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322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گوش کشان کشانمتام که تا به خودآمده
بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت

ام بهارِ خوش پیشِ تو، اي درخت گلآمده
فشانمتتا که کنار گیرمت خوش خوش و می

ام که تا تو را جلوه دهم درین سراآمده
همچو دعايِ عاشقان فوقِ فلک رسانَمت

ايربودهیی از صنمیام که بوسهآمده
باز بده به خوش دلی خواجه، که واستانَمت

توییگُل چه بود؟ که کُل تویی، ناطقِ امرِ قُل
گر دگري ندانَدت، چون تو منی، بدانَمت

من تویییی، فاتحه خوانِجان و روانِ من تو
فاتحه شو تو یکسري تا که به دل بخوانَمت

ايصید منی، شکارِ من، گر چه ز دام جسته
دام باز رو، ور نَرَوي برانَمتجانبِ

شیر بگفت مر مرا نادره آهوي، برو
دوي تیز که بردرانَمتدر پیِ من چه می
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زخم پذیر و پیش رو، چون سپرِ شجاعتی
مده تا چو کمان خمانَمتغیرِ زِهگوش به

از حد خاك تا بشر چند هزار منزِلَست
شهر به شهر بردمت، بر سرِ ره نَمانَمت

هیچ مگو و کَف مکن، سر مگشاي دیگ را
پزانَمتنیک بجوش و صبر کن زانکه همی

اي، در تن آهویی نهاننی که تو شیر زاده
متمن ز حجابِ آهویی یِکرَهه بگذران

دوي در چوگانِ حکمِ منگويِ منی و می
دوانَمتدوم، گر چه که میدر پیِ تو همی
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. از دیوان شمس موالنا شروع می کنم322امروز را با غزل شمارة با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گوش کشان کشانمتام که تا به خودآمده
بی خودت کنم، در دل و جان نشانمتبی دل و

گرچه که ما از جنس خدا هستیم و امتداد خود او هستیم، ولی چون با زبان دویی، یعنی ذهن آشنا هستیم، موالنا 

از زبان هشیاري یا خدا یا زندگی به امتداد . مکالمه را بین زندگی یا خدا و انسان که امتداد اوست، ترتیب داده

، امهاول کلمه آمد. م که تا به خود گوش کشان کشانمتاآمده:می گوید. ینطوري می گویدخودش که ما باشیم ا

خدا می گوید قصد این کار را دارم که تو را که هشیارانه پیش من نیستی، از . امهیعنی اقدام به این کار کردامهآمد

ي و در ذهنت به صورت من ذهنی زندگی می کنی، تو را آگاه کنم از وضعیتت و جدا کنم تو را از این امن جدا شده

. من ذهنی یا ذهن و ببرم دوباره با خودم یکی کنم

با فکر، باورها هم هویت ،که انسان به صورت هشیاري آمده به این جهان،نشان می دهد وضعیت انسان رالپس او

چیزهاي ،خود باورها هستند،یز در این جهان به صورت فکر به انسان جلوه می کند در ذهنعموماً سه تا چ. شده

و انسان به اینها می چسبد و خودش را مساوي اینها قرار می ،و همین طور دردها،چیزهاي فیزیکی،مادي هستند

. در سطح اینها پایین می آورد در حالیکه از جنس خداست و بینهایت است. دهد

ز خواهیم خواند از مثنوي که اینکه انسان از بینهایت سقوط می کند، وقتی خودش را مساوي صفر قرار می امرو

االن موقعش است :و می گوید که. سقوط و نزول انسان به سطح جسم.دهد به سطح جسم، هبوط نامیده می شود

ی، از جنس من هستی، تو را بیدار توي انسان را که نمی دانی از جنس هشیاري خالص هست،با طرحی که من دارم

.چطوري؟ گوش کشان.و ببرم پیش خودم،کنم و از ذهن جدا کنم

یکی اینکه من حرف بزنم، تو با اخالق خوش و هشیارانه به حرف من گوش بدهی و . گوش کشان دو معنی می دهد

و این ،فضا از جنس آن بشویمو در اثر گشودن ،این موقعی است که ما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم

پس یک راهش اینست که می . به ما بگوید چکار کن. فضاي مجدداً از جنس او شده حرفهاي زندگی را بفهمد

در این حالت تو . گوش کشان، من گوش تو را بکشم، یعنی تو به حرفهاي من گوش بدهی، دنبال من بیایی:گوید

. درد نخواهی کشید
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تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به . می گوییم حالت تسلیماین همان حالتی است که

یا فضاگشایی در . ذهن که ما را که االن از جنس جسم هستیم، از جنس هشیاري می کند، از جنس خدا می کند

.پس در حالت تسلیم اجازه می دهیم به زندگی که ما را هدایت کند. اطراف اتفاق این لحظه

آن موقع گوش . دانیم و فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز نکنیممیش اینست که مقاومت کنیم و بگوییم میدو

. آن موقع می گوید من گوشت را می گیریم و می کشم و این درد خواهد داشت. کشان معنی دیگري می دهد

اصالً براي . ها کنی و به سوي من بیاییجز اینکه این ذهنیات هم هویت شده را ر،یعنی به هر حال تو عالج نداري

می کنی و رفتی در تو منظور از آمدن خودت را انکار . ام به جهان و منظور از آمدن تو اینستهمین تو را آورده

از پشت عینک آنها این جهان را می بینی و شعارت اینست که هر ،با چیزهاي این جهانیذهن هم هویت شدي

زیاد کردن هم را ست که گوشت را کشیدم به درد افتادي، ولی هنوز عالج این دردها و درست ا،چه بیشتر بهتر

فکر می کنی که اگر این هم هویت شدگی ها را با هر چه بیشتر بهتر زیاد کنی، دردت . ها می دانیهویت شدگی

ي، عالج نخواهد درد تو تا نیاي پیش من هشیارانه و از جنس من نشو:ولی می خواهد بگوید. معالجه خواهد شد

. گوشت همیشه کشیده خواهد شد. شد

یعنی عمالً تو دل . دل و بیخود کنمبیامن می خواهم تو ر:حاال می گوید من چکار می خواهم بکنم؟ می گوید

و این نشان می دهد که از وقتی که ما به صورت هشیاري آمدیم به این جهان و خودمان را مساوي .نداشته باشی

و حول و حوش آن شروع کردیم به تنیدن فکرهاي دیگر از طریق ،یا فکر من قرار دادیم،قرار دادیممانفکر اسم

. خود همان من ذهنی است. و خود پیدا کردیمپیدا کردیم، فکر دیگري به نام مال من، دل پیدا کردیم، دل مادي 

یعنی به جاي من . ا به جاي خودت بگیريتو مر. دل و بیخودت کنم، یعنی من ذهنی را متالشی کنمپس بنابراین بی

در دل و ،دل و بیخودت کنمبی. دلت کنم یعنی دلت را خالی کنم، جسم نباشد و من باشمبی. ات مرا بگیريذهنی

تو را در جان و دلم . یا خودم را در مرکز تو قرار بدهم،یعنی تو را بیاورم در مرکز خودم قرار بدهم. جان نشانمت

درست است؟. ینها را کی می گوید؟ اینها را خدا به شخص شما می گویدا. قرار بدهم

باز . برخی از این ابیات تکراري هستند. اما همین االن یک ابیاتی از مثنوي خواهم خواند در توضیح بیشتر این بیت

بیات جدید ممکن است ایم بهره می بریم، از اهم توجه می دهم به اینکه اینقدر که ما از تکرار ابیاتی که یاد گرفته

و اینقدر بخوانید و ببینید که این ابیات مهم ،این ابیات مهم را حفظ کنیدشما من پیشنهاد می کنم که . بهره نبریم

پس از یک مدتی که اینها را تکرار کردید، شما یک جهان بینی دیگري . در عمل چه پیشنهادي به شما می کنند
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تلف زندگی، این ابیات مثل آن قضایاي هندسه یادتان می آید که مساله یعنی در وضعیتهاي مخ. پیدا می کنید

. هندسه را که حل می کردیم ما، این دفعه هم مساله زندگی را، یک وضعیت خاص زندگی را حل کنیم

ما چند تایش را االن به شما بزرگترین لغزشگاه. خواهم خواند، تا کنی مر غیر را حبر و سنی، آنمثالً امروز دوباره 

ما حواسمان از خودمان برداشته می شود، و می رود به کس :که می خوانیم یعنی از موالنا، اینست که،خواهم گفت

براي مالمت کردن عالوه بر خودمان ما . ش مالمت استایکی. و من ذهنی براي این کار ابزارهاي زیادي دارد. دیگر

. پس حواسمان می رود به یکی دیگر. باید یکی را پیدا کنیم

آن موقع من ذهنی ما تحریک می شود و . ما را نصیحت کنید، راهنمایی کنید:مردم یک موقعی به ما می گویند

باید آن مواقع هشیار باشیم که ما داریم وارد فضاي خطرناك ذهن می شویم و . دلمان می خواهد راهنمایی کنیم

اگر شما این ابیات را . توجه می کنید،او نمی تواند ما را به خودش بکشدوقتی وارد فضاي ذهن می شویم، 

بخوانید، رفتید دیدید یکجایی عیب یک کسی را می گویند، غیبت می کنند، آن موقع می دانید که شما مشارکت 

. د تغییر بدهیدکسی را نبای. می دانید به کسی نباید نصیحت بکنید. براي اینکه این بیت را می دانید. نباید بکنید

بروید دنبال . می دانید اگر کسی یک حرفی می زند شما را عصبانی می کند، عالمت اینست که شما اشکال دارید

. یا بخواهید عوض کنید،نه اینکه آن آدم را مالمت کنید،ن اشکالآ

جبران را ما به هزار گونه توجه بکنید که قانون. که امروز دوباره توجه می کنیملغزشگاه دیگر قانون جبران استو

کردیت هستیم که به ما . اصالً ما بیشتر اوقات شکارچی اعتبار هستیم. با تحریکات من ذهنی زیر پا می گذاریم

می خواهیم این توجه و این تایید را از دیگران . و می خواهیم این اعتبار را و اهمیت را از دیگران بگیریم. بدهند

. یا با حداقل کار،انجام داده باشیمبدون اینکه کاري ،بگیریم

یک کسی فرض کنید . بیشتر اوقات مردم می گویند شما که آن کار را دارید انجام می دهید، مرا هم سهیم کنید

همسرش ممکن است با آن کتاب هم هویت نباشد ،این کتاب بسیار معروف شده،که همسرش یک کتاب نوشته

این . هم هویت است،باشد، با اعتباري که مردم به آن کتاب می دهندولی خودش که مثالً ممکن است زن او

حاال یکی دیگر بخواهد . اعتباري که از هم هویت شدگی می آید، کالً مصنوعی استالاو. اعتبارات مصنوعی است

یم، این و چقدر ما مهم هست،مثالً شوهرم اینکار را کرده، من افتخار می کنم،از اهمیت یکی دیگر استفاده کند

ما . هاي بدلی هستنداینها حیثیت. اینها مصنوعی اند. اعتبار را من بدست آوردم، این اعتبار بدست آوردن نیست

. ببینیم هر جا یک چیزي هست، با مختصر نشان دادن خود بگوییم که ما می دانیم. نباید شکارچی اعتبار باشیم
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آنور بخوانیم، بگوییم که ما، همه بگویند موالنا بلد است، بابا حفظ مثالً ده بیت از موالنا را حفظ کنیم، برویم اینور

. گیریمبو براي این اعتبار ،است اصالً موالنا را

استاد . یک کسی می آید یک چیزهایی می گوید، می گویند این می داند. خیلی جاها هست که مردم نمی دانند

. می گوید که امتحان کننده امتحان می کند. اهیم خواندولی امروز در مثنوي هم خو. است، او هم قبول می کند

رفوزه می شویم و دعوي وقتی یک . اگر واقعاً زحمت نکشیده باشیم، به درد می افتیم. راستی ما را امتحان می کند

نفر می کند، قبالً هم خواندیم اینها را، گفت که 

684مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اطلسی،افکند در پیش او شَهخَسیچون کند دعوي خیاطی 
685مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ز امتحان پیدا شود او را دو شاخکه ببر این را بِغَلطاق فراخ
توجه می کنیم که هر ادعایی، ادعا در مقابل ادعا بکند،یعنی اگر یک خسی، در اینجا خس من ذهنی است،

درست است؟ می گوید . اگر کسی ادعا بکند در مقابل شاه، شاه در اینجا خداست که من خیاط هستم.خداست

. می گوید خوب خیاطی؟ این اطلس را، این هشیاري را بینهایت کن. خدا پیش او اطلس خودش را می اندازد

. عجب دو تا شاخ در می آوردیک دفعه از ت. براي خودت یک قباي گشاد بدوز. بغلطاق فراخ یعنی ابعاد بسیار گشاد

بنابراین چه در مقابل خدا، چه در مقابل مردم، ما ادعا نمی کنیم، نصیحت نمی کنیم و اگر مواردي پیش آمد، باید 

چند بیت دوباره . و آن تغییر و نصیحت مردم است،شویم به اینکه وارد مرحله خطرناکی من می شومبفوراً هشیار 

. ناز مثنوي می خوانم برایتا

شما . ام که تا به خود گوش کشان کشانمتآمده:باال به ما موالنا گفت که. اجازه بدهید این بیت را دوباره بخوانم

می دانید که در اینکه او هشیاري ما را از هم هویت شدگی با ذهن جدا می کند، می برد، ما به وسیله ذهنمان هیچ 

که ،به عنوان یک ابزار از آن استفاده کنید. این بیت را خوب بفهمیدبنابراین سعی کنید . کمکی نمی توانیم بکنیم

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر
ست نه موقوف عللایکونن فَکار او کُ

رکز ما در بیت باال که آمده ما را گوش کشان به سوي خودت ببرد و دل جسمی ما را متالشی کند، خودش را در م

قرار بدهد این کار با تسلیم و در حالی که دم او یعنی خرد زندگی وارد چهار بعد ما می شود، انجام می شود و این 
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یعنی او می گوید بشو و . کن فکان،اسمش را گذاشته کن فیکون. کار را هم ما نمی دانیم چطوري انجام می شود

ما نمی توانیم انجام بدهیم . خدا انجام می دهد. دگی انجام می دهدتغییر را زن. تغییر را او انجام می دهد. می شود

. و ما نمی دانیم که چطوري انجام می شود

حاال آن آیه را هم شما نمی خواهید بخوانید اشکالی . تو برو از آیه نفخت بپذیر. بنابراین دم او به ما جان می دهد

تا زمانی که مقاومت می . تا فضا را باز نکنید، دم او وارد وجود شما نشود، نمی شود. شما فقط این را بدانید. ندارد

بیت یاد می گیریم که شما مقاومت نمی کنید در مقابل هیچ ین اپس از . کنیم ما، قضاوت می کنیم، نمی شود

وضعیت یاوضعیت شما را قربانی اتفاق یااین را هم می دانید که مقاومت در مقابل اتفاق . اتفاقی مقاومت نمی کنید

ل پس این بیت خیا. نیست،کار او کن فیکونست و موقوف علتهایی که ذهن می تراشد و می داند نیست. می کند

. شما را راحت می کند

پیش . موارد کاربردش اینست که شما عجله نمی کنید. حفظ می کنید مثل قضیه هندسه از آن استفاده می کنید

نمی گویید چرا کار من در بیرون درست نمی شود؟ شما روي خودتان کار می کنید و هیچ وقت . بینی نمی کنید

. مدانید که چونید، مدانید که چندید. این را هم یاد بگیرید. که چندیدمدانید که چونید، مدانید ،ندانید که چندید

و کار را خرد زندگی و هزار جور برکتی که از آنور می آید انجام می . چون کار او کن فیکون است. با ذهنتان ندانید

ما را خدا گوش یعنی شما نباید بدانید اینکه . موقوف علتهایی نیست که ذهن ما در بیرون نشان می دهد. دهد

عجله نکنید و بهترین راه هم آن تسلیم . شما نمی توانید کاري بکنید. کشان می برد، این کار را هم بکنم بهتر ببرد

:این بیت هم بخوانم برایتان. است

2072مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

اَنصتُوابهرِ این آمد خطابِپیش بینا، شد خموشی نفعِ تو
شما وقتی فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز می . بینا به کی است؟ بینا کسی است که مثل موالناست یا خداست

. هر چه کمتر ذهنتان را به کار بیندازید به نفعتان است. در این موقع باید خاموش باشید. کنید، پیش بینا هستید

ذارید ذهنتان اعتراض بکند، تجریه و تحلیل بکند و بگوید این غلط نگهمان طور وقتی موالنا را گوش می کنید،

. است

فرمان انصتوا یعنی خاموش . انصتوا فرمان است. می گوید بخاطر این خطاب خاموش باشید که آیه قرآن است آمده

فضا هر چه بیشتر ما. در کشیدن ما به سوي خودش از طریق گوش کشان مهمترین کار خاموش بودن است. باشید
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پیش بینی نمی کنیم، عجله نمی کنیم به نفعمان ،را باز می کنیم و باز می کنیم و با ذهنمان علت تراشی نمی کنیم

می ،گذشته خواندیم،بله این دو تا بیت هم از ترجیعات می خوانم. درست است؟ این بیت هم مهم است. است

:گوید

مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع شماره هفده

کم کن، صبر کنک تو اشتابلی
»اإلِنْسانُ عجول«:گرچه فرمودست که

هر موقع دیدي عجله . هر موقع دیدي عجله می کنی، بدان که ذهن است. می گوید که تو شتاب مکن و صبر کن

اي دهنده قوت و تمکین و ثبات، اي کسی که در این لحظه مرا . می کنی، ثبات هشیاري و قوت آنوري قطع شده

و قوت، قوت غذاي .ثابت می کنی، سکون به من می دهی، عالوه بر اینکه ذهنم کار می کند، من به تو زنده هستم

. من شتاب نمی کنم. پس من می خواهم از جنس تو بشوم. و به من قدرت فضاگشایی دادي، تمکین. آنوري است

و اشاره می . ه، می گوید انسان عجول استه در قرآن فرموداالن به شما می گوید که شتاب نکن صبر کن، گرچه ک

:کند به این آیه

11، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسرا
عجولًاوکَانَ الْإِنْسانُۖ◌ ویدع الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِالْخَیرِ 

.شتابزده بوده استو آدمى تا بوده . جویدخیرى را مىطلبد چنانکه گویى به دعاو آدمى به دعا شرى را مى
چون او آمده گوش ما را . آدمی تا در ذهنش بوده شتابزده بوده و امروز ما می خواهیم از ذهنمان خارج بشویم

و شما می دانید که بهترین را این است که گوش جانتان را به او بسپارید، و گفتیم گوش جان را با . بگیرد، بکشد

بلی بیت بعدي . ما را می گیرد می کشد، تنبیه می شویم، درد می کشیموگرنه گوش . فضاگشایی به او می سپاریم

:آن ترجیع این است

مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع شماره هفده
ربّنا اَفْرِغ علَینا صبرَنا

ال تُزِلْ اَقْدامنا فی ذَاالْوحول
:ترجمه سلیسش است. زمین گلناك ملغزانو گامهاي ما را در این می گوید خدایا به من یا به ما صبر بده 

شما همیشه فضا را باز می . چطوري صبر می دهد؟ با فضاگشایی. یعنی صبر بده. پروردگارا بر ما شکیبایی ببار

امروز . فضاي گشوده شده هم شما هستید و هم خداست و در این صورت پایتان را جاي لغزنده نمی گذارید. کنید

. شود شما نلغزید، جایی است که حواستان را می گذارید پیش یکی دیگرگفتیم یک جایی که نمی 
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گفتیم . یعنی در ذهن که ما حرکت می کنیم فوراً پایمان ممکن است بلغزد. فی زلوحول یعنی زمین گلناك لغزنده

قع بعضی موا. براي اینکه من ذهنی دائماً دنبال شکار اعتبارات مصنوعی است. ش قانون جبران استایکی

ما اگر صد نفر را گول بزنیم که ما استاد . اعتبارات مصنوعی به اصطالح حاصل مادي ملموس بدست می دهد

آنها هم که نمی . به حرف من گوش بدهید، ممکن است که این صد نفر اصالً زندگی مادي ما را اداره کنند،هستیم

شخص واقعاً شادي خدایی در جانش است؟ آن آیا آن شخص امتحان نخواهد شد؟ آیا آن. دانند ما استاد نیستیم

. شخص هم آن صد نفر را بدبخت می کند و هم خودش را

ام آمده:می گوید. ما اصالً براي اینکار نیامدیم. این کار کالً به نفع بشریت نیست. این کار را نکنید:موالنا می گوید

اینها از زبان خداست به . ترا در دل و جانم بنشانم. تا خودم را مرکز تو کنم،ترا گوش کشان به سوي خودم ببرم

هاي من ذهنی اینها همین انباشتگی. این به درد خدا نمی خورد،اینکه مصنوعاً ما شکارچی اعتبارات باشیم. بشر

درست است؟ . است

تو این زمین گلناك . هویت شدگی داریمما هم. یکی دیگر اینکه ما پایمان می لغزد، مردم ما را تحریک می کنند

هر موقع شما واکنش نشان می دهید به کسی، حواستان را از روي . هر هم هویت شدگی ما جاي لغزش است

براي اینکه تا حواس شما روي . دیگر شما وصل به خدا نخواهید شد. آنخودتان برمی دارید و می گذارید روي 

چرا ما باید گوشمان . مجبور است گوشتان را بگیرد بپیچاند. ان شما را ببردخودتان نباشد، او نمی تواند گوش کش

.مگر ما مریض هستیم؟ می دانیم که می پیچاند. را بگذاریم دست خدا بگوییم بپیچان

یعنی هشیارانه به من . تو با خوشدلی بیا تو دام،صید منی ولی از دام جسته اي:می گوید. در غزل شما توجه کنید

این حلقه را، حلقه عشق را از گردنت کندي . دام عشق مرا بینداز گردنت. گشایی زنده بشو، هشیار بشوبا فضا

پس شما پیدا می کنید که براي . خوب است به زور براند؟ نه. اگر نیایی من ترا می رانم. انداختی دور رفتی ذهن

تمام آن جاهایی که شما واکنش نشان می خودتان با این ابیات می نشینید می نویسید کجاها پاي من می لغزد؟ 

. پایتان دارد می لغزد. دهید به مردم، حتماً یک هم هویت شدگی وجود دارد

. بله این هم دوباره مربوط به همین است

250، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره
وثَبِّت أَقْدامنَا وانْصرْنَا علَى الْقَومِ الْکَافرِینَصبرًاولَمّا برَزوا لجالُوت وجنُوده قَالُوا ربّنَا أَفْرِغْ علَینَا 

و بر کافران قدم گردانپروردگارا، بر ما شکیبایى ببار و ما را ثابت:چون با جالوت و سپاهش رو به رو شدند، گفتند
.پیروز ساز
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هاي ذهنی دهنده قوت و تمکین و ثبات و بر کافران یعنی منيا. ثابت قدم یعنی یک سکون داشتن در این لحظه

. باز هم می خوانم. بله این بیت هم بارها خواندیم. پیروز ساز

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شناسی آفتی ستکه از آن در حقانبیا گفتند در دل علتی ست
در این . این مریضی هم هویت شدگی است. مریضی وجود داردمی گوید پیغمبران گفتند در مرکز انسان یک 

و به طوري که این هم هویت ،همیشه ما باید متوجه این مریضی در مرکزمان باشیم. موارد بسیار صحبت کردیم

. یعنی این مرض یک عالئمی دارد که عالئم نشان دهنده مرض است. شدگی با چیزها یک تظاهرات بیرونی دارد

و عالقه شدید به چیزهاي این ،مثالً از عالئم این مرض حرص است. م را نمی شود محکوم کردمولی خود عالئ

و در اینجا در مصرع . استهمین طور انسانها را به صورت جسم دیدن . و زندگی خواستن از آنهاست،جهانی است

. در اثر این مرض انسان حق شناسی را از دست داده:دوم می گوید که

. خودش را به صورت خدا نمی شناسد. از خدا دور شده. یعنی از جوهرش دور شده. دو معنی استحق شناسی به

و در اینجاست که شما تمرکز می کنید . حق شناسی به معنی قدرشناسی هم است. پیمان الست را فراموش کرده

. م حتماً یک مریضی دارمروي خودتان می گویید من از این لحاظ که قدر خوشی را، شادي را و آرامش را نمی دان

چرا من قدر شادي زندگی را نمی دانم؟ چرا وضع من خوب می شود من شکر نمی کنم و راضی نیستم از این؟ چرا 

شود؟ چرا حق شناس نیستم؟ بمی خواهم وضعم خراب 

نکه ما از ای. چرا قدرشناس نیستم؟ چرا آفت افتاده به قدرشناسی من؟ توجه می کنید که ما طلبکار هستیم

شما این . وضعمان خوب می شود، هی خوب می شود و خوب می شود، ما شکر نمی کنیم، بلکه سرکش می شویم

یعنی هم هویت شدگی که در اثر این مریضی . اگر نبینید پایتان خواهد لغزید. سرکشی را باید در خودتان ببینید

بدتر از همه اینها که در مصرع دوم و. حرص است، ترس است و میل به قدرت است و سلطه استعالئمش گفتم

. می آورد، عدم قدرشناسی و شکر و راضی بودن از اینست که به طور ساده وضعمان بهتر می شود

