه 
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 . آموزش ديده ايمکه غلط  متوجه می شويمگی، پنجاه سال ،چهل ،سی در سنِ ما اآلن،  نيست.آن درست 

 بيدار شويم. خيلی سريع از موالنا ياد می گيريم که  حال،

 کند. اشتباهاتش را شناسايی در صدد بر می آيد که فورا" متوجه می شود که مسير را اشتباه آمده، کسی مثال" 

زندگی، که بوسيلۀ مِن ذهنی ايجاد شده، با گسترِش ابعاِد مختلِف درد می ِکَشد، اين درد و ناراحتی که می فهمد 

 ، منتقل می شود.دکرده و به روابِط مختلفی که دارپيدا گسترش 

مادر با بچه  می شود، به روابِط پدر فرزندی، رابطۀروابط زن و شوهری که بين بيست تا سی سالگی شروع به 

  روابِط خانواده ريخته می شود.در کِل  و درها، 

 .؟؟ کداميکيا صلح و آرامش را ،درد را بيشتر کنيم در خانواده مان می خواهيمآيا ما 

  :اگر در صدد هستيم که صلح و آرامش را در خانواده بيشتر کنيم، بايد بفهميم
هشيارِی حضور روی پاِی  د.ن بِکِشرا بيرو اش هشياری خود، ذهنیِ  از منِ هر کس، وظيفه دارد که به تنهايی، 

 می شود.  در آن جاریزيبايی در خانواده صلح و آرامش برقرار و برکت و آنموقع ست که  خود بايستد. فقط،

 

 اجازه بدهيد اين مطلب را با غزلی از موالنا که قسمتی از آن را می خوانم، نشان دهيم. 

 ۲۸۹۷مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 اين همه رمز است و مقصود اين بود

 کان جهان اندر جهان آيد همی

موقعيتی که نگاه می پايگاه و حالت و مقام و که می بينيد، از هر را يک رمز و يک نماد است. هر چه  همه چيز

   :ان از اين دارد کهنشهمۀ گفتگوهای اين برنامه  رمز و مقصودی ست.کنيد، 
 می خواهد به اين جهان بيايد.جهاِن غيب، جهاِن اظهار نشده، جهاِن حضور، هشيارِی شرطی نشده، آن جهان، 

 و شرطی می شود. فرم و صورتی به خود می گيردمنظر و  می شود،هشياری وارد اين جهان وقتی  ،ابتدائا"زيرا 

  می خواهد به اين جهان بيايد. ، ِخَرد و برکِت زندگی،شرطی نشده، مواِد خاِم همۀ زندگی هشياریِ حال، 

 .کان جهان اندر جهان آيد همی

 همچو روغن در ميان جان شير

 المکان اندر مکان آيد همی

 کرهمحفظه ای تکان دهيد کره درست می شود و از در داخِل را  شيرِ وقتی در شير، روغن هست.  توجه کنيد:

  نمی بينيد.شير شما روغن را در د. آي ست میبدروغن 

عِد ما جريان پيدا می کند، مثل روغن در شير است که که به چهار بُ (هشيارِی شرطی نشده، جهاِن حضور) اين برکت 

 شما با ذهن تان نمی بينيد. 

http://ganjnama.com/View/97/99/5521/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
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 ،پنهان پوشيده و بايد حاضر باشيد که اين سالمتی، اين برکت، اين خالقيت، اين زيبايیِ 

 جريان پيدا کند. که مانند روغن در شير با چشِم جسم ديده نمی شود، به تمام ابعاِد وجودی شما

فُرم و وضعيت ها و مِن ذهنی از  را می َتَند.جلويش را می بنديم. ذهن، مِن ذهنی  با مقاومت با اين لحظه، مااما 

  .حس امنيت می خواهد وزندگی  ی اين جهانی هاپديده 

به من زندگی نمی وضعيت اين "  :اين لحظه يک فرم است، ما به وضعيت اين لحظه اعتراض می کنيم وضعيتِ 

، اين چيزی نيست که من می خواستم، بين آن چيزی که من می خواهم و آن چيزی که هست فاصله خيلی زياد دهد

  ." ...، و است
که اگر آنطوری باشد، زندگی شروع می شود.  اشتباه می کند ذهن .نمی دهد زندگیغافل از اينکه هيچ وضعيتی 

، قيافه اش وضعيِت ناگواِر اين لحظه اين لحظه خداست. اين لحظه ست وضعيِت اين لحظه، کالهِ  :شما می  دانيد

مانِع جاری شدِن برکاِت زندگی،  و شما با اين وضعيت ستيزه می کنيد، در واقع با خدا ستيزه می کنيدوقتی ست. 

  ، می شويد. )است در آن شير غنی کهمان روه(

 که در هيچ وضعيتی زندگی نيست. متوجه می شويم يکدفعه  حال، ما

 از المکان به مکان می آيد. المکان، فضاِی يکتايی اين لحظه ست.  ،در شير پنهانِ  اين روغنِ 

س شدنی که کيفيت تان مکان است. حتی جاِن ح تان مکان است. احساسِ تان مکان است. فکرِ  مکان فُرم است. جسمِ 

 نمی کرديد. آن را حس اش را حس می کنيد، مکان است. هر چيزی که می توانيد حس کنيد مکان است وگرنه 

 روغن در شير می ريزد. بصورتِ  ،به اين مکانالمکان، 

ه مقاومت، تعريِف مِن ذهنی ست. مِن ذهنی، دنبال نقص هاست. دنباِل اين است که با چيزی ستيزه کند. با ستيز

از هم استفاده يا برای ستيزه و محکم کردِن پوستۀ مِن ذهنی پوستۀ بيرونی خود را سفت می کند. زن و شوهر ها 

ستيزه و دعوابراِی محکم قطب ايجاد می کنند. دائما" دعوا می کنند. نمی دانند که اين برای  ،سوء استفاده می کنند

ديگری می توانسته به او زندگی بدهد و نداده. يکديگر را  است. هر يک فکر می کرده کهمِن ذهنی شان تر کردِن 

 . مالمت ازابزاِر مِن ذهنی ست.دمالمت می کنن

  اين درست نيست. درست نيست.

 همچو عقل اندر ميان خون و پوست

 بی نشان اندر نشان آيد همی

 مغِز ما درست می شود، نمی دانيم چطوری؟(بوسيلۀ) در مياِن  عقل

 شما فورا" تشخيص میمثال" زندگی که بی نشان است، بصورت نشان در می آيد.  دِ رَ پوست، خِ در ميان خون و 

برکات  شود. ايجاد میکه خون و پوست است، در مغزتان ِخَرِد زندگی، اين اما دهيد که راِه حِل مسئله تان چيست؟ 

  .د که اين لحظه عقِل مِن ذهنی را زايل کنيمنموقعی از ما جاری می شو
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 تماشاگر باشيم.  ،ما بعنواِن هشياری و زندگی از ما عبور کند دِ رَ ه دهيم خِ اجاز

 .می دانيم که عقِل مِن ذهنی کافی نيست و ديگر ستيزه و اعتراض و مقاومت نمی کنيم

 خودتان را محدود می کنيد. گوشزد کرده که هر موقع شما قضاوت می کنيد، بارها موالنا 

  :اوت کردن گفتقضهفته های گذشته در رابطه با 
 برای قضاوت کردِن چيزی يا وضعيتی يا آدمی، شما بايد ابتدا آن را محدود کنيد، تا بتوانيد قضاوتش کنيد.

مرتب خودتان را محدود کنيد، آن هم يد. اگر شوخودتان هم محدود می وضعيت يا آدمی را محدود کنيد، همينکه اما 

 می کنيد. گم را  خود یِ بی نهايت

 اينکارِ اسم وعنوان و اصطالحی روی آنها بگذاريد. کنيد. عادت ارزيابِی کفايِت آدم ها نبايد به قضاوت و پس، شما 

بر اساِس سطحی و زيرا مِن ذهنی  ،کنيدتوجه نناقص می کند. به حرِف مِن ذهنی سطحی و شما را  نکوهيده،

 نقص ها ساخته شده و دنبال نقص می گردد. 

 . " در اين لحظه می آيد متوانايی و قابليِت من، از المکان می آيد از ريشه دار بودنيت و کفا"  :می دانم در حاليکه

مِن ذهنی بوسيلۀ ذهن  شناسايیِ  ،شعور تشخيص نداشته باشيم نه اينکهبی عقلی با عقل قاطی ست.  ،ذهن در فضایِ 

پرهيز می کنيد، عمال" ذهنی می شنويد و از چيزی  جسمی، همينکه شما با گوشِ  ما هم می تواند صورت گيرد.
 . مکان نفوذ کردهنشان و در در و بی نشان، المکان 

 نمی فهميم. چيزیمِن ذهنی هستيم و  تماما"شود که ما  نبايد تصور

تان را يک لحظه نگاه کنيد. آنموقع از جنس المکان و بی نشان هستيد.  شما اآلن می توانيد عقب بکشيد و ذهنِ 

داريد. متوجه می شويد درد داريد. متوجه می شويد که می  من  حتی متوجه می شويد که .اظِر ذهن تان هستيدن

 و غيبت کنيد کهمی کند  و تحريک و وسوسه و تشويِق تان اغواخواهيد پشِت سر کسی غيبت نکنيد ولی مِن ذهنی 

  . اما تالِش خود را می کنيد.ازعهدۀ مِن ذهنی نمی توانيد برآييد

 شناسايی می کنيم توانايیِ و ضعف و نقِص خود را  ناتوانیهمچنين قابليت و شايستگی و توانايی و  هر چه بيشتر

  شناسايی = آزادی ست. :. بارها گفته ايممی شودو ناتوانِی مان کمتر و جزيی تر بيشتر  مان

 وز ورای عقل عشق خوبرو

 به کف دامن کشان آيد همی می

 ، وراِی دليل و سبب، ُبرهان و نشان،ِی عقلفرا سوعبور کرده و فريبنده  وحسابگر  عقِل مِن ذهنیِ  وقتی از مرزِ 

 ، نوشين، مبارک و شايسته،خرامان خرامان ،کف بهشراب  ،جادر متعالی،  شيدايیِ روی،  می رويم، عشِق زيبا

 بسوی ما می آيد. 

 وز ورای عشق آن کش شرح نيست

 همیجز همين گفتن که آن آيد 
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هر چه که شما اسمش  .ستا ، الوهيتهشياری .زندگی ست .خداست ،نمی شود شرح اش داد ، آنچه،ورای عشق

  است. گفتنغيِر اين  است. گفت ،اينو قالب و کالُبِد  خارج از چارچوب را می گذاريد،

 . ساده نيستکتايی ي . زبانِ بلد نيستيمرا زباِن يکتايی  .حرف می زنيم دويیمی دانيد ما همه اش به زباِن 

باز هم دويی داريم.  و همين زبان است ه، اما باز بموالنا به بهترين صورت يکتايی را بيان می کندعليرغم اينکه 

 . " تو " جفایِ  :خدائيت هستيم، هميشه می گوييم ، خودِ در حاليکه ما خوِد هشياری ،مثال"

  جنس ام.در حاليکه جفاِی تو، جفاِی خوِد من هم هست. من از آن 

 شما خودش هستيد.  و خودش در شما ظاهر می شود.فقط اين گفتن نيست، خودش می آيد. و 

 بيش از اين شرحش توان کردن وليک

 از سوی غيرت سنان آيد همی

 ۀسرنيز از آنطرف ب، پهنۀ نامتناهِی مجاور، ابيشتر بگويم ولی زندگی ش دهم،صيل اشرح و تفمی خواهم بيشتر

 . چرا نگو؟ نگو :ه می دهدراز و رمز، اشار

می کنند و بجای اينکه با شنيدن اين  ر و توجيهعبيتفورا" می شنوند و  ،دارند (عقل و خيال) برای اينکه مردم ذهن

  مفاهيم و واژه ها يگانه شوند، مثل موجک در سطح می مانند.و  کلمات فرایِ جهاِن حرف ها با 

ما خودمان را از  . به عبارِت ديگر،می کنندعليرغم اينکه از جنس دريا هستند اما خود را از دريا جدا موجک ها 

 . می کنيمزندگی جدا 

، از روی ما با کلمات و مفاهيم هم هويت ايم و با همين کلمات می خواهيم آنهايی را که با ما متفاوت و مخالف اند

ا با چسبيدن و با هم هويتی با اين کلمات را بايد رها کنيم و اين لحظه زمين حذف کنيم. متوجه نيستيم که همۀ م

 ...می خواهم بيشتر بگويم ولی  :روی پاهای خود قائم شويم. اين عيِن خدائيت است. برای همين می گويد

 تن زنم زيرا ز حرف مشکلش

 هر کسی را صد گمان آيد همی

 . مشکل می شود، زيرا حرف زدن ساکت می شوم :موالنا می گويد

مردم هشيارِی جسمی دارند و از جنِس کلمه و از جنِس واژه و مفهوم اند. با کلمات هم هويت اند و حاضر نيستند 

 مفاهيم و واژه ها را رها کنند. در حاليکه مفهوم از زندگی جداست. مفهوم، مِن ذهنی ست. 

  :امروز داريم که می گويد در غزلِ . مِن ذهنی توهمی ست که خودش را بطور توهمی از زندگی جدا کرده
  ما مثل ذره در آن نور می رقصيم. ی بسوی نور در سقف است ومظهِر روزن ،دل

 لحظه، در حرکت و در رقصيم. يیِ در فضايی بناِم فضاِی يکتا همۀ ما انسان ها

 و مفاهيم  م با کلماتدر اين توه و جدا کرده ايم ،از خدا ،خودمان را از اوو خيال، وهم تدر  ،مصنوعا"حال، 

 .کلمات را رها کن شتاب کن، :می آيد ۀ راز و رمز، فرود ازهر طرف هم سرنيز .بازی می کنيم
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آشکار می کنند که در سطِح زندگی قرار  روشنیبه  ،ما نگرانی و افسردگیِ  ،وحشت، ترس ،ما زندگیِ  سختیِ 

 گرفته ايم. موجکِ درياييم و به زير و عمق نمی رويم. 

  ولی نمی خواهيم به اين ترتيب ادامه دهيم. 

