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 ۱۹۵۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 فروکرد از فلک آن ماه روی سیمتنسر 

 آستین را می فشاند در اشارت سوی من

 همچو چشم کشتگان چشمان من حیران او

 خویشتنوز شراب عشق او این جان من بی

 زیر جعد زلف مشکش صد قیامت را مقام

 در صفای صحن رویش آفت هر مرد و زن

 مرغ جان اندر قفس می کند پر و بال خویش

 اندر هوای آن شکنتا قفس را بشکند 

 از فلک آمد همایی، بر سر من سایه کرد

 من فغان کردم که دور از پیش آن خوب ُختَن

 روزی کسی!بی» در سخن آمد همای و گفت: 

 «کز سعادت می گریزی، ای شقی ُممتََحن 

 آخر حجابی در میان ما و دوست »گفتمش: 

 «من جمال دوست خواهم، کوست مر جان را َسَکن 

 از بس تعجب سوی آن مه بنگرید آن همای

 از من او دیوانه تر شد، در جمالش ُمفتَتَن

 میر مست و خواجه مست و روح مست و جسم مست

   .از خداوند شمس دین آن شاه تبریز و َزَمن

 

 رباعی خیام

 

 تا دست به اتفاق بر هم نزنیم

 پایی ز نشاط بر سر غم نزنیم

 خیزیم و دمی زنیم پیش از دِم صبح

 .صبح بسی دمد که ما َدم نزنیم کاین

 

 ۳۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 

 خلق را گر زندگی خواهی ابد

 سر ببُر زین چار مرغ شوم بَد

 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 بازشان زنده کن از نوعی دگر

 که نباشد بعد از آن زیشان ضرر

 زنچار مرغ معنویِّ راه

 اند اندر دل َخلقان وطنکرده

 چون امیر جمله دلهای َسوی

 اندرین دور ای خلیفٔه حق توی

 سر بِبُر این چار مرغ زنده را

 لق ناپاینده راَسرَمدی کن خَ 

 بَطّ و طاوسست و زاغست و خروس

 این مثال چار ُخلق اندر نُفوس

 بَطّ حرصست و خروس آن شهوتست

 .جاه چون طاوس و زاغ اُمنیّتست

* 

 

 ۷۶۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 

 

 .کی آن اشارت به قمع کدام صفت بود از صفات مذمومٔه مهلکه در مریدالسالم زاغ را سبب کشتن خلیل علیه
 

 این سخن را نیست پایان و فَراغ

 ای خلیل حق! چرا کشتی تو زاغ؟

 بهر فرمان، حکمت فرمان چه بود؟

 اندکی زاسرار آن باید نمود

 کاغ کاغ و نعرٔه زاغ سیاه

 دایما باشد به دنیا عمرخواه

 فَردچو ابلیس از خدای پاِک هم

 تا قیامت عمر تن درخواست کرد

 «اَْنِظْرنی الی یَْوِم اْلَجزا»گفت: 

 «تُْبنا َربَّنا » کاشکی گفتی که: 

 عمر بی توبه همه جان کندنست

 مرگ حاضر غایب از حق بودنست

 عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بَُود

 خدا آب حیات آتش بَُودبی

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 آن هم از تاثیر لعنت بود کو

 شد ُعْمرجوضرت همیدر ُچنان ح

 از خدا غیر خدا را خواستن

 ظَِّن افزونیست و کلی کاستن

 خاصه عمری غرق در بیگانگی

 شانگی در حضور شیر روبَه

 تر روم عمر بیشم ده که تا پس

 َمْهلَم افزون کن که تا کمتر شوم

 تا که لعنت را نشانه او بَُود

 جو بَُود بد کسی باشد که لعنت

 قُرْب جان پروردنستعمر خوش در 

 عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست

 خورمعمر بیشم ِده که تا ُگه می

 گوهرم ددایم اینم ده که بس بَ 

 دهان گرنه ُگه خوارست آن َگنده

 .« کز خوی زاغم وا رهان »گویدی: 

* 

 

 ۷۹ص، آیه  (۳۸)قرآن کریم، سوره 

 

 

 قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرنِي إِلَٰى یَْوِم یُْبَعثُوَن.

 

 ترجمه فارسی

 

 

 شیطان گفت: پروردگارا، تا روز قیامت مهلتم ده.

 

 

 ترجمه انگلیسی

 

(Iblis) said: “O my Lord! Give me then respite till the Day the (dead) are raised.” 

 

 

* 

 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 ۹٠۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 
 بقیٔه قصٔه آهو و آُخر خران

 

 ناف نَروشروزها آن آهوی خ

 در شکنجه بود در اِْصطَْبِل َخر

 ُمْضطَرب در نَزع چون ماهی ز خشک

 در یکی ُحقّه ُمَعذَّب پُْشک و ُمْشک

 ها این بوالوحوش »یک خرش گفتی که: 

 « طبع شاهان دارد و میران خموش

 کز َجر و َمد »وآن دگر تَْسَخر زدی: 

 « گوهر آوردست، کی ارزان دهد؟

 با این نازکی » وآن َخری گفتی که:

 « بر سریر شاه شو گو ُمتَّکی

 آن خری شد تخمه وز خوردن بماند

 پس برسم دعوت آهو را بخواند

 نه، رو ای فالن »سر ُچنین کرد او که: 

 « اشتهایم نیست، هستم ناتوان

 کنیدانم که نازی میمی»گفت: 

 «کنییا ز ناموس احترازی می

 گفت او با خود که: آن طعمٔه توست

 از آن اجزای تو زنده و نوست که

 اممن اَلیف َمرغزاری بوده

 امها آسودهدر زالل و روضه

 گر قَضا انداخت ما را در عذاب

 کی رود آن خو و طبع ُمْستَطاب؟

 گر گدا گشتم، گدارو کی شوم؟

 ور لباسم کهنه گردد من نُواَم

 سنبل و الله و ِسپَرَغم نیز هم

 امبا هزاران ناز و نفرت خورده

 الفزن، الفآری، الف می »گفت: 

 « در غریبی بس توان گفتن ِگزاف

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 دهدگفت: نافم خود گواهی می

 نهدِمنَّتی بر عود و عنبر می

 مشاملیک آن را کی شنود صاحب

 پرست آن شد حرامبر خر سرگین

 خر ُکمیز خر ببوید بر طریق

 مشک چون عرضه کنم با این فَریق؟

 یببهر این گفت آن نبی ُمْستَج

سالُم فِی نیا َغریبرمز ااَْلِ  (۱) الدُّ

 َرَمندزانک خویشانَش هم از وی می

 دمندگرچه با ذاتش مالیک هم

 بینند اَنامصورتش را جنس می

 نیاید آن َمشاملیک از وی می

 چو شیری در میان نقش گاوهم

 بینش، ولی او را َمکاودور می

 ور بکاوی، ترک گاو تن بگو

د گاو   را آن شیرخوکه بَِدرَّ

 طَْبِع گاوی از سرت بیرون ُکند

 خوی حیوانی ز حیوان بَرکند

 گاو باشی، شیر گردی نزد او

 .گر تو با گاوی خوشی، شیری مجو

* 

 

 ۳۲۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 

 
، آن گاوان الغر را خدا به صفت شیران گرسنه آفریده بود تا آن هفت گاو فربه را  (٢) یَاُْکلُُهنَّ َسْبٌع ِعجافٌ  تفسیر اِنّی اَری َسْبَع بَقَراٍت ِسمانٍ 

 .خوردند اگر چه آن خیاالت صور گاوان در آینٔه خواب نمودند تو معنی بگیربه اشتها می

 

 دیدی به خوابآن عزیز مصر می

 چونک چشم َغْیب را شد فتح باب

 فَربِِه بَس پَرَوریهفت گاِو 

 خوْرَدشان آن هفت گاو الغری

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 در درون شیران بدند آن الغران

 ورنه گاوان را نبودندی خوران

 پس بشر آمد به صورت َمرِد کار

 لیک در وی شیر پنهان، مردخوار

 مرد را خوش وا خورد، فردش ُکند

 صاف گردد ُدرَدش، اَْر َدرَدش ُکند

 زان یکی َدرد او ز جمله َدردها

 وا رهد، پا بر نهد او بر ُسها

 چو زاغ پُر نُحوس:چند گویی هم

 « ای خلیل از بهر چه ُکشتی خروس؟ »

 ، حکمت فرمان بگو«فرمان»گفت: 

 .تا ُمَسبِّح گردم آن را مو به مو

* 

 

 

 .«اسالم، غریب آغاز شد و به زودی نیز غریب خواهد شد. پس خوشا به حال غریبان» اشاره به حدیث نبوی: (۱)

 

 

 ۴۳یوسف، آیه ( ۱۲قرآن کریم، سوره ) (٢)

 

 

 .ِعَجافٌ إِنِّي أََرٰى َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن یَأُْكلُهُنَّ َسْبٌع 

 

 

 ترجمه فارسی (٢)

 

 خورند.ام که هفت ]گاو[ الغر آنها را میمن در خواب هفت گاو ماده فربه دیده

 

 

 ترجمه انگلیسی (٢)

 

I do see (in a vision) seven fat kine, whom seven lean ones devour 

 

* 

 

 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 :از دیواِن شمِس موالنا شروع می کنم۱۹۵۶غزل برنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی

 
 ۱۹۵۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 نسیمتَ  ر فروکرد از فلک آن ماه رویِ سَ 

 را می فشاند در اشارت سوی من آستین

 زیباییه رویی که صورتش ب زیبا ،دارد ،بدنی مانند سیم، نقره ، که)سیم یعنی نقره(پس، می گوید که: آن زیبا روِی سیمتن 

رش را از آسمان به زیر آورد و آستینش یکدفعه، سَ ، معادِل زیبایِی محض، معادِل خداست ،است و تن اش هم بلورینماه، 

 می دهد. را تکان

  .و جواهرات را ریختن سیم و زرفشاندِن آستین، یعنی برکات و 

  این ماِل توست. ،بیا پیِش من :به من اشاره می کند

 من، یعنی انسان.

 .پس معلوم می شود که یک زمانی، هر چه زودتر بهتر، از طرِف آسمان، آسمان رمِز خدا و زندگی ست، پیغامی می آید

ما را محاصره  از اعماقِ وجوِد شما، از فضایی که فرمِ  ،همین حقیقتِ محض، خداست، زندگی ستکه یا ماه روِی سیمتن، 

 . می آید بسوِی هر انسانبا برکات و زندگی و عشق و لطافت، کرده، 

 بِ به خوا ،در ثانیۀ صفری که ما وارد این جهان می شویم ،هشیاری رفته در ذهن، در ابتدا :این بیت، معادل این است که

خودش را بیدار می کند و به ما که انسان هستیم،  ،فکرها فرو رفته و یواش یواش، از خوابِ فکرها، بیدار می شود. خودش

 لطافت و زیبایی و عشق و خوبی اش را می چشاند.

 ،معادِل زیبایِی محض، معادِل خداست که، حاال، ممکن است شما سوال کنید که چرا من تا حاال، این ماه روِی سیمتن را

 .تجربه نکرده ام؟!

منتظر است که از اتفاقات و مِن ذهنی به جهان نگاه می کند.  .و یک مِن ذهنی درست کردیمرفتیم برای اینکه ما در ذهن 

 چیزهاِی بیرونی، این برکات را بگیرد. 

 مردم کیف دارند.  قدیم، پول و جواهر و سکۀ طال را در آستین می گذاشتند. امروز

 می ریختند. جواهرات را آستین می فشاندند یعنی 

ا م ی زیبا به ما ارائه کند وسالمتی و زیبایی اش را به وجه و او،منتظر است، تا ما متوجه شویم خدا موالنا می گوید که 

 . شاد کند، آرامش دهد وخرج اش کنیم. یعنی ما را سالم 

که زندگی که به صورت ما به این جهان آمده و به خواب ذهن رفته، دارد یواش یواش، این است ، بیتدر واقع، معادِل 

     خودش را بیدار می کند.

 آیا شما حاضرید بیدار شوید؟

هم هویت شدگی با باورها، مخصوصا" با باورهاِی کهنه و دردها و حتی آدم هایی که در اطراِف ما هستند، مانع اند. بیدار 

مثِل رنجش ها، خواِب کینه، خواِب ترس، خواِب تأسف، َخبط و احساِس گناه، آسان  :و خواِب درد ذهن شدن از خوابِ 

 نیست!.

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 ما بعنواِن هشیاری، باید اجازه دهیم که زندگی، این کار را بکند. 

وِد اعماِق وج از .که در این جهان زنده هستیم، از آنطرف می آید ،برای ما زندگیبطوِر قطع و یقین، قبول کنیم که حتما" 

، در هسِت در چیزها و در اتفاقاتزندگی  .می جوشد و باال می آید، هسِت این لحظهاتفاق و فضاِی در بَر گیرندۀ ، از ما

 بارها گفتیم: .نیستاین لحظه، در وضعیِت جسِم شما، فکِر شما، که هسِت این لحظه ست، 

 گفتن به اتفاق این لحظه، از جنِس فضاِی در بَر گیرندۀ آن، می شویم.بله پذیرفتن و با با  لی،ما با اتفاقات هم هویت شدیم و

پس شما، با وجوِد موانعِ زیاد و عواملی که نمی گذارند از خواِب ذهن و خواِب درد بیدار شوید، باید به این موضوع توجه 

  :کنید که

 آستین اش را تکان می دهد و برکات می ریزدسرش را پایین آورده و  :تمثیل اش این استهر لحظه، فرشته ای از آسمان، 

. مفهوم نخورید، درد نخورید، درد بردارید خرج کنید. زندگی زنده ستو اشاره می کند که این برکات، ماِل شماست. 

 نکشید، بیدار شوید.

 می گوید که: 

 من حیران او شتگان چشمانِ کُ  همچو چشمِ 

 خویشتن وز شراب عشق او این جان من بی

آیا چشِم ما، مثِل ماهی ، که چشمش ثابت به یک جهتی نگاه می کند! ،ُکشته گان، مثل ماهیماننِد چشِم ماننِد چشِم ُمرِدگان، 

یا اینکه این طرف، نگاه می کند؟، می خواهد به ما برکات را ارائه کند؛ اآلن که ای همان زندگی ، به روِی به روی معشوق

 آن طرف می چرخد؟

اِق را نبینید، اتفلحظه  این ،فاقات و آن چیزی که اآلن هست، نگاه کنید، چون در ذهن، هشیارِی جسمی داریداگر شما به ات

 می چرخد و دنباِل گرفتِن زندگی از آنها، هستید.به این اتفاق، به آن اتفاق  ،این لحظه دائما" تغییر می کند، چشم تان دائم

 را نشان می دهد، می گوید:  موالنا راه

 فیکس کردی، دیگر آن را برندار.  بستی و روِی معشوقبه را  ات چشمِ اگر 

شد و این طرف و  فیکسروی معشوق چشمش نلغزید. چشمش می گوید: ، مازاغ البصرآن عبارِت معروِف  ،در مثنوی

 نشد.  آن طرف

یاِد فکرهای قدیم می افتد و  البته چشم ما، هر لحظه می لغزد. مردم می خواهند واکنش نشان دهیم، مِن ذهنِی خودمان، به

     خودش به خودش واکنش نشان می دهد و درد ایجاد می کند.

  .ما می ترسیم و از آینده نگرانیم. اینها، ابزارهاِی مِن ذهنی ست

 د.نجلب می کن انهر لحظه توجه ما را به سوِی خودش ،بنابراین، اتفاقات

 دیگر، اتفاقات، چشِم شما را به اینطرف و آنطرف، نمی چرخاند.شود،  اواما اگر مثِل چشِم ماهِی ُکشته، چشِم شما حیراِن 

حیراِن او شده، برای اینکه او اینهمه هستی را به بهترین صورت آفریده واآلن به شما، بهترین برکات را ارائه می کند. 

 اوست و شما حیران مانده اید.  دستِ  خالقیت و شادی و همه چیِز خوِب شما

  .عشق را دارد میزانِ  ، عدِم دخالت را دارد، عدِم اندازه گیریِ را دارد ، مشاهده کنندهتماشاگر حالتِ  ،حیران
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 اجازه می دهد که این جریان، یعنی شراِب عشق، عبور کند.

 .،، شده! شراِب عشِق او که اآلن جاری ست، وارِد وجوِد من شده که قبال" نمی،، 

 چرا شراِب عشِق او در وجوِد من جاری نمی شده؟

 ،برای اینکه من اتفاق این لحظه را می دیدم و مقاومت می کردم. مقاومت می کردم، مقاومت می کردم، در اثِر مقاومت

 مِن ذهنی بوجود آمد. زمان ایجاد شد. زماِن گذشته و آینده.

هر چه بیشتر شما مقاومت می کنید، این عایق و فاصلۀ شما از همین  .کندمِن ذهنی، بر اثر مقاومت، عایقی ایجاد می 

قط فمعشوقی که برکات را ارائه می کند، بیشتر می شود و برخی از ما آنقدر در مقابِل اتفاِق این لحظه مقاومت داریم که 

 و ذره ای از آن، از ما عبور می کند. ینَشت

 از ما عبور می کند و متوجه شدیم که ما مِن ذهنی نمی خواهیم.پُر،  ،عشق پس چشِم ما به معشوق و حیراِن او، شرابِ 

  .بی خویشتن یعنی بدون مِن ذهنی. خویشتن این جان من بی

 شراِب حیات بخِش عشق است. بی خویشتن، به شما گفته که این  ، موالناامروز و البته هر دفعه

به آن چیزی که اآلن هست، مقاومت نمی کنید، این ازی می شوید، با این لحظه موازی می شوید، مواز درون، وقتی شما 

 جاری و شروع می شود.انرژی و جریاِن سازنده، 

مقاومت شما به اتفاِق این لحظه، صفر شود و یک فضاِی پذیرش وقتی هر چه کمتر مقاومت کنید، جریان بیشتر می شود. 

 که ریشۀ بی نهایت پیدا می کنید و به ابدیت زنده می شوید. ما به آن سو حرکت می کنیم. ،باشید، ساکِن روان می شوید.

 کدام سمت برویم و جریان چیست.باید به ولی ممکن است آنجا، نباشیم. ولی حداقل می دانیم که 

ما به صورتِ هشیاری می آییم، به ذهن می  :ما باشد همیشه در نظرِ  ،این منظوِر زندگیباید همانطور که بارها گفته شده، 

 رم هایفُ  رویم، بوسیلۀ فکرها که چیزها را تجسم می کند، یک ,, من ,, می سازیم و به چیزهای این جهان که به صورتِ 

 رم های هیجانی ارائه می شود، می چسبیم.رم های فکری و فُ جسمی و فُ 

  .ی کنداین ,, من ,, مقاومت م .درست می کنیم,, من ,, یک 

 مقاومت به این لحظه، یا به اتفاِق این لحظه، مِن ذهنی را ایجاد می کند.

 آن است. هستید و یکی هم اتفاقِ  همآندر واقع، دوباره یادآوری کنم که: " این لحظه، یک فضاِی الیتناهی دارد که شما 

تفاق، زندگی خواهد خواست و در این صورت هر کسی به جای این لحظه، اتفاق این لحظه را ببیند، فضا را نبیند، از آن ا

        فقط هشیاری جسمی خواهد داشت.

