
Program # 695گنج حضور695نامه شماره بر

1: صفحه
81غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي



Program # 695گنج حضور695نامه شماره بر

2: صفحه

اي ساقی جان پر کن آن ساغرِ پیشین را
آن راه برِ دین را، آن راه زنِ دل را

با روح درآمیزد، زان می که ز دل خیزد
مخمور کند جوشَش مر چشمِ خدابین را

ة انگوري مر امت عیسی راآن باد
مر امت یاسین رامنصوري◌ٔ وین باده

خُمهاست از این باده، ن بادهخُمهاست از آ
تا نشکنی آن خُم را هرگز نچشی این را

آن باده به جز یک دم دل را نکند خرّم
هرگز نَکَنَد کین را، هرگز نکُشد غم را

یک قطره از این ساغر کارِ تو کند چون زر
جانم به فدا بادا این ساغرِ زرین را

اغلب به سحر باشد، این حالت اگر باشد
ه براندازد او بستر و بالین راآن را ک

زنهار که یارِ بد از وسوسه نفریبد
تا نشکنی از سستی مر عهد سالطین را

جورو زخمِ دگر می، گر زخم خوري بر رو
؟ رستم چه کند در صف دسته گل و نسرین را
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. نممی کشروعموالناشمسدیواناز81شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهواحوالپرسیباسالم

81غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

آن راه برِ دین را، آن راه زنِ دل رااي ساقی جان پر کن آن ساغرِ پیشین را

هوشیاريکهمااصلیجانبهدهدمیمییعنی، هستجانساقیکهخدابه، زندگیبهکندمیروانسانپس

، کنپرراهمانداديمیمابهقبالکهراپیشینشرابمجاکهکندمیاوتقاضاازوهستخودشجنس،هست

دینراهزنهمینطور، دزددمیهستشدگیهویتهموهستمادهجنسازفعالکهرامندلشرابیچنینکه

. توستدیدارمندینکهدرحالی، ستاهاشدگیهویتهموباورجنسازکهدینی،هستهممن

برايکهاتفاقیهموکندمیتعریفروشنیبهراانسانوضعیتهمدفعهاینوالنامبینیدمیکهطورهمینحاال

توضیحمختصرادوبارهگفتیمبارها. بودخواهداتفاقاینیسببچهودبیفتبایدکهاتفاقینطوراهموافتادهاو

، هستهوشیاريسازجن،خداستجنسازانسانکه، اندپیوستهبرنامهاینبهتازهکهکسانیبرايبدهم

نزدیکترین، دیدشودشنمی، نیستمادهجنساز، نداردشکلیعنیهستفرمبی،هستفرمبیهوشیاري

کهگفتیمبارهاوهستعدمجنسازبرگرفتهدررا چیزهمهکهفضا. فضاستبکنیمتوانیممیکهتشبیهی

موجشبیههستذرهکوچکترینکهآنو،مابدنیعنی،هستخالیمادرصد99/99ویندمی گمابهفیزیکدانها

،هست

انرژيمختلفشکلهايیايفرماسیونهاهمهاینها، مافکرهايیا،بینیممیبدنعنوانبهکهاینبنابراینپس

فکرکههامادهظریفترینباوشویممیجهاناینوارد،هستیمفرمبیوهستیماوجنسازکهماو،هستند

هیچیمدانمیاالنولی،خودمانشبیهسازیممیچیزيیعنیشویممیهویتهم. شویممیهویتهم،باشد

چیزيآنپس. نیستساختنیآنو،خداستجنسازاینکهبرايبسازیمتوانیمنمیرامان اصلیخودشبیهموقع

بهیا،بچسبیمفکرهابهکهداریمرااینتواناییهوشیاريعنوانبهماکههستاینواقعدرسازیممیدراینجاکه

گفتمهمفکرهاکهشویممیهویتهممابا آنکهفکرياولینو،بچرخانیمرافکرهاوبدهیمجانفکرها

. ببینیمشتوانیممیولی،هستچیفکرنیمادنمیماواقعدر، هستندانرژيفرماسیونهاي

بهظهرفرداکهنیدمی کفکرداریداالنمثال، ینیدببرافکرتانناظرصورتبهعقببکشیدتوانیدمی شمامثال

دیدقابلهمهیجاناتطورهمینوگذردمیچیذهنتانازاالنبگوییدچینیدمی کمالقاتکهکسفالن

می داریدیاهستیدنگرانیا،هستیدشماخشمگینیا،هستخشمگیننفریککییددانمیشمامثال، هستند
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است، حضورکهمااصلبوسیلهدیدقابلولیهیجانوفکریعنیاندظریفخیلیکهگرچهاینهاپس،ترسید

