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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 2659

 
 کسی کو را بود در طبع سستی

 نخواهد هیچ کس را تندرستی

 مده دامن به دستان حسودان

 کشندت سوی پستیکه ایشان می

 زیانتر خویش را و دیگران را

 نباشد چون حسد در جمله هستی

 هال بشکن دل و دام حسودان

 وگر نی پشت بخت خود شکستی

 از این اخوان چو ببریدی چو یوسف

 عزیز مصری و از گرگ رستی

 اگر حاسد دو پایت را ببوسد

 زند خنجر دودستیبه باطن می

 چه گشتی ندارد مهر مهره او

 ندارد دل دل اندر وی چه بستی

 اگر در حصن تقوا راه یابی

 ز حاسد وز حسد جاوید رستی

 اگر چه شیرگیری ترک او کن

 نه آن شیر است کش گیری به مستی

 

 ۱4، مثنوی، دفتر پنجم، سطر مولوی
 

 هر کسی کو حاسد کیهان بود

 آن حسد خود مرگ جاویدان بود

 ۳۳۹۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 

 

 اول آن کس کین قیاسکها نمود

 ابلیس بودپیش انوار خدا 

 گفت نار از خاک بی شک بهترست

 من ز نار و او ز خاک اکدرست

 پس قیاس فرع بر اصلش کنیم

 او ز ظلمت ما ز نور روشنیم

 گفت حق نه بلک ال انساب شد

 زهد و تقوی فضل را محراب شد

 این نه میراث جهان فانی است

 که به انسابش بیابی جانی است

 بلک این میراثهای انبیاست

 این جانهای اتقیاستوارث 

 پور آن بوجهل شد مؤمن عیان

 پور آن نوح نبی از گمرهان

 زادٔه خاکی منور شد چو ماه

 زادٔه آتش توی رو روسیاه

 این قیاسات و تحری روز ابر

 یا بشب مر قبله را کردست حبر

 لیک با خورشید و کعبه پیش رو

 این قیاس و این تحری را مجو

 کعبه نادیده مکن رو زو متاب

 از قیاس هللا اعلم بالصواب

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4469/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/108/8547/مولوی_Molavi/هر%20کسی%20کو%20حاسد.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/8047/مولوی_Molavi/اول%20آن%20کس.html
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 ۲۶۳۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر 

 

 ستچند روزی که ز پیشم رانده

 ستچشم من در روی خوبش مانده

 عجبکز چنان رویی چنین قهر ای 

 هر کسی مشغول گشته در سبب

 من سبب را ننگرم کان حادثست

 زانک حادث حادثی را باعثست

 کنملطف سابق را نظاره می

 کنمهرچه آن حادث دو پاره می

 ترک سجده از حسد گیرم که بود

 آن حسد از عشق خیزد نه از جحود

 هر حسد از دوستی خیزد یقین

 که شود با دوست غیری همنشین

 پزیدوستی غیرتهست شرط 

 همچو شرط عطسه گفتن دیر زی

 چونک بر نطعش جز این بازی نبود

 گفت بازی کن چه دانم در فزود

 آن یکی بازی که بد من باختم

 خویشتن را در بال انداختم

 چشم لذات اودر بال هم می

 مات اویم مات اویم مات او

 

 4۲۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 

 

 ور حسد گیرد ترا در ره گلو

 در حسد ابلیس را باشد غلو

 کو ز آدم ننگ دارد از حسد

 با سعادت جنگ دارد از حسد

 در راه نیست ترای زین صعبعقبه

 ای خنک آنکش حسد همراه نیست

 این جسد خانٔه حسد آمد بدان

 از حسد آلوده باشد خاندان

 گر جسد خانٔه حسد باشد ولیک

 آن جسد را پاک کرد هللا نیک

 طهرا بیتی بیان پاکیست

 گنج نورست ار طلسمش خاکیست

 حسد مکر و حسدچون کنی بر بی

 زان حسد دل را سیاهیها رسد

 مردان حق را زیر پاخاک شو 

 خاک بر سر کن حسد را همچو ما
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.ganjnama.com/View/97/105/8128/مولوی_Molavi/چند%20روزی%20که%20ز%20پیشم.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/7909/مولوی_Molavi/ور%20حسد%20گیرد%20.html
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 .از دیوان شمس موالنا شروع می کنم 2659با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

است. حسد یک هیجان منفی است که در سیستم یا حسد همانطور که می بینید امروز صحبت ما راجع به حسودی 

ید به قول موالنا یکی بدنی ما بوجود می آید همراه با هم هویت شدگی در ذهن و همینطور که امروز خواهیم دذهنی و 

می گوید زیانبارتر از حسد در جهان وجود ندارد. پس بنابراین حسادت  که هم به قول ایشانازترین و باز زیانبار

س هوشیاری و زندگی است کاهش داده باشد به فرم به از جن خودش را که بارها گفته ایممستلزم این است که یک نفر 

جسم بطوری که بعد از آن خودش را جسم بداند و جسم خودش را فرم خودش را با مشخصات خودش با دیگران 

ت در ذهن ما و یک یک تصویر جسمی اس یک جسم که تی که ما خودمان را کاهش دادیم بهمقایسه کند و وق

چیزهای مهمی که ما با  ش دادیم به یک تصویر ذهنی و با همانو کس دیگری را هم کاهن چسباندیم مشخصاتی را به آ

سادت قرار می م و آن شخص هم دارد موضوع حچیزها که من با آنها هم هویت آن آنها هم هویت هستیم در آن صورت

ده تا اتاق خواب دارد. چون ما بینیم  که خانه ما دو تا اتاق خواب دارد و می روید خانه یک نفر می گیرد. مثل خانۀ ما

فکر می کنیم که به غلط خانه مان هستیم و فکر می کنیم که او هم خانه اش هست حاال ما می خواهیم ببینیم که  

و حقارت به ما دست می دهد و این یکی از مشخصات عمومی من  ر کجا قرار داریم به ما احساس نقصخودمان د

که  ماً نگران استریشه ندارد بنابراین دائ ،وصل نیستوی هواست و به زندگی ذهنی است. چون من ذهنی مثل ابر ت

 یکی از ما هم  مثل ابر است. من ذهنی شکلش عوض می شود وحوادث مرتب  چقدر است و با وزش بادها مثل

سه می کنیم با خانه او و در آن موقع ما خودمان را که فکر می کنیم که خانه مان هستیم مقای می شود خانه یکیاتفاقات 

از جنس جسم نیستیم و برگردیم به سوی  می دهد. چرا عذاب می دهد؟ که ما بفهمیمدائماً ما را عذاب و حس نقص 

که  ینها همه در ذهن صورت می گیرد و دوباره این قسمتی از صورت مسئله استندگی و با او دوباره یکی بشویم. از

می آییم به این جهان و وارد ذهن می شویم با چیزهای ذهنی که مال این دنیا گفتیم ما به صورت هوشیاری بی فرم 

ص می کنیم و حس ن یا بچه تان است و در آنجا حس نقخانه تافرض کنید  است هم هویت می شویم که در این مورد 

که ما  ییاینجانقص کردن این است که اینجا محل ما نیست و یک چیز در اینجا می لنگد یک اشکالی وجود دارد در 

با زندگی یکی بشویم که  برگردیم به زندگی وهستیم که ذهن ما باشد و آنجا که هم هویت شدگی مان است را رها کنیم و

است. و  بار است همان حسادتزیان مواردی که بسیار یم گاهی اوقات متولد شدن. حاال یکی ازگفتیم این را می گوی

ا به خودتان نگاه می کنید که یک ه در طبعش سستی باشد فرض کنید که شمموالنا اینطور شروع می کند که کسی ک

ل فکرهایتان و حسهای پنجگانه هوشیاری بی فرم است که اصل شما است و از جنس زندگی است و هر چه هست مث

د وجو ،ذهن باشد و اگر در ذهن حس وجود مه از جنس طبع است پس طبع می تواندهایتان اینها هشما، مثل قضاوت

کما اینکه می بیند  ی وجود ندارد و پایداری وجود ندارد،من وجود داشته باشد این سست است و هیچ ثبات ،داشته باشد
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احتیاج به تایید لفظی مردم داریم. پس این ات مرتباً بزرگ و کوچک می شویم وما وقتی که در ذهن هستیم با اتفاق

از بدن ما  هم که ذهن می بیند جزو که می تواند قسمتی  ،هن ماسست بودن طبع که در واقع کاهش داده می شود به ذ

. معنی اش این است که اگر یک نفر طبیعتش و  ن حس وجود ، وجود داشته باشد مریض استآن باشد اگر توی آ

، یک  باالخره مریض می شود طبعش مریض باشد بدنش هم ، که البته اگربدنش مریض باشد ،ذهنش مریض باشد

یزهای ش مریض است و هم ذهنش مریض است مریض روحی است که استرس دارد و غم دارد و چکسی هم بدن

برای هیچ کسی  ،د نمی تواند تندرستی مردم را ببیندجسمی هم دارد . حاال می گوید که این آدم با این حالی که دار

بد می شود. این تندرستی  گر این طور باشد این خیلییض است. حاال اتندرستی نمی خواهد برای اینکه خودش مر

زیانتر خویش را و   می گوید  هتر از حسد برای شخص در جهان وجود ندارد کمثیل است. در پایین می گوید زیانبارت

 ما وقتی با ذهن هم هویت هستیم یعنی توی به این علت است که   نباشد چون حسد در جمله هستی ***دیگران را 

قطع شده و بعد واضافه کن به آن یک فرم هستیم که ارتباطمان با زندگی  هستیم و ذهن هستیم اوالً که آنجا یک گره

یک هیجان منفی و دردی که از همه دردها بدتر است و آن هیجان حسادت است. هیجان حسادت را شما نمی شود که 

عشق را بستیم نمی ستیم وت زندگی را بستیم خرد را براه برک و نشناسید حتماً می شناسید. بنابراین ما راه زندگی را

آید به ما کمک کند و هر کاری و هر فکری می کنیم در بیرون می کنیم با درد همراه است و نتیجه درستی نمی دهد 

؟ این که شما یک د. چه چیزی مفید است در این جهانوهمین رفتار ما سبب واکنشهای منفی در دیگران هم می شو

برای اینکه شما تحریک نمی  .ش منفی وا ندارید . این به دیگران کمک می کندرفتاری بکنید که دیگران را به واکن

وقتی که حسود  خوشرو هستید و انعطاف دارید. ولی کنید مردم را که واکنش منفی نشان بدهند. سکوت می کنید و

 به شما نخواهند لطمه فرار نکنند. ی نکنید که دیگران نرنجند و خودشان را جمع نکنند و از شماهایکار ید نمی شودباش

بزنند. برای اینکه شما آنها را تحریک می کنید به واکنش منفی. یک کسی فرض کنید که یک کیلو من ذهنی دارد و با 

ست و هم به ضرر شما. برای همین است که می ا دیدن این حسادت شما می شود یک ونیم کیلو. خب هم به ضرر او

هیچ چیزی برای انسان زیانبارتر .در تمام کائنات  ،باشد مثل حسد در تمام دنیا نزیانتر خویش را و دیگران را  گوید 

 از حسادت وجود ندارد.