دوباره ناله می کنیم، . بال می آید، وضعمان خراب می شود. وضعمان که بهتر می شود، ما سرکش می شویم

زمانی که این مریضی را که هم هویت شدگی است ما تا . وضعمان خوب می شود و دوباره سرکش می شویم

شود، ما بو اگر امکاناتی پیش بیاید که وضع ما بهتر . بشناسیم و اگر نشناسیم همین طور درد ایجاد خواهیم کرد

. در این مورد یک بیت دیگر می خوانم. عمداً و قصداً و با کوششهاي خود این وضع خوب را خراب خواهیم کرد
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267ي، دفتر سوم، بیت مولوي، مثنو

هر قدم را دام می دان اي فضولظن گفته ست آن رسولالزم سوح
. حزم، دوراندیشی، تامل، خردورزي اینست که به خودت سوظن داشته باشی:همی گوید حضرت رسول فرمود

. من وضعیتهاي خوش را ناخوش خواهم کرد،من درد حمل می کنم،بگویی من هم هویت شدگی دارم در مرکزم

من می دانم تا زمانی که هم هویت ،من می خواهم هم هویت شدگی هایم را بشناسم،من به خودم سوظن دارم

. من درد حمل می کنم،شدگی دارم، وضعیتهاي زیبا و خوب زندگی را خراب خواهم کرد

را با خودتان حمل می کنید، به خودتا مظنون باشید که شما اگر شما رنجش دارید، کینه دارید، خشم دارید، اینها 

وضعیتهاي خوب را که زندگی به ما می دهد، اصالً جوانی، دو تا زن و شوهر جوان با هم زندگی می کنند اینها 

. شما مظنون به خودتان باشید که این را خراب خواهید کرد. وضعیتهاي زیباي زندگی است

267بیت مولوي، مثنوي، دفتر سوم،

هر قدم را دام می دان اي فضولحزم سو الظن گفته ست آن رسول
اش بیرون یعنی انگیزه. یاوه گو کسی است که در ذهنش هر لحظه یک فکر از طریق ذهن می پرد. اي یاوه گو

ش اهچون هم. با این تعریف موالنا، در واقع ببخشید همه ما یاوه گو هستیم.این یاوه گو است. است نه زندگی

همین بیت را . پس این بیت را شما اینقدر می خوانید. گفتگوي ذهنی داریم و گفتگوي ذهنی ما را تسخیر کرده

. هم که خواندم

267مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر قدم را دام می دان اي فضولحزم سو الظن گفته ست آن رسول
یا به محض اینکه یک اتفاقی می افتد یکی دیگر را مالمت ؟وظن دارماین را هم یاد بگیرید که آیا من به خودم س

گذارم روي یکی دارم و میچون من حواسم را از روي خودم برمی. می کنم؟ خود این مالمت جاي لغزش است

شما اگر دقت کنید خواهید دید که ذهن هزار تا راه دارد که ما حواسمان را بدهیم به یکی دیگر، روي . دیگر

. مان نگه نداریم و موفق هم می شودخود

معموالً . بخوانید، بخوانید و من خواهش می کنم شما از بیت نگذرید. فقط یکبار خواندن این ابیات کافی نیست

انبیا کسانی بودند که از . بله، مثالً این بیت صحبت انبیا است. بیت را اگر الزم باشد به چهار قسمت تقسیم کنید

اینکه در مرکز انسان یک مرض وجود . شان درست بودپس سخن. ان خدا با وحی سخن گفتندزبان زندگی، از زب

ها بگویید خوب در مرکز من این مرض چطوري جلوه می کند؟ چی هست این؟ من با چی. دارد شما از آن نگذرید
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ان هم هویت هم هویت هستم؟ و شما نگران نباشید، به هر چیزي که در روز واکنش نشان می دهید، آنها هم

پول است، همسر است، بچه است، دوست است، پدر و مادر است، دین است، باورهاي . هاي شما هستندشدگی

. پیش خواهد آمد. سیاسی است، درد است

وقتی دعوا . یک دردي باال آمده و شما با آن هم هویت هستید،شما وقتی می بینید میل دارید دعوا راه بیندازید

ش مرا اههم،تو بلد نیستی رفتارت را. اهید گفتید این درد درونی من آمد دعوا راه انداختراه انداختید نخو

شما براي خودتان باید حالجی کنید، حق شناسی چه . مصرع دوم صحبت حق شناسی می کند. تحریک می کنی

هست؟ آیا من واقعاً قانون جبران را رعایت می کنم؟ 

ام، دوستانم، رئیسم، کارم، مملکتم اجرا می کنم؟ خدا، من حق شناس بچهاین حق شناسی را در مقابل همسرم، 

اینکه از طریق گوش می خواهد مرا به سوي خودش . ش را به من بدهداخدا هستم؟ که االن می خواهد خرد کل

هد دست پیدا کنم و مرا از دردهاي من ذهنی می خوااداره می کندببرد، می خواهد من به خردي که کائنات را 

نجات بدهد، من این حق شناسی را بجا می آورم؟ اگر بجا می آورم، عمالً مثالً چکار می کنم؟ چطوري بجا می 

اصالً؟ امهآورم؟ چطوري آفت افتاده به حق شناسی من؟ آیا من قانون جبران را شناخت

بگویند اواگر به. ، با ریاآن کسی که قانون جبران را بشناسد، شکارچی اعتبار نمی شود به طور مصنوعی و تقلبی

اگر یکی آمد گفت . می گوید به من نگویید استاد. از زیرش در می رود. استاد، نمی گوید بله بله ما استاد هستیم

چطوري به تو دست بزنم زنده شوي؟ من از من . به من دست بزن من زنده شوم، می گویم من آدم عادي هستم

نمی گوید بیا دست بزنم زنده . تو مرا می بري باال بیخودي؟ رك می گویدچطوري . عهده اداره خودم برنمی آیم

. این آدم حق شناس نیست. مردم را به خرافات نمی کشد تا خودش بزرگ شود. بشو

این . شودبهر کسی خداشناس باشد، باید به خدا زنده . یعنی در عمق قضیه حق شناسی با خدا شناسی یکی است

کسی که به زندگی زنده شده باشد، از شادي بی سبب . اس زنده شدن به زندگی استآدم لحظه به لحظه قدرشن

نصیبی برده باشد، از آرامش خدایی، از ثبات، از قدرت فضاگشایی و از قوت آنوري اطالع داشته باشد، هر لحظه 

برود حق شناس است دیگر نمی خواهد از خداییت دست بکشد،. شکرگزار است و راضی است و حق شناس است

.حق شناس است براي اینکه قدرشناس این حالت است، این کیفیت هشیاري. دوباره من ذهنی بشود

باید اینقدر بخوانیم که معنا در . اي نیستند که ما با عجله از رویشان رد شویمپس می بینید این ابیات، ابیات ساده

شما این . که جمع ما را نمی تواند منحرف بکند،و آن موقع ما یک جهان بینی پیدا می کنیم عمومی. شودبما زنده 
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شما هم از آنها ،را می خوانید به طور سطحی و می روید فردا مثالً می بینید آدمها یک جور دیگر رفتار می کنند

شما هم . بیند مثالً راجع به یک کسی یا سازمانی بد می گویندوارد یک مجلسی می شوید و می. تقلید می کنید

می گویی ،ولی وقتی دیدید یک گروهی دارند یک کاري می کنند، شما اگر بیت یادت باشد. می شویدقاطی آنها

و یکی دو مورد ،این در مسیري که من هستم نیست. من می دانم این به ضررم هست. من وارد این کار نمی شوم

.غیر از جمع استپس بنابراین شما یک جهان بینی مستقل و آزاد و جدیدي پیدا می کنید که. نیست

می خواهم شما . بلوف است فقطهبله اجازه بدهید باز هم این را برایتان بخوانم براي هزارمین بار، هزارمین بار البت

و امیدوارم شما این ابیات را اینقدر بخوانید که وقتی وضعیتهاي . بدانید که من می دانم که دارم می خوانم این را

ش اینست که به هیچ وجه زیر بار این نروید که به یکی نصیحت ایکی. وارد نشویدشما ،مختلف به وجود بیاید

چیزهایی . مان را باید از خطرات آگاه کنیمبچه. مان استمگر اینکه وظیفه ما مثالً خوب تعلیم و تربیت بچه. کنیم

کسی چهل سالش است آمده به ولی اینکه . را که بلدیم بدون اینکه تحمیل کنیم عقیده مان را، به آنها یاد بدهیم

. نصیحت نکن. کسی را عوض نکن:ش می گویدااولی. خیلی سریع می خوانم. نه،من می گوید مرا نصیحت کن، نه

. بترس که خالی بشوي،از این کار بترس. حواست را از روي خودت برندار و روي دیگران نگذار

3196ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سنیرا حبرتا کنی مر غیر
پس اگر حواستان را . اگر شما حواستان را بگذارید به یکی دیگر، متصل به خدا نخواهید شدو . قبالً معنی کردم

و تان باشد، پدربگذارید روي یکی دیگر و کس دیگر را بگذارید عوض کنید، این می خواهد همسرتان باشد، بچه

آن گوش کشان . مادرتان باشد، هر کس دیگري باشد، در این صورت خدا گوش کشان شما را نمی تواند ببرد

. به بهشت خواهید شد،پس اگر حواستان روي خودتان باشد، متصل به عدن خواهید شد. تنبیهی پیش می آید

. متصل به فضاي یکتایی خواهید شد

3197ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

از خالی شدنهین بگو مهراسمتصل چون شد دلت با آن عدن
وقتی که در ذهن ،احتیاط کن؟ولی کی بترس. همین که او کشید شما را برد به سوي خودش، االن دیگر نترس

. می گویی مردم را راهنمایی کنم و مردم را عوض کنم. هستی و مرتب فکر دانشمندي و استادي به سرت می زند

.چه جمعی، چه فردي. چه جمعی، چه فردي
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3198ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

کم نخواهد شد بگو دریاست اینزین آمدش کاي راستینامر قُل
این امر قُل درست است که به حضرت رسول آمده ولی قُل، بگو در واقع خطاب به هر کسی است که وقتی او گوش 

یعنی انسان هست . می گوید ناطق امر قل تویی. یکی کرد، بعد از این در غزل هم داریمما را کشید و برد با خودش

پس از آنکه اجازه دادیم ما، موافقت کردیم، همکاري کردیم، . که من خودم را به وسیله او می خواهم بیان کنم

دش یکی کرد و گفت مقاومت نکردیم، قضاوت نکردیم و تسلیم شدیم، او ما را کشید برد به سمت خودش با خو

آن موقع می خواهد هزار تا برکت خودش را از ما بیان بلی؟. من خودم را می خواهم در مرکز شما قرار بدهم و داد

.االن رفتیم ذهن و من ذهنی درست کردیم. االن راستین نیستیم. که آن موقع ما راستین می شویم،کند

به یکی دیگر و متصل به آن عدم یا عدن شدیم، یا بهشت شدیم، وقتی از آنجا آمدیم بیرون، حواسمان را ندادیم 

یا فضاي یکتایی شدیم، دوباره همان هشیاري شدیم که بودیم و راستین شدیم، این اعتبارات دروغین را انداختیم 

:دوباره یکبار دیگر. آن موقع او به وسیله ما صبحت می کند و متصل به دریا شدیم و تمام نخواهد شد. دور

3199ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

یعنی که آبت را به الغاَنْصتوا
خشک ست باغهین تلف کم کن که لب

شما این دو تا را خواهش می . و دو تا جاي لغزش است.من هنوز آدمهاي زیادي نمی بینم که آبشان را تلف نکنند

هر موقع دیدید که باغتان دارد خشک می شود، انرژي . قانون جبران و تمرکز روي یکی دیگر. کنم توجه کنید

به جاي اینکه . فکرهاي ما پوسیده می شود به جاي اینکه خالق شود. ندارید، باغ ما در چهار بعد خشک می شود

.ها را می گیریمرها کنیم و تمرکز کنیم روي آفریدن، آفریدهها راآفریده

. بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن باید شعار ما باشد

ما نگرانی . ما حسادت خواهیم داشت. ما دردهاي مختلف خواهیم داشت. در بعد هیجانی ما ما خشمگین می شویم

. آن فضاي گشوده شده آرام است. سبب خداییش بیسبب خدایی، به جاي آرامخواهیم داشت، به جاي شادي بی

آب یعنی هر . وقتی آب ما را بیهوده من ذهنی تلف می کند،جان نخواهیم داشت، قدرت حرکت نخواهیم داشت

. این جسم مریض می شود،جسم ما هم خراب می شود. برکتی از آنور می آید این من ذهنی می تواند تلف کند

باغ ما خشک . مقاومت زیاد در مقابل اتفاقات داریم، این چهار بعد خشک خواهد شدوقتی ما مقاومت می کنیم،

.می شود
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،حواست را به خودت بده و حتماً امیدوار باش که به او وصل خواهی شد. پس انصتوا یعنی ذهنت را خاموش کن

ان که به او وصل نخواهی بد،ولی تا زمانی که در ذهن هستی. و وصل شدي دیگر نترس،که حتماً وصل خواهی شد

. و شما فقط فضا را باز می کنید،هر لحظه یک اتفاقی می افتد، وظیفه ما گشودن فضاست، گشودن فضاست. شد

هر لحظه خرد زندگی از فضاي باز شده جاري می شود به فکر و عمل . باز می کنید و باز می کنید و می روید جلو

کنی و منقبض شوي، فرق دارد که شما باز کنی، باز کنی، منقبض شوي، اگر مقاومت. حل به شما می دهدراه. شما

کدام . باز بکنی، خرد خدایی می آید. شوي، بی عقلی من ذهنی می آیدمی منقبض. منقبض شوي، منقبض شوي

.بله. دبهتر است؟ شما می دانی

برایتان می خوانم که داستان سقوط انسان را توضیح می دهد موالنا در چند بیت 921چند بیت از دفتر اول بیت 

اینکه ما از حالت شرف و خداگونگی سقوط کردیم به هشیاري جسمی و جسم بودن و مرکز ما . خیلی ساده

. عینکهاي جسمی پیدا کرده

921مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دروستچون بسی علتدیده ما
رو فنا کن دید خود در دید دوست

ها شد مرکز ما و چون هم هویت شدگی همیشه می گوید وقتی هم هویت شدیم با چیزها، این هم هویت شدگی

پس در مرکز ما عینکهاي درد همراه با هم هویت شدگی هست، . و دردها هم شد مرکز ما،درد به وجود می آورد

مثالً ممکن . هر فکري از ما می آید، هر عملی از ما می آید، یک اشکالی دارد. هر چه می بینیم یک اشکالی دارد

ه دید من ذهنی ماست، االن این دید را ک. است آلوده به کینه باشد، آلوده به رنجش باشد، آلوده به حسادت باشد

زده شده به مرکز ما، هشیاري یعنی از پشت این عینکها به جهان نگاه می کند، این را بینداز دور و دید خدا را به 

رو فنا کن دید خود در دید دوست، . همان بیت اول به یک صورت دیگر. جایش بگذار

922مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ضدید ما را دید او نوالْع میابی اندر دید او کل غَرَضع
یعنی او بیاید به مرکز تو، او جز خود ما که به صورت هشیاري ،و دید او را،بدهی برودرا اگر این دید من ذهنی 

رود او می آیدها بها مرکز ماست، وقتی هم هویت شدگیاالن هم هویت شدگی. خالص باشیم، چیز دیگري نیست

یک چیزي می دهیم، . قانون جبران را رعایت می کنیم. بنابراین او می آید، عینک او بهترین عوض است. مرکز ما
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و کل غرض آمدن به این جهان را اینکه براي چی آمدیم، در دید او پیدا می کنیم، نه در دید . یک چیزي می گیریم

. هر چه بیشتر بهتر. در دید من ذهنی خیلی خالصه است. من ذهنی

کز ما وقتی می آییم به این جهان، هم هویت می شویم با چیزها، آن عینک را می زنیم به دل ما، یعنی دل ما، مر

آنها می شوند، بنابراین هشیاري از پشت عینک آنها به جهان نگاه می کند، فکرهاي ما از آن هر چه بیشتر کردن 

ها سرچشمه می گیرند، در اینصورت فقط یک غرض داریم و آن زیاد کردن هم هم هویت شدگیوهاانباشتگی

غافل از اینکه . اد کردن هم هویت شدگی هاستاینکه راه حل ما در زی. و یک فکر هم داریم. هاستهویت شدگی

ها معادل زیاد کردن دردهاي ما و زیاد کردن هم هویت شدگی.هاستبیچارگی ما در زیاد کردن هم هویت شدگی

ها باشند، دید ما دید آنها پس مقصود این نیست که ما بیاییم به این جهان، مرکز ما هم هویت شدگی. هم هست

. ظن افزونی، ظن است. شود در زیاد کردنبو غرض ما خیلی خالصه .یاري جسمی باشدباشند و عینک ما هش

. یعنی فکر افزونی

773، بیت پنجممولوي، مثنوي، دفتر 

لی کاستنست و کُظن افزونیاز خدا غیر خدا را خواستن 
اینکه بگوییم خدایا این را بده، این را بده، این را . یعنی از خدا فقط باید بخواهیم که تو بیا مرکز من بشو، همین

اینجا هم . و کلی کاستن یعنی همه را از دست دادن. بده، اینها همه فکر زیاد کردن است، هر چه بیشتر بهتر است

. بله ابیات بعدیش را هم می خوانم. کل غرض. همین را می گوید

923مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مرکبش جز گردن بابا نبودنبودو تا پویاطفل تا گیرا
خودش را نگه دارد و جایی را بگیرد، که و قدرت ندارد، نیرو ندارد ،می گوید وقتی بچه هنوز نمی تواند راه برود

لند شود و راه در دو سالگی، یک سالگی، اما همین که توانست جایی را بگیرد و ب. گردن بابایش سوار می شود

می خواهد بگوید که وقتی ما آمدیم به این جهان و هم هویت شدیم، گفتیم ما عقل . افتاد، در این صورت نه دیگر

ما را ،و بلند شدیم به صورت یک باشنده ذهنی هیجانی، در این صورت باباي ما که خدا باشد،دانمداریم و من می

اگر نمی دانیم چرا . چون خودمان می دانیم دیگر. مند نیستیماالن دیگر ما از هدایت خدا بهره. گذاشت زمین

اگر نمی دانیم چرا می گوییم هر چه بیشتر بهتر ؟اگر نمی دانیم چرا این دردها را نگه داشتیم؟مقاومت می کنیم

. گوییم زیادتر کردن دردهایمان یعنی کم کردن آنهاستحتی دردها را هم زیاد می کنیم، می؟دواي درد ماست
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924مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون فضولی گشت و دست و پا نمود
افتاد و در کور و کبوددر عنا

وقتی شروع کرد به صحبت هاي ذهنی و صحبتهایش را جدي گرفت، یاوه گو شد، چرا یاوه گو؟ براي اینکه وقتی 

عقل . اسمش عقل جزیی است. کردیم و این شد مرکز ما، ما دیگر عقل خودمان را پیدا کردیممن ذهنی را درست

انسان . همان موقع بود که خودمان را مساوي فکرهایمان قرار دادیم. من ذهنی و فکرهایمان را جدي گرفتیم

و با آنها هم هویت بشود ي از باورها را در مرکزش قرار بدهد اانسان نمی تواند یک مجموعه. مساوي فکرش نیست

و آنها را خدا بینگارد، حقیقت بینگارد و هر کسی به آنها معتقد نیست، آنها را بگیرد بکشد، تنبیه کند، آنها را 

چون فضولی گشت و دست و پا نمود، انسان . این کار فضولی و یاوه گویی است. کافر بداند، این کار غلط است

. بنابراین از خرد ایزدي خودش را محروم کرد. نست خودش را بیان کنددیگر خدا نتوا. بگوید من، من، من

شما به عنوان حضور ناظر بکشید عقب، ببینید که در مقابل . تان را اندازه بگیریدشما یک لحظه فقط مقاومت

ستید؟ مت می کنید یا فضا باز می کنید؟ انعطاف دارید یا جامد هواتفاقات مختلف، وضعیتهاي مختلف واقعاً مقا

هی مقاومت می کنید، نوك به نوك در . پیشرفت خواهید کرد. انعطاف دارید، فضاگشایی، شما باقی خواهید ماند

. هر کی می خواهد باشد. چهار بعد شما از بین خواهد رفت. می آیید، از بین خواهید رفت

جمعی که بر اساس هاي ذهنی من. هاي ذهنی جمعی هستندها منجمع. ها هم همین طور استحتی جمع

اند و مقاومت می کنند، می گویند که بقیه کافرند، اینها یا باید انعطاف پذیرباورهایی به همدیگر پیوند خورده

وگرنه از بین . شوند، نرم بشوند، فضاگشا بشوند و دست از باورها بردارند و از مرکزشان خارج کنند خدا را بگذارند

. خواهند رفت

یک کسی می آورد . این حرف را موالنا واقعاً از ذهن که نمی گوید. به خود گوش کشان کشانمتام که تاآمدهگفت 

حاال وحی، بعضی مواقع می گوییم وحی مال پیغمبران . اوآن کس هم واقعاً وحی می کند به. به ذهن و زبانش

ر موقع فضاي گشوده شده هر کسی به فراخور حال خودش ه. ولی در این معنا به ما هم وحی می شود. است، بله

شما . حل مساله ما باشد االن، از طرف زندگی می آیدحاال وحی ممکن است همین راه. است، به او وحی می شود

از کجا آمد این؟ نمی دانستید . حل ساده را داردنشستید هی فضاگشایی می کنید، می بینید این کار من این راه

. شما
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در این صورت در رنج افتاد و در کوري و . گرفت، گفت من عاقلم و می دانمپس وقتی گفت من و عقلش را دستش

. که تعریف بسیار عالی است،کور و کبود اصطالحی است که موالنا به کار می برد براي تعریف من ذهنی. کبودي

خودمان دقت اگر ما به . هم کور است نمی بیند، هم از بس خودش را به اینور آنور می زند، همه جایش کبود است

ها ها بر اساس شرطی شدگیکنیم، یعنی به من ذهنی مان، خواهیم دید که هم کور است، براي اینکه در وضعیت

. واکنش نشان می دهدهر چی که یاد گرفته

می بینید که شما از جایی رد می . ضربه می خورد، جایش می ماند. ضربه می خورد. این واکنش سبب درد می شود

دو ماه، سه ماه می ماند، بعداً یواش . می زنید به در، این سیاه می شود، این سیاهی هی می ماندشوید، محکم 

چرا؟ در وضعیتهاي مختلف از . همه جاي ما سیاه است از بس خودمان را زدیم به اینور آنور. یواش از بین می رود

.آسیب دیدیم. وك درآمدیمنوك به ن. فضاگشایی نکردیم. تسلیم نبودیم. خرد زندگی استفاده نکردیم

. خداییت شما آسیب پذیر نیست. روح شما آسیب پذیر نیست. ولی می دانید که بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر

و شما به آسانی می توانید این . تان آسیب رسیدهبه من ذهنی. هر آسیبی خوردید، از طریق من ذهنی خوردید

. من اینها نیستمها را بیندازید کهرنجشها را و این سیاهی

925مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پریدند از وفا اندر صفامیجانهاي خلق پیش از دست و پا
می گوید جانهاي انسانها که هشیاري بودند قبل از آمدن به این جهان، حتی شاید تا یک سالگی، دو سالگی هنوز 

بنابراین از شدت وفا که من هشیاري . یعنی می دانستند از جنس خدا هستند. بودندوفادار به آن پیمان اَلست 

یعنی شادي بی سبب داشتند، آرامش بی سبب . ندهستم، من خداییتم، در همان صفا یعنی نابی زندگی می پرید

می کند و ش می خندد، شوخی اهدیدید یک بچه تازه به دنیا آمده اگر سالم باشد از نظر جسمی، هم. داشتند

و از جوانی ،اید االن، آنهایی که هفت هشت سال است به این برنامه گوش می کنندیواش یواش شما مادران دیده

یعنی بچه شان را به . گوش کردند قبل از حاملگی و بچه به دنیا آوردند، االن دیگر با عشق با بچه برخورد می کنند

، به عشق زنده شدند، وقتی به بچه شان نگاه می انده شدهزندخودشان به خداییت. صورت خداییت می بینند

پاسخ می دهد هر لحظه، با شادي . می بینند که این زندگی چقدر شکوفا دارد می شود. کنند، زندگی را می بینند

. ن آدم پاسخ می دهداندپاسخ می دهد، با عشق پاسخ می دهد، با یکجور خند
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ش می خندانند آدم را اههم. ، پنج ساله مثل مثالً دائماً تئاتر اجرا می کنندمی بینید بچه هاي سه ساله، چهار ساله

. ی باشد، هر لحظه داد بزند سرشان نهاناگر سالم باشند، اگر مادرشان عشقی باشد، ولی اگر مادرشان آدم عصب

اینها . بازي کنندهاي این سن و سال که هنوز من ذهنی محکم نشده، بله اینها می خواهندبارها گفتیم رنجش بچه

دارد می گوید زندان می کند همین بازیگوش هستند، ولی بتدریج خشم پدر و مادرها و فشار آنها، آنها را

***پایان قسمت اول *** 
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926مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بندي شدندچون به امر اهبِطُوا
حبس خشم و حرص و خرسندي شدند

جهان، وقتی یاد گرفتند که اسم من اینست، اسمشان یک فکر است و خودشان را مساوي اسم وقتی آمدند به این 