خداییجنسهمان، ماستاصلهمانکنندهنگاهآنشویممیفکرمانناظروعقبکشیممیکهوقتی،هستند

،ماستاصلهمینست،حضورههمین،کندمینگاهرافکرکهناظراینواقعدروکندمینگاهرافکرکهماست

. هستیکیخداباکه

،بودیمشدهزندهحضوربهماواقعدر،رامانکندوسوسهبیرونجهانوبمانیمناظرحضورتوانستیممیمااگر

یاکندجلبراماتوجهبیروندرچیزيیکبعدلحظهباشیموحاظرببینیمرافکرماناست ممکنلحظهیکولی

ومادیگرصندوقیکبهصندوقیکازصندوقیکتوباالخره، جهانبهمشویمیکشیدهماوکندجذب

شایدکهفکرياولینجهاناینبهآمدههوشیاريبنابراینو،بپریمفکرآنبهفکراینازمسلسلهمینطور

نندمی کصدارااسمشمردموقتیکهشدهمتوجهبعدشدههویتهماینهابا،باشدمنکلمهیاباشداسمش

.دادهقرارکلمهآنمعادلراخودشوهستاوکلمهآنپس،کنندمینگاهاوبهمردم

ستامااسمآنکه،دهیممیقرارفکر است که،کلمهیکمساوي،یمهستبینهایتکهراخودمانماباراولین

منویممی گوقتیولی،هستفکریکهممن، منمویگمیوقتی،هستمان ههممنکهشدیممتوجهبعد

هویتهمبا آنوکردیمفعالویادگرفتیمهمرادیگريفکرگفتمخودمبارها،هستمخودم،هستاسمممان ه

اسمکهجسمیکسطحبهبینهایتازدادیمکاهشراخودمانکهآنازپس،هستمنمالهموآنشدیم

فکرهاآنکهبیشترفکرهايبهچسبیممیوشویممی هویتهمو،منمالفکربوسیله،تنیممیآندور،ماست

کهمی آید بوجودذهنیتصویریکاینازچرخشدچرخمی فکردایماچونو،هستندبیرونیچیزهاينماینده

و،هستجسمآنچون،کندتجربهراجداییجهانایندرکهسازدمی راآنهوشیاري،هستمن ذهنیآناسم

.هستدیگرانازجدا

تصویریکآنبراساس، هستمن ذهنیکهسازممیذهنیتصویرویکچرخانممی رافکرهامآیمیمنپس

لیو.هستآن،همآنگویممیومردمبقیه، امبچه،همسرمبرايمثال،سازممیدیگرکسیبرايهمذهنی

میعملوکنیممیفکروکنیممیکاروبینیممیراجهانآنحسببرومامرکزشودمیمن ذهنیآنبتدریج

پوسیدهوباشدقدیمیاست ممکنباورهااینوداردراباورهادید،داردراهاجسمدیدمن ذهنیاین، کنیم

می چیزهادررازندگی. بشودزیادزندگیشتاکنداضافهخودشبهبایدراچیزهاکهمی آید نظرشبهو،باشد

هرکهکندمیفکر، هستخواستنداردکههمهاییخاصیتزایکیدیگرطرفاز.بیندمیداشتنزیاددریندب
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در. شودمیبزرگترخودشوشودمیبهترزندگیش. هستبهترکنداضافهخودشبهبگیردوبخواهدبیشترچه

اینهاکه،می آیدپدیداینهاومالمتوشکایتوخشمورنجوشودمیخشمگینورنجدمیهاخواستناین

. کنیممیتاسفحس،کنیممیاشتباهمامثالدیگردردهايوهستندمن ذهنیمشخصاتهمه

اینیامدآنیدستم،خواستممیراچیزفالن،گرفتمرا تصمیمآنمنکهگویممیاشتباه؟ چییعنیاشتباه

می مالمترادیگریکیوخورممیتاسفودادمدستازبودشدهاضافهمنبهکهراچیزفالنگرفتمراتصمیم

. کنمتحملتوانمنمیکههستزیادنقدرانیاوردنبدستیاودادندستازحاصلهايرنجاوقاتبیشترو،نمک

نمیکاراینهاولی،برهمآنازباالخرهتا،کنممیمالمترادیگریکی،رودمیبینازمسئولیتحسباالخره

کردهتعریفمابرايجامعهیامادرمانوپدر، مابرايداردزشارمابرايوهستمهمکههمچیزيهرباو،کنند

میآنبوسیلهرادنیاآنازپسوگیردمیقرارمنمرکزشوممیهویتهمکهچیزيهرباوشوممیهویتهم

.کنممیسازماندهیرامیکارهاکنممیسازماندهیراجهانآنهاحسببروبینم

شدگیهویتهمومن ذهنیهمین،گیردمیسرچشمهمنوعملمنهايفکرکهجایییعنیمنمرکزپس

،خوشییعنیشراب. گیرممیپولمازکهشرابی، خواهدمیشراببیرونازشدگیهویتهماینحاال. هاست

بایرندمی گمقامشاناز، یرندمی گهمسرشاناز، یرندمی گناپولشازهممردم، بزرگیحس،آمدنخوشحس

میهستارزشبانظرشانبهکهچیزيهراز،گیرندمیدینشانازحتی،یرندمی گزبانشاناز،هویتندهماینها

مسمومنیستخوبیشراب، شراباین. گیرندمیانرژيآنازو،شوندمیهویتهمبا آنمرکزشانگذارند

. سته اکنند

همهنوزکهجهاناینبهورودابتدايیانجهااینبهآمدنازقبلخوردیممیقبالدیگريشرابیکماولی

اگرسالم، بودیمشاد، داشتیمبازيبهمیل،بودیمبازیگوش، جهانیاینچیزهايوفکرهابابودیمنشدههویت

. بودیم

من. ندهکمیعنی ، پرکنگویدمیکهببینید. پرکنخدااي،خورمنمیخوبیشراباالنمنکهگویدمیبنابراین

بلکهنیستکنندهزنده،نیستکنندهبیدارشراباین،گیرممیبیرونازکهشرابیاینکهشدمهمتوجاالن

شماحاال. داديمیقبالکهبدهشرابآناز،کنپرراپیشینساغرآن. رامنکندمیانرژيبیسته امیرانند

آنبپذیریدرالحظهایناتفاق،بشویدتسلیمشمااینکهمحضبه، داردوجودهنوزقبلیشرابآندانیدمی

تسلیمگفتیمهمبارها، هستتسلیمآمادهیا،هستتسلیمکامالشخصیچنینیکپس. شودمیجاريشراب
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ازکهندمی کهوشیاريهمینجنسازراماکه، قضاوتازقبلشرطوقیدبدونهستلحظهایناتفاقپذیرش

.ماستماديدلراهزنشرابیچنینکه،کندمیجاريماجودودرراشرابآنوبودیمآنجنسازاول

اینهامرکزمگذاشتم، شدمهویتهمهابا آنکهودردهاییباورهااینوبدزددرامندلتابدهراشراباینپس

فکربهخوانممینمازوقتی،کنمعبادتچه جوري،ببینمچه جوريراخدا، کنمفکرچیمنکنندمیتعیین

به، ببرهمرااینبیاشما، نیستدینهماین،اینجادارماالنکههماینپس،ندارمحضور،هستمجوییامانتق

وبشويمندلشمابودهقراراصال، بشويمندلبیاییشماکههستموقعی،واقعیدین. بدهواقعیدینمن

خدا. بودیمخداجنسازچون،بودیمبینهایتدازهبان،بودیمجهاناینوارد،آمدیمماکه،راایندانیدمیهمشما

دربحرایندرکهوسعتبینهایتیاعمقبینهایتیعنیبینهایتابدیت؛یکی، بینهایتیکی:داردخاصیتتادو