برگردیم به سطح باال به صورت قانون این را می گوید این یک بیانیه است در واقع که اگر ما مریض باشیم به درجه  

ت شدیم می خواهیم که دیگران هم مریض باشند و بهترین کار این است که یای که مریض هستیم چون با مرض هم هو

نمی خواهیم دیگران چیز خوبی داشته باشند. و به این ترتیب ما سالم باشیم. پس اگر ما به مرض حسادت مبتال باشیم 

ارد چه به لحاظ درد خیلی زیادی نخودمان هم نداشته باشیم. کسی که حسود است ب   هبه خودمان هم لطمه می زنیم ک

امروز ما می  بکند . بخصوص از لحاظ معنوی . پس هیچ پیشرفتی نمی تواندمادی این جهان و چه از لحاظ معنوی و



6 
 

خواهیم این هیجان و این مرض را شناسایی کنیم و شاید طی این جلسه و جلسه بعد بخوانیم و ببینم که موالنا راجع به 

شروع  ،انید و انشاهلل قبول کنید و اگر شناسایی کردید حسادت را در خودتاناین موضوع چه می گوید و شما هم بخو

زیر توجه  آن. همینطور که بارها گفتیم کلید کار این است که شما تمام حواستان به خودتان باشد و نکنید به درما

ینید که دیگران هم افکن روی خودتان باشد و این حسادت را در خودتان کشف کنید و اگر می بخودتان باشد و نور

حسود هستند این دیدن تشویق کند که شما به خودتان نگاه کنید. چون ما همه از این من ذهنی رد می شویم نمی شود 

را  اجه ای حسود نباشد . پس شما که االن این را می شنوید نگویید که اینهبه درکسی در جهان وجود داشته باشد که 

به حسودان صحبت می کند و این به من مربوط نیست! نخیر . هر کسی که من ذهنی که به من نمی گوید موالنا راجع 

ه بزرگ می کنیم شما می کدارد و با چیزها هم هویت شده این آدم می تواند حسود باشد و البته در مورد بچه هایمان 

ه دو ساله دوساله گی در بچشد دانید که بچه ها همیشه باید از این مرحله هم هویت شدگی باید بگذرند و اینکه هم هویت

خودش را نشان می دهد . یک بچه دو ساله به آن یکی بچه دو سه ساله می گوید که اسباب بازی من از کامالً و نیمه 

االن آن من دارد بزرگ می شود ولی  ،پدر من از پدر تو قوی تر است یعنیمال تو قشنگ تر است و بزرگتر است 

، که عشق همیشه زیربناست این جدایی نمی جدایی همراه با عشق باشد در خانوادهاگر این بزرگ شدن و این حس 

د و جدایی را یاد می گیرد و مقایسه چیزهای این ررا یاد می گی نضمن اینکه ذه اصل باشد. بچه برای بچه تواند

پس بنابراین بعداً   زیر هست که عشق را اول می داند جهانی را یاد می گیرد ولی همیشه یک روشنایی زیادی در آن

 چون برخی از ما رقابت و مسابقه و حسادت اصل نیستدر ده سالگی می فهمد که این جدایی و حس  در نه سالگی یا

اصل گرفتیم به بیراه رفتیم. حاال موالنا می گوید که این حسادت را و رقابت وجدایی را   

که ایشان می کشندت سوی پستی                                                            ه دامن به دستان حسودانمد  

اگر کسی به تو حسادت می کند حتماً تو را به سوی پستی و نابودی خواهد برد.  .اختیارت را نده به دست حسودان

یم از تاثیر کسانی که به ما حسادت می می دانیم که ما نمی تواندر ضمن هم ضمن اینکه ما روی خودمان کار میکنیم 

ما تمرین گنج حضور ن این یک جور پرهیز است و یک جورمحافظت خودمان است که اگرکنند در امان باشیم. بنابرای

ضمن اینکه ما داریم روی خودمان کار می کنیم. لطمه نزنند، کنیم و مواظب باشیم که حسودان به ما  

 بخش دوم: 

یکی از ابتدایی ترین الگوهای فکری که یک الگوی فکری هیجانی است و حسادت یاین الگواگر ما بخواهیم از 

گفتیم صبر  بارها هیجانی است که در ما بوجود می آید و برای اینکه ما از شر آن راحت بشویم باید به همان عملی که

کی و می بینید که خانه اش وقتی شما می روید خانه ی . است یا یک اسم دیگرش هم هست درد کشیدن هوشیارانه

د در همان جا می توانید بایستید و این همان پرهیز است که من شماست و حس حسادت و مقایسه می آی از یکیبزرگتر
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االن ناراحت هستم و خانه بزرگ را می بینم و نمی توانم تحمل کنم . خب بصورت ناظر دارم ذهنم را نگاه می کنم 

درد بکشی نفرین بکنی و یا یک چیز بدی بگویی حداقل در ذهنت به این آدم که چنین  ذهن من می گوید که االن باید

خانۀ بزرگی دارد من اصالً خانه ندارم ! ولی من می ایستم و نگاه می کنم . ذهن من دارد من را می کشد که درد 

گاه می کنم و به تو غذا نمی کنم. من دارم ن و می گویم نه من این قضاوت را نمیبکشم ولی االن دیگر نگاه می کنم 

می کند و برای من  دهم. در واقع من دارم انرژی زنده زندگی را می دهم به این الگوی ذهنی که دارد تبدیل به درد

و دارد درد می کشد ولی من  گرچه که هنوز فعال است می گویم که بتو غذا نمی دهم. می دهد به من. من آالن دارم 

فهمم یسه می کنم و حس کوچکی می کنم میخودم را مقا چیزی نمی گویم . اگر دیدم که دارمو  دارم به او نگاه می کنم

ار را بکنم اگر ذهنم هم می نمی روم. چند بار که این کو با اختیار به آن ناحیه که دارم به ناحیه خطرناک می روم . 

برعکسش را می کنم . پا می شوم و  درد بکشد می گویم که تو درد بکش ولی من کاری نمی خواهم بکنم وخواست 

اینجا زندگی کنید یا هیچ  قشنگی است انشاهلل به سالمتی در نه قشنگ شما مبارک باشد چقدر خانۀمی گویم که این خا

گویم و همینطوری با درد خودم می سازم تا این درد از بین برود . موالنا می گوید که این دامنه حسادت  چیز نمی

، به سواد یک جوانی یک نفر، به تندرستی   به فما می توانید حسادت کنید به خوشگلی یک نفربسیار وسیع است ش

رها به هم حسادت می کنند سر اینکه مثالً زن سگش را بیشتر دوست دارد یا گربه اش را بیشتر و شوه نفر و یا زن

دت می کند و وقتی که این دوست دارد و آن یکی ناراحت می شود و یا توجه می کند به یک شخص خاصی و حسا

هر چیزی که ما با آن هم هویت هستیم چیز نیست موضوع حسادت قرار می گیرد  یکی و دوتا ، چیزها پیش می آید

خودتان را مقایسه می کنید و یا نه مورد حسادت و گرفتاری است. شما باید اینها را بدانید و هر کجا که می بینید دارید 

ردتان را هیجان آمده و دارید درد می کشید یک دفعه می پرید از ذهن بیرون و د شدید ولیمقایسه را هم که متوجه ن

نمی خواهم دنبال این حسادت  االن دارم درد می کشم ولیمی گویید که و نگاه می کنید و می بینید که اشتباه کردید 

تا اینکه ببینیم که  کلید این کار استر می کنم و صبر بروم و چیزی بگویم یا کاری بکنم، همینطوری می مانم و صب

این الگوی حسادت می تواند از من بی افتد . به نظر من کمتر کسی می تواند ادعا کند که حسود نیست. یعنی بطور 

کلی این حسادت رفته و هیچ چیزی نمانده و موالنا هم می گوید که ما باید به خدا پناه ببریم از این الگو. از از اینکه 

افتیم. در  دامنه اش وسیع است و چون از نا آگاهی ما و ناهوشیاری ما استفاده می کند ما دائماً توی تله او میاینقدر 

این را هم شما خوب    زیانتر خویش را و دیگران را ** نباشد چون حسد در جمله هستیدیم چند سطر بعدی که خوان

ه ککه اگر حسادت دارید ممکن است ما باید توجه کنید. ی مثل موالنا یک چنین حرفی می زند، شتوجه کنید که عارف

داشته باشید نهمین حسادت است که زندگی شما را خراب می کند اگر مثالً شما نمی خواهید که یک چیزی را خودتان 

ی من داشته باشم! بعضی ها اوللی و دیگران هم نداشته باشند . یا بعضی موقعها می گویید که دیگران نداشته باشند و
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همین پراتنز می بینید که موالنا اینها را در خل یعنی نه من داشته باشم و نه دیگران داشته باشند. ولیرا می گویند ب  

حسادت می گذارد. چه شما چیزی را نداشته باشید و بگویید که دیگران هم نداشته باشند یا دیگران نداشته باشند و من 

ین حسادت است. البته شما ممکن است یک چیزی را در دیگران ببینید بدون چرا او دارد و من ندارم؟ ا .داشته باشم

بگویید که من می خواهم آن  ی آیده با آن چیز هم هویت باشید و آن هیجان منفی بوجود باینکه حسادت کنید بدون اینک

خب بفرمایید بروید کار  چیز را داشته باشم . می خواهم کار کنم و زحمت بکشم و یک خانه ده اتاق خوابه داشته باشم!