. می بینید که می گوید امر اهبطوا. قرار دادند، مساوي یک فکر قرار دادند، سقوط کردند به اندازه جسم شدند

. ولی این یک طرح است. اندازه من نیستی دیگر االن:یعنی خدا گفت. اهبطوا یعنی فرود آیید، هبوط کنید

در غزل می . به حال خودمان رها نمی کند،فرمان اهبطوا یعنی فرود آیید، خدا ما را همان طور که غزل می گوید

بنابراین حبس . و وارد زندان ذهن شدند. گرچه که تو می دوي جلو، من ترا می دوانم، دنبالت دارم می دوم:گوید

اگر او گفت فرود آیید، یعنی خدا به . می بینید که همین وضعیت ما. ندخشم و حرص و خوشی هاي من ذهنی شد

ولی پس از یک مدتی من گوش شما را ،فرود آیید یعنی دیگر اندازه من نیستید، شدید جسم. ما گفت فرود آیید

. می آورم دوباره با خودم یکی می کنم،می گیرم، می کشانم

حبس خشم و حرص و . گی، تا پنجاه سالگی، سی سالگی تو ذهن بمانیمطرح زندگی این نبوده که ما تا هفتاد سال

. این خرسندي، خرسندي زندگی نیست. ببینید چقدر دنبال خوشی می گردیم. مزه بیرونی باشیمشادي هاي بی

تفاهمی پیدا کردیم در جمع و همدیگر را هم تحریک می کنیم، تشویق می کنیم به این ء درست است؟ ما یک سو

اهم و آن اینکه این حبس خشم و حرص و خرسندي حالت عادي انسان است و حالت نهایی انسان است، تفء سو

. نیست. نیست

. اش استبله این هم آیه. و غزل همین را می گوید

38، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره
فَمنْ تَبِع هداي فَلَا خَوف علَیهِم ولَا هم یحزَنُونَفَإِمّا یأْتینَّکُم منّی هدىۖ◌ قُلْنَا اهبِطُوا منْها جمیعا 

نه به سوي شما رسید، آنها که هدایت مرا پیروى کنند،همه از بهشت فرود آیید؛پس اگر هدایتی از من:گفتیم
.بیمی دارند و نه اندوهی

امروز هم گفت اگر حواستان را به دیگران ندهی، تو ذهن نمانی، دلت به آن عدن، به فضاي . بهشت کجا بود

پس ما آمدیم رفتیم جهان وقتی خودمان را مساوي فکر دانستیم، . یکتایی، همان بهشت متصل می شود دوباره

باید االن . جاي همیشگی ما نیستافتادیم به محدودیت شدید، از بینهایت سقوط کردیم به محدودیت، محدودیت

. هشیارانه در حالی که فضاگشایی می کنیم، اجازه بدهیم گوش ما را بگیرد ببرد با خودش یکی بکند
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و شما می دانید این هدایت چطوري پس اگر هدایتی از من به سوي شما رسید، . گفتیم همه از بهشت فرود آیید

. شما را هدایت می کندبا فضاگشایی، تسلیم، از درون او. می آید

آنها کی هستند؟ آنها کسانی هستند که گوششان را به زندگی می سپارند از آنها که هدایت مرا پیروي کنند، 

طریق تسلیم، یک عده اي هم منقبض می شوند، مقاومت را ادامه می دهند، مرتب قضاوت می کنند، دوباره با 

. آفل زندگی می خواهند، آنها نهچیزهاي آفل هم هویت می شوند، از این چیزهاي

پس آیه قرآن می گوید که اگر شما در این . آنها نه باید بترسند و نه غمگین شوند. آنها هدایت خدا را نمی پذیرند

لحظه تصمیم بگیرید، فضاگشایی کنید و بگذارید او شما را از درون هدایت کند، گوش شما را بگیرد ببرد پیش 

غمناك موقعی می شویم که ما . ا قرار دهد، نباید بترسید، نه هم غمناك خواهید شدخودش، خودش را مرکز شم

هر موقع دیدید که منقبض می شوید، خشمگین می شوید، یکی از آثار هم هویت شدگی باال می . شویمبمنقبض 

ا هدایت نمی می خواهد هدایت کند، ولی شم. آید، بدانید که در ذهن هستید و او نمی تواند شما را هدایت کند

اگر شما همه فکر و ذکرتان این باشد که هر چه بیشتر بهتر، من از . من ذهنی را نمی تواند هدایت کند. شوید

پس . طریق زیاد کردن هم هویت شدگی ها و دردهاست که به زندگی می رسم، کسی شما را نمی تواند هدایت کند

.و شما از طریق موالنا دارید بیدار می شوید. دهاین بینش عمومی غلط بو. توجه کنید که تقصیر ما بوده

927مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اَلْخَلقُ عیالٌ للْاله:گفتحضرتیم و شیرخواهما عیال
یعنی غذا می خواهیم، غذاي آنوري . و از او شیر می خواهیم،پس بنابراین ما جزو خانوار حضرت یعنی خدا هستیم

پس ما غذایمان را از . و گفته که خلق خانوار خداست،پس ما انسانها جزو خانواده خدا هستیم، بله. می خواهیم

از او ،هما این قوت را، این غذا را، این برکت را از کی می گیریم، از جهان؟ ن. کی می گیریم؟ در اینجا می گوید شیر

. چطوري؟ با تسلیم. می گیریم، از خدا می گیریم

928مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم تواند کو ز رحمت نان دهدآنکه او از آسمان باران دهد
. آن کسی که از آسمان درون باران رحمت می فرستد، غذا می فرستد، نه از این آسمان، تمثیلش این آسمان است

ولی می گوید کسی که چهار این تمثیل است، . آره از آسمان باران می آید، خیلی خوب، نان هم ما پیدا می کنیم
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هاي که در این جهان خواستههم ماً می تواند بعد شما را زنده نگه می دارد، انرژي معنوي به شما می دهد، حت

.مادي شما را برآورده کند، زندگی شخصی شما را اداره بکند

یک خانمی هست، خانم زهرا از زاهدان زنگ می زنند، می گویند که آن خرد کل که همه کائنات را اداره می کند، 

ا یادمان باشد که ایشان به صورت یک کلمه این ر. زندگی شخصی و خصوصی من زهرا را هم می تواند اداره بکند

. قصار در آوردند

توجه بکنید که این طرح زندگی که ما آمدیم به . بله اجازه بدهید یک مطلب دیگري هم راجع به هبوط بخوانیم

این جهان و هم هویت شدیم با چیزها، جزو طرح زندگی بوده، طرح خدا بوده، البته نه به این وسعت، نه به این 

ه ماه ولی نَه راط، بارها گفتیم که انسان می آید حتماً باید تو رحم مادرش بماند، رشد کند، برسد و بیاید بیرون، نُاف

ایم ماندهعلت اینکه اینقدر زیاد . اما نه اینقدر زیاد. ما هم در شکم ذهن براي مدت کوتاهی باید باشیم. نُه سال

. ی کنیمبینش غلط ماست که با موالنا داریم اصالحش م

2764مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

آن نباشد مات، باشد ابتالگر شود مات اندر این آن بوالعال
می گوید . بوالعال یعنی انسان بزرگ، صاحب بزرگی، منظورش همین شما هستید که االن تسلیم را تمرین می کنید

بگوییم ما ذهناً یا به صورت من ذهنی کاري نمی توانیم بکنیم، بهتر است مات اگر ما می بینیم هم هویت هستیم، 

. این قضا هم خیلی چیز مهمی است. تن بدهیم به قضا. بهتر است فضا را باز کنیم، کن فیکون کار کن. شویم

ی شوند براي ما، اتفاقات به وسیله قانون قضا، قانون الهی طرح م،اتفاقات براي خوشبختی یا بدبختی ما نمی افتند

،و ما باید فضا را در اطراف آن باز کنیم بدون سوال،هر لحظه بهترین اتفاق براي بیداري ما از خواب ذهن می افتد

مات نه که گیج، منگ یعنی من خودم را سپردم به . این را می گویند مات،قبل از رفتن به ذهن، قبل از قضاوت

. کند، دنبال علل بیرونی استهر کسی قضاوت . قانون قضا و کن فیکون

اگر . چیزي نیستنهمچو. یکی می گوید چرا این اتفاق نیفتاد؟ اگر این اتفاق می افتاد من به حضور می رسیدم

. کسی به شما گفت این کار را بکنید، این کار را بکنید، این کار را بکنید، به حضور می رسید بدانید دروغ می گوید

ا و کن فیکون، کن فیکون یعنی یک نیرویی روي ما کار می کند، همان طور که روي چون این کار با قانون قض

. حیوان کار می کند و ما سر در نمی آوریم. روي همه چیز کار می کند. درخت کار می کند
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ممکن است یک روزي واقعاً علم بشر و دانش بشر که از بینایی ایزدي سرچشمه می گیرد، اینقدر زیاد بشود که ما 

پس بولعال کسی است که بزرگی . گر شود مات اندرین آن بولعال. ولی فعالً نمی فهمیم. ین چیزها را هم بفهمیما

توجه می کنید . بلکه ابتال است،گیجی نیست،یعنی مات ذهنی نیست. او می گوید مات نیست. خودش را می داند

،ه این جهان و خودمان را مساوي فکر کردیمکه موالنا می خواهد بگوید که این هم هویت شدگی که ما آمدیم ب

ما نیامدیم اینجا هی هم هویت بشویم و هم هویت . این طرح خدا بوده و خیلی نباید افراط کنیم در این کار

بلکه یک هم هویت شدگی و یک بیداري باید همه چیز را . براي این نیامدیم،هی درد بکشیم. ها را باز کنیمشدگی

. به ما یاد بدهد

می آییم یک . ابتال یعنی همین هم هویت شدگی،می گوید ابتال یعنی امتحان، ابتال یعنی مبتال شدن به یک چیزي

یک موقعی، اینها هم کار کن فیکون است، ما را . دفعه یک موقعی او پرده می سازد، یک موقعی پرده را می سوزد

درد هشیارانه چشمانمان را باز می کند، می می آورد با یک چیزي هم هویت می کند، ما درد می کشیم، این 

هویت اینقدر درد کشیدم، چرا بروم با این، با آن، با آن یکی هم هم،گوییم که خوب من با این هم هویت شده بودم

بشوم؟ 

یک چیزي از دست دادید، . یعنی جایگزین نکنید. در داستان خاتون و کنیزك می خوانیم که می گوید رفو نکنید

پس ابتال، در واقع مثل اینکه خدا ما را با . ک چیزي جاي آن نگذارید که بدوزید ببینید از اولش هم بهتر شدفوراً ی

یک چیزي درگیر می کند، ببیند این ما را بیدار می کند؟ دوباره با یک چیز دیگر درگیر می کند، هم هویت می 

بعد با یک . که ما آمدیم اینجا هم هویت شویم،داین نباید عادت من ذهنی بشو. کند، درد می دهد تا بیدار شویم

. دو سه تا هم هویت شدگی و بیدار شدن باید ما را بیدار کند. نه. چیز دیگر هم هویت شویم تا بمیریم

2765مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

برَدیک هبوطش بر معارج هایک بال از صد بالاش واخَرَد
، حواسش به خودش باشد، به دیگران نباشد، یک هم هویت شدگی، یک ابتال دگوید اگر انسان حواسش باشمی

و یکبار که . یمشوبیعنی لزومی ندارد به صد تا بالي دیگر دچار . از صد بال او را بخرد.می تواند تمام کند کار را

معارج یعنی جمع معرج به .می شود، باال برودانسان بینهایت را مساوي محدودیت قرار می دهد و از این بیدار 

یعنی یک هم هویت شدگی، یک بیدار از آن یک مقدار . یعنی به مقامات باال ببرد. اسم مکان است،معنی باال رفتن

. این فضا را باز کند یا ما را باال ببرد
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یعنی هر هم . شتري دیده می شوددرست مثل نردبانی که پله پله می رود باال و هر دفعه که می رود باال فضاي بی

هویت هستیم، با آن هم هویت شدگی را که ما باز می کنیم، چشمانمان باز می کنیم، می بینیم با آن هم هم

. خودمان را مقایسه نکنیم. هویت هستم، این در صورتی است که ما تقلید نکنیمبا آن هم همهویت هستم،هم

حاال من کمتر از او دارم؟ او هم برود خودش را درست ،هویت شدگی داردنمی گوییم که ایشان چرا این همه هم 

. اینطوري نیست قضیه. همسرم هم برود خودش را درست کند و من هم درست کنم. کند

در مورد . و نه تنها در مورد فرد صادق است این بیت، در مورد جمع هم صادق است. هر کسی مسئول خودش است

و از آن جایگاه شرف ،این هبوط که تمام انسانها آمدند خودشان را مساوي فکر گرفتند. انسانها به یک انسانیت

و می تواند تمام انسانها را، ،سقوط کردند، بزرگی سقوط کردند، این هبوطی است که باید اینطوري می شد

می ،اسمان باشدیعنی در این مسیر بیداري هشیاري افتادیم به یک جایی که اگر حو. انسانیت را نجات بدهد

.که االن آن قسمت بد را بیشتر گرفتیم.داگر نباشد می توانیم هزار تا بال سرمان بیاور،توانیم به خدا زنده شویم

چیزهاي شیمیایی بسازیم ؟ما مثالً لزومی دارد بمب اتم بسازیم. انسانهایی مثل موالنا آمدند چشم ما را باز کنند

ما درست است که خودمان را مساوي فکر قرار دادیم، مساوي فکر قرار دادیم افتادیم به ؟که آدم را می کشد

ولی اگر یک هبوط ما را بیدار نکند، . دیدمان عوض شد، این یک فرصتی است در جهان براي بیداري ما،محدودیت

ن خواهش می کنم این ابیات م. هم به عنوان فرد می توانیم سر خودمان بیاوریم،هزار تا بال هم به عنوان بشریت

.بعداً چندین بار تا معنا کامالً روشن بشود،را بخوانید

2766مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

از خُمار صد هزاران زشت خامخام شوخی که رهانیدش مدام
. بینیدبکارهاي من ذهنی را . بالغ نیست،هم خام است، خام یعنی پخته نیست. خام شوخ همین من ذهنی است

تاملی . هیچ فضا را نمی تواند باز کند. هایش می شود این را به واکنش وا می داردهر تهدیدي به هم هویت شدگی

حزم اینست که به خودت شک . حزم سوظن است:امروز از زبان حضرت رسول گفت که رسول فرموده. ندارد

. من هم هویت شدگی دارم. من دارم خرابکاري می کنم. ایجاد می کنمکه من دارم درد ،داشته باشی

یعنی آدم هم نپخته باشد، هم . اما اگر کسی بگوید ندارم، این گستاخ باشد، بی حیا هم باشد، شوخ یعنی بی حیا

می شارییک چنین موجودي را مدام، مدام یعنی شراب، شراب آنوري از گرفت. گستاخ و بی حیا باشد، بگوید بلدم
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به خودتان ،توجه می کنید که هم هویت می کند، درد می آید، شما به صورت ناظر و فضا را باز می کنید. رهاند

شک می کنید و پیدا می کنید که چجور خام گستاخی هستم من؟

ایزدي گستاخی ما در اینکه در این لحظه در مقابل اتفاق این لحظه و خدا مقاومت می کنیم و نمی گذاریم خرد 

اینکه ما حرف من ذهنی مان را می گیریم . وارد فکر و عمل ما بشود، یعنی عمل بیدار نمی کنیم، کامالً واضح است

اینکه ما دید خودمان را، دید . کامالً واضح است،و حرف زندگی را نمی گیریم و نمی گذاریم به مرکز ما الهام بشود

او می خواهد خودش را :ذاشتیم، در حالیکه موالنا مرتب می گویدخس خودمان را گرفتیم و دید زندگی را کنار گ

. اینکه ما خام گستاخ هستیم. و از این مسئولیت سر باز می زنیم، این گناه ما واقعاً واضح است،دل شما قرار بدهد

. ولی خام گستاخ را شراب آنوري آزاد می کند

از بی حوصلگی، از بیحالی که شراب . ه معنی درد استخمار در اینجا ب. از چی؟ از خمار صد هزاران زشت خام

از . مقاومت یعنی عایق. چقدر شراب الهی به ما می رسد االن؟ مقاومت انسانها اینقدر زیاد است. بهش نرسیده

ش اههم. شما نگاه کنید خیلی از انسانها هیچ انعطافی ندارند، هیچ پذیرشی ندارند. آنور می آید رد نمی شود

. ؟ خمار داريرخوب خانم، آقا خرد ایزدي شادي ایزدي چطوري رد بشود بیاید به شما آخ. قاومتمقاومت، م

. بیحالی داري

همان قانون . یعنی ما روي هم اثر می گذاریم. خمار صد هزاران زشت خام بیرونی هم می خواهد به تو برسد

. همان اثر را در شما ایجاد می کند،کندفیزیک است که هر کسی از کنار شما رد می شود، با هر دیدي نگاه می 

هر کسی هم که به . یک کسی که به زندگی زنده است، از کنار شما رد می شود، زندگی را به ارتعاش در می آورد

خام شوخ را رها می کند و از شر . مردگی مجهز است، مردگی را در شما به ارتعاش در می آورد، یعنی من ذهنی را

. هم رها می کندهااي ذهنی که زشت و خام هستند آنمن ذهنی خودش و منه

. راجع به اینکه این هبوط، اینکه انسان افتاده به پایین این چیز خوبی است؟داریم راجع به چی صحبت می کنیم

ولی اگر ادامه بدهی در این حال بمانی، این طرح زندگی ،افتادیم که باال برویم هشیارانه. گفت باال باید برویم

. از حد خاك تا بشر صد هزار منزل است:در غزل داریم می گوید. تنیس
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322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

از حد خاك تا بشر چند هزار منزِلَست
شهر به شهر بردمت، بر سرِ ره نَمانَمت

انسان، بشر یعنی کسی هشیاري وقتی خاك بوده، جامد بوده، از آنجا تا بیاید به نبات، حیوان، از حیوان به ذهن 

هیچ موقع سر راه ترا . شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت. را آوردمو من این همه راه ت. که من ذهنی دارد

. براي اینکه تو خودت نمی گذاري،االن که نمی توانم از من ذهنی ترا نجات بدهم. شهر به شهر ترا بردم. نگذاشتم

. اینطوري می خواهد بگوید. ز عقل من که خدا هستم می دانیعقل خودت را بهتر ا. مقاومت می کنی

2767مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

جهان و آزاد شدجست از رِقِّعاقبت او پخته و اُستاد شد
هاي جنبهانسان اگر روي خودش کار کند، تمرکزش روي خودش باشد، قانون جبران را هم رعایت کند و یکی از 

اگر شما در این لحظه خشنود . ش استایعنی جنبه اصلی. قانون جبران همین قدرشناسی و حق شناسی است

و زندگی شما ،باشید، شکرگزار باشید، چرا؟ براي اینکه انسان هستید، می توانید به خرد زندگی دست پیدا بکنید

ذهنی نداشته باشید، جسمی نداشته باشید، من پولم را فقط دید . را خرد کل اداره کند، براي این سپاسگزار باشید

اگر . اینطوري نیستام را می بینم، خودم را مقایسه می کنم چرا به من به اندازه آن یکی نداده، می بینم، خانه

. سپاسگزار باشید براي انسان بودنتان، در اینصورت پخته شدید، استاد شدید

یعنی ما باید مطمئن . مطمئن باشید. قّ جهان، رق یعنی بندگی، آزاد شدعاقبت او پخته و استاد شد، جست از ر

ایم و در ذهن هستیم، یک نیروي بزرگی، یک خرد بزرگی می خواهد ما را آزاد کند، باشیم که حاال که فرود آمده

از می کنیم مقاومت را صفر می کنیم، قضاوت را صفر می کنیم، دیگر با چیزهاي آفل هم هویت نمی شویم، فضا را ب

و باور می کنیم که قوت آنوري، خرد آنوري می آید و هر لحظه می آید و زندگی می خواهد گوش کشان ما را ببرد 

.و هر موقع دردمان آمد می فهمیم که تسلیم نیستیم

شود، هر کسی از ذهن آزاد ب. به تدریج کشیده می شویم به آنور و از بندگی جهان و بندگی انسانها آزاد می شویم

چون من ذهنی بر اساس بندگی این جهان و پرستش این جهان درست . از بندگی این جهان هم آزاد می شود

فکرهاي چیزهاي . مثالً باورها هستند. هر کسی من ذهنی دارد، در مرکزش جسمهاي بیرونی هستند.شده

. خوب پس آنها را پرستش می کند نه خدا را. دردها هستند،فیزیکی هستند
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یادتان . شما این لحظه منصفانه شناسایی کنید، باز بینی کنید خودتان را. ابیات موالنا بسیار بیدار کننده استاین

باز بین که چی و کی را می پرستی؟ یک مشت باور . باز بین، باز بین، خودت را دوباره باز بین:هست موالنا گفت که

. نمی توانید باور پرست باشید ولی بگویید من خداپرست هستم. خدا را؟ باید به این سوال شما جواب بدهیدیارا 

2768مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

شد ممیِّز، از خالیق باز رستاز شراب الیزالی گشت مست
باز کنید ی، شرابی که انسان را آزاد می کند و از جنس جاودانگی می کند، یعنی اگر شما مرتب فضا را لشراب الیزا

هر شرابی که شما را بیدار کند از . و باز کنید، فضاي گشوده شده گیر شما می آید، این شراب جاودانگی است

دردها را شناسایی کنید و اینها را ،ها را شناسایی کنیدخواب ذهن و سبب بشود شما هشیارانه هم هویت شدگی

. شراب الیزالی یعنی شراب جاودانگی. یزالی مست می شودو انسان از شراب ال. بیندازید، این شراب الیزالی است

. یز می شویدمو م،و شما یواش یواش مست دارید می شوید

یعنی االن تشخیص می دهد این فکري که می آید از خشمم است، . یز یعنی حق را از باطل تشخیص می دهیدمم

. حضور زنده شدیدشدید یعنی بهممیز وقتی. یز یعنی اینمم. از من ذهنیم است یا فکر از طرف زندگی است

وقتی انسان . وقتی انسان رنگها را می بیند، یعنی به نور بی رنگ مجهز است. وگرنه به حضور زنده نمی شدید

مثل پول آدم، مثل تن آدم، مثل هر چیزي که با . که در حال گذراست،باالخره می فهمد که چیز آفل یعنی چی

که اینها همه آفل هستند و دل نمی بندد به اینها، فکر می توانی تجسم کنی 

آن این لحظه است و آن آگاهی همیشگی از . آن الیزالی است. پس به چی دل می بندد؟ به چیزي که آفل نیست

از جمله انسانها دوباره ،بنابراین یعنی از خالیق، خالیق یعنی هر چی که خلق شده. آن خداست،این لحظه است

یواش یواش که به ما اسم ،تا دو سه سال اول هم اینطور نبودیم،اول اینطور نبودیم ما. نید باز رستمی بی. می رهد

فکرپسما،کنندمیداصیک فکر را که صدا می کنند، ما را . مان را یاد دادند، ما فهمیدیم ما مساوي فکر هستیم

منکهذهنیتصویرهمینیعنیمن،استفکریکمنفهمیدیم،مناصطالحِ،دادندیادمابهرامنبعدهستیم؟

بهتوانممیمنراچیزهابعضیکهفهمیدیم،دادندیادمابهفکریکهمرامنمالِگفتمبعد.ساختمخودماز

نتیجهدر،کنمبزرگ،کنمبزرگ،بکنمبزرگرااینو،بکنمذهنیتصویراینجزوجوريیکو،کنماضافهخودم

شدهخلقچیزهايبهوابستهاستخالیقبهوابستهذهنیتصویراین،ذهنیمننامبهساختیمذهنیتصویر

.استشدهآفریده،است
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کهرافکريشماخواهدمیخدایعنی.آفرینیممیمالحظهایندررافکريهرمناصل.استخالقمناصلولی

را؟کاراینبکنیدتوانیدمی،بیافرینیدلحظهایندرخودتان،نباشدپوسیدهوقدیمیفکرِکنیدمیلحظهایندر

شودبپختهمدتیذهندرانسانکهبودهاینبرايهبوطولی،کنیصبربایدتوانینمی،شديزندهخدابهپس

بهکندمیبازرااینو،آوردمیدردوچیزيباکندمیهویتهمراماکند؟میچکارقضاقانونهماآلنیعنی

.دهدمینشانشما

میپیغامشمابهزندگیبالفاصله،هستیماینمساويماگوییممیما،کندمیهویتهمآفلچیزیکبادوباره

پولممساويمن؟هستمچیمساويمنباباباالخرهپرسیمیشماباالخره.نیستیاینمساويشمانه،فرستد

.اینهاازکدامهیچ.کنیدمیپیداراجواب؟هستمچیمساويپسنیستمهمسرمنیستممادرمپدر،نیستم

اینازهیچکدامکهفهمیمی،الیزالی،هشیاري،خودتخود،خودتبااوماندمیدیگر؟ماندمیچیخوب

؟ردیگچیازرستبله.نیستیتوآفلچیزهاي

2769مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

دیدشانبیوز خیال دیدةز اعتقاد سست پر تقلیدشان
باورهايواعتقاداتازیعنی،پرتقلیدشانسستاعتقادز؟خالیقچیِاز.رستبازخالیقازگفت؟کنیدمیتوجه