و مقاومت در مقابل آن، مِن ذهنی و زمان را ایجاد می  ؛آن چیزی که هستدیدِن فقط یا  ؛دیدِن این لحظه به صورِت اتفاق

 ، گذشته و آینده ست.کند. زمان

ندارد. تماِم زندگِی شما، فرم های زندگِی شما، از ابتدا، در این لحظه بوجود می امروز خواهیم دید که گذشته و آینده وجود 

 ولی شما همیشه در این لحظه هستید.  ؛آید، عوض می شود، عوض می شود، عوض می شود

 خواهیم کرد.  درک را، خویشتن بی این جان منِ امروز، جوهِر 

  است یا اصال" بطور کلی آن را انداختید. پس شما متوجه می شوید که مِن ذهنِی شما فعال" کنار
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 ,, من ,, ندارید، خویشتن ندارید. 

 پس یاد می گیریم که بوسیلۀ این انرژِی زنده کننده ست که ما می توانیم ,, مِن ,, مان را بیندازیم. این خیلی مهم است!.

 ما نمی توانیم بوسیلۀ ,, مِن ,, مان، ,, مِن ,, مان را بیندازیم. مِن مان، ,, من ,, درست می کند. 

این لحظه را فقط جسم می بینیم و ,, مِن ,, مان را می بینیم، اتفاقات را می بینیم، به دیدی  ،وقتی هشیاری جسمی داریم

 دردبرد دارد و د دارد، دَ عا" عقیم و نازاست. خالقیت ندارد، انرژِی بَ دست پیدا می کنیم که دیِد مِن ذهنی ست. این دید، واق

 نمی خورد. 

ا رمان خودمان یا من ذهنی  که بوسیلۀ من ذهنی صورت می گیرد، ما نمی توانیم خویشتنِ  ییکارها باو  مِن ذهنی دیدِ با 

 ؛ یا شناسایی کنیم. این را باید بدانیم. بیندازیماز بین ببریم؛ یا 

      موالنا می گوید: هیچ چاقویی دستۀ خودش را نمی بَُرد. 

 شکش صد قیامت را مقامعد زلف مُ زیر جَ 

 در صفای صحن رویش آفت هر مرد و زن

 .صد قیامت را مقامزیِر پیچیدگِی زلف سیاه و خوشبویش، می گوید: 

 !.زندگی، چیِز بدی نیستاین پیچیدگی هاِی  که درگیرِی ما، با معلوم می شود

کندن از هم هویت می کردند،  ماناگر بموقع بیدار .ذهنی بودیم مدت طوالنی در منِ  ما بهامروز بررسی خواهیم کرد که 

 شدگی ها، خیلی سخت و دشوار نبود.

شدن  به بیدارشروع  به درجه ای، یواش یواش،تا پانزده سالگی، نُه سالگی، که انسان، بین هفت، هشت،  مکنیمی فرض 

  :موالنا صحبت از هفت و هفت می کند، یعنیدر قصه ای که خواهم خواند، امروز بیدار شود. و  کنداز خواِب ذهن 

  .می بریماش از بین و  مِن ذهنی درست می کنیم، هفت سال، ضعیف اش می کنیم ،هفت سالما 

 اتفاق نمی اُفتد. پدر و مادر و جامعۀ زنده به عشق است وگرنه اینمستلزِم نظارِت 

روِی سیمتن، صد قیامت جا دارد. َمسکِن صد قیامت است. یعنی  به هر حال، می گوید: زیِر زلِف پُرپشِت خوشبوِی آن ماه

َمسکِن هزار تا هم هویت شدگی و درد ارائه می شود، می بینیم که البته برای ما به صورت ما اآلن نزیِرهمین چیزی که 

 .زنده می شویماز ذهن زاده شده، به زندگی قیامت است. قیامت یعنی  یعنی آنجا، .قیامت است

 اول بفهمیم که زیِر زلِف اوست، نه بیرون. 

از همه چیز کمک  .بیرون است و از بیرون زندگی و کمک می خواهیماین کارهایی که ما می کنیم، همۀ توجه مان به با 

 می خواهیم، غیر از معشوق!. 

ضایی این فدر ، پاکی، (صفا یعنی نابی)این نابی در در پاکِی فضادارِی روِی معشوق، می گوید:  این، بجایی نمی رسد و

  .که ما را در آغوش گرفته، آفِت هر مرد و زن، جا گرفته

اِی با فضهشیارِی مبنای تشخیص مان قرار می گیرد و  ،فضا دار شویمدر این لحظه، چه َمرد و چه زن،  ،بمحض اینکه ما

 یکی می شویم. با فضاِی زیِر فکرهایمان، ، این لحظه اتفاقِ زیِر 

    حاال چرا می گوید َمرد و زن؟
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 جدا، با چیزهایی، از جمله: با نقش شان هم هویت اند. هر یک مرد و زن، 

 ، َمرد می گوید: من َمرَدم. وظیفه ام، این ... است، مشخصات ام، این ... است.همان ابتدااز 

ولی این  است.در جوامع مختلف، با نقش ها و وظایف و نگرانی های مختلفی هم هویت  .خودش را داردزن هم فکرهاِی 

لی و .انسان و هشیاری هستیم. هشیارِی زن با َمرد، یکی ست. یک هشیاری بیشتر نیست ،در ظاهر است، در زیر، همۀ ما

 ذهنی نگاه می کنیم، خیلی متفاوت اند. با منِ در ظاهر؛ و  ،وقتی به سطح می آییم

 زن باید خوشگل باشد، اینطور باشد، آنطور باشد. .زن، با بدنش، با هیجانات اش هم هویت است

 هم هویت است. َمرد، با جسم اش، با فکرش، 

 تفاوت هاِی زیادی وجود دارد. چرا؟بیِن زن و َمرد، در سطح، 

 ما با نقش ها هم هویت ایم ولی در زیر یکی هستیم. 

 ، فضادارِی روِی آن است. ؛ یا هر نوع هم هویت شدگیپس، دشمِن و آفِت این تفاوت

 حاال چرا اینها را می گوییم؟

 عمل کردیم، کار نمی کند. طبِق آن، می خواهیم بگوییم که این سیستمی که تا حاال ما 

شان نشان می دهد نگاه می کنند، از آن زندگی  همیشه آن چیزی را که ذهنِ  باورهاشان، هم هویت اند.با جسم اند.  ،مردم

می خواهند. معشوق ازلی یا خدا را جسم می بینند، صحن و درگاِه روِی او را که در واقع فضادارِی این لحظه ست، حس 

 نخواهند کرد. اصال" به او نگاه نمی کنند که ببینند!.

 ش دنبال جسم بودیم و همینطور که امروز خواهیم دید، فکر کردیم که زندگی و خدا همه اش در زیاد کردن است.ما همه ا

 هر چیِز جسمی، حتی عبادت مان را هم به جسم، تبدیل کردیم. در این صورت، ما به او نخواهیم رسید.

 ر و بال خویشند پَ مرغ جان اندر قفس می کَ 

 آن شکنتا قفس را بشکند اندر هوای 

 ِشکن یعنی مو، زیبایِی مو، زیبایِی معشوق. حاال که ما اینها را فهمیدیم، مرِغ جاِن ما، پَر و بال هاِی مادی را می َکنَد. 

 تا حاال با چه پریدیم؟

 اوال"، می دانیم که در قفس ایم. می دانیم در فضایی هستیم که میل داریم واکنش نشان دهیم. 

ی زندانی م ،ذهنفضاِی در مقابل اتفاِق این لحظه، مقاومت کنیم. مقاومت در مقابِل هسِت این لحظه، ما را در فضایی بنام 

کند. نمی توانیم مقاومت نکنیم. قادر نیستیم واکنش نشان ندهیم. قادر نیستیم دردهامان را بیندازیم. با دردهامان هم هویت 

هیجانی در ما تولید می شود و باال می رود و در ذهن مان می  .ِل ابِر سیاه، روی ما می افتدایم. دردهامان باال می آید و مث

، تجربه و پخش می کنیم و نشیند و فکرهای ما را در اختیار می گیرد و شروع به فکرهاِی درد زا می کنیم. درد را خود

           این غلط است.

 ید، بدانید. ما اآلن می دانیم در قفس ایم. اگر نمی دان

 اگر شما از قفس پریده باشید، اول باید پَر و بال هاِی مادی خودتان را کنده باشید. 
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کندِن پَرهاِی مادی، هشیارانه صورت می گیرد. هر پَر و بال و دست و پاِی مادی که ما داریم، که با آن می خواهیم به 

 ت همراه است.سوِی خدا بپریم، باید بَِکنیم که اینها با واکنش و مقاوم

هر الگوِی ذهنی که باِل ما شده، الگویی ست که ما به آن، چسبیده ایم. فکر می کنیم به ما کمک خواهد کرد، آنها را می 

 کنیم.

شما کنده اید. شما مدام الگوهاِی ذهنِی هم هویت شده را می شناسید و می اندارید. دردهاتان را می اندازید. خیلی ها فکر 

 و باِل شان دردهاشان است!.  می کنند که پَر

 شما می خواهید قفس را بشکنید، حتما" می خواهید که آن زیبایی را ببینید. بیشتِر کسانی که به این برنامه گوش می کنند،

درد را حس کرده اند. فهمیده اند در قفس اند. خیلی ها فهمیده اند که کاری نمی توانند بکنند و مجبورند اجازه دهند معشوق 

  امروز در این رابطه، صحبت خواهیم کرد.ر کند. مجبورند پَر و بال هاِی مادی شان را بِکنند. کا

  حاال، می گوید، اشکالی پیش آمد:  

 ر من سایه کردمایی، بر سَ ک آمد هُ لَ از فَ 

 من فغان کردم که دور از پیش آن خوب ُختَن

لکه شاه ب؛  و که اگر سایه اش َسِر یکی بیفتد، سعادت نصیِب اویک دفعه، از آسمان همایی آمد!. هُما، مرغِ پُر برکتی ست 

مرِغ افسانه ای ست. در اصل، فرشته ای ست، همان حضور است. حضوِر خدا در هُما کسی هما را ندیده، می شود. 

 ماست. سایۀ خداست. ولی اآلن، همایی دیگر آمد. این هما، کدام هماست؟

دور از پیش آن من سایه کرد، یک دفعه جیغ و دادم درآمد که: جلویش را گرفته ای،  می گوید: از آسمان همایی آمد و َسرِ 

 !.خوب ُختَن

یعنی زیبا روِی ُختَنی. ُختَن، شهری ست در تُرکستان که زیبا رویانش بسیار معروف بودند. در ادبیاِت ما خوِب ُختَن، 

 سمبِل معشوق است.

 کدام سایه می آید؟

 اول، سایۀ مِن ذهنِی خودمان. 

 سایۀ مِن ذهنِی یک َمستِِر معنوی. اگر شما ُمقلد هستید؟ ،ثانیا"

 آیا شما، دربسته، از کسی پیروی می کنید؟، تقلید می کنید؟

 ,, شما بگویید، ما عمل کنیم ,,.: ـ 

 " این، درست نیست ". 

 ما افتاده.این سایه که خودش را هما معرفی می کند، بر سِر می گوید: 

 یک ابر است؛ ولی ما این اَبر را بعنواِن هُما می شناسیم!.

ا مِن ی ؛)ما هم قبول کرده ایم( را معنوی معرفی می کنندخودشان  لیمعنوی نیستند وکه ُمقَلدند و  یچه سایۀ ابِر انسان های

 ذهنِی خودمان!.

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


                                   # Nov 19 2014                  325  program      ٢٥٣      برنامه گنج حضور شماره

14 
 

تسلیم شوید، یعنی اتفاِق این لحظه را قبل از قضاوت چشیده باشد، اگر شما شناخته و اگر کسی، چند بار مزه حضور را 

 .      !مِن ذهنِی کسی دیگر، بین خدا و شما قرار بگیرد، باید فغان کنید یا بپذیرید، متوجه می شوید که اگر مِن ذهنی شما

 چرا موالنا این مطلب را می گوید؟ !.من فغان کردم که دور از پیش آن خوب ُختَن یعنی نگذارید. 

برای اینکه این ابر، وجود دارد. اگر شما بخواهید تمرین معنوی کنید و به هشیارِی حضور زنده شوید، این کار را اصال" 

 آسان ندانید. 

، ممکن است به ما حمله کند!. ِی دردمندو به صورِت انسان ها بر ما سایه انداختهما زیِر چتِر درِد بزرگی هستیم که 

 ان بیِن آنها!. دوستان و فامیل هاِی خودم

این ابری که خودش را هُما  ،خردمند باشید وبه هر حال، باید خیلی مواظب  امروز در مثنوی این موضوع را خواهیم خواند.

 اثر نکند.بر شما، معرفی می کند، 

 روزی کسی!بی» در سخن آمد همای و گفت: 

 «ُممتََحن  قیِ کز سعادت می گریزی، ای شَ 

 یعنی رنجدیده.  ُممتََحن یعنی بدبخت، قیشَ 

یک ابِر درد و هم  .!هُماِی سعادت نیستاین پس، ، !؟ببینیم این چگونه هُمایی ست که با انسان، اینطور حرف می زند

و شناسایی اینکه از جنِس زندگی، از جنسِ  ؛هویت شدگی ست که روِی ما افتاده و ما باید از درون، به قوتِ عشق و تسلیم

که  موهاِی بیرونی نمی توانند جلوِی به حضور زنده شدِن ما و پراکندِن عشق را بگیرند، اجازه می دهیخدا هستیم و نیر

 م که:ان و به خدا، توکل و اعتماد داریمآن نیرو، در ما کار کند و به خود

 .،، و آنهایی که ,, من ,, دارند، عشق در من زنده می شود ؛با وجوِد مزاحمت هاِی مردم، و اطرافیانم،، 

 هستی!، تو، ای بدبخِت رنجدیده، از سعادت می گریزی؟!. روزی  بی تو یک آدِم در سخن آمد همای و گفت:  

 هر کسی که به شما بگوید بدبخِت رنجدیده، بدانید که هُمای نیست!.

 زندگی، اینطور حرف نمی زند!. زندگی، شما را به صورِت زندگی می بیند. 

هم هویت شدگی و درِد ماست، گاهی اوقات شیطان، دیو،  ،تاده و این نیرویی که نمایندۀ آناین ابری که روِی بشریت اف

 نامیده می شود، در شاهنامه هم آمده.

در شاهنامه، پادشاهی بنام کیکاووس، که شاِه خیلی خردمندی نیست و شبیه ما انسان های هم هویت شده با ذهن و درد 

کند. شاه باورش می شود که مازندران می نزِد شاه، از مازندران تعریف  ،راناهل مازند ازاست، در بزمی، رامشگری 

 جاِی با صفایی ست.

 ". مازندران نیستشهِر ین هممازندران، " 

 :تعریف می شود سه فضادر شاهنامه عمدتا" 

 زندگی می کنند.  ،آنجا کسانی که به حضور رسیده اند .ست ایران زمین است که معادِل فضاِی یکتایی ،یکی

  .توران زمین است، دیگریکی 

  !.است مخصوصا" دیِو سفید، ت بناِم مازندران که محل زندگی دیوهاس خطرناکی ایِ ، جفضاِی بعدی
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یکی از نمادهاِی درد است. دیدنش سخت است. به همین دلیل، وقتی ما دردمان می آید و وقتی دیِو سفید،  که باید بگوییم

ع ، شروو تماِم فکِر ما را در اختیار می گیرد می زند در ما بوجود می آید، باال می رود، یعنی به َسرمانیک هیجاِن منفی 

    به فکرهاِی منفی می کنیم.

وقتی شروع به فکرهای منفی کردیم، منطقِ دیگران، روی ما اثر ندارد، بحث و جدل هم فایده ندارد، ما درد ایجاد خواهیم 

 گاهی اوقات پایین تر می آید و ما را محاصره می کند.کرد و این ابِرسیاه، 

پهلوانانش راضی نیستند، می گویند ما نباید به مازندران برویم. با هم  .به هر حال، کیکاووس عاشِق مازندران می شود

ِد اجدا مشورت می کنند. به زال خبر می دهند که شاه را نصیحت کند که مازندران نرود. زال شاه را نصیحت می کند که

 تو، این کار را نکردند، ... ولی او نمی پذیرد.

 مازندران، بطوِر سمبلیک، فضا و محل هم هویت شدگی، مخصوصا" هم هویت شدگی با دردها و فکرهاِی درد زاست. 

 خالصه، زال که متوجه می شود حرف هاِی او اثری در شاه ندارد، برمی گردد.

 ران می رود و آنجا، در مرغزاری اِسکان می کند. شاه، با پهلوانان و قشون اش به مازند

 به گیو دستوِر غارِت شهِر مازندران را می دهد. 

ِو سفید، خبر می دهد و دیِو سفید، با جادو و نیرنگ، ابِر سیاهی باالی سِر گیو، موفق برمی گردد. شاِه مازندران به دی

 می بارد. از آن، سنگ و چوب  می گستراند کهکیکاووس و قشون ایران، 

خیلی از لشکریان کیکاووس می میرند، بعضی فرار می کنند. کیکاووس و پهلوانانش کور می شوند و دیِو سفید، تسخری 

 به کیکاووس می زند:

,, شما می خواهید با من بجنگید!، من اگر قرارداد و معاهده ای با گرشاسب نداشتم، شما را اینجا می ُکشتم و هنگامه ای 

 م ... ,,. بر پا می کرد

دیِو سفید، کیکاووس را زندانی؛ و دیوی را با دوازده هزار نفر مسئول نگهبانی او می کند و به جاِی خود برمی گردد. 

 یک نفر که کور نشده و زنده باقی مانده بود خودش را به کیکاووس می رساند.

  .ص، خبر را می رساندکیکاووس از او می خواهد که برود و خبر را به زال و رستم برساند. آن شخ

برای و از اینجا، هفت خواِن رستم، شروع می شود.  می کندکیکاووس و پهلواناِن ایران  نجاتِ  زال، رستم را مأمورِ 

 دو راه وجود دارد که یکی شش ماه طول می ِکَشد و راِه دیگر، دو هفته.رسیدِن رستم به کیکاووس، 

، کیکاووس که آدمی نازک نارنجی ست، ممکن است از بین برود، بنابراین، برومرستم می گوید که اگر راهِ شش ماهه را 

  خطر را می پذیرد و راِه دو هفته ای را در پیش می گیرد.

 در هفت خوان، اتفاقاتی می افتد که همه مربوط به پیغام هایی مربوط به حضور رسیدن است.

  توجه می شود اسبش، رخش، کاره ای ست.              یا یک شناسایی که رستم می کند این است که م یک اتفاقفقط 

ه پس از مدتی می فهمد کرستم ابتدا فکر می کرد که اسبش، فقط یک اسب است، برای اینکه، اسبش شیر را می ُکشد. 

 شناسایی هایی دارد که به او کمک می کند. تواِن رخش، 

  لکه به ما کمک می کند.ما هم رستمیم و روِی رخشی نشسته ایم که فقط اسب نیست، ب
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 می گوید:  اومی کند و به رها در جایی که بسیار ِمه آلود است، رستم نمی بیند، افساِر رخش را 

 می بََرد. سوارش را هم راه را می شناسد و  رخش"؛ " هر جا می خواهی برو 

ن از آکه موالنا  ییهُما ابرِ ، با افتادایران  و پهلوانانِ  الِی َسِر شاهآن ابری بود که باشباهِت منظوِر ما از این صحبت ها، 

 !.صحبت می کند

همانطور که پهلواناِن  ،درد ابرِ  !.و هم هویت شدگی با درد، روِی شخِص ما هست ؛ابِر دردچنبرۀ باید مواظب باشیم، 

 ما را کور می کند. ایران، کیکاووس را کور کرده بود. 