آدم را هل  ،قاً حسادت بکنی نمی توانید بدست بیاورید. حسادت و هیجانات منفی بطور کلیاکنید و حسادت هم نکنید. اتف

 و من خانه ندارم و چون خیلی بدم آمده از آن شخص که خانه بزرگتر داشته هند ولی یک قدم بیشتر نیست. منمی د

این دو قدم بیشتر بروی باد این می خوابد !! باید شما با اعصاب  خانه بزرگ بخرم، ده می خواهم برومهر جور ش

من منفی نیست . پس بنابراین  د که توی آن هم هویت شدگی و هیجانراحت یک هدف بگذارید و برای آن کوشش کنی

و بخرید.  برویدنمی خواهم خانه بخرم و مسابقه بدهم ولی من از خانه بزرگ خوشم می آید. خب بفرمایید   

وگرنی پشت بخت خود شکستی                                                   و دام حسودان            هال بشکن دل و   

ین کار را شادی است . شاد باشیم که ما می توانیم ا اداتدام حسودان را بشکن و هال هم یعنی چقدر خوب است ازو دل

ی است که با یک فکر است. فکر همان موضوع ،دلشان در . حسودان دلشان از من ذهنی است . یک چیز است بکنیم

 ی تواند شما همهم همانطور کنند. وقتی حسود می آید م ن هم دامشان است و می خواهند ما راآن هم هویت هستند و آ

گر شما واکنش نشان بدهید. ولی اگربشناسید و شناسایی شما را به تله بی اندازد ا به تله او بی افتید. حسود می آید تا

کنید ، فرض کنید که شما حسادت را در خودتان شناسایی کردید درمان کردی و سالها کار کردید ، خوش شانس بودید 

برای اینکه در یک خانواده عشقی بزرگ شده بودید و خودتان هم  الگوی حسادت در شما خیلی رشد نکرده،و این 

ستید و سالها روی خودتان کار کردید که خوشا به حالتان ، در این صورت الگوی حسادت را می شناسید. اگر عاشق ه

از این گوش می گیرید و از آن می دانید که بخاطر حسادتش است بنابراین  کسی به شما حسادت کند حرف بدی بزند

درد بخور باشد یک عده ای حسادت واقعاً به  د. هر کسی کاری انجام بدهد کهگوش به در می کنید و جدی نمی گیری

بزنند، البته حتی در مراحل خطرناک  به او یمی گویند ، ممکن است که لطمات مالمی کنند. حرف می زنند پشتش، بد 

ه شمس کردند خون بود. فرض کنید که البته دل موالنا که مردم حسود ب کهممکن است که بگیرند و اورا بکشند 

که دور و بر موالنا بودند یک کسی آمد که اسمش شمس بود و موالنا به او توجه کرد و آنها به او  ینفرپانصد  ازتعداد

گرفتار کردند. حاال می گوید که اگر شما این شناسایی را نکنید دل و دام حسودان را موالنا را حسودی کردند و 

ثالش وقتی که واکنش نشان می دهید به حسادت مردم. منشکنید و به دام آنها بی افتید ، چطوری به دام آنها می افتید؟ 

میزنند در تلفن من به عنوان پیغام مثالً حرفهای بد می زنند و من می دانم که حسادت خود بنده هستم. یک عده زنگ 
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نه می  وضع مالی گنج حضور چطور است ؟ تمثیل می زنم اینها را.  می کنند . یک عده ای زنگ م زنند و می پرسند

اهد کمک کند و نه برنامه را گوش می کند. از او می پرسم اصالً گوش می کنی؟ می گوید بعضی موقعها اگر وقت خو

شویم یا نه! اگر پول نداریم به زودی ما به این زودیها تعطیل می آیا د ببیند که نم گوش می کنم. فقط می خواهد بپرسنک

است. شما هم هر کاری که  بیچاره نمی داند که چرا؟ حسودم . تعطیل می شویم دیگر. دلش می خواهد تعطیل بشوی

ارد این فحش من توجه می کنم؟ نه! خب یک کسی که فحش می گذآیا بکنید یک عده ای به شما حسادت می کنند. ولی 

. که وضع مادیمان خوب است پیغام را پاک می کنیم. با ادب هم جواب آن خانم یا آقا را می دهیم  را گوش نمی کنیم و

است یا هر چیزی که هست. به هر صورت شما باید با هوش باشید و دل و دام حسودان را بشکنید وگرنه  یا متوسط

و چه بسا آن  گرفتار شدید وافتادید به دام او پشت بخت خودتان را شکستید. اگر شما واکنش نشان بدهید به حسادت

به خرابکاری و کارهایی که نباید بکنید و انرژی زنده  و شما شروع می کنید هیجان منفی حسادت شما را تحریک کند

زندگی خودتان را تلف کنید و خردتان خدشه دار بشود. اگر حتی تا حدودی به حضور رسیدید و خرد زندگی و 

خب  هوشیاری زندگی و عشق زندگی دارد جاری می شود به افکار و اعمالتان با این کار شما آن را قطع می کنید. 

نکنید.  ااین کار ر  

 دفتر پنجم  14حاال از اینجا به بعد چند تا بیت از مثنوی می خوانیم تا ببینیم موالنا راجع به حسادت چی می گوید. سطر

  آن حسد خود مرگ جاویدان بود                هرکسی کو حاسد کیهان بود                                                

است که یعنی همان کیهان یعنی این دنیا. هر کسی که او بر اساس چیزی در این جهان در  در بعضی نسخه ها گیهان

خودش حسد بوجود بی آورد حسد او مثل مرگ جاویدان است مثل زندان جاویدان است. خوب توجه کنید . پس شما بر 

و این مرگ جاودان تان را . کنید که این را دارد و مقایسه کنید خود ین جهان روی کسی حسادت نمیاساس چیزی در ا

واهیم و با ما خیلی چیزها می خیزیا دو چیز نیست که می خواهیم، ما یک چاز کجا می آید؟ از آنجا که اگر شما که 

بینیم که دارند ، خب اگر قرار باشد که من دائم اینطرف و آنطرف  یآنها هم هویت شده ایم و اینها را در دست مردم م

 حس حسادت بکنم من هم افتادم در مرگ جاودان وخوشم می آید  که در این جهان از آن زیبروم و براساس یک چی

زندگی را! اینطوری نمی شود شما باید وصل بشوید به زندگی و باید بروید به فضای  هم زندان جاودان و هم بستم در

کنید این عکس کاری است که ما  محکم انتان را با دیدن چیزهای این جهانیکتایی و اگر قرار باشد دیوارهای زند

خواهیم بکنیم. می  

موالنا می گوید که 3396مطلبی که می خواهیم بخوانیم از دفتر اول است سطر   

 اول آن کس کین قیاسکها نمود                                                                   پیش انوار خدا ابلیس بود



10 
 

قیاسک مقایسه کوچک ،  حضور کاهش داد به جسم و شروع کرد به  و ا از نور خداییاولین کسی که آمد خودش ر

هم هویت بشود که بعداً که بزرگ می شود با  مثالً یک بچه با اسباب بازیش شودچیزهای این جهانی و هم هویت 

اولین کسی که این کار  تند وجور هستند. اینها قیاسهای کوچک هساتومبیلش و بعد از آن با مقامش و.. اینها همه یک 

که ما انسانها  ،دهد که هوشیاریب. اینجا موالنا می خواهد توضیح پیش چی کسی؟ پیش نورخدارا کرد شیطان بود. 

باشیم می آید وارد ذهن می شود و با ذهن هم هویت می شود آنجا وقتی شروع می کند به هم هویت شدن و مقایسه ، 

صفتی است که باید موقت باشد این در مقابل این است که   و شیطان طان بودنجور ابلیسیت است. یعنی شی  این یک

می شویم این خودش خود خدایت شما است که آدم است.  م از ذهن در واقع هوشیاری حضورزاده می شوی وقتی ما

یاری ذهن زاده شده روی پای خودش ایستاده و این خود هوشتعریف هوشیاری حضور است که از به پس انسان بنا

کسی که در مقابل این خداییت  نجزیی از او است. حاال اولیخداست که به صورت وجود آمده و است و به نوعی خود 

 ایستادگی کرد همین من ذهنی است که ابلیس بود و

اکدرستز خاک او من زنار و                                                     ست    گفت نار از خاک بی شک بهتر    

گفت که شیطان از آتش است میتوانید فرض کنید ابلیسیت آتش بودن ما است که هوشیاری من ذهنی و دردهای ما  

است که ما به درجه ای که می گوییم این دردهای ما و این هم هویت شدگی ما این توهم ما مقدس است و اصل است ، 

هستیم  ر است. برای اینکه جسم می بینیم چون از جنس ذهنم که این از آن بهتما ابلیسی می شویم. و ما می گویی

؟ باشید باید تجسم کنید که آدم چیهن راگرمن به شما بگویم که آدم از جنس هوشیاری حضور است و شما از جنس حضو

جنس  با این که حقیقتاً ازآدم هوشیاری حضور است منتها شما االن با فکرتان این را می بینید. این با فکرتان دیدن 

و زنده بودن  ابلیسیت بودو انسان  می گوید این به فکر در آوردن خداباشید فرق دارد.  حضور باشید وزنده به زندگی

ن بودن و حضور را به صورت جسم به حضور که اصل است انسانیت بود اما ابلیس چون توی ذهن است این انسا

 درست است که انسان از مواد کانی درست شده ولی یک   که  این آدم که از خاک درست شده! بیند و می گوید می

 الگوهای ذهنی است زندگی است، هوشیاری کشیده شده از  است که زنده به اصلی در او هست که همین هوشیاری

مسیح است  انهم،خدایت ما است که به خودش هوشیار شده در واقع هوشیاری خالص است . هوشیاری خالص هم 

ا هم هویت شده.هدر واقع انسان او است نه انسانی که در ذهن است  با چیز است که همان هوشیاری حضور  

بخش سوم:     

او ز ظلمت ما ز نور روشنیم          براصلش کنیم                                                        پس قیاس فرع  

فرع را فرض می کنیم اصل است .  و را می گیریم عفرموده که ما قیاس می کنیم و مقایسه می کنیم ما فر شیطان

شیطانیت یعنی این! که ما تصویر ذهنی از خدا درست کنیم در ذهنمان و یک تصویر ذهنی هم از خودمان درست کنیم 
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و بگوییم که این تصویر ذهنی ما هستیم و آن تصویر ذهنی که از خدا ساخته ایم هم آن خداست. این فرع است و این 

گیریم و بگوییم که این اصل است. حاال به درجه ای که ما به فرع می چسبیم به تصویر ذهنی می چسبیم و فرع را ب

می هستیم ابلیسیت را در خودمان تقویت می کنیم به درجه ای که این کار را نمی کنیم ابلیسیت کم  فکر می کنیم که آن

انسان را فقط خاک می بیند فرم می بیند و می  از ظلمت است برای اینکه روشنایی انسان و حضور شود . شیطان

آتش می تواند خاک را گوید که حاال که این فقط فرم است و من فقط فرم می بینم ، خب آتش که بهتر از خاک است. 