  :هشدار و تذکرمان می دهد موالنا
اما در وضعيتی که شما قرار داريد، مشکل بتوان گفت که هم هويتی و هشياری جسمی ذهنی را رها کنيد و به 

 می توانيد از فُرم ها بيرون ِبکِشيد قائم شويد. هشياری ای که 

ری را که در چيزهای مختلف سرمايه گذاری کرده ايد بيرون بکشيد و درک کنيد، مشکل بتوان گفت که همۀ هشيا

 . است تبديلصحبت از توجه کنيد که روِی سخن و جوهِر کالم، مفاهيم و واژه ها و کلمات نيستند بلکه 

صد  .گمان و خيال می کنندتوجيه و صد جور و حرف ها را می شنوند زيرا مردم اين  ساکت می شوم ،بنابراين

 هم هويت می شوند. ، مفاهيم و توجيهاتگمان و خيال و دوباره با آن  و جور مفهوم درست می کنند

 چون ما از همان جنس هستيم.  ست، خداشناسی، مفهوم شناسی نيست، خودشناسی

  .به ما تحميل کردندی بود که مفهوماسمی که روی ما گذاشتند اولين 
 ند که تو ، فهماندمان اسمِ وقتی اسِم مان را صدا می زدند با نگاه و محبت و توجه و لبخند همراه بود و با تکرار 

 با اين مفهم، با اين اسم، يکی هستی. 
بعد پديده ها و موضوعات و چيزهای ديگری را بصورت مفهوم به اين اسم و مفهوم اضافه و چسبانديم و 

 شکل گرفت. ،مِن ذهنِی توهمِی ما تيب،به اين تر بزرگش کرديم و
  حال، می خواهيم از اين مِن ذهنی رها شويم.

 منم سکندر اين دم به مجمع البحرين

 که تا رهانم جان را ز علت و بحران

 که تا ببندم سدی عظيم بر يأجوج

 که تا رهند خاليق ز حمله ايشان

 :توجه کنيد
از اين دو دريا، َسمُبِل هشيارِی جسمی، ذهنی ست و يکی  می رسند.دريا به هم  يعنی جايی که دو ،مجمع البحرين

 ديگری َسمُبِل درياِی حضور و شما اسکندِر اين لحظه هستيد. 

 . تقاطِع اين دو درياهم مرزی و و اين َدم و علت و ُبحراِن جان، توجه کنيد. همچنين به  به کلمۀ اسکندر

و ابياتی از  . بنا به تعريف مادقت کنيد ولين بار در قرآن مطرح شدهدر بيِت ديگری، از يأجوج، مأجوج که برای ا

ست و همينکه هم هم هويت شدگی با چيزهای اين جهانی  يأجوج،، خواهيم خواندکه عارفان و بزرگانی ديگر 
  هويت شويم، مقولۀ ديگری بنام مأجوج، پا به عرصۀ وجودی شما می گذارد و متولد می شود.
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 :پسهم هستند. مزدوج اند. اين دو هميشه با 
 .)البته اينطوری تفسير کرده اند( ، همان اسکندر استذوالقرنين

 .، توهماِت جسمی و اين جهانی ستما درونِ  هم هويت شدگیِ  ،يأجوج
 هميشه با هم اند. و درد . هم هويت شدگی ناشی از مجموعۀ هم هويت شدگی هاستدرِد  ،مأجوج

  ديگر حمله می کنند.که به انسان هاِی  اندباشندگان ذهنی يأجوج، مأجوج، 

اين موضوع را برای اولين بار گويا ابن سينا به می کنند.  تشبيههمانطور که می دانيد ذوالقرنين را به اسکندر 

 پيروی کرده اند.  اواز بقيه اصطالح آورده و بيان کرده و بعدا" 

برايمان  من ذهنی و ، ذهناسم ارسطور را می شنويم وقتیمعموال" شاگرِد ارسطو بوده.  و سکندر آدِم سفاکاِ 

 .و عشق ضورشود و با ياِد سقراط، حتداعی می 

 .ولی بعد از ابن سينا همه گفته اند که ذوالقرنين همان اسکندر بوده ، به ايران حمله می کند،ِد ارسطوسکندر شاگراِ 

عالمه ابوکالِم آزاد، در پاکستان  حقيق ها،تحقيقاتی در اين مورد صورت گرفته که طبِق يکی از اين تامروزه 

  :می گويد ،است
تحقيق امروز در قسمتی از شاهنامه هم بعنواِن کوروش شباهت دارد. مشخصاِت اوصاِف ذوالقرنين بيشتر به 

و در اين گفتگوها ذوالقرنين يا اسکندر يا به اعتبار گفتۀ ايشان، کوروش،  به قومی می رسد  که م خوانديخواه

 استاد معنوی جلوه می کند. ِت يک بصور

 . قرار گرفته ايد تقاطِع دو بحرسکندِر اين لحظه. يعنی شما در منم ِسکنَدِر اين َدم، يعنی منم اِ  :وقتی می گويد

 هشيارِی بی فُرم. بحِر بحِر هشيارِی جسمی و 
  :پاسخ می دهند .دپرسمی  از شگفتی های آنجا ،قوم می رسداين به وقتی  پس ذوالقرنين يا اسکندر،

می ور موجوداتی بنام يأجوج و مأجوج زندگی می کنند که به ما حمله ، )همانطور که فردوسی هم می گويد(در اين کوه 

شما جلوی اينها را گرفته و سدی ببنديد.  برای مقابله با اين موجودات، هر بهايی را بپردازيم.ند. ما حاضريم شو

 .وِی انسانی چيزی طلب نمی کندبرای بستن اين سد، جز نيراسکندر 

  .انسانی شما را نمی خواهد جنبۀچيزی جز برای بستن اين سد،  ،اين بدان معناست که يک اُستاِد معنوی

 .سد را بوسيلۀ انسان ها می بندداين البته 

 . کرده انداقتباس از قرآن  آنها اختالِف نظر دارند ولی همگیبستن اين سد کمی با هم چگونگِی مختلف، در  فایِ رَ عُ 

 .يأجوج و مأجوج و اسکندر صحبت شده در موردِ سورۀ انبياء  96سورۀ کهف و آيۀ  98تا  94در آيه های 

در رابطه با اين حکمت ها يا گفتار، با که پيشنهاد می کنم  .می دانيد که اُستاد کريِم زمانی يک تفسير قرآن هم دارند

شما بعنواِن با مطالعۀ ميراِث فرهنگی مان، و  ،مختلِف فرهنگی مانتوجه به معانِی دقيق و عميق کتاب های 

 خودتان استفاده کنيد.  گسترش و پيشرفتِ خودشناسی و معلومات برای آن از و  محقق، برويد و نگاه کنيد
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نبايد هيچکدام از اين منابع را از ياد ببريم يا در اثِر نفوِذ همين يأجوج و ما زيرا اين ميراِث فرهنگی ماست. 

بگذاريم. اين آثار ميراِث فرهنگِی ما هستند و برای کشِف  شانکنارمخالفت ورزيم يا  با آنهامأجوج يا مِن ذهنی، 

 نمی تواند ما را محروم کند.مراجعه کنيم. کسی هم و حق  داريم به آنها  منابِع فرهنگی نياز، به همۀ اين ،حقيقت

می توانيد جان  اسکندِر اين لحظهبعنواِن ، جسمیو  یذهنهشيارِی و  حضورزندۀ هشيارِی شما در تقاطِع دو  ،پس

 يد.هانرَ بِ  ُبحران را از علتِ 

 يعنی مرض و بحران است.  ،يم که جاِن انسان ها در علتاما متوجه 

 . ازحتما" در مرض و بحران هستيد ،ديه اذهن خالص نکرداقامتگاه هشيارانه از خودتان را در اين جهان اگر شما 

و برای ارزيابی کفايِت  دان را جسم و يک مجسمه می بينيت، خوددهشيارِی جسمی دارياين است که  نشانه های آن

 . دمی سنجيان را با ديگران تخود، خود

 يا زياد. ،يسه کند، يا کم می آوردبمحض اينکه مقا و البته مِن ذهنی اينکار را می کند

ا غرور و خود بزرگ بينی، به حسی بنام حِس حسادت به ما دست می دهد. حسود می شويم و يا ب با کم آوردن،

 از باال نگاه می کنيم. ديگری 

 که تو کوچکی و من بزرگم، رابطه را به هم می زند.، به کسی از باال نگاه کردنمثل يک مجسمه، 

نگاه با چشِم حقارت گران يا تحقيِر ديگران، رابطه را با درد همراه می کند. من نمی توانم به کسی که حسادت به دي

 من :بگوييمو به سمتی می رويم که عشق بورزم. در حاليکه ما می خواهيم به کسی حِس حسادت دارم، می کنم يا 

 .مياز جنِس زندگی هستو تو 

بحر،  مسئوليت و مأموريِت من در تقاطع اين دومن اگر از جنِس زندگی باشم تو را زندگی می بينم. بواقع 

، انتقاِل خود از مرکِز ثقِل اين فضای جسمی ذهنی به فضای حضورزندۀ و هشيارِی  ذهنی هشيارِی جسمیبحرِ 

 بسازم، ببندم.زندۀ حضور است و به اين ترتيب سد و مرز خود را در مقابِل فضای جسمی ذهنی 

 بيندازم.است،  هشيارِی حضوربحرِ آنطرف که  يعنی خود را از فضاِی بحِر ذهنی به

 سازد. بايد بخود را خودش حراست از بايد بسازم، هر کسی سِد خودم  ،راحفاظتی خود  سدِ 

اگر يک  نند.، حد و مرزها و عالئم را مشخص و آشکار می کالبته اُستادهای معنوی مثل موالنا، سد ساز هستند

در اين سد سازی و تعيين خط و او باشيم، می تواند  نزديکِيا  و در خانوادۀ ما باشد ياما  دسترسِ استاِد معنوی در 

  سد بسازيم. می توانيم با همکارِی هم، جمعیبه ما کمک کند. مرز 

ر برابر يأجوج، متمرکز و دانسانِی مان را  ِی متمايزِ کيفيت ها و ويژگی ها، هم با همکاری و مشارکتِ ما بايد 

 بسازيم. جمعی  دِ سَ  ،مأجوج

يا يأجوج، مأجوج  اسکندر و اين يأجوج، مأجوج، تعاريفی دارند. البته از مفسراِن قرآن در مورِد ذوالقرنين ،حال

 .بکار بريمروزمره و ملموس خود اطالعات زيادی کسب نمی کنيم، که بتوانيم در زندگی 
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جوِی شير، جوِی  :که منظور از اين چهار جوی نده اگفتکه قبال" صحبتش شد، آن چهار جوی مورِد در " مثاليا 

 شراب و جوِی آِب زالل است، ٌخب ما اينها را چه کنيم؟ عسل، جوِی 

 عميق تر و ملموس تر دارند.ی يمعنابه نظر من، . نه

 تعريف و تفسير کرده اند. جسمی را موجوداتیيأجوج، مأجوج مثال" 

دارند، از  کوچکبا چشم هايی ريز و  زرد پوست یمشخصۀ مغول هايأجوج، مأجوج،  :بعضی ها هم گفته اند

 شماِل شرقی به ايران حمله می کردند. 

وجود خارجی ندارد. در غزل های بعدی  با تعاريفی هم که اينجا ارائه می دهند، نيست. يأجوج، مأجوج اينطورنه 

گوش راست شان را تشک و زيراندازمی  .بسيار بزرگ است يأجوج، مأجوج گفته خواهد شد که گوش های هم

 کنند و گوِش چِپ شان را روانداز خود می کنند. 

 در واقع يأجوج، مأجوج انسان است، انسانی که با ذهن هم هويت است. انسانی که درد دارد. 

  :در غزل می گويد
گوِش راسِت شان که بايد از زندگی  ،زيرانداز می کنند و گوِش چِپ شان لحاف آنهاست. يعنیگوِش راسِت شان را 

گيرد و می پيغام بگيرد، چون زيرشان قرار گرفته، نمی شنوند، گوِش چِپ شان هم پارازيت های بيرون را می 

 به جنبه هاِی انسانِی ما، حمله می کند.  و موجِب واکنش می شود همان کهشنود، 

 .تجربه نکرده باشد ، بی خوابی راچکس نيست که در اثِر مشکالت و سختی ها و گم شدن در فکرهاهي

  :ها، به ما حمله می کنندفکرصورت به  روز، ه، هميشه، چه شب، چيأجوج، مأجوج
اگر شغل در آينده چه می شود؟ اين کسی که با من زندگی می کند اگر ترک ام کند، چه می شود؟ بدبخت می شوم. 

 . هزار فکِر لَِق ديگر که با آنها هم هويت ايم ...ام را از دست دهم، اگر فالن بيماری را بگيرم، و 

 هر کدام از اين فکرها زندگی را می دزدند و درد ايجاد می کنند. 

  هميشه با هم هستند. با هم می آيند. مثِل هابيل و قابيل. يأجوج، مأجوج، ُمزَدَوَجند.

نبينيد کاری نمی توانيد پيش در خودتان حران را شما در خودتان ببينيد. اگر شما علت و بحران را بُ  پس، علتِ 

 ببريد.

به وضعيت ، انیجهبه چيزهای ناپايداِر اين  ،قضاوت هستيد، مقاومت می کنيد در حالِ آيا  :در خود توجه کنيدشما 

 در حاليکه چنين نيست.. ؟دهيدمی گی و جاودانِ ماندگاری خاصيِت ها، به انسان، به بدِن خودتان، 

 درد می ِکشيد. ويِژگِی جاودانِگی و ماندگاری بدهيد، پايدار، بی ريشه و گذرا و ميرا، ی ناوضعيت هابه وقتی 

 غلط است. در برابر رويدادهای اين لحظه مقاومت 

 مرا آزاد می کند.  ،اول بودم مرا از جنِس آن هشيارِی که ازاين لحظه بدون قيد و شرط،  تسليم و پذيرِش اتفاقِ 
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در حالِت تسليم و صبر، جرياِن برکِت زندگی از المکان به مکان، از هشيارِی حضور و فضای يکتايی به مکان، 

 می ريزد. به فکرها، به ذهن و به تن ام

از ديگران،  حِس حسادت، ميِل به انتقاد و نقص بينی، عيبجويیزير نورافکن خود می گذارم.  را خودوقتی تسليمم، 

 می بينم. در خود  ميِل به مقايسه، ميِل ابراز واکنش در برابر شنيده ها، را 

 قدرت است ولی اآلن می فهمم که نشاِن ضعف است. می کردم که واکنش نشانۀحال فکر به تا 

خود واکنش،  يعنی مِن ذهنی دارم و از جنِس زندگی نيستم. وقتی اين موضوع را به ياد می آورم، حتی حينِ واکنِش 

 آرام می گيرم.را کنترل و 

و از بدون عذر خواهی بگونه ای قضيه را توجيه  . وقتی واکنش نشان می دهم وواکنش را نمی پسندندَمردم، 

به  می دهم،را گرفته و به خود اختصاص  جلب توجه، نظرشانبا و  ازخود جانبداریبا ديگران، صحبت  طريقِ 

 تقويت و بزرگ می کنم. توجيه خود را  اين ترتيب نقطه ضعف و مِن ذهنیِ 

 . عدم واکنش منفی، مِن ذهنی را کوچک می کندمن بايد کوچک شود.  مِن ذهنیِ در حاليکه 

وقتی می بينم که حال ندارم و بی حوصله ام، ميل به بازی با بچه ام ندارم، " علِت بحران نيستند؟  ،اينهاهمۀ آيا 

نداده. به  وبايد به من زندگی می داد  همسری که به نظرم،همسرم را دوست ندارم، اصال" به بچه ام توجه ندارم، 

 اينها، علِت ُبحران نيستند؟... و ، " ميل من رفتار نمی کند، نمی توانم کنترل اش کنم

 ِن خوِد مان هستند؟!.اصال" می دانيد که يکی از عواملی که ما را در مِن ذهنی نگه می دارد، نزديکا

تو اگر به حضور برسی بايد  :" من می بينم، حتی در عمل، کسی می خواهد عوض شود، همسرش به او می گويد

 د ".ننمی گذار ولیاينطوری و آنطوری بشوی و او واکنش نشان می دهد، او می خواهد عوض شود، 

پيدا نکنيم؟ خودمان برکِت زندگی را به جهان  ما چرا نورافکن را روی خود نيندازيم؟ خودمان ريشۀ بی نهايت

 نياوريم؟ ما مسئوِل خودمان هستيم و نه همسرمان!.

