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 2796ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 

 آمدي )1(ها خاك پايت صورت انديش اي كه جان

  دست بر در نه درآ، در خانه خويش آمدي

  انگيختي؟نيست بر هستي شكستي، گرد چون 

  چون تو پس كردي جهان چوني چو واپيش آمدي؟

  در دو عالم قاعده نيش است وآنگه ذوق نوش

  نيش آمدي تو وراي هر دو عالم نوش بي

  خويش را ذوقي بود، بيگانه را ذوق نوي

  هم قديمي هم نوي، بيگانه و خويش آمدي

  بر دل و جان قلندر ريش و مرهم هر دو تو

  م و ريش آمديفقر را اي نور مطلق، مره

  هفتاد و دو ملت جمله قربان تواند )2(كيش

  و با كيش آمدي  )3(تا تو شاهنشاه، با قربان

  )4(اي كه بر خوان فلك با ماه همكاسه شدي

  ماه را يك لقمه كردي، كافتابيش آمدي

  تواند كرد، ليك  )5(عقل و حس مهتاب را كي گَز

  گز، كز مهان بيش آمدي داندي خورشيد بي

  است )6(لدين تبريزي كه عيد اكبرعشق شمس ا

  كي تو را قربان كند چون الغري ميش آمدي

 

 43مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 
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 آفتاب معرفت را نقل نيست

  مشرق او غير جان و عقل نيست

  خاصه خورشيد كمالي، كĤن سري است

  گري است روز و شب كردار او روشن

  شمس آي گر اسكندري  )7(مطْلَع

  بعد از آن هرجا روي نيكو فري

 

 90، آيه )18(قرآن كريم، سوره كهف  

 

  .لَهم منْ دونها ستْرًا  مٍ لَم نَجعلْقَو ٰ◌ إِذَا بلَغَ مطْلع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى ٰ◌ حتَّى

 

 ترجمه فارسي

 

    برابر آن پوششي براي آنان نگذاشته بوديم بر قومي كه در  ده كرد كه آن،تا اينكه به طلوع گاه خورشيد رسيد و مشاه

  .مي تافت

 

 184ةحافظ، ديوان غزليات، غزل شمار

 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

 

 29ابوسعيد ابوالخير، تكه 
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 عاشقي خواهي كه تا پايان بري

  بس كه بپسنديد بايد ناپسند

  زشت بايد ديد و انگاريد خوب

  زهر بايد خورد و انگاريد قند

  كردم ندانستم همي  )8(توسني

  تر گردد كمند كز كشيدن سخت

 

 21ابوسعيد ابوالخير، تكه 

 

 اي ترك جان نكرده و جانانت آرزوست

  ايمانت آرزوستنابريده و  )9(زنّار

  اي در هيچ وقت خدمت مردي نكرده

  و آنگه نشسته صحبت مردانت آرزوست

 

 2257ششم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر 

 

 ريا نك خيال آن فقيرم بي

  عاجز آورد از بيا و از بيا

  بانگ او تو نشنوي، من بشنوم

  زانكه در اسرار همراز وي ام

  طالب گنجش مبين خود گنج اوست

  دوست كي باشد به معني غير دوست؟

  كند هر لحظه او سجده خود را مي
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  ست از بهر رو سجده پيش آينه

  ك پشيزگر بديدي ز آينه او ي

  خيالي، زو نماندي هيچ چيز بي

  هم خياالتش هم او فاني شدي

  دانش او محو ناداني شدي

  دانشي ديگر ز ناداني ما

  *انّي اَنَا: سر برآوردي عيان كه

  **اُسجدوااالدم ندا آمد همي

  كĤدم ايد و خويش بينيدش دمي

  از چشم ايشان دور كرد )10(اَحولي

  تا زمين شد عين چرخ الژورد

  ال اله گفت و الّا اهللا گفت

  گشت ال الّا اهللا و وحدت شكفت

  )11(آن حبيب و آن خليل با رشَد

  وقت آن آمد كه گوش ما كشد

  سوي چشمه كه دهان زينها بشو

  آنچه پوشيديم از خلقان مگو

  ور بگويي خود نگردد آشكار

  دار تو به قصد كشف گردي جرم

  تنم ليك من اينك بريشان مي

  اين هم منم )13(اين سامع )12(قايِل

  صورت درويش و نقش گنج گو

  اند اين گروه از رنج گو رنج كيش
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  راحت بريشان شد حرامةچشم

  جام  خورند از زهر قاتل جام مي

  كَشَند خاكها پر كرده دامن مي

  )14(بند ها را خُشك تا كنند اين چشمه

  دريا مددةكي شود اين چشم

  و بد؟ زين مشت خاك نيك  )15(مكْتَبس

  ام با شما من بسته: ليك گويد

  ام شما من تا ابد پيوسته بي

  )16('اند اندر مشْتَهي قوم معكوس

  خوار و آب را كرده رها خاك

  ضد طبع انبيا دارند خلق

  دارند خلق  )17(اژدها را متَّكا

  ***اي؟ بند ختم چون دانسته چشم

  اي؟ هيچ داني از چه ديده بسته

  ها يدهبر چه بگشادي بدل اين د

  دان آن تو را )18(يك به يك بِئس الْبدل

  ست ليك خورشيد عنايت تافته

  ست را از كرم در يافته )19(آيِسان

  نرد بس نادر ز رحمت باخته

  عين كفران را انابت ساخته

  هم ازين بدبختي خلق آن جواد

  )20(ودادةمنفجر كرده دو صد چشم

  غنچه را از خار سرمايه دهد
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  پيرايه دهدمهره را از مار 

  از سواد شب برون آرد نهار

  )22(بروياند يسار  )21(وز كف معسر

  آرد سازد ريگ را بهر خليل

  )23(كوه با داود گردد هم رسيل

  )24(كوه با وحشت در آن ابر ظُلَم

  بر گشايد بانگ چنگ و زير و بم

  )25(خيز اي داود از خلقان نَفير

  ترك آن كردي عوض از ما بگير

 

 30-32، آيه )28(قرآن كريم، سوره قصص  *

 

  )30( إِنّي أَنَا اللَّه ربّ الْعالَمينَ ٰ◌ أَنْ يا موسى منَ الشَّجرَةِ  عةِ الْمباركَةِفَلَمّا أَتَاها نُودي منْ شَاطئِ الْواد الْأَيمنِ في الْبقْ

  

 اكصأَنْ أَلْقِ علَّى ۖ◌ وانٌّ وا جتَزُّ كَأَنَّها تَهآهّا رفَلَم ◌ٰ  ّبقعي لَمبِرًا ودى   ۚ◌ موسا مي ◌ٰ  لَا تَخَفنَ ۖ◌ أَقْبِلْ وم ينَ إِنَّكنمĤْ31(  ال(  

  

فرْعونَ  ٰ◌ فَذَانك برْهانَانِ منْ ربِّك إِلَى  ۖ◌ اسلُك يدك في جيبِك تَخْرُج بيضَاء منْ غَيرِ سوء واضْمم إِلَيك جنَاحك منَ الرَّهبِ 

 هلَئمو ◌ۚ مينَ  إِنَّهقا فَاسم32( كَانُوا قَو(  

  

  ترجمه فارسي

 

    :درخت ندا داده شد به اينكه از آن  خجسته جايگاه  پس چون نزد آن آتش آمد از كرانه راست آن وادي، در آن

  !پروردگار جهانيان منم خداوند يگانه،! اموسي
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   .كرد و برنگشت پشت جنبد، پس چون ديد آن مثْل مارى مى» .عصاى خود را بيفكن«:] فرمود[و 

  ».اى موسى، پيش آى و مترس كه تو در امانى«

 

اين  .ت را به خويشتن بچسباناين هراس بازوي از  ]براى رهايى [و   گزند بيرون بيايد، دست خود را به گريبانت ببر تا سپيد بى«

   ،] ببرى[او  ]كشور[به سوى فرعون و سران   ]كه بايد[پروردگار تو است  از جانب دو برهان]  نشانه[دو 

  ».زيرا آنان همواره قومى نافرمانند

 

 2880مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 گفت پيغامبر كه آواز خدا

  رسد در گوش من همچون صدا مي

  مهر در گوش شما بنهاد حق

  )26(دا نارد سبقتا به آواز خ

  آيدم نك صريح آواز حق مي

  پااليدم مي )27(همچو صاف از درد

  همچنانكه موسي از سوي درخت

  بانگ حق بشنيد كاي مسعودبخت

  شنيد از درخت انّي اَنَا اهللا مي

  آمد پديد با كالم انوار مي

  ماندند چون ز نور وحي در مي

  خواندند باز نو سوگندها مي

  خواند سپرچون خدا سوگند را 

  كي نهد اسپر ز كف پيكارگر؟
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  باز پيغمبر به تكذيب صريح

  قد كَذبتُم گفت با ايشان فصيح

 

 34، آيه )2(يم، سوره بقره قرآن كر **

  واستَكْبرَ وكَانَ منَ الْكَافرِينَ ٰ◌ وإِذْ قُلْنَا للْملَائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى

 

 ترجمه فارسي

  .ابليس كه سرباز زد و تكبر ورزيد و از كافران شد  مگر سجده آوردند بر آدم سجده آريد،: و آن گاه كه به فرشتگان گفتيم

 

 11، آيه )7(قرآن كريم، سوره اعراف  **

 

 لَم يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مدĤوا لدجكَةِ اسلَائلْمقُلْنَا ل ّثُم نَاكُمّروص ّثُم خَلَقْنَاكُم لَقَدّاجِونَ السكُنْ مينَيد.    

 

 ترجمه فارسي

سجده آوردند مگر ابليس كه . ريدآدم سجده آ بر: گفتيم  به فرشتگان سپس. و به راستي كه شما را آفريديم و نقش تان زديم

  .سجده آوران نگرديد از

 

 50، آيه )18(قرآن كريم، سوره كهف  **

أَفَتَتَّخذُونَه وذُرِّيّتَه أَولياء منْ دوني وهم  ۗ◌ نَا للْملَائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس كَانَ منَ الْجِنِّ فَفَسقَ عنْ أَمرِ ربِّه وإِذْ قُلْ

 ّودع لًا ۚ◌ لَكُمدينَ بملظَّالل بِئْس. 

 

 ترجمه فارسي
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ابليس كه از جنّيان بود و از فرمان   مگر  سجده آوردند جملگي. بر آدم سجده آريد: و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم

   !دشمن شمايند؟  آنان و حال آنكه   مي گيريد دوستي  آيا او و فرزندانش را به جاي من به .سركشي كرد پروردگارش

  !ستمكاران چه جايگزين بدي دارند

 

 61، آيه )17(قرآن كريم، سوره اسراء  **

   .وإِذْ قُلْنَا للْملَائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس قَالَ أَأَسجد لمنْ خَلَقْت طينًا

 

 ترجمه فارسي

آيا بر كسي سجده آرم كه او را : ابليس كه گفت مگر سجده آوردند  جملگي. بر آدم سجده آريد: و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم

  !از گل آفريده اي؟

 

  116، آيه )20(قرآن كريم، سوره طه  **

 .ٰ◌ وإِذْ قُلْنَا للْملَائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى

 

 ترجمه فارسي

  .مگر ابليس كه ابا كرد سجده آوردند  جملگي. بر آدم سجده آريد: و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم

 

 2997مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 )28('ابات را بوده عديآن گُرُه ب

  )29(در خطاب اُسجدوا كرده ابا

  آن گرفتي آن ما انداختي

  حق خدمتهاي ما نشناختي

  اين زمان ما را و ايشان را عيان

  در نگر بشناس از لحن و بيان



                 # program  597        ١٣٩۴ اسفند ١١ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٩: تاريخ اجرا       گنج حضور 597امه شماره برن

11 
 

  نيم شب چون بشنوي رازي ز دوست

  چون سخن گويد سحر داني كه اوست

  ور دو كس در شب خبر آرد تو را

  شناسي هر دو را روز از گفتن

  بانگ شير و بانگ سگ در شب رسيد

  صورت هر دو ز تاريكي نديد

  روز شد چون باز در بانگ آمدند

  پس شناسدشان ز بانگ آن هوشمند

  دار اين كه ديو و روح عرضه  )30(مخْلَص

اختيارةهر دو هستند از تَتم  

 

 7، آيه )2(قرآن كريم، سوره بقره  ***

 . ولَهم عذَاب عظيم ۖ◌ أَبصارِهم غشَاوةٌ  ٰ◌ وعلَى ۖ◌ سمعهِم  ٰ◌ قُلُوبِهِم وعلَى ٰ◌ خَتَم اللَّه علَى

 

 ترجمه فارسي

  .و بر چشمان شان پرده اي است و آنان را عذابي است بزرگ. خداوند در دلها و شنوايي شان مهر بنهاده است

 

انديشيدن و تبديل به صورت شدن، تبديل هوشياري به فرم از طريق انديشيدن، متّصل به صورت، مانند  :صورت انديش )1(

 صور مادي

  آيين، تيردان، تركش :كيش )2(

  .دوالي كه در تركش دوزند و در گردن اندازند :قربان )3(

  همنشين شدن، مصاحب شدن :همكاسه شدن )4(

  اندازه گرفتن  :گَز كردن )5(
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  عيد قربان  :عيد اكبر) 6(

  محل طلوع :مطْلَع )7(

  نشدهوحشي، رام :توسن )8(

  اند تا از مسلمانان بازشناخته شوندبستهحكم مسلمانان بر كمر مي حيان بهكمربندي كه مسي  :زنّار )9(

  ، دوبيني)لوچ بودن(لوچي   :اَحولي )10(

  ز گمراهي درآمدنا  هدايت شدن،  :رشَد )11(

  گوينده  :قايِل )12(

  شنونده :سامع )13(

  .و خشكاندن چشمه است  در اينجا به معني مسدود كردن. بستن زخم بدون دوا و مرهم :بندخُشك )14(

  به خاك انباشته، مدفون :مكْتَبس )15(

  آرزو، خواسته :'مشْتَهي )16(

  تكيه گاه :متَّكا )17(

  است ناپسند  بديلي  :بِئس الْبدل )18(

  نا اميد :آيِس )19(

  دوستي :وداد )20(

  فقير :معسر )21(

  فراخي نعمت، ثروت :يسار )22(

  رسايل: جمع. هم آواز، همراه  :رسيل )23(

  ظلمت جمع ظُلمة، :ظُلَم )24(

  رمنده، دور شونده  :نَفير )25(

  دسترسي پيدا نكند :نارد سبق) 26(

  نشين شود و در ته ظرف جا بگيرداً شراب تهآنچه از مايعات خصوص  :درد )27(

  دشمنان :'عدي )28(
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  خودداري كردن از انجام كاري، امتناع كردن  :ابا )29(

  خالصه كالم :مخْلَص )30(

  

  

*  
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   .مي كنم شروع از ديوان شمس موالنا 2796با غزل شماره  را گنجِ حضور 597با سالم و احوالپرسي، برنامة 

 2796ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 

 آمدي) 1(ها خاك پايت صورت انديش اي كه جان

  دست بر در نه درآ، در خانه خويش آمدي

پس موالنا رو ميكند به همه انسانها ميگويد كه اي باشنده اي كه همه جانها خاك پاي توست، تو چرا صورت انديش آمدي؟ 

و ما آن هوشياري و خدائيت هستيم، هر لحظه و اين لحظه  اينكه هوشياري كه از جنس بي فرمي استصورت انديش يعني 

برحسب جسم مي انديشيم، معنوي نيستيم، به جاي اينكه توجه زنده ما روي خودش بيافتد و حس زنده بودن و عمق در اين 

ضمن معنوي بودن به اين معني كه . انديشيممي بينيم، پس معنوي نمي  لحظه كند، يك صورت و يك جسم مي انديشيم و

هوشياري زنده اي هم االن در اين لحظه در ما وجود دارد كه ما آن هستيم و به در ذهنمون مي بينم يك  را اينكه فكر

ذهنمون نگاه مي كنيم و ذهنمون كه مي چرخد و عوض مي شود، جهان را به ما نشان مي دهد، لحظه به لحظه ذهنمون مي 

ولي به خود نمي كشاند  طلسم نكرده و اين چرخش كه وضعيت هاي بيروني را لحظه به لحظه نشان مي دهد ما راد و چرخ

بلند شويم اين اگر در اين لحظه ما بعنوان هوشياري يك فكري بيانديشيم و بچسبيم به آن و بصورت يك هيجان ناشي از آن 

صورتها در ذهن عوض مي شدند و صورتها  مي ماند وساكن ي خود انسان صورت انديش است و اكر صورت انديش نبود ، در جا

از اعماق وجودش شادي و آرامش را مي كه واكنش نشان دهد يك چنين انساني  چنان او را به خود نمي كشيدندو وضعيتها 

كه متاسفانه اكثر . دگرفتن زندگي و غذاي روح ، نگاه نمي كن به آنها جهتو بنابراين به وضعيتها كه ذهن نشان مي دهد  اورد

  . انسانها عادت به اينگونه نگاه دارند

بعضي از بركات  .را مي خواهيمزندگي از بيرون بركات  علت اينكه ما صورت انديشيم اين است كه به بيرون نگاه كرده و و

وقتي كه ما بعنوان  پس از بيرون نمي آيد بلكه از درون به بيرون استعشق يا زيبايي  آرامش، شادي، خالقيت، مثلزندگي 

چون با چرخش ذهن ما هم  من ذهني درست مي كنيميك ميرويم در ذهن  شودهوشياري كه ميتواند به جان زندگي زنده 

مي چرخيم و از چرخش ذهن و ما بعنوان هوشياري يك تصوير ذهني چرخنده بوجود مي آيد كه ما تصور مي كنيم آن 

حس تاسف نسبت به گذشته مي  شما ، مثال وقتي كهفكر درست شده، جان دارد هستيم و آن باشنده چرخنده موهومي كه از

  ؟جان ذهنيتان است، آيا جان زندگيتان است كه دردش مي آيد يا كنيد دردتان مي آيد
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پس  .براي محافظت و تقويت آن به اين جهان نيامده ايم ماو  ماست يا حيواني وقتي كه خشمگين مي شويم اين جان ذهني

ن مي گويد اي كه به آن جاني كه االن درست مي كني و فكر مي كني آن هستي كه نيستي و همه آن جانها خاك پاي بنابراي

مي  .چرا صورت انديش آمدي؟ حال مي خواهي صورت انديش نباشي، دستت را روي در بگذار و بيا توتو هم نيست، اي انسان، 