است  است و هم هویت شدگی با فکر هم فرمهای خواهیم تجسم کنیم که در ذهن ما آتش همان دردهای مابسوزاند. ب

یم که درد هر چه که باشد بهتر از هم هویت شدگی با ذهن است برای اینکه همه اینها توهم هستند. خب ما می گوی

 شیطان درست گفته؟ نه. شیطان غلط گفته. و موالنا جوابش را دارد می گوید که 

فضل را محراب شدگفت حق نه بلک ال انساب شد                                                           زهد و تقوی   

ا تمام اینهام صحبت موالنا به انسان است تم» توانی بروی تو ذهنمینآنطوری نیست که تو می گویی.تو خدا گفت: نه

زی را که ما در ذهن تجسم می کنیم به عنوان من و بر اساس آن یک تصویر برای این است که ما بفهمیم که این چی

اینها همه غلط است اینها همه فرع است اینها همه برای این بوده که ما بفهمیم که اصلی ذهنی به نام خدا می سازیم 

ر ضمن این از قرآن است . خدا گفته نه د «وجود دارد و در این خط دارد توضیح می دهد   

نسبت یعنی   بت داشتن این انسان به آن انسان یا مثل پسر و پدر بودن.این قضیه نسبت اهمیت ندارد. نسبت یعنی نسدر 

اینکه ارتباط این فرم با آن فرم. وقتی ما فرم می شویم و تصویر ذهنی می شویم این تصویرذهنی به یک چیزهایی 

وصل است مثالً من تصویر ذهنی پدر دارم با بچه ام وصل هستم . آن گفته: نه. آن چیزهایی که در ذهنت می بینی به 

سبت ها را اصل می گیریم گفته در اینجا نسبت اهمیت ندارد و واقعاً آن که ما این ن ،همدیگر مربوط کردی چیزها را

بیان اینطوری هست که می گوید در روز قیامت که این لحظه است که صور را می دمند یعنی شیپور را می دمند  تا 

بشوید همین لحظه.  رافیل دمیده می شود تا شما بلند شوید و به حضورتان زندهسا لحظه شیپوشما بلند شوید یعنی این 

ها است . من می گویم که چرا همسرم نمی آید یعنی بروی به ذهن که دنیای نسبت  شما می خواهید بروید به نسبت ها

ا می دمند چرا فامیلهایم نمی آنید چرا مردم نمی آیند! در اینجا این چیزها نیست. یک موقعی که در قیامت این صور ر

رافیل دمیده می شود شما می خواهید نسبت ساسند. االن هم که این لحظه صور اشن را نمی انسانها خویشاوندانشان

دانید چی چیزی قبله ن همین ابلیسیت است! می گوید می بشناسی ؟ می خواهی نسبت ها را معیار قرار بدهی؟ که ای

د یعنی هز «ییزهد یعنی پارسا فضل یعنی بزرگی، شرف. »رگی است؟ چی محراب بزرگی است ؟ زهد و تقوا . بز

شما بروی به فضای حضور فضای یکتایی و از آنجا نیایی بیرون. اینها را خدا می گوید و مال قرآن است. تقوا یعنی 

بروی به فرم به ذهن دوباره. این اصل  از آنجاپرهیزکاری. یعنی بروی به فضای یکتایی این لحظه و پرهیز کنی و
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غلط است برای اینکه گفته های شیطان بر اساس ت ها. پس گفته های ی درست بدانی. نه نسباست اگر که می خواه

مقایسه بود.وقتی شما در فضای یکتایی این لحظه از جنس هوشیاری می شوید از جنس حضور می شوید شما نمی 

وچکی توانید مقایسه کنید. مقایسه ای وجود ندارد. اصالً مقایسۀ من با دیگران غلط است. شما هر کجا دیدید که حس ک

هم دیدید که دارید باد می کنید از را با یکی دیگر مقایسه کرد و اگرشود شما  نید بدانید که تو ذهن هستید و نمیمی ک

دارید مقایسه می  هستند ببین که من کجا قرار داری، نظر سواد از نظر مالی یا از نظر معنوی و.. از من ضعیف تر 

باید بایستید آنجا است  ،هتری می کنیدید مقایسه می کنید و حس برتری یا ک  د داریکنید این ذهن است. همین که می بین

نساب شد د الااین که می گوی نسبت ها کار میکنید و که باید بدانید که در ذهن هستید و باید بپرید بیرون . پس دارید با

  عزیز مصری و از گرگ رستیاز این اخوان چو ببردی چو یوسف*** در غزل هم داریم که می گوید  مهم است حتی

اینها می خواهند شما را به چاه بی اندازند  هم همه مردم هستندبرای شما و برای من همه مردم  ، کهبرادران یوسف

را به چاه می اندازند.  شدگی است. براداران یوسف هر یوسفیبرای اینکه حسود هستند. چاه کجاست؟ چاه هم هویت 

می گذاریم که این اولین مفهوم است که با ی اندازیم یا نه؟ بله اول یک اسم روی اوکر مما بچه کوچکمان را به چاه ف

آن هم هویت می شود بعد چیزها دیگر که به او اضافه می شود و نسبت داده می شود با آنها هم هویت می شود و 

 نیم تا او را به چاه بی اندازیمک باورهای دینی و سیاسی و هر چه دیگر که داریم را به او تحمیل میهم یواش یواش ما 

است. این فرق می کند با اینکه شما ضمن اینکه  یدر نه سالگی و ده سالگی در آن چاه فکری است که چهل پنجاه متر

بگذارید بزرگ شود و او  ،بچه را بزرگ می کنید اجازه بدهید که خودش بدون اینکه عقاید شخصیتان را تحمیل کنید

د و چراغ را روشن کنید تا خودش ببیند و خودش را با درونش مربوط نگه دارد و شما سایه تان را حمایت عشقی بکنی

را روی آن نندازید که تو باید این باورهای دینی من را بپذیری یا سیاسی یا اجتماعی من را بپذیری و با اینها هم 

خیلی شل باشد که بعد بتواند از آنها به باورها یت هویت بشوی که بعد هم نتواند هویتش را از آنها بتواند بکند . باید هو

آزاد بشود. یعنی اگر ما یوسف خودمان را به چاه می اندازیم بچه مان را به چاه می ندازیم باید به چاه ده متری دو 

ه از انسانها ک م که می گوید در ارتباط با مقایسۀپس فهمیدی خیلی فرق دارد به چاه پانصد متری! متری بی افتد که 

بلیسیت نامید. ابلیس هم گیرد موالنا این را ا یغلط است و این پایه حسادت قرار مکه چقدرهستند  یجنس هوشیار

  االن خواهیم خواند که می گوید این ابلیس است که در حسادت غلو می کند.و حسود است

که به انسابش بیایی جانی است               ین نه میراث جهان فانی است                                              ا  

زهد است و  اسمش زنده شدن به هوشیاری حضور و بیدار شدن به این لحظه و ماندن کهاین صحبتی که ما می کنیم 

است این مثل چیزهای  و دانشاین است که محراب بزرگی و فضل ،وا که پرهیزکاری کنی و دوباره بروی به ذهنقت

جهان از بین رفتنی و خالصه مثل این چیزهای این جهانی نیست که با .ث این جهان فانی نیست میرا واین جهانی 
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مثل باورها و دانش این جهانی نیست اموال دنیا نیست بلکه این جانی است . این جان است و ما  .نسبت بتوانی پیدا کنی

جان هم قابل مقایسه نیست.  داریم در مورد جان صحبت می کنیم.  

بیاست                                                                       وارث این جانهای اتقیاستاین میراثهای انبلکه   

بران است پیغمبران کسانی بودند که موازی با زندگی بودند تسلیم بودند و خودشان را در اختیار بلکه این میراث پیغم 

. اینها را هم می گوید تا ما هم پیغام آور بشویم.  حاال خردش را از آنها بیان کندوانسته زندگی قرار دادند و زندگی ت

اگر به آن درجه عالی هم نشد باالخره پیغامهای زندگی خودمان را بیاوریم به این جهان و زندگی خودمان را خودمان 

و مثال پرهیزکاران است .  این جانهایقلید نکنیم و وارث اداره کنید و فکرهایمان را خودمان تولید کنیم از دیگران ت

:می زند  

پور آن نوح نبی از گمرهان                                       پور آن بوجهل شد مؤمن عیان                            

هان شد. پس اگر پسر نوح از گمرهان شد و ااز گمر شد و پسر نوح هم که خودش از پیغمبران بودپسر ابوجهل مومن 

پدرش پیغمبر بود جان او را نمی توانست ببینید جسم او را می دید . یک جسم تو هستی و یک جسم هم من. یک عقل 

تو هستی و یک عقل هم من. با عقل این جهانی کار می کرد . می خواهد بگوید که به نسبت نیست. این موضوع خیلی 

که برادارن یوسف که حسود بودند درواقع آن مومنتم یا مقدار حرکت کلی است که روی ما تاثیر مهم است برای این

را تماشا می کنیم آن روی ما تاثیر دارد ما می رویم توی خیابان می بینیم که همه دارند می  CNNدارد. ما می رویم 

ما هم تاثیر میپذیریم. شما اگر بخواهید به  ند و چیزی به خودشان اضافه کنند،دوند . کجا می دوند؟ می دوند که برو

شما  ،گنج حضور برسید باید خودتان را جدا کنید و خودتان را زیر نور افکن بگذارید و نگذارید آن مقدار حرکت جمع

ه ا را مرتب بخوانیم و بعد اینها را بگذاریم کنار و بعد بگوییم هر چهرا به خودشان بکشاند. و اینطور نباشد که ما این

من هم یکی از آنها هستم! نه این همان دنبال نسبت رفتن است. ما  ،م به خیابانفتجمع می گوید همان است. اگر فردا ر

دم هستم و اینها هم آدم هستند پس اگر اینها این کارها را می کنند جسمی داریم . ما می گوییم من هم آدر بیرون نسبت 

مع می کشد. برادان یوسف او را به چاه می اندازند و حسود هستند . شما به من هم می کنم چی فرقی داریم ما با هم! ج

عمل شما نمی تواند راف شما هستند که کارهاشان معیارعنوان یوسف و برادران شما مردم حسودی هستند که در اط

 باشد. 

 زادۀ آتش توی رو روسیاه           زاده خاکی منور شد چو ماه                                                         

زاده خاکی که آدم باشد منظور حضرت آدم هست در مقایسه با شیطان. شیطان به آدم سجده نمی کند . داستان این است 

ش راکه مَ س خودش به آدم میدمد یعنی آدم می تواند هوشیاری حضور بشود که خدا یا زندگی دائماً دَ فَ که خدا از نَ

دش و عشقش هست را از طریق او به جهان پخش کند و به همه فرشتگان می گوید که تعظیم کنید و همه تعظیم می رخ
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کنند برای اینکه این آدم خود من هستم . ولی شیطان می گوید نه من تعظیم نمی کنم. به او می گویند که زاده آتش تو 

 ن یا آدم است که مثل ماه است . هستی برو رو سیاه هستی تو در صورتی که زاده خاکی انسا

 یا بشب مرقبله را کردست حبر                                                    این قیاسات و تحری روز ابر        

ی ذهنی اگر ما این دانش را موالنا می گوید این مقایسه ها و جستجوهاجستجو.  دانشمند . تحری یعنیحبر یعنی 

العی خب حق داشتید اگر قبله را که فضای یکتایی این لحظه است ما نمی شناختیم واگر اط االن روا بود.  نداشتیم

فضای یکتایی و  ند یاقیاس و هوشیاری حضور چی هستصحبتها که االن موالنا می کند درمورد اینکه نداشتیم از این 

ه ها این مقایس که واقعاً زندگی و خدا چی هست . دو اگر شما در ذهنتان گم می شدید و حدس می زدی ندذهن چی هست

یعنی ید نیست یا شب است و ما قبله را نمی شناسیم برای کسی که جستجو می کند و جستجو در روز ابری که خورش

 اشکالی ندارد ولی ما االن می شناسیم. حبر، 

 این قیاس و این تحری را مجو                        لیک با خورشید و کعبه پیش رو                                   

رخشد و شما کعبه را هم می االن که این صحبتها را کردیم و شما دیگر می دانید یعنی در روزی که خورشید می د

 شروع کنید به قیاس و بروید به ذهن و مقایسه مکنید این اشتباه است و این کار را نکنید.  بینید،

 اب                                                                    از قیاس هللا اعلم بالصوابکن رو زو متکعبه نادیده م