تالش است و روی خود کار می کند،  در همسرمان که نور افکن را روی خود انداخته ودر رابطه با اگر ما مثال" 

اين طور رفتار می کردی، با فالنی آنطور رفتار می کردی و بچه ات اين اتو اگر به حضور رسيده بودی ب :گوييمب

اش محکم ذهنی را در موضع نه تنها او را کمک نمی کنيم، بلکه وی   ...را نمی گفتی، آن کار را نمی کردی و 

 وا می داريم.  واکنشاو را به اومی شويم،  مثبتِ  نگه می داريم و مانع تغييرِ 

  چکار داريم!. ... ذهنی،مِن گيرافتادن در واکنش يعنی 

 ديگران. کنترلِ  علت و بحران نيست؟ علت يعنی مرِض  سترِ از جنس و در بِ کنترل، آيا 

حواِس تان بر اين است که او چکار می کند، هيچ موقع به دقت و  تمرکز وشما اگر يکی را کنترل می کنيد، 

 ان به حضور برسند. ما با اينکار نمی گذاريم نزديکاِن م  نمی رسيد. ،حضور، به خدا

 کنترِل نقش است.  ،از بچه هايمان رفتاری خاصهم هويت شدن با نقِش مادری يا پدری، انتظار و توقع 
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  در آرامش نخواهد بود.هم  هتا زمانی که نقِش مان را نيندازيم، به حضور، به آسايِش نمی رسيم. خانواد

 .سکندر، کوروِش اين لحظه هستممن اِ  :بگوييدخانواده تان آراِمش يابد، کنترل نکنيد.  ميل داريدشما اگر 

 آگاه بوده. نيز آن جهان راز و رمِز به برخوردار و اين جهانی از ِخَرِد انسانی بوده که  ،کوروش

بر . وقتی بوده ، مهربان. ضمن اينکه قدرت داشتهِخَرِد آن جهانی را به فکر و اَعماِل اين جهانی می ريخته

را  انششمشيرکه  افراِد طرِف مقابل، با ،خواستهمی خود  سربازانِ از ، و پيروز می شده کردهمتجاوزين غلبه 

 ...ديِن شان آزاد می گذاشت. انتخاِب د. مردم را در ن، نجنگندگذاشتمی زمين 

 ست که در اثِر فضاداری .باورها سطحی اند خدا هم فضا دار است. چرا؟ برای اينکه فضا دار بود و می دانست

و تحميِل عقيده، انسان ها در اعتقاِد خود محکم تر شده و به کفر  ها می توانند به حضور برسند. زير فشار انسان

به جای دل قرار سنگ شده را  د، ذهنِ نبه داگما می چسب ،در عقيده و در واکنش و ِسفت عجين ،سطحی می گرايند.

 . است اين علِت بحران و دنند ديگران را از بين ببرناست که به راحتی می توادليل همين  به می دهند و

د، نميل به ايجاد درد داريم. يأجوج، مأجوج به ما حمله می کن و درونی علِت بحران يعنی اينکه ما يأجوج، مأجوجِ 

 فساد و حمله.ما هم به ديگران حمله می کنيم. يأجوج، مأجوج يعنی 

 و حمله، ذاِت يأجوج، مأجوج است. نی مِن ذهنی فساد، يع

 .می بندم من سِد عظيمی بر يأجوج، مأجوج :حاال، می گويد

 اول در دروِن مان َسدی ببنديم.

در اين لحظه حاضر و و شديدا" بيندازيم مرکِز ثقِل مان را به سمت يکتايی توجه و اين سد بستن، يعنی خود و 
 ناظِر ذهِن خود باشيم. ويِژگِی و جنِس آگاه و هشيار بودن را ازدست نداده و به جهان کشيده نشويم. 

به شما را بيرون کشيده و فرض کنيد شما در فضاِی يکتايی هستيد، عوامِل بيرونی، يأجوج، مأجوج می خواهند 

به  ت، آنجا که با تمام هستی و فرای آن يکی و يگانه می شويد،، در آن فضاِی يکتايی و وحدحمله کنند. آنجاشما 

 شما دسترسی ندارند. 

آب می رويد، زنبورها  استخر می پريد و زيرِ  به درونِ  وقتیشما را دنبال می کنند، انبوِه مسائل، مثل زنبورها، 

   ت.زيِر آب بيايند. زيِر آب، فضاِی يکتايی و روِی آب، فضاِی زنبورهاسنمی توانند 

  و ايجاد درد و پريشانی و عذاب می کنند. می ريزندبه سرو روِی تان ، زنبور ها درا بيرون بياوري انسرت

 يأجوج، مأجوج است. ، زنبوراينجا،  حاال

نمی توانيد با آنها بجنگيد. يک  و در ضمن اين را هم بگويم که اين يأجوج، مأجوج ها تعدادشان خيلی زياد است

شمارش و ، قابل تعدادشان خيلی زياد است ولی نمی شود با آنها جنگيد.عده می گويند با يأجوج، مأجوج بجنگيم، 

 نيستند. بهترين عمل اين است که وِل شان کرد. کاری به آنها نداشته باشيد.هم قابل شناسايی 
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ی داشتيد، چه گفتيد، چه شنيديد، کی چه گفت، چکار کرد،  من، چگونه شما کاری نداريد که در گذشته چکار کرديد

 زير برويد.. يداستخر شيرجه بزن همه را ول کنيد. يأجوج، مأجوج اند. به داخل آبِ 

، دکني شان شناسايی د؟ مگر می توانيدشناسايی کني دبرای چه می خواهي ،می آيندان ت را که دنبالِ انبوِه زنبورهايی 

  د.ی زنند. نهايتا" يکی از آنها را از بين ببريفوری نيش م

  ، نمی توانند آنجا بيايند.دبهترين کار اين است که زير آب بروي

به فضای يکتايی بپريم. مرز اينها سد عظيمی ست. اگر شما سد ساز  ،بحِر ذهن اآلن ازراه اين است که ما  تنها

هستيد و سد خود را ساخته ايد می توانيد به ديگران کمک کنيد که آنها هم سد خود را بسازند. که خاليق، مردم، 

 . نه". ، َسدی بسازم که َخاليق بَِرَهند ردم را بَِرهاَنمدی بسازم، مَ " من سَ : گويدنمی  ،ِبَرَهند. موالنا

 اين هم نحوۀ تواضع و درست گفتن است. مردم مسئوِل َسد سازی خود هستند. 

 د سازی کنيم.ما نمی توانيم ديگران را مجبور به سَ 

که  اجازه بدهيد که در اينجا مطالبی را که در مورد يأجوج، مأجوج آمده بخوانيم. اين تحقيق به شما نشان می دهد

در دروِن شما چه می گذرد و بزرگاِن ما اين موضوع هم هويت شدگی و چسبيدن به اين جهان بصورِت مِن ذهنی 

 .بلهرا به چه صورت بيان کرده اند و آيا شناسايی از اين موضوع داشته اند؟ 

 هم هويت شدگی، جدايی، مِن ذهنی، را بکار می بريم. :امروزه ما عباراتِ 

يأجوج، مأجوج استفاده می کردند. باز کردن اين موضوع به شما کمک می کند که متوجه شويد  :قديم، از عنوانِ 

و انسانيت شما که همان هشيارِی حضور است بوسيلۀ چه موجوداتی هر  شما چه می گذردشخِص که در دروِن 

 .؟. چرا آِب زندگی نداريممورِد حمله قرار می گيرد؟لحظه 

 ند. هيچ آبی نمی ماند.بلعاينها همۀ آِب دريا را می که در ابيات بعدی خواهيم خواند 

 .به هم چسبيده اندبا دو رنگِ متفاوت، در طبيعت هم چنين مقوله ای نموِد عينی دارد. دو دريا 

 به هم رسيده اند.  ،مشهور به مجمع البحريندو دريا، 

فرض کنيد و قسمِت  ،فضای ذهن و جسمی ،قسمِت تيرۀ دريا راموالنا، بعنواِن تمثيل اين مثال را بکار می برد. 

 حضور.  ، فضایِ را شفاِف دريا

 زيرا اين موجوداتِ  ،شنا کنيد و مرز را بسازيد آنبه سمت شفاِف  تيرۀ دريا، شما بايد تالش کنيد که از قسمتِ 

 خطرناک در طرِف تيرۀ بحرند. در ذهن هستند.

يأجوج، مأجوج به دروِن شما نمی نداشته باشيد، ی وهشيارِی جسم اگر شما در ذهن، حِس هويت و حِس  وجود

 چون يأجوج يعنی حِس وجود در ذهن. توانند راه پيدا کنند. 

وقتی شما از  تحريک شدن، واکنش نشان می دهيد. محِض بِ  از آنجا کهاز کجا می فهميد حِس وجود داريد؟ شما 

 هستيد.ی ذهن و جسم فضا ما راه يافته. دربه دروِن شتان می آيد و واکنش نشان می دهيد، يأجوج دِ چيزی بَ 
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وقتی تواِن  ،ازکوره در می رويد، حوصله تان سر می رود، بِدتان می آيد ،وقتی می ترسيد، خشمگين می شويد

تنها مأموريِت و فقط  آدم ها مزاحم و نفهمند،فقط شما می فهميد و همۀ پذيرِش تان کم است و فکر می کنيد که 

 عالئم ُبحران اند و نشانگِر وجوِد مِن ذهنی. شماست، اينها از، آزار و اذيت شان

 :از فردوسی برايتان می خوانم

بعنواِن يک اُستاِد معنوی جلوه کرده و ما هم می پذيريم و در اثِر قضاوت ها اين مفهوم  ،ِاسکندر در ادبياِت ما

لت عِ ر زندگِی مان بکار گيريم. ما می خواهيم ما می خواهيم معنا را گرفته و د پذيرفته شده را خدشه دار نمی کنيم.

 حِل شان کنيم.  و شناسايیحران هايی را که داريم، و بُ 

 .ستيزه نمی کنيممقاومت و به واژه ها و داستان ها توجه و قضاوت و 

 اين مطلب، چه تغييری در من بوجود می آورد؟  :از خود بپرسيد ، شماهر مطلبی را که می خوانيم

 مطلب را مطالعه کردم؟  رای چه اينب

 .صحبت کرديم یامروز در مورِد چهار جو

 از بيرون جستجو می کنيد؟ جوشش و حرکِت آنها را منبِع از دروِن تان می جوشد؟ يا  یآيا اين چهار جو

 د؟ بايد کاری کنيد. ندر شما وجود دار ها آيا اين علِت ُبحران

 کهنه، به شما حمله می کنند؟  های رنِجشِ  ،دردهای گذشته آيا يأجوج، مأجوج هاِی ذهن،

 ؟  ، باعِث بی خوابِی تان می شوداز گذشتهيادآورِی موضوعی آيا 

 پشيمانی از گذشته داريد؟  آيا حِس تأُسف و حسِ 

 همراه با درد.  ،يک فکر اينها همه از جنِس يأجوج، مأجوج اند.

  ی می کند.همراهآن فکر را يادتان می اُفتد درد هم با فکر کردن، موضوعی از گذشته به وقتی 

نبسته  خود را  َسدِ ، پس، به شما حمله می کننداگر آنها، به مثابۀ انواع فکرها و دردها ند. با هم هستيأجوج، مأجوج 

 نفوذ کنند. به دروِن شما، ايد. َسد را بايد ببنديد. با بستن َسد، يأجوج، مأجوج نمی توانند 

اين فکرها را هم با هشيارِی  (چاله چوله و خرابی) ُخلَل و َفَرجِ  .فکر می آفرينيد ،شما از حضور ،اينصورتدر 

. آن موجودات از هستيد در طرِف هشيارِی حضور، در فضاِی يکتايیيعنی  ،حضور محکم می کنيد. در آنطرف

 شما چون .نمی توانند حمله کنند ِی شما، به بی فُرمهاجنِس جسم هستند. شما بی فُرمی تان را تجربه می کنيد، فُرم 

 .هستيدهم خالق و  فکر می کنيدخوب  ،فُرم داريد، جسم داريددر اين جهان زنده هستيد، البته  ديگر فُرم نداريد.

 : نيست که کسی بگويدبه اينصورت ما، ُبعِد مالِی ماست.  اين را هم بگويم، قسمتی از ُبعِد جسمیِ 

ولی مفلس ام. کارم در اموِر مالی پيش نمی رود. هر کس کارش در اموِر مالی پيش نمی  ،من به حضور زنده ام

 . اموِر مالی پيشرفت کند ست که نمی گذاردرود، بداند مِن ذهنی دارد. مِن ذهنی 
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ت، اداره ای که کار می کنم بدرد نمی خورد، همکارم حسود اس :، يا عباراتی مثلِ اگر شما با رئيِس تان دعوا داريد

مِن را به زبان می آوريد، پس،  ...و همه ظالم و بر ضِد من هستند، در مسيِر زندگی ام همه مانع ايجاد می کنند، 

 دهنی داريد.

 ايراد در شماست. شما در علِت بحران هستيد. 

 و مالی مادیعِد فيزيکی و بُ برکِت زندگی ، کار کند، بی منِ  ،بروز کندبجوشد و  کسیِخَرد از اعماِق وجوِد وقتی 

 سيراب می کند، مردم هم به او حمله نمی کنند.او را 

مثِل آِب روان راهش را پيدا می کند و می رود. اين شخص، ولی  .نهدوستش دارند، مردم همۀ من نمی گويم که 

 ستيزه می کنيم ُخب مردم هم جلوی ما می ايستند. وقتیولی 

جواِن بيست، بيست و پنج ساله ايم و کار تجارت را با  ،زيرا ،دنجلو می روو من های ذهنی، انرژِی مِن ذهنی 

اما جلو می بريم بسط و گسترش داده و شور و و سعِی زياد شروع کرده و اينطرف و آنطرف می دويم و کارها را 

در  ،يستدمی اما که جلوِی مخالفی را هم ايجاد می کنيم  انرژیِ  به موازاِت آن، جلو می بريمبيشتر هر چه کار را 

 نقطه ای کامال" ما را متوقف می کند. مِن ذهنی اينطور عمل می کند. 