درآ يعني به . اينجور صحبت كردن كه خيلي ظريف استرا هل بده و  ، و نمي گويد دردرآ بينيد كه مي گويد دست بر در نه

پس مي بينم  .يكي شدن با زندگي و خارج شدن از ذهن  خانه اصلي توست حس و بيا براي اين فضاي يكتايي فضاي يكتايي

 د است و در اين، در ذهن مشغول صورت انديشي است و اين هوشياري داراي اراده آزاكه هوشياري بصورت ما در ذهن رفته

هوشياري روي و بنابراين هوشياري مي تواند به خودش زنده شود يا لحظه مي تواند انتخاب كند كه صورت انديش نباشد

يا هوشياري از خودش آگاه شود كه امروز در اين مورد خيلي صحبت خواهيم كرد و در نتيجه در عين  هوشيار منطبق بشه

يكبار هم اين (براي اينكه اين مطلب را با يك تمثيل خوب بفهميم . ر خانه خودش باشدحال كه از ذهنش استفاده مي كند، د

زمين نيروي جاذبه اش نسبت مي دانيد كه اگر به فضا مي رفتيم و از زمين مقداري فاصله مي گرفتيم بطوريكه ) صحبت شده

شيد درحال درخشش و زمين درحال چرخش ، متوجه مي شديم، دائما خوربه ما صفر مي شد يعني نمي توانست ما را بِكشد

در فضا هيچ شبي . است و همين ناظر اگر روي زمين بيايد متوجه مي شود كه با زمين مي چرخد و دچار شب و روز مي شود

ولي روي زمين مي آيد و شب و روز را تجربه مي كند، آيا شب و روز نشان مي دهد وجود ندارد و دائما خورشيد مي درخشد 

بعضي وقتها مي درخشد و بعضي وقتها نمي درخشد؟ نه، شما مي دانيد كه علت اينكه خورشيد را بعضي وقتها مي د كه خورشي

چرخش زمين را  وقتي ميرويم آن باالبينيم و بعضي وقتها نمي بينيم اين است كه زمين مي چرخد و ما با زمين مي چرخيم، 

دائما مثل خورشيد و جنس ما هم از جنس خداست  شيد دائما مي تابد،بنابراين خور. مي بينيم ولي ما با زمين نمي چرخيم

براي اينكه خوب متوجه بشويد كه فكر مي . پس اين خورشيد مي آيد و وارد يك چيز چرخنده بنام ذهني مي شود مي تابد

نگاه داريد و مي  توجه كنيد كه لحظه به لحظه فكرها در ما عوض مي شوند و شما نمي توانيد يك فكر را بگيريد و چرخد

 شما كه آفتاب هستيد روي يك چيز چرخنده مشغول چرخش هستيد. پس ذهن مي چرخدبينيد كه مرتبا عوض مي شود 

يك نفر دفعتا به باالي بنابراين دچار شب شده ايد اگر شما يك لحظه بكشيد عقب و ذهنتان را نگاه كنيد شبيه آن است كه 

، االن اگر شما كه خورشيد و هوشياري هستيد. شب و روز نيست و خورشيد دائما مي تابدو متوجه شود كه آنجا  جو زمين برود

 در اينصورت متوجه مي شديد كه شما خورشيدي هستيد دائمااز ذهنتان مي توانستيد يكدفعه جدا شويد و با ذهن نچرخيد 

چرا ما . ماست قوتور خدا، بركت خدا ، ن"قوت اصلي بشر نور خداست"كه مي گويد  مي تابانيد شادي، عشق و بركت زندگي
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و زندگي مي كند؟ براي اينكه به ما ياد داده  االن روي ذهن زندگي مي كنيم مثل آن انساني كه از باالي جو بروي زمين آمده

ما ياد . چرخش ذهن، چرخش وضعيتهاي زندگي را نشان مي دهد. اند كه زندگي و بركات زندگي از چرخش اين ذهن مي آيد

كسي كه باالي جو زمين برود متوجه مي شود كه . ايم كه از تغيير وضعيتها زندگي در مي آيد اما اين صحيح نيست گرفته

و بهترين  درست ديدن زمين اين است كه انسان خارج ازجو زمين باشدبهترين راه . و او با زمين نمي چرخد زمين مي چرخد

از فكرها جدا شويد و آنها را تماشا كنيد ه مي چرخد كامال جدا شويد، راه درست ديدن وضعيت ها اين است كه شما از ذهن ك

به در خانه خويش هستيد پس هوشياري  رخنده نباشيدچحاال اگر روي آن كره  ببيند كه اين چيز چرخنده شما نيستيد و

وب كسي كه االن روي خ. حواسش را به دوئي و شب و روز مي دهدجهان ميرود و كور مي شود و ديگر نمي تابد براي آنكه 

بله  .و شب و روز را در آنجا انكار نمي شود كرد ،خيلي عيني بنظر مي آيدشب  ،در آنجا شب هست زمين زندگي مي كند و

ولي اين شب و روز دليل برآن نمي شود كه رخنده زندگي مي كنيد چشب و روز است و علتش اين است كه شما در يك كره 

آن خورشيد دائما مي تابد و علت آنكه تابشش را  ،ن خورشيد را خودتان فرض كنيدآال اح. تابدنمي االن در شب شما خورشيد 

لحظه بعد چه مي شود، تلويزيون چه مي  مي شود، هاالن چاالن شما نمي بينيد اين است كه تمام حواستان اين است كه 

از درون به زندگي و گنج در درون شماست و ز اينكه براي اينكه از تغييرات زندگي مي خواهيد غافل ا ميگويد هاخبار چ گويد،

  .بيرون ميريزد نه از بيرون به درون

يا به چيزي مقاومت مي كنيد دست بر در نه نشانه عدم مقاومت است اگر االن شما ناراحتيد و غصه داريد، خوب توجه كنيد،  

و خواهيد ديد كه اين  زي داده ايد كه تغيير مي كندپس بعنوان خدائيت حواستان را به چيدر مقابل اتفاقي مقاومت مي كنيد 

اين  درست شده يا گذرا اتفاق از يك چيز آفل خواهيد ديد كه آنمقاومت شما در مقابل آن يك چيز يا اتفاق وجود دارد بعالوه 

يا عدم تغيير كه  دو را وقتي ديديد، گذرا بودن آن اتفاق يا هر چيز كه شما را گرفته و مقاومت شما در مقابل اين تغيير

، اين قضاوت مي گويد كه شما دانش داريد اما قضاوت داشته باشيديك خورشيد شما را بسته، منجر به اين شده است كه شما 

، آن خورشيد درست دانش عيني خورشيد شما نيست كه مي تابددقت كنيد كه اين دانش شما، دانش توهم شب و روز است، 

در قصه . عدم مقاومت را پيش مي آوردبنابراين در هرلحظه موالنا اين قضيه . رست نمي بيندتوهم شب و روز دمي بيند ولي 

و خواب مي بيند كه هاتف به او  كسي دنبال گنچ بي رنج مي گشتهكه االن مختصرا اشاره مي شود،  خواهيم خواند ابعداي كه 

كاغذ را بر مي دارد و مي بيند ميرود، . برو گنج را پيدا كن مي گويد برو فالن كتاب را باز كن، آنجا يك گنج نامه است، بردار و

آن فرد تير را در كمان گذاشته و مي كشيد و . را در كمان بگذار يتيركه مي گويد فالن جا برو و  جائي را آدرس داده است
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مي كند و سرو صدا بلند مي به هرحال همه جا را . ولي گنجي پيدا نمي كرد پرتاب مي كرد، هرجا كه تير مي افتاد را مي كَند

و دنبال چه مي گردي؟ مي گويد چنين خوابي ديده ام  و اين هم نقشه  شاه صداش مي كنه و ميگويد جريان چيستشود، 

گنج و شاه هم چندين تير مي اندازد و زمين را مي كَنَد و پس از چندي نااميد شده و مي گويد گنجنامه مال خودت ما 

شده و پس از مدتي مجددا خوابي مي بيند كه به او مي گويند ما گفتيم تير را در كمان بگذار و نگفتيم فرد درمانده . نخواستيم

شماست و هرجا افتاد آنجا را بكَن كه گنج همان جاست و تير روي پاي خودش مي افتد يعني گنج در درون  كه كمان را بِكش

كمان كشي و قدرت تيراندازي خود را نشان نده يعني آنكه قدرت  تير دركمان گذاشتن واين قضيه   .و درون خود را بِكَنيد

دست بر در نه، خودش باز مي شود، دست بر در نه يعني تسليم و . فكرت را به رخ خدا يا زندگي نكش كه ما به رخ مي كشيم

اريد در را بازكنم اما شما باز نكن ما اصرار داريم كه بگذ. زندگي در را باز مي كند و شما نمي توانيد در را باز كنيد. عدم مقاومت

  .در را زندگي باز مي كند

ابياتي از مثنوي امروز خواهم خواند كه نشان مي دهد كه خورشيد شما دائما مي درخشد و شما چون دائما به يك چيز متغيير 

خردتان را به اين جهان  كه ذهن باشد، نگاه مي كنيد و خرد شما را آن دزديده است، نمي توانيد نورتان را تجربه كرده و

و ببيند كه خورشيد هميشه مي بياوريد و آن كسي كه روي زمين دچار شب و روز است شايد يكبار به باالي جو زمين رفته 

تابد و شما متوجه شويد كه خورشيدتان هميشه مي تابد و هيج موقع تكان نمي خورد، ساكن است يعني اصل شما در اين 

  اينهمه ما حرف مي زنيم، تصور مي كنيم كه با فكر كردنلحظه سكوت است و اينكه 

تير را به دور بيانداز؟ تو مرتباً  چنانچه مي گفت كه تير را نكش، تير انداختن يعني فكر كردن، ما كي گفتيم كه فكر كن و 

ته و آينده كار مي ما برحسب گذش. كمان را كشيدي و هرچه زور داشتي، تير انداختي يعني به گذشته و آينده دور انداختي

يك دفعه كه به باالي جو رفته و ببينيم كه خورشيد هميشه مي تابد، اول ممكن است . كنيم كه اين شب و روز ذهن است

يعني . بترسيم و بگوييم اين كره درحال چرخش است و مردم توش مي ميرند، بعد متوجه مي شويم كه نه، اولين تجربه بود

 است ممكن، با ذهن نچرخيد و ساكن شويد و زندگي و خدا را تجربه كنيد، كامال منفصل شويديكدفعه از ذهن بكشيد عقب و 

بيافتند مي گويد چه تاسفهاش  و خشمهاش اولش بترسيد كه چه شد؟ يك كسي يدفعه رنجشهاش، غصه هاش، دردهاش، 

  .و امروز در مثنوي اين مطالب را خواهيم خواند !راحت شدم !شد؟ ساده شدم

 43مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 
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 قل نيستآفتاب معرفت را نَ

  مشرق او غير جان و عقل نيست

چرا االن آفتاب ما مي چرخد؟ براي اينكه نگاه مي كنيم به يك . حركت نمي كند، نمي چرخد. آفتاب معرفت، خود شما هستيد

ان را با ذهنمان ما جان و عقل خدائيم. و از كجا طلوع مي كند؟ از جان و عقل ما كه ذهن نيست. چيز چرخنده كه ذهن باشد

نمي شناسيم ولي حداقل مي دانيم كه ذهن مي چرخد، همين تمثيل را ياد بياوريد كه شما باالي جو زمين مي رويد نمي 

باال مي رويد . چرخيد و خورشيد دائما مي تابد، پايين جو و روي زمين مي آييد، مي چرخيد و دچار شب و روز مي شويد

امال از ذهن منفصل مي شويد، نمي چرخيد و كامال ساكن مي شويد، پس وقتي ساكن راحت مي شويد، عقب مي كشيد و ك

شما از اين توهم چرخنده كه ذهن باشد زندگي نخواهيد . مي شويد، مشرق شما آنجاست، يكدفعه شروع به تشعش مي كنيد

ي از هيچ چيز زندگي، هويت و حس كه آن دنيا را نشان مي دهد، شما از دنيا زندگي نخواهيد فقط چيزها را داشته باشيد ول

امنيت نخواهيد، از آدمها هيچ چيز نخواهيد، خواهيد ديد كه يكدفعه از جهان جدا مي شويد و نورتان را مي اندازيد و خودتان و 

يعني بيا داخل و برو  "درآ"مشرق شما، خارج از ذهن است كه بيت اول مي گويد دست بر در نه . ديگران متوجه مي شوند

يعني بكش عقب، مشاهده گر و ناظر ذهن باش  "مشرق او غير جان و عقل نيست ". از فكر، يعني با چرخش ذهن نچرخ خارج

ولي آن فرد كاري ندارد با اين  مي چرخد همچنانولي با او نچرخ، بگذار بچرخد كما آنكه كسي كه باالي زمين است زمين 

  .مي چرخيد براي آنكه شما نَقل نمي كنيدچرخش چون او كه نمي چرخد، زمين مي چرخد، شما كه ن

  خاصه خورشيد كمالي، كĤن سري است

  گري است روز و شب كردار او روشن

مخصوصا خورشيد ازلي يا خدا كه در شما طلوع مي كند يعني وقتي از ذهن مي كشيد عقب خدا در شما طلوع مي كند پس 

ني ما از جنس فرم نيستيم و بصورت هوشياري بي فرم از آن است يع "آن طرفي"يا  "آن سري"ما از جنس خدا هستيم كه 

روز "طرف آمده ايم و وارد ذهن شديم و در ذهن بوسيله فكرها با چيزهاي تغيير كننده مي چرخيم اما ما كه روز شب نداريم، 

ده و ذهن به ما درست است كه ذهن بد و خوب نشان مي دهد و ما را به قضاوتها مشغول كر.  "و شب كردار ما روشنگريست

شب صرف نظر از  .بوده استمي گويد كه تو اتفاق هستي و بايد اتفاق بيافتي و ما مي ترسيم، ولي اشتباه كرده ايم و آن توهم 

     .آنطور كه ذهن نشان مي دهد، ما دائما نور پخش مي كنيم و روشنگر هستيمدوئي و و روز، 

  شمس آي گر اسكندري  )7(مطْلَع



                 # program  597        ١٣٩۴ اسفند ١١ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٩: تاريخ اجرا       گنج حضور 597امه شماره برن

19 
 

  روي نيكو فري بعد از آن هرجا

اين تفسير باالي جو زمين خيلي مهم است، كسي كه از جو زمين خارج شود، به . مطلع شمس يعني محل طلوع خورشيد شو

  .محل خودش يا محل تابش خورشيد مي رود، جائي كه خورشيد هميشه مي تابد

يادمان باشد، اينطور . آگاه شده استاسكندر در اينجا معادل انسان منفصل شده از ذهنش است، انساني است كه به وحدت 

نيست كه ما بايد كاري بكنيم كه با خدا يكي شويم، ما از قبل از جنس او هستيم، ما خورشيد درخشنده هستيم و بوده ايم 

ولي براي مدتي كوتاه چون حواسمان را داده ايم و افسون چرخش اين ذهن شده ايم، براي مدت كوتاهي پرده اي جلوي آفتاب 

ه شده و تابشش را پوشانده است، اما همچنان خورشيد ما در زير آن ابر مي تابد و كافيست از ذهن خارج شويم تا كشيد

هستي، بعد از  )انسان منفصل شده از ذهن(مي گويد محل طلوع خورشيد شو اگر اسكندر . خورشيدمان از پرده بيرون آيد

اشكال ما اين . را دائما مي تابانيم و هركجا رويم اين بركت را با خود داريماينكه جدا شديم از ذهن و با آن نچرخيدم، فَر ايزدي 

است كه فَر ايزدي را نمي توانيم بتابانيم و اگر آن نباشد همه جا در دردسريم و اگر فَر ايزدي باشد هرجا رويم كارمان درست 

  :است و اين مربوط به يك آيه قرآن است كه مربوط به اسكندر است

 90، آيه )18(قرآن كريم، سوره كهف  

  .لَهم منْ دونها ستْرًا  م نَجعلْقَومٍ لَ ٰ◌ إِذَا بلَغَ مطْلع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى ٰ◌ حتَّى

 

 ترجمه فارسي

مي  برابر آن پوششي براي آنان نگذاشته بوديم  بر قومي كه در  كه آن، تا اينكه به طلوع گاه خورشيد رسيد و مشاهده كرد

اين قوم ما هستيم، ما به محل طلوع خورشيد رسيده ايم و اين قوم ما انسانها هستيم كه در واقع پوششي بين ما و  .تافت

، مانعي نيست درست مثل باالي پس بين تابش خورشيد و ما. خورشيد وجود ندارد و ما به زور اين پوشش را بوجود آورده ايم

كمتر و عقل من ذهني را به صفر برسانيد و  از ته دل از اتفاقات زندگي نخواهيدواقعا يعني همين االن اگر شما . جو زمين

كه راجع به هر چيز قضاوت مي كند بلكه اينجا يك چيز خوبي قضاوت كنيد و بدانيد كه قضاوت يك عادت بد ذهني است 

اگر شما بطور قطعي و عميق تصميم بگيريد كه از . ما اضافه شود و از چيزهاي اضافه شده زندگي مي خواهيمهست و بايد به 

به مرور قضاوت پائين مي آيد و قضاوت اگر پائين بيايد . چيزهاي گذرا زندگي نخواهيم كه هرچه ذهن نشان مي دهد گذراست

داريم و در آن موارد خرد زندگي به ما در تشخيص كمك مي كند، به  يعني ما لزومي به قضاوت نبينيم مگر در مواردي كه الزم
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مرور عقل من ذهني را با كمتر كردن قضاوت به صفر مي رسانيم و هر لحظه عقل من ذهني باال نمي آيد تا كم كم صفرشود، 

مي . لوي اين تابش را مي گيريماما با باال آمدن بصورت من، ج ما نور خودمان را مي توانيم بتابانيم، نور در حال تابيدن است

بشرطيكه شما با اراده آزاد اين مانع را  گويد كه ما انسانها طوري خلق شده ايم كه بين ما و تابش خورشيد هيچ مانعي نيست

 ايجاد نكنيد و براي اينكار اين مانع را با ذهنتان ايجاد نكنيد و افسون ذهنتان نشويد و فكر نكنيد كه از تغييرات آن چيزي

آن كسي كه باالي جو زمين است متوجه مي شود كه نور از خورشيد مي آيد و نه از چرخش زمين و . عايدتان خواهد شد