من نمی فهمم و نمی بینم از قیاس از مقایسه و نرو به ذهنت و خودت را کاهش بدهی به جسم .  ،ا نکن کهرتو این کار 

اینکه این قیاس  را نمی بینم ومن زندگی را نمی بینم برایمرتب مقایسه کنی و بگویی که من خدا را نمی بینم من قبله 

با من ذهنی مقایسه کنی و حسادت این که شما فرع را اصل بدانی اینکه من ذهنیت را اصل بدانی و و این ابلیسیت و

نمی کنی، این کار را نکن. این کعبه جلوی تو است و خورشید هم که دارد می درخشد و تو کامالً داری می بینی پس 

فضای یکتایی این لحظه وقتی که شما تسلیم « . البته اینها تمثیل هستند» توانی ادعا کنی که من کعبه را نمی شناسم 

نی و از جنس زندگی می شوی ، می گوید که من این را نمی فهمم. می ود و اتفاق این لحظه را قبول می کمی ش

اتفاق این لحظه راقبول کن و از جنس زندگی می شوی . زندگی خواهم بفهمم. چی چیزی را می خواهی بفهمی؟ شما 

کند خرد زندگی می آید از شما بیان لیکه در وجود شما ارتعاش میدهد در حا نده است و خودش را به شما نشان میز

 می کند شما این را باید بفمید ؟ 

که خداوند به ثواب داناتر است.  این قایسه از ماز قیاس  اعلم بالصواب *** از قیاس هللامتابکعبه نادیده مکن رو زو

نرو به قیاس ، قیاس شما را از منیت می کند و شما بیا از جنس خدا بشو و این جنس می آورد که شما هم موالنا مرتب 

 هست که به ثواب و درستی و به راستی دانا است . نه تو و نه من ذهنی تو.  اخد
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 بخش چهارم:

مربوط به این موضوع که حسادت است می شود قبالً این دفتر دوم که قسمت کوتاهی از آن  یک قصه ای هست در

قصه را خواندیم و این قصه بطور خالصه این است که می گوید یک امیری به نام معاویه در ضمن این معاویه آن 

دفعه متوجه می شود که کسی  معاویه نیست که شما می پندارید. تو قصرش خوابیده بود و درها را هم بسته بود و یک

بیند که یک کسی پشت پرده خودش را قایم کرده و می دانست که در بسته  او را بیدار می کند از خواب پا می شود می

می پرسد که برای چه می گوید که تو کی هستی؟ می گوید که من شیطان هستم .  پساست و کسی نمی توانسته بیاید .

؟ گفت من تو را بیدار می کنم که صبح است و پاشوی نمازت را بخوانی تا نمازت قضا می خواستی من را بیدار کنی

گفت تو شیطان هستی و از تو این کارا بر نمیآید که انسانها را به راه راست هدایت کنی، توبرای دردسر درست نشود. 

رجه ای که ما می رویم به ذهن کردن انسانها هستی. امروز هم صحبت کردیم که این شیطانیت و این ابلیسیت برای د

و در واقع نماینده شیطان بزرگ همین من کنیم ابلیسیت در ما تقویت می شود و هم هویت می شویم و درد ایجاد می 

تو باور ، این را شما دستور می دهد ولو اینکه می گوید برای دوستی است  بهذهنی است و اگر من ذهنی چیزی را

 نکن. 

لیس می ایستد و می گوید نه. از تو خوبی بر نمی آید و تو باید راستش را بگویی که من را این شخص امیر جلوی اب

چرا بیدار کردی. او جواب می دهد که نه من شیطان هستم و فرشته مقرب بودم و حاال چند روزی که خدا بهمن 

دیگر می کند. کاری که این  لهایغضب کرده این دلیل نمی شود که من به فکر نزدیکی به خدا نباشم و خیلی استدال

قای معاویه می کند این است که به قطار شیطان که قطار بحث و جدل است در واقع سوار نمی شود و می گوید نه آ

ید. کاری که از دست تو خیری بر نمی آ من نمی توانم بپذیرم که ازتو برای من فایده ای بیاید. تو آمدی برای یک

و جدل و  ز خواب بیدار کردی و مرتب شیطان می خواهد او را بکشد به ذهن برای بحثتوباید بگویی که چرا من را ا

ا که می گوید درست است که شیطان هستم ولی من می توانم فایده برسانم. درست مثل من ذهنی ماو را متقاعد کند که 

! اینجا است که شما از موالنا منیت دارم ولی من می توانم به تو فایده برسانمکه درست است که من من ذهنی هستم و 

و جمله است آنجا اگر ما بریم که چون جای لفظمندی و حرف و کلمه یاد بگیرید که این من ذهنی هر چی هم بگوید 

اگر جذب ذهن بشویم از عهده من ذهنی  م. ما به عنوان انسان ناظراز عهده من ذهنی نمی توانیم بر بیایی ذهن باشد ما

توانیم بر بیاییم. می گوید که من با تو بحث نمی کنم . شما هر چه که می خواهی بگو و من باور عهده ابلیس نمی و از

نمی کنم .نمی توانم بپذیرم و شما هم همین کار را باید بکنید. نباید سوار قطار ابلیس بشوید. اگر بشوید و قطار سرعت 

کنید می گویید که من سوار شیطان شدم و حاال باید  بگیرد دیگر نمی توانید بپرید پایین. آن موقع اگر بخواهید بحث

د و تو سوار قطار هستی. یک چند کلمه ای از این ربحث کنم که حاال کجا بنشینم چکار بکنم و.. این بحثها فایده ندا
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اید مثنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مثنوی بسیار مفید است. اگر نخریده فسیرقصه می خوانیم در ضمن ت

گوییم و شما می توانید  یک سری هفت جلدی بخرید و همانطور که می بینید ما شماره سطر و شماره دفتر را اینجا می

ن را بخوایند ما نمی  توانی همه را اینجا بخوانیم این قصه به تفصیل خوانده شده بروید ازکتاب آقای کریم زمانی بقیه آ

ی دی آن را بخرید و آن را گوش کنید و من فقط تکه کوچکی را که مربوط به در این برنامه اگر خواستید می توانید س

 حسادت می شود اینجا می خوانم. 

 اینها را شیطان می گوید

 چشم من در روی خوبش مانده ست     چند روزی که ز پیشم رانده ست                                                

 هر کسی مشغول گشته در سبب                                                        کز چنان رویی چنین قهر اس عجب

 زانک حادث حادثی را باعثست        سبب را ننگرم کان حادثست                                                    من

هم اینها را در مامش غلط است که ما اینها را موالنا می گوید از زبان شیطان که بسیار منطقی و اصولی است ولی ت

اینها  در ذهن قبول کرده ایم کهالنا نشان می دهد که چه چیزی را ما زخردمندانه و قشنگی موذهن پذیرفته ایم و بطر

چند روزی از پیش خودش رانده ولی  ا حقیقی شدند. شیطان می گوید که حاال خدا من راحقیقی نیستند.  ولی برای م

چنین قهری عجیب است و هر یک از چنان رویی چشم من هنوز به دنبال روی خوبش مانده و من دنبال آن می گردم. 

وید حادث یا گاهی اوقات می گوییم اتفاق که ساده بشود بفهمیم. ، سبب یا در اینجا که می گکسی که مشغول سبب شده

نوان هوشیاری ید اتفاق است جوهر اصلی شما به عی آچیزی که بوجود ماین بدن ما حادث است یعنی اتفاق است هر 

یگذرند و می روند. این بدن ما میمیرد . باز جنس اتفاق نیست از جنس ازلی است آن نمی میرد ولی اتفاقات همه م

شیطان دارد استدالل می کند که من به سبب و حادث توجه ندارم . من به اتفاقت توجه نمی کنم  در حالیکه خودش از 

اتفاق است. موالنا استادانه می گوید که کسی که از جنس اتفاق است هم هویت شدگی از جنس اتفاق است  جنس

تصویر ذهنی ما در ذهنمان از جنس اتفاق است . به چی توجه دارد؟ به اتفاق. چی چیزی را دوست دارد؟ اتفاق . خود 

سوار جمله هستیم. جمالت به ما بر  لفظ و کلمه، یزی عاشق هستیم؟ بههمین فکرها اتفاق هستند. ما در ذهن به چی ج

می خورد و ما واکنش نشان می دهیم. در حالی که عالم حضور کاری به اتفاق ندارد. اتفاق به ما زندگی نمی دهد. 

من سبب شیطان استادانه دارد می گوید که در حالی که خودش از جنس اتفاق است می گوید من با اتفاق کاری ندارم. 

برای   زانکه حادث حادثی را باعثستفاقی   از جنس سبب وات کهتوچطور ننگری عجب!م کان حادثست   را نگر

اینکه این حادث، سبب، اتفاق  موجب یک اتفاق دیگر می شود. شیطان می گوید که من از این جنس نیستم در حالیکه 

که ما از جنس من ذهنی نیستیم از جنس  خودش از این جنس است. یعنی می شود ما از جنس من ذهنی بشویم و بگوییم
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اتفاق نیستیم به اتفاق نگاه نمی کنیم ودر حالیکه دائم از جنس اتفاق باشیم و همیشه به اتفاقات نگاه کنیم و همیشه هم از 

 اتفاقت زندگی بخواهیم. بله می شود این همان شیطانیت است. 

 شیطان می گوید:

 هر چه آن حادث دو پاره می کنم      لطف سابق را نظاره می کنم                                                         

لطف سابق همان لطف ازلی است یعنی مثالً خدایت را خدا را من نظاره میکنم. شیطان خدا را نظاره می کند؟ نه . 

کردی که نکردی. پس تو لطف سابق را نظاره نمی کنی  ی. باید سجده میبرای نظاره کردن خدا باید از جنس آدم بشو

ز جنس فرم است.  برای اینکه لطف سابق را بخواهی نظاره کنی باید از جنس خدا بشوی که شیطان هم بنابر تعریف ا

چنین  هستم. نه!ودم از جنس اتفاق من اصالً اتفاقات را قیچی می کنم. در حالیکه خ   آن حادث دو پاره می کنم هرچه

 . نمیشود چیزی

 آن حسد از عشق خیزد نه از جحود                                                          ترک سجده از حسد گیرم که 

سجده نکردم خب معلوم است که چرا نکردم. این بخاطر عشق من به خدا  گر به حرف خدا گوش نکردم و به آدممن ا

بوده. برای اینکه خدا به یک چیز دیگری می خواست توجه بکند و من گفتم چرا به آن توجه می کنی باید به من توجه 

ز ستیزه بوده . کنی. این از عشق بوده. پس ترک سجده از عشق بوده . آیا ترک سجده از عشق بوده؟ نه . ترک سجده ا

ولی شیطان دارد استدالل می کند. حاال اگر شما حسادت می کنید اسمش را می گذارید که این از عشق است از دوستی 

و  اگر حسد کننده دست  اگر حاسد دو پایت را ببوسد *** به باطن می زند خنجر دو دستیاست؟ تو غزل می گوید که 

 که عالوه بر اینکه چیزهای دیگر رابه پشتت می زند. اینها را می خوانیم  پای تو را ببوسد در باطن خنجر دو دستی

این را هم برداشت کنیم که اگر شما به عنوان عشق و دوست داشتن  ،کند به ماهم یاد می گیریم که خیلی کمک می

و عشقی در  است بخاطر دوستی نیست. دوستی دت به خاطر من ذهنی و درد من ذهنیحسادت می کنید بدانید که حسا

می  ترک سجده از حسد گیرم که بودبین نیست. شیطان ولی دارد می گوید که نه، من بخاطر دوستی حسادت کردم. 