، انرژِی مخالف را همراه مناين  می آفرينيد، منولی وقتی با  ، جلويتان را نمی گيرند.دشما با مِن ذهنی نيآفرينياگر

می کند. بخاطر همين است  کاسبِی تان شروع به عقب راندنِ  در مرحله ای، اين انرژِی مخالِف،خود می آفريند. 

 . يعنی با مِن ذهنی آفريديم. بله. خالصه. اُفتيمکه خيلی از مواقع ليز خورده و پايين می 

 :فردوسی می گويد
 خيلی پاک می رسد.و مردمی  اسکندر به شهر

 فردوسی، شاهنامه، پادشاهی اسکندر

 بپرسيد کايدر چه باشد شگفت

 کزان برتر اندازه نتوان گرفت

 نداريم؟.حيرت انگيز تر از آن عجيب و غريب است؟ که  یاينجا و اکنون چه چيز :می پرسد

  .يأجوج، مأجوج استهمين  ، سد بستن جلویِ هر چيزشگفت انگيزتر و شايد مشکل تر از اينکه  منظور

 زبان برگشادند بر شهريار

 به ناليدن از گردش روزگار

 از گرِدِش روزگار ناليدند.، مردِم آن شهر

 را يکی کار پيش است سختکه ما 

 بگوييم با شاه پيروزبخت

 در پيش داريم، که با شاه پيروزبخت در ميان می گذاريم. مشکلی و کاِر سخت

http://ganjnama.com/View/32/67/1675/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_Ferdosi/%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/32/67/1675/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_Ferdosi/%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA.html
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 بدين کوه سر تا به ابر اندرون

 دل ما پر از رنج و دردست و خون

 پس، مردم به اسکندر، استاِد معنوی گفتند که يأجوج، مأجوج به ما حمله می کنند.

 کوِه سربه فلک کشيده، ما ُپر از درد و رنج و خون هستيم. در اين 

 حمله می کنند.به ما از طريِق ذهن، يأجوج، مأجوج و  اين کوه، کوه ذهن است

 ز چيز که ما را بدو تاب نيست

 ز ياجوج و ماجوج مان خواب نيست

 خواب به چشماِن مان نمی رود.از يأجوج، مأجوج  .که تاِب مقاومت و ايستادگی در مقابل آن را نداريم حمله ای

 چو آيند بهری سوی شهر ما

 غم و رنج باشد همه بهر ما

 وقتی مثِل دريا بسوی ما سرازير می شوند، تعداِدشان بيشمار و سيل آساست.

جمعی و  ند؟ مخصوصا" در بعضی از جاها دردهایِ آيا هم هويت شدگی ها همراه با درد، به بشر حمله نمی کن

همه به بحران و در مکان هايی ناگهان درد بيدار می شود  ،کهنه وجود دارد. درد بايد تغذيه کند. بايد مواظب باشيد

  درد، درد می خواهد. .کنندمی درد ايجاد برای رفع درد، می اُفتند. 

  بيان کرده اند.يأجوج، مأجوج  با عنوانِ را  موضوعفردوسی يا عارفان، اين 

 . طلب می کنندبيشتر با درد را هر چه أجوج، هم هويت شدگی يأجوج، م

 :نيدکبه خودتان نگاه  هم . بطوِر شخصیکنيمشناسايی را حملۀ يأجوج، مأجوج  ،جمعیکه دسته الزم است در اينجا 
 ."من درِد کهنه دارم" 

اگر رنِجِش کهنه دارم، اگر کدورت و کينه نسبت به کسی، نسبت به همسرم، نسبت به فاميِل همسرم، نسبت به 

 از جنِس دردمنفی،  درد دائم بيدار می شود و درد می طلبد. اين يک فضاِی انرژیِ اين برادر يا خواهرم دارم، 

  د.يانيد و ذوبش کنروی آن بتاب را حضور درد از بين نمی رود مگر اينکه نورِ  .است

   :شما وقتی عقب ِبکِشيد و ناِظِر ذهن باشيد، نوِر حضور را می تابانيد. نوِر حضور، نوِر شناسايی می گويد

 من رنِجش دارم ولی اين َرنِجش را بايد بيندازم. 

 ست. ۀ تواين سرماي بيندازی.رنجش و دردت را نمی گذارم  ،نمی توانی  :مِن ذهنی می گويد

 .درست است نگه داشتِن دردواهد شما را از طريِق گوش و گفتار و استدالل متقاعد کند که می خاو 

شما به کمک نوِر حضور شناسايی کرده ايد که بايد آن را بيندازيد، اين شناسايی ادامه دارد. نگاه می کنيد، ولی 

  " نمی شود ". نه. توانم بيندازم.من می  می خواهم بيندازم. َمن :کافيست که مِن ذهنی بگويدستيزه نمی کنيد. 

 هر وقت مِن ذهنی در امور دخالت می کند، در واقع به يأجوج، مأجوج کمک می شود.
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 من می توانم. من زودتر از ديگران می توانم. . من :شما می خواهيد به يأجوج، مأجوج کمک کنيد، بگوييداگر 

ِظر، تماشاگِر کاِر خدا، هستيد. اين نور روِی يخ و درِد اينطور نيست. قانوِن مزرعه ست. شما بعنواِن حضوِر نا

 شما می تابد و ذوب می کند. 

 دست را می سوزاند، فوری آن را می اندازيد.  ،آهِن داغدرست مثل اينکه آهن داغی را کِف دسِت تان بگذارند، 

 دازيد.آن را می انوقتی متوجه می شويد که کينه و رنِجِش کهنه هم مثِل آهِن داغ است، 

و می بيند که اين درد و در فرد يا در خانواده يا در دويست ميليون نفر آدِم يک ناحيه،  وقتی حضور نگاه می کند

 از آن کناره می گيرد. الزم نيست 

 راه می اندازند که مردم کنند. دعوا می بر پا کرده و درد ايجاد بزرگ چند سال يکبارغوغايی يأجوج، مأجوج 

چرا جنگ کرديم، ما برادريم، ما انسان هستيم،  " :َشند، بعد از مدتی که درد کامال" تغذيه و سير شديکديگر را ِبکُ

 !!.!"انسان که با انسان جنگ نمی کند

 آدم که ُمرد؟!.کشتار و چرا اين را اول نگفتيد؟ بعد از اينهمه 

 پس، تو در علِت ُبحران هستی. 

 :. پسدر جمع هم شناسايی کنيم ودر خودمان اول ما می خواهيم اين علِت ُبحران را 
 َسِد عظيمی بر يأجوج می بنديم. يک عاِرِف کامل می تواند اينکار را بکند. شما هم يک عارف هستيد.

  :کامل جان آمده ای دست به اُستاد مده. خالصه. فردوسی می گويد
، شان با آمدنِ  .ينها بسوِی شهِر ما می آيندا وقتی :، تعريف می کنندستاِد معنویاسکندر يا اُ  برایاهالی آن شهر 

 .بهرۀ ما غم و رنج است

 همه رويهاشان چو روی هيون

 ها پر ز خون زبانها سيه ديده

 . است زبان هاِيشان سياه و چشم هاِيشان ُپر خون ،ُشتر(هيون) رويهاشان مثِل 

 سيه روی و دندانها چون گراز

 که يارد شدن نزد ايشان فراز

 قد َعلَم کند؟  شانان مثِل گراز است، چه کسی جرأت دارد در مقابِل دندان هاِيشروِيشان سياه و حمله می کنند،  وقتی

 همه تن پر از موی و موی همچو نيل

 بر و سينه و گوشهاشان چو پيل

 فيل است.شبيه گوِش موهايشان آبی و پهلو و سينه و گوش هايشان رنگِ تِن شان ُپر مو و 

 گوش بستر کنند بخسپند يکی

 دگر بر تن خويش چادر کنند
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  :در غزل هم داريم
 لحاف گوش چپستش فراش گوش راست

 دان به شب نتيجه يأجوج را يقين می

  :لحاف شان گوِش َچِپ شان است و زيرانداِزشان گوِش راست. در اينجا هم همين را می گويد
 می خوابند يک گوش را بستر می کنند و يکی ديگر را هم مثل چادر روی خود می اندازند. 

در واقع، گوِش راست مطيع و تسليم تر از گوِش چپ است. دريافِت رضايت از افراد از طريِق گوِش راست امکان 

ازند. يعنی َسِر سازش و پذيرتر است. يأجوج، مأجوج گوِش تسليم و پذيِرِش شان را مثل ُتَشک زير خود می اند

 تسليم ندارند.

 ای بچه زايد هزار ز هر ماده

 کم و بيش ايشان که داند شمار

 بچه می زايند.  )است (عالمِت زياداز هر ماده هزار 

، يک خشم، يک رنجش، يک کينه، هزاربچه می زايد. پس يک فکِر هم هويت شده، هزار بچه می زايد. يک درد

بچه می زايد. تعداِد آنها را چه کسی می تواند تعداد زيادی تماِم زندگِی شما را آلوده کند. کافيست که يک کينه فقط 

 بشمارد!.

 :در غزل هم داريم
 ز هر شمار برونند از آنک از قهرند

 که قهر وصف حق است و ندارد آن پايان

 . " مِن ذهنی هستيم"  :وييمما چه هستيم؟ ما از جنِس خدا هستيم. خدا بی پايان است. حاال، ما اشتباها" می گ

، " من، مِن ذهنی هستم. من می خواهم درد و هم هويت شدگی ايجاد کنم"  :ب فرض کنيد که خداييت می گويدخُ 

چقدر درد و هم هويت شدگی می تواند ايجاد کند؟ بی نهايت. قهر حالتی ست که ما خودمان را بعنواِن حضور 

 بيفتيم. اِب خدا و به گرفتاری به عذشناسايی نکنيم و به توهم برويم. 

 ده، دوازده سال، برای انسان اشتباه است. بيش ازما اينکار را می کنيم. ما اشتباه کرديم. هم هويت شدگِی 

  :مدارا می کندخوشخويی و ماليمت و  زندگی چند سالالبته 
دوازده سال هم بعنواِن هشياری درشکِم ُنه ماه، می توانی در شکِم مادرت بمانی، ُنه سال، ده سال، همانطور که " 

 ." ذهن بمان ولی بيش از اين حق نداری، بيشتر مدارا نمی کنم

 تو را من فرستادم، اصال" تو خوِد َمنی. بايد عقب ِبکِشی وبسوِی من برگردی." به زباِن ساده صحبت می کنيم. 

د. باش اندازه حد و ازکه می تواند خارج قهر، خاصيت و صفِت خداست . " آنجا، در توهم و ُخرافات خبری نيست

 يکی يکی ِبکُشيد. آنها را شما نمی توانيد با يأجوج، مأجوج، مبارزه کنيد يا تعدادشان را بشماريد يا  ،بنابراين
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  :يأجوج، مأجوج، با اين شناسايینفوِذ بلکه می توانيد ذهن را ِبکُلی تعطيل کنيد. 
  اََثر می شود.، تعطيل و بی " در توهم های ذهن، سرمايه گذاری کنماآلن من آِب حيات ام و نمی خواهم " 

و همۀ زندگی شما را آلوده  ،کينه و می دانيد رنِجِش کهنه با خود حمل می کنيداگر بعنواِن زن يا مرِد خانه، شما 

رنِجِش انجام نمی دهيد و از نظِر زندگی قدغن است،  را که اينکار ُخب، در محيط خانوادگِی تان َسم پخش می کند

 تان را می اندازيد. 

بچه ها اين جرو بحث و دعوايی که با همسرم دارم، َسم در خانه پخش و نمی گوييد اينکار غلط است؟!. نمی گوييد 

  .؟!و برای خود يأجوج، مأجوج درست کنم انجام دهماينکار را ؟!. نمی خواهم درا مسموم می کن

 يأجوج، مأجوج هستيد.خالصه. شما هميشه زير حملۀاصال" 

 به گرد آمدن چون ستوران شوند

 تگ آرند و بر سان گوران شوند

 .حمله می کنندبعد مثِل گورخران جمع می شوند و مثِل چهارپايان خالصه 

 را می خوانيم. ی شاهنامه يک روز انشاءهللا همۀ قسمت ها. د درست می کندحاال، اسکندر می آيد و سَ 

و پاِدشاهی اسکندر در شاهنامه ست،  همۀ آن قسمتی را که مربوط به يأجوج، مأجوجفرصت نشد که امروز 

  آن را مطالعه بفرماييد.شما می توانيد تشريف ببريد بخوانم، 

خودتان را به فضاِی حضور  ،درست می کنند. در واقع شما از فضاِی هشيارِی جسمی را چطوراين َسد حال، 

ارِی شديِد شما در اين لحظه، حضوِر شديِد شما در اين لحظه و تماشاگر بودِن ذهن و اينکه منتقل می کنيد. هشي

 حمله کند. به آن يأجوج نمی تواند  کهست ی همان َسد ،ديگر جذِب ذهن نشويد

 ، شمشيِر خدا هم هست.در لحظه حضوِر شماذهن، ناِظر بودن شما بر 

 رستپَ ز ياجوج و ماجوج گيتی 

 خرام و نشستزمين گشت جای 

 ازان نامور سد اسکندری

 جهانی برست از بد داوری

  .حران استدارد، در مرض و بُ و جهان اعتياد و حرص دنيا به اين  است و هر انسانی که گيتی َپرست

اسمش يأجوج،  ،ديگر و وضعيت های امنيت از انسان هاو توقع و طلِب  زندگی خواستن از چيزهای بيرونی

  .است تمأجوِج گيتی َپَرس

به هيچ طريقی در می توانست وارد شود ونه  نه از باالسد در مقابل يأجوج، مأجوج، طوری ساخته شد که يأجوج 

در شما بجوشد و باال بيايد،  یاجازه دهيد که آن چهار جوشما هميشه زيِر نورافکِن خود باشيد، وقتی  ن نفوذ کند.آ
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ُخلل و فَُرِج اين فکرها را احساساِت زيبا بگيرد و عشق داشته باشيد، جسِم تان هم  وفکرهايتان در بيرون سازنده 

 سالم باشد، َسد را ساخته ايد و آنجا جای نشستن و خراميدن و راحتی ست. 

 جهان از آن َسِد معروِف اسکندر از قضاوت های بد در امان ماند.

حرِف مردم در مورِد من اعتبار : ه آنقدر داريد که بگوييدآيا خودتان از قضاوت های مردم در امان ايد؟ آيا ريش

ندارد و مهم نيست؟ هر چه در مورِد من فکر می کنند مربوط به خودشان است؟ هر قضاوتی که می کنند مربوط 

 به خودشان است؟ من فقط مسئوليت ام اين است که ريشۀ بی نهايت در اين لحظه در زندگی داشته باشم.