بعالوه چيز ديگري هم برايش مشخص مي شود كه زمين اگر رويش روشن است، بخاطر نور خورشيد . زمين مرتبا مي چرخد

شما متوجه مي شويد كه اگر ذهنتان . ين را هم نمي توانستيم ببينماست وگرنه اگر نور خورشيد بروي زمين نمي افتاد ما زم

اينكه شما آينده و گذشته را مي توانيد تشخيص دهيد . روشن است و همين من ذهني بوجود آمده بخاطر خورشيد شماست

ان شويد مي بخاطر اين لحظه است كه اين لحظه روشنايي زندگي و اصل شماست و منعكس به ذهن شده و اگر افسون ذهنت

شده و اگر افسون ذهنتان نشويد، بكشيد عقب و فقط به ذهن نگاه كنيد و ناظر باشيد و با آن  "زمان روانشناختي"شود 

از يادگيريهاي گذشته . يعني گذشته و آينده را مي بينيد ولي به گذشته و آينده نمي رويد  "زمان ساعتي"نچرخيد مي شود 

ينده تجسم كنيد، هدف بگذاريد ولي هيچ موقع با آن هم هويت نيستيد، نمي رويد آنجا زندگي مي توانيد استفاده كنيد و در آ

كنيد، دائما زنده در اين لحظه هستيد خورشيدتان مي تابد و ذهنتان مي چرخد، البته ذهن بايد بچرخد، چرخش ذهن، 

خد و چرخش زمين دست او نيست خاصيت خود ذهن است، آن كسي كه باالي جو زمين است متوجه مي شود زمين مي چر

و زمين بايد بچرخد كه اتفاقا چيز مهمي را نشان مي دهد كه با چرخش زمين آن نقاط روشن لحظه به لحظه عوض مي شود و 

متوجه مي شويد كه از جهان تكه به تكه مي بينيد و با ذهنتان كل را نمي توانيد ببينيد، داستان فيل در اتاق تاريك را بياد 

با ذهنتان كل را يعني خدا را بشناسيد، متوجه مي شويم كه اين چيز چرخنده كه بعنوان  پس شما سعي نمي كنيد كه. آوريد

  .      ذهن از آن استفاده مي كنيم بسيار محدود است و كل را نمي تواند ببيند و خيلي رويش تاكيد نمي كنيم

  

  نيست بر هستي شكستي، گرد چون انگيختي؟

  هان چوني چو واپيش آمدي؟چون تو پس كردي ج

و در غزل  "مدانيد كه چونيد مدانيد كه چنديد"است كه بقول موالنا ) ذهن(چوني يا چگونگي براي جهان و آن چيز چرخنده 

ما با خطكش ذهن نمي توانيم زندگي را اندازه بگيريم و حاال به شما مي گويد كه اين آفتاب شما شكست ناپذير . هم هست
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، اصل شما كه آسيب نمي پذيرد پس تنها آن جانها كه خاك " نيست بر هستي شكستي "ا نمي شكند، است و خدائيت شم

ند و چرا اينقدر سر و صدا برپا كردي؟ چرا اينقدر گرد و خاك برپا كردي؟ چرا اينقدر فكر بعد از نپاي شماست آسيب مي بي

؟ گرد و خاك انگيختي يعني گرد و خاك س بعد از ترسفكر، هيجان بعد از هيجان، غصه بعد از غصه، خشم بعد از خشم، تر

برپا كردي يعني مرتب فكر مي كني و هيجان داري، فكر مي كني ميترسي، فكر مي كني خشمگين مي شوي، فكر مي كني 

 چرا اينطور هستيم؟ براي اينكه به. نگران مي شوي، فكر مي كني مضطرب مي شوي، در حالي كه تو مي داني كه فنا ناپذيري

آن كره چرخنده نگاه مي كنيم بعنوان ذهن يا فكرها و با آنها هم هويتيم يعني چسبيده ايم به آنها و وقتي آنها تغيير مي كنند 

به چه چيز آسيب . ما هم تغيير مي كنيم در نتيجه فرياد مي زنيم كه واي مردم و از بين رفتم، ميشود كه شما از بين برويد؟ نه

اين من ذهني كه  آسيب مي رسد و به مالي كه به شما تعلق دارد. "بر صدف آيد ضرر ني بر گوهر" مي رسد؟ بارها گفته كه

است، آسيب مي رسد و  چسبيده به آن ورت نامرئي جزئي از من ذهني ويك تصوير ذهني است و آن مال، ملك، مقام شما، بص

شكست نمي آيد براي چه اينقدر داد و بيداد راه كمي كوچك مي شود اما شما كه زنده هستيد و شما كه خدائيت هستيد كه 

  انداخته اي؟

و چگونگي جهان را اصال الزم نداري و تو بي چون هستي، و چوني و چگونگي اين  "تو پس كردي جهان چوني "براي اينكه 

ان ما شروع به تابش جهان را همان زمان كه انسان شديم، پشت سر گذاشته ايم، وقتي كه از حيوان ارتقاء به انسان يافتيم، ج

خالصه اينكه خدا مي خواهد در حالي كه ما به او زنده مي شويم، بتابد و انسان را براي اين درست كرده است، . خدائيت كرد

آخرين تكامل هوشياري از حيوان به انسان براي اين است بنابراين چوني جهان را پشت سر گذاشتيم چو واپيش آمديم، يعني 

اولين فطرت و آخرين در شمار، يعني تكامل  "توئي خويشتن را به بازي مدار -خستين فطرت پسين شمار ن". به پيش آمديم

، ما به اين خورشيد االن مي خواهد بتابد، شما هستيد پس خودتان را به بازي سرگرم نكنيدمثل يافته ترين نوع هوشياري كه 

در دنيا، االن چرا اينطوري است؟ همه انسانها اين را پشت سر  بازي مشغوليم كه اين چيز چرخنده كه من دارم نگاه مي كنم

خيلي كم . گذاشته اند و االن مي توانند بتابند اما چرا نمي تابند؟ چون دلشان نميخواهد بتابند و دلشان درد وغصه مي خواهد

و روز خارج شوند و شما ممكن هستند افرادي كه صميمانه و از ته دلشون با تعهد بخواهند از توهم من ذهني يعني توهم شب 

خيليها با تعهد كار نمي كنند، براي آنكه به روي زمين . است منحصر بفردترين آدمها باشيد كه بروي خود كار مي كنيد

چسبيده اند، ما وقتي نگاه مي كنيم بعنوان خدائيت به اين كره گردنده بنام ذهن كه جهان را نشان مي دهد و به يك 

و فكر مي كنيم ما آنها و من ذهني هستيم  ، نمي توانيم از آنها بِكَنيم و عقب بكشيمن داريم چسبيده ايمچيزهايي كه دوستشا
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اما مي گويد كه تو به چوني جهان نگاه نكن كه از اين مرحله گذشته اي، خوب شما اين را تجربه كن و اين ابيات . و ميترسيم

غيير دهيد، شما االن مي گوييد كه من كه فناناپذيرم براي اينكه فناپذيرها را مي خوانيم كه بروي خود تمركز كنيد و خود را ت

را و گذرا بودن جهان را مي بينم، اگر از جنس فناپذير بودم كه فناپذيري را نمي ديدم، پس يك فناناپذيري در من هست كه 

و شكسته  رفي زده و من رنجيدمسال پيش به من يك ح 20فناپذيري را مي بيند پس من فنا ناپذيرم، براي چه يك نفر 

وهنوز به توهم ادامه من يكدفعه مي توانم تمام كينه ها و رنجشهايم را بياندازم اين غلط بوده و توهم شب و روز بوده  شدم؟

من يك لحظه مي كشم عقب و مي بينم كه پر از كينه، رنجش و حسد و سفتي و هم هويت شدگي و دردهاي ديگر  مي دهم،

اينها را به اين دليل جمع كردم كه فكر مي كنم شكستني هستم و االن هم فكر مي كنم شكستني  .ا مي اندازمهستم و همه ر

هستم، اما من كه شكستني نيستم، نمي شكنم، من از جنس خدائيتم، من از جنس خورشيدي هستم كه هميشه بركت و 

بيروني هستم؟ مرتب مردم به من مي گويند چه  شادي مي تابد، شادي از اصل من تشعشع مي كند من چرا گداي خوشيهاي

آدم ثروتمند و دانشمندي هستي و من خوشم مي آيد، چرا گداي اين خوشيهاي بيروني شده ام؟ من كه خودم تشعشع كننده 

شادي بي سبب و بركات الهي هستم، چرا گدا شده ام؟ براي اينكه در توهم ذهن هستم و يك چيز چرخنده ذهني را نگاه مي 

  . تصميم با شماست! م، خوب نگاه نمي كنمكن

  

  در دو عالم قاعده نيش است وآنگه ذوق نوش

  نيش آمدي تو وراي هر دو عالم نوش بي

آن چيزي كه ما در عالم توهم يادگرفته ايم مي گويد كه االن بايد به  .نوش يعني عسل و شيريني، نيش يعني زهر و تلخي

نوش ببيني و هرچقدر در اين دنيا به سختي بيافتي در آن دنيا به تو نوش و شيريني  دردسر بيافتي و نيش ببيني تا آن دنيا

به هرحال ذهن دو عالم تجسم مي كند كه يكي جهان نيش و ديگري جهان نوش است و فكر مي كند كه اول بايد . مي دهند

كه تو وراي هر دو عالم نوش بدون نيش  اما اين كامال غلط است چنانچه موالنا مي گويد. نيش را ديده و بعد نوش را ببيني

هستي و ذات شيريني و بركت الهي و آرامش و ذات خدا هستيم و خود خدا هستيم كه مي درخشيم و اصال نيش نداريم و 

هميشه شيريني و بركت هستيم و قانون خداست كه شما اين لحظه شاد باشيد، لحظه بعد شاد باشيد و لحظه بعد شاد باشيد و 

كه از اين دنيا برويم شاد باشيم و تا ابد شاد باشيم و هيچ چيز از خدا كم نمي شود و اين فراواني خداست و او از  تا زماني

و به اين ترتيب كه بي  تشعشع مي كنيد به جهان جنس بينهايت است و شاديش هم بي نهايت است و شما اين شادي را
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هيد و در چنين بينشي خبري از حسادت و تنگ نظري نيست براي نهايت شديد، براي همه آرامش، شادي و موفقيت مي خوا

اينكه شما و همه عسل بدون تلخي يا نوش بي نيش هستيم و ما در جهان بايد به هم كمك كنيم كه عسل بدون تلخي خود را 

االي جو زمين و نظاره آن كسي كه ميره به ب. پيدا كنيم و وراي دو عالم رفته و از ذهن عقب بكشيم و بريم باالي جو شب و روز

مي كند تازه مي فهمه كه در حقيقت چه خبر است و اصال آنطور نيست كه مردم در زمين فكر مي كنند و شب و روزي وجود 

البته ما خيلي از كارها را در شب و روز جا انداخته ايم، شب مي خوابيم و صبح سركار مي رويم و مي گوييم مگر مي . ندارد

ترسها، ولي االن متوجه مي ريشه دوانده ايم در توهم و مثل يك درخت  جود نداشته باشد؟ همينطور شود كه شب و روز و

شويد كه اين توهم شما نيستيد و به محض آنكه از اين توهم جدا شويم، ذهن ساده مي شود و مثل كتابي مي شود كه خرد 

  شما را بيان مي كند اما االن من ، ترس و چرخش درونش است

  . يكه گفت آفتاب معرفت كه ما باشيم نمي چرخددر صورت

  

  خويش را ذوقي بود، بيگانه را ذوق نوي

  هم قديمي هم نوي، بيگانه و خويش آمدي

ذوق مي كند، اما وقتي بيگانه را هم مي بيند ذوق نو و تازگي دارد زيرا شخص ) مثل فرزندش(كسي كه نزديكانش را مي بيند 

عني هم خويش و هم بيگانه ذوق دارد حاال به شما مي گويد هم نور قديمي يا هوشياري ي جديدي است، حرفهاي تازه دارد

وقتي شما از اين كره چرخنده كه ذهن يا فكر باشد عقب كشيده، جدا شده و نگاه مي كنيد متوجه مي . ازلي هستي و هم نويي

نو درست مي كند، برعكس من ذهني كه شويد كه هر لحظه فرم شما نو است يعني اين خورشيد تابنده هر لحظه يك فرم 

همه چيز را كهنه مي بيند، من ذهني بي حوصله است چون همه چيز را فكر مي كند كه ديده و مي گويد اين كوچه را، مردم 

را، همسرم را، بچه هايم را ديده ام ديگر همين چيزهاست ديگر چه چيز را ببينيم و حوصله اش سر مي رود، حال چرا من 

گونه مي بيند؟ بدليل آنكه دائما يك جور مي بيند، شما مي بينيد كه اين ذهن دائما مي چرخد، هوشياري در عرض ذهني اين

ماه ما را در شكم مادرمان از هيچ مي بافد و بوجود مي آورد، پس از بدنيا آمدنمان، من ذهني را مي بافد، من ذهني را مي  9

زائيده مي شود اما ما اصرار داريم  كه داخل من ذهني بمانيم  و وقتي داخل من  بافد و بداخل آن مي رود و به موقع اش از آن

هستيم و آنچه مي سازيم نو ذهني بمانيم، چيزها كهنه مي شوند، اما وقتي از ذهن بيرون آمديم متوجه مي شويم كه خورشيد 

. تيم و هم نو، هم بيگانه و هم خويشاست و هر لحظه يك فرم مي سازيم و ما آدم لحظه قبل نيستيم، پس ما هم قديم هس
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درست است كه فرم نو مي باشد اما بيگانه است و ميرود و ما به آن نمي چسبيم و خويش را نگاه مي داريم پس ما خورشيد 

، زندگي تازه را تجربه مي كنيم،  هستيم و باقي مي مانيم و لحظه به لحظه شور و هيجانش را ميبينم و لذتش را مي بريم

بيگانه و . ي تازه، جاهاي تازه، زمان تازه، تولد تازه و همه چيز تازه را تجربه مي كنيم ولي به هيچكدام نمي چسبيمآدمها

خويش خود ما هستيم و ضمن اينكه خويشي خود را با زندگي حس مي كني، چيزهاي تازه را هم تجربه مي كنيم و به 

   .ه چيز نو مي آيدهيچيك نمي چسبيم چون كهنه مي شود ضمنا لحظه به لحظ

  بر دل و جان قلندر ريش و مرهم هر دو تو

  فقر را اي نور مطلق، مرهم و ريش آمدي

، انساني كه صد درصد به حضور زنده است و خدا به او زنده شده و او قلندر يعني آزاده چه بگوئيد خدا و چه بگوئيد انسان آزاده

يد بر دل و جان انسان آزاده يا خدا، زخم و مرهم هر دو تو، كي زخم مي گو. به خدا زنده شده و خورشيدش درحال تابش است

كي مرهم مي شويم؟ وقتي . مي شويم؟ وقتي به ذهن نگاه مي كنيم، وقتي من پيدا مي كنيم، وقتي از جنس كهنگي مي شويم

افرينيد و وقتي فكر از ذهن ميكشيم عقب و خورشيد مي شويم مي شود شما هر لحظه خورشيد شده و چيزها و فكرهاي نو بي

و لحظه به لحظه خدا از طريق  "بگذر ز آفريده، بنگر در آفريدن"توليد شد و از بين رفت به آن نمي چسبيد زيرا گفته شد كه 

سال پيش  2000شما مي آفريند و نو به نو مي آفريند و كنار مي رود پس اگر بخواهي به كهنه بچسبي كه اكثر ما به باورهاي 

فقر را اي نور مطلق، مرهم و ريش ، ريش و مرهم هر دوتو خدائيتبر دل و جان " پس تبديل به زخم مي شودچسبيده ايم، 

. نور مطلق يا خالص نوري است كه شما به محض اينكه خود را از ذهن عقب مي كشيد از شما به جهان اطراف مي تابد "آمدي

ذهن، عقل ما را دزديده اند و االن هوشياري و عقلمان را از  ما االن در ذهن پخش شده ايم و چيزهاي مختلف يا ستاره هاي

فقر وجود خداست . تبديل به نور مطلق مي شويمو پس از آن  آنها عقب مي كشيم چون ديگر از آنها هيچ چيز نمي خواهيم

ز خود مي پرسد براي آنكه هيچ چيز ندارد و عدم است، شما هم اگر از جنس خدا شويد فقير مي شود و فقير كسي است كه ا

چي دارم؟ حتي اگر ميلياردر هم باشد مي گويد هيچي براي اينكه با . من كه هستم و چقدر ارزش، اهميت و وزن دارم؟ هيچي

مهم نيست كه ذهن چه نشان مي دهد براي آنكه آنچه ما در بيرون داريم يك تصوير ذهني است و . هيچ چيز هم هويت نيست

ما از جنس قلندر و آزادگي و فقر است و فقر بايد توسط انسان تجربه شود يعني بي نيازي از مربوط به اصل ما نيست و اصل 

شما در اين حالت  حس نمي كنيد . جهان و هوشياري كه بي نياز از همه چيز روي پاي خود ايستاده است و نه بر اساس جهان

ا يا هوشياري كل مرهم و ريش هستيم، من مي شويم ما در جان خد .مهم هستيد و تواضع نداريد و ميدانيد كه چيزي نيستيد
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. مرهم زخمهاي شما هم خودتان هستيد. و تبديل به زخم يا ريش شده و وقتي بي من مي شويم و تبديل به مرهم مي شويم

چه كسي بايد زخمهاي شما را التيام بخشد؟ زخمهاي شما رنجشها، خشمها، كينه ها و تمام دردهاي شماست كه بايد نو 

، وقتي از ذهن عقب مي كشيد و ناظر آن مي شويد و مي گوييد واي چه خبر است آنجا و من رنجش دارم، دتان را بتابانيدخو

نور و خورشيد خود را مي تابانيد، شما داريد خود را شفا مي دهيد و نگوئيد خدا نورش را از باال مي اندازد، خدا نورش را از 

قتي خدائيت زنده مي شود، به درصدي كه مي توانيد از ذهن و جهان منفصل شويد، مي درون مي اندازد يعني در درون شما و

توانيد نور بياندازيد، گفتيم كه دائما مي درخشيم، چه اندازه از اين نور را مي توانيد به جان خود و دردهايتان برسانيد، اگر 

در خدا را  "دست بر در نه در آ"امروز گفتيم كه . كامال در مقابل اتفاقات اين لحظه مقاومت مي كنيد هيچ نوري نمي رسد