ن کار ایهمانطور که می دانید، خوِن جگِر دیِو سفید، دواِی درِد یا دواِی بینا شدِن پهلواناِن ایران، کیکاووس است که رستم 

یعنی اگر ما دردها را  !،، همین نوِر مطلق و خالصی ست که در دردها ذخیره شدهشاید خوِن جگِر دیِو سفید .را می کند

 .شیممی کِ نور را بیرون بیرون کنیم، دردها را  از جگر،اگر ذوب کنیم، 

 موالنا می گوید: ،دردها را چه ذوب می کند؟

 نوِر معشوق. 

پس از مدتی شروع به سوختن می  که می گذاریم ، کناِر آندیگر ی، هیزمای، افروخته ست ُشمینهآتِش  درست مثل اینکه

 کند. آتِش یک َمستِِر معنوی. آتِش موالنا. آتِش خدا. 

  .می گویدشاِه َزَمن و تبریز  ، ازآخِر غزلدر بیِت 

 یعنی فُرم و بی فُرمی. شاهش کیست؟ َزَمن یعنی روزگار. .بی فُرمی است و تبریز جای مقدس

 یا هشیاری که از فُرم ها و از دردها زاده می شود.  ؛همین شما

 رنجش دارد، کینه دارد :د دارد، مثال"حاال، این صحبت ها را می کنیم که شما دردها را اصال"آسان نگیرید. کسی که در

 نباید این ملغمه را دست کم بگیرد!. .ترس دارد، خشم دارد و اینها را کوبیده و با هم قاطی کرده

 شما مسئولید که اینها را بیندازید. مسئولید شناسایی کنید. 

 خوِن جگِر این درد، دواِی بینایی شماست. 

بُِکشی، چشم هایت بینا نخواهد شد!. فردوسی هم در خودت تا زمانی که درد را حمل می کنی و نتوانستی دیِو سفید را " 

 به این موضوع اشاره می کند. 

یک نفر نمی تواند، دو نفر نمی تواند، ما انسان ها در ُکل  .حاال، این ابر، روِی همه افتاده. ما باید دست به دست هم دهیم

 هم کمک کنیم.  باید به

هر چه ما درد را در جهان زیاد می کنیم، مثال" جنگ می کنیم، خونریزی می کنیم، می ُکشیم، زجر می دهیم، شکنجه می 

 کنیم و ... اینها به  این ابِر شیطانی، اضافه می کند. 

فضا باز می کنیم، دعوا  هر چه عشق را در جهان پراکنده می کنیم، شفا می دهیم، لطف می کنیم، نرمش نشان می دهیم،

 نمی کنیم، این ابر کمتر می شود. 

 شیطان ضعیف تر خواهد شد.          .کمتر خواهد شد ،اگر تعداِد زیادی لطافت و عشق را در جهان پخش کنند، درد در جهان

          !.قبول کندآدمیِت آدم را، حضور را، حضوِر خدا را، شیطان حاضر نیست 
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این هشیاری را که خداست،  ،ذهن زاییده شویم، بعنواِن هشیارِی حضور، خدا در ما زنده شود، شیطانیعنی اگر ما از 

  ,,. می گوید: ,, من یک خداِی ذهنی می شناسم ،قبول ندارد!

 اِشکاِل شیطان همین است!.

 

 :رباعی خیام

 باید دسِت اتفاق بر هم زنیم: ،ما ۀهمواقعا"، 

 تا دست به اتفاق بر هم نزنیم

 پایی ز نشاط بر سر غم نزنیم

 خیزیم و دمی زنیم پیش از دِم صبح

 .مکاین صبح بسی دمد که ما َدم نزنی

مدیگر را هبی آنکه تحمیل باشد، بکوبیم. ، بر َسِر غِم دنیا، غم رِ ما باید به اتفاق، دست به دست هم بدهیم و از شادی، بر سَ 

متوجه شویم که من شخصا" مسئوِل هشیارِی خودم هستم، مسئوِل رفتارِ خودم هستم، مسئوِل ذوب کردِن دردهاِی  .آگاه کنیم

 خودم هستم و دیگران هم همینطور؛ و با هم همکاری می کنیم.

  :دیده که، اآلن، آن کسی که واقعا" بیدار شده، مزۀ زندگی را چشیده، آن ابیات را عمل کرده

  می گوید که:، نسیمتَ  ک آن ماه رویِ سر فروکرد از فل

 آخر حجابی در میان ما و دوست »گفتمش: 

 «من جمال دوست خواهم، کوست مر جان را َسَکن 

 مانع هستی.بین من و معشوق، حجاب و من به او گفتم: آخر تو 

 حجاب و مانع ایجاد می کنیم.بین خود و معشوق مقاومتی که در مقابل اتفاق این لحظه می کنیم، ِد ما، با بله. اوال"، خو

  مانع است. و همان عایق، همان فاصله ،مانبیشتر مقاومتِ یعنی 

فضاِی  یکیهمان فاصله باعث می شود که ما فقط، هشیاری جسمی داشته باشیم و به حضور زنده نشویم و این لحظه را که 

 یرا پلکان نآاین لحظه که خداست، اتفاق را ببینیم و  بجایِ ، فقط، اتفاقش را ببینیم و در نتیجه است اتفاِق آن یکی همآن و 

 به ما زندگی دهد، یا این لحظه را مانع و مسئله ببینیم!.در آینده که ممکن است ی کنیم برای رسیدن به اتفاِق دیگر

یک مسئله  نیست،" این درست است؟، نه ". بارها گفتیم، اگر شما عادت کنید این لحظه را مسئله ببینید، این، پایان پذیر 

 را حل می کنید، دو مسئله سر بلند می کند، آن دو تا را حل می کنید، چهار تا می شوند!.

 . !برای اینکه شما می خواهید زندگی را به مسئله تبدیل کنید

 !.می گوید: من گفتم که تو برو کنار

ۀ درِد خودم باشد، ... از یک چیزی هم پس حجاب و پرده، می تواند پردۀ بیرونی باشد، پردۀ یک َمستِِر معنوی باشد، پرد 

 هست و آن، دردها و هم هویت شدگی های قبلِی بشری ست. ما آگاهیم که یک پردۀ عمومی روی َسِر همه

 ماست.نمایندۀ آن درد، آن فضا در ما، مِن ذهنِی و دردهاِی خوِد 
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 نمی گذارد.  ،اگر شما بخواهید به حضور برسید، دردبارها در مثنوی خواندیم، 

یعنی به این سادگی نیست که ما فکر می کنیم: ,, اینها را می اندازم، تمام می شود ,,، مشکل نیست، ساده هم نیست!. 

 ، چنین چیزی نیست!، این!رسندبعضی فکر می کنند چهار جلسه برنامۀ گنج حضور را گوش می کنند و به حضور می 

     ساده اندیشی ست. درد شما را ول نمی کند. تمثیِل موالنا ست می گوید:   

   

 را ول نمی کند!. بآمی ِکَشد، گرفته، را  شآب خودش را می کشد که به دریا برساند، ِگل هم پای

ما با دردها و چیزهاِی این جهانی عجین شده ایم. مِن ذهنی برای خودش یک باشنده شده!. ما می گوییم: ،، ما را ول کن 

 برویم! ،،. 

 ,, کجا بروی!، تو بروی، من چطور زنده باشم؟! ,,.

 تو را نمی خواهم ،،.دیگر می گوییم: ،، من 

 ,, نمی شود!، باید بخواهی ,,. 

 ی روی من بیفتد تا ذوب شوم. دردها را به زور نمی شود انداخت. من دردهایم را می اندازم، نمی شود!،،.،، باید نورِ ایزد

" اگر شما تسلیم شوید و حاضر و ناظر باشید و اجازه دهید، نوِر ایزدی برای  مِن ذهنی نمی تواند دردهایش را بیندازد.

  ، خودشان می افتند".با شناسایینید. دردها شناسایی کشما شما این کار را می کند. کمک می کند که 

 زور دردشان را بیندازند!.ه شما نمی توانید آنها را بیندازید. بعضی می خواهند ب

 : ,, هر طور شده من باید هم هویت شدگی هایم را بیندازم، من باید خودم را عوض کنم ,,. ـ

 خودتان را فریب ندهید: ,, من رسیدم ,,.هیچ موقع مِن ذهنی دارد حرف می زند! ". شما باید صبر کنید.  !،" نمی شود

گوش کنید و چیزهایی یاد بگیرید و برنامه حفظ کردِن و یادگیری این مطالب، به حضور رسیدن نیست!. شما ده جلسه 

 .یستن افتادِن دردهاِی شما، معنیِ به  .... ,,، " تبدیل نیستفکر کنید که: ,, من دیگر، به حضور زنده شدن را یاد گرفتم 

 ." !، برمی گردد,, می دانم,,  نامِ ه حتی به صورت باشنده ای ب ،این ابر و این حجاب

همۀ این مطالب را می دانم و  .خیلی ها، فرض کنید شش ماه، به این برنامه گوش می دهند، می گویند: ,, دیگر می دانم

 حفظ هستم ,,.

 " چه را می دانی؟!، چیزی برای دانستن نبود!، برای تبدیل بود!، حفظ کردِن شعِر موالنا، خواندِن شعر، تبدیل نیست! ".

 .«کوست مر جان را َسَکن  خواهم،را می دوست و آن درگاه و فضادارِی  من جمال می گوید: من گفتم که

 فقط بصورتِ سایه و ابِر شوِم  ,, من می دانم ,,، روی من افتادی!.محِل اقامت و آرامشِ من، فضاِی یکتایی ست، تو اآلن، 

 .ه ای می گویند: ,, من می دانم ,,یک عد

این د، باش یچکس جواب ندادن،، اگر نمی دانم هم با مقاومت و با لجبازی و به ه!نمی دانم :نمی گویم تظاهر کنیم و بگوییم

 و واقعا" بطور اصیل بگوییم: نمی دانم و واقعا" همآن، شویم.باید متواضع شویم  نمی دانم، هم مِن ذهنی ست.

 ،، نمی دانم چکار کنم؟، نمی دانم چه می شود؟، نمی دانم چگونه دردهایم را بیندازم، ... ،،.
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اید بمقاومت هزار نوع دارد!، اینها را  " باید اجازه دهید این نور، بیاید. هر چه بیشتر مقاومت کنید، درد بیشتر می شود.

  . " تان را می شناسید بشناسیم. با گوش کردن به این برنامه و خواندن موالنا، شما ریزه کاری هاِی مقاومتِ 

 ه بنگریدمای از بس تعجب سوی آن مَ آن هُ 

 از من او دیوانه تر شد، در جمالش ُمفتَتَن

خودم باشد، از زیادِی تعجب،  می دانمِ نی باشد، چه دروبیرونی و چه هماِی  مایِ ، هر که می خواهد باشد، چه هُ مایآن هُ 

 . ه بنگریدسوی آن مَ به 

ممکن است یک مسترِ معنوی باشد که مقلد بوده، در اثرِ به حضور رسیدِن شما، استاِد شما، به حضور برسد، بفهمد حضور 

      چیست، البته حضور چیز نیست.

 . دیوانه تر شد، در جمالش ُمفتَتَن از من او از زیادِی تعجب، به سوی خدا نگاه کرد.

 یعنی به فتنه افتاده، مفتون، پریشان شده. یعنی او هم دیوانه شد!. ُمفتَتَن

پس معلوم می شود نوِر زندگی، هر چه را که مانع است، مفتون و دیوانه و پریشان می کند، نه ما!. نه دعوا و نه ستیزۀ 

 درونی یا ستیزۀ بیرونی با آن آدم!. 

 فقط این را بگوییم که با مقاومت، با ستیزه، با رفتاِر منفی، با واکنش، با رفتاِر درد آور، هیچ جا نمی رسیم. 

رفتارهایی که بر اساسِ واکنش منفی و درد است، هیچ موقع، دردی را دوا نمی کند. در بیرون و در کارهامان هم همینطور 

 است، نمی گذارد پیش برویم.

 بــدترین دشمِن ما.  ست ودیو سفید در ماآن که: وقتی ما درد داریم و با دردها هم هویت ایم، نمایندۀ  این را هم بگوییم

ما کینه مان را نمی بینیم، هر دردی که در ما بوجود می آید و ما نمی بینیم،  .کینۀ ما، نمایندۀ دیِو سفید استبطوِر واضح، 

خراب می کند، نمی گذارد به خدا برسیم، به زندگی زنده شویم، اصال" نمی روابِط مان را کار و  ،از جنِس دیِو سفید است

گذارد که ما به منظوِرمان از آمدن به این جهان، که زاییده شدن از ذهن، یکی شدن با زندگی در فضاِی یکتایی بود، 

 ما آن را دست کم می گیریم!. ای که برسیم!. همین کینه

 !. داندمی و چیِز خوبی را هنر کینه دیو، 

 را خراب کند، کارتان را خراب کند، تمام روابط تان را خراب کند، چیِز خوبی ست؟!. تانشما را بسوزاند، تِن کینه 

 این کارها را بکند و خودش را هم هُما معرفی کند!. ، )دیو(ولی، همآن 

 کی ذوب می کند؟دردهاِی ما را 

  .آن َمه، دیوانه می شود!، ه بنگریدسوی آن مَ  ،ما از بس تعجبآن هُ ".  !" جماِل او، نه ما

دیِو سفید، دواِی درِد کورِی شاه و . شاهنامه گفت: خوِن جگِر به تله افتاده ستزندگِی یک مقدار انرژِی زندۀ  ،کینۀ ما

 است. پهلوانان ایران

 میر مست و خواجه مست و روح مست و جسم مست

 .از خداوند شمس دین آن شاه تبریز و َزَمن

  .جهاِن فُرم. هم شاِه تبریز استشمِس شمِس جهاِن غیب است و هم هم  ،خالصی که از ذهن زاده می شود پس، هشیاریِ 
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  امروز باز هم در مثنوی خواهیم دید.زمان، فُرم است.  .َزَمن یعنی زمان .است تبریز، فضاِی مقدس

 خالصه، همه مست اند!. 

عنی یمستقر شود، در شما برقرار و با عمِق بی نهایت، با حِس ابدیت، شمِس تبریز نمایندۀ اگر شما، از ذهن زاییده شوید، 

اگر به خدا زنده شویم، خدا مست است، ما بعنواِن خواجه مست ایم، روحِ ما مست و جسم ما هم مست است. اینطوری ست 

 از ما، نمایندۀ شیطان و دیو، زنده ست.  فعال" در بعضیکه ما سالم ایم. 

* 

    در دفتِر پنجم، چهار جنبۀ ُمَخِرِب مِن ذهنی را به چهار مرغ تشبیه می کند.  موالنا

 :هآنها را خوانده باشید و می دانید ک ،البته شاید شما قبال" .چند بیت از این ابیات را می خوانیم ببینیم این مرغ ها کی اند

 بهتر در فرم هاِی ذهنی ست.  ،ما و هر چه بیشتر حرصِ ست که سمبِل  مرغابیاز این مرغ ها،  یکی

 هر چیزی ست که می توانیم به صورت جسم تجسم کنیم و برای ذهن با ارزش است.مرغابی سمبِل 

 یا زاغ است.  کالغاز این مرغ ها،  یکی دیگر

  .است. یک جنبۀ مِن ذهنی که در زمان است و می خواهد زمان را طوالنی کند خواستِن عمِر درازکالغ، نمایندۀ 

امروز خواهیم دید که با مقاومت به این لحظه، ما به گذشته و آینده می افتیم، کسی که احوال اش خراب است، دردمند است 

و دردناک است، هـمیشه در گذشته و در آینده ست. هیــــچ موقع نمی تواند این لحظه را تجربه کند. وقتی در  گذشته و 

 زمان را می خواهد زیادتر کند.  آینده ست، می خواهد آینده را بیشتر کند.

 موالنا امروز به شما می گوید که در حضور خدا، باید زمان را به صفر برسانید.

 را زیاد کنی. تو، خدا را نمی خواهی حس کنی، به این دلیل که می خواهی آینده 

 شود.زیاد کردن آینده، یعنی به مِن ذهنی عمر دادن. تو می خواهی مِن ذهنی، عمرش زیاد 

 کالغ، نمایندۀ آن است. ما می خواهیم زیاد شود؟، " نه ".

,, کار می  خواستن، نمایندۀ شهوِت جنسی ست. در شهوِت جنسی، هر چه بیشتر، بهتر. به صورت مکانیسِم ,, خروس

 کند، هر چه بیشتر، بهتر. " چنین چیزی نیست ".

و جلب توجه و اهمیت و ارزش، بیشتر اوقات، توهمی.  گری جلوهاست که سمبُِل میِل مِن ذهنی، به  طاووس، دیگرمرِغ 

 پایه ای برای آن، وجود ندارد. 

می گوید که: توجِه زندۀ زندگی می آید، این چهار مرغ را فعال می کند. گاهی اوقات، این چهار تا مرغ، با هم همکاری 

 می کنند که آنموقع، وای به حال مان!.

ی، حرِص زیاد کردِن عمر مِن ذهنی به صورِت موذیانه در حالی که ما نمی بینیم و حرِص ماِل دنیا، حرِص شهوِت جنس

 خاصیِت جلب توجه و تأیید، همه با هم، دست به دست هم می دهند!. " وای به حاِل مان! ".

 بعضی موقع ها هم حواس مان به یکی ست. موالنا از این قصه استفاده می کند می گوید: 

  :می گوید شما ، یعنی بهخدا به خلیل
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آن انرژی یا آن هشیاری که در اینها سرمایه گذاری ، پس از کشتن، باید این چهار تا مرغ را بکشی و دوباره زنده شوند" 

یعنی: یکی یکی، اجزاِی این مرغ ها را بشناس؛ هر چه بیشتر بشناسی، آن الگو را می اندازی و  شده، بیرون بِِکش.

 شی. هشیاری را از آن، بیرون می ک

* 

 حاال، از اینجا، چند بیت می خوانیم:

 

 ۳۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 لق را گر زندگی خواهی ابدخَ 

 سر ببُر زین چار مرغ شوم بَد

می خواهید به مردم زندگی ابد ببخشید، اگر می خواهی به خودت ای انساِن کامل، اگر به خلیل می گوید. به شما می گوید: 

 بِبُری.باید َسِر این چهار مرغ زشت و شوم را هم زندگی ابدی ببخشی، 

زندگی ابدی یعنی حس این لحظه که تا ابد این لحظه ست. گفتیم این لحظه، تنها چیزی ست که ما داریم. دراین لحظه، ما 

اتفاق را می بینیم. چون اتفاقات، مرتب عوض می شوند، ذهِن این عوض شدن و تغییر را به صورِت زمان، ذخیره می 

 فکر است، یک مفهوم است.کند. پس، زمان یک فکر است. اتفاق هم یک 

پس زمان و اتفاقات، مفهوم اند. اقالمی ذهنی اند. اما این لحظه، زندۀ ابدی ست. یعنی یک عنصِر زنده در این لحظه، این 

لحظه ست، بجاِی این لحظه، ما معادِل زمان را در ذهن داریم. یکی هم فضاِی یکتایِی بی نهایِت این لحظه؛ یا عمِق بی 

 در ذهن، به صورت اتفاق می شناسیم.نهایت است که 

اتفاق، با زمان، یعنی با گذشته و آینده کار می کند. این لحظه که بی نهایت و ابدیت است، با بی نهایِت خدا، کار می کند. 