 ندارم.  رُدمبه مَ د. کاری وشَ جُ ز من بِ وی ااين چهار جُ 

  مان اند؟ از خودتان بپرسيد.آيا مردم از قضاوت های شما در اَ 

 برو مهتران خواندند آفرين

 تو مبادا زمان و زمين که بی

 ز چيزی که بود اندران جايگاه

 فراوان ببردند نزديک شاه

  :خالصه، بزرگان بر او آفرين گفتند
 . ". و از هر چيزی خدمت شاه بردند اما او نپذيرفت الی نباشدزمان و زمين از تو خ" 

 :دعا کردن هستيم ما در حالِ  است. و مکانلحظه، المکان ، همين می توانيم بگوييم زمان و زمين
 . " از اين خاصيِت اسکندری خالی نباشدمی آفرينيم بصورِت المکان و مکان و هر چه که بصورِت فُرم " 

 خود برگرفتنپذرفت ازيشان و 

 جهان مانده زان کار اندر شگفت

 خودش را عقب کشيد و همۀ جهان از آن کاِر او در شگفتی شدند. و اسکندر شاه نپذيرفت

اگر بتوانيد سدی درست کنيد که  .َسِد خودتان را درست می کنيدپس بنابراين، شما بعنواِن اسکندر در اين لحظه، 

عدۀ زيادی را هم از حملۀ يأجوج، مأجوج حفظ کنيد، خوشا به حاِل تان. اگر نه که برای خودتان سد درست کنيد. 

سد درست کمک انسانی می رسانيد و اگر برای کمک به ديگران هم . سد درست نمی کنيد که چيزی گيرتان بيايد

  برای پول نيست. ،می کنيد

 شيد.بکِکه شما خودتان را از جهان بيرون اين است اينکه اينجا فردوسی هم نشان می دهد، برای کما 

 

ردی ست. در مورد يأجوج، مأجوج که گفتيم اينها آرايش و صف وَ هرَ مطلبی که می خوانم از شيخ شهاب الدين سُ 

 آرايی های درونی هستند که بافِت شان از فکر است و درد.
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 الغربية تأليف شيخ شهاب الدين سهروردیقصة الغربة 

دنيا در خيال من می  بِ و حُ  پس اين کشتی ما برسيد به کوه يأجوج و مأجوج يعنی در اين حالت انديشه های فاسد
گشت و در آن وقت پيش من بودند پريان . يعنی قوت خيال و فکر. و در حکم من بود چشمه ٴ مس روان يعنی 

ا، يعنی قوا را تا بدميدند در آن مس که آتش شد. پس از آن سدی ببستم ميان من و حکمت. پس بفرمودم پريان ر
ُحکِم   در و  َپريان  آن وقت پيش آن بودند  يأجوج و مأجوج ، يعنی انديشه های فاسد.

مياِن   تمآتش شد و از آن سّدی ببس که   در آن ِمس  تا بدميدند پس بفرمودم َپريان را    روان ِمسُّ  چشمۀ  بود  من 
 ًسِر عاد و َثمود تهی و  کلّه های  و بديدم در راه من  پروردگاِر   ۀوعد مرا   و مأجوج و حقيقت شد من و يأجوج 

گذاشتم که من ساخته ام و در آنجا خطوط  و در قاروره ای  بر تختهای ايشان . و بگرفتم َثَقلين را با افالک پوسيده 
 . هاست

انديشه ای که ما با آن هم يعنی حالتی که انديشه های فاسد، به يعنی رسيد مأجوج  پس کشتی ما به کوه يأجوج،

از اعماِق وجوِد ما نجوشد، انديشه ای که در آن حِس وجود باشد، انديشه ای که ما ، انديشه ای که شويممی هويت 

با آن هم هويت شده ايم، انديشه داده و  اختصاصبه خود برای آن تأييد بخواهيم، انديشه ای که از ديگران گرفتيم و 

هشيارِی جسمی که در و  چيزهاِی جهانیو چسبيدن به  دنياو عالقه و اعتياد به و ُحِب  ،کرده ايمنای که ما توليدش 

 . چرخيدخياِل من می 

ارادۀ نظر وبه به  و با من بودنداز جنِس ِخَرد  خيال و فکر قوایِ و از جنِس هشياری  یپريانآن لحظه، آن موقع، و 

 شدن دميدند. و آتش تا ذوب  متراکم و ِمسِی وجودم، بخشِ در آن من تسليم شدۀ 

، من بعنواِن هشياری و يأجوج، مأجوج يعنی انديشه هايی که من با آنها هم هويت بودم پس بعد از آن سدی ميانِ 

 . البته وقتی ما با انديشه ای هم هويت شويم، حتما" درد همراه آن است. ببستم

درست مثل اينکه قسمتی  امتحان کرده ايد. به هر چيزی که بچسبيد، آن را ِبکَنند يا کم شود، درِدتان خواهد آمد.شما 

 از وجودتان را می ُبرند.

مانند قوم  ،آن هشيارِی ناب بر من آشکار شد و بی اصالتی و بی ريشه گِی يأجوج، مأجوج ،آن حقيقت ُکلیپس، 

 . گشت، مسلم م آثاری از آنها نماند و نهايتا" مغلوِب قانوِن جارِی زندگی شدندکه در اثر ظلم و ستعاد و ثمود 

 ساختم و هر لحظه مأمور حفاظت از ُبرِج مراقبتِ هشيارِی جسمی و هشيارِی حضور حدودی برای   ومرز

  م. حضورهست

 اين موضوع چه گفته اند.بزرگاِن ما راجع به که کنيد ه توج .از بزرگان می خوانم تناز چند سريع، اشعاری حال 

پس ما اآلن متوجه شديم يأجوج، مأجوج موجوداِت کوچولو و عجيب و غريب نيستند، ِجن نيستند، اينها همان هم 

، از از جنِس ديو يم،را که از جنِس هشيارِی حضور ، انسان هاما هستند که ما درونیِ  ها و دردهایِ  هويت شدگیِ 

 .است نباِل ايجاِد درد برای خود و ديگرانکه دائم د کرده اندجنِس باشنده ای 
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  سنايی

 د باشفس خود سَ پيش يأجوج نَ 

 د باشرُ مُ فعيش چون زُ پيش اَ 

پس معلوم می شود يأجوج همان نفس است. در مقابل او مثل سد باش. با هشيارِی حضوِر شديد در اين لحظه و 

کاری و زير کنترل داری، نگاه می کنی مِن ذهنی را نی که ناظر بودن بر َنفس يا مِن ذهنی، سد درست کن. تا زما

اگر جلوی افعی  درد است تو ُزُمُرد باش. می دانيد که ُزُمُرد رامِن ذهنی که  افعیِ  . در مقابلِ انجام دهدنمی تواند 

عِی درد را چشم هاِی افناِظر بر فکر و انديشه، به مثابۀ ُزُمُرد  بگيرند چشم هايش کور می شود. هشيارِی حضورِ 

  می زند.نيش شما و ديگران را کور می کند وگرنه افعی 

 خاقانی، ديوان اشعار، قطعات، شمارهٴ ۸۸

 رگرفتاسکندر آمد و در يأجوج دَ 

 جال درگذشتعيسی رسيد و نوبت دَ 

 می شود می بندد.  داسکندر و عيسی هر دو حضوِر شماست. دری را که يأجوج از آن وار

 . انجام دهدکاری نمی تواند  ،برسد، َدجالکه عيسی 

و د ورزی رَ خِ  . بجایِ جلوه می دهدرا وارونه  امورکه ست فردی و جمعی در اين جهان ا َدجال همين مِن ذهنی

 . ضرر می زند. بکار می اندازدآن را  عکسِ  در عالم و در پندار و گفتار و کردار، نيکی ايجادِ 

 نيکی اصطالحی ست که فالسفه و عارفان بکار بردند. 

هن تان وناظِر ذکه شما حاضر هنگامی ست نيک،  گفتار و کردارِ پندار و ولی نيک آن است که از المکان می آيد. 

 د.ننيک می شو همۀ اعمالآنموقع ست که  .حضور داريددر لحظه  .هستيد

 .اين خوب است :قراردادی طبقِ برای ذهن، د. می کن و قضاوت و خوب ذهن بدمی رويم و  ذهن بهوگرنه 

 بد است.  آن :ی ديگرقرارداد طبقِ 

 اثنا، تعريِف ما از مقوله ای بعنواِن بد، ممکن است در جايی ديگر خوب معنا شده باشد.  در اين

 .ست خردمندی و در آن زيبايی هيچ موقع بد نمی شود.که ِخَرد و برکِت زندگی ست، اما نيک 

 و عکس ندارد.  the goodنيک کلمه ای ست که انگليسی آن هست، 

 خاقانی، ديوان اشعار، قصايد، شماره ۱۳۵

 خصمش به مستی آمد از ابليس همچنانک

 يأجوج بود نطفه ٴ آدم به احتالم

 دشمِن ما با هم پياله گی و به پيروی از ابليس مست شده. 

http://ganjnama.com/View/228/233/27751/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_Khaghani/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/228/231/14905/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_Khaghani/%D8%AE%D8%B5%D9%85%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2.html


488 . برنامهحضور گنج   2013 

 

35 
 

 محتلم است. موالنا اين تمثيل را می زند که يأجوج، نطفۀ آدمِ 

  .محتلم می شود  )معموال" در جوانی صورت می گيرد(می بيند  سکسی مرد خوابِ  وقتی

  :تمثيل می زنندخواِب ذهن را بستری برای ِاحتالِم انسان می دانند و در اين رابطه موالنا و خاقانی 
تبديل و در شوره زار کاشته شود، تلف شده و گيرد نخود قرار ِبسَتِر ُرشدِ در جايگاه و  یتخم آدماگر همينطور که 

ديوی  و دير شدهاما  وجه اين بيهوده کاری می گرددمتازاين خواِب باِطل، انساِن بيدار شده  ،شودنمی به انسان 

 .هريختخود را بصورِت انسانی زيبا درآورده و گ

را در کاِر غيراصولی انجام می دهيم، تخم زندگی ، درخواِب ذهن، هم هويت ايم، خشمگين می شويمهم وقتی ما 

 درست نيست.و يأجوج است و  ددر خواب صورت می گيراين به هدر دادِن زندگی . دهيمهدر می شوره زار به 

 يأجوج درست می کنيم. يأجوج هم از نطفۀ آدم است.  ،در خواِب ذهن

خلِق بجای ذهن سرمايه گذاری می کنيم. در نتيجۀ آن،  خوابِ در  ی را که زندگی و آِب حيات استنطفۀ آدمما، 

 يأجوج و درد و هم هويت شدگی متولد می شود.  ،انسان و نيکی

انداخته و از خود همۀ اين توضيحات می خواهد ما را متوجه کند که چقدر مهم است که نور افکن را روی خود 

 :بپرسيم
 .؟" فکری که به َسرم می آيد، با آن هم هويت ام يا نه و آيا اين انديشه" 

گوش راسِت شان را که از زندگی پيام می گيرد، زيرشان گذاشته و روی آن خوابيده اند و يأجوج ها همه گوش اند. 

 کمتر می شنوند و پارازيت ها را می گيرند. که رو قرار دارد با گوِش چِپ شان کر شده و 

 مردمبرای به اصطالح حفظ و نگهدارِی مِن مان، حرف های خوِب وقتی در خواِب ذهن هم هويت شدگی داريم، 

 که می خواهيم می شنويم.  آنطورآنها را يا  را نمی شنويم

 بيدار شويم. غفلت  خوابِ اين بايد هر چه زودتر از  .اشتباه ستو اين نوع برخورد 

که به ميل خود هر چه را می را گوش چپ  و زير بگذاريم کر و که از ايزد پيغام می گيرد،را گوشی  ما نبايد

، فعال دشمن ماست و از جنِس يأجوج است وی توهمی  منبرای حفظ ونگهداری من اش که و خواهد می شنود 

  کنيم.

باشندگانی از جنس فکر و درد می کنيد که تعدادشان  صف آرايیِ  زندگی را صرفِ ۀ يعنی چه؟ يعنی شما، سرماي

 به شما حمله می کنند. بی شمار است و هر لحظه

  :ا می ِکشيم و به آدمی ديگر تزريق می کنيم و می گوييمدرست مثل اينکه ما تمام قدرت مان ر
 داده ای!. او. ُخب تو که اآلن زور نداری! همۀ زور و قدرت ات را به " زورآزمايی کنيمحاال بيا " 

 زور و قدرِت ما موقعی ست که ما در هشيارِی حضورباشيم. زور و آِب زندگی مان را برای خود نگه داريم. 

 کنيم. درد و هم هويت شدگی اصل نيست.نندهيم. درد درست  به يأجوج، مأجوج
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 ست. مااينقدر به باور افتخار کنيم. حضور شرط اصلی نبايد باور جسم است. 

  ". من اين باور را دارم، آن باور را دارم، حتی جانم را بخاطرش می دهم" 

 مثل خشم و ترس، جسم است. باور اينها را بوجود می آورد. ،جسم است. هيجاناز جنِس اين کفر است. باور 

واقعيت اينکه ما فيزيک داريم، باور هم داريم. وقتی باور به بدِن مان، فيزيک مان ِاعمال می شود، پاسخ اش 

 هيجان است. 

اِن ترس است هيج ،ترسناک فکرِ حاصِل ناگهان می ترسيد. تجسم کنيد که از جايی می افتيد، چشم تان را ببنديد و 

 تأثير می گذارد. تان  جسمِ  که بر

ما دائما" اينکار را می کنيم. به آدم ها نگاه کنيد، دائم افکاِر ترسناک و خشمناک و مضطرب دارند اين حالت نيزدر 

پيداست. صورِت آدم ها را نگاه کنيد. کامال" مشخص است که صورِت شان نشان می دهد که در آن پشت ها قيافه 

ذرد. صورِت شان گرفته ست. هر لحظه در احتالم هستند، يعنی با يک عنصِر شيطانی در خواب همبستر چه می گ

 می شوند. 

 نظامی، خمسه، خردنامه، بخش ۳۶

 گروهی در آن دشت يأجوج نام

 چو ما آدميزاده و ديوفام

 اما رنگِ شان شبيه ديو بود. بودند که مثل ما آدميزاد، در آن دشت گروهی يأجوج نام

شان، آنچه که بر آنها غالب است، ديو و پس معلوم می شد که يأجوج، مأجوج ِاسانِس شان هشياری ست ولی رنگِ 

 شيطانی و هم هويت شدگی ست.

 ن، در نيايش خداوندسعدی، بوستا

 سکندر به ديوار روئين و سنگ

 بکرد از جهان راه يأجوج تنگ

 ترا سد يأجوج کفر از زر است

 نه رويين چو ديوار اسکندر است

 اسکندر به ديوار رويين، روی و ِمس و سنگ، راِه يأجوج را بست. 