هیمرتبباورهااین،باشیمهویتهمآنهابامرکزمانبگذاریمراباورهایعنی،ذهنیاعتقادیعنیسست،سست

،نیستدرستیااستدرستاین پرستممیواینجاگذاشتممنکهراباورهااینکهناراحتیمما،ریزندمیفرو

؟اینجاگذارينمیراخداچراخوب،عذابیمدردائماً

بهدیدبیدیدهاینازکهخیاالتیتمامو،گرفتیمدیگرانازماراسستاعتقاداتاینهمهیعنی،تقلیدازآکندهو

هم،ذهنیمنچشمیعنی،نداردبصیرتکهچشمییعنیانشدیدبیدیدهگویدمیکنیدتوجه،دهدمیما

.نیستدیدواقعاًکهدیدهايآن،بینیممیراآنخیاالت،مرکزماندرگذاشتیمکردیمعینکشدگیهویت

2770مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

اي عجب چه فن زند ادراکشان
نشان؟جزر و مدّ بحر بیپیش 

چهداردفنیچهباورمندي،باورپرستی،پرتقلیدادراك،ذهنیمنادراك،شگفتاکهپرسدمیشماازدارد

بکند؟تواندمیکارچه؟داردداناییچه؟داردمهارتیچهدركجوراین؟داردصنعتی
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2770مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

نشان؟پیش جزر و مدّ بحر بیادراکشاناي عجب چه فن زند 
ماسرنوشتکهاستآنو،آنجاستازفیکونکن،کندمیتعیینراقضاکه،نداردنشانکهیکتاییدریايیعنی

وشودمیچیفرداحاال،دارماسترس،دارمغصهدانمنمیوماناراحتیهايومافکرهاياین،کندمیتعیینرا

میچیزيیک،باالرودمیپائینآیدمیهی،داردمدوجذر،بحرایندارد؟برديچهدارد؟ارزشیچهاینها

سرنوشت، می خواهدکندتعیینرامازندگیخواهدمیکهخداعقل،کلخردمقابلدر.بدهدنشانمابهخواهد

دارد دارد؟برديچهمافکرهاياین،حالهربههستیماونفوذزیرماو،کندبیانماازراخودش،کندتعیینراما

بقیهکهکردمتکراردوبارهخواندیمکهرااولبیتاین.بپرسیدخودتانازهمشما.رااینپرسدمیماازموالنا

:گفت.بدهیمادامهراغزل

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گوش کشان کشانمتام که تا به خودآمده
و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمتبی دل

ماکهبودایننشانوببرمخودمطرفبه،بگیرمراتوگوشآمدممنکهگویدمیاینطوريزندگییاخدازباناز

میراگوشمانیاداردراهدوو.یماافتادهذهنبهیماشدهجداونیستیماوطرفدرو،رویمنمیاوطرفبه

میدردشگوشمانو،کشدمیزوربهگیردمیراگوشمانیاگیردمیصورتفضاگشاییبااینواوبهسپاریم

،ببردبینازراماذهنیخود،کندخالیراماماديدلکهاستاینمقصودو.کشدمیطرفشبهزوربهیعنی،آید

.بدهدقراردلشدررامایا،بدهدقرارمامرکزدرراخودش

322دیوان شمس، غزل شمارة مولوي،

ام بهارِ خوش پیشِ تو، اي درخت گلآمده
فشانمتتا که کنار گیرمت خوش خوش و می

سرخگلبهانسانکهاستموقعییعنیخوشبهارماآمده،رسیدهانسانبهارپس،استبهاراآلنگویدمی

.نیستناخوشبهارِ،استخوشبهارِ.استشدنبیدارزمان،کندبیدارراماآمدهخدا.شودمی بازحضور

خوشبهارِ،استخوشبهارِاآلنولی،کردیمزمستانرااینماکهبدهدتوجهمابهخواهدمیموالناکنیدتوجه

اینبرايکهبشودبیدارباید،کردهپخشرادردهاوکردهایجاددردذهنشدرانسانسالهزاران،استانسانیت

.استبودهخوشبهارهمیشه،استبودهنیامدهکار
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بهارِمنبراياینازپسگیریممیتصمیممافرداًحداقلاستخوشبهارکهفهمیممیموالنازبانازکهاآلن

گلدرختشماشخصهمینیعنی،انسانايهستیگلدرختتووتوپیشآمدم:گویدمیخدا.استخوش

،توهم،آیدمیخوشممنهمیعنی.خوش،خوش؟جوريچه،بگیرمکنار،کنمبغل؟کنمکارچهراتوتا،هستی

گیرممیبغل،بشويبیداربلکه،دهممیماساژهی،دهممیفشارراتویواشیواشمن،آرامشباتوآم،شاد

.دهممیفشار

افتادهلجماباخدانیستبهارگوییممیماکهماستتفاهمء سوخاطربهکشیممیدردهمهایناینکهپس،بله

راکارهاآنماو،کنیدباورپرستی،بکنیدراکارهااینبایدگفتهمابه،باالآناستآدمیکخداکنیممیفکر

مابهرابرکاتبهترینوراماکندبیدارخواهدمیاولحظهبهلحظه.نیستچیزيهمچون،گرفتهرامااونکردیم

.کنیمکارچهدانیمنمیماوبدهد

تا،کنیدمیبازرافضااطرافشدرشماوآوردمیبوجودقضارااتفاقیلحظههراستتسلیماین ،دانیممیاآلن

فضایعنی،بدهیدگوشحرفهایشبهیعنی،بسپاریداوبهراگوشتانشمااگرو.بگیردکنارراشماخوشخوشاو

یواشیعنیاستخوشآینداینقدربدهدفشارراماآرامآراممرتبکندبغلیکیانگارخوشخوشاو،کنیدبازرا

.خداستزبانِازراتوگیرممیدارمآغوشدریواش

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ام که تا تو را جلوه دهم درین سراآمده
همچو دعايِ عاشقان فوقِ فلک رسانَمت

تایعنیسراایندرراانسانتوآمدممنگویدمی.استبیداريزماناآلنیعنی،آمدمکلمهاینبهکنیدتوجه

چهانسانشکوفاییدانیدمیشماو.راتوکنمشکوفایعنی،توبهبدهمجلوههستیجسماینيتوکهزمانی

بهذهنشدرکنددرستگلیمرااینهاو،کندجمعپولزیاديمقدارکهنیستاینانسانشکوفایی،استجوري

راتو،توبوسیلهبدهمجلوهراخودمیعنیدهمجلوه،استآنبهشدنزندهماشکوفاییِ،نهبدهدپزاینها

.کنمبیان،کنمصادرتوازرابرکتمجورهزار،کنمبینهایت

یکینقاشیدریکی،موسیقیدراستهنرمندیکی.استگفتهمثالًراشعرهاهمینآمدهموالناهمینبینیدمی

راانسانکهادبیاتیایجاددریکی،هستکیانسانکهمعنویتبیاندریکی،پزشکیدریکیسازيساختماندر

اودادنجلوه،معنويبصورتهم،ماديبصورتهم،دهدمیجلوهراخودشداردخدا،موالنامثل،کندمیبیدار
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میشکوفاماچهاربعداینهمماديبعد،معنويبعددراوستسکونِ،اوثبات،اوابدیتوبینهایتبهشدنزنده

وجودذراتتمامدرجان، اعألجانداريوعالیاحساساتوخالقوسالمفکر،سالمبدن،صورتبهترینبه،شود

شمادرراخودشخواهدمیخداچرا؟،هستیدآرامهمیشه،هستیدشادهمیشهشما.آیدمیدرارتعاشبهما

.جهانهمیندرکجا؟در،شمادرکندگرجلوهراخودش،کندبیان

راهایتخواستهخواهممی،منبهرسدمیآیدمیکهعاشقاندعايمثلکنمبینهایتراتوآمدممن،بله

خلقهمباتوومنو،هستیکیبدانیتوو،کنمیکیتوباراخودمخواهممی،کنیخلقتوخواهممی،بشنوم

بدهمانجامخواهممیمنکهتوگریهايجلوهازیکیاصالً،باشدمنةاندازتوةاندازخواهممیضمندرو.کنیم

شرطیبهبکنمراکاراینآمدممنو.بشويتوانیمیو،بشويمنةاندازتوخواهممیکهاستاینخدازباناز

.پیچانممیگیرممیراگوشتشود؟میچیندهی،مندستبدهیراجانتگوشکه

،ماناآگاهی،ماستتقصیرِکشیممیماکهدرديهمهاین،شدهپیچاندهگوشماننفهمیدیمچونماکنیدتوجه

اینبدهیداجازهبله.موالناۀبوسیلکی؟ۀبوسیل،ردیگفهمیممیاآلنما،شدیمپرستجسمما،مابودنخرافاتی

زیاد،بشویدحفظ.کنیدحفظ،بخوانیداینقدرشمارااینهاکنممیخواهشبخوانمخواندمبارهاکههمبیتچند

متواضعبایدشما:کهگویدمیبیتاینتويمثالًو،بماندیادتانهندسهقضایايمثلهمیشهاینهابلکهبخوانید

فوقراشماتوانمنمیمننکنیدراکارایناگرو،تانعملوفکربهبشومجاريمنبگذاریدوباشیدصفر،باشید

.بشنومراحرفتانتوانمنمیمن،برسانمفلک

1257مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

زور را بگذاشت، او زاري گرفتاي خُنُک آن کو نکوکاري گرفت
فضاولحظهایندراستتسلیمیعنی.کندمیفکرو،کندمیعملبیدارگونهوآگاهانهکهانسانیحالبهخوشا

ایندرزندگیخردکهعملیهر.استنیکعملِ،عملاینو،ریزدمیعملشوفکربهزندگیخردوگشودهرا

عملِاین.استبیدارعملِاینشودمیعملش،شودمیفکرشوارد،شودمیجاريماصفرِمقاومتازکهلحظه

ازمثالًبزندسرذهنیمنازکهعملی،آیدنمیذهنیمنازعملاینکهاستهمیننیکعملِتنها،استنیک

ازدانممیمناینکهازماخودنماییازماحرصاز،بزندسرماطمعاز،بزندسرماخشمازمثالً،بزندسرماخشم

.باشدنکوتواندنمیاینبزندسرهیجاناتۀبقی،ماحسادت
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،دهیممیانجامنیکیکاریکدهیممیراپولمانماظاهراً،خیریهراهیکمثالًبدهیمدالرمیلیونهامااینکهولو

نداریمحضورآنموقعما.نیستیمتسلیمما،نیستدلمانتهاز،کنیممیریارويازولی،زنندمیدستهمهمه

کمکدالرمیلیونیکتوانممیمن،دارمپولدالرمیلیونهامن،هستمکیمنکهبفهمندمردمبگذارگوییممی

زنندمیدستمردم،کندنمیشمابهکمکایننیستنیککارِاین.توانممیفقطمن،تواندنمیکسیهر،کنم

منگویدمیکسیهر؟بگذاریمکناررازورماشودمیبگذاشترازورگویدمیراهمین.مانیدمیبستهشماولی

.استذهنیمنمالِزور.نیستصفرآدمآنرسدمیزورم

منازهمیشهزورحرف.آیدمیآنورازحتماًحرفاینبشونددرستوکنندقبولمردمکهبزنیمحرفیمااگر

ببینیدشما.کندمیخوردراانسانورودمیبینازبعد،داردکوتاهیبعدیک،نیستاثرگذارهیچآیدمیذهنی

ردیگتوانیمنمی،گویندمیزورمابهآنهابعداً،سالدوازدهسالده؟استسالچندگوییممیزورهایمانبچهبه

میعملعشقبستانبدهواودرهشیاريشناسایی،عشقطریقازکردیممیبازرافضااگرولی.بگوییمزور

هیچمنیعنی ،صفرم،صفرم،صفرممنکه،صفرةاندازوصفرمقاومتیعنیزاري،زاريطریقازیعنی،کردیم

میراموالناحرفماچرا.پذیرندمیمردمببینیدعملدر.دهدمینشانراخودشاثرعملدروندارمزوري

.معنیشاستهمینزاريبله.نیستآندرزوراینکهبرايپذیریم؟

میآنورازهستقدرتیهر،نداریمقدرتیخودمانازکندانیممیهستیمتسلیمحالِدرماهمیشهیعنیزاري

میداردزاريکهکسی.راچیزهمهکنممیعوض،کنممیدرستزورمبامنگویدمیداردزورکهکسی.آید

معتقدبیرونیعللبهداردزورکهکسی.نیستیمايکارهما،کندمیکارقضاکندمیکارفیکونکنکهداند

کهاستاینسرصحبتۀهم،باشمبایدمن،نه:گویدمیخداقانونولی.کردشودمیکاريهمهزورباکه،است

ولیخواندیمرااینها،ذهنیمنهمین،حیابیخامِ:کهکردتعریفامروزکهباشدناپختهکهکسی.باشمبایدمن

خوانممیهمباز

1258مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

دستت بگیرد عاقبتهم قضا گر قضا پوشد سیه، همچون شَبت
بودهقضااینکهشدیدمتوجهشما،شدنمحدودیتجنساززمینبهآمدنشدرانسانسقوطدرهبوطدرامروز 

وقتیولی.استشبمثلکردیمدرستذهنیمنآمدیممانه؟یاپوشاندهشبمثلراما. بودهالهیقانونیعنی

،کندمیآزادراماقضاهمان،چیزهاباکردههویتهمراماآوردهکهقضاییهمان،بشویمتسلیم،کنیمبازرافضا
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اینقدر.نباشیدنگراناینقدرپس،ذهنیمنزورنه،ذهنیمنتدبیرنه،گرفتخواهداوعاقبترامادستو

بکنمراکاراینمنکهنگوییداینقدر.نکنیدمنممنماینقدر.باشیدنداشتهعجلهاینقدر.باشیدنداشتهاضطراب

.شودنمی،شودمیاینطوري

درهستیگويمثل:گویدمیکههستآخربیتدرهمغزلدرفیکونکنهمیشهابیاتاینخواندندرهمباز

ولیدهممیحرکتت،هستممواظبتیعنی،خودمدوممیپشتتدائماًولی،دوانَممیراتومن،منچوگانحکم

شبواردآوردممن.بیفتیگذارمنمیمنوگرنه،بیفتیخودتتوکهباشدچیاینکهمگر،نیفتیکهمواظبم

خدازباناز.راتوآورممیبیرونهمشبازراتوکردم

1259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند
امروز.کندمیمتالشی،گیردمیشماازراشدگیهویتهمیکآیدمیقضابارصدهاابیات،اینبهکنیدتوجه

حمله،کندمیهویتهمراماچیزيیکبا.همینیعنیابتالابتال،کندمیمبتالگفتمیگفت،میراهمینهم

هست؟چیآن.بدهدنشانخواهدمیمابهراچیزيیک. الهیقانونقضا،کی؟،کندمیمتالشیرااینکندمی

متالشیبشویمهویتهم،بکندمتالشیشویمبهویتهمبایدچقدر،دارددردکاراینولی.نیستیماینماکه

گیرید؟میراپیغامفهمید؟میشماهست؟چیآن،بفهماندمابهزندگیخواهدمیچیزيیکبکند؟

شویممیهویتهمچیزيیکبا.باشدگستاخیعنیباشدشوخخامِانسانمگر.استکافییکبارگفتموالنا

یا،دیگرچیزیکبادوباره،بشودهویتهمدیگرچیزیکبادوبارهباشدگستاخخیلیبایدآدم،کندمیمتالشی

چهاینها.بودماتاصطالحش،شودمیاینمات،شودمیایندنگومنگکسیهربا.باشدپرتحواسش

نکند.گیردمیمنازرااینهاچیزهابهچسبممیمنکه،اصالًاستچیجریان،گوییدمیشمااستايبرنامه

،شوبیدارمنیتو،منبهبچسبم؟کیبهپس.نچسبگویدمی،گرفتیراپیغاماالنبله.نچسب:گویدمیدارد

؟توبهبدهمدردبایدردیگچقدر

1260مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

زندبر فراز چرخ خرگاهتصد بار اگر راهت زنداین قضا 
میذهنیمنبامادوبارهبعد،شوتسلیمبرومنباگویدمی.زندمیراراهمان،مارویممیذهنیمنباباالخره

،گویدمیچیزيیکوآیدمیماهمسر،دیگریکیبهندهراحواستگفتیم.بازهمگفتیممطلبدوتاامروز.رویم
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امتحان، گفتزندمیراراهمان.کنیممیاشتباه،آنبهرودمیحواسمان،دهیممینشانواکنشوپریممیما

دیگرگوییدمیشماکنید؟نمیباور،خداستامتحانگفتههمسرتانکهچیزيآنهمشاید.راتوکردممی

،کندمیخشمگینراشمادوهر،افتدمیاتفاقدوتابیرونرویدمی،زنیدمیبشکنورسیدمحضوربهحسابی

.دیگرافتادهجوريهمینکنیفکرشایدشما؟اتفاقاتاینگویدمیچی

کهبگویدمابهزندمیراماراه، دارندپیغاماتفاقاتآیدمیهاپیغام،نهایتشبیخردباماستدنبالقضااین

خیلیماکندمیسبزماجلويچیزيیک،زندمیراراهتبیرونیچیزهايهنوز،زدراتوراهشودمیهنوز

.شویممیهویتهم،استخوبیچیزخیلیاین،کندنمیکهنگاهکسیگوییممیما.اینبهشویممیمندعالقه

خواهممیمعذرتگوییممیما،هستیگوییمیکهطوراینببینم،راتوکنمامتحانخواستممیگویدمیخدا

،زندمیراماراهاینقدر،زندخرگاهتچرخفرازبر. کندنهایتبیراماخواهدمیچرا؟.کنمنمیراکارایندیگر

بشويزندهمنبینهایتبهتاکنکار،کنیکارخودتروي،کنیکار،کنیکارخودترويبایدکندحالیمابهتا

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ايربودهیی از صنمیام که بوسهآمده
باز بده به خوش دلی خواجه، که واستانَمت

روزبود؟کیآنو.ايدزدیدهاستخودشکهخوشگلبتیکازايبوسهیکتوانسانايگویدمیخدازباناز

راآنخواهممیحاال،منازگرفتیتو،دادمتوبهراشناساییبوسهآنمن،بلهگفتیتوکهموقعآن.بودالست

،بدهپسرابوسهاینخوشدلیبابیاتواما.کنیعملو،بیاوريدرهشیارانهصورتبهراشناساییآن،بدهیپس

یک،داردوجودشناسایییکمادریعنیچی؟یعنی.گرفتخواهمتوازرابوسهاینمنشدهمهزوربهوگرنه

.هستیمخدانهایتبیجنساز،ابدیتیمجنسازکهبشناسیمتوانیممیماکه،داردوجودقدرتی

غلط،هستیمچیزهاجنساز،هستیممحدود،هستیممادهمااینکهشناساییوهاشدگیهویتهماینتمام

میحرفداریمباهم،اخالقیخوشیعنیخوشدلی.نیستخوشدلیبهایزديفرمانبهکردنعملاینهاو.است

توکنمحالیتوبهباید؟بکشمراگوشتباید؟مکنیتلخیاوقاتبایددهی؟نمی.بدهپسگرفتیبوسهیک،زنیم

گویی؟نمیاالنرابلهآنچرا،بلهگفتیتو،کرديشناساییتو،هستیمنتو؟هستیکی

فضابه،قضاقانونبهدادنتنبا،لحظهایناتفاقبهگفتنبلهبا؟بگوییمتوانیممیجوريچهاالنآن بلی را 

کارقضاوتومقاومتیعنی.نداریمدیگريکارهیچگشاییفضاجز،لحظههردرولحظهایندرمایعنی. گشایی
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وکنیدمیمقاومتکی،کهندهیدقرارافکننورزیرراخودتانچراشما؟موالنابگویدجوريچه،اصالًنیستما

آنبهبایدهشیارانهشمایعنی؟استسخت.کردماشتباهمن،نیستمنکاراینبگویید؟کنیدمیقضاوتکی

.هستمخداابدیتونهایتبیجنسازمنکهبرسیدشناسایی

،نرفتنذهنبهیعنینرفتنزمانبهلحظهاینازوماندنلحظهایندروابديلحظهاینازآگاهییعنیهمابدیت

اینازآگاهولحظهایندرنهایتبیداريریشهباثباتیکوسکونیک.بیاوریددرعملبهرااینبایدشما

همخداو. بلهبرد؟میکارموالنا،گویدمیرااین.هستمهم خالق،کندمیکارهمذهنموماایستادهاینجا،لحظه

. شنودنمیخداکرمازواستهالكواستزیانکهدعاهابس، بدهرااینبدهرااینبدهراایننیستاینگفتم

140وم، بیتدمولوي، مثنوي، دفتر 

پاكیزداننَشنودمیکَرَموزهالكواستزیانکاندعاهابس
اصال؟چییعنیاین.استدارخندهخدانظرازاصالاینهابده،راآنبده،رااینگوییممیکهدعاهاییاین

773، بیت پنجممولوي، مثنوي، دفتر 

ست و کُلی کاستنظن افزونیاز خدا غیر خدا را خواستن 
اینهاکنذلیلراآنبگیر،فالنیازرااینوبدهرااینبده،رااینهاگوییممیاینکهبهتر،بیشترچیهرفکرِیعنی

اینها.نیستدعاایناست،حرصایناین،استحرصاست،بهتربیشترچههرفکریعنی،استافزونیظَنِهمه

.کندمیحوصلهفعالوکندمیاغماضخدا:گویدمیخوشبختانه. داردمنفیاثرات

***پایان قسمت دوم *** 
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322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

توییگُل چه بود؟ که کُل تویی، ناطقِ امرِ قُل
گر دگري ندانَدت، چون تو منی، بدانَمت

کهاستدرست:گویدمیاالن. بشکُفانمراتوگلآمدماستخوشبهارهماالنو،هستیگلدرختتوگفتباال

درخواهممیدارمخرَدمنچههرهستی،منمقصودتوهستی،منتوهستی،کُلتواصالچیهگلگل،گفتم

فرمانرا،قُلامرمنو،منبهشويمیشکوفاکهمنیجزءتوهستیمنتومنی،امتدادتوبدهم،قرارتواختیار

منکهبگویعنیقُلفرمانکنندهوبیانگویندهیعنیتویی،قُلامرناطق.کنماجراخواهممیتوطریقازراقُل

. هستیانسانايتوگفتمقرآندر

توذهنیمنکهشناسدنمیراموضوعاینذهنیمناگراستذهنیمنهمیشهدگرينداندت؛دگريگر

پسهستم،توهممنوهستیمنتوکهآنجاازمنی،توچون.شناسندنمیهمدیگرذهنیهايمنشناسد،نمی

توذهنیمناگرشناسم،میراخودمجنسرا،خودمامتدادکهمن:گویدمیخدایعنی.شناسممیراتوکهمن

امرناطقما.آمدیمچیبرااصالهستیم،کیدانیمنمیذهنیمنعنوانبهمااینکهیعنیچی؟یعنی.شناسدنمی

.اویعنیهستیمقل

کندمیزندهبردمیرامااو،بدانیمرازندگیازمقصودو،باشدخودمانرويودیگرانبهندهیمراحواسماناگر

دردانیدمیقُلامر. شویممیقُلامرناطقآنازپسعدن،آنبهیکتاییفضايبهشویممیمتصلماخودش،به

حضرتبهفقطقل:کهگویدمیموالنااالنو.بگوراآنبگو،رااینبگو،شما:گویدمیرسولحضرتبهآمدهقرآن

قلامرصورتایندرشدمرکزشانخداوقتیشدندزندهیکتاییبهکهوقتی.استهمهبهبلکه،نیسترسول

کهمناماشناسدنمیراموضوعاینذهنیمنو.استانسانهاهمهاست،همهبرايفرماناینهمه،برايآیدمی

حاال،شناسممیراتومنو،دیگربله:بگوپس،بدهپسرابوسهبله،بگوگویممیهماالنوفرستادمراامتدادم

.هوشیارانهبشناسی،رامنهمتوخواهممی

بهبلهبگویید،رااَلَستروزبلههمانکنیدبازرافضاشناسی؟نمییاشناسیرامیایشانشماصحبتهااینباحاال

باید،آوردمیپیشقضارااینافتدمیاتفاقیهر:استاینکارمانمایعنی،گشاییفضایعنیلحظهایناتفاق

کهگویدمیمابه،آیدمیخرديیکشدهگشودهفضايازبماند،طوريهمانبگذاریمرااتفاقکهنهبله؛بگوییم

.کنیممیداریماشتباهماکجا
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بهکنیزكوخاتونداستاندررااینها.ندارددانشذهنیمنکند،میایجادذهنیمنرامصیبتهاتمامکنیدتوجه

چونکه،بگیریمبایداوازراداناییوبیناییاین.نداریمدانشمتأسفانهو،داریممحدوددانشما.استگفتهما

بایدقُلامرناطقصورتبهماکههمرادانشآنکنیمنمیرهارااینومانذهنیمختصردانشبهچسبیدیم

. آیدنمیگیرمانبگوییموبدانیم

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

من توییجان و روانِ من تویی، فاتحه خوانِ
بخوانَمتفاتحه شو تو یکسري تا که به دل 

یعنیفاتحهمن،خوانفاتحهتویی،منخوانفاتحه!عجبهستی،تومنروانجانکهگویدمیشمابهخدااالن

شود،میمناندازهبهکندمیبازکند،میبزرگکند،میبزرگراخودشکهکسییعنیمنخوانفاتحهگشایش،

همرامعنیاین.بخواندبیمارسربرشفابرايرافاتحهسورهکهکسینوشتهاینجاالبتهاینکه،نهخوانفاتحه