گوید که فرض کنیم که تازه این را هم قبول ندارد و دارد همین قسمت را هم انکار می کند که می گوید گیرم یا فرض 

کل شیطانیت به خاطر ستیزه است. من ذهنی دائماً با این لحظه ستیزه کنیم! فرض کنیم که این هم درست باشد. اصالً 

می کند اگر ستیزه نکند من ذهنی وجود ندارد ولی یک جوری به ما وانمود شده که ما می گوییم ما که ستیزه نمی کنیم. 

 . و انکار ود یعنی ستیزهن حسد از عشق بر می خیزد نه از جحود.جحمی گوید ای

 شیطان می گوید 

 که شود با دوست غیری همنشین           ی خیزد یقین                                               هر حسد از دوست
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هر حسودی یقین از دوستی بر می خیزد! نه اصالً هم چنین چیزی نیست. این حرف شیطان است. حسد بخاطر 

مریضی است که ما در ذهن داریم و بخاطر حس نقص بخاطر اینکه ما فکر می کنیم که ما یک تصویر ذهنی هستیم 

و گفت نه و رفته بود به مقایسه واین تصویر ذهنی حس کوچکی می کند . شیطان هم چون خودش را کوچک می دید 

از جنس فرم می دید و می گفت که تو فرم هستی و من هم  یت بود،ان را که از جنس خدامن قبول ندارم. شیطان انس

من به قانون ایزدی هم احترام نمی گذارم . به زبان مذهبی خدا به شیطان می  تم . چرا من از تو بدتر هستم؟ وفرم هس

 شیطان جواب داد که من نمی کنم. گوید تو سجده کن و 

را جمع کرده و وکال گرانبهایی داشت و تمام اطرافیان و وزرا ه سلطان محمود هم گفت که یک جام یا یک بلوردر قص

ولی آنها گفتند که ما نمی توانیم روی این قیمت بگذاریم ت که شما بیایید این را قیمت بگذارید بود و گفت به هر کدام گف

ا فت که این رگفت قربان این حیف است من نمی توانم این را بشکنم به هر کدام گ.زیرش که این را بشکن و گفت به و

کست و غالم سلطان محمود بود که سلطان محمود عاشق او بود بالفاصله زد ش بشکن ، نشکاندن به ایاز داد و ایاز

ی خواهد که این منیت را بشکنیم که وقتی خدا از ما معالقه دارم و موالنا می خواهد بگوید گفت من به این دلیل به ایاز

می گوییم که نه حیف است ولی ایاض گفت حرف سلطان مهم است نه قیمت این. او می گوید بشکن، و من می  ما

و تو  تم و این خیلی گرانبهاسنگو حاال ما خیلی زحمت کشیدی .شکنم. اگر زندگی می گوید که این من را بشکن

اینجا هم شیطان به حرف خدا گوش نمی کند . ما به عنوان ابلیسیت به حرف زندگی که می گوید اینها همه در نی. نمیدا

هم استدالل می کنیم در ذهن و بعد هم می  سوی من .و  ما گوش نمی دهیم. بعد گرفتی و چسبیدی رها کن و بیا به

از دوستی خداست که ما به حرف خدا گوش  و انکار ما از دوستی خداست. وییم که ما عاشق هستیم و این حسادتگ

 نمی کنیم؟ نه. اینها همه حرفهای شیطانی است. 

 که شود با دوست غیری همنشین                                          هر حسد از دوستی خیزد یقین                   

ما هم همینطور می گفتیم که دیگر این را شیطان می گوید که هر حسد یقیناً از دوستی بر می خیزد ممکن است که 

انسان را که از جنس حضور بود دوباره فرم می دید  به لحاظ شیطان ،نمی گوییم! با دوست غیر و هم نشین بشود. بله 

می دید و می گفت خدا چرا می گوید که این مورد توجه من باشد و تمام فرشتگان باید به او تعظیم کنند؟  واو را غیر

جهان هستیم. این که به ما این این است که ما به عنوان هوشیاری حضور مورد نیاز مورد همه باشندگان  معنی اش

مسئولیت داده شده که به هوشیاری حضور زنده بشویم تا زندگی یا خدا این هوشیاری را این خرد را از میان بیان کند 

و ما می گوییم نه! نه نمیشود اگر بگوییم نه می شود مثل و همه باشندگان این را بگیرند این مسئولیت به عهده ما است 

بینید و به عنوان شیطان می  حرف شیطان. پس شما دارید قیاس می کنید آن هوشیاری حضور را به صورت جسم می

گویید که من تعظیم نمی کنم. اگر تعظیم کند تمام من ذهنی کارش تمام است. تعظیم کردن من ذهنی یعنی شیطان معادل 
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این است که ما این لحظه تسلیم بشویم و موازی با زندگی بشویم و اتفاق این لحظه را بپذیریم و توکل کنیم. که اینها 

مال من ذهنی نیست . من ذهنی به دنبال فرم شدن و مقایسه کردن و حسادت کردن است. و خطرناکی این حسادت از 

وقتی به هیجان حسادت ما نزدیک می شویم رنجش پیدا می  اینجا هست که تمام ابزارهای مخرب را در اختیار دارد

های پیش قصه اش را داشتیم تمام  بله های عطار که هفتهرس و استرس پیدا می کنیم مثل آن طکنیم خشم پیدا می کنیم ت

تفاده ید از هر کدام می خواهیم این ابزارهای منفی را اسادت که می آاین چیزهای منفی را اطرافمان گذاشتیم که حس

 کنیم که خیلی خطرناک است. 

ت چه چیزی را به ما قبوالنده که ما دیگر ا می خوانیم که ببینیم این ابلیسیحاال شیطان دوباره ادامه می دهد. اینها ر

 بیدار بشویم و قبول نکنیم . 

 رط عطسه گفتن دیر زیهمچو ش         هست شرط دوستی غیرت پزی                                                  

شرط دوستی این است که آدم غیرت داشته باشد . یعنی حسادت کند. و دوباره می آید به فرم ولفظ. همانطور که شرط 

فیت باشه. دیرزی یعنی عطسه کردن این است که وقتی که یکی عطسه می کند به او می گویی دیرزی، ما می گویم عا

با اینکه به یک نفر بگویی  شیطان به لفظ برگذار می کند این فرق می کند. موالنا دارد می گوید که جاوید زی

تا حقیقتاً به گنج حضور زنده بشوی و مانا و جاوید باشی. این دو تا با هم فرق دارد ولی  ، مانا باشی ،پایا باشیدیرزی،

دیرزی. یا  م عافیت باشدشیطان با دیرزی همانطور که عطسه از جنس اتفاق است و اگر یکی عطسه کرد ما می گویی

یا او جاوید می شود؟ نه. دوباره بیدار می شویم به اینکه انطور می شود؟ دیرزی جاوید باشی، آاگر بگوییم دیرزی هم

زنده شدن فرق دارد. اگر شما به لفظ اهمیت می دهید به لفظ واکنش نشان می دهید به درجه ای با  لفظ بطور حقیقی 

پیاده می شوید و به و جمالت لیسیت را دارید تقویت می کنید. به درجه ای که از خر کلمات که این کار را میکنید اب

 لفظ اهمیت نمیدهیم و به زندگی زنده اهمیت می دهیم از جنس خدایت می شویم. بعد شیطان ادامه می دهد

 گفت بازی کن چه دانم در فزود           چونک برنعطش جز این بازی نبود                                              

زی کن. من دیگر اضافه به من گفت که این رل را باد رل ستیزه با خدا، چون در این سفره اش رل دیگری نمانده بو

اق است و نقش موقتی است. ما با ای ما در این جهان اتفاین هم غلط است. برای اینکه نقشهنمی دانم. براین چیزی 

ش هم از جنس اتفاق . که بارها اینها را گفته ایم. نقشویم. مثل نقش مادری پدری معلمی و..شهایمان هم هویت می نق

 می گوید که من این نقش را دارم بازی می کنم در صورتیکه نقش از جنس اتفاق است.است. 

 خویشتن را در بال انداختم           آن یکی بازی که بد من باختم                                                           

می گوید من این رل را شروع کردم به بازی کردن و من خودم را به بال انداختم . پس نشان می دهد که اگر شیطان 

می داند که در بال ست و این رل را بازی می کند و این رل را ادامه می دهد که ما هم در من ذهنی این کار را می 
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د چقدر دردسر و اذیت می کشیم ما سر این ما از جنس نقش و رل ها نیستیم. می دانی کنیم ، این کار غلط است.

ست سالگی تمام میشود . ش مثل پدری و مادری که مثبت هم هستند. نقش مادری در بیموضوع که ما فکر می کنیم نق

ش هنوز هد کنترل کند! نقاست و هنوز می خوادمهایی هستند که پنجاه سالشان است و می گویند که بچه ام سی سالش آ

چهل سالش است پنجاه سالش تمام نشده. هنوز استرس و ناراحتی می کشد برای اینکه نمی تواند هنوز پسرش را که 

دارد ادامه می دهد مثل شیطان است. واداربه زندگی بکند که مادر می خواهد ، هنوز نقش را  هشت را جور خاصی

نقش از جنس اتفاق است . بایددر یک جا بیافتد ولی شیطان را بی اندازد چون م بشود و باید نقش نقش باید تما این

 علل االبد می خواهد این را بازی کند.  متوجه آن نیست و 

 مات اویم مات اویم مات او       در بال هم می چشم لذات او                                                                

ه ما کشم . آیا واقعاً ما در من ذهنی لذات زندگی را می چشیم؟ آیا مات او هستیم؟ این ذات او را می چر این بال هم د

مات و بگوییم  در من ذهنی باشیم در لفظ به عنوان یک تصویر ذهنی بگوییم که ما مات یک خدای تصوری هستیم 

یطان غلط است. اگر شما خواستید ، می توانید از این واقعاً مات او می شود؟ نه. این حرفهای ش اویم مات اویم مات او

 دفتر دوم کل قصه را بخوانید و بیشتر از آنجا یاد بگیرید. 