. مرگیبییعنیجاودانگییعنیابديلحظهاینازآگاهییعنیهمابدیتو،بگنجدچیزهمهبحراین

آنهاچونمرکزمانگذاریممیراوآنچیزهاباشویممیهویتهموقتیولی، تیمهسمرگیبیجنسازما

بنابراین،روندمیبینازچیزهاآنچونمیریممیهی،میریممیوترسیممی،هستندرفتنیبینازچیزهاي

این، خواهممینمنهمرااین،سته اشدهویتهمباورهايبلکه،نیستدینآندارماالنمنکههمدینیاین

راچیزهمهکهبینیدمیکهاستاولبیتاین. کنعدمجنسازرامندل،بگذارآنجايبهراببرخودتهمرا

. کردیمصحبتماقبالکهدیگريچیزهايوویدمی گ

زان می که ز دل خیزد، با روح درآمیزد

مخمور کند جوشَش مر چشمِ خدابین را

بامنروحباو،منماديدلاینازنهد،بجوشمنحقیقیدلاز،مندلازمناقاعمازکهبدهیمیآناز

مینگاهمثال،گیریممیشراببیرونازماکهوقتیکهبینیدمی. درآمیزد،بشودمخلوطهستمکههوشیاري

خوشگلهچ،دارمايبچهعجبو،هستممن ذهنیمنم، هستمنمالبچهاین،گوییممیمانبچهبهکنیم

دررامناین، آمیزدنمیدرمنروحباخوشیاینشراباین،دهدمیدستمنبهخوشییکخوب،هست

اگرالبته،هستوخوشگلباهوشبچهاین، ندارندايبچهنوهمچمردمگویممی. کندمیبزرگترمردمبامقایسه

. نیستدرستاینهاازکدامهیچکه،شمکمی زجرهمهمانقدر،باشدوتنبلباشد زشتممن ذهنینظربههم

باشماروحو،هستبینشداراي، هستآرامشداراي، هستشاديدارايجوشدمیشمااعماقازکهمیخالصه
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ارتعاشهماوباموالنامثل،هستزندهحضوربهکههمانسانیباماهوشیاريیعنیماروح. کندمیارتعاشاین

. کندمیصادرخودشازرا میینوهمچهماواینکهبراي. ندمی ک

جنساز،باشیدزندگیجنسازاگرمادروپدرشمایعنی. کندمیتعیینرامنظورجنسناظرکهگفتیمبارها

اینبهآمدنازمامنظوراتفاقاکه،دآیدرمیارتعاشبهشمابچهاصلیجنسوشمابچهروحآن، باشیدبودن

حیوانازواقعدرماکهویدمی گ،نمابخوبازمرابیتدوآنآوردمکهدیدخواهیمبعدا. هستهمینجهان

همهباشدداشتهمن ذهنیتواندمیکهانساندرولی،شدهانسان،کردهترقیهوشیاري،شدیمانسانپریدیم

.هستحیوانیمشخصاتازهمترسوخشماتفاقا، نیستیحیواندیگریعنی،بکشتوراحیوانیت

مثال،بدهیمانجاماست الزمچیزيچه، بدهیمانجامبایدچیزيچهکههستاینبهمربوطماانسانیقسمتولی

کارهااینپدربهترین، هستخاصیوظایفشاملنقشیهرکه،هستانسانینقشهاياینهامادرنقشپدرنقش

هوشبعد گفت که ،هوشبرايبکشاهمرنجش اینشماگفتولی. کندمیراکارهااینمادربهترین،کندمیرا

چهبدانیم،باشیمانسانتنهانهکههستاینجهاناینبهآمدنازمامنظوریعنی. هستهوشمندکلعقل؟ چیه

بودنبلکه،نیستهانقشاین،نیستکارهااینفقطولیبدهیمانجامخودمانبراي،مانبچهبرايبایدکارهایی

میهمینبراي، بودهمااصلیمنظورهمآن،بشویمزندهخدابهما،بشودمنطبقهوشیاريرويهوشیاريهم

کلیعقلیعنی،هستهوشمندکلعقل،باشیمماکههوشآنوهوشآنبرايبکشهمراانسانکهگوید

. باشیمگاهآتوانیممیهوشیارانهماکه،کندمیادارهراکاینات، کندمیادارهراجهانتمامکههست

کدام. کندبازرامنهايچشماوجوششوبدهارتعاشرامنروحکهبدهمیییکگویدمیبنابراینپس

اینودیدمذهنیتصویریک،دیدمراخداهماگر. بودمبینمادهحاالتامن، راخدابینمانچشم؟ راچشممان

،هادادنانجامفقطنه،هستمبودنجنسازقتیومن. هستهوشیاريچشممنخدابینچشماما،نبودهدرست

. شناسدمیرامادهفقط،داردماديدیدوهستمادهازجنسکهاینبراي،شناسدنمیراخداوبودنمن ذهنی

. بدهمانجامبایدچیزهاییچهدهممیتشخیصمن، بکنمبایدکاريچهبگومنبه؟ چیهبودنوید، می گبودنآقا

بدستبرايهمهدادنهاانجامولی،دادخواهدسامانسروزندگیبهدادنانجامبافقطندمی کفکرمن ذهنی

. داردراخودشجاياینهااست الزمکههستکاريیکانجامیاآوردن

اولشجهاناینبهمی آید کهشمابچهاتفاقاولیداریموظایفیمادربعنوانیاداریموظایفیپدربعنوانما

، زندگیمجنسازمن، بشناسرامنکهکندحالیمابهخواهدمیوهستزندگیجنسازاولش،هستوشبازیگ
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، نیستدادنهاانجاماینفقط، هستیزندگیجنسازهمتو. بشناسیراخودتتو،کنممیکمکتوبهدارممن

،نیمی کبازيداريکهفیمختلهاينقش،کارمندينقش، مادريوپدرنقش،رییسینقش، نیستنقشهااین

نمیعقلشاینگوییممیما،بودنیجنسازتوکهسالهیکبچه،دهممیدرستوبهدارممن. نیستندآنهافقط

سودفروشدمیکیبهشدمی کرویشچقدر،گیردمیکجاازراکاالآدمکهداندنمیاین. هستبچهکهدرس

. نممی کبازيوید، می گردمی ببیشتري

میبلکه،کنیمنمیشناساییزندگیعنوانبهما، کنشناساییزندگیعنوانبهرامنگویدمیبچههمینبعد

می کهمدرسه، برودبایدمدرسهبه، بخوابدبایدچقدر، داردالزمغذا، داردالزملباس؟ داردالزمچیاینگوییم