. بشودخدااندازهبهتاخودمرکزگشایندهیعنیخوانفاتحهاینجادرولی.دهدمی

فاتحهمامردگانبراي. استغلطاینو،دیگراستتمامکارشیعنیفاتحهگویندمیمردمفاتحه،ضمندر

تنمرگازبعدیعنی،استشدهشروعزندگیو،شودمیشروعداردشانزندگیکهاستاینشامعنی،خوانیممی

خواندهاشفاتحهفاتحه،دیگر،استشدهتمامکارشاینکهنه،استبودهاینمنظورو،شودمیشروعزندگیتازه

چیهرکهاستاینشرطش.استچیدرستشمعنیگویدمیمابهموالنا. ایناستغلطمرد،یعنیآقا،شد

.باشیمخوانفاتحهزودتر

بهتبدیل،کندمیپیداشفاذهنیبیماراینیواشیواشذهنی،منبیمارسربرکنیدمیبازرافضاشماوقتییعنی

وجاناست،قبلیبیتدنبالهاینیعنی،شودمیتبدیلخدانهایتبیبهو،استسالمکهشودمیانسانییک

بهموقعآنبعدندارد،فرقیمنروانباتوروانتویی،منروانوتوییمنجان:گویدمیخداتویی،منروان

بشو،داريفضانهایتبییعنیبشو،فاتحهشاههماصالبیاتوهستی،توهممنگشایشیافاتحهگذارندهنمایش

.بشونهایتبیبشوگشوده

دیگرکنگشادهرامرکزت. بشويتوانیمیبشو،مننهایتبیبهتبدیلیکدفعهیعنیسري،یکتوشوفاتحه

شوبازشو،بازشو،بازشو،بازشو،بازشود،میهماینندهی،نشانمقاومتاصالاینازبعدبگیرتصمیمنبند،

شوفاتحه. دیگرنکنراکاراینشويمیبستهکنیمیمقاومتموقعهرنشو،بستهدیگرشو،بازطرفهیکیعنی



# Programگنج حضور757برنامه شماره 757

39: صفحه

بیاورم،توانمنمیراذهنیمنکهمن،بیاورمخودمطرفبهرادلتبخوانم،رادلتبتوانممنکه،سريیکتو

.بیاورمدلطریقازدلم،بهبیاورمراتومنتابشوگشوده

جسم،شدیمجسمشدیم،هویتهمچیزهاباخودمان،رفتیمخداسمتبهذهنمانباحالبهتاماکهکنیدتوجه

جسماینجوريکیحاالکهکردیمفکرو،کردیمفرضجسمهمراخداطریقآنازو،مرکزمانگذاشتیمهمرا

همماتسلیمبالحظههر،استدرستاین.استغلطذهنیتجسماتوتلقیطرزاین.برودآنسويبهما

نیستاینخوانفاتحه. باشیمخداخوانفاتحهلحظههر،کنیمتجربهخودماندرراخداییروانوجانتوانیممی

بگذار،بشوجدیدانسانبشو،بازبشو،بازبشو،بازیعنیخوانفاتحهبخوانید،راقرآنسورهیکبیایدشماکه

وکنیدبازرادرونفضايبعدبهلحظهاینازتوانیدمیشماشخصهمینیعنیخوانفاتحه. بشودشروعزندگیت

. بشودشروعشمازندگی

شوهریاگرفتمزنمثالگویندمیکنند،میحوالهخودشانماديزندگیمختلفمراحلبهرازندگیشروعمردم

خانهشود،میشروعزندگیمشدمداربچهشود،میشروعزندگیمگرفتمدیپلمشود،میشروعزندگیمکردم

بازنشستهاست،شدهشروعزندگیدیگرموقعآنباشدخواباتاقتاپنجبشود،بزرگامخانهآنجابرومبخرم

میریممیافتیممیهمبعد.شودمیشروعزندگیمانکنیممیکیفومسافرترویممیونیستکاردیگربشویم

.نیستاینطوريشود،میتمامزندگیمان

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ايجستهصید منی، شکارِ من، گر چه ز دام 
دام باز رو، ور نَرَوي برانَمتجانبِ

راخودشکردهمعطلرفتهاستخودشامتدادهمانسانگوید،میانسانبهخدااست،آشکاروصریحخیلیبیت

بهکنیمیشکارراهاجسمداريهی،شديصیادرفتیتوکننگاه:گویدمیشدگیها،هویتهموذهنتوي

چیزيیکبشو،هویتهمیکاست؛امتحانایناست،ابتالاینبودمگفتهرااینمن،کنیمیاضافهخودت

گفتمکههمانطورشکارچیِتو.نیستکردنصیدتو،حرفهایناي،فهمیدههمراآنبفهمی،توخواستممی

. نیستیمصنوعیاعتبارات

ازدانششدارد،پولبیشترهمهازدارد،راچیزفالنبگویندمابهمردمکهکنیم؟میشکاراشهمهچیبرايما

کهاستایناصلشولی.هستندمصنوعیاعتباراتهمهاینهاداند،میهمهازبهترراچیزفالناست،بیشترهمه
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ببرم،کنمشکارخواهممیراتومنمنی،شکارتونیستی،شکارچیخودتتومنیشکارتو:گویدمیشمابهخدا

.منشکارمنیصید.کنمیکیخودمبا

وشویممیتسلیممالحظهایندرهوشیارانهکهاستموقعیدامکنیدتوجهاست؟کیداماي،جستهدامزچهگر

وکندمیبازرافضاشود،میتسلیمکسیهر. افتیممیعشقدامبهیعنیما،گردناندازدمیراطنابشعشق

شاديعجبگشاییفضااینکهفهمدمیو،چشدمیراخداییآرامشوچِشدمیراسبببیشاديشیرینی

دامتويآدماینرا،اینکندنمیولدیگر،فهمدمیرااشمزهوفهمدمیرااین،استخرَدازپراست،بخش

کهنیستاینطوريها،هستخدادامتوهنوزذهنی،مندامتويافتدمی،بجهدعشقداماینازاگر. استعشق

رامازندگیدرد،بایواشیواشهمآنجااز،استافتادهذهندامبهاست،جستهعشقدامازباشد،جسته

.عشقدامبهبیاورد،کندبیدار،بدهدهلخواهدمی

یعنی،بکنیدراکاراینفشارازقبلخوببشوید،تسلیمکهشمابهبیاوردفشاراینقدرخواهدمیبالخرهیعنی

یک،باشم،شکارخواهممیبودنشکارچیجايبهمنبعدبهلحظهاینازکهکندمیکمکشمابهاطالعاتاین

هملزوماچیزهاداشتنکنیدتوجه. بشومهویتهمآنباخواهمنمیجدیدچیزیعنی،کنمنمیشکاردیگرپس

پولنباشد،هویتهمپولباباشدداشتهپولدالرمیلیونصداستممکنکسییک.نیستآنهاباشدگیهویت

.نیستپولصیددیگر،داردمثالحاالیا،کندمیخرجیاداردبانکتوي

هویتهم،نیستندمتوجهکندمیشکارراآنهاشکارواقعدرکنندمیشکارراچیهرذهنیهايشکارچی

بهایمجستهدامازاما،هوشیاريصورتبههستیمشکارخودمانماکهشویممیبیداراالنماو،آنهاباشوندمی

،باشیمعشقدامتويبایدماکهبفهمیمبالخرهکه،مابهآوردمیفشاراینقدردامآن،ایمافتادهدیگردامیک

،کنیدقبولشماکنممیفکرمنخوبرو،بازدامجانبخوشزبانبهگویدمیشمابهاالن. باشیمتسلیمیعنی

باشیعشقدامتوبگذارکنبازرافضاشوتسلیم. عشقدامیعنیروبازدامجانب،استخوبیپیشنهادنه؟

.هستیعشقدامتويهستیشدهگشودهفضايتويوقتی

و،رومنمیبگویی،کنیاقامتذهنتويبخواهیاگرگوید،میزندگیگوید،میخدازبانازبرانمت؛نرويور

بداتفاقاتبابروي؟فشاربابروي؟کتکباخواهیمیرا،تورانممیمنکنیقضاوتوکنیمقاومتکنیستیزه

هویتهمچیزهاییباماکههستندآنهاییبداتفاقات.کنیدتأملکمییکشماهستند؟چیبداتفاقاتبروي؟

نهافتد؟میهمبداتفاقاتنشویدهویتهمشمااگر.هستندبداتفاقاتاینها،روندمیدستمانازآنها،هستیم
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ما،نیستبیشترهفتهیکگلاین. روندمیبینازدارندعمريطبیعیطوربهچیزهادانیدمیشما. کهافتدنمی

. رفترفت،همبعدادیگر،بعدکنیممیاستفادهازشهفتهیکاینتوخوبدانیم،می

بعدخردمندانه،کنیم،میاستفادهازشداریممینگهسالمرااینهستعمرشتاداردعمريیکهممابدناین

خودمانانتخابباهوشیارانهما. نیستیمهویتهمآنباپس،داردعمريچیزيهر،شودمیمتالشیدانیممیهم

ماو،برویمماکهکردخواهدکاريیکاونرویماگردانیممیولی،رویممیعشقدامجانبخودمانشناساییبا

درددارد،زحمتنیستخوبکهدیدیدکردیدامتحانشما. نیستصحیح،برویممقوالتآنتويخواهیمنمی

. دارد

اینبارچندینکنممیخواهشبخوانم،برایتانخواندم،برایتانقبلهفتهکهرابیتچنداینبدهیداجازهبله،

قضابهودانمنمی:گویدمیشود،میتسلیمدهد،میگوششود،میگوشانسانوقتیببینیدکه،بخوانیدراهابیت

ازشاذهنیمنکهرسدمیجایییکشودمیگشودهدرونشکند،کارفَیکونکندهدمیاجازهو،کندمیتوجه

جوریکاینجا،روبازدامجانب،ايجستهدامزچهگرگویدمیاینکهو. خداستبامامالقاتآنجاو.افتدمیکار

:گویدمیکشد،میداردراانسانهاخداعشقطنابباطناب،با:کهگویدمیگوید،میدیگر

4615مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

رسدکه عاشق میگوش دار اکنون
بسته عشقْ او را به حبلٍ منْ مسد

آنوراهاتسلیمآنو،شدمیبلنددانم،میمنمن،گفتمیکهعاشقیآنکن،گوشخوبگویدمیاالن

بهبستهطناببارااوگردنعشقاما.رسدمیدارداالن،کندکارفیکونکنگذاشت،دادانجامراهافضاگشایی

،آدمگردندراستطنابیمثلفضااینهايشیرینیبشودگشودهفضاوقتیکهگفتم. کشدمیخودشطرف

دستازراشانجلوهبکنند،هویتهمراماخواستندمیدیگربیرونیچیزهايو،زندگیسويبهکشدمی

.آیدمیدستبهفضااینازکهآرامشیوشادياینکهبراي،دهندمی

همانازپایاترو،استترعمیقاست،تراساسیخیلیایندارد،فرقخیلیاینکهبالفاصلهشویممیمتوجه

چیزیکیعنی،کنندمیتأییدرامامردمزبانوسیلهبه. مردمتاییداتازگرفتیممیپولمانازکههاییخوشی

ولی،آیدمیخوشمانماو.حرفهااینازعاقلید،چقدردانشمندیم،استادیم،گویندمیما،بهگویندمیخوبی

مابهبایدهیدوبارهوماندمیروزیکهاموقعبعضیماند،میدقیقهششپنجهاموقعبعضیاین،ماندنمی



# Programگنج حضور757برنامه شماره 757

42: صفحه

فضاياینشیرینیبهشماوقتیو.استمابادایما،رودنمیبینازشدهگشودهفضايشیرینیاینولی.بگویند

پسالبته.کنندمیخشمگینراخودشانکوچکهايچیزرويمردمشویدمیمتوجه،شویدمیزندهشدهگشوده

تلخیاوقاتکنند،میدعواهمباکوچکچیزهاياینسررآخمردماینچطور،شویدمیمتعجبمرحلهآناز

کنند؟میقهرروزچهارسهکنند،می

4615مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

رسدکه عاشق میگوش دار اکنون
بسته عشقْ او را به حبلٍ منْ مسد

کشدمیراانسانعشقطناببهگوید،میطناببهفقطندارد،آنبهکاريمسد،سورهازاقتباسمسد،منحبل

.خداسويبه

4616مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

گوییا پرّیدش از تَنْ مرغِ جانصدرِ جهانچون بِدید او چهرة
همخردهیکازگویدمیبعد،بشودزندهایشانبهخردهیکیعنیببیند،راخداصورتانسانکههمینگویدمی

بهو،استاوکنندهادارهکهداردوجودخرَديیکآرامشی،یکفکرهااینزیردرکهکندحسبیشتر،خردهیک

چشمهایماناینباکهراخداچهره. دیگربیندمیراخداچهرهصورتایندر،بشودزندهآنبهناظرصورت

،پریدتنشازجانشکهآمدنظرشبه.ثباتآنبهخرد،آنبهآرامش،آنبهشویممیزندهفقطببینیمتوانیمنمی

بگیر،تأییداینازکن،توجهآنبهکن،توجهاینبهگفتمیهیکهذهنیمناین.شدچوبمثلذهنیمنیعنی

. افتادکارازاینهاهمهبدهپزاینبه

4617مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

سرد شُد از فَرقِ جانْ تا ناخَنَشخُشک افتاد آن تَنَشهمچو چوبِ 
کنار،بگذاردرابودنشکارچیواقعاکسیاگرمن،شکارومنیصید:گویدمیکهاینباشد،عشقدامدرکهکسی

صفر،مقاومتبگوییمکهاستاینماکارکهگفتمرسید،خواهدجایییکبه،نکندمصنوعیاعتباراتشکار

اینمدتییکازپس.کنیممیتمرینرااینهاگشایی،فضاگشایی،فضاگشایی،فضاصفر،مقاومتصفر،مقاومت

چوبمثلذهنیمنکه،آیدمیشاديوآیدمیخوشیو،آیدمیخردآنتويازاینقدر،شودمیبازاینقدرفضا

خواستناین. شودمیقطعهایشخواستهیعنیشودمیخشکچوب.شودمیقطعهایشخواستهشود،میخشک

بهاحتیاجی. کنیدمیفرارآنازبلکه،نداریدمردمتاییدبهاحتیاجیبینیدمیشما. داردمینگهزندهراذهنیمن
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و. نداریددیگرمردمازخواستهمیذهنیمنکهچیزيهیچبهاحتیاجاصالندارید،مردمدانیقدرحتیوتوجه

تمامشد،قطعهایشخواستهتمامشد،خشککهگویدمیرااوذهنیمناین،گویدنمیرااوجسمیتناین

. شویدمیطوراینداریدشماکهبینیدمیتدریجبهو،شدسردیاشدتمامشدگیهاهویتهمازاوخواهیزندگی

کنندمیتاییدمردمراشماولی،مردمتاییدیکبهزندمیلَهلَهکهکنیدمقایسهکسیباراخودتاناالنشما

. آیدنمیخوشتانهمزیادهمچین

4618مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

نه بِجنبید و نه آمد در خطابهرچه کردند از بخورو از گُالب
گالبدهند،میبخورهیافتادهنفریکگویدمیواقعدردادند،نشانایشانبهرابیرونیچیزهايچههرگویدمی

مرتبهی،شودمیزندهخدابهداردکهکسییکنه،بینندمی،بیایدهوشبهبلکهزنندمیعطردهند،می

دستبگیري؟رامقاماینبیاییخواهیمیخواهی؟میبزرگخانهخواهی؟میطال؟وتبهبدهیمپولآقاگویندمی

باشخصاینداستانکنیدتوجهشخص؛این.نگفتچیزينیاورد،درجنبشبههااینخواهی؟میرامردمزدن

بخوانیدبرویدمثنويازبخوانیدبرویدخواهیدمیشمااگرمابگوییمخواهیمنمیراداستانحاالجهان،صدر

.نیستکوتاهیداستاندیگر،

یعنیصدراست،مسماییبااسمکردمعرضهمجهانصدراستجهانصدرباشخصاینمالقاتاینجاولی

یکیعنی.گویدمیداردخداباراانسانمالقاتپسخدا،یعنیجهاندلیعنیجهانصدرسینه،دل،یعنیمرکز،

بیرونازکهچههر،استافتادهچوبمثلشماذهنیمناینکهبشویدمتوجهشمازیادتمرینبابیایدبایدجایی

بهنه،شما؟خواهیدنمیرااینهارا،چیزهاییبیرونازکننگاهذهنیمنخانمیاآقاکنید،میتعارفشماآنبه

.آیدنمیدرحرف

4619مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

پس فُرود آمد زِ مرکَب سويِ اورويِ اوشاه چون دید آن مزَعفَر
شدهزردرویشانسانیکبیندمیوقتی:گویدمیاست،خداجاایندرشاههستند،العادهفوقواقعاابیاتاین

دستازراچیزيیککند،رفوخواهدنمیخواهد،نمیرابیرونیچیزهاي،خواهدمیرااودلتهازواقعاواست

ماکهشودمیاینطوريیعنی.اوسويبهرفت،آمدفروداسبازبنابراینپس،کندجایگزینخواهدنمیدهد،می

دلمانتهازمااینکهبراي،برسدماتنبیهبهکارنبایدکهفهمیممیاالنماپس. خودشسويبهکشدمیزندگیرا
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برند،میزوربهاینکهنهاو،سويبهرویممیزیادعالقهباوبودنصفروزیادتواضعوپذیرشوتسلیمباصادقانه

.نگیرمرادردموضوعپیغامهايهممن،بیایددردپشتازدردهی

4620مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

جوید به تَفْتگفت عاشقْ دوست می
چون که معشوق آمد آن عاشق بِرَفت

خواهد،میرامندلشتهازحرارتوگرمیبهانساناینعاشق،اینگوید،میخداجاایندرگفت،جهانصدر

سوزانعالقهیکدارد،حرارتییکودارداشتیاقیکخواستنایندرخواهد،نمیراجهانیاینچیزهايدیگر

کنید،میبازرافضاکنید،میبازرافضاکنید،میبازرافضاشمالحظههرکهگفتم. استمندنباللحظههردارد

شویدمیآشناشمابیشترشودمیبازفضااینکند،میدرسترازندگیتانوضعیتآیدمیخردکنیدمیبازرافضا

هوشیاريوپرستیجسموپرستیباورازیواشیواشوچییعنیوحدتچی،یعنیعشقچی،یعنیزندگیکه

. شویدمیتبدیلجسمی

:گفتمیبودذهنیمنکهعاشقآنآمدخداوقتیآمد،معشوقوقتیگویدمیخدایاگویدمیجهانصدربعد

و.شدتمامذهنیمن،رفتدیگرآندادجسمیتی،بودجسمعاشقولی،هستمخداعاشقمنهستم،عاشقمن

:گویدمیخودش،گیردمینتیجهموالنااالن

4621مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

چون بِیاید نَبود از تو تایِموعاشقِ حقّی و حقّ آن است کو
راعشقماالبتهوهستی،امتدادشتوهستی،اصلتعاشقهستی،زندگیعاشقهستی،خداعاشقتوگویدمی

وفکرهاوشدیمفکرمساويآمدیمماوشدهبوطدیگر،گفتامروزشد؟جوريچهها،جسمبهانداختیم

وهاجسماینکردیمفکرماورودمیجنسسويبهجنسوشدیمجسمجنسازماما،مرکزبهآمدندهاجسم

ماعالقهها،اینانباشتنبهکردیمشروعوگرفتزندگیشودمیهااینازوهستندخداهااینبیرونی،چیزهاي

.بودعوضینبود،حقیقیعالقهاینبود،مصنوعیعالقهاینها،اینبهرفت

حقاماهستیحقعاشقتوگویدمیموالناوداریممیبرآنرويازحاالها،جسمرويانداختیمراخدابهعالقه

:کندمیتعریفراحقها،هستیحقعاشقنیستند،باورهاخدانیستند،باورهاحقها،نیستندچیزهاآن

گفتیمیحاالتاکهچیزهاییاینوشدگیهاهویتهماینازهمموتاریک،ایدیباگرکهاستآنحق:گویدمی

. ماندنمیهستندخدا



# Programگنج حضور757برنامه شماره 757

45: صفحه

توجهپس. ماندنمیشدگیهویتهمهم،موتاراندازهبهیعنیمو،تاریعنیموتايمو؛تايتوازنبودبیایدچون

نیاییدشما.داریمشدگیهویتهمخیلیاینکهعلتبهاست؟علتیچهبهشویمنمیزندهخدابهمااگرکنیدمی

اگرندارم،شدگیهویتهماصال،کشیدمزحمتهمهاین:کهبگوییدکنیدارزیابیراخودتانذهنتانبا

شمامرکزبههنوزاگراست،نیامدهپاییناسبازشاههنوزاگراست،نشدهاگرشد،میطوراینداشتینمی

.داریدشدگیهویتهمشما،استندادهجاجانشودلدرراشمااست،نیامده

همخودشانرويبه،کنندمیایجادهمدردکنندمیحملدردکهاستعجیبو،کنندمیحملدردهابعضی

یادموالنا ازحاالشوند،میخشمگیناینکهبرايزدحرفشودنمیهمایشانبا. کنندمیهمانکارآورند،نمی

.بگیریم

4622مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

ست پیشِ آن نَظَرصد چو تو فانی
عاشقی بر نَفْیِ خود خواجه مگر؟

بینید،میخدادیدباشماوبرودبینازدارد،فکرينگاهکهذهنیمناینوقتینظر،آننگاه،آنوقتیگویدمی

اوجنسازشدیم،خدامااینکهمثلدرستنظرکند،میخلقنظروهست،زندهتوجهجنسازدانیدمینظر،و

است،فانیذهنیمننگاهتاهزاراننگاه،آننظر،آنبلی پیشگذارد،میچیزهادررانظرشآندارداووشدیم،

ازذهنیمننگاهاینیعنینظر،ایناگرپس.افتدمیکارازنظراینبشویم،مجهزنظرآنبهاینکهمحضبهیعنی

خواهیممیزیادهنوزخواهیم،میهنوزشویم،میخشمگینهنوزدهیم،میادامهداریمماهنوزافتد،نمیکار

:گویدمیهنوز،نیامدهنظرآنپسنگرانیم،هنوزبکنیم،

حاالتاما،عاشقیم،بلهذهنی؟منانکاریعنیذهنی؟مننفیبهعاشقیتومگرمگر؟خواجهخودنفیبرعاشقی

یکدیدیدشما.بودیمذهنیمنتعمیرعاشقحاالتابودیم،ذهنیمنتقویتونگهداريعاشقحاالتانبودیم،

باخانهآئیممیهیگوید،میمابهچیزيیکیکیآئیممیمجلسیبهرویممیکند،میتوهینمابهنفر

چکارداریمدادم،راجوابشخوبندادم،راجوابشمنبود،بیساروبودفالنچقدرگفت،چهدیديهمسرمان،

آننرود،همسرمانپیشآبرویمانحداقلگوئیممیدیده،آسیبماذهنیمنکنیم،میتعمیرداریمکنیم؟می

یعنیباشی،خودتنفیعاشقبایدتووداري،منداري،خودتو: کهگویدبتوبهآورد،میبوجودزندگیرااتفاق

:گویدمیاست،فانیچیزیکگرفتیمییادباید
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هستیم،ذهنیمننفیعاشقاصلدرمایعنیفهمیم،نمیولیما،عاشقیمبله،مگر؟خواجهخودنفیبرعاشقی

هنوزاینکهبراي،گیردنمیصورتکار،اینوتبدیل،اینولیاو،نظربهشدنمجهزوهستیم،اوسويبهرفتنو

مثلفوراماکند،میکوچکزندگیرا،ماذهنیمنموقعهرداریم،راذهنیمنتعمیرعشقوذهنیمنعشق

خودش،جايسرانیمگردمیبردهیم،مینشانواکنششویم،میخشمگینکنیم،میسیخراموهایمانگربه

کوچکعاشقمافردااز،بفهمیمدرستاگرکن،نگاهخوبهستی،خودتنفیعاشقتو: گویدمیموالناولی

.کنیمکوچکرامانذهنیمنکهگشتخواهیمفرصتدنبالشد،خواهیمخودمانکردن

ذهنیمنبگوئیماگربینیممیوبلدیم،خوبماپرسند،میماازچیزيیکمجلسیجائییککنیدمینگاهشما

حرفشماولیزنند،نمیحرفدرستکدامهیچزنند،میحرفنفرپنجاهزنیم،نمیحرفشود،میبزرگما

کهآوردمیفشارداردتانذهنیمندانیدمیولیزنند،میدستهمهبزنید،دانیدمیاگردانید،میرادرست

سوادکدامهیچگویند،میسخندادهمهدانند،نمیاینهادانی،میتوکهبگویندبگذاربزنند،دستبگذاربابا