چه چيز را مي خواهيد . قصد مي كنيد كه باز بشود و الزم نيست در را هل دهيد كه به محض اينكه هل دهيد مي شود ذهن

نه، چگو هميشه ما موازي هستيم و بي مقاومت و قصد داريم از در وارد شويم ولي كاري نداريم كه. هل دهيد؟ دري نيست

پس بدنبال مرهم از بيرون نگرديد و به كسي نگوئيد دستت را بر زخم من بگذار يا دعا بخوان برايم، . چون راهش را بلد نيستيم

پس ما بايد كمتر من داشته باشيم و من خود . زيرا مرهم و ريش شما هستيد و اگر بدانيد مرهم هستيد كمتر زخم مي شويد

يك راه مرهم شدن اين است كه دست از . ي خود، خانواده و ديگران از جنس مرهم شويمرا كوچك كنيم و هرچه بيشتر برا

هرگاه شما به كسي نصيحت مي كنيد، ريش و زخم مي شويد و هر موقع كنترل و . سر مردم برداريم و آنها را نصيحت نكنيم

ل اندر سفيه هم به كسي نگاه نكنيم، با نگاه عاق. ترس را كنار گذاشته و نمي خواهيد كسي را عوض كنيد مرهم مي شويد

بايد روا . برخي چيزي نمي گويند ولي چهره آنها نشان از اين دارد كه فرد مقابل را احمق تصور مي كنند كه اين درست نيست

و حواستان پيش خودتان باشد و در خدا را هل ندهيد كه باز نمي شود تنها قصد  بداريد كه هركسي هر جوري زندگي كند

  ).دست بر در نه درآ در خانه خويش آمدي(كافيست ورود 

  هفتاد و دو ملت جمله قربان تواند )2(كيش

  و با كيش آمدي  )3(تا تو شاهنشاه، با قربان

مي توان گفت، قربان من ذهني است و كيش هم آئين حضور يا آن چيزي است كه در اين لحظه از زندگي مي آيد يا اينكه 

به معني تير يا تيردان است و هر دو معنا يكي است چه بگويي با كمان و با تير و چه بگويي  قربان جعبه كمان است و كيش

ما كيشمان در درون خودمان است و قربانيمان من ذهنيمان است و در ادامه مي گويد عيد اكبر، كه . قرباني و آئين داري



                 # program  597        ١٣٩۴ اسفند ١١ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٩: تاريخ اجرا       گنج حضور 597امه شماره برن

26 
 

ائيمان زنده مي شويم، اين عيد اكبر است و عيدي است كه چشممان را از روي ذهن چرخنده برمي داريم و به سكون خد

  . بزرگترين عيد ماست و آن حالت وحدت با خداست، بزرگترين عيد انسان است

جور كيش ذهني وجود داشته  كه يك  72ملت وجود دارد و كيش آنها كيش ذهني است و  72قديم فكر مي كردند كه 

نفر دور هم جمع شده باشند و بگويند ما  50داشته باشد مثال ميليون كيش ذهني وجود  72تمثيل است و االن ممكن است 

مي گويد تمام كيش و .  فقط به اين باورها اعتفاد داريم و كسي را هم به درونمان راه نمي دهيم كه اين كيش ذهني آنهاست

م وباقي كفر مي ملت ميگويند كه حقيقت را ما مي گويي 72آئين هاي ذهني كه هم هويت شده هستند و هر كدام از اين 

گويند و بزرگترين مثالش هم هويت شدگي با دينهاي معروف هستند كه شب و روز همه آنها با بلندگوهايشان مي گويند ما 

اما يك كيش است كه براي همه . دين هستيم و باقي همگي كافرند و بيائيد تا ثابت كنيم كه تمام اين ها كيشهاي ذهني است

وحدت به خدا مي آيد و از درون همه مي جوشد و باال مي آيد و آن موقعي است كه ما چشممان است و آن كيشي است كه از 

را از روي اين كره چرخنده بنام ذهن برمي داريم و به سكوت و سكون خدائي زنده مي شويم و از جنس شادي، آرامش و عمق 

تجربه مي كنيم يعني ابديت و آسيب ناپذيري  بي نهايت مي شويم و همينطور زندگي ابدي و ازلي و بيمرگ خودمان را هم

ملت همگي قربان تو هستند، همين  72كيش اصلي ما هستند و كيش همه كيشهاي ذهني قربان . خودمان را تجربه مي كنيم

 شخص شما، به اين علت كه تو شاهنشاه، يعني هركدام از شما شاهنشاهيد چون به محض اينكه چشمت را از روي دنيا برداري

مثل فردي كه خارج از جو زمين برود ديگر در چرخش زمين و ذهن  ،ز چرخش ذهن خارج شويد، شاهنشاه مي شويدو ا

نيستيد و چرخش زمين برويش هيچ اثري ندارد، فرض كنيد شما به فضا رفته و در ايستگاه فضايي همه امكانات از قبيل غذا و 

رخش و اتفاقات زمين بروي شما هيچ تاثيري ندارد، حال اين تمثيل را آب و غيره وجود دارد، ديگر با زمين كاري نداريد و چ

، اگر شما از ذهن عقب بكشيد و از تغييرات ذهن جدا شويد، ديگر كره چرخنده ذهن هيچ تاثيري بروي شما بروي خود بياوريد

شهاي مختلف را مي پذيريد نخواهد داشت و كيشش هم بدرد شما نمي خورد، در آن حالت شما رواداشت داريد و افراد با كي

ولي مي دانيد كه زندگي طرحش اين است كه ما را خورشيد تابان دائم كند و كساني كه كيشهاي ديگر را انتخاب كرده اند اين 

پس همه ما شاهنشاه هستيم و تغييرات ذهن نمي تواند ما را به خود جذب كند زيرا از كره چرخان ذهن . مطلب را بدانند

م و اين تغييرات نمي تواند ما را كنترل كند، بشكند، بكُشَد و ما بوجود آورنده آن افكار هستيم و مي توانيم آنها بيرون آمده اي

بنابراين ما هم قربان داريم كه من ذهني است و هم كيش داريم كه وحدت . را كنترل كنيم و آنها بوجود آوردنده ما نيستند

شما از خودتان . كه يك سري  با باورهايي هم هويت شوند و اسير اين باورها شوندهر انساني بايد اينطور باشد نه اين. است
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سئوال كنيد، كه آيا مي ترسيد؟ بي مرگي و آسيب ناپذيري خود را مي شناسم؟ مقاومت دارم؟ قضاوت دارم و بيخودي مردم و 

يت ديگران را ببينم؟ آيا رواداشت دارم؟ اتفاقات را قضاوت مي كنم؟ كينه و رنجش دارم؟ آيا خسيس هستم و نمي توانم موفق

هر روز عيد قربان است و عيد قربان و فطر آيا من ذهني را قربان كرده ام؟ آيا مي دانم كه اين من ذهني بايد قربان بشود؟ 

و  براي مسلمانان خيلي مهم است زيرا در عيد قربان من ذهني را قرباني مي كنند و در عيد فطر پس از يكماه روزه داري

تمرين، باريكه اي از حضور را مي بينند و هر دو اينها را جمع كنيم مي شود عيد اكبر يا عيد يكي شدن و وحدت با خدا زيرا 

پس لحظه به لحظه من ذهني را قرباني كنيد و . هم قرباني داريد كه من ذهني است و هم كيش و آئين كه همان حضور است

زمانيكه از طريق تسليم، من ذهني شما كوچك نشده، شما به كيش يا آئين حضور زنده  تا. از طرفي آئين حضور را زنده كنيد

  .نخواهيد شد و متوجه مي شويد كه كيش و آئينتان دروغين است يا خير

  

 184ةحافظ، ديوان غزليات، غزل شمار

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

نوع هم هويت شدگي است همه را ببخش براي آنكه حقيقت را نديده اند و حقيقت از  72 اينكه جنگ هفتاد و دو ملت بدليل

پس معلوم مي شود وقتي . و چون آنرا نديدند همگي راه افسانه زدندمي آيد  و از درون انسان حضور رسيدنوحدت با خدا و به 

، شما نبايد خود را به ذهن انسان با باورها هم هويت مي شوند و آنها را كيش خود مي داند، مشغول نگاه كردن به ذهن است

د اما شما آنرا بروي باورهاي كهنه قفل كرده ايد، درصورتيكه هر لحظه قفل كنيد نميتوانيد بكَنيد، خورشيد شما دائما مي تاب

بايد يك باور نو بيافرينيد، هر كسي لحظه به لحظه فكر خودش را بايد بيافريند اين قانون خداست  و خداست كه از طريق ما 

دن من ذهني ما مي باشد اما من ذهني ما بايد كوچك مي شد خدا يا زندگي مشغول كوچك كر. فكر مي كند نه من ذهني ما

ما با مقاومت اجازه نمي دهيم و به همين دليل درد مي كشيم و اين درد را خدا مي دهد تا ما بفهميم اما ما همچنان نمي 

  .فهميم

  

  )4(اي كه بر خوان فلك با ماه همكاسه شدي 

  ماه را يك لقمه كردي، كافتابيش آمدي
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. سه شده اي، ماه در اينجا مي تواند منفي باشد و سنبل زيباترين چيز در ذهن ماستاي انسان كه در سفره آسمان با ماه همكا

ما معموال با بهترين چيزهايي كه با آنها . يعني در سفره خدا با چيزهاي ذهني هم پياله شده اي و با من ذهني غذا مي خوري

ند، همسر، خانواده، دوست و غيره، يعني يك ويت هستيم مثل فرزهم هنيز هم هويت هستيم غذا مي خوريم، ما با انسانها 

تصوير ذهني داريم و آنها را هم جزو آن كرده ايم ولي يادمان رفته كه آفتاب هستيم، آفتاب را جذب من ذهني كرده ايم و با 

ميداني كه  آن من ذهني هم كاسه شده ايم، اما آيا تو مي داني كه مي تواني همين ماه كه تورا اسيركرده را يك لقمه كني؟ تو

از آفتاب هم بيشتري؟ اصال ماه و آفتاب چيست، اين آفتابي كه باعث گرمايش زمين مي شود در مقابل آفتاب درون ما هيچ 

. ما آفتاب خدائي و حقيقت هستيم و بيش از آفتاب هستيم. است و خاصيت آفتاب درون ما خيلي بيشتر از خورشيد است

عالقمند به مفهوم آنست كه با آن هم . م، هرگز عالقمند به ماهي در بيرون نمي شويموقتي بصورت اين آفتاب خدائي مي تابي

آفتابي كه شادي را در اين لحظه تجربه مي كند و در تمام ذرات وجودش حس مي كند و به . هويت شويم و به آن بچسبيم

كه اين لحظه خيلي خوشبخت بيرون تشعشع مي كند، چطور ممكن است كه از همسر و فرزندش خوشبختي بخواهد؟ كسي 

. خوشي خشك تائيد كسي مي شود؟ هرگزاست و شادي بي سبب را لحظه به لحظه  چون نوش و عسل مي چشد، آيا گداي 

آنچه كه ماه مي شود بدليل نور اين  .پس شما مي دانيد كه از آفتاب هم بيشتر هستيد و مي توانيد ماه را يك  لقمه كنيد

اينكه ما اسير گذشته . به آن بچسبيدبه چيزي مي تابد و آنرا تبديل به ماه مي كند و نبايد  لحظه است و نور شماست كه

آيا مي . هستيم و زندگي را در آينده مي بينيم، آيا مي دانيم كه اگر نور اين لحظه ما نبود گذشته و آينده اي وجود نداشت

  !شود و نداند كه منشاء عكس خود اوست؟شود آدم عكسي را خودش به ديوار بياندازد و خود عاشق آن عكس 

  تواند كرد، ليك  )5(عقل و حس مهتاب را كي گَز

  گز، كز مهان بيش آمدي دي خورشيد بيدانَ

ما يعني قضاوت ما براساس فكرهاي گذشته و آنچه كه ياد گرفته ايم و بطور كلي حس و عقل حس ما مثل ديدن، شنيدن و  5

در اين لحظه شما . گز كردن يعني اندازه گرفتن و مهتاب در اينجا مثبت است. ا به ذهنذهن يا حسهاي ما و نتيجه بردن آنه

موازي با زندگي نشسته ايد و زندگي از شما رد مي شود و هيچ مقاومتي در مقابلش نداريد، آيا مي توانيد اندازه بگيريد كه 

ذهن . ود؟ اگر بگويد يك كاري بكنم، قطع مي شودچقدر زندگي رد مي شود يا مي توانيد بگوئيد يك كاري بكنم بيشتر رد ش

يا حس نمي تواند جريان تابش خورشيدتان را افزايش دهد اما مي تواند آنرا قطع كند، توجه كنيد كه هر چه عقل و حس باال 

خيلي  كليد اين است كه من ذهني را صفر يا. بيايد من باال مي آيد و هرچه من باال مي آيد، خورشيد الهي قطع مي شود
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نزديك به صفر نگاه داريد و تا آنجا اگر نرسيديد بايد مرتبا تمرين كنيد، بايد بكشيد عقب، معذرت بخواهيد، تسليم شويد، اقرار 

ه ام، تمرين كنيد و به راههاي مختلف من ذهني را كوچك كنيد نه كنيد كه اشتباه كرده ايد، نترسيد كه بگوئيد اشتباه كرد

اگر اين تمرينات را انجام داديد . اريد به دروغ چيزي كه ندارد را ادعا كند كه دارد و خود را بزرگ كنداينكه بزرگش كنيد، نگذ

پس شما خط . و من ذهني را نزديك صفر نگاه داشتيد، در اينصورت خورشيد شما مي داند شما از تمامي ماهها بيشتر هستي

مدانيد "نابراين با خط كش اندازه نگيريد چنانچه موالنا مي فرمايد كش براي اندازه گيري ميزان عبور زندگي از خود نداريد ب

پس فضا را  "در اين بحر، در اين بحر، همه چيز بگنجد، مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد "يا  "كه چونيد، مدانيد كه چنديد

ما خدا را نمي . جازه دهيد بينهايت شودييد  ببينم االن چقدر فضا بازكردم، فضا را باز كنيد و ابازكنيد و اندازه نگيريد و نگو

شناسيم ولي يك چيز را ميتوانيم تمرين كنيم، ما با عقلمان باز نمي كنيم و بعنوان خورشيد بي متر، بي گَز و بدون خط كش 

  .اندازه گيري، يك مقدار كه به خورشيد خود زنده شويد مي دانيد كه خط كش نداريد

  

  است )6(رعشق شمس الدين تبريزي كه عيد اكب

  كي تو را قربان كند چون الغري ميش آمدي

وقتي ما با زندگي و خدا يكي مي شويم، چشم هوشياريمان را از روي ذهن چرخنده برمي داريم درست معادل  پس بنابراين

ه و با اينكه مي رويم به باالي جو زمين و چرخش ذهنمان را مي بينيم و با آن نمي چرخيم، خود به خود به زندگي زنده شد

گفتيم چون ما خدا را با ذهنمان نمي توانيم بشناسيم، سئواالتي نظير چه اندازه و چگونه به خدا زنده . زندگي يكي مي شويم

شده ايم را نمي پرسيم، فقط مي توانيم نچرخيم و وقتي با زندگي يكي مي شويم در واقع زنده به شمس الدين تبريزي مي 

جا آدم نيست و زنده شدن هوشياري به خودش است، يعني شما وقتي چشمتان را از روي شويم، شمس الدين تبريزي در اين

اين كره چرخنده ذهن برداشتيد و به سكون مطلق زنده شديد و تماشاگر ذهن شديد و با آن قاطي نشديد، نچرخيديد، تغيير 

آسيبي به شما نمي رساند و شما را قرباني  ولي اين عشق. نكرديد و اتفاق نيفتاديد، عيد اكبر شماست و بزرگترين عيد شماست

اين الغري اسم مصدر بوده و خيلي جالب است . نمي كند بدليل آنكه الغري ميش آمدي، بايد ميش چاق باشد كه قرباني شود

كه بجاي صفت نشسته است، يعني يك باشنده اي كه دائما الغر مي شود، يعني لحظه به لحظه بجاي آنكه چاق شود، الغر مي 

ه هويتهايم را بياندازم، پس كار شما الغري است و وقتي شود و شما مي گويد كه لحظه به لحظه نه تنها هم هويت نشوم بلك

پس ما بايد الغري ميش شويم و دائما درحال . بخواهند شما را قربان كنند، صفر مي شويد و اصال وجود نداريد كه قربان شويد
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ي خدا ما را قرباني يعن. سبك كردن و الغر شدن باشيم و از جهان منفصل شويم و هرچه كه به آن چسبيده ايم را بياندازيم

نمي كند چون الغرترين ميش هستيم و هيچكس نمي تواند به شما صدمه بزند براي اينكه در لحظه اي كه اراده آسيب به شما 

را داشته باشند، صفر مي شويد و چيزي نيست كه به آن صدمه زنند، شما بايد چاق و چله باشيد كه به شما بربخورد يا شما را 

ق و چله كسي است كه با مال دنيا، مقام، دردها، بچه اش، خانه اش، صندليش، قيافه اش، هيكلش، زيبائيش، چا. قرباني كنند

ولي موالنا فرمود . موهاي قشنگش، طالهاش، همسرش و غيره هم هويت است و چنين فردي بايد قرباني شود چون الغر نيست

مي توانيد تمام هم هويت شدگيهايتان را بياندازيد و آزاد  كه هرلحظه عيد شماست و كيش و قرباني داريد و در اين لحظه

  .شويد

  .چند بيت از ابوسعيد ابوالخير مي خوانيم كه در توضيح غزل كمك مي كند و بعد قسمتهايي از مثنوي را خواهيم خواند

  

 29ابوسعيد ابوالخير، تكه 

 عاشقي خواهي كه تا پايان بري

  بس كه بپسنديد بايد ناپسند

اين مطلب اشاره به تسليم و . شقي را تا پايان ببري، بايد خيلي چيزها را كه نمي پسندي را بپسندياگر مي خواهي كار عا

اگر ما بخواهيم . ذهني خيلي چيزها را نمي پسندد ولي شما بايد بپسنديد تا اين كار عشق جلو رود. موازي شدن با زندگي دارد

) عاشقي يعني وحدت با خدا(ر از زمين بِكَنيم و باال برويم و عاشقي چشم هوشياري را از اين جهان گردنده جدا كنيم و به مرو