،هستاینها،موقعبهبخوابد، بزندمسواكراهاشدندان،بخوردراغذاش، بکندراHome workبایدآید 

اینکهبراي.نه؟ دهیممیمانبچهبههممشروطبدونومنظوربدونتوجهماآیا. کنیممیبازيکههایینقش

راخداییتماکهداردرااینآرزوي، داردرااینولع، داردراایناشتهايمابچهاین. نیستیمجنسازآنخودمان

براي، نداریمآنبهتوجهماکه،بشناسیراخودتخداییتتوکنممیکمکدارممنمگویدمیوشناسیمباودر

ببندرابینتخداچشمگوییممی. کنیممیخودمانمثلهمرااویواشیواشو، نداریمخدابینچشمکهاین

. آنهاهمهوکندرست، من ذهنیکنمقایسهراخودت، کنبازرابینتمادهوچشم

خداچشم، مندروندرمیاینجوشش. دربیاوردارتعاشبهراماروحاینکهبدهمابهمیییککهگویدمی

اینمعنیش. کندتبدیلاولیههوشیاريآنبهرامنیعنی،کندبازهستمنهوشیاريهمینچشمکهرابینم

آنتاوجلوبرویم،دیدخواهیمهمامروزکهبپذیریدرالحظهایناتفاقوبشویدتسلیمبایدنقدرآشماکههست

. بشویمزندهحضوربهمایعنی،برسیمآخربهوبیفتداتفاق

متالشیمن ذهنی،بشودجدامن ذهنیازیواشیواش،من ذهنیازبدهدتشخیصراخودشهوشیاريدرما

ازتماماوشمابشودبازشماخدابینشمچتا،بیفتدهمه،بشودشناساییشمادردهاي،بشودشناسایی،بشود

هوشیاريوبشودحضورهوشیاري، ذهنیماديهوشیاريبجاي، بشودعوضهوشیاریتانوبشویدحضورجنس

دفترازهمبیشترشکهخواندخواهمرامثنويازییهابیتیچندیاهابیتیتکمنبعدبهحاالزا. بشودخدابین

میردو،گویممیراآنکه،هستنظرمدر،خاصیمعنییک،خاصیخاصیتیکتیبیهردرولی،هستچهارم

جنسازوقتی،داریمخصوصیاتیچه،هستیممن ذهنیوقتیکه،کردخواهدروشنتوضیحاتاینوشوم

:گویدمی. داریمخصوصیاتیچههستیمهوشیاري
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2786مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

میریِ عاریتی خواهد شکستقی استمیریِ من تا قیامت با

میآگاهکهاینبراي، هستباقیقیامتتا،شودمیامیروشودمیزندهحضوربههرکسی، امیريیعنیمیري

، شودمیامیرشدگیهاهویتهمبراساس،کندمیقرضازجهانراامیريکهکسیاما،ابديلحظهاینازشود

. خواهیدنمیعاریتیمیريشماپس،شکستخواهدزوديبهپس،رفتخواهندبینازشدگیهاهویتهمچون

کهمشویمیآماده. هستاصلتانوحضورتانبهشمااهمیت، کنیدقرضاهمیتمقامتانازپولتانازخواهیدنمی

. بشویمزندهحضوربهوراجسمیهوشیارياینکنیمرها

2790مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آمد اکنون، تا گمان گردد عیانکه وقتِ امتحانگفت پیغمرب

من دیدهمینکهگمانشکه،لحظههمین، هستامتحانموقعانسانیهربراياالنکهفرمودهپیغمبرویدمی گ

زندگیبهشمایقینوعینیطوربهیعنیعیان. بشودعیانبهتبدیل،شدگیهاستهویتهمدید،هستذهنی

زندهدانیدمییکهبطور،هستیدعمیقخیلییا،شدیدزندهخدابینهایتبهیا،اریددریشهو،شدیدزنده

ذهنتانرويرافکرتانزندگییعنی، گیریدمیرافکرتانشماطرفآنازووصلیدخدابهوخردمندیدوهستید

گمانتانآیاببینیدکنیدامتحانشما، هستلحظههمینامتحانشوقت. نیستماديدیگر مرکزتانونویسدمی

. کنیدمیوعملکنیدمیفکرشدگیهاهویتهمبرحسب؟ نهیاشدهعیانبهتبدیل

2796مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

پس مُقِر گشتند آن میران ز بیمچون بدیدند از وی آن امرِ عظیم

میدانشوآگاهیرويازاالنشما. دبشویقرمو،بیاوریدایمانترسبخاطرنبایدشما:کهگویدمیهمبیتاین

من، بدهیدانجامغریبوعجیبکاریکشمابگوییم،نگهداریمرامن ذهنینباید، دنابمنبایدمن ذهنیکهدانید

،خداسويبهزندگیسويبهکشدمیهوشیاریتانآن کهعشقیکششرويازشما. نه،بگیرمقرارتاثیرتحت

ازاگر. هستتوهممن ذهنیونیستیدمن ذهنیجنسازوهستیدزندگیجنسازکههستیدمقرورویدمی

. نیستقبولاین،رااینگوییدمیترسروي
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2798مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

مُلکِ بررُسته چنین باشد شریفمُلکِ بربَسته چنان باشد ضعیف

گذاشتهراشدگیهاهویتهمکهکسی،جهانبهتهوابس،غیراصیلیعنیبربسته،امیريوپادشاهییعنیملک

در،هستضعیفشاپادشاهی، هستجهانبهمتکییعنی،گیردمیقرضراپادشاهیآنهااز، مرکزش

برجهانامیرياینوپادشاهیاین،داردعمقاالنورستهزندگیرويکهحقیقیواصیلبرستهاما. خطرهست

؟یدخواهمیراکدامشما، هستشریف

ودردهاباشدگیهویتهم. کنیدرها، کنیدشناسایی، کنیدرهاراشدگیهاهویتهمخواهیدمیرادومیاگر

اول کهنیستهیچکس، باشدنداشتهشدگیهویتهمکهنیستهیچکس. ایمدادهانجاماولازماکهانباشتگیها