 از جنِس بی نهایت است و ابدیت، ما هم از جنِس بی نهایت و ابدیت هستیم، اما در ذهن اگر ,, من ,, باشد، منیعنی خدا 

 به صورِت اتفاق و زمان تجربه می شود در حالی که زمان، فقط برای اندازه گیرِی تغییرات است.

 شما می گویید که: من می بینم که لحظاِت مختلف وجود دارد و این لحظاِت مختلف، عینی اند. 

 که عوضرا رد و اتفاقاتی " وقتی خوب نگاه کنید، خواهید دید که لحظاِت مختلف وجود ندارد، همیشه این لحظه وجود دا

گذشته می نامد و تجسم می کند که چیزهایی در آینده  ولی ذهن تان تغییر اتفاقات را به صورت زمان، ذخیره می کندمی شوند 

وجود دارد، این لحظه آنها را آینده می نامد. آینده و گذشته  اصال" وجود ندارد اآلن، تنها چیزی که  و اتفاق خواهد افتاد

فقط اتفاقاتش عوض  ما همیشه در این لحظه زنده هستیمست و آینده هم اگر بیآید، به صورتِ این لحظه، خواهد آمد. پس 

 می شوند.

از لحظه ای که ما وارد این جسم مان شدیم، این جسم تغییر می کند ولی " همیشه این لحظه ست ". بیشتِر ما، در گذشته و 

 می کنیم، فکر می کنیم که گذشته واقعا" اآلن زنده ست!. یگآینده زند

 لق را گر زندگی خواهی ابدخَ 

 سر ببُر زین چار مرغ شوم بَد
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 پس معلوم می شود که این چهار مرِغ شوم هستند.

 گربازشان زنده کن از نوعی دِ 

 زیشان ضرر که نباشد بعد از آن

 مهم است که شما این چهار خاصیت را در خودتان ببینید. کش. اینها اآلن، زنده اند!.می گوید: اینها را بِ 

 و توجه ست؟ رفتارتان بیشتر در جهِت جلِب تأیید آیابه مجلسی می روید، 

 ,, آیا به من توجه می کنند؟ ,,. ـ

ب توجه جلو ... بلکه به خود آویزان می کنند و جواهرات می پوشند  شیکقبل از رفتن، خانم ها آرایش می کنند، لباس 

این همآن خاصیِت کنند. اگـــر به حضور زنده باشند، این کارها اشکالی ندارد ولی اگر با این چیزها هم هویت باشیم، 

 طاووسی ست.

آن کارها ، چون چرا هیکل ات اینطور شده!، بهت نمیآد ... ، ما بدمان می آید! ،ست مثال" یکی گفت: این جواهرت بدلی

 را کردیم که مردم تأییدمان کنند و از ما خوششان بیآید!. 

 ، یعنی زندگِی به تله افتاده را که ناآگاهانه در آنها سرمایه گذاری کرده ای، بیرون بِِکش. گرزنده کن از نوعی دِ  اما،

      بطوری که دیگر آنها نتوانند به تو صدمه بزنند.، گربازشان زنده کن از نوعی دِ 

شما، تأملی بکنید که این چهار تا مرغ، یعنی چهار قسمِت شما که فعال هستند، چقدر به شما ضرر می زنند!. این چهار تا 

 مرغ، شما را بدترین دشمِن خودتان کرده اند. شما ببینید چه لطماتی به خودتان می زنید؟

 برای همین این مطالب را می خوانیم.تا ندیدید، رهاشان نکنید. 

 زن مرغ معنویِّ راهچار 

 اند اندر دل َخلقان وطنکرده

و خودشان را معنوی هم معرفی می  انسان ها، وطن کرده اندهمۀ در دِل دزد، در دل خلقان، یعنی مرغ معنویِّ چهار این 

 کنند!. 

 که اسم شان را بُعِد معنوی گذاشته ایم، توجیهات و توضیحات هم داریم!.  ،یعنی ما برای حرص در این چهار بُعِد مادی

 ولی حرص، موتوِر خواستِن مِن ذهنی ست. هر چه بیشتر، بهتر را شما همه جا می بینید.

 ویم!.شمی بینید که این چهار تا مرغی که کار می کنند، تعادل یا بالنسی در کارشان نیست. ما زیِر پاِی این مرغ ها لِه می 

 َسوی جمله دلهایِ  چون امیرِ 

 ییاندرین دور ای خلیفٔه حق تو

، در این دوران، )َسوی(خوب  و امیر همۀ دل های متعادلای خلیفۀ حق، راجع به خلیل و راجع به شما هم صحبت می کند: 

 . یهست تو

ن این زندگِی به تله افتاده را از دل تان بیروشید. به عبارت دیگر، باید این هشیاری، کُ یعنی شما هم باید این چهار مرغ را بِ 

 شید. الگوهای این چهار قسمت را بشناسید. در این الگوها، درد هم هست. کِ بِ 

 ما طاووس هستیم، از روز اول، مدام خودمان را به همه نشان می دهیم که: ,, ما را تأیید کنید، بگویید مهم هستیم ,,. 
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 دیم: در ذهن مان طاووسی یَت را ثبت کر

,, کی راجع به من، چگونه فکر می کند؟، آن کسی که طاوسی یَت مرا قبول ندارد، دشمنش هستم، یک روزی به من گفت 

 : ... ، دلم را شکسته! ,,. 

 اینها همه توهم است. هر کسی، شما هم، در این دوران، خلیفۀ خدا هستید.

 سر بِبُر این چار مرغ زنده را

 را َسرَمدی کن َخلق ناپاینده

خلِق این  و سرِ این چهار مرغ زنده را بِبُر ،، اآلن زنده اند. توزاغو  خروس ،طاووس، مرغابیاین چهار مرغ: می گوید: 

خلق، بوسیلۀ این چهار مرغ، به یک تصویر ذهنی، به نام مِن ذهنی افتاده اند. این  کن. عطا( گی)جاودانناپاینده را َسرمدی 

 مِن ذهنی، ناپایدار است. برای اینکه با چیزهای ناپایدار هم هویت است. 

، بخاطر خوشگلی صورت یا هیکل مان یا لباس مان یا سوادمان یا شهرت مان یا خانواده مان نطاووسی یت مامثال"، با 

 !. مان و ... پز می دهیمیا دین 

مگر زیبایی ما از بین نمی رود؟،  .، با چیزهای از بین رفتنی هم هویت ایمماندر همۀ ابعادیعنی بوسیلۀ این چهار مرغ، 

        مگر پوِل ما از بین نمی رود؟، مگر بدِن ما، از بین نمی رود؟

 می کند، بعد با گرفتِن آنها، مدام، تکرار می کند: شاید خدا، ابتدائا" ما را با چیزهاِی از بین رفتنی هم هویت 

" بابا، یاد بگیر!، تو با چیزهای از بین رفتنی و ناپاینده هم هویتی!. من، یک عنصِر پاینده و َسرمدی هستم و تو من 

!، ، همه را از تو می گیرمیهستی!، آخر این چه کاری ست که با همه چیز هم هویت می شوی؟!، می بینی که یکی یک

 چطور متوجه نمی شوی؟!.

 .؟!یعنی با گرفتِن اینها، تو متوجه نمی شوی که در تو یک عنصِر پاینده وجود دارد که تو آن را نمی بینی

اصال" چرا متوجه می شوی که چیزها از بین می روند؟، برای اینکه در تو، عنصر پاینده و از بین نرفتنی وجود دارد، 

 وگرنه از کجا متوجه می شدی؟!. 

 وسعِت آن را می بینیم. آسمان که ,, چیز ,, نیست چشم مان ببیند، چگونه می بینیم؟ آسمان و ما 

 این موضوع خیلی مهم است. برای اینکه در ما معادِل آن، وجود دارد!. 

سکوت را چگونه تشخیص می دهیم؟، برای اینکه معادِل سکوت، همآن خدائیت، در ما وجود دارد!. چگونه تشخیص می 

 دهیم که ,, چیزها ,,، از بین رفتنی اند؟

 ماِه دیگر، خبری نیست. پژمرده می شوند.  شما می گویید که از این ُگل ها، سهاین ُگل ها مثال"!. 

 از کجا می دانید؟، از کجا می دانید که ,, چیزها ,, از بین می روند؟

برای اینکه در شما یک عنصِر پاینده و نامیرا وجود دارد. چیزهاِی مردنی را می شناسد. هر کسی که چیزهاِی ُمردنی را 

  آن نامیرایی ست!.شناخِت می شناسد، بر اساِس 

هم همآن هستی، چرا به چیزهاِی ناپاینده حاال، خدا می گوید: " تو چرا این نامیرایی را نمی بینی؟!، من همآن هستم، تو 

  چسبیده ای؟!. 
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 ست و خروسبَطّ و طاوسست و زاغَ 

 این مثال چار ُخلق اندر نُفوس

چهار اخالق، چهار ُخلق و خو در همۀ ، هر یک مثاِل این چهار مرغ: مرغابی، طاووس، زاغ و خروسموالنا می گوید: 

  مردمان جهان است.

 سترصست و خروس آن شهوتَ بَطّ حِ 

 .جاه چون طاوس و زاغ اُمنیّتست

 مادی ست. یِ مندآرزوهم و  زاغ َسمبُِل جاه و طاووس، جنسی شهوت  َسمبُلِ  ،حرص است. خروس َسمبُلِ مرغابی، 

این جسم، مرا  ،این لحظه را جسم ببینیم .,, این لحظه زندگی نیستآرزومندِی مادی، عبارت از این است که بگوییم: 

  :ناراضی می کند، مقاومت دارم، بنابراین

به چیزی که در آن، زندگی هست،  رسیدنبرای بجاِی این لحظه، بجاِی زندگی می بینم، آن را از این جسم که می خواهم 

 را اُمنیَّت گذاشته. آرزومندِی جهانیاسم این موالنا،  .استفاده کنم

، در صورتی که بُعِد حضوِر شما زنده باشد، بسیار خوب است!، ما به آن و رسیدنِ  هدف گذاریآرزومندِی این جهانی و 

 چه می خواهیم؟باید بدانیم که در این جهان، 

 شود؟آیا آن چیزی را که می خواهیم، برای این است که به ما زندگی دهد؟، یا مصرِف چیزهاِی مادی 

اتومبیِل ما، اآلن ممکن است دست دوم باشد و ما می خواهیم اتومبیِل نو و گران و بزرگ بخریم، آیا این اتومبیل، با خود 

 زندگی می آورد؟، نه. از نظِر مادی، ممکن است راحتی بیآورد، اما زندگی در آن نیست.

فرِم لحظه را می بینند و با آن هم ستیزه می کنند، به  ، فقطخیلی ها، چون این لحظه را زندگی نمی بینند و از این لحظه

زمانی ست که  زمان می افتند و می گویند: این زمان، باید دراز شود. این کار، معادِل دراز کردِن زماِن روانشناختی ست.

      مِن ذهنی با آن، کار می کند و به این ترتیب، مِن ذهنی زنده می ماند.

* 

در مورد این زاغ برایتان بخوانم. بنظرم، قبال" آن را برایتان خوانده ام، تیتر بازهم ابیاتی اهم پس از این موضوع می خو

 ؟: سبب کشتِن زاغ، بوسیلۀ خلیل، چه بودعبارت است ازاین قسمت 

  

 

 ۷۶۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 
 

 .کی آن اشارت به قمع کدام صفت بود از صفات مذمومٔه مهلکه در مریدالسالم زاغ را سبب کشتن خلیل علیه

 

 

 این سخن را نیست پایان و فَراغ

 ای خلیل حق! چرا کشتی تو زاغ؟

 چرا زاغ را ُکشتی؟تو ، این سخن پایان ندارد. !حق می گوید که: ای خلیلِ 
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 بهر فرمان، حکمت فرمان چه بود؟

 اندکی زاسرار آن باید نمود

 خلیل می گوید: بخاطِر فرمان. برای اینکه خدا گفته بود زاغ را بکش. 

 حکمِت آن فرمان، چه بود، به چه دلیل باید زاغ را می ُکشتی؟، کمی از اسراِر کشتِن زاغ، بگو.ـ 

 کاغ کاغ و نعرٔه زاغ سیاه

 باشد به دنیا عمرخواه "دایما

 همیشه در دنیا، عمری دراز و طوالنی می خواهد.برای این است که نعرۀ او، زاِغ سیاه، قارقاِر 

را  فکرهر لحظه فکری در َسِرمان می پََرد. آن ، می آییم به صورت فکر باالهر لحظه، یعنی ما که در من ذهن هستیم، 

. اِر زاِغ سیاه ستقارقهمین  و همراه ست دردبا به زبان می آوریم و یا نه، بیشتِر اوقات، بلند می گوییم یا نمی گوییم، 

ن بیاِن آترجمانِی از وقتی ما به صورت فکر منفی و هیجان توأم با آن برمی خیزیم یا حرف می زنیم، یا تمام وجودمان 

 می شود، چه می گوییم؟

 می گوییم: من زاغ هستم و عمر دراز می خواهم. چرا و چگونه عمر دراز می خواهم؟

 ،چون در این لحظه فرم هستم، فرم ؛ ودر این لحظه فرم هستم یعنیم، بلند شدم. به این صورت که من اآلن، به صورت فُر

 فرم را می شناسد، به سوِی فرم می روم، قانون جذب است.

شما این سیستم ذهنی بشری یا مِن ذهنی مرا زنده ,, پس، من در یک سیستم ذهنی بشری هستم و می خواهم به خدا بگویم: 

 .,,! دردهای مرا زنده نگه دار ،مِن ذهنی مرا,, می گوییم: به خدا . ما هر لحظه ,,! نگه دار

 اِر خودمان را نمی بینیم!. قارقما 

 نگه دار، مبادا عمر اینها را کوتاه کنی! ,,. زنده مرا،  ,, خدایا، درد و غمِ 

 آیا شما این حالت را در خودتان می بینید؟

 یا به طرفش برویدمی گوید: شما نمی توانید رسیدن به حضور را یک هدف قرار دهید و در مِن ذهنی یا در ذهن تان 

 برای اینکه دائما" بنظر خواهد آمد که نرسیدید. بکوشید که به آن، برسید!.

    زنده نمی شوید؟ ". " من از شما سوال می کنم: مگر شما نمی دانید که باید از ذهن زاییده شوید؟، چرا به حضور

 را زیاد کند!.  تانمبادا که هر لحظه از خدا می خواهید که عمِر مِن ذهنی 

، هدف یک جسم است، دائما" در ذهن، زندانی خواهیم ماند و تمرین معنوی ما ماگر به حضور رسیدن را هدف قرار دهی

 خواهد شد!. تبدیل به زیاد کردن زمان، تبدیل خواهد شد. ، به زیاد کردندوباره 

 یعنی وقتی شما به خودتان می گویید: 

 ,, من حاال فرصت دارم که به حضور برسم ,,، در واقع، چه می گویید؟

 مِن ذهنی شما را فریب می دهد. می گویید که به من ذهنی فرصت می دهم که زنده بماند.

 کاغ کاغ و نعرٔه زاغ سیاه

 .باشد به دنیا عمرخواه "دایما
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 ابلیس از خدای پاِک فَردچو هم

 ن درخواست کردتا قیامت عمر تَ 

 کرد.ُعمر و بقای بدن از خداِی پاک و یکتا، تا روِز قیامت، درخواسِت مثِل ابلیس، مثِل شیطان، زاغ،  :مثال می زند

  :ابلیسی یَت، عبارت است از اینکه

  :این لحظه

 .استفضاِی الیتناهِی در بَر گیرندۀ همه چیز . خداست ،یکی

 آن است.  فُرم هم، یکی

 : می گویدمدام برای اینکه  !.ابلیسی یت استاگر در آن، درد و مِن ذهنی باشد، فُرِم ما در این لحظه، 

بلیس،  مثِل ایعنی این مِن ذهنی، ,,.  من باشند ه ای هستم که در گذشته و آینده زندگی می کنم، خدایا این آینده را زیاد کن ,,

 . ,, تا قیامت به من فرصت بده: ,, که گفتهیکتا  خدای پاکِ به مدام به آینده نگاه می کند. ابلیس ُعمرش،  برای زیاد شدنِ 

  :در این فرم هستیم ؟کیتا ما که این هم واضح است 

 فضای در بر گیرندۀ آن شویم. عمال"  ؛ و!این فرم نیستیمما  ،تا زمانی که بفهمیم

ت. آن موقع، قیامت اس .,, من ,, نباشد ،ر آن فرمی که اآلن در آغوش گرفتیمبرگیرندۀ فرم، د، بعنواِن خدا، یا در بطوریکه

 . !نهاگر ,, من ,, باشد، 

,, من ,, جمع شدیم و نمایندۀ ابلیس  فقط ما به صورتِ  .اآلن، ,, من ,, هست!. خیلی ,, من ,, هست!، اآلن فضا جمع شده

 هستیم. از خدا چه می خواهیم؟

 .!اوضاع نباید اینطور باشد، نگهدار. ،، تا زمانیکه متوجه شومرا این غصه و غم و هم هویت شدگی ،خدایا می گوییم:

 او هم می گوید: باشد. چشم.

ابلیس به خدا اینطور می گوید و ما هم عمال" این لحظه را مانع و وسیله برای آینده می بینیم!. این لحظه را دشمن می 

 بینیم.

 شما؟، این لحظه را چه می بینید؟ :موالنا می پُرسد

 شما این لحظه را هر چه می بینید، این لحظه، همآن است که می بینید!. 

  خوب باید توجه کنید. می بینید، شما همآن کالغ هستید. یاگر غیر از خدا چیِز دیگر

 «اَْنِظْرنی الی یَْوِم اْلَجزا»گفت: 

 «تُْبنا َربَّنا » کاشکی گفتی که: 

 می گوید: خدایا به من تا روِز قیامت، مهلت بده. مرا نَُکش. 

 هستم، فرصت بده. " او " هم می دهد. ،تا زمانی که بشناسم فضای در بر گیرندۀ فرمبه من، ما هم می گوییم: خدایا، 

 . ،، خدایا، توبه کردم،، و یا ما می گفتیم: می گفت می گوید: ای کاش، شیطان موالنا 

 ؛ تمشناخ بلند می شوم. حال، این حالت رابعنواِن یک باشندۀ ذهنی هیجانی،  ،هر لحظهمتوجه شدم که یعنی من ، یعنی چه؟

 برگشتم. به سوی تو یعنی  م،توبه کرد و برگشتم و دیگر بلند نمی شوم.
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       خدایا توبه کردم.. «تُْبنا َربَّنا » ایکاش می گفت:  شیطان این تقاضا را نکرد.

آیا شما می گویید که: خدایا از این کار، که به صورتِ کالغ، مدام قارقار می کنم و زیاد کردِن عمرذلت بارم را ، شما چه؟

 توبه کردم؟ ،تقاضا می کنم

 اینجا، آدرس آیه هست. اگر بخواهید می توانید برای مطالعۀ بیشتر به آن مراجعه کنید. 

 

 ۷۹ص، آیه  (٣۸)قرآن کریم، سوره 

 

 قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرنِي إِلَٰى یَْوِم یُْبَعثُوَن.

 
 ترجمه فارسی

 

 شیطان گفت: پروردگارا، تا روز قیامت مهلتم ده.

 
 ترجمه انگلیسی

 

(Iblis) said: "O my Lord! Give me then respite till the Day the (dead) are raised". 