را ببينيم، از لحظه اي كه شروع مي كنيم بايد صبر كنيم اما اين ذهن ما اعتراض خواهد كرد براي اينكه ذهنمان هم هويت با 

  . باورها و الگوهاست و عكس آنها را خواهد ديدفكرها، برخي 

  خوبزشت بايد ديد و انگاريد 

  زهر بايد خورد و انگاريد قند

بايد زشتها را ببينم و تصوركنيم، وانمود كنيم يا بيانگاريم يا فكر كنيم كه خوب هستند، زهر بايد بخوريم و بيانديشيم كه قند 

رين است، يعني اگر ذهن يك چيزي را زهر نشان مي دهد شما مي پذيريد، مثل اينكه خودتان انتخاب كرده ايد و اين شيرين ت

صحبت از اين است كه چگونه از توهم شب و روز و دوئي خارج شويم، . اگر زشت است، ذهن به دوئي مشغول است. چيز است
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ذهن ما عادت كرده است كه مرتبا قضاوت كرده و بد و خوب كند، مي گويد اين و آن زشت است و وقتي در منظر خود چيزي 

  .ينكه مقاومت را صفر كنيد، بيانگاريد كه خوب و قند استزشت را مي بيند، مقاومت مي كند، شما براي ا

  كردم ندانستم همي  )8(توسني

  تر گردد كمند كز كشيدن سخت

ما چموشي مي كنيم و ذهن ما را به سركشي وامي دارد براي اينكه براساس آن فكرها، من باال مي آيد و عقل من اعتراض مي 

پذيريش اين لحظه با اينكه ذهن آنرا زهر مي پندارد، الزم است براي . تكند و اين چموشي و سركشي در مقابل زندگي اس

اينكه اين پذيرش، شما را هرلحظه از جنس زندگي مي كند و آنقدر سرمايه زنده بودن به زندگي زياد مي شود كه نهايتا ابر من 

ي نمي كنيد و مي پذيريد، مقداري ذهني بطور كامل از مقابل خورشيد درونتان كنار مي رود، يعني هر لحظه كه شما سركش

ابر از روي هوشياري كنار مي رود و بيشتر مي تابد، االن آنقدر مقاومت در مقابل زندگي داريم كه بزور نشتي از زندگي به ما 

مي گويد، ندانستم من كه كسي كه به كمند مي افتد، اگر مقاومت كند، . مي رسد و بهمين دليل است كه خشك شده ايم

ما در كمند خدا هستيم و اين ذهن مثل يك كمند است كه هرچقدر بيشتر ناله مي كنيد، مقاومت . ت تر مي شودكمند سف

از مقاومت و ناله شما فكر نكنيد كه كمند شلتر مي . مي كنيد، اعتراض مي كنيد و دست و پا مي زنيد، كمند سفت تر مي شود

هر موقع ديديد كه . "كز كشيدن سخت تر گردد كمند"بدتر است زيرا  هرچه بيشتر مقاومت كنيد. شود و مي توانيد رها شويد

حالتان خراب شده و مي خواهيد مقاومت و اعتراض كنيد، مراقب باشيد كه كار را خرابتر نكنيد چه در مقابل زندگي و چه در 

مطلع "با شما باشد،  "فَر"واهيد مقابل مردم، زيرا با دعوا هيچ مساله اي حل نمي شود براي اينكه امروز داشتيم كه اگر مي خ

يعني محل طلوع خورشيد شو و اجازه بده كه خورشيد بتابد، اگر شما جلوي خورشيد را گرفته ايد كه فَر ايزدي يا  "شمس آ

شما كاري به ديگران نداشته باشيد و به خودتان نگاه كنيد، و خواهيد . خرد زندگي نداريد، اينها قصه نيست و حقيقت است

هرچقدر فر ايزدي و خرد زندگي از شما ساطع مي شود، زندگي شما بهتر مي شود، حداقل در درون لطيفتر مي شويد،  ديد كه

اگر روي خود تمركز كنيد خواهيد ديد كه . هركسي زندگي خودش را مي كند و زندگي هركسي در داخل او زندگي مي شود

ي مي گويد تو در كمند من هستي و بايد شل بگيري، مقاومت هرچقدر سفت تر مي كشيد، كمند سفت تر مي شود زيرا زندگ

  .نكن كه مشغول كاركردن بروي تو هستم و اجازه بده كه از من ذهني تو را بيرون بياورم

  

 21ابوسعيد ابوالخير، تكه 
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 رك جان نكرده و جانانت آرزوستاي تَ

نابريده و ايمانت آرزوست )9(نّارز  

 وقتي مي رنجيد جانامروز راجع به جان حيواني و ذهني صحبت كرديم، جاني كه به آن عادت كرده ايم، مثال زديم كه 

اين جان ذهني را بايستي رها كنيم، به محض اينكه چشم هوشياري را از كره چرخنده . ذهنيتان بدرد مي آيد نه جان خدائي

امتحان كنيد و ناظر ذهنتان باشيد و ببينيد وقتي مردم حرفهاي بد به شما مي زنند . ذهن برداريد جان ذهني ترك مي شود

تان واكنش نشان مي دهد و حرف مردم تنها حرف است كه واكنشهاي ذهن شما ذهنتان چكار مي كند، خواهيد ديد كه ذهن

مثل تاتر است و وقتي نظاره گر كارهاي خود در ذهن باشيد به خود مي خنديد، هر وقت به كارها و فكرهايتان خنديد يا به 

هستم و جدي هستم و  خود خنديد يعني درحال پيشرفت هستيد و هر وقت خود را جدي گرفتيد و گفتيد من آدم مهمي

اگر جان . حرفهايم هم مهم است و همه بايد به حرفهايم گوش دهند، آغاز بدبختي است و در اينصورت كمند سفتتر مي شود

، زنار " آرزوستنابريده و ايمانت  نّارز ".  ذهنيتان را ترك نكرده ايد، به خدا زنده نمي شويد، اين آرزوي بيهوده و نشدني است

اند تا از مسلمانان بازشناخته بستهحكم مسلمانان بر كمر مي  كمربندي كه مسيحيان به(كه به كمر مي بندند يعني شالي 

البته به غلط يه زماني فكر مي كردند هركه غيرمسلمان . كه در اينجا سنبل من ذهني است كه همه ما آنرا بسته ايم) شوند

ولي زنّار سنبل من ذهني است و اكثر انسانها  مسيحي يا يهودي است است كافر بوده و بايد يك شالي ببندد كه مشخص شود

زنّار بسته يا من ذهني دارند و اگر آنرا نبرند يا من ذهني را صفر نكنند نمي توان گفت كه ايمان دارند، ايمان زماني داريم كه 

ما را در اين لحظه چيزي در بيرون به بروي خدا نگاه مي كنيم و بررسي آن خيلي ساده است، كافيست دريابيد كه توجه ش

باشنده زنده بوده و به جهان  خود جذب كرده و شما را مي چرخاند يا اينطور نيست و توجه شما روي خودتان است و شما يك

نگاه مي كنيد و توجه شما را هيچ چيز بيروني نمي تواند جذب كند و معني اش اين نيست كه شما جهان را نمي بينيد بلكه 

و مثال اگر زلزله بيايد به او ربطي ندارد، آن شخصي كه باالي جو زمين است از تمام اوضاع و احوال زمين مستقل است  مثل

نمي گوئيم كه نبايد به فكر زمين باشد بلكه بعنوان باشنده زنده به زندگي، به فكر اوضاع و احوال اقتصادي، اجتماعي و وضعيت 

و تاثيرگذاري بر اوضاع و احوال شخصي و اجتماعي، زماني است كه خورشيدتان را جسمي هستيد ولي بهترين حالت نفوذ 

مسلما كسي كه تماشاگر ذهنش يا دنياست و به عشق، . بروي آنها مي تابانيد نه آنكه خود نيز با اين شرايط بچرخيد و بترسيد

ه درحال ترس، خشم و وحشت است، بركت و آرامش خدائي زنده است و فَرّايزدي را در جهان پخش مي كند، از كسي ك

درحال واكنش است و عقل درست  كسي كه در من ذهني است، دائما در ترس جان حيواني و. اثرگذاري به مراتب باالتري دارد
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و حسابي ندارد اما فرد به حضور رسيده، عشق و خرد كل را به جهان مي آورد و همه چيز را در آغوش گرفته و خردش 

اما اگر زنّار را نبريد يا من ذهني را صفر نكنيد، به ايمان و يقين نمي رسيد و ايمانتان تقلبي يا . همه استهمگاني و به سود 

  .ذهني است

  اي در هيچ وقت خدمت مردي نكرده

  و آنگه نشسته صحبت مردانت آرزوست

اي، تسليم نشده اي، من ذهني  هيچ موقع مثل يك انسان خدمت نكرده اي يعني قانون جبران را رعايت نكرده اي، صبر نكرده

ات را قرباني نكرده اي، كيش نياورده اي، عشق نداشته و عشق را جلو نبرده اي، دائما ناله و اعتراض كرده اي، به چيزهاي آفل 

ن چسبيده اي و با آنها تغيير كرده و ترسيدي، مثل انسان فكر و رفتار نكرده اي، حال نشسته و منتظري كه با انسانها هم نشي

  !شوي و مي خواهي انسان شوي؟

  

 2257مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 ريا نك خيال آن فقيرم بي

  د از بيا و از بياعاجز آور

برمي گرديم به مثنوي و داستاني در مورد فقيري كه بدنبال گنج مي گشت، ما هم بايد جزو اين فقير باشيم، چنانچه در غزل 

  .  هم آورده شده بود، اصل ما فقير است و اين داستان در مورد انساني است كه به انسانيت، حضور و فقرش رو آورده است

بي ريا قيد است يعني بدون ريا . عاجز شدم اينقدر كه فقر يا اصل انسانيت به من مي گويد كه قصه مرا بگوموالنا مي گويد كه 

  .و با راه حقيقت و نه با من ذهني يعني در حال عشق من يا زندگي را بيان كن

  

  بانگ او تو نشنوي، من بشنوم

  زانكه در اسرار همراز وي ام

مرا عاجز كرده كه قصه اش را بگويم را ولي من مي شنوم، براي اينكه در زير يا خارج از  بانگ آن فقير تو نمي شنوي فقيري كه

اين ذهن چرخنده، من با او هم سر هستم و ما انسانها همه باهم، هم سر هستيم و همانكه چشممان را از ذهن برداريم با هم 

يعني  "هم راز وي ام". از ذهن و در فضاي يكتايي است به معني خارج "در اسرار". يكي بوده بدليل آنكه از جنس خدا هستيم
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پس فقيري . او از طريق من فكر و عمل مي كند و من خود ذهناً آگاه نيستم و تو كه با ذهن ميخواهي بشنوي موفق نمي شوي

و قضاوت ذهن يا همان زندگي به ما مي گويد راز من را بيان كن اما با ذهن نمي توان صدايش را شنيد، و اگر با گوش حس 

  .گوش نكنيم مي توانيم صدايش را بشنويم

  

  طالب گنجش مبين خود گنج اوست

  دوست كي باشد به معني غير دوست؟

  

  .اين ابيات مهم هستند و بيت به بيت جزء ظريفترين نوشته هايي است كه در تاريخ بشر اتفاق افتاده است

نشان مي دهد كه درست است كه ما همگي بدنبال گنج حضور  مي گويد، نگاه نكن كه گنج طلب مي كند، گنج  خود اوست،

  .هستيم اما االن متوجه مي شويم كه گنج خود ما هستيم

درواقع، دوست من غير از خدا چه كسي مي تواند باشد؟ ما نمي توانيم انكار كنيم كه بعنوان امتداد زندگي وجود داريم، همه 

ي تواند انكار كند كه وجود دارد، شما كه من ذهني نيستيد، فهميديم كه من ميتوانند ادعا كنند كه خدا نيست ولي كسي نم

ذهني از چرخش ذهن مي آيد پس ما جدا از چرخش ذهن وجود داريم، و دوست من خداي من و خداي من خود من است، 

ا دارم و دوست يا ميخواهد بگويد اينكه ما به توهم افتاده و مي گوييم من ذهني و من ذهني مي گويد من زندگي يا خد

پس من كه بعنوان هوشياري هستم، خود خدا هستم و دوست من كه خدا باشد، خود من . معشوق دارم غلط و توهم است

پس ما خود او هستيم و دائما در حال تابش هستيم، .  است و من هم خود او هستم و باشنده اي توهمي يا من ذهني نيستيم

هن چرخنده بلعيده تابشمان كور شده و به محض آنكه چشممان را از روي ذهن برداريم، موقتا چون تمركز يا توجهمان را ذ

شروع به تابيدن مي كنيم و اين تابنده هم من هستم و هم خداست و دوست و من در انسان يكي است يعني خدا و انسان يكي 

  شدن به آن، تابش را كور كند است و درحال تابيدن مي باشد و چنين باشنده اي نبايد با نگاه به جهان و جذب

  

  كند هر لحظه او سجده خود را مي

  ست از بهر رو سجده پيش آينه
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اين دوست يا طالب گنج يا انسان هر لحظه خود را سجده مي كند، سجده پيش آينه براي حفظ ظاهر هست، كسي كه روبروي 

خدا مثل آينه است كه ما با سجده به او در واقع آينه سجده كند، به تصويرش سجده نمي كند بلكه به خود سجده مي كند و 

خود را سجده مي كنيم يعني خودمان به خود زنده شده يا قائم به ذات مي شويم يا خدا بصورت ما از دنيا جدا مي شود يعني 

مي كند  به ذهن و تغييرات آن توجه نمي كنيم و مستقل از آن به خود قائم مي شويم و اين باشنده هر لحظه به خود سجده

يعني هر لحظه تسليم است و جهان بيرون را مي پذيرد و به اين ترتيب است كه ما جدا و مستقل از جهان وجود داريم و اينكه 

كسي بگويد كه من به خدا سجده مي كنم تنها جهت حفظ ظاهر است كه مردم ايراد نگيرند ولي مردم بايد بفهمند كه به خود 

اين مطلب مهم است . مقابل آينه سجده مي كند به خود و نه به تصوير خود سجده مي كند سجده مي كنند كماينكه كسي كه

زيرا بعدا به تاكيد مي گويد كه خدا فرموده كه همه چيز به انسان سجده كنند حال اين سئوال پيش مي آيد كه انسان به چه 

نكار به فعل در آمد، مستقل از جهان و سجده سجده كند؟ پاسخ آنست كه انسان بايد به خودش سجده كند و وقتي درعمل اي

  .به چيزهاي آفل مي شود، البته اشاره مي كند كه من ذهني به خدا سجده نمي كند و از جنس شيطان است

  

  گر بديدي ز آينه او يك پشيز

  خيالي، زو نماندي هيچ چيز بي

  

عني اگر مزه كوچكي از هوشياري را حس مي اگر انسان از آينه يك چيز كوچك بدون خيال يا بوسيله هوشياري مي ديد ي

بعبارت ديگر اولين باري كه يك لحظه چشم خود را از روي ذهن برداشته و . كرد، هيچ چيز از من ذهني وي باقي نمي ماند

روي خود قائم شويم و عمق را حس كنيم و بوسيله آيينه خدا خود را ببينم، من ذهني ما و هم هويت شدگيهايمان صفر مي 

  .اين حالت مهمي است كه ممكن است با ترس همراه باشد. و متوجه مي شويم كه جريان چيست و مزه زندگي كجاست شود

  

  هم خياالتش هم او فاني شدي

  دانش او محو ناداني شدي
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و من ذهني و تمام خياالتي كه بوجود آورده از بين مي رفت و دانش من ذهني يا هم هويت شدگي يعني چيزهايي كه از پدر 

مادر، معلم، دانشگاه و جامعه يادگرفته ايم و با آنها هم هويت شده ايم و براساس آنها عقل و قضاوت داريم و براساس آن 

قضاوتها مي خواهيم زندگي را بشناسيم، همگي فاني مي شدند، متالشي مي شدند و مي افتادند و دانش ما يا عقل من ذهني 

. ميشد يعني به جايي مي رسيديم كه مي گفتيم نمي دانم و اين نمي دانم اصيل مي شدكه هر لحظه باال مي آيد، محو ناداني 

هر كسي به اين مرحله برسد روي ديگران كار نمي كند و يكي از نشانه هاي محو ناداني شدن دانش ما اينست كه دست از سر 

  .تديگران برداشته و آنها را قضاوت نمي كنيم و سعي در تغيير آنها نخواهيم داش

  

  دانشي ديگر ز ناداني ما

  *انّي اَنَا: سر برآوردي عيان كه

  

اگر دانش من ذهني صفر شود، از اين ناداني ما، دانش اصلي يا خرد خدا سر برمي آورد كه مي گويد من خدا يا زندگي هستم و 

عمال و آشكارا در حالي كه شما عيان يعني بطور عيني، . مي خواهم به تو زنده شده و عقل و بركتم را از طريق تو جاري كنم

تجربه مي كنيد و مزه اش را مي چشيد، زندگي از شما عبور مي كند و متوجه مي شويد كه عمق پيدا كرده ايد و تغييرات 

  . جهان برويتان اثر نمي گذاريد و به يقين مي دانيد كه اين بركت عيني جهان را آبادن مي كند و نه دانشهاي ذعني

سال خدمتش  10- 8، اشاره به داستان موسي دارد كه سنبل ماست وقتي "!نم خداوند يگانه، پروردگار جهانيانم"يا  "اني انا"

سال به زمان كاركردن ما مرتبط باشد و زنش حامله بود كه اين حامله بودن  10-8تمام شد و شايد اين ) پدرزنش(به شعيب 

شب زمستاني است و از سنگ چخماقش آتش نمي پرد يعني زندگي نشان از حامله بودن ذهن ما به هوشياريست و هوا سرد و 

هيچ مزه اي ندارد، و با گله اش در شب ظلماني مي رود يعني شب اين دنيا براي ما بسيار تاريك شده است، يك لحظه متوجه 

خيلي آمده يعني  آتشي در باالي كوه ميشود و شايد اين روشنايي يا آتشي كه درخت گرفته تمثيل ذهن ما به درخت است كه

شما يكمرتبه حس مي كنيد كه ذهنتان به نوري روشن شد و همراه اين نور يك پيغامي آمد كه با ذهن آنرا متوجه مي شويد و 

  .همه ما به اين حالت مي افتيم

گر از من كرانه راست هم جالب است، وقتي پيغام يا الهامي از زندگي برشما مي آيد از جانب راست بوده يا حقيقت است و ا