متوجهراموضوعاینماسریعترهرچهو،بهترشتربیهرچهباشدنگفتهوباشدندادهقرارمرکزشدررامن ذهنی

. کندمیروشنراموضوعازقسمتییکابیاتاینازهرکدام. هستبهتربشویم

2800مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

نام او و دولتِ تیزش منردنامشان را سیلِ تیزِ مرگ برد

نام،گرفتندقرارمامرکزدرشدگیهویتهمتصوربهکهآفلچیزهايبراساساگرکهبینیدمیشماپس

میاحتراممردم، داشتیماهمیت،بودیمزندهوقتیهمموقعآن، باشیمثروتمنديآدمیکمثال،کنیمدرست

دولتاما. نداشتندکارياصالً،بردههمراکارشان، برده،مرگتیزسیلراهاایننام،داشتیمقدرت، گذاشتند

میچیزيماآنجاازوکنیممیوجودحسماحضوربراساسوقتیسپ.رفتنخواهدبینازموقعهیچموالنا

کار. هستابدياین،شودمیجاريزندگیخردکه،کنیممیدرستنیکساختار، کنیممینیکفکر،آفرینیم

جهانیاینچیزهايبراساسکهراچیزهاییفقطمرگ. ببرددیبشورااینهاتواندنمیمرگ،هستابديموالنا

؟بمانیدجاودانهخواهیدمی؟ خواهیدمیراکدامشما. ببردتواندمیبینازکردهپیدااهمیتآدموشدهساخته

نوشتهازمابودهکیموالناببینید. باشدنداشتهاثرهمیا؟نکندیادشماازکسیدیگرمردیدوقتیخواهیدمییا

. خودمانبیداريبرايکنیممیاستفادهداریمهاش

مابهخوردیممیقبالکهشرابیآنخواهیممیخداازما،مناجاتصورتبهکهگفتغزلاولدرامروزخوب

ماديمرکز، جهانیاینچیزهايباشدیمهویتهمما. هستیمتوجنسازما،کنبازراماخدابینچشم. بدهد
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کههستصحبتجوریکاین. کنرهاوبدهشفارامابیاتو،هستیمتسلیمما،ماستمرکزدردرد. کردیمپیدا

من، نه:گویدمییکیحاال. بدهیمتشخیصاین موضوع راکهدادهخردوهوشیاريکافیاندازهبهمابهزندگی

: موالناگویدمیاینطوريحاالو،ندارمقبولهمراخدالطفمن،کنمحفظرامن ذهنیخواهممیمن، فهممنمی

از،نیاییراراهاین،نکنیقبولاگرولیکنممیلطفتوبهلحظهایندرمن، نیستخواهبهدلاینمی گوید 

وکنمنمیرهاتورامن،بگیريامنیتحس،بگیريخوشبختیوبگیريهویتجهانازبخواهیوبرنگرديجهان

گویدمی. کردنخواهدرهاتورامندردهاي

2802چهارم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

ام خر را عصاور خری، آوردهگر تو را عقل ست، کردم لطف ها

دروانسانبهپراندهحیوانازراماکردهمابهکهلطفی. مکردتوبهزیاديهايلطف، ماداریمکهداريعقلاگر

پس،نبودهکافیهادادنانجامکه،کندبررسیرازندگیشسابقهکسیمرتبکه،دهدمینشانمابههمانسان

رامردمخدمتگزارنقشیارا،کارمندينقشیا،رامادرنقشیا،کنیمبازيماشینمثلراپدرينقشماکهاین

رامادريیاپدرينقششما. نیستکافیکهمیادیدهمادروپدربعنوانهمبندهیاهمشما،و،نیستکافیاین

شدهسالهبیست،کردیدراخدمتش، دادید، خریدیدخواستمیتانبچههرچیزي. کردیدبازيعالیبسیار

؟چرادانیدمی،رنجیده،بودهخشمگینبسیار 

خواستهمیاولازبچهاینکهنداشتیمخبراصالما؟ نکردیدشناساییزندگیعنوانبهرامنچراویدمی گ

یازندگیشناسایی، هستدیگراندرخودشناساییعشق، خواستمیعشق، زندگیعنوانبهبشودشناسایی

عشقبهبشناسدماديجهاندرخداراهوشیارانههرکسی. هستماديجهاندراست دوییجهاندرخدا

توبهزیاديهايلطفداریدعقلاگر،رااینبگیریدزندگیزباناز.شدیمآفریدهکاراینبرايماخوب. رسیده

. دمآورعصاخربرايخرياگر،کردم

کز عصا گوش و سرت پر خون کنمآنچنان زین آخُرَت بیرون کنم

یعنیکنممیبیرونتورا،کنممیخونرپوزنممیگوشتوسربهکهعصااینبا،چريمیکهدنیاآخورایناز

میپولردرازندگیمنکهبهتربیشترهرچهگفتیممیکهماازبرخیبرايکهکنممیایجادبرایتزیاديدرد

وسر،شدهخونازپرگوشمانوسربله،دانممیچیزهااینکردنزیادمداننمیدر،مدانمیهمسرمدر،مدان
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خواهددردآوراشهمهکنیمیفکرکههمچیزهایی،استآوررنجشنويمیکهچیزهایییعنیدرضمنگوش

.ردیگشدیمکهبود

از جفای تو اماننیابند میاندرین آخُر خران و مردمان

توجفايازمردمانهموخرانهم:گویدمیچرندمیهمهکهجهانآخورایندر،ذهنیهايمنیعنیخران

زندگیمردمدهیدمیاجازهشمابوخ.کنیمفکرکهکندمیوادارراماکهبینیدمیموالنادرضمن،ندارندامان