 

 

 ستمر بی توبه همه جان کندنَ عُ 

 ستحاضر غایب از حق بودنَ مرگ 

نی ببینیم و چیِز دیگر نبینیم و از این کار توبه نکنیم، یع که هسترا آن چیزی ، جسم و وضعیت ببینیم، اگر ما این لحظه را

نباید این لحظه  و برنگردیم، شناسایی نکنیم که ما مقاومت نیستیم، یک باشندۀ مقاومت کننده در مقابل فرم این لحظه نیستیم

 .یم!وسبب ایجاد زمان می ش ،من ذهنی را که فضای در برگیرنده و خالء ست، با فرِم این لحظه، اشتباه بگیریم، سببِ ایجادِ 

 مقاومت می کنم، بیشتر زمان ایجاد می کنم.  ،آنچه که هستکه هر چه بیشتر به متوجه باشم من باید 

آشتی می کنم، زمان را از بین می بََرم. زمان را می اندازم. هر چه  آن،می گویم، با ،،  بله،، هر موقع به اتفاق این لحظه 

 زمان را می اندازم، مِن ذهنی را هم می اندازم و این معادِل توبه ست. 

 برگشتن، یعنی مقاومت نکردن. توبه یعنی برگشت.

 شما می گویید: . ،، من نمی خواهم عمِر مِن ذهنی ام زیاد شود : ،،شما می گویید کهیعنی 

 به سویِ مقاومت نمی کنم. من . به من می گوید که جسم و وضعیت را ببین و در مقابِل آن، مقاومت کن ،عقِل من ذهنی،، 

 که در این لحظه بوجود می آید، می پذیرم. برای اینکه آن را زندگی، تو، بوجود آورده ای ،،.را تو برمی گردم. هر چه 

 سی بی توبه زندگی کند، یعنی برنگردد که با این لحظه یکی شود، این کار، جان کندن و مرگِ اگر ک :حاال می گوید که

 حاضر است.

 مرگِ حاضر چیست؟

 است. غایب از خدا بودن یعنی چه؟ ، غایب از خدا بودن،همین لحظه، فی المجلس بمیری، غایب از حق بودن
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، در مقابِل آن مقاومت کنی، آن شوییعنی این لحظه متوجه خدا نباشی، فقط متوجه فرم این لحظه باشی و با آن هم هویت  

مرگِ  اینها .کر و ناپذیرا باشیرا به جاِی خدا بگیری، یا پلکانی برای رسیدن به چیزی در آینده کنی، ناراضی و ناشُ 

 .حاضر است و مساوِی غایب از حق بودن

 ما، مقاومِت خودتان را در مقابل این لحظه می بینید.پس ش

ر شما دبه اتفاق این لحظه، بله بگویید، آن لحظه، می بینید که آسوده می شوید. مقاومت نکنید و شما اگر به آنچه که هست، 

انگار که ما  . یک ذره آن معشوِق آسمانی، آن ماه روِی سیمتن، خودش را به شما نشان می دهد.می شودفضاداری ایجاد 

 !.راه می رویم و فرشته ای از آسمان سرش را پایین آورده و می گوید: کجا می روی؟

  .من می خواهم سکه ها را بریزم، جمع کن :می گوید. ما که نمی دانیم کجا می رویم

که اآلن دارم و را در این فکریم که مبادا این چیزی  مدامدر آینده هستیم!.  ذهن هستیم!. درما حواس مان نیست، غایبیم. 

با آن هم هویت ام، یکدفعه از دست دهم!، نکند که آن چیزی را که قرار است بخریم، نتوانیم بخریم و کسی دیگر آن را 

      بخرد!،  آنموقع چه می شود؟!، زندگی از دست می رود!.

 مر و مرگ این هر دو با حق خوش بَُودعُ 

 آب حیات آتش بَُود خدا بی

 به خدا زنده باشد، هر دو لذت بخش است. عمر و مرگ، دراین لحظه، اگر  .ُمردن یعنی ُعمر یعنی زندگی و مرگ

چهار تا مرغ که هر  آندروِن از  و زندگِی پُر برکت می کنی، هم قسمتی از وجودت می میردبا عشق و با شادِی او، هم 

می جوشد و باال می آید و به جهاِن فُرم، ، گیآِب حیات و زند، شان هم مخفی ست!کدام هزار تا جزء دارند و اجزای 

  جاری می شود.

 شما می دانید که وقتی مجلسی می روید، با چه جزئیاِت رفتاری، می خواهید مورد توجه قرار بگیرید؟

 در نظر دارید که کی به من توجه می کند؟چقدر زیرچشمی همه را 

ام گذاشت؟، َدرب در آمد؟، با من حرف زد، حواس اش به کسی دیگر بود!،  دید که من می آیم، صاحبخانه به من احتر

 ولی توجهی نکرد!، ...

 ببینید زندگی زندۀ ما، کجاها می رود؟!.  اینها یعنی چه؟!.

ا جسم می می گوید: وقتی به حق، به زندگی، زنده هستید، مرگ و ُعمر خوب است؛ اما اگر بی خدا باشید، آِب حیات ر

 !.خدا آب حیات آتش بَُود بیبینیم، 

به ولی ما آن را می گیریم و  ؛می آید، اآلن هم زندگی از اعماِق وجودمان می آیدما در واقع، آِب حیات از اعماِق وجود 

 خورِد همان چهار تا مرغ می دهیم و تمام می شود!.

است، هر چه هست برمی دارد و در گونی اش می دزدی به خانه ای می رود، تاریک در مورد حرص می گوید: شب 

 بعضی ها با مصرف. و گذارد، بعضی ها بی مصرف اند

 گونی مان را در تاریکی پُر می کنیم، درد را هم در آن می گذاریم. گونِی ای پُر از مفاهیم و درد!.ما وقتی 

 این چهار تا مرغ، آِب حیات را می خورند!.ابتدا، اینگونه هستیم! این، مرِغ حرص است. شما باید ببینید که چگونه 
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 آن هم از تاثیر لعنت بود کو

 شد ُعْمرجو در ُچنان حضرت همی

هر دفعه که در مقابل این لحظه هستیم، می گوید که: این شیطان، از جمله ما، که در حضرِت خدا، در حضوِر خدا، 

 مقاومت می کنیم، مورد لعنِت خدا قرار می گیریم.

 در حضوِر خدا هستیم یا نه؟آیا همۀ ما 

 " بله. هستیم ". چه می گوییم: ,, عمِر مِن ذهنی مرا زیاد کن ,,. 

لعنت را و قارقار می کنیم، خدا ما عمِر زیاِد مِن ذهنی را طلب این لحظه مقاومت می کنیم و رویداِد هر دفعه که در مقابل 

 ، یعنی لعنِت خدا بر ما. در مقابِل این لحظه مقاومتْ  عملِ می کند. همین 

 لعنت یعنی تو از برکت خدا بی نصیب می مانی و دچاِر توهمات و دردهاِی من ذهنی می شوی. 

ذهنی ما، نمایندۀ شیطان در  منِ  :یادمان باشد ده!.شهمین بی نصیبی از برکت خداست که به شیطان و به ما  ،لعنِت خدا

  ، ُعمرجو شد.در درگاِه خدا، در ُچنان حضرت، )کو(ت بود که او نآن هم از تأثیر لعماست. 

 به چه صورت؟ 

  .خالء هستیم و درصدی ماده %99، 99 گفتیم ما همه اش خالء هستیم.

 ولی چشم مان این تن را می بیند!. . ماده!و بعضی موقع ها،  خالء ست و موجبعضی موقع ها این ماده هم 

 فُرمی، نفوذ داده شده یا نه؟حاال واقعا"، خدا در دروِن ما به صورت بی 

، ما می گوییم که می خواهیم از اشتباه( یِ )از رو. ما همه اش در حضوِر او هستیم، منتهی عامدا"، قاصدا" یا سهوا" البته

 جنِس جسم و ماده شویم و جسم هم ُعمر می خواهد. 

 به این صورت مورد لعنت قرار گرفته و ما هم همینطور.  ،شیطان

       هستیم.، ُعْمرجولعنِت خدا قرار می گیریم برای اینکه   هر لحظه مورد

 از خدا غیر خدا را خواستن

 لی کاستنفزونیست و کُ ظَِّن اَ 

 این بیت بسیار گرانقیمت است. ما از خدا همه چیز می خواهیم غیر از خودش!. 

 ,, به من خانه بده، ماشین بده، همسر بده، زندگی مرا درست کن، ... ,,. چرا؟ 

 این لحظه را فقط جسم می بینیم!.

نِّ ، ظَ و این شما، فکِر زیادی را می خورید و نشخوار می کنیدبخواهید، چیِز دیگری  اگر از خدا، غیر از خدا، می گوید: 

 . )ظَّن یعنی فکر( .افزونی ست!

 ت!.ستن اسکارا ُکلی این،  .دیگر، تمام زندگی را مفرغ کنید از طرفِ  ؛ ورا بزرگ,, خود ,,  ،شما نمی خواهید در فکرتان

با چیزهایی که از خدا می خواهیم، هم هویت ایم و  !؛ ودر فکرمان بزرگ شویمتا را می دهیم،  زنده یعنی ما همۀ زندگیِ 

 ، بزرگ می شویم. می گوییم: آنهابا 

  .جسم درست کرده ایم ... هم هویت ایم، بر اساِس اینها... را داریم، با اینها ... را داریم ,,، اینها ... ,, ما اینها 
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 .,, زمان را زیاد کن,,  گوییم:می  .آن جسم، در زمان زندگی می کند

 زیاد می کند: هم زمان را  خدا

زیاد می کنم، اما بدان ت گوش می کنم و زمان را برایت ا . تو اینطور می خواهی، تو نمایندۀ من هستی و به حرف!" باشد

ا بفهمی، ـــــکه این کار، درست نیست. مطابقِ طبیعتِ تو نیست. تو من هستی، ذاتِ من، این را ایجاب نمی کند، در نتیجه، ت

 ." درد خواهی کشید!

 . " درد را زیادتر کن ،ولی ما می گوییم: ,, باز هم زیادتر بده

 ی کنیم!. ما همه را می کاهیم، فکِر افزونی را زیاد م

 باید این مورد را در خودتان ببینید. 

 مری غرق در بیگانگیخاصه عُ 

 شانگی در حضور شیر روبَه

 . ما روبَه شانگی یعنی حقه بازی و زرنگیِ 

 به ناِم منِ  ،باشد و یک موجوِد جسمیدر ذهن اش، با فکرهای مربوط به اجسام، هم هویت  ،انسان ی،مخصوصا" ُعمر

  .خودش بداند و در بیگانگی از خدا بسر ببرد ،ذهنی یا تصویِر ذهنی را 

 خدا، باشد و روبَه شانگی کند!، زرنگی کند!، فریب دهد!.در حضوِر شیر،  در حضورِ  یعنی

  .نمی خواهیم زرنگی کنیم روبَه شانگی را متوجه شدیم.معناِی ما امروز، 

 چیزها، واقعا" زندگی ست!.زیاد کردِن فکِر ما فکر می کنیم که ظَن و 

 ولی ظَن و فکِر زیاد را رها نمی کنیم!.  ؛در حضور او هستیم ،این رهنمودها را می شنویم

دائما" دنباِل زیاد کردِن عمرش را که این من ذهنی  واقالِم مِن ذهنی را شناسایی نمی کنیم!، زمان و زمان روانشناختی 

 !.، شناسایی نمی کنیماست

و این مقاومت بین ما و خدا فاصله می اندازد داریم  ه نمی کنیم که در مقابِل آنچه که اتفاق می اُفتد، مقاومت ما اآلن مالحظ

 و اآلن این عایق، نفوذناپذیر است!. ؛جهان و جسم ها، عایِق بیِن ما و خداست اقالمِ و 

توجه نمی کنیم که به این ترتیب، ما بین خودمان و خدا، یک عایق، یک مانِع نفوذناپذیری را ایجاد می کنیم که همآن 

 بیگانگی ست و ما در آن غرق هستیم و این سبِب درد می شود!. 

 است هر لحظه شاد باشیمعادی تلقی شان می کنیم، نمی دانیم که حق مان  یابه آنها معتادیم و  یاما دردهامان را نمی بینیم 

 .             باشیم، روابط زیبایی با همسر و بچه و با بقیۀ مردم داشته باشیم!و آرامش داشته 

به صورت سرویس به ُکِل عالم، پخش از خودمان را می توانیم بگیریم و و آن عشق ِخَرد آن نمی دانیم که آن انرژی و 

 .کنیم!

 د و زرنگ است!.عقِل مِن ذهنی فکر می کند می دان

تصمیم می گیریم که با عقِل ,, من ,, مان، زرنگ نباشیم. اگر دیدیم این انرژی از اعماِق وجودمان نمی آید، پس ما پس 

 ، قرار گرفته. اوبین ما و جهان، متوجه می شویم که 
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چسبیدیم، همآن چیزهایی ست که این چهار  به آنهاهمآن چیزهایی ست که و  این جهان، همآن هم هویت شدگی هاِی ما

  مرغ، بوجود آورده اند.

 ببینید. چگونه می توانید آنها را ببینید؟در خودتان دائم، باید این چهار مرغ را 

ما چگونه در شجوهِر آن، معنا و بفهمید که  اصد دفعه، صد و پنجاه دفعه، بخوانید ت".  " درس هاِی موالنا را زیاد بخوانید

 پیاده می شود؟

واقعا" شما بیگانگی را صحبت می کند و  ؟راجع به چه قسمِت شما، مری غرق در بیگانگیخاصه عُ وقتی می گوید: " 

 متوجه می شوید؟  روباه شانگِی خودتان را می بینید؟، ،حضوِر شیردر حس می کنید؟، می فهمید؟، 

 آنها را می شناسید؟در این لحظه، زرنگی و فریب و نیرنگِ مِن ذهنی ست؟، آیا  کدام کاِر شما، چه کارهایی از شما

   این موضوع، چه فایده ای دارد؟!. د بشناسید وگرنه خواندنِ ــــبای

 تر روم ه که تا پسم دِ عمر بیشَ 

 َمْهلَم افزون کن که تا کمتر شوم

 چقدر قشنگ است!.

، در آینده و هسِت این لحظه ؛ وهستیم هسِت این لحظهرا می بینیم و فکر می کنیم که  هسِت این لحظهما چون اتفاق و 

 گذشته، زندگی می کند، ما به خدا می گوییم: ,, این هست را نگه دار و به ما آیندۀ بیشتری بده ,,.

 " آن آینده بهتر است یا ابدیِت این لحظه؟! ".

  .می گوییم: ,, عمِر ما را بیشتر کن ,,ما  .این چهار تا مرغ ما را بدبخت کرده اند

 بیشتر بدبخت مان کنند؟!.این مرغ ها، برای اینکه 

  !.؟فکرها را جمع کنیم، بیشتر طاووسی یت مان را ارائه کنیم ، بیشتریعنی بیشتر فکر بخوریم

 !.؟.بیشتر کالغ شوم، بیشتر درد بخورم، بیشتر کثافت بخورم

 چرا می گوید کالغ؟

 بچرخم. بروم و آن جاها، ، ها عمر بیشتر بده تا دنبال کثافات و لجنبه من برای اینکه کالغ می گوید 

بوِی بِد لجن و  کثیف زندگی می کند و عالقه مند به جسد ُمردۀ پرندگان و نواحیِ کالغ عمرش طوالنی ست و دائما" در 

 ... ست!. کثافات و

از این دردها و مفاهیم بخورم و  که می آید و می گوییم: ,, عمر بیشتری بدهما هم از خوردِن مفهوم و درد، خوش مان 

 عقب تر روم.!.تا ه م دِ عمر بیشَ زندگی نخورم. با زندگی بیگانه شوم.!. 

 در بیست سالگی، شادتر از سی سالگی، ... ما در ده سالگی، شاد تر از بیست سالگی بودیم. 

مان، زیادتر شده!. خاصیِت و متعلقات  چیزهاهم هویت شدگی مان با همانطور که عمرمان باال رفته، شادی مان کمتر و 

      همه می گویند: ,, بَه بَه! ,,، ماِل مان هم زیادتر شده!. .طاووسی مان زیادتر شده

خدا می خواهیم که عمرِ مِن ذهنی مان را بیشتر  نگران آینده هستیم و ازبیشتر هر چه بیشتر مِن ذهنی را بزرگ تر کردیم، 

 .کند
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 . یعنی چه؟" باید ضعیف تر می شد و زمان باید به صفر می رسید! ما، مِن ذهنیِ  "

غلط  و این، ؛من دائما" در گذشته و آینده زندگی می کنمست که مِن ذهنی ۀ این توطئ :یعنی ما اآلن، باید متوجه باشیم که

 مر نمی خواهم. عُ  .می خواهم یکدفعه بیدار شوم .ب بودمو توهم است. من  خوا

  .، این تن بهتر است که تا هر جا که زندگی می کند، سالمت باشد!شیدتَِن مرا بکُ به این معنی نیست که مر نمی خواهم عُ 

 را زیاد کن.!. امما به خدا می گوییم که عمر من ذهنی 

 عمِر بیشم ده تا پس تر روم 

 کن که تا کمتر شومَمْهلَم افزون 

  ." !؟که کمتر شوم"  .فرصت ام را بیشتر کن

 . !هر چه با من ذهنی جلوتر می رویم، کمتر می شویم

 ما می گوییم: ,, بچه ست، بلد نیست ,,.  .ست یبازیگوشمدام در بازی و یک ساله، دو ساله، سه ساله،  یک بچۀ

!. به بیست سالگی، بیست و شودشروع می کمتر شدِن شادی و آرامش اش رسید، یواش یواش  گیهمینکه به پانزده سال

 پنج سالگی برسد، مثِل ما می شود!. 

 هبتأسف نسبت را ما در او زنده کرده و چه می شود و نگرانی آینده افسرده شده، فکرهاِی بد و دردناک به سراغش آمده، 

 .ینبخشمواظب باش کسی به تو بدی کرد، اگر  .در زمان باشآدمی، : ,, . به او یاد می دهیم کهگذشته را در او کاشته ایم

 ... ,,. .نجرَ بِ  ، کینه چیِز خوبی ست.کینه ها را نگه دار

 ." اینها همه کمتر شدن است!" 

 هم کینه و هم رنجش دارد.  ،یک آدم چهل ساله .یک آدِم چهار ساله، هیچ کینه ای ندارد

 . !جویی و جبران کردن، یعنی آینده!. این، تو را رها نمی کندانتقام کینه و رنجش یعنی گذشته!. 

 همین وضعیتی را که داریم، ادامه بده. فرصت بده تا من کمتر شوم. رفته رفته، داریم کمتر می شویم.ما به خدا می گوییم: 

 .!ز اول هم گرفتهچیزهایی را که داده، یکی یکی می گیرد. ااز یک سنی به بعد، حالی مان نیست!. البته، زندگی، 

موقعی هم که گرفته،  .دخترخانمی، یک عروسک داشته، آقا پسری، دوچرخه داشته، با آن هم هویت شده، اینها را گرفته

 فرقی نمی کند چه بوده، دردشان آمده.

د رولی اوضاع، پس از یک مدتی جدی تر می شود. اگر کسی بیدار نشود، چهل سالگی، چهل و پنج سالگی: ,, اینجام د

 ,,. می کند، آنجام درد می کند، می گویند سرطان گرفتی و ...