  .ذهني آمد از جانب چپ يا كذب است
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اين داستان تنها براي موسي نبوده و به همه ما مربوط مي شود، زيرا همه ما در ظلمت اين دنيا و در سرماي دردها در اواسط 

 متوجه ميشويم كه از سنگ چخماق ما جرقه اي نمي پرد يا زندگي مزه اي ندارد و يكمرتبه) سالگي 50-40(زندگيمان 

  .اينجا هستم) زندگي يا خدا(پيغامي بر ما مي آيد يا نوري درخت ذهنمان را روشن ميكند كه حواست را جمع كن، من 

پس از آن خدا به موسي مي فرمايد كه عصاي خود را بيانداز و عصا همان ذهن ماست يعني خود را از ذهن جدا كن و سپس 

وقتي ذهن را مي اندازد و زنده به زندگي مي شود در وهله اول مي ترسد  عصا تبديل به مار مي شود يعني زنده شد، و انسان

پس ندائي از درون همه ما مي آيد كه خود را از ذهن جدا كن، زماني كه خدا از موسي در . زيرا به مردگي عادت داشته است

وسفندان آنها را بخورند پس خصوص عصايش سئوال ميكند، موسي در پاسخ ميگويد با اين عصا برگ درختان را ميريزم تا گ

عصا وسيله پول درآوردن ماست و نداي درون ميگويد اين وسيله انباشتگي را رها كن و زماني كه ذهن را انداختيد زندگي در 

شما زنده شده و زماني كه براي اولين زندگي به عينه خود را بر ما نمايان مي كند ما ميترسيم زيرا اكثرا به مردگي عادت 

  .يم ولي نبايد ترسيدداشته ا

سپس خدا به موسي فرمود كه دستت را در گريبانت ببر تا نوراني بيرون آيد كه اين نشانه جاري شدن بركات و خرد كل در 

معني اين است كه وقتي ما از ذهن منفصل مي شويم در درون به زندگي زنده مي شويم كه مار عالمت زنده  .عمل ماست

ت، پس از آن الهام مي آيد كه عصا يا ذهنت را دوباره بگير و وقتي مي گيريم ديگر ذهن ساده شدن ما به خدا يا زندگي اس

شده است و متوجه مي شويم كه خرد زندگي و زندگي زنده در عمل و در فكر به كار ما آمده و دل ما به فكر و عملمان مي 

اما اكثرا در وهله اول مي ترسيم زيرا عادت كرده ايم به ريزد يعني زنده شدن به زندگي اگز در ما اتفاق افتاد نبايد بترسيم 

دردها، رنجشها، كينه ها، هم هويت شدگيها، دعوا كردنها، انباشتگي ها و همه آن چيزهايي كه در توهم به آنها عادت كرده ايم 

ادي بي سبب به ما و اگر يكدفعه به زندگي زنده شويم مي ترسيم چون برايمان غيرعادي است و اگر يك آرامش، خرد و ش

پس ما زنده به زندگي شده و از عمق متوجه مي شويم كه اين سطح و ظواهر ! برسد، در ابتدا مي ترسيم كه ندا مي آيد نترس

زندگي نبوده ايم بلكه زندگي زنده بوده ايم كه سنبل آن زنده شدن مار است و ريزش اين عشق و خرد از مركز ما به دست و 

  . ري بركات زندگي زنده در عمل است كه سنبل آن نوراني شدن دست استفكر ما نشانه بكارگي

  .از دفتر دوم مثنوي را مي خوانيم 2880براي روشن تر شدن اين موضوع بيت 

 2880مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 گفت پيغامبر كه آواز خدا
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  رسد در گوش من همچون صدا مي

  

داستان موسي اشاره به كرانه راست شد يعني شما  در. پيغمبر فرمود كه آواز خدا همچون انعكاس صدا در ذهن من مي پيچد

  .اگر در اين لحظه اگر آرام باشيد، تنها صداي من ذهني را نمي شنويد بلكه صداي خدا را هم مي شنويد

  

  مهر در گوش شما بنهاد حق

  )26(تا به آواز خدا نارد سبق

  

خدا ندارند  و مهر همان چرخش است يعني كساني كه  خدا مهر به گوش انسانهاي داراي من ذهني نهاده و دسترسي به آواز

اين بيت هم مربوط به يك آيه قرآن است كه مي فرمايد خدا بر دلها و . هوشياري هستند اما با چرخش ذهن مي چرخند

  .گوشهاي آنان مهر نهاده و ديده هايشان را با پرده اي بسته و در عذاب بزرگي هستند

متوجه شويم، انسان از چه فرآيندهايي بايد عبور كند و تمثيلهايي كه قرآن يا موالنا آورده را چگونه اين ابيات را مي خوانيم تا 

  .مي توان بكار برد

  

  آيدم نك صريح آواز حق مي

  پااليدم مي )27(همچو صاف از درد

  

ي شورد و صاف و خالص خيلي روشن نداي حق را مي شنوم يعني ما هم ميتوانيم بشنويم و مثل صافي، من را از ناخالصي م

مرا بيرون مي آورد و اگر ما چشممان را از جهان فرم برداشته و با زندگي موازي شويم خواهيم ديد كه اين آوازهاي الهي 

  .ناخالصيهاي ما را مي شورد و شراب خالص ما را جدا مي كند و زندگي اين شراب را الزم دارد

  

  همچنانكه موسي از سوي درخت

  كاي مسعودبختبانگ حق بشنيد 
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همانطور كه موسي از سوي درخت بانگ خدا را شنيد كه فرمود اي خوشبخت، و هركسي مي تواند در معرض اين الهامها قرار 

گيرد و قانون تكامل زندگي در آن جهت است كه به نحوي اين درخت ذهن را روشن كند و همراه اين روشنائي پيغامي مثل 

  .ا شما را هدايت كندانعكاس صدا در ذهن شما بيايد ت

  

  شنيد از درخت انّي اَنَا اهللا مي

  آمد پديد با كالم انوار مي

  

از درخت يعني از درخت ذهن ما، منم خداي يگانه مي شنيد يعني هر لحظه از درون ما و زير اين فكرها اگر مقاومت و قضاوت 

من "ا بپذيريم، مي بينيم كه باشنده اي كه مي گويد نكنيم و اگر لحظه به لحظه تا آنجايي كه مقدور است اتفاق اين لحظه ر

از زير مي جوشد و در ذهن ما منعكس مي شود و نه تنها اين روشنايي در ذهن مي آيد بلكه بصورت  "خداي يگانه هستم

  .صوت هم منعكس مي شود

  

  ماندند چون ز نور وحي در مي

  خواندند باز نو سوگندها مي

  

توسط ) ص(، اين مسجد در زمان حضرت محمد)تعمدي رسانيدن زيان معناي به(د ضرار اين چند بيت مربوط است به مسج

اين مسجد سنبل عبادتگاه ذهن ماست كه ما . برخي ساخته شد كه از ته دل نه به پيغمبر معتقد بودند و نه به مسجد

در ماجراي . ضاي يكتايي استعبادتگاهي در ذهن خود درست كرده و به غلط مي گوييم كه اين عبادتگاه همان مسجد يا ف

مسجد ضرار هم عده اي مسجد را ساختند و تقديم به پيغمبر كردند اما پيغمبر فرمود شما دروغ مي گوئيد و آنها شروع به 

  .قسم خوردن كردند كه دروغ نمي گوئيم و وحي نازل شد كه قصد و نيت واقعي آنها را برمال كرد

  

  چون خدا سوگند را خواند سپر
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  اسپر ز كف پيكارگر؟كي نهد 

  

خداوند سوگند را سپر مقاومت خوانده و كسي كه ستيزه گر و اهل مقاومت باشد، اين سپر را نمي اندازد و انسان در من ذهني 

  . مرتبا به مقدساتي كه خودش دارد قسم مي خورد كه ذهنش مسجد يا فضاي يكتايي است

داشتند و پيامبر فرمود نيت اصلي شما آشكارا توسط وحي برمن  اين تمثيل كه عده اي مسجد ساخته اند ولي قصد ديگري

برمال شده به آن معناست كه پيامبر آنقدر حاضر و ناظر بوده كه تمام ذهنها را مي ديده و ميدانسته كه آنها دروغ مي گويند و 

و نه تنها به مردم بدروغ مي حاال خدا مي داند كه ما دروغ مي گوئيم و در ذهن هستيم و در ذهن يك عبادتكده ساخته ايم 

كي ما اين سپر مقاومت را مي اندازيم و اعتراف مي كنيم . گوئيم كه در فضاي يكتايي هستيم بلكه به خدا هم دروغ مي گوئيم

كه من داريم و در فضاي يكتايي نيستيم؟ كي از اين اصرار دست برمي داريم و اعتراف مي كنيم كه من داريم، در فضاي ذهن 

  . مي چرخيم، نگرانيم، مي ترسيم، كينه داريم؟ اينها چيزهاي مسجدي يا مربوط به فضاي يكتايي نيستندهستيم، 

  

  باز پيغمبر به تكذيب صريح

  قد كَذبتُم گفت با ايشان فصيح

  

  .مجددا پيغمبر به صراحت سخنان آنها را تكذيب كرد و فرمود براستي كه شما دروغ مي گوييد

و به شما مي گويد كه من زندگي ) مثل ماجراي موسي(ي از زير من ذهني يك نور و ندائي مي آيد صحبت از اين است كه روز

را بيانداز و شما مي اندازيد، يك لحظه به او زنده مي شويد و در وهله اول مي ترسيد ) عصا(هستم، به من زنده بشو و ذهن 

مثل نوراني شدن دست (ارد فكر، دست و عملتان شد در همين حال حس مي كنيد كه اين خرد و) مثل تبديل عصا به مار(

  . و فكرتان باردار شد) موسي

ولي اگر ما عبادتكده اي بنام ذهن ساخته ايم و قسم مي خوريم كه اين عبادتكده فضاي يكتايي است و زير بار نمي رويم كه 

بان صريح به ما مي فرمايد كه شما دروغ هنوز من ذهني دروغين داريم و اين فضايي كه در آن هستيم دروغين است، خدا به ز

  . مي گوئيد
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  **اُسجدوااالدم ندا آمد همي

  كĤدم ايد و خويش بينيدش دمي

  

ندا يا پيغام به دل ما آمده كه به آدم سجده كنيد و همانطور كه ميدانيد اشاره به چند آيه قرآن است اما ببينيد كه موالنا از چه 

كلمات و آياتي اشاره مي كند، امكان دارد كه اگر آنها را تكرار كنيد به شما كمك كند، امروز راههايي گذر مي كند و به چه 

راجع به فقيري صحبت مي كند كه مي گويد داستان مرا بگو، اين فقير جز زندگي نيست و بعد گفت كه دوست خود شما 

. مي باشيد، از ناداني شما خدا زنده مي شودهستيد و بعد گفت اگر دانش من ذهني را به صفر برسانيد و در اين كار صمي

بدنبال آن بيت حاضر را آورده و پيغامش اين است كه آدم بايد به خود سجده كند كه به معناي تسليم است درست مثل اينكه 

درك مي كنيد كه هر موقع چشممان به اين جسم چرخنده بنام ذهن افتاد اين فرصت از دستمان خواهد رفت كه تسليم 

من ذهني در . براي آنكه مشغول زنده كردن توهم يا جسمي هستيم كه به آدم سجده نكرده و نماينده شيطان است شويم

اصطالحات مذهبي نماينده شيطان است و به آدم سجده نمي كند پس به خدا هم كه در آدم به خود زنده مي شود سجده 

برويد، هرگز سجده نخواهيد كرد و تسليم نخواهيد شد و يا  پيغام اين است كه اگر شما بعنوان هوشياري به ذهن. نمي كند

تسليم شما از ته دل نخواهد بود و دروغين است چنانچه پيامبر به افرادي كه مسجد ضرار را از روي من ذهني ساخته بودند 

ي بينم و صراحتاً به فرمود كه اين دروغين است و آنها قسم خوردند كه دروغين نيست ولي پيامبر به آنها فرمود كه بوضوح م

به دنبال آن گفته شد كه بازهم از بي دانشي ما خرد زندگي زنده شد و به عمل ما هم . شما مي گويم كه دروغ مي گوييد

جاري شد و مثل درخشش دست موسي، دست ما هم خواهد درخشيد و بدانيد كه شما آدم بوده و از جنس پدرتان هستيد و 

اما سجده انسان به خود، توسط من ذهني صورت نمي گيرد و اگر . و به خود سجده كنيديك لحظه خدا را در خود ديده 

بخواهيد توسط من ذهني به خود سجده كنيد، من ذهني باشنده اي ذهني را بنام خدا تجسم مي كند و به او سجده مي كند 

  .آن دروغ مي شودو دوباره مي شود مثل مسجد ضرار و قسم مي خوريد كه زحمتتان را مي كشيد ولي كل 

اين . آنقدر مهم است كه در چندين جاي قرآن آمده و موالنا بارها به آن اشاره كرده است "سجده كنيد به آدم"اما اين عبارت 

عبارت به اين دليل مهم است كه شما با من ذهني نمي توانيد به خود سجده كنيد اما اگر تسليم باشيد در شما خدا به خودش 

  .گر خوب دقت كنيم اين فرآيند بيداري ماستسجده مي كند و ا
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 2997مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 )28('آن گُرُه بابات را بوده عدي

  )29(در خطاب اُسجدوا كرده ابا

  

بار تكرار شود و كليد بيداري شما در تكرار است و با يك بار همه مطلب را نخواهيد گرفت زيرا  100اين دروس مثنوي بايستي 

جهان هستند و اگر اين درسها را از مثنوي يا ديوان شمس آنقدر تكرار كنيد كه  بدون اغراق، آثار موالنا بهترين آثار معنوي

حفظ شويد خواهيد ديد كه سينه شما مرتبا باز مي شود و حقيقت و خدائيتتان، خود را به شما نشان مي دهد و شما نمي 

اسيد، به آن نمي چسبيد، مقاومتتان ترسيد و با خواندن مكرر اين ابيات، ترس و قضاوتتان كم مي شود، جهان آفل را مي شن

شيطان اين لحظه را فرم يا جسم مي بيند يعني بجاي اين لحظه، اتقاق اين لحظه را . كم مي شود، به اين لحظه زنده مي شويد

مي بيند، هر چيز شيطاني هم، كه من ذهني ما هم جزو آن است، اين لحظه را جسم مي بيند در صورتيكه اين لحظه زندگي 

اشكال اكثر انسانها هم همين است كه از اين لحظه تنها اتفاق آنرا مي بينند و از اتفاق زندگي مي خواهيم و زمانيكه  است و

زندگي به ما نداد مي گوييم شايد اين اتفاق منجر به اتفاق ديگري شود و از آن زندگي بگيريم كه همه اين تصورات شيطاني 

جنگيد يا آنرا دشمن بپنداريد يا آنرا مانع ببينيد يا آنرا پله براي آينده كنيد همگي است يعني اگر شما با اتفاق اين لحظه ب

  . يكسان بوده و شيطاني است

. گوش نكردند و امتنا ورزيدند "سجده كنيد"در اين بيت مي گويد كه آن گروه دشمن بابات يا حضرت آدم بودند و به امر 

ي كند و دانش ناقص خود را پايه قضاوت غلطش نموده و اتفاق اين لحظه كه يعني من ذهني تسليم نميشه و ادعاي دانستن م

بوسيله زندگي مي آيد را نمي پذيرد و مي گويد من مي دانم كه اين اتفاق نبايد اينطور باشد و خطاب سجده كنيد يا تسليم را 

  . بي دانشي ما، خدا برمي خيزد نمي پذيرد و وجودش به سجده نكردن است به همين دليل موالنا گفت كه از ناداني يا

  

  آن گرفتي آن ما انداختي

  حق خدمتهاي ما نشناختي
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اين بيت از زبان زندگي به ما مي گويد كه ستيزه و حرفهاي منهاي ذهني را مي گيري و حرف خدا يا زندگي را زمين مي 

يستي و هميشه اتفاق اين لحظه را فرم اندازي و اينقدر خدمت كرديم و جهت بيداري تو سعي كرديم، چطور قدر دان آنها ن

گفت كه شيطان و من ذهني ما نمي دانند كه خدا در ما به خودش زنده شده است و حي و . ديده و با آن ستيزه مي كني

  . حاضر است و االن ما مي توانيم از من ذهني كه نماينده شيطان است جدا شويم و آنرا بياندازيم

  

  ياناين زمان ما را و ايشان را ع

  در نگر بشناس از لحن و بيان

  

نمايندگان شيطان، شامل منهاي . زندگي مي گويد كه در اين لحظه ما را و شيطان را و نمايندگانش را از هم تشخيص ده

ببين كه زندگي يا خدا تو را بسوي آزادي مي . ذهني، همه دردها و هم هويت شدگيها و هرچيز كه شما را اسير كرده، مي باشد

شيطان و نمايندگانش شما را به بند مي كشد و از لحن و بيان، زندگي و شيطان را از هم بشناس، لحظه به لحظه كه كشد و 

به حرف زندگي گوش مي دهي آزاد مي شوي و هر لحظه كه به حرف شيطان و نمايندگانش گوش مي دهي و مقاومت مي 

  :قدر بِكشي سفتتر مي شودكني وضعيتت بدتر مي شود و همانگونه كه ذكر شد كمند را هرچ

  كردم ندانستم همي توسني

  تر گردد كمند كز كشيدن سخت

  

  نيم شب چون بشنوي رازي ز دوست

  چون سخن گويد سحر داني كه اوست

  

اگر از دوست يا زندگي به خودش ) در ماجراي موسي گفته شد كه از كرانه راست(يعني در همين لحظه كه در ذهن هستيم 

رازي برسد و اين راز در ما منعكس شود، وقتي صبح مي شود يا كمي روشنتر مي شود، متوجه مي شوي كه ما هستيم، يك 

يعني هر چيزي كه شما را كمي به زندگي زنده كند و به روز او زنده شوي، متوجه خواهي شد كه . كه خدا يا زندگي بوده است

  .ي يا شيطاني استاين سخن خداگونه بوده است ولي اگر به شب برد از جانب من ذهن
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  ور دو كس در شب خبر آرد تو را

  روز از گفتن شناسي هر دو را

  

اگر در شب دو نفر، يكي نماينده زندگي و ديگري نماينده شيطان، پيغامهايي براي تو بياورند در روز يا زماني كه به زندگي 

و عملي از سمت زندگي مي آيد و يا از جانب  االن شما مي دانيد كه هر فكر. هوشيار شوي، هر دو را از هم تشخيص مي دهي