نهکندزندگیخودشنهکهاستایندردمندذهنیمنهايماموریتازیکی؟ کنیمیزندگیهمخودت؟کنند

آسایشتواندنمی،نباشدشاد،نکندکهکندمیکاري،کندمیزندگیببیندراهرکس.کنندزندگیمردمبگذارد

.باشیماینطوريخواهیمنمی،ببیندرا

هر خری را کو نباشد مُسْتَحَبام هبرِ ادبنک عصا آورده

هرادببراي،توادببرايامآوردهعصاببینحاال،شودنمیتسلیمهرکسی،فرمانبردار،دبمویعنیمستحب

خودشجنساز،استاصیل،لحظهایندراستتسلیمکهاستکسیمودب،استمقید،نیستمودبکهخري

.نیستذهنیمنجنساز،است

ای در فعل و خوکاژدهایی گشتهدر قهرِ تومی شوداژدهایی 

ایندرآییممی.هستیمخداامتداد،هستیمخودشماکهکنیدمیتوجه،توقهردرشودمیاژدهاعصااین

عشقیمادرمانوپدرولی،بشویمجهانباهویتهم،بودهسالششپنجشایدکهوقتیچندبودهقرارجهان

خداستشناساییاصل،استعشقاصل،نیستاصلذهنیمنکهبدهندیادمابه،باشدعشقیجامعه،باشند

بهبودنشکهطوريبه،کردندمیشناساییشانبچهدررابودن،ومادرپدرعمالًوهمدیگردر،استزندگی

.نیستاوذهنیمناینکهفهمیدمیاً فور،آمدمیدرارتعاش

ذهنیمنازما ،بدهدنشانمابهراخودشودربیایدارتعاشبهمااصلمابودناینکهمحضبهکنیدمیتوجه

؟چرادانیدمیشوندنمیمتوجهراشدگیهویتهمايعدهیکاً اتفاق،نیستیمآنکهفهمیممی،برداریمدست

بیآرامشوسکوناینکهمحضبهشويمیبودنجنسازوقتیند،نکردارتعاشزندگیبههنوزاینکهبراي

این،نیستیمذهنیمناینجنسازکهشویممیمتوجهکنیمیمحسخودماندرراسبببیشاديوراسبب

،کندمیفکراً دائمکهداردوجودذهنیة باشندیککهبینیممیناظرحضوربصورت،بینیممیاصالًواستتوهم
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مینراشما،کندنمینگاهدرونبهکندمینگاهبیرونبه،گراستواکنشورودمیصندوقآنبهصندوقایناز

ساکنشمااینکهضمن.همینیعنیفکردیدناصالً.بینیدمیرافکرهایتان،بینیدمیرااوشماولی،بیند

بهراشماقبالً،آیندمیبوجودخودشانبرايییفکرهافکرهاستایجادمحلکهذهنتاندربینیدمیهستید

.کنندنمیجاازراشما،ریدداعمقناظرحضوربصورتاآلنشماچونولی،کشیدندمیخودشان

وعادتهادر،خووفعلدراینکهبراي،ببلعیرادنیاخواهیمیاینکهبراي،هستیخودتاژدهاهمینگویدمی

هرچه،کنیاضافهخودتبهراچیزهمه،بکنیخودتمالراچیزهمهببلعیراچیزهمهخواهیمیکهاعمالت

وانتظارازپروخواهیممیهماً دائم،شویمنمیسیر،کنیممیاضافههرچهتیوق.شوينمیسیر،کنیمیاضافه

،استدنبالماندیگرياژدهايیکایمگشتهاژدهااگر.ایمگشتهاژدها،کارماندارداشکالپس،هستیمرنجش

میبیدار،یمکردمیارتعاشموقعبهبایدیا،هاهستیمخودشامتدادکههمین،هستیمماکهعصاییهمین

بایدهرکسیکه،کاراینبهکندمیتشویقماراجامعهکه،دادیمادامههیوبیراههرفتیمنشدیمیا،شدیم

اینهاباشدبرتروبکندمقایسهوبدهدپزو،کندماديرادلش،کندبزرگترتیباینبهراخودش،کندانباشته

.خالصه،نیستخدابیندیداینها،استغلط

لیک بنگر اژدهای آمساناماندهای کوهیی تو بیاژ

کسیبههمامان،هستیزهرازپربزرگماریعنیهستییکخشاژدهاي،هستیذهنی،هستیکوهیاژدهاي

داریمماکهاستقدريوقضاهمینآسماناژدهاي.کننگاهراآسماناژدهاي،هستیاینطورياگر،دهینمی

کاراین.کنیمنمیزندگیهمخودمانودهیمنمیکسیبهامانو،شدیماژدها،شدیمهویتهمرفتیم،رویممی

ببینید،داریدتجربه،ایددیدهراکاراینبدآثارشما،جمعیبصورتهم،فرديبصورتهم،بپذیردپایانباید

اینباماکهآمدهدخواپیشچیزهایی،استدنبالمانخدااژدهايآسماناژدهايیک.استدرستموالناحرف

.کنیمبینیپیشتوانیمنمیکوهیاژدهاي

بایدما.چیزيهمچوننیست،بکنیمتوانیممیکارهمه،نبینندهممردم،نفهمدکسیاگرکهکنیممیفکرما

واقعدرزهرآگینمار،ایمکردهدرستکهزهرآگینماراینازیواشیواش،خودمانشناساییبابگیریمتصمیم

خشمگینورنجیدهوداشتهانتظاروکنداضافهراچیزهاخودشبهخواستهبسازکه،ماستذهنیمنهمین

گیريمیبیرونازکهشرابیاینوانرژياین.بکنیراهاکین،بکشیراغمهاباید:گفتکه،داریمدرغزلوشده
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دردآوراعمالشوکارهایشتمام،فکرهایشتمامداردکینهکههرکسی.کندنمیهمراکین،کشدنمیراغماین

درستتواندنمی،آندرریزدمیرازهرقطراتکندمیعملیکندمیفکريهرداردکینههرکسی.است

.هستندکوهیاژدهاياینها،داریمکهنهرنجشهاي،داریمکینههمسرمانازماحاال.کندعملدرستوفکرکند