میکوچکذهنیمنگوئی،نمیگیري،میراخودتجلواینجادردانند،نمیکهبفهمندبگذاربگو،خوبندارند،

بنشینگوئیمیبدهد،نشانراخودشخواستجاهربندي،میرامیدانشدهی،نمیذهنیمنبهمیدانشود،

هراست،درستیانساناینهستم،امذهنیمننفیعاشقشو،کوچکشو،کوچکشو،کوچکخودت،سرجاي

.استانحرافمسیردرآدماینهست،اشذهنیمنشدنبزرگعاشقکهکسی

4623مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

شَمس آید سایه ال گردد شتابیی و عاشقی بر آفتابسایه
برود؟بینازخواهدمیبرود،بینازخواهدنمیسایهاست،سایهمثلذهنیمنهستیم،ذهنیمنما: گویدمی

هست؟سایهچراهست،سایهداریم،ذهنیمنکهما.نیستدیگربرود،بینازذهنیمنیعنیبرودبینازسایه

یکنبود،همسایهنبود،مقاومتزندگی،خورشیداست،آمدهبوجودخورشیدمقابلدرمامقاومتازاینکهبراي

اندازد،میسایهشیشهکنید،رنگراشیشهپشترود،میشودمیردداخلشازآیدمیآفتاببگذاریدشیشه

کههستدرستاماداریم،سایهزندگیمقابلدرداریم،مقاومتچونهمماکند،میمقاومتنورمقابلدررنگ

خواهدمیسایههر.خودشداندنمیاست،آفتابعاشقسایهاینولی،کندحفظراخودشخواهدمیسایه

فانیمنکهگوئیمیشماخوبگوید،میمابهسایهبزنیم،حرفسایهباتوانستیممیاگرکند،حفظراخودش

.بکنمحفظراخودمخواهممیمنبشوم؟فانیکهچهیعنینیستم،دیگربشومفانیبشوم،
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پسآخر،نیستمپسبرومبینازبروم،بینازگوئیدمیشماگوید،میذهنیمنعقلبپرسید،ذهنیمنازشما

عقلباسایه،دیدباهستی،آفتابعاشقولیايسایه: گویدمیموالناهمینبرايبروم؟بینازگوئیمیچطور

است،شدهبیرونیچیزهايعاشقاالناست،آفتابعاشقسایهاینکه،دانشاینباولیروي،نمیبینازسایه،

وقتیآید،میشمسوقتی.شودمیزیادترروشنائیبرودبینازسایه.برودبینازندارداشکالیکهفهمیمی

رود،میبینازسایهآیدمیآفتابکههمانطور.شودمیالفوراسایهآید،میخداوقتیآید،میزندگیآفتاب

شود،میمتالشیذهنیمنبیایدهمخدا.شودمیبیشترروشنائیاست،بهترخیلیاست؟بدتریااستبهتر

.رودمیبینازیعنیگرددالرود،میبینازسایه

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

شیر بگفت مر مرا نادره آهوي، برو
دوي تیز که بردرانَمتدر پیِ من چه می

ذهنیمنبیاید،خدایعنیرود،میبینازبیاید،آفتابواستآفتابعاشقسایهاینکهوسایه،شعرآنبا

ذهنیمنشودنمی.استهمزمانذهنیمنرفتنبینازباخدا،بهشدنزندهخدا،آمدنیعنیدیگر،بودنخواهد

سایهجنسازذهنی،منعقلذهنی،مندیدکهفهمیدمیاالن.بشویدزندهزندگیثباتبههمشما،باشد

شماضرربهکند،میعملیهرکند،میذهنیمنفکريهروکند،نمیکمکشمابهواستکمبسیارهست،

.شودمیتمام

هستی،يانادرههستی،کمیابیآهويیکتو: گفتمنبهاست،زندگیخداست،رمزاینجادرشیربگفت،شیر

شماکهاالنکهبدهدهشدارمابهخواهدمیپسدرم؟میراتومنکنینمیفکردوي،میمنپِیازتیزو،برو

دهممینشانمني،اپوشیدهآهوپوستهستی،شیرتو:کهگویدمیپائیندرهمآهونادر،آهوياینصورتبه

.کنممیسرهیکراکاروگذرانممیراتوفوريتبدیلاینازو،هستیشیرنیستی،آهوتوکهتوبه

منیعنیهستید،کمیابیآهويیکهنوز،شنویدمیراحرفهااینشماکهاالن:کهبگویدخواهدمیموالناو

باشداشتهنظردرراموضوعایندوي،میتیزخدادنبالکهحالعیندردائماولیترسید،میو،هستیدذهنی

کهشویممیزدههیجانشویم،میخوشحالخیلیماهمهاالنیعنی.شدخواهیکوچکشد،خواهیدریدهکه

ازدارممن:کهگویدمیذهنیمنو،شويمیکوچککهبینیمیهیروي،میکهراراهولیکردیم،پیداراراه
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منی،عاشقتوگویدمیخداباشید،نگراننبایدباشید؟نگرانبایدشما.شوممیکوچکدارممنروم،میبین

: گویدمیاالنودرید،خواهمراتومن.شدخواهیدریدهوکوچکذهنیمنبهنسبتکهبدانآییمیمندنبال

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زخم پذیر و پیش رو، چون سپرِ شجاعتی
مده تا چو کمان خمانَمتگوش به غیرِ زِه

میشمابهخدالحظهبهلحظهبرو،جلوو،هایتشدگیهویتهمببیندآسیببگذاریعنیرو،پیشوپذیرزخم

بهلحظهمنکه:گویدمیراهمینفیکونکنوقضاقانوناي،شدههویتهمچهبادهممینشانتوبهمن: گوید

نکنیشناسائیتواگرو.بیندازوکنشناسائیشماوچیستاتشدگیهویتهمکهدادخواهمنشانتوبهلحظه

اماوهستی،هویتهماینباتوبرود،بایدکهبدان،رودمیبینازداردوقتیزنم،میتیربارااینهامنبیندازي،

هستی،شجاعتسپرتواینکهبراينه،زند؟میآسیبتوبهشدگیهویتهمدادندستازوپذیرفتن،زخماین

.نیستپذیرآسیبات،هوشیاريجوهرت،ات،اصلکهبیرون،آیدمیدارداتاصلیواشیواش

آن،بشودنمایانکهتو،اصلتو،گوهرو،شکنیممیداردراصدفاینیواشیواش، گُهربرنیضررآیدبرصدف

نخواهدتوبهآسیبیجلو،بروشودمیکوچکترچههرولی.شدخواهییکیمنباخالصی،هوشیاريموقع

گوشتانکهاستهمینلغزشراههايازیکی.مدهزِهغیربهگوشببین،زِه،بهبدهاشهمهراحواستامارسید،

رود،میبینازچیزاینوقتییعنیبیرونی،جسمبیرونی،آدمدیگر،یکیبهواکنشدیگر،یکیبهدهیدمیرا

وکشم،میرازِهدارممنبده،فقطمنبهگوشرفت،امشدگیهویتهمرفت،بینازاینآن،بهنرودحواست

.بشودصادرمنازاتعملبگذاربکنم،منرافکرهایتبگذاراندازم،میتیرتوطریقازلحظههر

بدهیگوشمنحرفبهاگریعنیکنم،میخمراتوکمانمثلوکشَم،میرازِهایندارممنمده،زِهغیربهگوش

گوشدرستموقعیآدمبده،گوشدرستبده،گوشومن،بهبدهرااتگوشگفتاست،یادتاناولبیتهمان

بدهیمگوشاوبهاولبیتدرایمگرفتهتصمیمماو.بکندساکترااشذهنیعنینزند،حرفخودشکهدهدمی

گوید،میدیگرجوریکاالن.بکنیمساکتراذهنمانو

تسلیمیعنیبشوي،خمبایدباشدالزمکجاهرشو،خَمهیوکمان،صورتبهکشید،خواهمراتومن: گویدمی

عنوانبهماشویم،نمیخمماببینیدکنم،خَمکنم،خَمراتووکنمعملوکنمفکرتوطریقازمنبگذاربشوي،

خمشویم،میخمشویم،مینرمداریمیواشیواشماکنیم،میمقاومتهمینبرايشویمنمیخمذهنیمن
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اولینبکنم،ازدواجمرداینباخواهممیمنگویدمیآمدهمادختر.بدهدنشانراخودشبایدعملدرماشدن

کنیم،بررسیباشد،است،تحملشدنخمکه،نیستشدنخمکهاین.نزنراحرفشاصالشود،نمی:ماواکنش

وکنم،میقهرمنبکنیراکارایناگریا،کنممیمخالفتیاشودنمیوضعیتیهیچدرنداریم،شودنمی.چشم

.هستیمذهندرماکهدهدمینشانایناست،ذهنیمنمالحرفهااینتو،نهمننهشود،نمیدیگراصال

رازِهدهیم،نمیزِهبهگوشماکهدهدمینشانما،کنیممیکسیهربهنصیحتیهراصالمده،زِهغیربهگوش

توجهمنبهبرم،میجلوراتودارممن؟برممیکجاکشم،میجوريچهراتومنببینگویدمی.کشدمیخدا

پنجیکبشود،بگذارشد،کوچکذهنیمندیديجاهرشو،خمهیشو،خمبشو،تسلیمنکن،مخالفتکن،

منشدخوبچهوهببینشود،میچهببینشو،کوچکندارداشکالیواکنش،ازقبلکنصبردقیقهدهدقیقه،

.شدبازفضاآمد،مندرونازبیشتريشاديشدم،کوچک

میکمداردسایهکهدهدمینشاناینوزند،نمیآسیبمابههاشدگیهویتهمانداختنکهفهمیممیپس

گذاراثرچیزيهیچکهداریمسپريیکمایعنیهستیم،شجاعتسپرماضمندروآید،میداردشاهوشود

:بخوانیمهمرااینبله،خَمیم،میکمانمثلکشد،میجوريچهآنببینیماست،زِهبهحواسماننیست،آنروي

615مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

رمیتما رمیت اذْ :گفت ایزدتو ز قرآن بازخوان تفسیرِ بیت
میفکراندازي،میتیرتووقتیگویدمیخداکهبخوان،دوبارهقرآنازخوانیممیاالنکهبیتیتفسیریعنی

نمیاگرگیرد،میصورتاوبوسیلهمافکرهايتمامپسکنی،نمیفکرتوتو،طریقازکنممیفکرمنکنی،

.شودمیذهنیمنبوسیلهشود،میعوضیفکرهادهیم،نمیزِهبهگوشبکشد،کند،خمراکمانکهگذاریم

616مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

ما کمان و تیراندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست
چقدرشود،میزندگیبوسیلهمافکرتیرهايیاشود،میانداختهتیرصورتبهمافکرکنیم،میفکرموقعهر

میراتیرزندگیخردتماماباشد،صفرمقاومتاگر.تیرانداختندرستدرگذاردمیاثر؟ماکنیممیمقاومت

فکرکنیم،میايبیهودهفکریک.آیدنمیچیزيهیچکنیم،مقاومتصددرصدآید،میآنجاازفکراندازد،

میخداکهاستدرستکه،استتیرهائیجنسازاینهااینها،وکینهدانمنمیوحسادتوخشمباتوامهاي

تیرخواهیدنمیشماخورد،میمابهضررشکهاندازدمیجوريیکراتیرما،دخالتزیاديمقدارولیاندازد،
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بشود،حلبیروندرمسائلتانخواهیدمیشما.بزنیدهدفبهکهخواهیدمیشمابزنید،خودتانبهکهبیندازید

کمانفقطشماوکشد،میدیگريکسیکرازِهکهباشدتانحواسشمابیندازید،صفرمقاومتباراتیرپس

.کنیمنمیمقاومتکند،خمبگذاریدآنکند،میخمچقدرهرراکمانوهستید،

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

از حد خاك تا بشر چند هزار منزِلَست
نَمانَمتشهر به شهر بردمت، بر سرِ ره 

حیوانازحیوان،بهنباتازنبات،بهجمادازجماد،بهافتادهشدهجداخداازاول،جمادبهافتادههوشیاريیعنی

نهایتضمندرانساناینشود،میزادهذهنیمنازکهانسانیولیذهنی،منیعنیبشرانسان،ذهنبهپریده

یارا،رسیدنحضوربهشما.شودمیزیادترروزبهروزماداريریشهاینکهوما،حضوربهکنیدتوجهشماندارد،

میاینبنابرپس.ماشویممیعمیقترروزبهروزندانید،شدهتماماصطالحبهتحولیکراخدابهشدنزنده

میکههستیبلداینقدرحتیهستی،بلدچقدرذهندرببیناالنذهن،درآوردمخاكحدازراتومن: گوید

.آوردممنراهمهولیندارم،احتیاجیخدابهوکنمادارهراخودمبلدممنگوید

قبالگذارم،نمیراهسربرراتومنخداست،زبانازبردم،منبردم،راتومرحلهبهمرحلهبوده،مرحلههزارچند

کندکوچبایدهماینجاازبایدکهبداندنداند،مقصدراذهنکاروانسراياینکهکسیحالبهخوشا: گفتداشتیم

مااالنهمین کههمینجائیاست،راهسرِاینجاکهشویدمیمتوجهاالنشماپساست؟درستذهن،ازبرود،

بهکنممیمتحولهمذهناینازیعنی،گذارمنمیراهسرراتومن:گویدمیخداهستیم،ذهندرهستیم،

.بدهگوشمنحرف

ولیتو؟نیستیادتاصالتونبات،بهآوردمخاكازوقتییعنینکردي،مقاومتبردممیراتومنکهموقعیآن

یکبهکُشتم،هوشیاريیکازراتومنکنی؟میمقاومتچراکنی؟میمقاومتچطوراالننکردي،مقاومت

منبشرِواست،نباتیازبهترحیوانیاست،جمادازبهترخیلینباتیهوشیاريخوب،کردم،زندهدیگرهوشیاري

تنهاراتوواستراهسرِاینجامنگویدمی.نیستنهائیبشرِذهنیمنبشرِولی.استحیوانازبهترذهنی

.نباشنگرانگذاشت،نخواهم
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322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

هیچ مگو و کَف مکن، سر مگشاي دیگ را
پزانَمتزانکه همینیک بجوش و صبر کن 

نشانواکنشنشو،خشمگینمثالنده،نشانهیجانیعنیمکنکفنکن،شکایتکن،خاموشراذهنتگویدمی

ماوبکندراکارشفیکونکنباشیم،ساکتکنیم،صبر،کنیمبازرافضاماشودمی.نگوهیچیدیگ،مثلنده

دارماستماهسهببینیم،بگیریماندازهرسیدم؟حضوربهچقدرمنکهنکنیمقضاوتهیندهیم،نشانواکنش

بازرادیگدرِمکن،کفمگو،هیچنیست،اینطورينهبشوم،خشمگینرسیدمکماگرکنم،میکارخودمروي

.کنتحملشود،میبلندبخاروکنیدمیبازرادیگدرِواکنش،وشکایتبهکنیدمیشروعشماوقتینکن،

.رسولآنگفتستظنسوءحزم،: گفت

میتحملمنوپزدمیمراداردگذاشتهخدارادیگدرِودارمشدگیهویتهممنکهببرخودتبهظنسوء

دردکشم،میرادرداینکهکردنتحملهمینیعنیجوشیدن.بجوشمخواهممیخوبکنم،میصبرکنم،

دردجوشم،میدارمبِکَنم،راهویتمخواهممیوهویتمهمکساینبایاچیز،اینباکهشناختمهوشیارانه،

.پزدمیمراداردخدااینکهبراي.کنممیصبرولیکشممیهوشیارانه

هوشیاريبشود،کمجسمیهوشیاريبایدشدنبالغفقط،داردمعنایکهمشدنبالغشدن،بالغیعنیپختن

ازیواشیواشداریمهستند،پنجاهپنجاهحضورهوشیاريوجسمیهوشیاريکهجائییکبشود،زیادحضور

میبازرافضاکند،میتحملپرَد،نمیپختهانسانشویم،میپختهشویم،میبالغداریمشویم،میردبلوغمرز

.کندمیعملذهنیمنبادهد،مینشانواکنشنابالغانسانولیکند،میپیداراراهکند،میخالقفکرکند،

راکارششدهگشودهفضايتاکنیممیصبرشویم،نمیخشمگینکنیم،نمیقضاوتکنیم،نمیشکایتپس

.بدهدانجام

بارهزاراست،عبادتبهترینصبرببینیدشماواستمهمکهبخوانمصبربهراجعهمبیتچندبدهیداجازهبله،

آنجاشماشود،میکوچکذهنیمنمی بینیمافتد،میاتفاقییکجائییککهکنید،حفظهمرااینهاخواندیم

.بیاوریدشماربهعباداتبهترینجزوراصبروکنیدصبر
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3145مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت

صبر کردن جان تَسبیحات توست
صبر کن، کآن است تَسبیح درست

است،عالیعبادتیعنیاست،عالیتسبیحکردنصبراینکهکنصبرتوست،عبادتجانگویدمیکردنصبر

.استصحیح

3146مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت

صبر کن، اَلصّبرُ مفْتاح الْفَرَجهیچ تَسبیحی ندارد آن درج
ذهنیمنیعنیجسمیهوشیاريازماکهاستاینبرايعباداتتمامکنیدتوجهندارد،راصبرمقامعبادتیهیچ

ایندرکهنیستاینازبهترعبادتیهیچ.ندارددیگريفایدهدیگر،استاینبرايعبادتبشویم،تبدیلخدابه

وکنیدبازرافضااگرکهدانیدمیوآورد،میبوجودخداآورد،میبوجودقضاقانونرااتفاقکهبیفتداتفاقلحظه

بههمشود،میبشوشود،میبشو،شود،میبشو،گویدمیخدایعنیکند،میکارداردفیکونکنکنیدصبر

برايکنصبرندارد،رادرجهاینعبادتیهیچ.شمابیرونهايوضعیتشما،هايوضعیتبههمشده،بازفضاي

.بیرونیهايقفلهممعنوي،قفلهمشماست،قفلگشایشکلیدصبراینکه

جوجهرادمشکهماريیکبهکندمیتشبیهراانسانوضعیتموالناخوانم،می20شمارهغزلازهمبیتچند

خودشوتیغیجوجههايتیغبهزندمیراخودشمرتبماستهوشیاريهمینکهماراینواست،گرفتهتیغی

ولشتیغیجوجهبکشد،هوشیارانهدردکمییککند،صبرکند،تحملمارایناگرگویدمی.کندمیهالكرا

راماهوشیاريدمگیرد،میرارمادمتیغیجوجهیککه،آیدمیپیشمازندگیدرمرتبتمثیلاین.کندمی

نمیهوشیارانهدردکنیم،نمیصبرکنیم،نمیتحملدهیم،مینشانواکنشکنیم،میبیدادودادماوگیرد،می

.هستشدگیهویتهمیکآنجااست،گرفتهرامادممارکهقسمتآندرکه،کشیم

20مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

بگرفت دمِّ مار را یک خارپشت اندر دهن
سر درکشید و گرد شد مانند گویی آن دغا

منذهنی،منمثلداخلکشیدراسرشو،گرفتتیغیجوجهیکراماردمیککهگویدمیفریبکار،یعنیدغا

.شدهبستهگُويیکمثلدغاآنوشدهبستهوگرفتهراهوشیاريدمذهنی
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20مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

زد دمبدمآن مار ابله خویش را بر خار می
سوراخ سوراخ آمد از خود را زدن بر خارها

اتفاقییکماکهدیدیدکرده،پیداراچیزهاعقلوشدههویتهمکهاستهوشیاريابله،مارآنکهگویدمی

کهببینیمباشیمآرامباید.استغلطکاراینذهنی،منشدهشرطیعقلباکنیم،میبیدادوداداول،افتدمی

بیایدزندگیخردشدهبازفضاياینازبکنم؟توانممیبازرافضاآیاافتاده؟اتفاقاینچهبرايافتاده،اتفاقیچه

سوراخاینبنابرزد،میشدهبستهتیغیجوجهخارهايبرراخودشابلهماراین:گویدمیبکند،کمکمنبه

.شدسوراخ

20مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

حیل خود را بکشت او از عجلبی صبر بود و بی
گر صبر کردي یک زمان، رستی ازو آن بد لقا

باشیم،داشتهشااهللان اینازبعدنداریم،تدبیروصبرهممانداشت،همتدبیرومار،ایننداشتصبراوگویدمی

ماريیککهشدگیهویتهمایندردازکهشتابوعجلهازهمماکشت،راخودششتابوعجلهازاینبنابر

چنداگربیندازیم،راشدگیهویتهمکلکهاستاینراهشکنیم،نمیپیداراراهبشویم،خالصراماگرفته

هوشیاريعنوانبههممایعنی. رهیدمیتیغیجوجهاینازشانسبداینجا،درچهرهبداینکرد،میصبرلحظه

داشتهراهاشدگیهویتهمشناساییباشیم،داشتهتاملباشیم،داشتهفضاگشاییباشیم،داشتهصبراگر

: گویدمیاالنو. برهیمذهنیمنتیغیجوجهازتوانیممیباشیم،

20دیوان شمس، غزل شمارةمولوي، 

!بر خارپشت هر بال خود را مزن تو هم، هال
جاء الْقَضا ضاق الْفَضا:ساکن نشین، وین ورد خوان

خودتباشآگاهگفتداشتیم،همامروز،گیردمیراماآیدمیکهبالهریابال،هرخارپشتبرکهگویدمیپس

درستشورداینکه. بخوانراورداینو،کنبازرافضاکن،تاملباش،داشتهثباتیعنینشینساکنو. نزنرا

: استاین

ذهنیمنافتدمیبداتفاقیککهوقتییعنی. شودمیتنگفضاآمدقضاکهوقتییعنی، الفضاضاقالقضا،جاء

.کنیبازکنی،بازهوشیاريعنوانبهبایدتوکههستموقعایندر. کندمیجمعراخودش
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20مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین
اي همنشین صابران افْرِغْ علَینا صبرَنا

صبرکنندگانفقطیعنی،هستمهمنشینصابرانبافقطمنما،کهفرمودهکهگفتمابهعالمیانخداي: گویدمی

صابران،همنشیناي:کندمیتاکیددوبارهبعد. شدخواهندمنهمنشین،برسندمنبهتوانندمیکههستند

مابهگیري،میقرارصابراندلدرفقطپذیري،میراصابرانفقطشوي،میهمنشینصابرانباکهخداايیعنی

:امروزایمخواندههمقبالاست،اینهماشآیهاست،قرانآیهکهصبرَناعلَینااَفرِغ. کنعطاصبر

250، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره
....أَفْرِغْ علَینَا صبرًا....
...اى پروردگار ما، بر ما شکیبایى ببار...