هرموقع كه خشمگين شده يا مي . من ذهني، زيرا به اندازه كافي برايتان روز شده يا تا حدودي به زندگي هوشيار شده ايد

ر ترسيد مي فهميد كه اين پيغام از من ذهني يا شيطان آمده ولي اگر لطيف شويد، خرد و فكر خالق كه به نفع همه است د

  .سرتان بيايد و هيچ هيجان منفي در آن نباشد مي فهميد كه از طرف زندگي آمده است

  

  بانگ شير و بانگ سگ در شب رسيد

  صورت هر دو ز تاريكي نديد

  

در شب ذهن بانگ شير يا خدا و بانگ سگ يا من ذهني مي آيد يعني ما االن به آن كره چرخان ذهن نگاه مي كنيم و با آن 

عقل ما را دزديده است و در ذهن، دنيا و هم هويت شدگي با چيزهاي اين جهان و دردها هستيم و اگر بانگ خدا تغيير كرده و 

موالنا مي گويد كه خدا شما را رها نمي كند و گفت كه شما را در كمند انداخته و مرتب پيغام مي فرستد و در ابتدا . بيايد

و من صدايش را مي شنوم ولي تو نمي شنوي .... به من مي گويد بيا بيا بيا  گفت كه داستان اين فقير عاجزم كرده و هر لحظه 

زيرا تو به بانگ سگ يا من ذهني گوش كرده و من به بانگ شير يا خدا و تو صورت آنها را در شب نديدي و نفهميدي كدام 

  .شير و كدام سگ است

  

  روز شد چون باز در بانگ آمدند

  پس شناسدشان ز بانگ آن هوشمند

  



                 # program  597        ١٣٩۴ اسفند ١١ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٩: تاريخ اجرا       گنج حضور 597امه شماره برن

45 
 

االن شما متوجه . مقداري كه روشن شود يعني مقداري به هوشياري زنده شويد، متوجه مي شويد كه صداي سگ است يا شير

  . مي شويد كه اين صدا از من ذهني است يا از زندگي يا خدائيت درون شما

  

  دار اين كه ديو و روح عرضه  )30(مخْلَص

اختيار ةهر دو هستند از تَتم  

  

  .يا من ذهني و روح يا آفتاب شما يا هوشياري در شما هر كدام پيغامهاي خود را عرضه مي دارند خالصه آنكه ديو

درجايي موالنا از جانب شيطان توضيح داده است كه شيطان مي گويد اينقدر به من لعن و نفرين به من نفرستيد و من كارمند 

نبوده و اينكار را به من سپرده اند و كار من اين است كه تو را خدا بوده و دشمن او نيستم، براي او كار مي كنم و كار ديگري 

از راه منحرف كنم ولي تو از جنس خدا هستي و قدرت انتخاب داري و من در اينجا گوشت و علف را مي گذارم و تو اگر از 

در اينجا هم  .جنس آهو باشي بسمت علف آمده و اگر از جنس گرگ باشي بسمت گوشت مي آيي و تو قدرت انتخاب داري

همينطور مي گويد، روح و ديو محصول يا غذايشان را عرضه مي كنند، تو بايد اختيار، انتخاب و اراده آزادت را هوشيارانه 

شيطان مي گويد كه اگر بخواهي به حادث بچسبي من اذيتت مي كنم ولي من هم به خدا كمك مي كنم و . امتحان كني

پس اگر به دنبال شيطان . ه درد، من تو را آنقدر به درد مي كشانم كه ديگر دنبال من نياييسهمي در حضور تو دارم منتها از را

يا من ذهني برويم، آنقدر به درد مي افتيم تا دريابيم كه به چيزهاي حادث نچسبيم و اگر بچسبي به دامان شيطان يا من 

  .وي پس شيطان هم براي خدا كار مي كندذهني افتاده و حسابمان را مي رسد و در اين زمان از درد بيدار مي ش

  

  

  

  از چشم ايشان دور كرد )10(اَحولي

  تا زمين شد عين چرخ الژورد
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آفتاب زندگاني وقتي به ذهن چرخنده نگاه مي كند، به دوئي مي افتد، بالفاصله من درست مي كنيم و هرچيزي را كه مي 

مي كنيم و به آن فرم نگاه مي كنيم و هميشه ما هستيم و براساس  خواهيم با آن ارتباط برقرار كنيم يك فرمي برايش درست

ما ديگري ساخته مي شود يعني نمي توانيم در ذهن يكتا باشيم و يكتايي را درك كنيم زيرا ذهن براساس دوئي ساخته شده و 

وقتي از . و بيني استمعيارهايش هم با دوئيت هست مثل بد و خوب، شادي و غم و غيره كه مفهوم احولي يعني دوئي يا د

تنها هوشياري . ذهن عقب مي كشيم يكتا شده و عمق پيدا ميكنيم و وقتي جذب ذهن مي شويم دچار دو بيني مي شويم

خالص جداشده از ذهن است كه يكتايي را مي تواند ببيند يعني تنها خداست كه اگر در ما به خود زنده شود ما مي توانيم 

  .نيم ولي اگر به ذهن برويم از اين درك بازمي مانيميكتايي را از طريق او درك ك

يعني . احولي از چشم ايشان دور كرد يعني ما را از ذهن جدا كرد و زمين يا محدوديت ذهن تبديل به آسمان آبي بينهايت شد

در ذهن  از يك ذهن محدود يك آسمان بينهايت ساخت پس خدا آسمان را از ذهن بيرون مي آورد و ما كه بينهايت هستيم

پس اگر شما با تصميم و اختيار خودتان به نداي زندگي گوش دهيد و به ناله هاي من ذهني بي توجه باشيد، . محدود شده ايم

به اختيار هم اشاره شد كه گفت اينها از تتمه يا مقوله اختيار . از ذهن محدود آزاد شده و تبديل به فضاي بينهايت مي شويد

را داريد كه به ديو يا زندگي توجه كنيد و متاسفانه اكثر انسانها از اين اختيار سوء استفاده نموده و هستند و شما اين اختيار 

  .هميشه به دنيا مي رويم براي آنكه به غلط به ما ياد داده اند كه هر بركتي در بيرون است

  

  ال اله گفت و الّا اهللا گفت

  گشت ال الّا اهللا و وحدت شكفت

  

سجده كردن به آدم، از دوبيني ذهن منفصل شده و به هوشياري زنده مي شويم و مرتب در فضاي ذهن پس از تسليم و 

چيزهايي را كه ما را به خود مي كشد ال مي كنيم و از اختيار و اراده آزادمان استفاده مي كنيم و اين رنجش را كه بارها مي 

ده و مي اندازيم و هر چيز كه ما را در اين لحظه مي كشد ال كرده و آيد و توجه ما را به خود مي كشد را با انتخاب خود، ال كر

به آن مي گوئيم كه از جنس تو نيستيم و زماني كه جسم مي شويم، فرمها و اجسام مي توانند ما را بِكشند پس از اين 

ن ال كردن است مثال جسميت، هوشياري را بيرون كشيده و به چيزها مي گوييم كه از جنس آنها نيستيم كه اين عمل هما

كليه درد ها و رنجشها را مي ريزيم و نمي گوئيم كه با بخشيدن فردي يا عذرخواهي از او كوچك مي شويم بلكه بخاطر آزاد 
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بنابراين ما به چيزهاي بيروني ال مي گوئيم و يكدفعه اال اهللا . كردن هوشياري خود آن درد يا رنجش را انداخته و ال مي كنيم

  .به خدا زنده مي شويم مي گوئيم يا

ال فضاي ذهن است و  اين فضاي ذهن پس از ال كردن چيزهاي بيروني تبديل به فضايي مي شود كه غير از ...: گشت ال االاهللا 

  .خدا چيزي نيست و وحدت ما شكفته مي شود

  

  )11(آن حبيب و آن خليل با رشَد

  وقت آن آمد كه گوش ما كشد

  

يافته يا خدا يا انسان به حضور رسيده، گوش ما را بِكشد يعني موالنا اسرار نهان را براي  وقتش رسيد كه آن دوست هدايت

خيلي اسرار را موالنا در اين چند بيت به ما گفته است و خود مي گويد درست نيست كه من اين . مردم آشكار نموده است

  . اسرار را برمال سازم ولي براي بيداري انسانها بيان مي كند

  

  چشمه كه دهان زينها بشوسوي 

  آنچه پوشيديم از خلقان مگو

  

من را سوي چشمه برده و دهانم را آب بِكشد و بگويد كه چرا رازهايي كه از خلقان يا منهاي ذهني پوشانده بوديم را برمال 

ذهني اين مسائل را خدا به اين دليل رازها را از انسانهاي داراي منهاي ذهني پوشانده كه آنها مي خواهند با من  كردي؟ 

  .بفهمند

  

  ور بگويي خود نگردد آشكار

  دار تو به قصد كشف گردي جرم
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اگر هم اين رازها را بگويي، براي مردمي كه با ذهنشان مي خواهند بفهمند، آشكار نمي شود و فقط تو كه آنها را فاش گفتي 

شته و مطالعه و تحقيق كنيد تا اين مطالب را در شما كه به اين برنامه گوش مي دهيد بايد آنقدر صبر دا .مجرم مي شوي

اما اگر بخواهيد سوء . آرامش و بدون قضاوت درك كنيد و بروي خود اعمال كرده و به كار كسي هم كاري نداشته باشيد

  .استفاده كنيد و بد بفهميد و بد بيان كنيد، تبديل به نوعي هم هويت شدگي شده و چيزي سطحي مي شود

  

  تنم ريشان ميليك من اينك ب

  اين هم منم )13(اين سامع )12(قايِل

  

به هرحال من به آن معشوق مي تنم و به او وصل هستم و اين ابيات هم از طرف او مي آيد اما مي دانم كه گوينده و شنونده 

  .يعني مردم متوجه نيستند!! اش فقط خود من هستم

ه نباشد كه گوينده و شنونده آنها تنها موالنا باشد، البته اين موضوع تعهد اما وقت آن آمده كه ما اين ابيات را بخوانيم و اينگون

بار  15-10مثال تعهد به آن معناست كه برنامه هر هفته را . از طرف ما مي خواهد و بايستي محقق بوده و صبر داشته باشيم

  . گوش داده و روي ابياتش تامل كرده باشيم

  

  صورت درويش و نقش گنج گو

  ند اين گروه از رنج گوا رنج كيش

  

در اين بيت به ما برمي گردد و ما را به خود مي آورد و مي گويد تو بيا و صورت درويش را بگو و نقش گنج را بگو يعني يك 

درويشي بگو كه از جنس من ذهني است و يك گنجي كه فرم است، حاال كسي كه من ذهني داشته باشد و فكر كند كه 

مي گويد كه اين گروه رنج كيشند يعني دين و آئينشان از رنج و . نج ذهني برود به رنج خواهد افتادمعنوي است و دنبال يك گ

درد است و مي گويد از درد بگو كه اين مردم داراي من ذهني، درد مي خواهند و با درد هم هويتند و درست است كه ذاتشان 

و از درد بگو كه اينها درد دوست دارند و چرا از آزادي از درد  ايزدي است اما ذات ثانويه اي پيدا كرده اند كه از درد است

  برايشان صحبت مي كني؟ 



                 # program  597        ١٣٩۴ اسفند ١١ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٩: تاريخ اجرا       گنج حضور 597امه شماره برن

49 
 

البته موالنا مي خواهد ما را هوشيار كند و منظورش اين نيست كه ما واقعا دردكيش باشيم و اگر كسي به ما بگويد كه تو درد 

  . كيش هستي، در صورتيكه منصف باشيم به خود مي آييم

  

  ريشان شد حرامچشمةراحت ب

  جام  خورند از زهر قاتل جام مي

  

بعدشان را سيراب مي كند،  4چشمه راحت يا خرد و آرامش زندگي كه هرلحظه از درون انسانها مي جوشد و باال مي آيد و 

ينند و از براي انسانهاي داراي من ذهني حرام است براي اينكه چشمه پربركت و جوشان اين لحظه را بسته اند و آنرا فرم مي ب

  .زهر قاتل كه از جهان مي گيرند مثل خوشيها و تائيد ها، جام جام و پشت سرهم مي خورند

  

  كَشَند خاكها پر كرده دامن مي

  )14(بند ها را خُشك تا كنند اين چشمه

  

كرده و با خاك دامنشان را از خاكهاي هم هويت شدگي  و درد ها پر كرده اند تا چشمه اين لحظه را به توسط آنها خشك بند 

  .البته در ادامه مي گويد كه اين چشمه ها قابل بستن نيستند و اگر بخواهي آنها را ببندي، درد خواهي كشيد. ببندند

  

  كي شود اين چشمةدريا مدد

  زين مشت خاك نيك و بد؟  )15(مكْتَبس

  

  .گيها و باورهاي ماخاك نيك و بد يعني همه دانشي كه توهم است و از ذهن مي آيد يا همه هم هويت شد

اين چشمه مدد از دريا و اقيانوس الهي مي گيرد و اقيانوس الهي مي خواهد در اين لحظه از ما فوران كند و چطور ممكن است 

  ! كه توسط يك مشت خاك يا دانش توهمي و هم هويت شدگي و باورهاي غلط من ذهني پوشيده شود؟
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مي كنيم جلوي اين چشمه را ببنديم و در برابرش مقاومت مي كنيم و مي  چرا ما در من ذهني زير درد هستيم؟ زيرا سعي

  .توانيم با تسليم از درد و من ذهني رهايي يافته و اجازه دهيم نعمات بينهايت و شادي بي سبب از اين چشمه در ما جاري شود

آن بد است و از اين خوشم مي آيد و موالنا مي گويد كه دامنت را از خوب و بد پركرده اي يعني قضاوت مي كني اين خوب و 

از آن بدم مي آيد و اين دوئي ها از نگاه كردن به ذهن براي ما بوجود مي آيد و يك دوئي هم گذشته و آينده است، درحالي كه 

اين لحظه هميشه اين لحظه است و ما هميشه در اين لحظه هستيم و اين لحظه خدا يا زندگي است و ما از جنس او هستيم و 

ه محض اينكه به گذشته و آينده روانشناختي بيافتم كه جزء خاك نيك و بد است، مشغول پوشاندن چشمه هستيم اما اين ب

  .چشمه هرگز خشك نخواهد شد

  

  ام با شما من بسته: ليك گويد

  ام شما من تا ابد پيوسته بي

  

شما يا من نباشد، تا ابد اين چشمه به آن دريا اين چشمه مي گويد كه اگر با شما يا من باشد، چشمه بسته خواهد بود و اگر 

  .پيوسته خواهد بود

زماني كه چشمه شما بسته است، زير درد خواهيد بود، زيرا سد خاكي مقابل چشمه جوشان بركات بسته ايد و باالخره اين سد 

رد كشيد و راه عقل و خرد الهي راه شيطاني درد كشيدن زياد است تا حدي كه متوجه شويم كه ديگر نبايد د. را باز خواهد كرد

بعد شما را روشن كند، حتي گفت كه اگر در اين لحظه تسليم باشيد  4آن است كه اجازه دهيد اين الهامات و نور زندگي تمام 

  .صداي او در ذهن شما منعكس مي شود

  

  )16('اند اندر مشْتَهي قوم معكوس

  خوار و آب را كرده رها خاك
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در مورد آرزوها و خواسته هايشان معكوس عمل مي كنند زيرا خواسته هايشان از روي ترس و كنترل افراد داراي من ذهني 

من ذهني است، درصورتيكه خواسته هايمان بايد براساس انگيزشهاي عميق زندگي در اين لحظه باشد كه يكجور جوشش 

  .بعد ما و در دنياست 4شادي از اين چشمه زندگي و پخش آن در 

عني از بيرون غذا مي گيرند يا از هم هويت شدگيها مي خورند، آب حيات را بسته اند زيرا درمقابل اتفاق اين خاك خوار ي

امتحان كنيد كه آيا خواسته هايتان براساس . لحظه مقاومت دارند، پس از دنيا خاكها را مي خورند و آب زندگي را رها كرده اند

  .يق انساني سبب اين خواسته مي شودكنترل و ترس است و يا حقيقتا يك انگيزش عم

  

  ضد طبع انبيا دارند خلق

  دارند خلق  )17(اژدها را متَّكا

  

طبع اكثر مردم ضد طبع پيغمبران است، پيغمبران ذهنشان ساده بوده و طبع و خوي زندگي را داشته اند اما ذهن اكثر مردم 

  .پر از من و حس هويت است و چشمه را بسته ايم

شما وقتي به دنيا تكيه . به زندگي بوده اند اما اكثر مردم به اژدها يا دنيا يا هم هويت شدگيها تكيه كرده اند پيغمبران متكي

مي كنيد، مي ترسيد، بخاطر توقعاتتان از مردم مي رنجيد، مقايسه مي كنيد، حسادت مي كنيد كه تمام اينها يعني اژدها يا 

  .ه دنيا تكيه كرده ايدببينيد كه چرا ب. دنيا به شما حمله مي كند

  .استفاده شده يعني اكثريت مردم در اشتباهند و شما بعنوان فرد نبايد دنبال اكثريت برويد "خلق"در اين بيت از واژه 

متكا جائيست كه انسان تكيه مي كند، از خود سئوال كنيد كه به كجا تكيه كرده ايد؟ بايد از جنس زندگي باشيد تا بتوانيد به 

بدانيد كه به اژدها يا دنيا تكيه كرده ايد و جهان در حال تغيير است كه هر % 100كنيد و اگر من ذهني داريد  زندگي تكيه

انساني كه متكي به تغييرات چيزهاي گذراست، لحظه به لحظه توسط . تغيير يك نيش يا اذيت براي فرد متكي به دنياست

  .اژدها گَزيده مي شود

  

  ***اي؟ بند ختم چون دانسته چشم

  اي؟ هيچ داني از چه ديده بسته
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در . دارد كه اگر آن آيه را ندانيد معني ختم را متوجه نمي شويم) 7، آيه )2(سوره بقره (چشم بند ختم اشاره به آيه قرآن 

دنيا قرآن آمده است كه خدا به اين علت كه شما بجاي نگاه كردن به او، به اين جهان نگاه مي كنيد و مي خواهيد بركات را از 

  .بگيريد، مهر بر دل و گوشتان زده و جلوي چشمتان پرده كشيده است و شما در عذابيد

  ! هيچ ميداني كه چشمهايت را به چه باز كرده و از چه بسته اي؟

  