 آن چیزهایی که دادی، یکی یکی بیرون می ِکشی. چرا؟

 را ادامه دادی، قدر را ندانستی، تو خراب کردی!. ناُشکری برای اینکه این اوضاعِ 

 ". این چهار مرغ، جسِم ما را خراب می کنند یا نه؟" 

 شما می دانید این طاووسی یت، چقدر انرژِی ما را هدر می دهد؟ 

من می خواهم روی خودم کار کنم، با مردم کاری ندارم، می خواهند به من تأیید مردم هر چه می خواهند، فکر کنند. ،، 

 د ،،. . من نمی خواهم از کسی کینه و رنجش داشته باشم، همه را بخشیدم، تمام شبدهند، می خواهند، ندهند
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 .!اصیل باشد، کلی انرژی آزاد می شوداین دید، اگر 

    همین کالغ، به درد زنده ست. دنباِل کثافت است. آرزومندی آن، خوردِن بیشتِر کثافت است. 

 تا که لعنت را نشانه او بَُود

 جو بَُودد کسی باشد که لعنتبَ 

 د کسی ست!.، بَ ستاین کارها را می کند که نشانۀ لعنت باشد. کسی که لعنت جو 

آخر می شود ما اآلن، خودمان را به وضعیتی در بیآوریم که هر لحظه به خدا بگوییم به ما لعنت کن؟!. به ما لعنت کن!، 

       چگونه؟  به ما لعنت کن!.

 !.ینه ورزکو دردمند و  این لحظه. با باال آوردِن درد. با باال آمدن به صورت باشنده ای ذهنی، هیجانی دربا مقاومت، 

هر دفعه که شما  کینه ورزی و دردهای گذشته را فعال می کنید، به خدا می گویید: ,, به من لعنت کن، من نمی خواهم از 

 جنِس تو شوم ,,.

 هر کسی که نخواهد از جنِس خدا شود، خدا لعنت اش می کند. چگونه؟

 !. ی شوی، از لطِف او، محروم مکاری که می کنیبا همین مکانیسم. با همین 

 برای چه گفته که آن فرشته یا آن ماه روِی سیمتن، سرش را از آسمان، فرو آورد، آستین را می فشاند؟

ما متوجه نشدیم!. نه تنها آن را متوجه نشدیم، ناسزا هم می گوییم و مقاومت هم می کنیم که ,, چرا برکات را می ریزی؟، 

 برای چه برکات را می ریزی؟ ,,.

 خیلی ها می گویند ,, ما الیق اش نیستیم! ,,. 

 چرا الیق اش نیستی!.

 ، از جنِس او هستیم. ما زندگی هستیم. ما زندگی نداریم، همیشه یادمان باشد. اوما از  :یک اصل هست که

 ، با خودمان که زندگی هستیم، نمی ستیزیم!. که زندگی هستیم اگر یادمان باشد

 خدا بستیزیم، لعنت جو می شویم.با خودمان بستیزیم یا با 

 ستعمر خوش در قُرْب جان پروردنَ 

 سترگین خوردنَ عمر زاغ از بهر سِ 

 عمِر خوش چیست؟

با زندگی، با خدا، یکی شوی. در آنجا، جان ات پرورش پیدا کند. یعنی در این لحظه، یک اتفاقی می افتد، هر اتفاقی، از 

  .جمله، تن شما، اتفاق می افتد

 پیر می شویم. جوان شدیم، بچه بودیم،  .تغییر کرده ناز اول که ما به این جهان آمدیم، تِن ما ،دیدید

با او  یعنی ،اگر در قُرب بودم .. از اول، در این لحظه بودم، این جسم، تغییر کرده، تغییر کرده، تغییر کردهمن مثال"" 

شق در ع پرورش یافته.احساساتم بسیار زیبا  .یافته فکرهای من هم خوب پرورش.یکی بودم، این تن خوب پرورش یافته

 ." من بوده. این، قُرب است

 اما عمِر زاغ برای چیست؟ 
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 و خدا قرار می گیرد. و دنیا، بین ا. کسی که مقاومت می کند، زاغ استعمِر عمِر مِن ذهنی مانند 

 : نیاست. این آدم به خدا می گویدبا آنها هم هویت شده. درد هم جزو داین آدم، دنیا، همان چیزهایی ست که 

 . برای چه؟ ,, کنو بیشتر عمر مرا زیاد ,, علیرغِم فاصله ای که با تو دارم، 

 می فکراست، به مثابۀ ، )فضوالت و مدفوع حیوان و انسان(رگین که معادل سِ را  برای اینکه دردها و مفاهیم و خیاالت

  !.لبخند می زنیم دیگر، یک فکربا  ،، باال می پَریمبا یک فکر .خوریم

 هم هویت شدن با فکر می گویند. ،را باال پایین شدن ها این

دردمان باال می آید و به صورت درد بلند می شویم.  ،آورده مانرا به سر ییبال ، درد ویادمان می آید که فالن کسمثال"، 

 این، یعنی چه؟

 . !یعنی ِسرگین خوردن

 خورم مر بیشم ِده که تا ُگه میعُ 

 گوهرم ه که بس بددایم اینم دِ 

همیشه به من درد بده، برای بیشتر به من عمر بده تا این کثافات را بخورم!. : می گویددائما" ، مِن ذهنی هم زاغ می گوید

 اینکه من بدگوهرم.

 گوهِر من چیست؟، دِل من چیست؟

 همین جدایی از تو!. 

 دهان گرنه ُگه خوارست آن َگنده

 .«خوی زاغم وارهانکز »گویدی: 

 مدفوع خوار نیست، این زاغ یا مِن ذهنی، چه می گفت؟ ،می گوید: اگر این دهان گندیده

 که هر لحظه از خدا عمر بیشتر برای من ذهنی می خواهد، بَِرهان. خویی، از این زاغمرا  :می گفت

   که: من، رسیدن به خدا را هدف قرار داده ام، هدف یعنی در آینده. است، این ,, خویاین ,, ترجمۀ 

کسی که رسیدن به خدا را هدف قرار داده و به آینده فکر می کند، می گوید: به من عمر بده که به تو برسم، در حالتی که 

 من در ذهن زندانی خواهم شد. با فکر به آینده، یعنی  ،این کاربا در این لحظه ست!.  او

تلخ تر می شود، دردهایم بیشتر می شود و  وهر چند عمرم باال می رود و این وضعیت را ادامه می دهم، زندگی ام بدتر 

 را بخورم!. دردهامن دوست دارم 

 که عمِر زیادتری برای من ذهنی می خواهد، مرا واَرهان. ،از این خوِی زاغی :اگر ما بیداریم، باید به خدا بگوییم که

 این لحظه، واَرهان.  هستِ از مقاومت کردن در مقابِل  که با این لحظه می ستیزم، واَرهان. ،خاصیت از اینمرا 

 واَرهان. مرا فضاِی در بَرگیرنده را نمی بینم،  ؛ ولیاین لحظه را می بینمفقط فُرِم از اینکه 

 واَرهان. مرا  ستیزه گر دارم، و با این لحظه آشتی نیستم، خویِ از اینکه دائما" ستیزه می کنم 

 خدایا مرا از دسِت دردها واَرهان.

 اگر یکی به اینجا، برسد، بخاطر خودش، دردهایش را می اندازد!. 
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 ،این .می گوید ضعیفی مهمسر .او می گوید که تو ضعیفی! .ما می گوییم: ,, اگر ببخشم، او فکر می کند که من ضعیفم!

 . !,,. است قدرتعدِم بخشش، 

 !.ست ، برای همین گفت، این ابر هُماِی تقلبی!قدرت می دانیماین چهار مرغ را  خصوصیاتِ ، خیلی از ما

* 

 

دفتِر پنجم شروع می شود و تیتر  ۹٠۸اجازه بدهید دنبالۀ مثنوِی هفتۀ گذشته را ادامه دهیم: این قسمت از مثنوی، از بیِت 

  آن هست:

 .بقیٔه قصٔه آهو و آُخر خران

 

 همینطور که یادتان هست، گفت که صیادی، آهویی را گرفت و در آخوِر خران بست. 

 پس از اینکه به ذهن می رویم و ، کهتمثیِل موالنا به این ترتیب بود که صیاد، خداست. آهو، ما هستیم به صورت هشیاری

 حالِت هشیاری را از دست نمی دهیم. ،با ذهن هم هویت می شویم

آخوِر  ولی ابتدا بههو هستیم، از جنِس خدائیت هستیم هستیم که از خودمان آگاهیم. بنابراین، بازهم آی، اایندفعه، هشیاری 

 خران و گاوان بسته می شود. 

منظور از خران و گاوان، یعنی همین انسان هایی که مِن ذهنی دارند و هم هویت شده با دویی ها هستند و دردها و مفاهیم 

 س بنابراین، چشم شان به آخوِر دنیاست. ، پایزدی در این لحظه، محروم اند را می خورند و از برکتِ 

این اصطالح، آخور دنیا یا آخوِر خران هم، اصطالِح جالبی ست که ما به صورت هشیاری نباید فریِب بقیه مردمی که 

حالِت اضطراب را مثِل کالغ دراین جهان هستند و در نگرانی و اضطراب آینده بسر می برند و به آینده نگاه می کنند و 

 می خواهند ادامه دهند، نگاه کنیم و از آنها تقلید کنیم.

تی از این ، قسماین قسمت از مثنوی، در ادامۀ توصیِف کالغ است. یادتان باشد گفتیم: کالغ، مرغی ست که بطور تمثیلی

      چهار قسمِت ماست.      

ما با هر دو هم هویت ایم، بطوریکه ما را در زمان،  و فکرها، بوجود آمدهشامِل الگوهای فکری و دردهایی ست که از آن 

برای ادامۀ بیشتر الگوهاِی فکری و هم مقاومت می کنیم،  اش می ستیزیم و در مقابل خداو ما در حالیکه با  ؛نگه می دارد

 عمِر بیشتری می خواهیم. هویت شدگی و دردهاِی ناشی از آن، 

ن، کاه نمی خورد و بعضی موقع ها که خران و گاوان کاه می خوردند و َگرد و ُغبار بلند می شد، گفت: آهو در طویلۀ خرا

  .شاید گرد و ُغبار، سمبُِل دردها باشدمی َرمید. 

 به چیزهایِ نمی خواهیم ، از جنسِ خدائیت هستیمکه یعنی ما به صورت هشیاری،  .می َرمید این آهوِی در آخورِ خران، ابتدا

 باالخره این کار را می کنیم.  اما ؛بخوریمرا  آنهابچسبیم و جهانی 

 موالنا توبه را توضیح داد. .برگردیمباید زود  ولی

 برای شما توصیف کرد، گفت:هم بعد از توضیح کوتاهی راجع به این آهو، قضیۀ محمد خوارزمشاه را 

 محمد خوارزمشاه، سبزوار و اهالِی آن را محاصره کرد. 
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اهِل سبزوار، همۀ انسان های روی زمین اند که در محاصرۀ خدا  ،سبزوار َسمبُِل دنیا ،خوارزمشاه سمبُِل خدا گفتیم: محمدِ 

 هستند. 

است.  لدخدا می گوید: باید ابوبکر نامی را بیابید و بیآورید، تا شما را نَُکَشم. بعد، توضیح داد که منظور از ابوبکر، این 

دِل هم هویت شده و دِل  است. دل را هم توصیف کرد و گفت: دلی که خدا از ما می خواهد، دلِی وسیع، با عمِق بی نهایت

 محدود شده نیست. دِل آخوری، دِل گاوی و خرِی این جهان، نیست.

 که به خدا زنده شده. . دلی ستبلکه دلی آزاد شده ست

از  بتواند . او می خواهد،ما او هستیم ،فرستاده که برگردیم و روی خودمان قائم شویم. یعنی ما را خدا منتظِر این دل است

  :دهدمی اینها را قبال" توضیح داده. حاال، بقیۀ قصۀ آهو را ادامه  .طریِق ما، خودش را بیان کند

شیارِی روح، هشیارِی قائم به هشیارِی حضور برسد و زنده شود، هرا که از ذهن متولد شود و کسی  موالنا هفتۀ قبل، اسمِ 

 گذاشت، که به صورت همین آهو می آید. َحِی قیوم، زندگِی قائم به خودشود، 

ِت انسان هایی لطیف بودن، معادِل شیر بودن هم هست. این آهو و شیر، گاوی یَ علیرغم همانطور که خواهید دید، این آهو 

 ، می خورد. اندرا که با جهان هم هویت 

 ؟مردِم این جهان که به آخور نگاه می کنند، این آهو را راحت می گذارند، یا اذیت اش می کنندببینیم آیا، 

* 

 ۹٠۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 
 .بقیٔه قصٔه آهو و آُخر خران

 نَر نافِ  روزها آن آهوی خوش

 در شکنجه بود در اِْصطَْبِل َخر

، انسانی ست که دل اش (و کار از دستش برمی آید نافش بوِی خوش می دهد) در اینجا، منظور از آن آهوِی خوش ناِف نَر

     دهد.بوِی عشق می 

 بنابراین نَر و الیق است.  .درست می بیند .کسی که به زندگی زنده شود، واقعا" می تواند خالق شود

که فقط به جهان  بیِن انسان های دیگراین جهان، از یا هر کسی که در  ؛آن آهومدت هاِی طوالنی، اما در اصطبِل خر، 

  زنده شده، در شکنجه بود. ،دمی خواهنمی خورند و زندگی نگاه می کنند و از جهان 

 ُمْضطَرب در نَزع چون ماهی ز خشک

 در یکی ُحقّه ُمَعذَّب پُْشک و ُمْشک

اگر یادتان باشد، در قصۀ خوارزمشاه هم گفت: بروید یک ابوبکر بیآورید. ابوبکری در حاِل ُمردن پیدا کردند که نمی 

 )نَزع یعنی جان دادن(. خواهد.توانست راه برود، به او گفتند بلند شو، سلطان تو را می 

 ، به مملکِت خودم می رفتم. !گفت: اگر من می توانستم راه بروم که اینجا نمی ماندمابوبکِر در حاِل مرگ، 

 خدا به شخِص شما می گوید برو ابوبکر را بیآور، یعنی برو دل را بیآور.توضیح داد که وقتی بعد هم 

 آوری!.تو می روی ویک دِل در حاِل مرگ را می 
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 ، بیآور. شما چه می خواهید عرضه کنید؟دلشما اگر خدا به شما بگوید: 

 تخته چیست؟ ." روی تخته می گذاریآن را " یکدفعه متوجه می شوی که دِل تو، در حاِل مرگ است" و 

 همین جسِم شماست. دِل در حاِل ُمردن را روی تخته می گذاری، به خدا ارائه می دهی:  ،تخته

 بفرمائید. این ابوبکِر ما ,,.,, 

این دل، که در حاِل ، !؟مگر ُمرده خانه ست که یک ُمرده برایم آوردیداینجا ، !در قصه توضیح داد که این، قبول نیست

 ُمردن است!. 

اِل ح، در مثِل ماهی ِز خشکفقط به دنیا نگاه می کنند، اینجا هم همین را می گوید. این آهو، بیِن به اصطالح کسانی که 

 ماهی را هم اگر در خشکی بگذارید، می میرد.. !ُمردن است

 خشک یعنی چه؟ 

یعنی یک انسانی به حضور زنده شود، به هر طرف نگاه کند، ببیند که خشکی ست، از هیچکس، عشق نمی آید، همه درد 

 مطرح است، ...می دهند، با هر کسی که برخورد می کند، فقط یک ِسری رنجش ها و کینه ها و پُز دادن ها 

 ,, بیا خانه ام را به تو نشان بدهم، ببین چه بچه هاِی خوبی بزرگ کردم، فالن موقع، فالن کار را کردم، ... 

آن انساِن زنده به زندگی، می خواهد عشق را بیآورد، برایش عشق معتبر اینها، خشک است و خشکی ست و آن آهو، 

 بر است، ِخَرد معتبر است، در حالیکه مردم دردهاشان را می دهند!.است، بوِی خوِش خدا معتبر است، خالقیت معت

 آن یک نفر آنجا، مثِل ماهی ست. که باید در آِب زندگی شنا کند ولی بیِن مردم، محاصره شده.

  .ُمَعذَّب پُْشک و ُمْشک در یکی قوطی، .ُحقّه یعنی جعبه، در یکی ُحقّه

 عطر بسیار خوشبو بگذارند!.یک را با  مدفوعِ بد بودر یک جعبه، یعنی 

 این تمثیل ها، بیدار کننده ست یا نیست؟

 می شود؟؛ یا بوِی درد!.متصاعد عشق خوِش آیا بوِی از ما، به خودمان نگاه می کنیم، ببینیم که 

بد می  برای اینکه ما بویِ  .اگر بوِی درد از ما بلند می شود، انسان هاِی زنده به زندگی، با ما در یک جعبه نمی روند

        البته، آن انسان هم، ُمَعَذب است. دهیم. 

 ها این بوالوحوش»یک خرش گفتی که: 

 «طبع شاهان دارد و میران خموش

 می بینید که این آهو، هیچ کاری با آنها ندارد. 

را هم می داند یک انساِن زنده به زندگی، رواداشت دارد، می گوید: شما هر طور که می خواهید زندگی کنید، البته این 

 که خوارزمشاه، همه را محاصره کرده.

تکان بخورند!. مردم در درد اند. زن و شوهر، دو تا مِن نمی توانند انساِن کامل می داند که همۀ انسان ها زیر درد اند و 

نجش دارند، ولی ذهنی در یک خانواده، آنقدر در آن فضاِی مسموم، دعوا کرده اند، از هم بدشان می آید و از هم کینه و ر

 ظاهر را حفظ می کنند و بناچار، زندگی را در کنار هم ادامه می دهند. 

 کی همه را محاصره کرده؟، خدا. گفته شما، ,, من ,, دارید. هر دو، درد دارید. 
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شاه، . خوارزم. تا زمانی که نفهمید، اوضاع همین است!ا بفهمید که اینطور زندگی نمی کنندـــــدردهاتان را به هم بدهید، ت

 همه را محاصره کرده.

 آن انساِن کامل، این مطالب را می داند. اما، یک خر به آهو با مسخره می گفت:

,, این وحشی، طبعِ شاهان و امیران را دارد، شما حرف نزنید تا او حرف بزند! ,,. با اینکه موالنا توصیِف خر را از آهو 

 به صورت مسخره می نویسد؛ ولی حقیقت دارد!. 

ولی خرها مسخره اش می کنند و  مثِل موالنا، طبعِ شاهان را دارد، شاِه وجوِد خودش است، شاِه جهان است، ،این انسان

    او را وحشی، خطاب می کنند!. 

 کز َجر و َمد»وآن دگر تَْسَخر زدی: 

 «گوهر آوردست، کی ارزان دهد؟

گوهر پیدا کرده. این گوهر را ارزان نمی  ،)َجر و َمد( یک خِر دیگر که آهو را مسخره می کرد، گفت که: از جزر و َمد

 لد است بزند؟!، که ما خاموش شویم و او بگوید!. دهد. یعنی اینکه چه حرفی ب

 " انساِن کامل ". :هم هویت شدگی رفته و گوهرش را بیرون انداخته ولی حقیقتا" از جزر و َمد و موج آمده. موجِ 

 به ذهن رفته و آنجا نمانده، از ذهن، برگشته!. 

ی شناسای ه اند، برنمی گردند!. هشیار نمی شوند،، هم هویت شده و هم هویت شدگی ها را محکم گرفترفته عده ای به ذهن

 این مطالب را بخوانند.اینکه، نمی کنند، مگر 

 پس، انساِن کامل، انسانی که به حضور زنده شده، واقعا" گوهرش را از َجزر و َمد، پیدا کرده. 