.نرودیادمان

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

اي، در تن آهویی نهاننی که تو شیر زاده
من ز حجابِ آهویی یِکرَهه بگذرانمت

میچونذهناینوياپوشیدهذهنفعالاما. هستیمنجنسازياشیرزادهتوکهنیستاینطوري: گویدمی

آهوییحجاباینگویدمی. شیريتوولی،زیباستخیلیآهوهمتونظراز. کندمیفراراست،آهوشبیهترسد

توکهاستدیديیکایناست،حجاباینحجاب،اینازمنترسی،میوهستیآهوکنیمیفکرتوکهرا

اینکهبدونمستقیمطوربهاصالیا،برنگرديدیگرکهدفعهیکیعنییکرههآهویی،حجاباینازمنداري،

. گذرانممیراتو،برگردیمعقب

ماکوتاهیمدتعرضدراستممکنباشیمتسلیمکامالاگر.دهدمیرامعنیهردواست،همینطورهمواقعاو

میفضاگشایییواشیواشنهکند،فضاگشاییوباشدتسلیمواقعاکسیاگر. بیندازیمراهایمانشدگیهویتهم

میخداسويبهشمایعنی. رودمیجلوگردد،برنمیدیگرجلو،رودمیکندمیفضاگشاییلحظهبهلحظهکند

برويهیکهنیستاینطوريدیگریعنیراهه،یکمعنیبهیکرهه. گردیدبرنمیهمذهنیمنبهدیگر،روید

. نیستمسیرهدوبرگردي،برويبرگردي،

:کهگفتداشتیم،همگذشتههفته
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2727م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

طبیباینپیش،نُکسنخواهیگر
بیبلَايراسروزرزنزمینبر

میدرمان. دهدمیشفااوهستی،خداپیشگویدمی.خداستطبیبطبیب،. بیماريبرگشتیعنینکسگفت

اینهاباآید،میذهنبهاستبیرونیکهچیزهاییاینوباورهاصورتایندربرنگردد؟بیماريخواهیمی.کند

.دانشمندايبزنزمینبررااینهاشدي،هویتهم

322مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دوي در چوگانِ حکمِ منگويِ منی و می
دوانَمتچه که میدوم، گر در پیِ تو همی

تو. زنممیهیراتومن. دارمقضاچوگانیکمنو،منیتوپتو: گویدمیانسانبهخدا. منیتوپتو: گویدمی

اینطوريهمیشه. نداريايچارهاصال! دويمیومنیگوي. زنممیمننه،زند؟میبیرونیعللکهکنیمیفکر

. آورممیبرایتاتفاقییکلحظههر. کندمیعملقضاحکمیامنحکممطابقکهدارمچوگانییکمن. است

یعنی. هستمپشتتدائماولی. کنیممیحرکتهیهمماکهبینیدمی. دوانممیراتومنکهگرچه. آورممیمن

. ماستپشتهمیشهخدامحافظتخدا،قدرتزندگی،قدرت

نمیذهنحجاباین. گذاردنمیآهوییحجاباینکنیم؟نمیقدردانیوشویمنمیمتوجهراموضوعاینماچرا

هماوو.کنیممیحرکتقدروقضاحکمچوگانبامالحظههرکهاستروشنکامالابیاتایننظرمبهولی. گذارد

.کنیممیچکارماکهماستناظرومانگهدارنده

کهنیستبهترشمازند،میوکندمینگاهدارددائمانفریکاستاینطورکهحاالواقعا؟چیستماوظیفهحاال

همپشتتانجلو،بهدهدمیهلراشماداردیکیکهبدانیدونکنید؟مقاومتکنید؟بازرافضاوبشویدتسلیم

رابیتایناالن. آوردمیوجودبهرااتفاقاتاینبیرونیعللو،هستیدتنهاکردیدمیفکرتاحاالهست؟

:گویدمیراهمانکهبخوانیمهمبیتاین. شدخواهدعوضشمارفتاروفکرحتما. خواندید

2466مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

المکانومکاناندردویممیکانفَنکُحکمِچوگانهايپیش
حکمِگوي،صورتبهراماو،کندمینگاههستیمماکهخودشامتدادبهزندگییاخدا. استزندگیقانوناین

هايوضعیتیعنیمکانمکان،دربله؟. هستهمقضاحکم،شودمیوباشِ حکم. زندمیشود،میوباش
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ماشدهگشودهفضايپس. ماثباتشده،گشودهفضايالمکان،. بیرونیاتفاقات،مابعدچهار،ماجسمما،زندگی

هايخواستهمطابق. نیستماذهنیمنحکمدر. استفکانکنحکمِدرش،اهمهوسعتششااندازهمادروندر

.نیستماذهنیمن

کنممیراکارهااینمن. شودمیزیادهمینطوريهمحضورمبشود،زیادپولممنگوییمیکهنیستاینطوري

زیادحضورتولی،بشودزیادپولتاستممکنبکنیراکارهاآن. چیزينهمچونیستنه. شودمیزیادحضورم

بهزندمیچوگانهیمرتبو. استبامعنیبسیاربسیاربیتهمین. استدیگریکیدستحضورت. شودنمی

درستمازندگیهايوضعیتشود،میدرستمامکان. شودمیو! باش: گویدمیاومرتبوقضاحکمماگوي

. شودمیغلطیاحکم،آنمطابق،شودمی

میتعیینلحظهایندررامازندگیکیفیتزندگی،قلم. نویسدمیدائمازندگیقلم. استالقلمجفّهماناین

لحظهاین. شودمیجوريیککنیدقضاوت. شودمیجوريیکنکنید.شودمیجوريیکبکنیدمقاومت. کند

بکنیدهوشیارانهپرهیزاگر. شودمیجوريیکرویدمیداریدشماو،دزددمیداردراشماتوجهآفلچیزیک

ولحظه؟بهلحظهکنیدبازرافضاخواهیدمیشماآیاکهدارداینبهبستگیشاهمهیعنی. شودمیجوريیک

باراکاراینهوشیارانهکهاستاینکاربهتریننه؟یاهوشیارانه،کندکارشماالمکانومکاندرفکانکُنحکم

.بدهیمانجامماخودمانانتخاب

***پایان قسمت سوم *** 
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هفتهشاءاهللانوموالناستگیرينتیجهکهمخوانمیبرایتانچند بیت قسمت آخر داستان خاتون و کنیزك را 

مروريیکبروید راهاقصهآنبرویدهمشماکهشودمیاگر،خواندخواهمبرایتانرابعديقصهتادو،دیگر

ایندردانیدمیکههمینطور،آمدهکنیزكوخاتونمهمداستانازبعدکهباشدمهمبایدقصهتادوآن،بفرمایید

وتلههم،بردمیبکارمعنیدودررادامشاید،دامگذاردمیرااسمشموالناو،شدهتشبیهخربهدنیااینقصه

.وحشیحیوانهم

دانشبایدبلکه،نیستجایزشدگیهویتهمبصورتدنیااینازانساناستفادهکهبدهدنشانخواهدمیو

،درونشدرباشدداشتهتوازنیوهماهنگییکانسانیعنیکندرعایتراترازوحضوردانشو،باشدحضور

از،باشدچقدرچیزيچهازاینکهوموزونیوترازواینو.کنداستفادهموزونبصورتجهاناینازکهبطوري

.دهدمینشانداستاندررااینو،کندتنظیمرااینتواندنمیذهنیمنو،آیدمیحضورهوشیاريدرون

و.کندمیپنهانوکندمیریاولی،داردکاراینبرايوسایلیو،کندمیعشقبازيخرباکهوجوديباکنیزكکه

ایندردارممنگویدمیگرفتهبدستشجاروییوهستمروزهمن:کهگویدمی،شودمیمتوجهخاتونوقتی

بطورراجهاناینازاستفادهکندمیانکاریعنی،خورمنمیجهاناینازچیزيوهستمروزهکهحالیدرجهان

ازحدبیشترکهدهدنمیاجازهزندگیهايمحدودیتمنتها،استجهاناینباهویتهمکهحالیدرکلی

.کندمیاوبرايخطربیراجهاناینهامحدودیتهمانبنابراین.کنداستفاده

بنابراین،نداردترازوییهیچو،خواهدمیراهمهچونخاتون،رسدمیخاتوننوبتوقتیکهبینیممیاما

بدستراترازواینبایداشزندگیطولدرانسانکهدهدمینشانو.شودمیختممرگشبهخرباعشقبازي

اینکهکندمیگیرينتیجهموالناقصهانتهايدر.آوردبدستشودمیحضورطریقازفقطراترازو،بیاورد

استممکنکنیمتکراراگر،باشدسرمشقواقعاًتواندمیابیاتاینازکدامهرآمدهابیاتیدرهاگیرينتیجه

بکاررادرونیترازويمختلفهايوضعیتدرکهبدهدمابهروشنیجهانبینییکیا،مابرايراراهکندروشن

:گویدمی.نکنیمتقلیدو،بیندازیم

1405ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

ننگت آمد که بپرسی حالِ دام؟اي ز من دزدیده علمی ناتمام
انسانبهخداخطاباینو.زندمیحرفخدایازندگیزبانازباطناًولی،زندمیحرفکنیزكزبانازظاهراً

شمابهخدا،خواهیمنمیچرارااشبقیهو.استذهنیعلمهمینخداازشدهدزدیدهعلمدانیدمیشماو.است



# Programگنج حضور757برنامه شماره 757

58: صفحه

اینو،دزدیديمنازاستمحدودواستذهنمالکهراناقصعلماین:کهگویدمیانسانبهیعنی،کهگویدمی

بوجودعاريیک،شديهویتهمتوعلماینباکهبترتیبیناتمامعلماینباو.خوردنمیدردتبهاستناتمام

بهحتّیآیدمیننگتو،بکنیبایدکارچهدیگردانیمیتو.بپرسیمنازرابقیهکهگذاردنمیعارکه،آوردمی

بینایی،راحضوریعنیاستآنتويترازوکهراکاملمعلممنکهبدهیاجازهو،کنیتعظیمهستمخداکهمن

اینیعنیتلهیابگیریدنظردرحیوانهمانرادامکه،داماینکهبگویمشمابهو.بدهمتوبهراحضوردانایی

توکهاینطوريو،کنیشوخیتوانینمیاینباتو.بگویممنتوبهراداماینحالمنبگذار،کلّیبطورجهان

.کشتخواهدراتواین،هستیهویتهمآیدمیپیشهرچی

1406ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

در گردنشهم نیفتادي رسنهم بچیدي دانه مرغ از خرمنش
طنابهمو،بچینددانهجهانایندرخداخرمنازتوانستمیانسانبصورتهوشیاريیعنیمرغکهگویدمی

همطناب،شویممیهویتهمچیزيباکههمینکهدانیدمیتوضیحاتاینبااالنشما.افتادنمیگردنشدر

آنازتوانیممیهمنشویمهویتهمآنبااگر.شویممیچیزآناسیرما،افتدمیماگردندرشدگیهویت

.نیفتدمانگردنآنطناب،نشویمآناسیرهم،بخوریمباندازه

1407بیتولوي، مثنوي، دفتر پنجم، م

دانه کمتر خور، مکن چندین رفُو
چون کُلُوا خواندي بخوان ال تَسرُفُوا

نهیِ ال تَسرُفُوا اگر امرِ کُلُوا را خوانده اي،. را با خوردن رفو مکناز حظوظ نفسانی کمتر استفاده کن، و جسم خود
را نیز بخوان

مشخصکهبطوريلباسسوراخوپارگیدوختندانیدمییعنی،هسترفوعربیدرفارسیدررفوکلمهاین

االن،بخورونشوهویتهمیعنی،اصالًمخورشدگیهویتهمبصورتدنیااینازدانهیعنیخورکمتردانه.نشود

یکیفوراً،بگیردخداشماازراشدگیهویتهمیکاینکهیعنیبیتایندرکردنرفو.دهدمیتوضیحخودش

کردهقهر،رفتههمسرتانشماحاالخوبکهگویندمی.کنندمیروانشناسیتويکهکاريهمان،کنیدجایگزین

میبهترهماولشازحتی،بدوزرابرشودوروبگذارآنبجايجوانتروترخوشگلهمسریکاالن،گرفتیطالق

.بشوهویتهماینبااالن،داريغمیچهدیگروشود
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،بدوزرابرشودورمقداریکوکنجایگزینراآنهاباورهااینبااالنبودندبدآنهاکنارگذاشتیراباورهاآن

دینیکروندمی،کنندمیعوضراشاندینمثالًايعدهیککهبینیدمیشما.استبهترهمقبلازحتّی

باورهايبهجدیدشدگیهویتهمآناساسبربعدو،دوزندمیرابرشودوروگذارندمیآنبجايدیگر

،ذهنیمناز،بردارنددستباورپرستیازکهنیستاینطوراینها.کنندمیرفواینها.گویندمیناسزاقدیمی

وموالنااشعارازبدانیدراچیزهااینبایدشما.استجسمجنساز،هستمادهجنسازمرکزشانهنوزبنابراین

میاینستباصطالحاشهمهآیهآنکه.بخوانهمراالتُسرِفُوا،معروفآیهآندرخوانديراکُلُوا:گویدمیوقتی

بایدهستکهجاهرانسانیعنیمسجديهردرخوانیمیکهنماز:کهگویدمی،استمهمهمخیلیکهگوید

.کندحفظرابودنخداجنسازوراتسلیماینوراثباتاین

زینتبهترینالبته.ببندرازینتتبهترینیارالباستبهترینخوانیدمینمازجاهرشما:کهگویدمیآیهآندر

بهماجلوه.بدهمجلوهجهانایندرراتوامآمدهمنگفتهمامروز.نداریمدیگريزینتمااصالً،استحضورما

تاکهبدهدتوجهشمابهخواهدمیموالناآیهآناولصورتهربه،نیستماازهاشدگیهویتهمکردنآویزان

ماخوانیمنمینمازکهایننه.استتمثیلاینها،شودنمیشمانماز.شودنمیشمانماز،نباشدآیهآنثباتاین

:گویدمی،نه،نمازبگوییم

2669م، بیتششولوي، مثنوي، دفتر م

دائمونصالهفیراعاشقانرهنمونونمازآمدوقتپنج
عاشقاناینکهبراي،هستنددائمینمازدرعاشقانکهحالیدر،استوقتپنجاستانداردومعمولینمازگویدمی

میاستحضورکهشانزینتبهترینپس،کنندمیحفظخودشانباثباتووحدتاین،هستندزندهاوبهدائماً

اوبهزندهبراي اینکههستیمنمازحالدرخوانیممینمازرویممیماجاهر.خوانندمینمازجاهر،بندند

میاسرافکی.نکناسرافخوريمیجهاناینازکهچیهرکهگویدمیشمابهحتماًثباتآنحاال.هستیم

میماجهاناینازکهچیهرکهحالیدر.شودنمیسیر.خوردمیشدگیهویتهمطریقازکهکسیهر؟کند

:اینستبیتاینترجمۀو.استحضورهوشیاريدروندرچیزيچهازچقدرترازوي،برداریمخواهیم

بصورتنخورچیزيجهاناینازاینکهنهیعنینکناستفادهنکناستفادهیاکناستفادهکمترنفسانیهايحظّاز

نهیو،بخورخوانديراکُلُوااَمرخوانديراکُلُواکهوقتیو.دهدمیتوضیحخودشاالننخورشدگیهویتهم

:اینستآیهبلهکنیدرعایتهمرانکنیداسراف
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31، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
إِنَّه لَا یحبّ الْمسرِفینۚ◌ واشْرَبوا ولَا تُسرُفُوا یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد وکُلُوا

و بخورید و بیاشامید ولى اسراف . خود را بپوشیدآدمیزادگان، به هنگام نماز در هر عبادتگاهی جامه هاياى 
.داردکه خدا اسراف کاران را دوست نمىمکنید،

لختبیندمیخدا،هاباشدنبایدلختگویندمیهابعضی،نخوانیدنمازلختشماکهآیدنمیمننظربهآیۀاین

بله.باشیمداشتهخودمانباجاهمهبایدماحضورزینتاین،بنابراینو،داردتوجهماحضوربهخدانه.هستیم

همبراساسکهکسیهریعنی.ندارددوستراکنندگاناسرافخداکهمکنیداسرافولیبیاشامیدوبخورید

باصطالحجهاناینازکهچیزيهر،نباشداستممکنغذاخوردنلزوماًهمخوردناینجاهیشدگیهویت

آدمپولمیزانیادآوريازکههاییحظّمثالً،قدرتمثالً،تأئیدمثالً،توجهمثالً،خوریدمیشماذهنیبصورت

رويازاینها،دهدمیدستآدمبهچیزهااینازدارندقبولرامنمردمچقدردارماهمیتمنچقدردانمنمی

.نیستپذیرپایاناینهاو،استشدگیهویتهم

آندرپاییندرخوانیممیاالنبله؟خواهندمیپولچقدر،کردسیرشانبشودهاآدمخواهندمیقدرتچقدر

گویدمیاستجهانهمینکهصیادو.دارماضطرارمن:کهپرسدمیصیادازمرغ،کههستصیادومرغداستان

بهجهاناینیعنی.نیستمربوطمنبه،نیستییاهستیمضطرّکهگیريمیتصمیمبایدخودتدارياضطرارکه

میمنازدانمنمیمنگوییمیتو؟بخوريدانهمنازبایدحتماً،هستیناچار،هستیمضطرّ:کهگویدمیما

خودشازانسانیهریعنی،بپرسخودتازبدانیکهداريراهوشیاريآنتویعنیبدانیبایدتودانمنمی،پرسی

.خودشهوشیاريازیعنی،بپرسدباید

1408ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

این کند علم و قناعت، والسّالمتا خوري دانه، نیفتی تو به دام
رااین،نیفتیجهانایندامبههمو،کنیاستفادهجهاناینازهم،بخوريدانههمجهاناینبهبیاییتویعنی

وزیادبهربطیآرامششوشاديانسانیعنیهمقناعت.قناعتوکندمیایجادایزديبیناییودانش،گویدمی

خواهیمنمیماکهنیستایناشمعنی.استخوبآنهستکهچقدرهربنابراینو.نداردمتعلّقاتششدنکم

هریعنیهممتعلّقات،متعلّقاتسایریا،کنیمنمینگاهپولبهشدگیهویتهمطریقازما،بشودزیادمانپول

مندعالقهآنبهشماو،آیدمیفکرتانبهیعنیآیدمیتانذهنبهکهچیزيهر.آیدمیذهنبهکهچیزي

.بکشندخودشانبهراشماتوانندمیاینها،هستید
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ازشماشادي،شماشادي،البتهنداریمکهغم،باشدنداشتهبستگیاینهابهشماغموشاديکهاینستقناعتو

دانهتوانیممیماپس.بزنیمنداریمدیگرحرف،کهعادياستوالسالمواقعاًدیگریعنیوالسالم،بیایدورآن

واستآنهايگیرينتیجهوگویدمیکنیزكوخاتونآنداستانازپسرااینها؟نیفتیمدامبهوبخوریم

.گویدمیکنیزكزبانازکهاستدرست.ماستبهزندگیزبانازمستقیماً

یکهستموقعیک،بیایداستممکنکنندگانشرکتتمامزبانازحسابیحرف،کنیمتوجهبایدهمموالنادر

.زندمیحسابیهايحرفشیطانبینیدمییکدفعه،خداستطرفیک،استآدمطرفیک،استشیطانطرف

نمیحسابیودرستحرفکهشیطانخوبکهکنیدبنديتقسیمذهنبهنبایدکهکنیدتوجهبایدشمایعنی

.کناربگذارمرااینهااستبهتر،زندمیحرفدرستخدافقطنیستبلدکههمآدمخوب،زند

چیکیکهاستجمعحواستاشهمهشماکهدهدمیقصهبهخاصیپویاییودینامیستیکایننهگویدمی

،استزناستمرد،استپیر،استبچهحاالبیرونبیایدیکیدهنازحسابیحرفیکاستممکنو.گویدمی

ازهماینبله.کندمیصحبتخدازباناز،کندمیصحبتکنیزكزبانازکهاستدرستاینجادر،استکیهر

خواهدمیدیدهراهادانهپرنده،هستآنجاصیاديیکواستآمدهايپرندهیککه،استششمدفترداستان

بخوردکهترسدمیهمپرندهسرآخرکههستمگوبگوو،دنیاستهمینصیاد،صیادباکندمیبحثوبخورد

.ماندهکششدوبینخالصهوبروممنجوريچه،استدانهاینجاترسدنمیهم،دامبهبیفتد

حتّیتوانیمیباشیداشتهاضطراراگرکهگویدمیقرآنآیهومضطرّممنببینکهپرسدمیصیادازبهسرآخر

بله.بخوریمراهادانهاینماکهبدهاجازهشمااینهاوهستموضعیتآندرمنوبخوريهمرامردهگوشت

528مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

حالو مجروحمن مضطَرَّم:گفت
زمان بر من حاللهست مردار این 

زمانهمینو،استبدحالمودارماضطرارواقعاً،جهاناینصیاداینبهگوییممیمایعنیکهگویدمیپرندهبله

مضطرّممنگویدمیهمآن،دارددالرمیلیونصدکههمکسییعنی.استحاللمنبرايمردارقرآنآیۀطبق

کمچونو،کندمقایسهیکیباراخودشودکناضافهمقداريیک،کندمیایجابزندگیسیستماینکهبراي

:گویدمیصیادولیبلهاستناراحتآمده
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529مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

اي امین و پارسا و محترمازین گندم خورمهین به دستوري
هستیدامینهمو،هستیدمحترمهموهستیدپارساهمشماکه،بخورمگندماینازفرماییدمیاجازهاگرگفت

:حالهربه،استمحترمنه،پارساستنهو،استامیننه.نیستاینهاازهیچکدامدنیااینکهحالیدر

530مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

ضرورت گر خوري، مجرم شويبیضرورت هم توییمفتیِّ:گفت
نداشتهضرورتاگر،هستیخودتتوهمضرورتدهندةتشخیص،ضرورتدهندةفتواکهگویدمیاوبهصیاد

. کنیدمیتوجه.شدخواهیمجرمبخوري،باشد

531مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

آن بدهور خوري، باري ضَمانِور ضرورت هست، هم پرهیز به
:گویدمی،گویدمیانسانبهجهاناینصیادیعنی.کنیپرهیزاستبهتر،هستضرورتاگرحتّیگویدمی

دهندهتشخیصحضورهوشیاريبصورتتوولی،هاحرفاینازوکنممیجلوهخوبخیلیمنکهاستدرست

کهطمعیاینباحرصاینبااالن.کنینگاهآنبا،کنیزندهخودتدرراهوشیاريآنبروياستبهتر،هستی

ضرورتاگرو،باشدنداشتهضرورتاستممکن،داردضرورتگوییمیهی،کنیمینگاهآنعینکازوداري

.بدهیبایدباشدداشتهخسارتیاگریعنی.بربیاییاشعهدهازبایدبخورياگر.کنیپرهیزاستبهترداردهم

باکردمعرضما،دهیمنمیتشخیصراضرورتاستمرکزماندرکهذهنیمنباماکهگویدمیمابهرااینهابله

،کنیمبزرگراخودمانمصنوعیبطورخواهیممی،هستیماعتبارواهمیتشکارچیجبرانقانونگذاشتنپازیر

تشخیصاگر،هستیممااشدهندهتشخیص.استضرورتبیهمهاینها.بکنیمتوجهوتأییدکسبمردمازو

،بله.بدهیمجواببایدندهیم

532مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان
سر بستَد از جذبِ عنانتوسنَش

مییادآوريشما،شوممیردسریعفقطمنخواندیمراداستاناین،مرغرفتفروخودشبهخیلیموقعآن

آنجاصیادیک،آمدهمرغییک،دیگراستآسانخیلی،شنوندمیباراولینبرايکههمکهآنهاییوشود

،هوشیاريبصورتهستیممرغهمماواستجهاناینصیاد.بگیردرامرغخواهدمیصیاد،شدهپنهانایستاده
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بینازتحملش،بریدکفشازراعنانحرصتوسناسباین،نگذاشتحرصاما،تفکّروتأملبهکردشروعمرغ

.رفت

533مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت

چند او یاسین و االَنعام خواندبماندچون بخورد آن گندم، اندر فَخ
البته.خواندنراانعامسورةویاسینبهکردشروعودام،تلهیعنیفخ،تلهتوافتادبخوردراگندموقتییعنی

بله.بخوانیبایددنیاایندامبهبیفتیتواینکهازقبلهمدیگرقرآنسورههریاویاسینسورةبهاشارهموالنا

ایندرچیزيچهکه،بدهندیادبایدراچیزهااینشانهايبچهبهواقعاًمادرهاوپدرکههستهمهمینبراي

درارتعاشبهآنهادروندرراهوشیاريآنو،کنندبرخوردعشقبااول.بیندازددامبهراآنهاتواندمیجهان

،مالمتمثل،کنندکارذهنابزارهايباهایشانبچهنگذارندو،کنندتبدیلعشقمحلّبهراخانهعمالً،بیاورند

ازحاصلهیجاناتوکردنمقایسهوشدنهویتهمهمینطوروانداختندیگرانگردننرفتن،مسئولیتبارزیر

اینکهازبعد،بیفتندزحمتبهسالسی،سالچهلترجوانیا،رسیدندماسنّبهافتادندکهبعداًکه،نیفتندآن

:موالنا می گوید.می خواندیم از داستان خاتون و کنیزكکهابیاتیهمینبهبرگشتیمخالصه.افتادندتلهبه

1409ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

محروم مانده در نَدمجاهالن نعمت از دنیا خورد عاقل، نه غم
آن هست که هم هویت شدگی ها را از ؟کی هست آدم خردمند.آدم خردمند:می گوید،نَدم یعنی پشیمانی

این آدم از دنیا نعمت .ش می کنداو خرد ایزدي یاري،مرکزش جارو کرده است و خدا را گذاشته است در مرکزش

اما جاهالن که هم هویت با چیزهاي .وقتی با چیز هاي این جهان هم هویت می شوي؟غم کی می آید.می خورد

هفته گذشته ؟چرا پشیمانی.و غم می خورند و پشیمانی می برند.ند از نعمت دنیاامحروم مانده،این جهان هستند

هفته گذشته .بله،ردیمآو.و االن بیتش را برایتان می خوانم،خوشیِ بی پشیمانی داشتیم.هم داشتیم اتفاقاً

،داشتیم

54مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

پشیمانیتصورهاي روحانی خوشی بی
ز رزم و بزم پنهانی ز سر سر اَو اَخْفی

این خوشی است که ،و شادي که از درون می آید،گفتیم همین باز شدن فضاي درون است،تصورات روحانی

براي .این پشیمانی خواهد داشت،هر خوشی که شما در بیت باال از هم هویت شدگی می گیرید.پشیمانی ندارد
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.حتما ضررش را خواهیم دید،پز می دهیم،به مردم نشان می دهیم،هر چیز هم هویت شده که افتخار می کنیم ما

.و این خوشی با پشیمانی است

و این از رزم و ،خوشی بی پشیمانی است،ن به هم هویت شدگیپایان داد،باز کردن فضاي درون،تصورات روحانی

که بالفاصله بزم ،رزم یعنی تالش و تقال و صبر و درد هشیارانه براي کندن خود از جهان.بزم پنهانی می آید

رزم عدم ،در حال صبر،امروز داشتیم،رزم ماندن در.رزم هم درونی است،بزم درونی است.پنهانی می آید

فورا یک چیزي معادل آن آنجا ،که شما یک هم هویت شدگی را از دست دادید.جایگزینی و رفو کردن است

به مردم می گویم این حتی از ،یک چیزي می چسبانم آنجا،آنجا پاره شد،و بگویید که این گلیم من بود،نگذارید

را از شما نگرفته بود که فورا ، آنبراي این چیززندگی.اضافه کردم،از دست ندادم که.قبلی هم بهتر است

هفته گذشته این بیت را کامال معنی کردیم و آیه اَو اَخفی را هم .و این از سرِ سرِ درون است،جایگزین کنی

.756برنامه ،هر که می خواهد برود به آنجا مراجعه بکند.خواندیم

1410ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

دامافتد در گلوشان حبلِچون در 
دانه خوردن گشت بر جمله حرام

ریسمان ،می گوید انسان وقتی می آید هم هویت می شود و ریسمان این جهان.دارد وضعیت انسان را می گوید

یاد ،که به نظر ما اهلی شده است،هم حیوان وحشی،هم تله.دام را در هر دو معنی به کار برده است،تله،دام