 بخش پنجم:

د گذاشت که ما هدر تمرینات معنوی که در پیش گرفتید یک جایی حسد و الگوی حسد گلوی ما را خواهد گرفت و نخوا

تر و دشوارتر از این در زندگی وجود ندارد. یعنی جلوی راه  خطرناکجلو برویم موالنا می گوید که گردنه ای از این 

از خطر حسد برای انسان وجود ندارد. پس اگر شما حسودی در خودتان می بینید  خطری بیشترمعنوی ما خطری ، 

سد چه این را دست کم نباید بگیرید. ممکن است که بزرگترین مشکل شما همین باشد. شما بهتر از من می دانید که ح

خانوادهایی را بهم می ریزد و بهم ریخته تا حاال و االن هم دارد می ریزد. ممکن است که اشکال رابطه شما با 

ر به هم یا حسودی مادر به فرزندش یا بچه به مادر  یا خواهر به ه تا ن حسودی باشد. حسودی دو همسهمسرتان با بچ

 سیار متداول است ولی همه انکار می کنند. اینها ب خواهر یا برادرو یا دو دوست به همدیگر.

 در حسد ابلیس را باشد غلو     ور حسد گیرد ترا در ره گلو                                                               

 جنگ دارد از حسدبا سعادت       کو ز آدم ننگ دارد از حسد                                                              

روی می کند. حسد کار  راه جلوی توی را گلوی تو را بگیرد بدان که فقط ابلیس است که در حسد زیاده اگر حسد در

ن ذهنی و خارستان می شویم و به مدرجه ای که ما حسادت می کنیم از جنس انسان نیست. یعنی تا کار ابلیسی است و 

دارد که از جنس انسان بشویم و هوشیاری حضور بشویم. که این ابلیس از  جه ای که این را کم می کنیم احتمالدر

حسد از آدم ننگ دارد. آدم گفتیم چیه؟ آدم هوشیاری حضور است که زندگی است و خدایت است که به خودش هوشیار 
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دگی خودش را پیغامش را از زندگی میگیرد و زنشده و قایم به ذات خودش است و در اختیار زندگی است و این لحظه 

اما با وجود اینکه متخصص  . ولی ابلیس متخصص این کار استتبدیل به استرس نمی کند از زندگی نمی کند و

از این انسانیت ننگ دارد و می گوید که من بهتر از انسان هستم. چرا؟ برای اینکه از آن استرس و غم و غصه است 

فرم کردید . به خودتان نگاه کنید. اگر حسادت در وجود شما هست فقط فرم را می بیند. حاال شما چی؟ شما زندگی را 

ابلیس با انکار و ستیزه  پس این کار را کرده اید. پس می گوید که حسد با خوشبختی جنگ دارد یعنی ما به عنوان

ان می اینها را راجع به انس. نیم. با سعادت خودمان جنگ داریمهستند کار می ک وحرص که ابزارهای مهم ابلیسیت

گوییم و ابلیس یک باشنده شاخداری نیست که در بیرون ایستاده ! نه او در درون ما است در درون ما ابلیسیت هم 

عادت که خودش را از فرمها جدا کرده. شما با س است حضور ناظر ،هویت شدگی و درد است . در درون ما انسانیت

 اگر در حسد زیاده روی می کنید پس بله دارید.  و خوشبختی خودتان جنگ دارید؟

 ای خنک آنکس حسد همراه نیست            عقبه ای زین صعب تر در راه نیست                                      

راه او نیست. دارد. خوشا به حال کسی که حسد همگردنه ای از این خطرناک تر و مشکلتر در راه ما انسانها وجود ن

یا اصالً مقدار زیادی تبدیل به ه حضور هستید ب ا از الگوی حسد رها کرده اید واقعاً خیلی نزدیکودتان راگر شما خ

شما باید خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید و  حسد در خود بسیار بسیار مشکل است! ولی دیدن  . حضور شده اید

جه کنیم و انکار نکنیم و نگوییم من و حسادت؟! نه. اگر ما باید تواگر کسان دیگر به ما گفتند که شما حسادت می کنید 

گفتند شما توجه کنید که آیا وجود دارد اگر شما در جهات مختلف می روید و سرتان به سنگ می خورد در شما هست 

 کار تر از حسد در جهان مادی و درند در جهان داشته باشد. گفت زیانرد بسیار محدودی می تواکسی که حسود باشد ب  

. خالصه اگر حسد در ما باشد نمی گذارد ما به به لحاظ معنوی در جهان وجود نداردجهان معنوی به لحاظ مادی و 

 حضور زنده بشویم. 

 از حسد آلوده باشد خاندان                این جسد خانۀ حسد آمد بدان                                                     

هویت و خوشبختی می خواهید که ما  یعنی اگر شما رفتید توی ذهن و از چیزهاپر از هویت ، این من ذهنی این ذهن 

خانه حسد است  و تو این را بدان. اگر ما هم هویت با  جسد است. جسد یعنی هیکل من ذهنی کهاینطوری هستیم, این 

از این حسد تمام خاندان شما که خاندان  چیزها شدیم و درد هم داریم مطمئناً بدان که آنجا خانه حسد است و نگو نه! و

یعنی هر کسی که به شما مربوط است هر چیزی که به شما مربوط است و هر چیزی که شما در این جهان بوجود شما 

ی را می گجلوی جریان عشق و لطافت زندگی و برکت زند ،می آورید این آلوده می شود. چرا؟ برای اینکه این حسد

. خاندان شما بچه های تید که از پایگاه حسادت و من ذهنی در جهان چیزها را بوجود بیاوریدگیرد و شما مجبور هس

فکرهاتون هست و هر چیزی که در این جهان بوجود می آورید، اینها خاندان شما هستند. شما هستند، فامیلهایتان است ،
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می خواهید این کار را بکنید؟ نه نمی  ی مخرب.همه اینها را آلوده می کنید شما. آلوده به چی ؟ به انرژی منفی و انرژ

چیزی که درست می کنید پر از درد باشد. درد می شود اینها. می خواهید هر خواهید. برای اینکه اگر آلوده باشد پر از

 می خواهید بچه ای که بزرگ می کنید پر از درد باشد. درد شما ریخته شده باشد به آن؟ نه نمی خواهید. 

   آن جسد را پاک کرد هللا نیک            گر حسد خانۀ حسد باشد ولیک                                                    

 گنج نورست از طلسمش خاکیست         طهرا بیتی بیان پاکیست                                                            

خانه حسد است اما یک خبر خوبی هم هست و خبر خوب این است که این این جسد ومن ذهنی این را هم بدان اگر 

خانه خودتان را تمیز کنید وقتی خدا در قرآن به ما طهراً بیتی یعنی جسد را خدا به خوبی پاک کرده. و اینکه می گوید 

به هر کدام از این صورتها » ما تمیز است گفته خانه خودتان را تمیز کنید یا من خانه شما را تمیز می کنم یا خانه ش

سد که موقتی فضای یکتایی است. اگر ما از این جخانه ما گنج حضور و « که می خواهید می توانید این را معنی کنید

است و در پایین هم می گوید که این جسد و این فکرها و این چیزها که ما به ذهن می گوییم و این حتی خود این حسد 

آن ، این طلسم یک گنجی است که در ما است. حاال طلسم چی هست؟ طلسم یک سری نوشته ها بود که سر  و دردهای

ه ها خیلی معنی گنجها می گذاشتند و وقتی که می رسیدند به گنج شروع می کردند به خواندن این نوشته ها و نوشت

هر چی که می گوید حسودی می کند  این نوشته ها مثل ذهن شما است. ذهن شما .گنج است نمی دهد ولی عالمت

عصبانی می شود به چیزها می چسبد از چیزها خودش را می کند و شما ناراحت می شوید و.. همه اینها خواندن 

نوشته های باالی گنج است. شما االن می گویید که خب من االن دارم چکار می کنم این همه گرفتاری و استرس و بدو 

و جمع کردن چیزها، برای چی بوده؟ اینها طلسم بوده. گنج چیه؟ گنج اصل شما است و  بدو برای زیاد کردن چیزها

زاییده می شویم  .وقتی ما از ذهنخانه شما فضای یکتایی این لحظه است بیت شما یا ده شدن شما از ذهن است و یزای

شما مثل ماهی شنا می کنید در  ی می شویم با زندگی . گاهی اوقات می گویند کهه عنوان هوشیاری کجا می رویم؟ یکب

به ذهن می گوییم ولی به ذهن نمی چسبیم . یا با ینها همه تمثیل هستند . ما اینها را دریای یکتایی که فرقی نمی کند ا

شوید به اینکه من دیگر نمی خواهم طلسم  این را می گوییم که شما بیدار میذهن می گوییم که به آن زنده بشویم. حاال

و نوشته ها هم زیاد معنی نمی دهند و خب من رسیدیم به گنج و تا حاال داشتم این نوشته ها رامی خواندم  را بخوانم.

و چشمهایم بسته همینطور یک چیزهایی روی آن نوشته اند و من هم همینطور در زندگی یک کارهایی دارم می کنم 

ست می دهم و ناراحت می شوم و با این دعوا و بعد از داست و همینطوردر خواب ذهن  مرتب چیزها را جمع میکنم 

اینها برای این می کنم و با دیگری حرفم می شود وحسادت می کنم و... و می گوید که همه اینها طلسم خاکی هستند. 

اگر فهمیدی دیگر خواندن اینها را و این اشتغاالت را می گذاری کنار و .گنجی وجود دارد یک است که شما بفهمید که 

. و زاییده شدی و تا گنج را پیدا کنی. گنج همین هوشیاری است که اگر پیدا بشود شما از ذهن پریده ای بیرون می کنی
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جسد را خدا خوب پاک کرده یعنی شما نگران نباشید که من چکار کنم از این طلسم خودتان را رها کنید؛ طلسم به یک 

که این زمان است . از گذشته ام ناراضی هستم و به سرعت زبان دیگر ، زمان است. یا در گذشته هستم یا در آینده 

طلسم است. شما االن بیدار می شوید که این  دارم می روم به آینده تا خودم را به ثمر برسانم که این غلط است این

ن من شصت سال که ای م این کار را کردم که چی بشود! کن که تا آخر عمر ه کاری که می کنم اصالً یعنی چه؟ فرض

کار را کردم هیچ چیزی نشد ، خب االن اگر شما سی سالتان است پس برای سی سال این کار را کرده اید دیگر! من 

سابقه گذاشتم بحث و جدل کردم و در بحث و جدل پیروز شدم و کمی احساس خوشی کردم احساس برتری کردم و با 

یچ چیز. از اینها مین زد پس همه اینها چه شد؟ ها زردیگر من کردم و او را زمین زدم و بعد یکی یک نفر دعوا 

پس اینها همه طلسم بود. داشتم کارهای کور کورانه می کردم . در قدیم که می آمدند و طلسم را می  زندگی در نیامد! 

آن را بنداز کنار و  ،یدولی طلسم هر چه می گونوشتند مردم در خواندن طلسم می ماندن که این طلسم چی می گوید 

 نجا را بکن یعنی زیر این گنج است. چکار داری که طلسم چه می گوید. ای

گنج نور است و گنج روشنایی و هوشیاری است . شما گنج هستید ولی مشغول طلسم یعنی   بیان پاکی استطهراً بیتی 

 خواندن هستید. طلسمش ولی خاکی است. 