 با این نازکی»وآن َخری گفتی که: 

 «ریر شاه شو گو ُمتَّکیبر سَ 

مسخرگی می گفت: با این لطافت، برو بر اریکۀ قدرت و بر اریکۀ شاهی، تکیه بزن. برو شاه شو!. که یک خِر دیگر، به 

 حقیقتا" شاهی سزاواِر اوست و بقیه باید به حرف هاِی او توجه کنند. ولی خر مسخره اش می کند.

ی مثِل موالنا که به زندگی زنده این نشان می دهد که احواِل آهو، در آن اصطبل، چقدر خراب است و همینطور، انسان های

، اگر بخواهید به حضور برسید، ممکن نیز ممکن است مورد تمسخر دیگران قرار بگیرند و شخِص شماچقدر می شوند، 

 ر و ایراِد دیگران قرار بگیرید!.سخُ مَ است مورد مالمت و تَ 

 دخمه وز خوردن بمانْ آن خری شد تُ 

 ددعوت آهو را بخوانْ  مِ سْ رَ پس بِ 

    ، شد و شکمش نفخ کرد و دیگر نتوانست کاه بخورد.        )سیر(یکی از خرها، تُخمه 

 کاه چیست؟ 

گندِم نکوبیده ست. وقتی گندم ها را می کوبند، دانۀ گندم از کاه جدا می شود، یعنی گندم در کاه  پوستۀمی دانید که کاه، 

مفهوم است. درد است. از بس این خر مفهوم خورده بود، یعنی تعریفش کرده بودند و تأیید گرفته بود،  کاه یعنی .نمی ماند

 به آهو گفت: بیا نزدیِک من.. !دخوردن بمانْ همه چیز داشت و خود را رئیِس همۀ خرها می دانست. دیگر از 
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 نه، رو ای فالن»سر ُچنین کرد او که: 

 «اشتهایم نیست، هستم ناتوان

آهو گفت: بیا از آن چیزهایی که من می خورم، تو هم بخور. آهو سرش را به شکل " رد "، تکان داد و گفت: نه. برو به 

 اشتها ندارم، ناتوان شدم. 

  .!کاه، مفهوم، تأیید، نمی خورم :اشتها ندارم، یعنی

 ؛ یا ترکیبِ فکرهاست.ذهنی، فکر خودِ منِ  .، مفهوم است، فکر استاست گفت: مِن ذهنی عمر دراز می خواهد. عمر، زمان

 ،م، آنجاوقتی به ذهن می روی ،دنپس یک فکر، با یک فکِر دیگر، کار می کند. گفتیم همۀ چیزها در این لحظه اتفاق می افت

 ذهنی ست و آدم ها که خر نماینده شان است، کاه خوردند. مقوله ایزمان هم فکر است. فکر،  فکرها هستند.

 ی خورم، درد نمی خورم، مفهوم نمی خورم، اشتها ندارم، ناتوان شدم. آهو گفت: من کاه نم

 کنیدانم که نازی میمی»گفت: 

 «کنییا ز ناموس احترازی می

گفت می دانم که ناز می کنی، می خواهی بخوری ولی رویت نمی شود، بیا بخور. همان چیزهایی که ما می خوریم، تو 

 هم بخور. 

بیا دروغ بگو، بهتان بزن، کارهایی که ما  :انسان هایی که به حضور زنده شده اند، می گویندآدم هاِی هم هویت شده به 

 می گوید: نمی کنم.او می کنیم، بکن. 

 یا می ترسد که آبرویش برود. ظاهر سازی می کند  ،می کنند که ناز می کندفکر 

این چیزی که ما بعنواِن مِن  از کالغ است. قسمتی از طاووس و قسمتی .ناموس یعنی خوشنامی تقلبی که من ذهنی دارد

 .ذهنی درست کردیم، آبرو دارد. یک حیثیِت بدلی دارد

آن تصورات این آدم را در منگنه گذاشته، نمی تواند تکان بخورد می ترسد آبرویش  و مردم تصوراتی راجع به او دارند

، بخاطر یک خوشنامی و شهرِت واقعا" بخاطر ناموسبرود، آنها هم فکر می کنند که آهو، سمبِل انسانی زنده به خدا، 

 موالنا، آن را نفی می کند.نمی خورد. بارها اینجا، صحبت اش را کرده ایم. کاه که تقلبی ست 

 ای دواِی نخوت و ناموِس ما

 ای تو افالطون و جالینوِس ما

 : عشق را می گوید

 خودپسندی و ناموِس ما هستی. تو دواِی  عشق،

ر دبعنواِن آدم حسابی، ما سالها ، تصویر ذهنی که ,, : ,, من استاد هستم، من دانا هستممثال" حیثیت بدلی کهناموس، این 

  از دیدگاه خودش به انسان کامل نگاه می کند او،دیگران راجع به آن می کنند، ذهِن مردم درست کردیم و همان فکری که 

  :می گویدو 

اه نمی خوری و کمردم ببینند، که درست کردی  مصنوعی آن شهرت ت برود وآبرویمی ترسی تو هم بخاطر اینکه ,, 

  .اعتراض می کنی
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                . " در حالیکه اینطور نیست!" 

 گفت او با خود که: آن طعمٔه توست

 که از آن اجزای تو زنده و نوست

اجزای تو به آن، زنده ست.  .است، طعمۀ توستآهو با خود گفت که این کاه، این دردها و آن چیزی که مورد عالقۀ کالغ 

 ؟دچه تغذیه می کنیشما اجزاِی زندگِی ما، ذراِت وجود ما به چه زنده ست؟،  که حقیقتا" ما از خودمان سوال می کنیم

 اضطراب؟، اظهاِر پشیمانی؟، تأسف؟نگرانی؟، استرس؟، 

در خواستِ مِن ذهنی از خدا،  ،به هر صورت .کالغ عاشقِ آن است و این توجه می کنید!، اینها همه مربوط به زمان است

 جان کندن و کثافت خوردن است.  ،و نفهمیدن اینکه این ُعمر، بدرد نمی خورد، این در قُرب نیستعمِر دراز است 

  .گفت: آن طعمۀ توست. که ذراِت وجود تو به آن زنده و نو است

 حاال، نویی مِن ذهنی به چه هست؟

گوید: ,, من اآلن، این واکنش را نشان می دهم، مثال" حسودی می کنم، خشمگین می شوم، اآلن این یکی واکنش را می 

 ت!.سنشان می دهم ,,، نویی مِن ذهنی به اینها

 یا مثل نویی آهوست. نویی ما به این، است؟!. نویی من این است که پنج دقیقۀ پیش، عصبانی بودم، اآلن می ترسم. 

 . !آهو را مسخره می کنند ،ویی اش را توضیح می دهد. توجه می کنید که آهو با آنها کار ندارد، آنهاآهو هم ن

,, تو چرا کارهاِی  :مسخره اش می کنند که ،آهو رواداشت دارد نمی گوید: ,, بیایید عوض شوید، به من گوش دهید ,,. آنها

با ما مشارکت نمی کنی؟ در نقص بینی و عیب بینی ؟، چرا ما را نمی کنی؟، چرا کاه نمی خوری؟، چرا دروغ نمی گویی

 بیا. چرا ناز می کنی؟

 . نهآهو می گوید 

 اممن اَلیف َمرغزاری بوده

 امها آسودهدر زالل و روضه

 اًلیف یعنی خو گیرنده، اُلفت گیرنده.

حس می کنم. من در  .اآلن هم آنجا را می بینم من ساکِن مرغزاری بوده ام. مرغزار فضای غیبی، فضای یکتایی ست.

 چشمه های آِب زالل و صاِف زندگی؛ و باغ هاِی آن، آسوده ام.

 که اطرافشرا انجا، آسودیم، اینجا هم اگر کسی زنده به حضور باشد، باغ هایی ما در این جهان هم همینطور است. نه تنها 

 د:درست کرده از برکت حضور سیراب شده. حافظ می گوی

 از نو عالم می سازیم و آدم. عالم جدید و آدم جدید چگونه ست؟

 است و عالم اش هم عالم پُر برکت و بدون درد است.  آدِم جدید، زنده به حضور

کسی که یادش هست قبال" چطور بوده و اآلن هم این را تجربه می کند، در حالیکه آن یکی که به جهان نگاه می یک پس، 

و از چیزها زندگی و هویت می خواهد، هیچ پذیرشی در این لحظه ندارد و هر چه بیشتر، بهتِر این  کند و هم هویت است

 .شعارش است ،چهار بُعد
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در کثافت خانه می چرخد. از چیزها زندگی می خواهد، چشمش به  (خر ،در اینجا گفت اصطبل)آن کسی که کالغ است 

 ، آسودگی ست!. شدَ آن دردهایی که می کِ  ،که می کندست ایی بیرون است و آسوده نیست و فکرمی کند که آن کاره

             در حالیکه آهو می گوید:

 گر قَضا انداخت ما را در عذاب

 کی رود آن خو و طبع ُمْستَطاب؟

 عالقۀ ما به پاکی. خوی و یعنی  ُمْستَطابیعنی پاک. طبِع  تَطابسْ مُ 

 می گوید اگر قضا، قضا چه بود؟

ما به صورت هشیاری بیآییم به این جهان و اول هم هویت شویم ولی بزودی هویت مان را از جهان بَِکنیم قضا این بود که 

و روی پاِی زندگی بایستیم، زنده شویم. اما بعضی از ما یادمان رفته که باید این کار را بِکنیم. در مورد آهو هم، زنده شده 

خته. قضا، قانون الهی هم هست و ما نمی دانیم چرا ما به این جهان می آییم و هر چه می گوید که قضا ما را اینجا اندا

 زودتر باید از جهان بِکنیم و روی پاِی خودمان زنده و قائم شویم. 

زندگی یا خدا، برای چه این را می خواهد، کسی توضیحی ندارد ولی این قضاست، قانون الهی ست و البته فعال" در ذهن 

 و به گرفتاری دچار شده.گیر کرده 

می گوید: اگر آمدیم و اینجا به گرفتاری افتادیم؛ ولی آن خو و عالقۀ ما به پاکی و پاکیزگی خدا، که از جنسِ او هستیم، کی 

 از بین رفته؟!. ازبین نمی رود!. یعنی چه؟

ماندیم!. به موقع ، ذهنطبل خر، در اص زیاد در ولی ؛وجود دارد. همۀ ما آهو هستیم، ُمْستَطابیعنی در همۀ ما، آن خوِی 

 می توانستیم از ذهن متولد شویم و آهو بمانیم!.

بازیگوشی بچه ست و بازی و سال هم  تتا هفت، هشت سال در ذهن است و هفت، هش ،می آیدبه این جهان انسانی که 

هر چه بیشتر، بهتر را به ما، هویت اش از چیزها، هیچ عذاب ندارد، ولی  زیاد هم هویت نیست، شروع به کندنِ  ،می کند

 .!غلط است . اینیاد داده اندتا لب گور، 

را بر اساس داشته هایت تشکیل دهی، به متعلقاتت، از جمله دردها، بچسبی و خودت را به جسم کاهش  ,, من ,,,, تو باید 

حسادت یک درد است، این درد در تو شعله ور شود  .آمدی حسادت کنی ت را با دیگران مقایسه کنی، اگر کمخود ،دهی

 و بر اساِس آن، خرابکاری کنی تا باالتر از بقیه قرار بگیری و توجه ات را این قضایا بخورد، ... ,,. 

 اینها همه، گرفتاری هاِی مِن ذهنی ست. اینجا، صحبت عذاب می کنیم و می گوییم: ,, به عذاب افتادیم! ,,.

 اما آن خوی، هنوز در ما هست ". "

 گر گدا گشتم، گدارو کی شوم؟

 ور لباسم کهنه گردد من نُواَم

 آهو، آن انسان می گوید، همۀ ما باید بگوییم، همۀ ما آن آهو هستیم:

بی  واگر گدا شدیم، گدا رو نمی شویم. اگر کم داشته باشیم، زیاد داشته باشیم، فرقی نمی کند. گدا رو، انساِن بی شرم 

 غروری ست که خودش را برای هر چه بیشتر، بهتر، ُخرد و کوچک می کند:
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        ,, یک ذره بیشتر به من بده، هر کاری می خواهی بکن ,,.

براِی هر چه بیشتر، بهتر، دروغ می گوید. بهتان می زند. برای بیشتر داشتن، همه کار، همۀ کارهای بَد و غیِر اخالقی 

 می شود. را می کند. سیر هم ن

 گدا رو سیر نمی شود و این از خصوصیت هاِی ,, خواستِن ,, مِن ذهنی ست. آن چهار مرغ، گدا رویی را دارند. 

مثِل کالغ و مرغابی، از آرزومندی در داشتِن عمِر زیاد، سیر نمی شود، انسانی که مثل طاووس، از تأیید سیر نمی شود، 

 ار زاغ هم، الگوِی هر چه بیشتر، بهتر .ه بیشتر می شوند، بیشتر می خواهدزندگی را در چیزها می بیند و چیزها هر چ

 شهوِت سکس و جنسی، هر چه بیشتر، بهتر.   ،دارد

 هیچکدام از اینها درست در نمی آیند. 

 . " می گوید: ،، من اگر لباس ام هم کهنه شود، گدا رو نمی شومآهو 

 یعنی مثال" تن ام پیر شود یا از نظر مالی ضعیف باشم، همیشه نُوم. آن حضور، همیشه، با خدا یکی ست. ،لباسم کهنه شود

 سنبل و الله و ِسپَرَغم نیز هم

 امبا هزاران ناز و نفرت خورده

 نفرت در اینجا، بی میلی ست. ُسنبُل و الله و اِسپَرَغم، ُگل هاِی خوشبو هستند. 

 من این غذاها را هم با بی میلی صرف می کنم ". . )اعالترین غذاها(می گوید: " الله و سنبل و اِسپرغم، غذاِی من هستند 

یعنی من از آنطرف، غذا می گیرم و در این طرف هم که بر حقیقت و راست و سادگی بنا شده، زیاد نمی خورم، با ناز و 

 رو نیستم. بی میلی اینها را صرف می کنم. یعنی گدا 

 الفزن، الفآری، الف می»گفت: 

 «در غریبی بس توان گفتن ِگزاف

 گزاف یعنی دروغ. 

حاال، دروغ بگو. در غریبی ای، کسی که ,, رئیس خرها که از تماِم مفاهیم و دردها و تأییدها، سیر شده بود، به آهو گفت: 

 . ,, تو را نمی شناسد!

 پرسیدند: چکاره ای؟یک غریبه به شهر می آمد، از او می 

 دانشمندم، پهلوانم، این همه کار در شهِر خودم انجام دادم، ...ـ  

 می شود خیلی دروغ گفت. !.کسی که او را نمی شناسد

 این خر، به خود نگاه می کند، فکر می کند که آهو هم مثل خودش، این کارها را می کند.

 دهد گفت: نافم خود گواهی می

 نهد بر میِمنَّتی بر عود و عن

 آهو گفت: این ناِف خوشبوِی من، شاهد است. 

پس، انساِن زنده شده به عشق هم، دلش دائما" شادی و آرامش و ِخَرد و نیکی و زیبایی پخش می کند و انسان های دیگر 

 می توانند فورا" این ارتعاش را بگیرند. 
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ارتعاِش  نداری!.آن را ارتعاِش عشقِی من، شاهِد من است، تو که "  :بنابراین .می دانید که بو، ظریف ترین حس است

 ." ، مشخص می کند که چه می خورم و غذاِی من چیست!. غذاِی من، کاه نیستعشقی ام

 شاممَ  نود صاحبلیک آن را کی شُ 

 رست آن شد حرامپَ  رگینسِ  ر خرِ بَ 

 .!؟را که از ناِف من متصاعد می شود، بشنود" بو " برمی آید و این  را که از دِل من" عشق " منتهی، کی می تواند، این 

خری که مدفوع می پََرستد، بر . صاحب مشام، صاحِب حِس بویایی ست. " کسی که می تواند بو را بفهمد و درک کند!" 

                 این بو، حرام است. تو فقط بوِی درد و مدفوع را می فهمی.

            می کند تا ما متوجه شویم که به چه عالقه مندیم؟!.موالنا اینطور صحبت 

 ر طریقخر ببوید بَ  خر ُکمیزِ 

 شک چون عرضه کنم با این فَریق؟مُ 

 ُکمیز در اینجا، یعنی مدفوع و پیشآِب خر.

 فضوالتِ خته و انداخته، تا یخر که راه می رود، حواس اش به این است که خری دیگر، کجا پیشآب و فضوالت اش را ر

 ولی آهو به آن، عالقه ای ندارد.  ؛را بو کند آن خر

 در اینجا به معنی راه است. ، ر طریقبَ 

در راِه خداشناسی، آهو و خر، هریک چگونه می روند!. خر به بو کردِن بقایا و مدفوعات و پس ماندۀ دیگران عالقه مند 

 است، در حالیکه آهو، دنباِل الهامات قلبی ست.

     ؟د: من ُمشک را چگونه به این گروه، عرضه کنمآهو می گوی

 این گفت آن نبی ُمْستَجیب هرِ بَ 

سالُم فِی رمزِ  نیا َغریبااَْلِ  (۱) الدُّ

 فرماِن خدا، رسوِل اسالم، این رمز، این ِسر را گفته که: اجابت کنندۀ ، ُمْستَجیببه این دلیل است که آن رسوِل 

" اسالم در دنیا، غریب است ". یعنی کسی که اول شناسایی کرده که هم هویت با چیزهاِی این جهانی و دردها ست و بعد، 

باالخره که  مسلمانی ،، کند و بگوید: ،، من، شما نیستم. من، شما نیستم. من، شما نیستم. من، شما نیستم الیکی یکی آنها را 

به خدا زنده شود، نه به  ،االو فقط به  کندال وقتی همه را ، و دلش را به خدا زنده کند هویت اش را از همۀ اینها، بَِکنَد

 چیزهاِی این جهانی، در دنیا بسیار کم است و این حدیِث نبوی ست. 

 مشخص است که حضرت رسول هم از مسلمانِی مردِم آن زمان، زیاد راضی نبوده، بنابراین می گوید که: 

. آهوانی که تک تک تک به هر حال، مسلمان " زودی هم غریب خواهد شد و خوشا به حاِل غریباناسالم غریب است و ب" 

ه مثِل ن ،نداهستند، انسان تسلیم شده هستند و به درجه ای رسیده اند که این فضاداری در آنها باز و مستقر شده، مثِل آهو 

 باورهاهم هویت با  :ویت با چیزهاِی این جهانی، از جملهبه جهان نگاه می کنند و هم ه ،ِل خر و گاو اندمبُ کسانی که سَ 

 هستند. 

  توضیح می دهد:
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 َرَمند زانک خویشانَش هم از وی می

 دمند گرچه با ذاتش مالیک هم

حاضر و در این لحظه، حتی خویشاِن آن رسول، از او می رمیدند!. در حالیکه، مالئک، با ذاِت او، بِده، بِستان داشتند. 

 قبول نداشتند. او را را بیان می کردند، ولی خویشان و دوستانش،  آنها کامل آنمی رسید و  آنهاناظر بودند و الهامات به 

 برای چه موالنا اینها را مطرح می کند؟

مکن بروید، مبرای اینکه شما بدانید، این کاری که دنبالش هستید، آسان نیست و اگر بخواهید در این دوره و زمان، جلو 

است شما را حتی نزدیک ترین خویشان و دوستاِن تان، مسخره کنند و جلوِی شما را بگیرند یا مانع ایجاد کنند و مزاحم 

 شوند و درد ایجاد کنند، فشار بیآورند.