راروحیک،راهوشیکشما.شماستدنبالهمآسماناژدهاي،کنیدمیحملکهنهجشرن،داریدکینهشمااگر

خواهدمیاولازآیدمیکهبچههمانببینید.کاراینبرايایمنیامدهماکه،پوچوهیچسر،ایدکردهمعطل

نمیعقلشگوییممیما،خودشاندرکنندشناساییرازندگیبزرگترهاکندکمکخواهدمی،بشودشناسایی

درراخدائیتکهآمدیمکاراینبرايماکهبفهمیمبایدمانزندگیازمرحلهدریکباالخرههمما.دیگررسد

باالخرهو،رفتخواهندبینازاینهاآوریممیدستبهکههرچیوخدائیتعنوانبهکنیمشناساییخودمان

.بشویمنائلمازندگیاصلیرمنظوبهورفتخواهیموکردهرهامارااینها

که هال بگریز اندر روشنیاین عصا از دوزخ آمد چاشنی

ازايمزههماین،کنیممیمادردمندذهندرکهتجربیاتیهمینواستجهنمازايمزهیکعصااینگویدمی

؟ چییعنیروشنی. روشنیبهبروبگریزکهاستاینامبهپیغامشدرداولینحتیگویدمیداردکه،استجهنم

بزرگساغراینکنپر:گفتبودغزلدر. ببینحضورروشناییبابیایدروشناییبگذار، شوتسلیمیعنیروشنی

.خواهممیقبلیشرابآنازمن،را

 &&&
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مَخلَصَت نَبوَد ز دَربَندانِ منورنه، در مانی تو در دندانِ من

بیرالحظهایناتفاقماکهباراولین.شويبروشن،بیایدروشناییبگذار،شولیمتس، روشنیبروبگریزگویدمی

کارهه چکهبینیدمیآننوردرشما،شودمیایجادروشناییخردهیک، قضاوتازقبلپذیریممیشرطوقید

سهلحظهدو.شویدمیتسلیموقتی،دهدمینشانشمابهراخودشزندگیلحظهیک،هستیدکی،هستید

جنسازشویدمیمتوجهشماودهدمینشانشمابهراخودشزندگیتاسرهمپشتولحظهچهار،لحظه

درکهکسی،کنیدزندگیکهداریدمیروایواشیواش. نیستیددردهاوذهنیمنجنساز،هستیدزندگی

اژدهاي. دیگرانبهنه،داردرواخودشبهنه،راشادي، راآرامش،رازندگینداردرواخودشبه،دارددردمرکزش

از،مندربنداناز،منزنداناز.گویدمیخدازباناز،ماندمیمنهايدندانبینگویدمیوگرنه. استخاکی

.شويخالصتوانینمی،منمحاصره

داریددیگردردهايزیاديمقدارداریدرنجشداریدکینهشمااگر؟ باشدطورياینشودمیباورتانشما

سادهخیلیما. کنیدرهاراهااینتا،راشماکندنمیول،هستیدخدااژدهايهايدندانبینشما،حسودید

بیشتر،کنیمشکایتهیما،هستجایییکآسماندرهمخدا،هستیمبدبختیآدمیکماگفتیم، گرفتیم

شما،شماستدرشعوراین. نیستچیزينوهمچ،کندمیرحمآیدمیاو،کنینمیرحمچرابگوییم،بخواهیم

همکسی،کنیدپیداراخودتانراهخودتان،دادهشمابهاوکهخرديبابشويتسلیمبایدشما،هستیداوامتداد

خدا، بکندلطفیچهدیگرخدا. آیدمیترتیبهمینبههمخدا،آیدنمیهمخدا،دهدنمینشانراراهشمابه

لطفاستجمعحواستاگروبشومزندهتوبهخواهممیدادمارتقاحیوانیتازراتو،منیدامتداتوگویدمی

پرهمهماسروچشموگوش.کردیمانتخابراعصاماو. آوردمعصا،خرياگر،نیستاگر، کردمتوبهزیاديهاي

کهراهیاینبفهمیمماکهبودهنایبرايهاکتکتمام،خوردیمکتکبساز،هستیمدردازپرما،استخوناز

. نیستدرسترویممی

تا نگویی دوزخِ یزدان کجاستاین عصایی بود، این دَم اژدهاست

ماسالگیهشتهفتمثالاگر،جهاناینبهآییممیماوقتیکنیدنگاه،عصاستهمواقعا،بودعصااینگویدمی

درشادي،هستآندرآرامش،هستآندرزندگی.بودزندگیههماینزیباییبهمابودن،رسیدیممیحضوربه

همما.کندمیتعیینمابرايراکار،نویسدمیرافکرها، زندگیخالقیتقشنگ، منبدونماذهن. هستآن
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رانیازهایشهم،کنیممیشناساییعشقیلحاظبهرامانبچههم،دهیممیعشقهم،هستیمبودنهم،پدریم

پس،شناسیممیزندگیعنوانبهراهمدیگرهمه،طورهمینهممردم،طورهمینهمهمسرمان،دهیمیمانجام

توگفتهمابهذهنیمن. هادادنانجاموفکرهادرکردیمگمراخودمان،شدیمغریبهرفتیم،بودیمخوبیچیز

نتیجهدرنیستکافیتنهاییبهدادنانجام،رساندخواهدجایییکبهراتوهادادنانجاماینباالخرهبدهانجام

ذهنهمینیزدانجهنم؟کجاستیزدانجهنمکهنپرسیتوتا،شدهاژدهاحاالگویدمی.کردیماژدهاماراعصا

. ببینراخودتاحوال،نپرس.شماست

2815مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

نامُحْتَرَزفکر کن از ضربتِگناهان را مَگَزپس به دندان بی

شمایعنی،استناپذیراجتنابکهضربتیاز،کنتامل، نگیرگازراگناهانبیدندانبهتو،شدطورياینکهحاال

سببابیاتاین.استنامحترز، گشتبرخواهدشمابه،کردیددردتانباکاریک،کردیدذهنیمنباکاریکاگر

هیچ،کردمکاريیکیواشکیمنوندیدکسیاکرکهدهدنمیاننشابیاتاین،شودبجمعماحواسشودمی

گزیدمیوراینازشماوقتی،هستیماژدهاهايدندانبینما.نیستچیزينوهمچ،بردممنو،فهمدنمیکس

.راشماگزدمیبیشتراژدهاآنورآناز

را از بال مَحصُون کندسِبطیاننیل را بر قِبطیان، حق خون کند
،شدمیخون،بخورندراآبداشتندمیبر، شدمیخون،قبطیان،فرعونقومبراينیلکهاستداستانیاین