  ها بر چه بگشادي بدل اين ديده

  دان آن تو را )18(يك به يك بِئس الْبدل

  

  ، تو چشمت را به چه بازكردي؟ بجاي اينكه چشمت را بسوي خدا يا زندگي بازكني

  ."بدل بد يا عينك بد"يعني  "بئس البدل"و  "بجاي آن"يعني  "بدل"

ما كه در اين لحظه چشممان به زندگي بازنيست به چه چيز باز است؟ با چه عينكي جهان را مي بينيم و چه چيز دل ما را 

نهايت مي كند، چه چيز دل ما را تشكيل داده است؟ بدان كه تشكيل داده است؟ بجاي عدم يا زندگي يا يكتايي كه دل ما را بي

  .هر جايگزيني در دل شما بجاي يكتايي يا عدم يا زندگي يا خدا، عينكهاي بدي هستند و عينكهاي زندگي نيستند

را  درحاليكه ما برحسب آن چيزي كه در اين لحظه با آن هم هويت هستيم و دلمان شده، دنيا را مي بينيم و كارهايمان

وقتي دل ما جايگاه چيزهاي آفل است يعني به اژدها يا دنيا تكيه . سازمان مي دهيم و اين كارها برمي گردد و ما را ميگَزَد

  .كرده ايم و دنيا ما را مي گَزَد

  

  ست ليك خورشيد عنايت تافته

  ست را از كرم در يافته )19(آيِسان

  

سال  60-50است كه ما من ذهني داريم و خيلي هم دير كرده ايم و  بعد از اين صحبتها مي گويد كه نااميد نشو، درست

زائيده شدن از من ذهني را به تاخير انداخته ايم و نشناختيم كه قضيه چيست، اما خورشيد توجه ايزدي دائما مي تابد و از 
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دش، به من ذهني ما را نگاه روي بخشش، نااميدها را پيدا كرده، به هر حال هر وضع بدي ما داريم، زندگي با ديد بخشش خو

  . نمي كند و مي خواهد خورشيد ما را از اين درگيرشدن و گيج شدن و بافته شدن در پيچ و تاب من ذهني نجات دهد

  

  رد بس نادر ز رحمت باختهنَ

نابت ساختهعين كفران را ا  

  

  .نادر يعني شگفت انگيز و كمياب. انابت يعني توبه يا بازگشت

انگيزي را از روي كَرَم خودش با ما بازي مي كند يعني هميشه لطف دارد و مي خواهد ما را آزاد كند و از  خداوند بازي شگفت

اگر شما در اين لحظه تسليم شويد و به خود قول دهيد كه هر موقع يادتان . داخل من ذهني يا عين كفر، توبه بوجود مي آورد

ق اين لحظه را بپذيريد و با زندگي موازي شويد، از اين كفر يا هم هويت افتاد كه ستيزه مي كنيد، آنرا متوقف كرده و اتفا

جالب است كه خدا از داخل كفر، راه را براي شما بازمي كند، . شدگي با دردها و باورها، راه بازگشت بسوي خدا باز مي شود

فته من گيج شدم و نمي دانم چه كنم، پس نگران نباشيد و نگوئيد من چكار كنم، با همه اين حرفهايي كه موالنا و شهبازي گ

  .فقط تسليم شويد، خدا خودش از كفر راه را براي شما باز مي كند

  

  هم ازين بدبختي خلق آن جواد

  )20(منفجر كرده دو صد چشمةوداد

  

  

  . وداد يعني دوستي و جواد در اينجا به معني خداست

ه اژدها و ميل ما به درد است چنانچه گفت كه اكثر مردم ميل به درد بدبختي ما هم هويت شدگي ما با دردها، باورها و اتكا ب

دارند و از درد بگو، زيرا اكثراً من ذهني داشته و از جنس هوشياري جسمي هستند و به جسمها ميل مي كنند غافل از اينكه 

  .اينكار اتكا به اژدهاست
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تي فراواني را جوشانده است يعني حتي از داخل همين ولي مي گويد كه خداوند جواد، از بدبختيهاي خلق، چشمه هاي دوس

  .منهاي ذهني، براي شما چشمه هاي محبت و دوستي باز مي كند

  

  غنچه را از خار سرمايه دهد

  مهره را از مار پيرايه دهد

  

ن ذهني يا هم غنچه يا گُل شكفته از آن و مار سنبل هوشياري زنده شده به حضور است و ساقه خاردار يا خار و مهره سنبل م(

  .)هويت شدگيهاست

از طريق ساقه خاردار تامين شده و بازشده و تبديل به گُل مي شود و ) غنچه سنبل ماست(سرمايه يا آب حيات اين غنچه 

  .همچنين زيباي، آرايش و زيور مهره مار، از وجود آن در داخل بدن مار بدست مي آيد

گرچه اشاره مي كند كه مهره مار را . مار سنبل زنده شدن ما به هوشياري بود اين تمثيل را قبال هم آورده بود، كه زنده شدن

مي گرفتند و به زينت تبديل مي كردند اما يك مطلب جالب ديگري هم مي گويد كه شما نگران نباش زيرا خدا از داخل 

ار سرمايه يا آب حيات مي همين ذهن و هم هويت شدگي همه چيز را بيرون خواهد آورد، همانطور كه غنچه از ساقه خارد

گيرد و باز شده و به گُل تبديل مي شود و همينطور درست است كه مار مهره دارد ولي وقتي زنده مي شود زيبائيش شگفت 

انگيز مي شود، منظورش اين است كه درست است كه من ذهني مثل مهره است اما وقتي به تجليات خدا زنده مي شويم اين 

. د يعني مار يا هوشياري زنده شده، پيرايه يا آرايش و زيور تجليات الهي، براي مهره يا ذهن ما مي شودمهره زينت پيدا مي كن

  .پس نگران نباش

  

  از سواد شب برون آرد نهار

  )22(بروياند يسار  )21(وز كف معسر

  

و از كَف معسر يا تنگ نظر و همانطور كه از تاريكي شب، روز را مي زاياند، از شب ذهن هم روز شما را بيرون مي كشَد 

خسيس يعني از كف من ذهني كه خسيس است و رواداشت ندارد و زندگي را به خود و ديگران روانمي دارد، ذهنيت كميابي 
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مي خواهد بگويد كه همه اين شگفتيها از شما بيرون مي آيد و اينها در من . دارد، يسار يا بخشندگي بي نهايت را مي روياند

سرمايه گذاري شده و اگر تسليم شويد زندگي اينها را از من ذهني بيرون مي كشد و براي اينكار عجله، عالقه و  ذهني شما

كَرَم دارد و زندگي براي نجات شما همه كار مي كند و شما به گذشته تان نگاه نكنيد زيرا من ذهني مي گويد من نااميدم زيرا 

  ها را رها كنيدفالن كار يا گناه را كرده ام اما شما اين

  

  آرد سازد ريگ را بهر خليل

  )23(كوه با داود گردد هم رسيل

  

دارد كه آرد نداشت كه به خانه ببرد و مقداري ريگ در كيسه اش ) ع(اشاره به داستان ابراهيم خليل  .هم رسيل يعني هم آواز

ام ريگها يا هم هويت شدگيهاي ما را دانه دانه ريخت و وقتي به خانه رسيد تبديل به آرد شده بود و تمثيل مي زند كه خدا تم

به آرد تبديل مي كند و از داخل درشتي هاي ما، هوشياري به تله افتاده را بيرون مي كشَد، مثال رنجش شما را كه يك ريگ يا 

افتد و  گره است، خرد كرده و آرد ميكند يعني هوشياري را از آن بيرون مي كشد و سطح و ظاهر آن كه رنجش بود، مي

  .هوشياريش باقي مي ماند

در مصرع دوم مي گويد كه كوه با داود هم آواز مي شود، گفته شده كه داود وقتي آواز مي خواند، كوه با او هم آواز مي شد و 

كوه تمثيل ذهن ماست و داود زنده شدن ما به زندگي است، داود كه اصل ما باشد، مي خواند و من ذهني كه االن جامد است 

تكان نمي خورد و با فكرها و دردها هم هويت شده و آنقدر سفت شده كه با همه چيز ستيزه مي كند، با شنيدن اين آواز و 

  .پس نگران نباش. زندگي، نرم شده و شروع به هم آوازي با داود يا اصل ما مي كند

  

  )24(كوه با وحشت در آن ابر ظُلَم

  بر گشايد بانگ چنگ و زير و بم

  

ميگويد، ذهن ترسيده در آن ابرتاريك يعني هوشياري جسمي همراه با . ترين هيجان ما در ذهن، ترس استگفتيم عمده 

يعني پس از آنكه ما داود . هيجان ترس در ذهن ما، با به حضور رسيدن شما ناگهان شروع به بانگ چنگ زير و بم مي كند
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ر ذهنتان را نگاه كرديد، نترسيد كه با اينهمه درد چه كنيد، شده يا زنده به زندگي شديم و از ذهن عقب كشيديم و بصورت ناظ

به محض اينكه داود شما شروع به آواز كند يا شما به زندگي زنده شويد، ذهن شما با او هم آواز شده و شروع به رقصيدن مي 

  .كند و دردهايتان مي ريزد

  

  )25(خيز اي داود از خلقان نَفير

  ترك آن كردي عوض از ما بگير

  

به شما مي گويد كه اي انسان جديد كه از مردم داراي من ذهني گريزاني، . ا همان داود هستيد كه صداي زندگي را داريدشم

  ! برخيز

هركسي داوديت خود را كشف كند و زندگي از طريق او شروع به آواز خواندن كند، از منهاي ذهني مي گريزد و از مردم تقليد 

ت بگيرد كه اين هم از من ذهني است اما واكنش نشان نمي دهد و به منهاي ذهني توجه نه آنطور كه گوشه عزل. نمي كند

نمي كند و ذهنش ساده مي شود براي آنكه تمام آن تاثيرات از ذهن خود ما مي آيد و اگر شما بصورت داود برخيزي و دنبال 

همگي ما بايد همين كار را . زندگي يا خدا بگير مردم نرويد و تقليد نكنيد و من ذهني را ترك كرديد، عوض يا پاداش آنرا از

  .بكنيم

  

 30-32، آيه )28(قرآن كريم، سوره قصص  *

  

  )30( إِنّي أَنَا اللَّه ربّ الْعالَمينَ ٰ◌ أَنْ يا موسى منَ الشَّجرَةِ  أَتَاها نُودي منْ شَاطئِ الْواد الْأَيمنِ في الْبقْعةِ الْمباركَةِ فَلَمّا

  

 اكصأَنْ أَلْقِ علَّى ۖ◌ وانٌّ وا جتَزُّ كَأَنَّها تَهآهّا رفَلَم ◌ٰ لَمبِرًا ودم  ّبقعى   ۚ◌ يوسا مي ◌ٰ  لَا تَخَفينَ ۖ◌ أَقْبِلْ ونمĤْنَ الم 31(  إِنَّك(  

  

فرْعونَ  ٰ◌ فَذَانك برْهانَانِ منْ ربِّك إِلَى ۖ◌ اسلُك يدك في جيبِك تَخْرُج بيضَاء منْ غَيرِ سوء واضْمم إِلَيك جنَاحك منَ الرَّهبِ 

هلَئمو  ◌ۚ مينَ  إِنَّهقا فَاسم32( كَانُوا قَو(  
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  ترجمه فارسي

  

    :درخت ندا داده شد به اينكه از آن  خجسته جايگاه  ادي، در آنپس چون نزد آن آتش آمد از كرانه راست آن و

  !پروردگار جهانيان منم خداوند يگانه،! موسيا

   .كرد و برنگشت پشت جنبد، مى پس چون ديد آن مثْل مارى» .عصاى خود را بيفكن«:] فرمود[و 

  ».اى موسى، پيش آى و مترس كه تو در امانى«

اين   .اين هراس بازويت را به خويشتن بچسبان از  ]براى رهايى [و   گزند بيرون بيايد، سپيد بى دست خود را به گريبانت ببر تا«

   ،] ببرى[او  ]كشور[به سوى فرعون و سران   ]كه بايد[پروردگار تو است  از جانب دو برهان]  نشانه[دو 

  ».زيرا آنان همواره قومى نافرمانند

  

 34، آيه )2(قرآن كريم، سوره بقره  **

  منَ الْكَافرِينَ واستَكْبرَ وكَانَ ٰ◌ وإِذْ قُلْنَا للْملَائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى

  

 ترجمه فارسي

  .يس كه سرباز زد و تكبر ورزيد و از كافران شدابل  مگر سجده آوردند بر آدم سجده آريد،: و آن گاه كه به فرشتگان گفتيم

  

گفتيم كه نماينده ابليس درواقع همين من ذهني است كه هوشياري جسمي يا جسم را مي شناسد و به محض آنكه حواس ما 

  . به چرخش ذهن رود از تسليم بازمانده و اجازه نمي دهيم كه زندگي در ما به خود سجده كند

  

 11، آيه )7(قرآن كريم، سوره اعراف  **

  

وا لدجكَةِ اسلَائلْمقُلْنَا ل ّثُم نَاكُمّروص ّثُم خَلَقْنَاكُم لَقَدينَوّاجِدنَ السكُنْ مي لَم يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مدĤ.    



                 # program  597        ١٣٩۴ اسفند ١١ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٩: تاريخ اجرا       گنج حضور 597امه شماره برن

58 
 

  

 ترجمه فارسي

سجده آوردند مگر ابليس كه . آدم سجده آريد بر: گفتيم به فرشتگان  سپس. فريديم و نقش تان زديمو به راستي كه شما را آ

  .سجده آوران نگرديد از

  

  .موالنا از اين آيات ميخواهد نتيجه بگيرد كه انسان هم بايد به خود سجده كند

  

 50، آيه )18(قرآن كريم، سوره كهف  **

بِّهرِ رنْ أَمقَ عنَ الْجِنِّ فَفَسكَانَ م يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مدĤوا لدجكَةِ اسلَائلْمإِذْ قُلْنَا لأَفَتَتَّ ۗ◌  و مهي ووننْ دم اءيلأَو ّتَهذُرِّيو ذُونَهخ

 ّودع لًا ۚ◌ لَكُمدينَ بملظَّالل بِئْس. 

  

 ترجمه فارسي

بود  )يا از جنس ديو يا توهم( ابليس كه از جنّيان مگر سجده آوردند  جملگي. بر آدم سجده آريد: و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم

   !دشمن شمايند؟ آنان و حال آنكه  مي گيريد دوستي آيا او و فرزندانش را به جاي من به .سركشي كرد و از فرمان پروردگارش

  !چه جايگزين بدي دارند ستمكاران

  

آيا در اين لحظه شما صداي من ذهني را مي شنويد كه . راجع به اين موضوع قسمت كوتاهي از مثنوي را خواهيم خواند

نماينده ابليس است يا صداي زندگي را مي شنويد؟ اين اراده آزاد و توان انتخاب هوشيارانه شما را نشان مي دهد كه موالنا در 

مي گويد و به همين دليل بارها گفته شده كه ما بايد هوشيارانه و با اختيار بايد انتخاب كنيم و راه ديگري نداريم، بيان اختيار 

هوشيارانه به سوي زندگي برمي گرديم، هوشيارانه لحظه به لحظه تسليم مي شويم يعني بدون قيد و شرط اتفاق اين لحظه را 

ايي هستند كه در بيرون ما را به خود جلب مي كنند و تمام وضعيت هاي ذهني قبول مي كنيم و عوامل شيطان همه آن چيزه

كه مي چرخند و توجه ما را جلب مي كنند و تمركز ما را بروي آنها رفته و با آنها شروع به تغيير كرده و مي ترسيم و واكنش 

  .نشان مي دهيم، كه اينها دشمنان ما هستند



                 # program  597        ١٣٩۴ اسفند ١١ـ  ٢٠١۶فوريه  ٢٩: تاريخ اجرا       گنج حضور 597امه شماره برن

59 
 

ين بدي دارند به آن معناست كه بجاي آنكه تمركزشان در اين لحظه بروي هوشياري اينكه مي فرمايد ستمكاران چه جايگز

باشد و هوشياري روي خود زنده شود، به بيرون رفته و جذب چيزهاي بيروني مي شود درست مثل آنكه ما عينك زندگي به 

بي نيستند يعني اين لحظه توجه كردن چشم داشته و آنرا برداشته و عينك سبز يا قرمز مي زنيم كه اينها بدل يا جايگزين خو

به چيزي در بيرون و اجازه دادن اينكه آن چيز دل ما شود و با آن عينك بيرون را ببينيم جايگزين بدي است براي عينك عدم 

  .و زندگي در دل ما

  

 61، آيه )17(قرآن كريم، سوره اسراء  **

   .وإِذْ قُلْنَا للْملَائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس قَالَ أَأَسجد لمنْ خَلَقْت طينًا

  

 ترجمه فارسي

آيا بر كسي سجده آرم كه او را : ابليس كه گفت مگر آوردند سجده  جملگي. بر آدم سجده آريد: و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم

  !ريده اي؟از گل آف

  

پس نشان مي دهد كه من ذهني فقط هوشياري جسمي دارد و از آدم تنها فرم و گل آنرا مي بيند و خدا را در او نمي بيند در 

صورتيكه خدا مي فرمايد من در آدم به خود زنده شدم و وقتي شما به او سجده مي كنيد در واقع به من سجده مي كنيد ولي 

ين موضوع را نمي فهمد براي آنكه توهم تنها هوشياري جسمي دارد و فقط جسم را مي شناسد، ابليس، من ذهني يا توهم ا

  .نتيجه آنكه شما نبايد بوسيله من ذهني يا ذهن، خدا يا خود را بشناسيد

 

  116، آيه )20(قرآن كريم، سوره طه  **

 .ٰ◌ وإِذْ قُلْنَا للْملَائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى

  

 ترجمه فارسي

  .مگر ابليس كه ابا كرد سجده آوردند  جملگي. بر آدم سجده آريد: و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم
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 7، آيه )2(قرآن كريم، سوره بقره  ***

 . ولَهم عذَاب عظيم ۖ◌ أَبصارِهم غشَاوةٌ  ٰ◌ وعلَى ۖ◌ سمعهِم  ٰ◌ قُلُوبِهِم وعلَى ٰ◌ خَتَم اللَّه علَى

  

 ترجمه فارسي

  .و بر چشمان شان پرده اي است و آنان را عذابي است بزرگ. خداوند در دلها و شنوايي شان مهر بنهاده است

  

  

 

* 

  

  