 زان حسد دل را سیاهیها رسد                                 چون کنی بر بی حسد مکر و حسد                            

 خاک شو مردان حق را زیر پا                                                              خاک بر سر کن حسد را همچو ما

به انسانهای کامل  موالنا می گوید بعضی ها بر بی حسد مکر و حسد می کنند این دیگر بدترین حسد است. چون شما

مثل موالنا حسودی کنید . کسانی که خودشان را وقف انسانیت کردند شما به آنها حسودی کنید که از این حسد دل را 

مردان حق که اینجا هم می  دل رل سیاهی ها می رسد مخصوصاً حسد کردن به سیاهی ها می رسد از هر جور حسدی

و چوب الی  ل موالنا درس بگیرید و خودتان را اصالح کنید حسادت کنیدآورد. شما به جای اینکه از مردان حق مث

شما حسد را خاک بر  این درست نیست و می گوید خاک بر سر کن . حسد را چو ما. انشاهلل که چرخ موالنا بگذارید!

 سر کنید مثل موالنا. 

 بر می گردیم به غزل:

 عزیز مصری و از گرگ رستی                از این اخوان چو ببریدی چو یوسف                                         

با  جهان فرم است . اگر شما خودتان را از برادران خالص کردیدمصر  .رستی ل یوسف، تواز برادران یوسف اگر مث

ون خودت را فرم نکردی و با برادران مقایسه کنی که این برادران مقایسه آمدی بیر واکنش نشان ندادن با اینکه از

حسود نیستی از مومنتم جمع که دیگران چکار می  حسودی هم رها شدی و مثل یوسف اگرزیاد دارند یا کم دارند از 

مصر  کنند و من هم مثل آنها و از آنها تبعیت کنم ، اگر از اینها رهیدی در این صورت عزیز مصری .یوسف عزیز
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جهان فرم هستی و از گرگ حسد هم رستی . البته گرگی در آنجا در کار نبود ، این شد دیگر! تو بهترین باشنده 

برادران یوسف گفتند که یوسف را گرگ خورده در حالیکه خودشان گرگ بودند و پیراهن یوسف را خون آلود کردند 

نزدیک نشد و برادرانش بودند که جای گرگ را گرفته  و گفتند که یوسف را گرگ خورده . در حالیکه گرگ به یوسف

ریدی. ما در یک جایی باید گرگ حسادت یا از هر گرگی رها شدی اگر از برادران ب  در این صورت ، تو از بودند. 

این که بدانیم که خودمان هستیم و بدانیم که روی  بب ریم،  از برادران خودمان به عنوان یوسف ببریم . با انتخاب

دمان تمرکز می کنیم وخودمان را زیر نورافکن می گذاریم و با دیگران کاری نداریم. یکی از کارهای نبریدن از خو

برادران این است که برادران را می خواهید عوض کنید. شما می خواهید برادران را عوض کنید و دیگران را زیر 

ودمان تمرکز کنیم از برادران رهیدیم و به دیگران کاری ولی اگر روی خ د از آنها دیگر نمی توانید برهیدکنترل بگیر

 نداریم و خودمان زیر توجه خودمان هستیم . 

 به باطن می زند خنجر دو دستی               اگر حاسد دو پایت را ببوسد                                                 

باطن دو دستی به با اگر کسی به شما حسد می کند شما اطمینان و اعتماد به او نمی کنید. به شما نمی تواند کمک کند. 

 شما خنجر خواهد زد. از حاسد به شما سودی نمی رسد. این هم عقل این جهانی است و هم عقل آن جهانی. 

 ندارد دل دل اندر وی چه سستی                                 ندارد مهر مهره او چه گشتی                              

و شدی و تو و وقتی که مهر ندارد تو مهره بازی ا موالنا می گوید کسی که حسود است دل ندارد و مهر و عشق ندارد

تو بازی عنوان مهره بازی با  مهره می بیند وگرنه به تو حسودی نمی کرد. شما می خواهید این حسود به را بصورت

گر ذهن پر از درد و پر از هم هویت شدگی او دلش است پس تو ااش تا مهره او نشوی. دارد می گوید که آگاه ب کند؟ 

از چیزهایی که موالنا هوشدار می دهد در سطر آخر این است که می . یکی دل به او نبند چون او دل ندارد ،دل داری

اگر که شیرگیر هستی وشجاع هستی  ی توانی تغییر بدهی. درست است گوید تو هر چقدر هم استاد باشی حسود را نم

 ه شیرگیری ترک او کن *** نه آن شیر است کش گیری به مستیچ

 همین را می گوید  این همشد زهد و تقوا فضل را محراب مثنوی که می گفت  حاالاین را خوانده ایم قبالً در قصه 

 ز حاسد و حسد جاوید رستی                                                                   تقوی راه یابی  اگر در حصن

این پرهیز تکرار می کنم که . اگر شما آمدید به قلعه پرهیز وجای محکم . تقوی یعنی پرهیزکاری  حصن یعنی قلعه و

شود . گاهی اوقات الزم است که ما  بعضی موقعها ما نمی توانیم پرهیز کنیم به دلیل اینکه ذهن ما کشیده می

د کشیدن را. هوشیارانه درد و قبول ندارند که هوشیارانه در م. بعضی ها این را متوجه نمی شوندهوشیارانه درد بکشی

می بینم که حسادت دارم و فهمیدم و وقتی موضع حسادت پیش می آید بیدار می شوم  کشیدن همان صبر است.من االن

منطقه خطرناک و ذهن ولی نه آن ذهنی که من را ناخوش می کند بلکه دارم الگوی حسادتم را  که دارم می روم به
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االن یک هیجان خطرناکی به من دست خواهد داد به حس نقص می کنم دارم مقایسه می کنم خودم را وفعال می کنم و

حاال اگر من بلد هستم که  . را من االن می دانم و تقوا یعنی پرهیز ابزار مهم من ذهنی است و اینها نام حسادت و این

نمی توانم بگیرم دارم هم پرهیز کنم می گویم که من االن می بینم که دارم خودم را مقایسه می کنم و جلوی خودم را 

ی صبر می کنم . حسادت می کنم ولی به خودم دارم نگاه می کنم و می بینم که نمی توانم خودم را بکشم بیرون ول

حرفی بزنم یا عملی بکنم و هوشیارانه درد می کشم ومی دانم که من درد نمی یک حداقل االن پرهیز می کنم از اینکه 

هنی دارد درد می کشد دارد درد می کشد ! خب بگذار درد بکشد من ذکه ذهنم  ه من دارم نگاه میکنم به کشم در واقع

ی کنم . درست مثل اینکه یک آدم فرض کنید که خیلی چاق باشد و نخواهد غذا ن دارم او را نگاهم مو بیرون از آ

چند جلسه نخورد معده اش هم دیگر نمی خواهد.  بخورد. معده اش غذا میخواهد ولی او می گوید که نه نمی خورم. 

یک جایی هم از دستت  این هم مثل آن است. اگر درحصن تقوی راه پیدا کنید و بروید و آنجا باشید و پرهیز کنی و اگر

حاسد یواش یواش این صبر به تو کمک می کند که از حسد و  ،در رفت وسط کاربگیری و هوشیارانه درد بکشی

ن هسته را در .  اگر ما آحسد نمی کنی و از شر حسودان هم رهایی پیدا می کنیجاویدان برهی. از خودت دیگر

حقیقت هسته باید ذوب بشود. هسته  ته را هم بکشیم غلط است درالبته هسخودمان بکشیم ما واکنش نشان نمی دهیم. 

باید به هم بریزد و آن الگوی ذهنی حسادت در ما بشکند . اگر آن الگو نباشد در ما، و به ما حسودی بکنند ما واکنش 

 نشان نمی دهیم. 

 نه آن شیری است کش گیری به مستی   اگر چه شیرگیری ترک او کن                                                   

یر یعنی شجاع و تی . شیرگ ه تو به خودت اطمینان داری حاال یا به حضور رسیدی یا نیمه مسمی گوید که اگر چ

به حضور رسیدی فکرمی کنی که حسودان می توانی بگیری و دلیر یا گاهی اوقات نیم مست . شما پنجاهه درصد که 

. نیم به ، شیر گیر به معنای نیم مست هم هستحسادتشان را ذوب کنی این فکر را نکن. اگر نیم مست هم هستی 

 به حضور زنده شده باشد حضور رسیده هستی . حتی اگر تو مست کامل هستی اگر کسی مست کامل باشد یعنی کامالً 

که از عهده حسودان نمی تواند بر بیایید. حاال ممکن است که شما بپرسید که چه کسی می تواند از عهده  می داند

د درد بکشند. از طریق انتخاب حسودان بر بی آید ؟ حسودان آنقدر باید زجر بکشند و درد بکشند که بدانند که نبای

حسد تو بی  ند حتی امروز داشتم که گفت برکن به یک جایی برسند. گوش نمی دهند و توجه نمی کردن از طریق درد

حسودی نمی کند ؟ چرا او را به فرم در می آورد و می گوید  دم حسود به آدم کاملیا آدی می کنی .آحسو همینطوری

تواند از او داند به او حسودی می کند پس نمی  یا اگر بداند که او بیشتر میکه تو نمی دانی پس حسودی می کند 

آن شیری نیست که او را به  ،زدیک نشو و برو . ایننیعنی به او  کن اگر چه شیر گیری ترک اوگیرد. اد بچیزی ی

ر می کنی که حسود را تی داری و از لحاظ بدنی هم اگر فکمستی بتوانی بگیری. اگر شجاع و دلیری و بازوهای کلف



26 
 

 ه ای به تو می زند که تو نمی توانی بلندحسود یک جایی خودش را تسلیم می کند و بعد چنان ضرب ،می توانی بگیری

لحاظ مستی این جهانی و چه به لحاظ مستی حضور یا به بشوی. این آن شیری نیست که تو بتوانی به مستی بگیری چه 

مستی حضور . می بیند که موالنا چه جوری حرف می زند راجع به حسادت. چه جوری نشان می دهد که چقدر  منی

ارد و چقدر ضرر به همین قدر که بدانید این کار خطرناکی است و هیچ فایده ای به شما ند این خطرناک است. شما

ذهنتان نگاه کنید و از آن خبردار  ه می شوید که به این الگو ذهنی درزند و به دیگران می زند حداقل اگاشما می 

یواش یواش هوشیاری  ورید وآتحت کنترل در می  بزند و باشدی و نگذارید بیش از حد به شما و دیگران لطمه

و  آب شود. شاید فقط یک راه است که ما می توانیم روی حسودان دیگر اثر بگذاریماندازید تا حضورتان رابه آن بی 

بدتر نشود و یواش یواش آنها هم  نیم و واکنش به آنها نشان ندهیم که آنها حسادتشانک این که حسادت را در خودمان آب

نها را جایی بیدار خواهد کرد. یک جایی به آنها خواهد گفت که چرا من درد می کشم؟ آنقدر درد بکشند که این درد آ

یکی به آنها می گوید که برو موالنا را بخوان . موالنا راجع به حسادت صحبت می کند و او متوجه حسادت خودش 

  می شود.***

  

 

 

 

 

 

  

 

 