این .یک ذره بیشتر ما را هالك می کند،ولی این هنوز آن حیوان وحشی است،است عشق بازي با انسان راگرفته

تا ،از همۀ من استفاده کن:می گوید،یعنی دنیا به ما نمی تواند بگوید که چقدر از من استفاده کن.شعور ندارد

.عشق بازي کنبا من،آنجا که می توانی استفاده کن

می خواهد .نمی چسبداوپس از آن هر چه بخورد دیگر به،قتی در گلوي انسان ریسمان دام می افتدمی گوید و

توي ذهن هستند و در ذهن چون می .بگوید که وضعیت فعلی انسان هم هویت شدن با چیز هاي این جهانی است

هر چه تماشا می ،آیا واقعاً در وضعیت فعلی شما هر چه می خورید.نعمت هاي این دنیا به آنها نمی چسبد،ترسند

،بعضی ها می ترسند.ش توي ذهنتان هستیدایا همه؟واقعاً به شما می چسبد،هر مسافرت می روید،کنید

،اصال نمی بینند،دایماً دست و پنجه نرم می کنند،با این هیجانات و دردها،حسود هستند،خشمگین هستند

.براي همین است که دانه خوردن گشت بر جمله حرام،را نمی بینندجهان
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1411ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

دانه چون زهرَست در دام، اَر چرَدمرغ اندر دام دانه کی خورد؟
مرتب خودش را ،وسطاولش یک مرغ وحشی را بیندازید،به قفس می افتد،می گوید مرغ وقتی به تله می افتد

اصالً دانه نمی ،نمی خورد که،بیاورید جلویش یک مقداري دانه بریزید.از قفس برود،می زند به این ور و آن ور

زهر باشد و این زهر را بگوییم .و این هم به ما نچسبد،ولی ما عادت کردیم که توي دام باشیم و دانه بخوریم.بیند

.ي مرغ در تله اگر دانه بخورد مثلِ زهر استمی گوید برا.همین طور باید بشود

اگر ، هر چه می خوریم مثل زهر است،یعنی اینکه ما که االن هم هویت با این جهان هستیم و در دام ذهن هستیم

یکی از .حتما هم هویت هستیم؟بهتر است ببینیم چرا نمی چسبد، می گوییم حاال که نمی چسبد به ما.بخوریم

براي تعلیم و تربیت ،براي راحتی خودمان،دلمان نمی آید پولمان را براي خودمان خرج کنیم،آن نچسبیدن ها

؟ چرا.بله.دلمان نمی آید پولمان را خرج کنیم،وضع جامعه مان،بهتر کردن وضع خودمان،فرزندانمان،خودمان

.به مانمی چسبدبراي اینکه 

1412ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

همچو اندر دامِ دنیا، این عوامخورد دانه ز دامغافل میمرغِ 
منتها ،هم این طور می گوید این عوام،دانه،گندم جلویش بگذاري می خورد،مرغی که غافل باشد می افتد به دام

زندگی توام ،نداو و اقعاً درد کشیده،همۀ انسان هایی هستند که هم هویت با این جهان هستند،منظورش از عوام

اینکه ما توي خانواده دعوا داریم ،این وضع زندگی ما عادي نیست. با هم هویت شدگی و درد را عادي می شمارند

این که ما .این عادي نیست،خانۀ ما جاي صلح و آرامش نیست،با همه بحث و جدل داریم،و اوقات تلخی داریم

اینها ،به دیگران روا نمی داریم،به خودمان روا نمی داریم،روا نمی داریم،حسود هستیم،هی خشمگین می شویم

.قبالً هم صحبت کرد،امروز این عوام را.اینها اصالً عادي نیست،را عادي می دانیم

مرغ ولی،مال دنیا هم نداشته باشد،یک آدمی ممکن است سواد نداشته باشد،لزوما عوام آدم بی سواد نیست

عوام .جزو عوام باشد،پول زیاد هم داشته باشد،یک کسی ممکن است سواد دکترا داشته باشد.غافل نباشد

موالنا را هم نخوانده و برایش هم .و این اشتباهات را هم نمی داند،کسی است که به هشیاري حضور زنده نیست

و توي ،درد ایجاد می کند براي خودش و دیگرانو،همان زندگی که با من ذهنی می کند.مهم نیست که بخواند
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فکر کنید زندگی را این طوري .این زندگی برایش ایده آل است.و دانه هم برایش نمی چسبد،دانه می خورد،دام

.طرح می کنند و زندگی می کنند

1413ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

بنداند از دانه خود را خُشککردههوشمندباز مرغانِ خَبیرِ
خُشک . خودشان را از دانه خُشک بند کرده اند،یعنی همین شما بینندگان،مرغان آگاه و دانا و زیرك:می گوید

مثال یک ،معموال می گوییم یک دفعه براي همیشه ترك کردن،حاال می گوییم.بند یعنی زخم را خُشک ببندند

.از این لحظه به بعد نمی کشد،یا اعتیاد به تریاك دارد.اصالً دیگر نکشد،کسی یک دفعه سیگار را بگذارد کنار

یواش ،از فردا نُه تا می کشیم،حاال امروز،ما ده تا می کشیم،آنهایی که خُشک بند نیستند می گویند خیلی خوب

مرغان خبیر و هوشمند همین که این چیزها را :می گوید.نمی گذارندیک دفعه ،اینها خُشک بند نیستند.یواش

؟شما ببینید چه کار می کنید،می گذارند کنار،یک دفعه خُشک بند می کنند خودشان را،شنیدند

1414ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

کاندرونِ دام، دانه زهرباست
کور آن مرغی که در فَخ دانه خواست

چرا که ما همیشه هم هویت .غذاي پر از زهر است،دانه،درون ذهن،یعنی در درون این جهان،درون دامکه در 

و ،هم خودمان را مسموم می کنیم هم دیگران را،همراه هم هویت شدگی درد می خوریم،شدگی می خوریم

توجه می کنید که بهترین .عادت دارد به دیگران هم درد بدهد،کسی که درد می خورد و درد ذخیره می کند

،انسان تا زمانی که رابطه ندارد،رابطه.رابطه هاست،جایی که این من ذهنی می تواند درد را بکارد و ایجاد کند

مثال دو ،شودمی به محض اینکه یک رابطه اي ایجاد .شیطان یا من ذهنی این علف هاي هرز را نمی تواند بکارد

.وسط در آن رابطه بهترین جاي کاشتن علف هاي هرز استآن،نفر باهم ازدواج می کنند

وتلخیاوقاتخواهدمیاین من ذهنی،از این ذات من ذهنی؟شما می گویید این علف هاي هرز از کجا می آید

یکآید،میمیهمانیکبکشند،راهرزهايعلفاینمرتببایدمتواضعانهنفردوهراینبنابر،کندایجاددرد

شماآنجا،اندازدمیچیزيیکآیدمیکسیهریعنی،دعوابهکندمیشروعآدمرفتنشانازپس،آیدمیکسی

زیاديهايگلهمینطورو،بودمکردهکاريسبزيمنماخانهتويکهگفتممن.بکَنیدراهااینهیمرتبباید

.ماداریمگلدرختتاسیصدشایددانمنمیمختصریکراهاگلدیدندخانهآمدندکههاییآن،کاشتم
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سبزيکهبودنخوشحالهمخیلی،بودمکاشتهخوردنسبزيجایییکحاالمقداریکهااینکنارمنو

اینبود،هرزهايعلف،بودمشدههااینگرفتارواقعامنوآمدمیپیشاینجادرکهچیزيولیماکاشتهخوردن

میکجاازهااینآمد،دیدممیدوبارهدیگرروزسهدو،داشتممیبرهارااینآمدممیراهااینمننبودمعلوم

آید؟میخاكازآید؟میزمینازآید؟میهوااز.کنیممیکنریشهراهااینماآید؟

بایدگفت،بکنیمهمکاريیکدیگرهمباآقاکهگفتیمباغبانمانبهحاالکهبزنممثالخواهممیفقطحالهربه

باخانممباآیممیباریکماهیاینجا،ازکَنممیراهرزهايعلفاینيهمهمن،بدهیبیشتردالرصدماهی

توانستیمبندهوخانمشانباناایشهمکاريباالخره.باشدراحتخیالتکَنیممیماراهااینکندمیکارخانمش

بهترنهدیدیم،کاشتیمخوردنسبزيماسالسهدوالبته،بکَنیمهاخوردنسبزياینازراهرزهايعلفاین

.استترراحتبخریمبیرونازاست

اینکهبراي،آیدمیکجاازداندنمیآدم،آیدمیبوجودرابطهدرکهاستهرزهايعلفاینمنظورمحالهربه

وشد،خواهدکاشتهدردهااینجاکهبداندباید،استرابطهدرکهکسیهر،داریمذهنیمن،هستیمدامداخل

همباودوربیندازد،یواشکیبکَند،کندمیبروزوقتیراهادرداینبایدمقابلطرفمالمتبدونمتواضعانه

باشدقفسدرباشد،دامدرکهمرغیبادکور:گویدمی.چییعنیشدمشخص،زهرباستدانهپس.کندهمکاري

.بگردددانهدنبالو

1415ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

وآن ظریفان را به مجلس ها کشیدصاحبِ دام، ابلهان را سر برید
آن،گذاردمیدامآیدمیصیاد،زندمیراجهاناینتمثیلحاالابلهان،،خداستکهدامصاحبگویدمی

مندروهستندابلهکهکسانی:کهبگویدخواهدمی.کُشدمیراهاآن،دامبهافتندمیندارندعقلکهمرغانی

میمتوجهکهکسانیاما. رسندمیدیگريمصرفیکبهوروندمیشوندمیتلفهمینطورومانندمیذهنی

دیگريمنظوروبشوندزندهاونهایتبیبهاند،شدهزندهخدابهاندآمده،جهاناینبهنداآمدهچهبرايشوند

.روحانیمجالسبهکشدمی،جهاناینبهآمدنازداشتند
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1416ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

زیر و زاروز ظریفان بانگ و نالۀآید به کارکه از آنها گوشت می
باجهانایندررابرکتجورهزارانو،کنندمیارتعاشخدابهاینهاوهستندزندهحضوربهکهکسانیظریفان

.آیندمیدنیااینکاربهآیند،میدیگريکاریکبهفقطهایکیآناماکنند،میپخشناشزاروزیريناله

.کردیمصحبتقبالکنیمنمیراآنبحثحاال

1417ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

دید خاتون را بِمرده زیرِ خرپس کنیزك آمد از اشکاف در
میکاربهاینبراي،رادرشکافیعنیدراشکافایننظرمبهموالنااست،جالبخیلیهمرداشکافاصطالحاین

هموکندمیاستفادهجهانازکهدانیدمیکنیزك،گیریمنمیعبرت،گیریمنمییادبینیممیماوقتیکهبرد

نمیطغیانياجازهاوبهشدهتحمیلهايمحدودیتمنتها،کندمیپنهاندارد،ریاکردمعرضواستهویت

اوکهگیردمییادآیاولی،استمردهخاتونکهدبینیمیاینبنابر. بخواهدحدازبیشترکهدهدنمیازهجا،دهد

.برسدحضوربهانسانمگر،نه:بگویدخواهدمیموالنانکند؟راکاراینکردپیداقدرتشدخاتوناگر

هاظلممیرند،میمردمدستدرهااینکهبینیممیراباالمقامخیلیهايآدمعادي،شهروندیکعنوانبهما

ذهناوکنیممینگاهفقط.گیریمنمینه،گیریم؟میعبرتماهاآنسرنوشتازآیا.روندمیبینازوکردند

.کردهمیخانمآنیاآقاآنکهکاريهمانکنیم،میراکارهمانهممابدهندقدرتمابهولی.کنیممیتکرار

بهاالنخواهدمی.گیردنمییادچیزيداردمحدودیتواستهویتهمکهحالیدرکنیزكگویدمیاینبنابر

مینگاهدرشکافازهمشمایا؟بگیریدعبرتخواهیدمیخاتونسرنوشتاز؟گیریدمییادشما:بگویدشما

یادچیزيولی،کندمیمالمتکهاستدرست.کندمینگاهذهنعینکباهنوز،ذهناز یعنیدرشکاف؟کنید

ازکردننگاهاین.فراوانفراواننگیریم؟یادخودمانولی،کنیمانتقادرانفریکبدکارماشودمی. گیردنمی

.استدرشکاف

انتقاد،حالدردائماهاانسانمابیشترکهدهدمینشاناین،استمهمبیتاین،استمردهخرزیرخاتوندید

پسکنیم،میهاآنازبدترخودمانماموقعآنبعدو.بکنندبایداینطوريو،هستیمگوییعیببینی،عیب

موالناگیریدمییادداریدشمابگویدخواهدمی. مانداریمامکانات.کنیممینگاهذهنشکافازشودمیمعلوم

گیرید؟مییادچیزيبیتاینازشماگویم،نمیمنگویدمی
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1418ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

اي خاتونِ احمق این چه بود؟:گفت
گر تو را استاد خود نقشی نمود

میهمچههروداردمحدودیت،استکنیزكزبانازکهاستدرست،اصلدراستمابهخدازبانازبیتاین

بدتربشودخاتونخودش،استاوخاتون،احمق:گویدمیخاتونبهببینگوید،میهمینطوري،فهمدنمیگویی

.کندمیاواز

استادراخودمانماشودمی.داندمیاستادراخودشحاال،استادراتوگر؟بودچهایناحمقخاتونِايگفت

میچهبرايبله،گویدمیموالناباشیم؟خاتوناینمثلبیایدپیشفرصتولی،بگیریمایرادهممردمازوبدانیم

یکخداگویدمی،خدابهگرداندمیبر،استسادهخیلیو.بگیریمیاددرستنباشیم،گویدمیاینبرايگوید؟

بهنقشییکباشدخداکهاستاد.هستدانششوذهنیمنهمینهست؟چینقشداده،نشانمابهنقشی

یادبیشترخواهیممی،نهخواهیم؟میرادانشيبقیهماآیا.دادهنشانمابهاوجزئیدانشوذهنیمنعنوان

خواهدباعثکنیممیکههاییصحبتاینیاآ.کنیممینگاهدرشکافازهستیمکنیزكمثلپسنه،بگیریم؟

.داردشمابهبستگی؟کناربگذاریدراذهنیدانشاینوبگیریدخداازرادانشيبقیهشماکهشد

1419ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

ظاهرش دیدي، سرَش از تو نهان
!اوستا ناگشته بگشادي دکان؟

مندیدي،رادانشظاهرگویدمی.گویدمیخدازبانازاصلدرولی،گویدمیکنیزكزبانازکهاستدرست

داناییاینکهاست بزرگسرّیکازنماییدوریکاینکهدانیمیتوولی،دیديراهازرنگیآن،دیديراذهنی

بازدکّانتو،بگیريرااودانایی،بشويزندهخدابهیعنی،بشوياوستاآنکهازقبلتوو،شودمینامیدهایزدي

وتوجه،مردمازکردیت هستیماعتبارشکارچیاندكدانشباکهماههمینبه؟گویدمیکیبهراهااین.کردي

منبهدهیدمیاستادبهکهچیزهاییآنگوییممیو،گذاریممیپازیرراجبرانقانوننشدهزندههنوزتایید،

من،کندمیافتخاروگذاردمیخودشرويرااستادييکلمهکسیهرواقعا. هستماستادهممن.بدهیدهم

.زندگیبهاستنشدهزندهاو،متاسفمخیلیبرایش
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1420ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

آن کدو پنهان بماندت از نظر؟دي در عشقِ خرشیا چو مستَغرَق
میتوجه.مانددورتنظرازکنندهمحدودابزارهايوکدوآنکهشديمستغرقچناندنیااینخرعشقدریا

یکی،هستثباتوایزديداناییوایزديهوشیاريدروندروآیدمیخداازیکیهست،تنظیمجوردودکنی

تماموجهاناینبهبیایداستممکنکسییک. استجهانیاینمقرراتوهامحدودیتوبندهاوقیدهم

یاوبکشدنگیردکسیبرود،بشودردآنطرفازسالمتو،باشدداشتههمذهنیمنولی،کندرعایتراقوانین

ازولیباشدداشتههمریا.هستجنسآنازکنیزكاینباشدداشتهذهنیمنهنوزولیکندزندانیکنفرض

توجهولیدارد،نگاهشیشهتويکردهایجادکهمقرراتیوقوانینآنبااحتماالرادیوش.نکندتجاوزحديیک

زندهرادیواینکهنهببریم،بینازرادیومانکنیم،پیدافرصتاینکهبراي،کنیممیشیشهتويرادیوماکنید 

.نشویمزندهزندگیبهوکند،تهدیدرامادائماداریم،نگه

1421ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

اوستادي برگرفتی شاد شاد؟ظاهرِ صنعت بدیدي ز اوستاد
اینبهآمدیمماخداست،هماوستاداست،دانششوذهنیمنهمینصنعتظاهردیدیم،راصنعتظاهرهمما

رسیمنمیامشبکهگوید،میبعدقصهدررااینجواباتفاقاوگرفتیم،دیگرانازتقلیديبوددانشییکجهان،

توراظاهرشگویدمیاست،زندگیخداست،آنهمهستاستادیکپسبعد،هفتهاهللاشاءانولیبخوانیم

.شدياستادبگیري،راایزديداناییوبیناییرا،باطنشاینکهازقبلدیدي،

1422ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

از ره مردان ندیده غیرِ صوفوقوفُگولِ بیاي بسا زراقِ
زراقبساايندارند،زندگیبیناییودانشومعنویتازاطالعیهیچکهمزور،وگرحیلهانسانهايبسیارندچه

راخدامردانظاهرلباسفقطیعنیندیدند،پشمیلباسیعنیصوفاینازغیرخدامردانراهازووقوف،بیگول

. گویدمیرااینداردنشدند،زندهاوبهباطندرپوشیدند،

1423ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

ناموخته جز گفت و الفاز شَهان ز اندك احترافاي بسا شُوخان
همدانشاینوکندمیافتخاراش،ذهنیمندانشبهکهانسانیحیا،بیهايآدمگستاخان،بسااي:کهگویدمی

حرفهصاحبیعنیاحتراف،اطالعات،اندكبارود،میجلوگستاخیبافهمد،نمیولیزندمیلطمهاوبهمرتب
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مواظبنشدهزندهحضوربهکسیاگر:کهبگویدخواهدمیموالنا.استمعنویتحرفهموردایندر،شدنخاصی

توجهندهد،نشانراهاینقدرنگوید،رامردمعیباینقدرنگیرد،ایراداینقدرنکند،گستاخیاینقدر،باشدخودش

.نیستقبیلاینازبرنامهاین.کنید

مناینجا.بگیریمیادخواهیممیهمکمکبهوهمباخوانیم،میاینجارابزرگیهايحرفمابرنامهایندر

گویممیکنید،میسؤالمنازشماکهاستدلیلهمینبهنکنید،چکارکنیدچکارکهبگویمشمابهننشستم

بهکهکندمیتشویقراشمابرنامهایناست،قدغنمنازبرنامهایندرکردنسؤالدلیلهمینبه.دانمنمیکه،

نمیشمابهراساختهپیشفکرمن.نپرسیدمنازکنید،خلقخودتانراخودتانفکرهايوشویدزندهزندگی

فکرهايخالقبایدخودتان.نکنیدفکرخودتانبشوید،هویتهمآنباکنیدقبولرافکرهااینگویمنمی.دهم

.باشیدخودتان

یادرااینهارا،گفتندروغوزدنالففقطنگرفتندیادچیزيموالنامثلخدا،مردانیعنیشهانازگویدمی

نمیراخودشانهايحرفوزنند،میحرفمرتب، استاینآنهاازتفسیرشانبلکه،نگرفتندیادآنهاازگرفتند،

.فهمند

1424ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

امهر یکی در کف عصا، که موسی
امعیسی:دمد بر ابلهان کهمی

کردمیکمکهمشد،میحضورهمموسی،عصايدانیدمیاند،گرفتهعصایییککفشاندراینهاازکدامهر

باثابتحضوراینوباشیم،داشتهبایدهمماو،موسیداشتثابتحضوریکیعنیمعاشش،برايبیروندر

است،شانذهنیمنکهگرفتند،چوبیعصايیککفشاندرهماینها.کردمیکمکبیرونیمعاشدرخردش

اصالهستند،ذهنیهايمنهمابلهانابلهان،بردمندمیشانذهنیمنباهستیم،موسیماکهگویندمی

یاآقاایندمبپذیر،زنفخترودهدتجاناودمکهکنندمیفکرنیست،ایزديدماینکهدهندنمیتشخیص

مورددرامروزدارند،بودنموسیوبودنعیسیادعايکهکسانیام،عیسیکهابلهانبردمدمیبله،استخانم

خداعنییشاه،کندخیاطیکهاستدعويخسیهریاکسیهرکه،گفتمیکهخواندیمبیتییکهمادعا

منبرايیابدوزخودتبرايبله،ببینم،بدوزوببررااینحاالگویدمیاندازد،میقیمتگرانلباسیکجلوش

است،مهمبیتاینبله. آوردمیدرشاخآدموبدوز،
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1425ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

باز خواهد از تو، سنگ امتحانآه از آن روزي که صدقِ صادقان
قانونکهسنگیاست،معیارسنگامتحانسنگکند،میآزمایشرامالحظههرخدا:کهبگویدخواهدمی

ازايدرراستیبهرااعتباراتاینرا،هاcreditاینکهرا،مابودنراستین،راماصداقتزند،میمحکراجبران

. بدلیحیثیتیکبراساسکردیمجمعنهیاخواستیم،نمیکشیدیممیزحمتالبتهکهخواهیم،میمانزحمت

:گویدمی

1425ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

باز خواهد از تو، سنگ امتحانروزي که صدقِ صادقانآه از آن 
یاداري،ذهنیمنریايتوکو؟توراستیوصداقتاینکهبپرسدماازبیایدهست،کنندهامتحانکهخدایعنی 

درسترابیتاینلحظه،بهلحظهرا،ماکندمیامتحانلحظهبهلحظهروز؟کدامهستی؟منبهزندهحقیقتاً

کهدانیممیچوننیستیم،اعتبارشکاردنبالگیریم،نمیبدهندcreditمابهکنیم،نمیریادیگرمابفهمیم

رامازندگییعنیخواست،خواهدمااز،کنیممیادعاماکهراچیزياینبودنراستینروزيیکامتحانسنگ

. کردخواهدامتحان

1426ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

این حریصان جمله کورانند و خُرسآخر از استاد باقی را بپرس
بقیهبهشما.مکنقناعتذهنیمندانشبهفقطبپرس،همرابقیهخداست،کهاستادگوید،میمابهدارداالن

رابقیهخواهندنمیهستند،ذهنیهايمنیعنیهستند،اللوکورهمهحریصاناینگویدمینکن،نگاهمردم

بزرگدانایییکظاهرایناست،تمامنااست،ناقصدانشایم،گرفتهذهندرماکهدانشیاینپسبپرسند،

. شویممیزندهداناییآنبهکنیمپاكبرود،بدهیمراایناگراست،

بفهمیم،خودمانراچیزهااینبایدماکنیم،تقلیدنبایدکنند،میچکارکه،کنیمنگاهنبایدمردمبهکاراینبراي

شکاردنبالوند،احریصجمعضمندرخواندیم،کهچیزهاییاینهمهوبله،. شدخواهدامتحانماصداقتیک

Creditرویمنمیآنهادنبالماهستند،بدلیحیثیتهستند،مجانی.
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1427ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

صید گُرگانند این ابله رمهاز همهجمله جستی، باز ماندي 
ذهنی،هايمنیعنیابله،رمهاینما،خواهیمنمیراهمه.مانديچیزهمهازخواستی،راهمهگویدمییعنی

میصیدراهاگوسفندرا،هامیشگرگها،کههمینطور.کنندمیصیدرااینهاگرگانگرگانند،صیدگویدمیاینها

همیشهباشد،داشتهشدگیهویتهمانسان.کندمیصیدراابلهذهنیهايمنآید،میسامريیک.کنند

.بپرستراگوسالهگویدمیسازد،میگوسالهیکشود،میپیداسامري

هویتهم، داریمشدگیهویتهماینکهبرايچرا؟.شویممیپرستذهنیمنما،شویممیپرستگوساله

میماخودهستیم،اوجنسازهمماخود.بزندگولراماشودمیپیداسامريهمیشهباشیم،داشتهشدگی

کند،تحمیلراخودشوکندصیدرانفرهزاررا،نفرصدتواندمیکهاستکسیگرگپس.بشویمسامريتوانیم

منبدلی،حیثیتخداست،بهشدنزندهاصلیحیثیتبزند،جااصلیحیثیتجايبهرا،بدلیحیثیتیکو

. هستامتحانسنگکهفهمیدیمامروزولیاست،اصیلاینکهکندمیتظاهرکهذهنی

1428ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

صورتی بشنیده، گشتی ترجمان
خبر از گفت خود، چون طوطیانبی

.خداوزندگیکردنترجمهبهکردیمشروعاست،ذهندرمااطالعاتهمینظاهرشنیدي،راظاهریک: گویدمی

مندرکهبگویدخواهدمییعنی. فهمندنمیراحرفهایشانمعنیولیزنند،میحرفطوطیانکههمانطورو

نیستیمزندهاوبهچونولیگوییم،میخداازکهگرچهزنیم،میحرفطوطیمثلنداریم،خداییدانشماذهنی

.گوییممیچهفهمیمنمی
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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