 .های گليم مان که با آنهاهم هويت شده ايم) (مثل گل .زر آن چيزی ست که ما در ذهن با آن هم هويت ايم :سعدی می گويد

  .ددوست داريد جلوی يأجوج سد ببنديبا چيزهايی که و می خواهد بگويد که شما در ذهن نمی توانيد بمانيد و ا

 بايد از ذهن خارج شويد.  ،در فضاِی ذهن درست کردرا نمی توان سد  يأجوج، مأجوج اند) خود از جنسِ  ،(گل های گليم

http://ganjnama.com/View/110/116/9248/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_Nezami/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B4%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/118/124/10212/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C_Saadi/%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
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و جوهر و هر موقع ما ِاسانِس  کفر يعنی هم هويت شدگی. کفر يعنی پوشاندن. می گويد. يأجوِج ُکفرسعدی از 

يعنی يأجوج درست می شود و اين همان جفا هم هست. از زر است. چيزی که  ،می پوشانيم، ُکفرمان را  خداييتِ 

 .رويين نيست اِر اسکندرپس بنابراين، مثِل ديو اسمش را زر گذاشته. ،در جهان است ،برايت مهمترين

اآلن برای مردمی که با ذهن هم هويت اند و  .منظورش از روی و ِمس چيزی ست که در ذهن برای ما مهم نيست

 بخورد. مهم نيست. مگر اينکه سرشان به ديوار نه.اصال"هشيارِی حضور مهم است؟  منيت و غرور و درد دارند،

ا به جايی برسد که بدن مان خراب شود. روابِط مان با همسر و بچه ها م رد. ما نمی خواهيم بگذاريم بحران دربخو

 ، پر از درد و ترس و کينه و رنجش و حسادت باشيم و بعد اقدام کنيم. به هم بريزدو دوستاِن مان 

 زودتر شناسايی کنيم؟ مسئوليِت خود را آنموقع خيلی دير شده. آنموقع هم می توانيم اقدام کنيم اما بهترنيست 

 ، از مأموريِت سد سازِی مان در برابر يأجوج، مأجوج چيزی نگفت.مان مهمِ از مسئوليِت به ما کسی 

  ما را به تازيدِن با غرور تشويق کردند.پايين  سنينِ  هم از همانبرادران يوسف 

چه زودتر هر در برابر حملۀ يأجوج، مأجوج سِد اسکندر را  :تذکر و هشداِرمان می دهند ،والنا وبزرگانم حال،

  .خواهد شدهر چه ديرتر، مشکل تر  بهتر است. ،درست کنيد

  زودتر و بهتر می توانيد برآييد اما اگر پانصد هزار شوند، کار مشکل تر است.پانصد يأجوج، مأجوج  شما از پسِ 

 بهتر است.  ،ترهر چه زود، اما از عهده شان برآمدمی توان باز هم اگر چه 

 از تذکره ٴ دولتشاه
 يأجوج حادثات جهان را چه اعتبار

 با من که در شکوه چو سد سکندرم

 از جنِس حادثه و که  یانسان ، وموضوِع حضور و مِن ذهنی در رابطه با ،اينها را می خوانم تا ببينيد بزرگان

 :؟چه گفتند ،وضعيت ها و اتفاقات می شود
  .يأجوِج حادثات، يعنی هر چه که اتفاق می تواند بيفتد

 قات، يا هر چه که می تواند ذهن نشان دهد و تغيير می کند، حادثات هستند، از جمله بدِن ما.اتفا

وقتی با شکوِه َسِد اسکندری، اعتباری ندارند.  ،انسانشکوِه با من، با  در همانندیيأجوِج حادثات، اتفاقاِت جهان، 

يد، از جنِس حادثه نيستيد. اتفاق نمی افتيد. هست و اتفاقات و وضعيت ها و رويدادها شما حاضر و ناِظربه حاِدثات

 َسِد اسکندريد.يأجوِج حاِدثات نيستيد، 

 در رابطه با اين موضوع انواع نظرات را برايتان می خوانم تا از زاوايای مختلف به آن نگاه کنيد.

 قنبری نيشابوری  

 يک طرف يأجوج ظلم و يک طرف ملک امان

 اندتيغ شه را در ميان سد سکندر کرده 



488 . برنامهحضور گنج   2013 

 

38 
 

 فضاِی حضور است. ،ُملکِ امنيت ديگر فضای ظلم است، طرفِ  ،يک طرف فضای ذهِن من دار

خدا هستيم. بين اين دو فضا، تيِغ خدا که  فضاِی حضور، ما شمشيرِ  درتيِغ َشه، خداست. پس معلوم می شود که 

  .حضوِر شماست، َسِد اسکندر است

 جامی
 چاره در دفع خواطر صحبت پير است و بس

 نه بر يأجوج بستن خاصه ٴ اسکندر استرخ

، رنجش های قديم، الگوهای هم هويتِی شرطی شده، اتفاقات و حواِدِث گذشتههاِی خاطراِت هم هويت شدگی 

و  ند و ا و فرسوده و سالخورده پيريأجوج اند و همنشين هايی  نبخشيده و دردها و هر چه که در ذهِن شماست، 

اختصاصِی خاصيِت ويِژگی و که  شود حواِدِث بی اعتباِر گذشته و رخنۀ يأجوجِ  نفوذمانِع بس. کسی می تواند 

 شما همان اسکندريد. و داشته باشد.  را اسکندر

 .برگشتيم به غزِل مان

 ۲۰۷۲شمس، غزل شماره  مولوی، ديوان

 از آنک ايشان مر بحر را درآشامند

 که هيچ آب نماند ز تابشان به جهان

 اند وز عنصر دوزخ از آنک آتشی

 عدو لطف جنان و حجاب نور جنان

. از پيچ دادن وضعيت ها و رخنه در ذهن و خشک يأجوج، مأجوج دريا را می آشامند. همۀ آب دريا را می گيرند

و شکيبايی، و از شدِت حرارت و گرمی که به عذاب و دردهاِی مان می دهند و شعله َوِرشان  صبرکردن قدرِت 

   می کنند، هيچ آِب زندگی برايمان نمی ماند.

نه تنها با  .در حاِل حرکت استاتومبيلی  شبيه سرعِت صد کيلومتری ،ذهن مقدار حرکت دارد، اين حاِل بِد ما

اين اتومبيل را پداِل گاِز اگر يک لحظه هم  يم.با سرعت زيادی هم جلو می رو بلکه فکرها و با دردها هم هويت ايم

  نمی ايستد.باز فشار ندهيم، 

را کم تان  ذهنِ  سرعِت اتومبيلِ بتوانيد  تاالزم است نورافکن روی خود و نظارت بر ذهن انداختن  ،مدتیبرای 

 کنيد.

فضاِی رشد را می بلعند.  ما هويت ايم، بطور اتوماتيک آِب زندگیِ اين باشندگان، اين الگوهای ذهنی که با آنها هم 

 .و می سوزانند و نمو ما را با دميدِن نفِس زننده و جور و ويرانگِر خود، خشک می کنند

همواره تبديل شود، يأجوج، مأجوج ها نه تنها همه را می بلعند بلکه مان به کيفيت زندگی  بايدچه که آنيعنی هر 

 . مان هستندآِب زندگی بلعيدِن و منتظِر  دهاِن شان بازکفتار مثل 

http://ganjnama.com/View/97/99/4696/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 پس از مدتی متوجه می شويم که انرژیِ اين مقوله را در خود ببينيد.  .خود توجه کنيدرابطه با شما به اين نکته در 

 هدر رفته. زيادی

مان را بلعيده دائم حوِل چند موضوع که فکرِ و ستيزه  اختالف و دعوارابطه ها خراب، در خانواده ها تشنج و  

چند موضوع مشغلۀ هر روز ما شده و تمام ... بعد حوِل موضوعی ديگر و بعد موضوع ديگر و  تکرار می شود.

 زندگی ما را بلعيده. حيات و آِب 

 بدهکار هم هستيم.در اُفت و بی حاصلی و کمبوِد آِب زندگی، 

 !!!." را که شما می بلعيدبقيه را از کجا بياورم، همه " بقيه اش را هم می خواهند. 

 بيشتر بده. !!!.بيشتر بده.  

آِب کنيد،  شانبی اعتبار و را بيشتر شناسايی کنيد و بيشتر بيندازيد جنِس يأجوج، مأجوج هم ولی وقتی الگوهایِ 

را  تان تخم نسل و زندگیِ  ذهن، را در آنها سرمايه گذاری نمی کنيد و در خوابِ  ، کيفيِت زندۀ زندگیزندگی

 می کنيد که حاصلی ندارد.نه ای سرمايه گذاری موقعيت و فضا و ظرف و قضيدر

راه می دائم می چرخيد، می چرخيد، می چرخيد، بحث و جدل ی فکِر هرزدر هر حوِل هر موضوعی و شما 

 27با ِخَرِد زندگی کار نمی کنيد؟!. و اينها در خواِب ذهن است. چرا بيدار نمی شويداندازيد. 

موضوعاتی که در فکر حوِل آنها می چرخيد، مسئله نيستند، مسئله اين مِن ذهنی ست که می خواهد از . آرام باشيد

هم در خدمِت زندگی ست. می خواهد به ما آنقدر درد  مِن ذهنیهر چيزی سوء استفاده و ما را درگير کند. البته 

قرص می گيريم و مشروب می نوشيم  يم.نمی شو موضوع  اکثرا" متوجه ايناين مقوله متالشی شود.  لِ بدهد که کُ 

  :می کنيمتر و مواد مخدر مصرف می کنيم و خودمان را گيج 
 . چاره اش اين نيست. نهم چه می گذرد ". ا " به هشياری درختی بروم و نفهمم در زندگی

 خوشبختانه همه اينطور نيستند.و . !چاره اش بيداری ست. تو نمی توانی بيشتردر خواب بمانی

 را ياری می دهند تا بيدار شويم.در گذشته هم بوده اند، ما که ، بيدار در جهان معنوی اُستادانِ 

د، همين يأجوج، نرا می بلع نکفتاری آِب زندگی مااند و مانند ما را جذب کرده و گرفته  عنوان ها و بهانه هايی که

 م.يم، بايد جلويشان َسد ببنديم بجنگيمأجوج اند و با آنها نمی توان

   :جهنم را تعريف کنيدحقيقتا" شما می خواهيد  اينها منسوب به آتش اند. آتشی اند. از عنصِر جهنم.
 جهنم، ذهِن پر از مِن ُپر از درد است.

همين اآلن عده ای در آن هستند و تعداد کمی هم در بهشت هستند. اين يأجوج، مأجوج ها دشمِن لطافِت بهشتی اند. 

عالئم و راهنمای حرکت و مشی شما آن چهار جوی  عمِق وجوِد ما سرچشمه می گرفتند. ازکه  یهمان چهار جو

 حاضر و هشيار باشيد. ، در لحظاتی که به درد شما می خورندهستند و درست اينجاست که 

 کنيد.  بارورفکرهايتان را و خالقانه بتوانيد هشيارانه 
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آن چهار جوی را موهبت و نعمِت . و کاربرد ندارند حاصلهمينکه به خواِب ذهن برويد، آن چهار جوی ديگر 

 می مکند.  يأجوج، مأجوج

 . کنيممی چهار جوی، برای خودمان و ديگران درد ايجاد  زمانی که در خواِب ذهن بسر بريم، از آن

 شان کنار هستند. وقتیاين چهار جوی راهنمای ما در عدم هم هويت شدگی ها و شرطی شدگی هادر حاليکه 

دشمِن لِطافِت  و دردها درد استها و شرطی شدگی ها چون نتيجۀ هم هويت شدگی  يم و فراموش شان کنيم،بگذار

بهشِت فضاِی حضور، فضاِی يکتايِی اين دور از  .، پس در جهنِم ذهن و درد می مانيمبهشتی اند و حجاب نوِر آن

  .لحظه

و ريشۀ  بسر برمدر فضاِی يکتايی ب نکند. ای ست که اين جهان مرا به خود جذ لحظه ، حالت وبهشت؟ بهشت
 اين بهشت است. .بی نهايت داشته و حِس ابديت کنم

محبت اينجا و از آنها حِس امنيت، حِس دوستی و  ، ازکه جذب هزار چيز شده امحالت و لحظه ای ست  ؟جهنم
 جهنم است.  اينو (اسکندِر لحظه نيستم و سِد يأجوج، مأجوج ام را نبسته ام)  و حمايت می طلبم.عشق و

جاودانگی و سرزنده گی و شعف و حياِت ابدی ام را هيچيک قادر نيستند به هر آنچه وابسته و چسبيده ام، چون 

که می کنم  تصور . با يأجوج، مأجوج ها در افتاده وبسر می برمو ستيزه  دردتأمين کنند، دائم در سرخوردگی و 

قوی تر می شوند. تعداِدشان هم زياد است وازعهده شان هيچکس نمی تواند  بارهر  لیو بر آنها غلبه کنممی توانم 

 برآيد.

  :امروز موالنا و فردوسی و بقيه بزرگان گفتند
 . َسد.بايد َسد ببنديد

 ز هر شمار برونند از آنک از قهرند

 پايانکه قهر وصف حق است و ندارد آن 

و افزودن  درد ذهن و توهم به انباشتِن هم هويت شدگی و در . به توهم رفتيداما در ذهن و  شما از جنِس خدا هستيد

 28 دهيد.می ادامه يأجوج، مأجوج 

هم را  یآن فراوانی و آن بی نهايتدر اين جهان، دامنۀ انرژِی می توانيم قادريم و اگر بخواهيم،  به عبارتی ديگر،

 منفی گسترش دهيم. اينکار را هم کرده ايم.در جهِت 

 شما جنگ های جهانی و جنگ های منطقه ای را در نظر بگيريد، جنگ بزرگترين پيروزِی مِن ذهنی ست.

بين جنگ  به جان هم انداختِن مردم، تحِت عناويِن دسته و گروه، و به راه انداختنيأجوج، مأجوج موفقيِت بزرِگ 

 . بودبايد هشيار  است.دو کشور 

]، می تواند تعداِد زيادی را بی خانمان کند، بکشد، سرمايه های ملی را ويران کند، شما نگوييد که خدا از آن جنگ[

 باال نگاه می کند و درست اش می کند. چنين چيزی نيست.
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انرژِی  می توانيد فراوانی را بصورتِ  محفظۀ محقر و نکوهيدۀ ذهن باقی بمانيد،. اما اگر در شما خداييت هستيد

 .بکار بريددراين جهان ، به تکراربی حد و  منفی و ُمَخِرب،

  اما همينکه به فضای يکتايی کشيده شويد، يکدفعه، به جنگ می خنديد. از جنگ تعجب می کنيد.

جنگند، توهين به انسان نيست؟ می ديگر  چندميليون نفر با چندميليون نفرِ وقتی کمی با چشِم حضور نگاه کنيد، 

ک نيست؟ ديوانگی نيست؟ چطور می توان اين مورد را توجيه کرد که اآلن يک خانواده ای با دو فرزند در ضحِ مُ 

 .!بميرد. يا فلج شود وفردا به جنگ برود قرار است آرامش زندگی می کنند، مرِد خانواده 

 ا ايجاد می کند؟اين معضل ر چه؟و  ؟کی را توجيه کرد؟. بشری درامِ از هر دو طرف!!!؟، آيا می توان اين 

 مسخره نيست؟ بعد هم همان آدم هايی که با هم سِر جنگ داشتند، با هم دوست می شوند.