 از حضرت رسول، مثال می زند. تا به ما بفهماند، جریان چیست.

اینطور نیست که شما به هشیارِی حضور زنده شوید و هیچکس با شما کاری نداشته شما هم باید از این موضوع آگاه باشید. 

 دوباره تأکید می کنم، این آهو، با آنها، کاری ندارد:  .باشد

  ولی آنها با آهو، کار دارند. .،، هر طور می خواهید زندگی کنید ،،

 بینند اَنام صورتش را جنس می

 نیاید آن َمشام لیک از وی می

 او را می بینند!. م، جسمِ ردُ مَ  .صورِت او را جنس می بینند . َمرُدم،مردُ اَنام یعنی مَ 

 ش را می بیند، برای همین است که خیلی می پرسند:ا کسی که هشیارِی جسمی دارد، به موالنا نگاه کند، جثه اش، جسم

 برای اینکه او را جسم می دیدند. . ,,,, زندگِی شخصِی او چگونه بوده؟، با زن و بچه اش چگونه رفتار می کرده؟ 

 شما چرا به آموزش هاِی او توجه نمی کنید؟!. آموزش هاِی او، ُمبَیِِن وجوِد اوست. 

 ِخَرِد او و عشق او را بشنوند!. ،بنابراین آن حِس بویایی را ندارند که انسانیِت او

 چو شیری در میان نقش گاو هم

 ش، ولی او را َمکاوبینَ  دور می

 اینها، در زیِر ظاهِر فُرم، پوشیده شده اند. شیری شان را پوشانده اند. اینها، شیرند در نقِش گاو. 

اگر شما نگاه کنید، می بینید که، آدمی ست مثِل ,, من ,,، مثِل آدم هاِی معمولی؛ ولی شیراست. آدمی مثِل شما، نیست. 

 بنظر فُرم، گاو می آید.  شیر است و از دوراو شیرِی شما، فعال" روباهی ست. ولی 

 بینَش ولی در مورِد او تحقیق نکن، چون تو با ذهن، تحقیق می کنی. از دور بِ 

خیلی ها می پرسند، رابطۀ شمس و موالنا، چطور بوده!. چرا اینها در یک اتاق رفتند، ,, همین که عرض می کنم: 

 ,,.   منظورشان چه بوده؟!

  .ز این آموزش ها را نمی خوانند و حاضر نیستند بشنوند! "" فقط جسم را می بینند!. یک کلمه ا

 تو از دور ببین، َکند و کاو َمُکن. حاال، 

 زیرا که او شیر است، اگر یک ذره ُکند و کاو کنی، شیری اش باال می آید!. 
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 ن بگوتَ  رک گاوِ کاوی، تَ ر بِ وَ 

د گاو را آن شیرخُ   وکه بَِدرَّ

خواهی بدانی که این چیست؟، بدان که این شیر است با ظاهِر فُرم، گاو. در این صورت، اگر می خواهی بکاوی، اگر می 

 باید تَرِک تَِن گاوی ات را بکنی.

همینطور می شود. ما که یک ذره با  موالنا قاطی می شویم، اول، اینها را فُرم می بینیم، یکدفعه می بینیم که شیر است و 

 رم، می میریم. ما را می خورد. ما داریم از این فُ 

دقیِق خصوصیاِت این چهار تا مرغ و دیدِن آنها در خودتان و اینکه، چقدر مسئله برای شما درست کرده شما با مطالعۀ 

 اند، با شناسایی آنها، دردهاتان، طاووسی یت تان و مرغابی یت تان  را رها نمی کنید و نمی اندازید؟

سمبِل حرص است. یا وقتی این من ذهنی دردناک را شناسایی می کنیم و می مرغابی دائم نوکش زمین است و می خورد. 

 گوییم برای چه ُعمر آن را بخواهم؟!، پس، رهایش می کنم و از آن، بیرون می آیم.

     آن شیرخو، گاو را می َدَرد.  

 ت بیرون ُکندرَ طَْبِع گاوی از سَ 

 دنَ خوی حیوانی ز حیوان بَرکَ 

َسَرت بیرون می کند )واقعا" می کند(. خوِی حیوانی را از حیوان می کنَد. ما رفته و هشیارِی این خاصیِت گاوی را از 

جسمی پیدا کردیم. هشیاِر جسمی، با هشیارِی حیوان، یکی ست. یعنی هشیارِی جسمِی ما، شبیه هشیارِی حیوان هم نیست، 

یک شعوِر غریزی دارد و ما یک شعوِر مصنوعِی من درآوردۀ هم هویت شده داریم که به هیچ دردی نمی  چون حیوان

 خورد، نه می توانیم حیواِن واقعی شویم، نه انسان هستیم!.

برای انسان شدن، باید از مِن ذهنی متولد شویم. تا زمانی که در این من ذهنی هستیم، کارهایی می کنیم که هیچ حیوانی 

 می کند!. کدام حیوان، هم نوعش را می ُکَشد، شکنجه می کند، از بین می بََرد؟ن

 هیچ حیوانی به این درجه که ما با همنوعاِن مان بدرفتاری می کنیم، نمی کند!. 

        می گوید: خوِی حیوانی را از حیوان برمی َکنَد.

 ردی نزد اوگاو باشی، شیر گَ 

 .گر تو با گاوی خوشی، شیری مجو

می خواهی آن چهار مرغ را در اگر تو گاو باشی، پیِش او شیر می شوی. ولی اگر حقیقتا" عاشق گاوی یَت هستی، 

 خودت زنده نگه داری و فکر می کنی که اگر آن چهار مرغ زنده نباشند، تو زندگی نکرده ای، شیری را جستجو نکن.

* 

مربوط به یکی از آیات قرآن است. به این ترتیب که: قصه ای کوتاه برایتان می خوانم، چند بیت بیشتر نیست که  

عزیِز مصر، خواب می بیند که هفت تا گاو فربه و چاق و هفت گاِو الغر را می خورند. از تعبیر کنندگاِن خواب می 

را  خواهد که این خواب را تعبیر کنند. ولی آنها نمی توانند، ساقِی  مخصوِص شاه یا عزیِز مصر، می گوید که من یکی

 می شناسم، فعال" در زندان است او می تواند خواب شما را تعبیر کند و او، یوسف بوده.
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دنباِل یوسف می فرستند. یوسف می آید و خواب را تعبیر می کند. می گوید که: اول، هفت ساِل پُر باران خواهی داشت، 

بی آبی می رسد و تو باید در این هفت  که ِکشت و زرع خوب خواهد بود، محصول را ذخیره می کنی. هفت ساِل بعد،

 سال، محصول را ذخیره و صرفه جویی کنی. در هفت ساِل بعد، قحطی می شود. 

  ی گنجاند. در این قصۀ کوتاه، می گوید که:به هر صورت، موالنا معنای خودش را در این تعبیر م

  

 ٣٢۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 

 
، آن گاوان الغر را خدا به صفت شیران گرسنه آفریده بود تا آن هفت گاو فربه را  (۲) یَاُْکلُُهنَّ َسْبٌع ِعجافٌ  تفسیر اِنّی اَری َسْبَع بَقَراٍت ِسمانٍ 

 .خوردند اگر چه آن خیاالت صور گاوان در آینٔه خواب نمودند تو معنی بگیربه اشتها می
 

 دیدی به خوابآن عزیز مصر می

 چونک چشم َغْیب را شد فتح باب

 عبارِت عزیِز مصر، هم جالب است. 

عزیِز فُرم است. وقتی که مصر، َسمبُِل فُرم است. عزیِز مصر، همین هشیاری یا خدائیت است که به این جهان می آید، 

 !.چشِم غیبی اش باز شدوقتی به غیب، باز شده بود، این خواب را دید!. یعنی ، فتح بابچشمش به عزیِز مصر، 

به خودش زنده شود، چشم مان به غیب باز می شود و برکاتِ غیبی، از ما به این جهان در ما، ما اگر تسلیم شویم و زندگی 

       می آید و ما عزیِز مصر هستیم و خواب می بینیم.

 هفت گاِو فَربِِه بَس پَرَوری

 خوْرَدشان آن هفت گاو الغری

 ار، چاق، بوسیلۀ هفت گاِو الغر، خورده شدند. پَرو یارهفت گاِو فَربِِه بَسپس، 

شاید موالنا با این قصه می خواهد بگوید که هفت ساِل اوِل زندگی و هفت ساِل دوِم زندگی، انسان به َمنیَّت چاق می شود، 

 .دور هستیم! ،که ما خیلی از آن واقعه ،اگر این را بگوید . ...ولی هفت ساِل بعدی، باید الغر شود، الغر شود، الغر شود

 پَروار می کنیم، چاق اش می کنیم، تــــا لِب گور. و ما گاوهامان را پَرَور و پَرَور

زنده شده اند، گاوهای چاق، یعنی من هاِی  البته یک منظوِر موالنا، این است که گاوهاِی الغر، یعنی آهوان، که به زندگی

 . این معنی واضح است. !خورده می شوندذهنی را می خورند. اگر من هاِی ذهنی به این شیران نزدیک شوند، 

 که بچه هامان استبهترین فرمول برای ما انسان ها این می گوید: ولی اینکه هفت گاو را مطرح می کند، ممکن است که 

یم که ,, من ,, شان، یواش یواش، یواش یواش، تا هفت سالگی بزرگ شود، از آن به بعد، شروع به کم بزرگ کن چنانرا 

 شدن کنیم، تا اینکه تا چهارده سالگی، هیچ ,, من ,,ی نماند. یعنی قحطِی ,, من ,, باشد!.

 .خالصه

 ند آن الغراندَ در درون شیران بُ 

 ندی خورانرنه گاوان را نبودَ وَ 

 بودند. وگرنه قدرِت خوردِن گاوها را نداشتند.  درون شیردر ، آن الغران
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پس، شاید یک پدر و مادِر زنده به عشق، بتوانند بچه ای را بزرگ کنند که وقتی بزرگ شد، چهارده، پانزده، هیجده سال 

ین هم هویت شدیم و ا روشی که ما زندگی کردیم، با جهاِن بیرون بهاش شد، دیگر ,, من ,, نداشته باشد. به او یاد بدهند که 

چهار مرغ را در دروِن خودمان زنده نگه داشتیم، حواس ات باشد!. این مرغ ها در تو هم هست و این مرغ ها، گرفتاری 

 ایجاد می کنند، اینها را بشناس.

 به این معنی نیست که از برکات و از لذاِت زندگی، محروم باشی، نه.

 توجه تو، مدام روِی چیزها می نشینند. مرغ ها، چه هستند؟ حواس ات باشد که این مرغ ها، به صورتِ 

موارِد جنبه ها و ، توجه ما روی کالغی، که روی الگوها می نشینند و آنها را فعال می کنند. مثل الگوهاِی ستتوجه ما

 مختلف می نشیند. 

 اگر آنها شیر نبودند، قدرِت خوردن نداشتند. یعنی قدرِت خوردن.  خوران

 صورت، انساِن زنده شده به حضور، در درون شیر است و در بیرون، فُرم دارد.به هر 

 پس بشر آمد به صورت َمرِد کار

 خوار لیک در وی شیر پنهان، مرد

 است.  َمرِد کاردر ظاهر، فُرم دارد و  پس بشر

ما، الزم است. ما زمان  یعنی این عمل کردن و زمان، که امروز هم مفصل راجع به آن توضیح دادیم، برای صورت و فُرمِ 

را الزم داریم، برای اینکه قرار بگذاریم، بموقع سِر کار برویم، هواپیما در وقت معینی پرواز می کند، در آن وقت معین، 

 .باید باشیم

ترین که بهاین تصوِر غلط، زمانی ما برویم آنجا زندگی کنیم و بَد است!. تصوِر اینکه ولی زماِن روانشناختی ست که 

  !.بَد است ،هم هویت ایم ،. این زمانی که ما با آن!اِی زندگی در آینده ست، بَد استج

   . " بنظِر من، مرِد کار، البته به معنِی َمرِد الیق، هم هست ". بنابراین، بشر مرِد کار و َمرِد عمل است

 است. خوار مرداست که  پنهان یشیر او،در  اما

، کار می کند. شیِر درونش اگر زنده باشد، مردخوار اش در بیرون، فرم وپس بشِر واقعی این است که شیر در درون 

 است. مردخوار یعنی وجودش، ,, من ,, اش را می خورد.

بیرون ما در بیرون هم، لیاقِت زندگی را نشان می دهد. در پس دروِن ما، شیری وجود دارد که ,, مِن ,, ما را می خورد. 

به کار مشغول می شویم. حتی می توانیم بگوییم، بله در بیرون، هر کسی به کاری مشغول است و برکِت زندگی به آن، 

می ریزد، اما در درون اش، شیری وجود دارد که باید باشد و این شیری یَت باید زنده باشد که مردخوار باشد. چه خودش 

 را هم ذوب می کند.را نقدا" بخورد، ,, من ,, هاِی دیگر 

 مثِل موالنا، ما مطالب را می خوانیم، َمرِد ما ذوب می شود. 

  َمرد در اینجا، آن شخص و شخصیت و وجوِد توهمی ماست.

 ش ُکندد، فردَ مرد را خوش وا خورَ 

 صاف گردد ُدرَدش، اَْر َدرَدش ُکند
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 این دو بیت، جالب است:

 ری بیرونی باشد، شما را به زیبایی می خورد و یکتا می کند.این شیر، چه در دروِن شما زنده شود و یا شی

ُدرد، شراِب ناصاف، لِرِد شراب، همآن هشیارِی جسمِی ماست. آن را صاف می کند، هشیارِی حضور می کند، اگر به  

 او، َدرد دهد.

 موالناست.حاال، رسیدیم به یک انساِن کامل. انسانی که زنده به زندگی ست. تمثیِل آن، همین 

 که َدردی هشیارانه ست. َدردی با شناخت است. َدرِد َکندن است. به شما َدردی می دهد، 

یک درد هست که درد کندن است، با شناسایی. شما طاووسی یت را شناسایی می کنید و خودتان را از آن می َکنید، دردناک 

 است.

 ولی این َدرد، جلوِی دردهای بعدی را می گیرد و ُدرِد شراِب شما را صاف می کند. هشیارِی شما را صاف می کند. 

 زان یکی َدرد او ز جمله َدردها

 ر ُسهاهد او بَ ر نَ هد، پا بَ وا رَ 

 رد؟، کدام دَ ردیک دَ ، ردز آن یکی دَ امی گوید: 

 .!خود و انداختن، داردکندن خود و شناسایی  ،ی کههشیارانه ا ردِ دَ آن 

 شما رانندگی می کنید، یکدفعه جلوِی یکی می پیچید. آن شخص، ناسزا می گوید.  

شدِن مِن ذهنی را  کشما می خواهید مِن ذهنی تان را تعمیر کنید، این کار را نمی کنید و همینطوری می مانید، درِد کوچ

 می بینید و صبر می کنید. مِن ذهنی، آب می رود، کوچک می شود، این، َدرِد خوبی ست.

 ولی اگر واکنش نشان می دادید، َدرِدتان ناآگاهانه بود، می رفت و به دردهای گذشته اضافه می شد.

، ولی این کار را نمی کنید، فضا را باز می شما به اداره می روید، رئیس تان داد می زند، شما هم می خواهید داد بزنید

 کنید، درد دارد؟ 

 این َدرد، از روِی شناسایی ست.". ولی این درد، هشیارانه ست.  بله" 

 چیزها را بینداز!. گفته، یا اینکه اُستاِد شما می گوید: این، دردها را بینداز. امروز موالنا چقدر 

می گذارند، به شما نمی گذارند، میل  دیگرانبه مجلسی می روید، می بینید که آن احترامی که  .شما می خواهید بیندازید

داری عصبانی شوی، اصال" بیرون بروی، می ایستی، فضا را باز می کنی. این َدرد، هشیارانه ست. ,, مِن ,, شما را 

 کوچک می کند.

 ,, مِن ,, شما می خواهد واکنش نشان دهد. 

هشیارانه ست، به کمک استاد، به کمِک موالنا، با شناسایی، شناخته می شود. یک َدرد، از همۀ دردهاِی  یک درد هست که

 ناآگاهانه، شما را رها می کند و شما آزاد می شوید و روی ُسها، پا می گذارید.

ندازه بینایی را با آن، ا، منظور آخرین مرتبۀ کماِل انسان است. ُسها، ستارۀ کوچکی ست که قدیم، ُسها، ستارۀ کوچکی ست

  ".  حضوِر زیاد است. " درست است؟ ،می گرفتند. منظور در اینجا، همین اوِج کمال

  

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


                                   # Nov 19 2014                  325  program      ٢٥٣      برنامه گنج حضور شماره

49 
 

 چو زاغ پُر نُحوس:چند گویی هم

 «ای خلیل از بهر چه ُکشتی خروس؟»

 یعنی بَد شگون.  پُر نُحوس .اآلن دیگر به پایاِن قصۀ زاغ می رسیم

 چقدر از زاِغ پُر نحوس، حرف می زنی ای خلیل؟ 

 .«براِی چه خروس را ُکشتی؟ ای خلیل  »ـ 

 ، حکمت فرمان بگو« فرمان »گفت:  

 .تا ُمَسبِّح گردم آن را مو به مو

 داد خروس را بُِکَشم.  « فرمان »خدا به من 

 !. برای چه خدا به تو گفت خروس را باید بُِکشی؟!. بگورا حکمت فرمان ـ 

 خروس گفتیم، شهوِت جنسی ست. البته منظور از شهوِت جنسی، این نیست که شما هیچ شهوِت جنسی نداشته باشید، نه. 

 هر چه بیشتر، بهتر؟!. تو فکر می کنی که هر، کورکورانه می خواهد بگوید که آیا شما با این موضوع هم هویت اید؟

 زندگی به آن، بستگی دارد؟!. !.زندگی بیشتر؟ بیشتر، قدر این کار،چ

ا خروس ر ستایش کنم.مو به مو  این فرمان را جزئیاتِ ، یعنی شوم ُمَسبِّحمی گوید: تو حکمِت آن فرمان را بگو، تا من 

 بُِکَشم. 

  .، جا افتادیزاغشناسایی خوِی دیدید که زاغ را پُر از بد شگونی معرفی کرد. انشاءهللا که 

که قبال" در مورد آن مرغابی،  راجع به زاغ و طاووس و تا حدودی دوباره راجع به هفته هاِی بعد، راجع به خروس و

 خواهیم کرد. صحبت کرده ایم، صحبت

* 

 

 

سالُم فِی رمزِ  (۱) نیا َغریبااَْلِ   .الدُّ

 

 

 .« غریب خواهد شد. پس خوشا به حال غریبان اسالم، غریب آغاز شد و به زودی نیز » اشاره به حدیث نبوی: (۱)

 

 

 ۴۳یوسف، آیه  (۱۲)قرآن کریم، سوره  (٢)

 

 

 

 .بَقََراٍت ِسَماٍن یَأُْكلُهُنَّ َسْبٌع ِعَجافٌ  إِنِّي أََرٰى َسْبعَ 
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 ترجمه فارسی (٢)

 

 

 خورند.ام که هفت ]گاو[ الغر آنها را میدیدهمن در خواب هفت گاو ماده فربه 

 

 

 
 ترجمه انگلیسی (٢)
 

I do see (in a vision) seven fat kine, whom seven lean ones devour. 

 

 

* 
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