ما نمی خواهيم قهِر خدا را در اين موضوع را چه؟ و کی؟ پيش کشيد؟ ما فقط می خواهيم آن را شناسايی کنيم. 

 م. مبادا اينکار را بکنيم.زياد کنيو انرژِی منفی، قهر گسترش خود فعال کنيم و فراوانی را در 

 نيم. ک گسترش و فراوانی ايجادمی خواهيم و زيبايی لطف برکت و ما در 

فکرهای سازنده و احساساِت لطيف، همين لطِف جنان، نوِر ، مبناِی از ما می جوشد و باال می آيدکه آن چهار جوی 

 عجين و آميخته شدهشير  باجنان، نوِر بهشت، نوِر المکان است که می تابد. هشياری ست. همان روغنی ست که 

 نمی بينيم. آن و ما 

  :پرسيد. نآميختهشير  با ،باشيم، روغن مثبت ما بايد بدون اعتراض و بدون ستيزه ناِظِر عبور انرژیِ 
   نمی بينم؟ ".ِخَرد را " روغن کو؟ من 

باشيد، با پذيِرش پيش رويد، اين لحظه را بپذيريد، اين لحظه را بپذيريد، اين لحظه تسليم اگر شما مدتی  صبر کن.

خرِد زندگی ازشما عبوِر پس از مدتی خواهيد ديد که در اثِر ، تسليم باشيد ...را بپذيريد، بپذيريد، بپذيريد، 

روابِط تان بهترمی شود، پوِل تان زيادتر می شود،  ،بطوِر معجزآسا عوض می شوند تان عيت های زندگیِ وض

 !.تعجب خواهيد کرد که چه شد؟... مردم ميِل کمک به شما دارند، هيچکس از شما بدش نمی آيد، 

 . مستقر شده ايمدر ناحيۀ قهر بی آنکه بخواهيم اما خيلی از ما 

 ترپوششان گوش استاند و همه سِ  برهنه

 ترپوش دالنه که ديدن است عياننه سِ 

اينها برهنه اند. همۀ پوِش شان گوِش شان است. يعنی ما انسان ها تنها چيزی که در ذهن می شنويم و متوجه  :گفتيم

 و تنها راِه دريافِت مان حرف است. مفهوم و کلمه ست.  می شويم

  .، فکر استمفهوم زندگی نيست، باور استاما، 

ماهيِت ، از جوهِر زندگی از اعماق وجود، از مرکزِ  اما نه پوششی از جنِس دل کهتماِم پوِش شان گوِش شان است. 

 .هستی سر َزَند
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  وقتی مِن ذهنی داريم، مرکِز ما ذهِن ماست، گوِش ماست. دِل ما با دِل زندگی يکی ست.

شان و باورهاِی  سفت شدهيال و تصور و خاطراِت ذهن و خيأجوج، مأجوج، آن آدم ها، دِل شان، مِن شان است، 

 شان را می گيرند.  جامد و خشن و شهوتی، عقل و قدرت و حکِم عملِ  ، بنابراين از آن مرکزِ است

نگرانی  مبادا مريض شوم ". همين"  :مثال" يکی می گويد ، در نگرانی و شک بسر می بريد.رهاِی لقوشما از با

 اين چهار جویاينکه يا خدا ما را برای مريضی آفريده؟!. لَق نيست؟ آيا  ،باور اين ،در مرکِز شماست که و شک

 ؟.سالمتی و شادی و خوشبختی ماست از اعماِق وجودمان می جوشد برای که

به نظِر شما خدا ما را آفريده مريض کند؟ يا آفريده سالم نگه دارد؟. جوابش خيلی ساده ست. ولی وقتی پوشش دالنه 

 نمی بينيم. ، زالل و آشکاردِل زندگی را نداريم، از دِل مان نمی شنويم و دِل ما همين مِن ماست، عياننداريم، 

 از زندگی پيغام گرفتن.يعنی برای موالنا،  عيان ديدن
بصورِت مجسمه می بينيم آدم ها را ، پالستيکی زندگی کردن، يعنی در سطح بودنيعنی مفاهيم را گرفتن و  شنيدن

  :هم هويت ايم ،داريمکه  يیباورهابا و 
خوشم می آيد، اين ناقص است، او بی عقل  آنفالنی دوسِت ماست، اين يکی دشمِن ماست، از اين َبَدم می آيد، از " 

 ... است، 

با هيچ مرکزی در اعماِق وجودشان در . ند، هيچ عمقی ندارنکات و موضوعات را می بينند سطحِ چنين آدم هايی 

  ، سطحی و ُمَسطح اند.تماس نيستند

مبادلۀ انرژِی شان همه اش گوش اند و بده بستان و ُمَسطح اند. به بيرون و به مردم نگاه می کنند.  :موالنابقوِل 

 . " فايده ندارداين  " حرف است.فاهيم و مفقط از طريِق 

 لحاف گوش چپستش فراش گوش راست

 دان به شب نتيجه يأجوج را يقين می

اما اثِر يأجوج را در شِب ذهن، يقين می دان و  است. چِپ شان و زيرانداِزشان گوِش راسِت شان لحاِف شان گوشِ 

 زندگی شما را می بلعد. در شب، بدان که روِی شخِص شما يأجوج اثرش را می گذارد و نگو که اينطورنيست. 

مثل عقرب و مار و حيواناِت وحشی، برای آزاِر مردم، حيواناِت موذی قديم در  ،اگر به اين تمثيل موالنا دقت کنيم

در خواِب ذهن اثِر خود را می گذارند. اين يأجوج، مأجوج ها  ما هم، در شِب ذهنِ  .بيرون می آمدندشب ها بيشتر 

  ما متوجه نمی شويم.د و نما را می خورزندۀ  زندگیِ و سرگرم به مفاهيم، يأجوج، مأجوج، لحظه و 

 . بلعيدهيأجوج دير شده و آِب حيات و زندگِی َتر و تازۀ لحظه را که ويم وقتی بيدار می ش

متوجه می ، يکدفعه مپيری، سد بزند و در پناِه تعليماِت او جلوی يأجوج را بگيري اگر صاحب نظری، عارفی يا

  .و سامان می پذيرند می شوند رديفو کارها در بيرون  شدهکه زندگی درما زنده  شويم
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 متأثر از و اضطرارِ  و پيچيدگی ها ِن ما و گرفتاری هاقبال" م ِی شما در بيرون منعکس می شود.دروِن معنو

و  ، اآلن لطافترضايت نداشتنداز ما می شد و مردم هم در جهاِن بيروِن ما منعکس و پراکنده  ،يأجوجاستيالِی 

 لطيف می کند. سازگار و دلپذير و را هم  فضاِی اطرافدر بيرون منعکس می شود و ماليمت و مهربانی 

 لحاف و فرش مقلد چون علم تقليد است

 يقين به معنی يأجوجی است نی انسان

 .علِم تقليدی ست مانندِ نداِز آدِم مقلد، اَ لحاف و زير 

و با  پدر و مادر يا معلماِن مان گرفتيم، زا (برادراِن يوسف)،گران علِم تقليدی علِم ذهن است، دانشی ست که ما از دي

 . اين علِم تقليدی ست.به خود اختصاص داده ايمآن هم هويت شده و 

توليد نمی کنيد، پس علِم تقليدی  تانخود را خود فکرهایِ در لحظه، از آبشخور و منبع و منشأ آن چهار جوی، اگر 

  .تأکيد نکنيدپافشاری و روِی آن چيزی که می دانيد چندان، داريد. اگر علِم تقليدی داريد، 

 .نه .ايجاد کرده اندآنها را خودشان  ، گويیچسبيده اندبه يکسری باور چنان آنعده ای 

 را در کتاب خوانده ايد.  اين مطالِب

که اينجا می خوانيم، اين است که شما خالقيِت خودتان را بکار  ، منظور از مطالبیاين آموزش هامنظور از 

نه از کسی ديگر  بيرون ِبکِشيدخودتان را از اعماِق وجودتان  بيندازيد. فکر خود را خودتان خلق کنيد. احساسِ 

  :به کسی نمی گوييدبا زباِن آشکار و يا زباِن بی زبانی، . تقليد کنيد

  فراوانی در دروِن شماست.. نه. " من محتاج و گداِی تأييد و محبِت تو هستم" 

 در درون يأجوجی ست. و به معنی  ولیآدِم مطمئن به يقين، گرچه با قيافۀ انسان، آدِم ُمَقلِد، 

طبِق اين دانش، عده ای را دشمِن خود می داند  و دانِش تقليدی دارد و با آن هم هويت است، کسی که تقليد می کند

به اين و آن حمله خواهد کرد. بنابراين، در اساس، در ِدل، يأجوجی ست. و دلش می خواهد آنها را از بين ببرد. 

  انسان نيست. 

 روزن است کاندر وی ثلِ دل مَ  آنکِ از 

 ز شمس نورفشان است و ذره دست افشان

 چرِخِش و تابد می  به داِخِل مکانی معموال" تيره و کم نور نور آن طريق،از  که روزنی ست در سقف مانندِ دل 

 هستيم ذرات آنما هم مثل به واضحی ديده می شود. می رقصند معلق اند و ذراِت گرد و غبار ديده ايد که در نور 

  .می رقصيمارِی اين لحظه که دل است، آگاه و هشيار، معلق و سيال، در فضاِی هشي که

 .در اين نور می رقصيم ذره مانند،ما اآلن می دانيم که در فضاِی يکتايی، از جنِس يکتايی هستيم، 

 می رقصيم؟ که َسياليم و از کجا می فهميم 
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 .مقاومت نمی کنيمور که اين نور بخواهد ما را می چرخاند و می رقصاند و و هر ط هشياريم، می بينيم از اينکه

و می دانيم که همۀ وجود و  چسبيم، نمی چه که توليد می کنيمآنهر زندگی مان و به  در یوضعيتهر به  از آنجا که

د، باال و نشو د، زياد و کم مینمی رقصهر کسی، فُرم هاِی زندگِی ما،  زندگیِ  رم هایِ . فُ سترقص اهستی در 

حفظ می کنيم و با طيِب خاطر، با همان تسليم و مان را  آرامشِ  همچنانما می آيند و می روند، و  د،نپايين می شو

 شناوريم. هشيارانه در اقيانوِس نوری که می بينيم، . ممی رقصيو خود نيز برقصند  م،اجازه می دهيتوُکل 

بی رنگی، نوِر بی برای اينکه چرا می بينيم؟ ، را قرمز، رنگِ آبیچرا رنگ ها را می بينيم؟ رنگِ ما  ندر بيرو

 نوِر بی رنگ، رنگ ندارد. نوِر بی رنگ، سبب می شود رنگ ها ديده شوند.  دارد. رنگ، وجود

از پايگاِه آبی بودن  همه اش آبی می بيند.همه اش آبی ست. نوِر بی رنگ را نمی بينند. يک رنگِ آبی،  ،رنگ ها

  می شود. ديده شدِن آبی نگاه می کند ، ولی نوِر بی رنگ سببِ به نوِر بی رنگ 

 اين رنگ ها، ديده می شوند،  .می رقصيمهستيم و حاال، ما بعنواِن هشيارِی بی فُرم، در اين نوِر بی رنگ، 

، عوض می ما هستند که می رقصند ، شرايط، رويدادهای مربوط بهرنگ ها، آن قسمت های بيرونی، وضعيت ها

 شوند، ما هم لذت می بريم. 

  .خورشيد رمِز خداستد، يمی رقصخورشيد نوِر ، شما، در پس، ذره

 اين نور و خورشيد، سبب ديده شدِن رنگ ها می شود، ولی ما می دانيم هر رنگی از پايگاه خود نگاه می کند. 

قص ر ،لحظه اين نور را گم کنيد يکاگر اينجا نکته ای مطرح است اگر شما در اين نور می رقصيد،  حال،

 متوقف می شود.

 اگر بپرسيد چه شد؟ اعتراض کنيد، ديگر هشيارانه نمی توانيد برقصيد. 

 بنابراين، اگر از موضع و پايگاِه ذهن به زندگی نگاه کنيد، فقط خودتان را می بينيد و اين درست نيست.

، فقط خودتان را می بينيد و اين دکه به زندگی نگاه می کني، از پايگاهی ين، از پايگاهی که به ذهن می رويدبنابرا

مِن  بهتر است بدون دخالتِ  ،ذره می رقصيد شناوريد و ماننداگر شما در نور مثالی هم خواهد زد. درست نيست و 

باشد و ذهن  مقيمِ مبادا يکی  .د را داريدرَ بيشترين خِ  هشيارانه، البته در حالِت رقِص  .مشغوِل رقصيدن شويد ذهنی،

 . نهمن در حاِل رقصيدن ام.  :بگويد

  يعنی شما حتما" وضعيت های بيرونی تان از اين انرژی برخوردارند.رقِص آگاهانه و هشيارانه،  حالتِ  در

 .خالقانه را داريد محصول و کارايی و توليدِ بيشترين 

يد و وضعيت خودتان را نسبت به خودتان را می بينفقط از هر طرف که نگاه کنيد ، موضع ذهنی اما در حرکت از

 .خدا

 هزار نام و صفت دارد اين دل و هر نام

 به نسبتی دگر آمد خالف و ديگر سان
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مقولۀ وقتی  .نور است و روزن است و ذره در آن می رقصد، هزار نام دارد ،اين دلی که صحبت اش را می کنيم

 : خواهد گفتنِسبيت نگاه می کنيم،  يعنی از پايگاهِ مطرح می شود، نام 

 چنانک شخصی نسبت به تو پدر باشد

 خوانبه نسبت دگری يا پسر و يا اِ 

نسبت به من پدر است، نسبت به پدرش پسر است، نسبت به برادرش برادر  ،مثال" يک مرد را در نظر بگيريد

فرزندش که من  برایِ  ،پس شخصیخودمان نگاه می کنيم.  پايگاهِ موضع و ز ما از يک ااست برای اينکه هر 

که از پايگاِه خواهر يا برادر نگاه  کسی ديگربرای  و که پدرش است، پسر است برای کسی اما هستم، پدر است

 يک شخص بيشتر نيست.  نفرمی کند برادر است، ولی اين 

ولی اگر شما رنگ و بوِی نگاه خودتان را داريد و در آن رنگ و بو  ،بی فرمی ست وهم بگوييم نور را حاال خدا 

اينها رها کردن ۀ همۀ نگاه کنيد و چارنبايد بايد بدانيد از آن پايگاه نبايد نگاه کنيد. از پايگاه نسبت ها  ،يده اگير کرد

 است. تبديلپايگاه و موضع و اين 

 های خدا در عدد به نسبت شد چو نام

 ز روی کافر قاهر ز روی ما رحمان

 شمارش و عدد می آيد، به نام می آيد، به نسبت می شود. درنام های خدا وقتی 

 .ظالمو نگاه می کند، خدا قاهر است  ذهن و هم هويت شدگیاز پايگاه  که کافربرای 

 .است و لطف اش نصيِب مان می شودرحمان و رئوف برای ما که در فضاِی يکتايی هستيم، 

تعريفش  مان، نگاهِ  . از موضعِ است و برای يکی لطيف. رحيمظالم برای يکی پس، بر مبناِی ديد و نگاِه مان، خدا، 

 می کنيم.

 دیقَ عتَ بسا کسا که به نسبت به تو که مُ 

 فرشته است و به نسبت به ديگری شيطان

از تو و بر تو ناظر فرشته چون اعتقاِدشان هستی،  اطمينان و تأييد ومورِد و  معتقدندکه به تو  چه بسيار کسان،

 شيطان اند.که سرِکش و نافرمان و ناسازگار و بر ضد تو هستند، نسبت به ديگری پاسداری می کنند در حاليکه 

 چنانک سر تو نسبت به تو بود مکشوف

 به نسبت دگری حال سر تو پنهان

 هر ِسری که می دانی برای تو آشکار است و به ديگری پنهان است.  ،ِسِر توچنانکه 

ما را شيطان بداند. يکی ديگر  و از جنِس حضور هستيم، يکی ممکن است از پايگاه خودش نگاه کند وقتی ما، حاال

 که به ما معتقد است و از جنِس ماست ما را از جنِس خدا بداند. 

 می بيند.  خود جنسِ از او را  ،نگاه می کند یبه ديگروقتی هست، که هر کسی از هر جنسی 
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تان باشيد، جنِس فرِد مورِد مشاهده که تعيين می کند. شما از هر جنسی  می بيند،که ا رجنِس آنچه  ،مثل اينکه ناظر

او از جنِس را تعيين می کنيد. شما اگر از جنِس حضور باشيد بچه تان را از جنِس حضور و زندگی ببينيد، رفتاِر 

 .شدحضور خواهد 

 يع می خوانم. يک مثنوِی کوتاه که به درِک اين موضوع کمک می کند برايتان سر

 ۳۷۵۱مثنوی، دفتر اول ، بيت مولوی، 

 چشم تو ادراک غيب آموخته

 چشمهای حاضران بر دوخته

 پيغام هاِی غيبی را آموخته، پس شما از جنِس حضور شده ايد.  درک و قوۀ دريافِت اگر چشِم شما 

ح، نان بر سطهاِی عادی، نمی توانند آن حقايق و اَسرار را مشاهده و به ُکنه آن پی ببرند. چشم اي در حاليکه چشم

 .ستدوخته 

 بيند عيان آن يکی ماهی همی

 بيند جهان وان يکی تاريک می

 بيند بهم وان يکی سه ماه می

 اين سه کس بنشسته يک موضع َنَعم

را می بيند و با (ماه) اين لحظه به حضور زنده ست و خدا  ،می بيند. يعنی کسیرا آشکارا يک ماه که يکی هست 

 او يکی شده. 

 ماه می بيند. جهان را تيره و تار و بدون دارد و  منيکی هم در ذهن اش 

 .هست که سه ماه می بيند کسی هم

در اين شديدا" در حاليکه  ،زندگی را می بيند ست. خودش با زندگی حضورِ  به نظِر من اين سه ماه، يک ماهِ 

 . تيز است. نظر داردزير  ،و آينده رايی را هم می بيند يعنی ذهن اش را، گذشته ماِه دو ،حاضر استلحظه، 

ماه، می بيند و با آن يکی می شود. يکی يک اين  يکی هشياری حضور که :ندارد. دو هشياری داردمن ذهن اش 

 می خواهيم . اين را هم دو تا ماِه دويی را. يعنی ذهن اش هم بطور کامل کارمی کند. ما 

 .کار می کند، آن چهار جوی می جوشداست و ، ذهن تان هم تيز حضوِر عميق داريد هشياریِ در اين لحظه، شما، 

 ذهن تان خالق است و تيز و جهان را می بيند و هر چه که دل تان می خواهد می توانيد به فراوانی خلق کنيد. 

    در بيرون هم اين فراوانی را بوجود می آوريد.  به فراوانِی خدا دست داريد. 

 تيز چشم هر سه باز و گوش هر سه

 در تو آويزان و از من در گريز

http://ganjnama.com/View/97/104/8056/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%AA%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%BA%DB%8C%D8%A8%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87.html
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تيز است. اما هر سه يک نوع دريافت سالم و چشِم شان باز است و گوِش هر سه ظاهرا" ، تمثيلی اين سه نفرِ 

 ندارند. 

 را تجربه می کند. يکتايی  صمد، کمال،می بيند، حِس به عيان ماه را هشياِر به حضور، 

 هم جنِس يأجوج، مأجوج، اصال" ماه را نمی بيند.رايزن و آنکه در ذهن مستقر است و متکی به ذهن، 

بر دو هشيارِی فضاِی اتفاقات لحظه ست،  پذيرشِ ، در آنچه ديده آنکه سه ماه را می بيند، در پرهيز و تسليم و توکلِ 

  جسمی و حضور واقف و ناظر است.

آويخته و از من گريخته. تو غيب را در می يابی و من از آن چيزی درک نمی در چنين حالتی کشِف غيب به تو 

بی تصميمی ام که در ذهن و ترديد و دودلی و در ناشکيبی و از من که حاضری همراهند و تو  با ،اين سه ماهکنم. 

 گريزند.در 

 ِسحِر عين است اين عجب لطف خفيست

 بر تو نقش گرگ و بر من يوسفيست

با زندگی يکی باشد و دو تا ماِه ذهن را هم در عالی ترين جلوۀ کمال انسانی،  وشديدا" حاضر  کسیکه  یحالت در

از ُکفر و ، اما با هيچيک هم هويت نباشد، پيش بينی کند د و آينده رارپند گيگذشته  ازببيند، در عيِن حال بتواند 

 ت؟چيسپس،  ست،ني يا لطِف مخفِی خدا حراين سِ  آياعصيان بَِرَهد، 

 يوسف را می بينم و تو نقِش گرگ را؟زيبا و جماِل ست که من نقِش چگونه 

 عالم ار هژده هزارست و فزون

 نيست اين هجده به هر چشمی زبون

 اگر عالم هيجده هزار است يا بيشتر، هر چشمی جهان را نمی تواند بشناسد. جهان زبوِن همۀ چشم ها نيست.

 ۳۷۶۶ اول ، بيت مولوی، مثنوی، دفتر

 ای خود َمنَظريست هر هوا و ذره

 نا گشاده کی ُگَود کانجا دريست؟

اهِل بصيرت، شما برای  هر جايگاهی که اآلن ايستاده ايد و منَظِرتان است، در هر اتفاق، در ، هر هوا و ذره ای

 َدِر زندگی ست.. زندگیی ست به سوی بو در دريچه و چشم انداز

 می گويند. Portاصطالحا" به آن انگليسی 
ولی تا وقتی که دری از اين حقايق به روی کسی گشوده نشود چه کسی می تواند بگويد که آنجا هم دری وجود 

 دارد؟.

چه کسی می تواند، کی ُگَود  ،هر وضعيتی که اآلن هستيد، درب هم همانجاست. اگر اين درب گشاده نشوددر يعنی 

 تسليِم کامل گشوده می شود. سکوت و با با  ،اين درب :گفتيمبرای شما بارها آنجا دری ست. (کی می  گويد) 

http://ganjnama.com/View/97/104/8056/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D8%B8%D9%8E%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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شما  ،امکان دارد که از آن پذيرش و از آن دريچهيک درب آنجاست و هر وضعيتی را که بطور کامل بپذيريد، 

 .)ولو هواست( :موالنابقول وارد زندگی شويد. 

رقصيم اما اگر بدليِل توجه به خود، نور را گم کرديم، چشم مان را باز  که در ستوِن نور مثل ذره ها می :گفتيم

 کنيم، باز هم در دروِن نور هستيم، تا درب باز شود. 

 تا بنگشايد دری را ديده بان

 در درون هرگز نجنبد اين گمان

تا خوِد شما بوسيلۀ حضور  درب را به روِی کسی نگشايد،اين تا خدا، تا زندگی، عارِف کامل، تا ديده باِن حقيقت، 

 اين گمان در درون نمی جنبد و هيچکس اصال" گمان نمی برد که دربی هم وجود دارد. اين درب را باز نکنيد، 

 ست. و جزيی از اين جمله تسليم و سکوت در مرکِز اين قضيه 

 چون گشاده شد دری حيران شود

 ودر برويد بر گمان، پران شپَ 

ظن حيران می شويم و گمان و مِن ذهنِی ُپر ، گشاده شود ، به روِی مابانی به روِی کسیوقتی که دری از درهای رَ 

 پرندۀ اميد و آرزو بدان سو می َپَرد.و خياِل مان، َپر در می آورد و اين 

 غافلی ناگه به ويران گنج يافت

 شتافت سوی هر ويران از آن پس می

بی خبر که تصادفا" در ويرانه ای گنجی می يابد، از آن پس، به سوِی هر ويرانه ای می  مانند آن شخِص غافل و

 دود به اميد آنکه گنجی پيدا کند.

  .بطور کامل تسليم می شويددر برابِر رويداِد لحظه، ويرانۀ ما همين ذهن است. يکدفعه شما 

بعد از آن در هر ويرانه ای دنبال گنج می  ،نيدگنجی پيدا می ک ،حضوری پيدا می کنيد يکدفعه ۀ ذهن،در آن ويران

را کامل بپذيريد و شما را به زندگی وصل کند بعد از آن به اتفاق نگاه نمی  اگر يک اتفاق به عبارتی ديگر،گرديد. 

 .می پذيريدهمۀ اتفاقات را بدون قضاوت، بدوِن خوب و بد کردن، کنيد که بد يا خوب است، 

 گنج اش کو؟  :پرسيدمی  ،خرابیوضعيت  هرو در هر ويرانه ای در  

 ما چون به بدی، خوبی مشغوليم گنج را گم کرده ايم.  است. گنجزير اين ويرانه برای اينکه می دانيد 

 زيِر همان چيزی ست که اآلن شما را مشغول کرده.گنج 

 تا ز درويشی نيابی تو گهر

 کی گهر جويی ز درويشی دگر؟

 گوهر طلب می کنی؟از درويش ديگری تا وقتی که تو از يک درويش گوهری پيدا نکنی، کی 
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که از طريق تسليم و حضور، مقداری از آن  برايت  خودت يا در عارفِ يک دراگر مزۀ هشيارِی حضور را  تو 

 دنبال اينکار نمی روی.شی، چِ زنده و آزاد می شود، نَ 

 سالها گر ظن َدَود با پای خويش

 رد ز اشکاف بينيهای خويشنگذ

بينی  از شکافِ بيشتر دود، در راه يافتِن حق بِ  با پاِی خودمتمادی  ساليانِ اگر مِن ذهنی اگر صاِحِب َظن و گمان، 

 و نمی تواند قدم به جهاِن درون بگذارد.  رودنمی جلوتر های خود 

ذهن حرکت کند و با استدالل های ذهنی و  و بخواهد از موضعِ  باشدمقيم  اش ذهنیهای خالصه، کسی که در مِن 

 از شکاِف بينی ها جلوتر رود.که عوض کردِن باور به خدا برسد، امکان ندارد 

 تا ببينی نايدت از غيب بو

 بينی؟ بگو غير بينی هيچ می

، برای استشمام اين زندگیو يعنی حضور را در خودت حس نکنی، جانت نرسد  بينیتا از عالم غيب، بويی به 

 آيا غير از اين بينِی ظاهری چيز ديگری می بينی؟  ،نی ندهد، بگومعنوی به تو معرفت باطِ  بویِ 

 پس، ِدماِغ باطنی ست که حقايق را درک می کند و نه بينِی ظاهری که در رخسارۀ همگان ديده می شود.

و امروز موالنا  می رسيم مهر طور قضاوت کنيم، باز به سکوت و تسليپايگاهی که نگاه کنيم، مبنا و پس، از هر 

  :به ما گفت
به جايی  ،ديدت را عوض کنی ولی در ذهن باقی بمانی، زاويۀ فقطو اگر از يک موضع به موضعی ديگر بروی 

 ...  نخواهی رسيد
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 وفای توست يکی بحر ديگر خوش خوار

 که چارجوی بهشت است از تکش جوشان

 

. دارد(شايد بتوانيم بگوييم که منظور از چار جوی بهشت، اشاره به چهار جريان و شرياِن اصلی و مهم زندگی 

 :خمير مايه و منبِع خالقيت و آفرينندگی عاليترين محصوِل تکامل ،چهار جوی

 .آِب رحِم مادر يا قطره ای در پشت پدر، عرق و ادرار و اشک، شير، خونجرياِن 
 لق، ... ن عَ نسان مِ الخون، َخلََق ا

آيينۀ تعادل و آرامش و سالمِت وجوِد آدمی ست. با واکنش های عصبی و هيجان و عدم پرهيز و پرخوری و خون، 

درد و خروج از حد و حدود و ميزان، عکس العمل نشان می دهد. رنجش و دروغگويی و مقاومت و ستيزه و 

 وقتی در حرکت و پويايی ست، نشان از زندگی دارد.

 ، خارج از صنِع بشرساخته و پرداخته شدنش نشان از المکان دارد. هنِر هشيارِی ازلی و ابدی ستشير، 

به دستيار  هديه ای ست از هشياری ی،مادرمقاِم به يکباره در رستاخيزی، در تولد و تحول و تبديِل دختری به 

 .آفرينش

ُمهلک  غير اينصورت، َسم هایآبهای زائدی که بايد از سيستم زندۀ زندگی دفع شوند. در   -اشک، عرق، ادرار 

اسباِب ، بمانندسيستم زندگی فرد يا ارگانيسم بدن  داخلاگر  مثل خيلی از هم هويتی ها، بايد زدوده و دفع شوند.اند. 

و اشک ناريخته نشان از مِن ذهنی سفت  طيف و تسليم داردهالکت را فراهم می کنند. اشک ريخته شده نشان از تل

. ورزش سم و عرق بدن را دفع می کند و سالمتی جسم و روح را تضمين می کند. ادرار و سخت و پينه بسته

پس، بهشت آرامش و فضاِی زندۀ زندگی با حذف و  سمی ست که اگر دفع نشود آدمی جاِن سالم بدر نمی برد.

  ه نقش مهمی در برقرارِی تعادل در ارگانيسم بعهده دارند، خلق و برقرار می شود. راندِن اين مواد ک

 ، ِبستِر آبی که بشريت در آن جان می گيرد و هشيارِی بی نشان، نشان دار و وارد فُرم می شود آب رحِم مادرکيسه 

زن و مردی که با اتصاِل شان، حامِل تبلوِر وحدانيت اند. و اين دو، و قطره و عصارۀ تمامی خلقت در پشت پدر، 

ولو با من های ذهنی شان و آگاهی و يا عدم آگاهی شان،  آبهای حياتی که ضامن تحقق رويای زندگی و خدا 

 هستند. 

  ...  او منحصر به وحدت و آن هشيارِی تک و  دامنِ در  ،و ارتباط الينفکِ اين چار جوِی خالق و حيات بخشِ 