دادهقرارمرکزشدررادردمندمنکهکسیکههستاینوتمثیل،بودآب،موسیقومبرايیعنیسبطیانولی

گفتدوستشبهرفت،کندبازيحقهتخواسفرعونیانازیکیو،برایششودمیخون،آیدمیورآنازکهآبی

بوداودستتا،برداشتراآبرفتآن. بخورممنبدهنیلازبردارراآبتوگفت، بودموسیقوم،بودسبطیکه

رامرکزشبایدخودش،کندکاربایدخودشکسیهرشودمیمعلومپس. شدخونبخورداینبهدادتابودصاف

کهبگوییمشودنمی،کنیممقایسهشودنمی،کنیمتقلیدشودنمی.بیندازدراایشدردهبایدخودش،کندعوض

، دیگرشودنمیدرست،استهمسرمتقصیرشاههم،گویدمیرااینذهنیمن. شومدرستمنتابشوعوضتو

غلطاین. شدمبدبخت،کنمعوضشتوانمنمی،شودنمیبشودرستگویممیمنهرچه،دیگرشودنمیدرست

آبخواهیمییابشودخونخواهیمی،آیدمیزندگیآبصورتهربه.استطورياینشمااستنباطاست

. شماستبهبسته، بشودحیات
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در میانِ هوشیارِ راه و مستتا بدانی پیشِ حق متییز هست

ایناتفاقپذیرشوسلیمتطریقازلحظهاینکهکسیبینگذاردمیفرقوداردتشخیصقوهخداکهبدانیتوتا

تمییزقوه،گذاردمیفرقدوتااینبین،استذهنیمنمستیا،استراههوشیار،کندمیپیدارا راهشلحظه

.نداردگوییممیما.دارد

که گشاد این را و آن را سخت بستنیل، متییز از خدا آموخته ست

. هآموختخداازراهااین،دادتمییزوکردبازراراهموسیقومبرايوکردغرقرافرعونیانکهنیلرودگویدمی

بازشمابرايراراهتواندمیجهاناین،استدردازپرگوییدمیشماکهپلوغشلوغجهاناینیعنی؟ چییعنی

کهصورتیدرکندخوردشبدهفشارتواندمیراايعدهیکاژدهااین. ببنددتواندمیايعدهیکبراي،کند

بازبرایشانراراه،شودمیگلستانجهاندرهمین،نههمراايعدهیک،باشددردازپروباشدماديشان مرکز

.کندمیپیداگشایششانمعنويشانماديزندگی،کندمی

2820مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

عقل از عاقل، به قهرِ خود بُریددر جَمادات از کَرَم عقل آفرید

چهسولفوریکاسیدباکهشناسدمیدادهعقلآهنبه،دادهعقلجماداتبهخدا:گویدمیکنیدمیتوجه

یعنی،استگرفتهراعقل،قهربهذهنیمنازاما،باشدداشتهمقاومتقدرچهکجایا،بشودترکیبجوري

میهمبازشما.دارندعقلهمهچیزهاۀ بقی،نداردعقلکهذهنیمننامبههستچیزيیکفقطدرجهان

گریختهخداقهربهداردجزويعقلکهکسییعنیعاقلاززندگیخردیعنی؟ داریدنگهراذهنیمنخواهید

.نداریمعقلذهنیمنبعنوانمایعنی،است

وز نَکال از عاقالن دانش رمیددر جَماد از لطف، عقلی شد پدید

باشندداشتهخاصیتیچهدانندمیآنهااینکهبرايآمدهپدیدعقل،آهنمثلسنگمثلجامداتدرخدالطفاز

،نداردعقل،استتوهمکهذهنیمناینولی،دهندمیبروزکهاستشانخاصیتآنشانعقل،می شوده

دادهقرارمرکزشدروشدههویتهمآنباکهاستچیزهاییآنبهبستگیعقلش،شودمیعوضمرتبعقلش

سالهشتهفتبراي،بودهقبولقابلمدتییکخدابراي،نیستخداقبولمورد،کنیدمیتوجهکاراینواست
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هفتدر،کنیمشناساییراجداییخواهیممی،کنیممیرشدداریموهستیمبازیگوشماکهمانزندگیاول

هیذهنیمناینکهولی،شدباداشتهذهنیمنانسانکه،استقبولقابلزندگیبرايزندگیاولسالهشت

بدهیمادامهاگر.نیستزندگیبرايقبولقابل، جهانایندرمانزندگیآخرتاسالگیهفتادتاکندپیداادامه

مینگهراآنازحاصلدردهايوذهنیمنمااینکهصرفشودمیمعلومپس،سختکیفر،کیفریعنینکال

.دیدخواهیمراخداسختکیفرداریم

آننوروهوشباو،بگیریدهوشزندگیازوبشویدتسلیمبایدشماکه؟کندنمیروشنراشمامطلباین

و،بیندازیدکنیدشناساییرادردهایتانو،کنیداستفادهخردآنازو،بدانیدو،ببینیدراخودتانزندگیوضعیت

بهچسبیدنواضطرابونگرانیوترسوخشماینکهبدانیدخواهیدنمیشماو،نکنیدایجادجدیددرددیگر

کاریکاآلن،ماآمدیمکاريیکبرايیعنیقهرمورد.هستیدقهرموردگرنهو، زندگینگاهازاستقدغنچیزها

جمعبهتربیشترهرچههیاینجابیاییمماکهنیاوردهرامازندگی.استنبودهزندگینظرموردکه،کنیممیدیگر

دیگرچراکهکنیمشکایت،هفتاد،شصتسنبهرسیدیمکههمبعدمدتییکو،بدهیمپزاینهابهبعد،کنیم

راشکایت،شکایتهاایناز، حاالکنمچکارراپولاینفعالً،منمقامآنشدچی،هستممریضچرا،نیستمجوان

.منیامدیکاراینبراي،برویمبمیریمهمبعد،نکردیمرهامااصالً

ۀ قضییکمثلدرستاین،استمهمهمخیلی،بدانیدشمامطلبایناستمهم،خوانممیراایندوباره،بله

همین،بیتدواینۀ بوسیل،آنبراساسکه،کردیممیحلرامسائلآنۀ بوسیلوخواندیممیماکهاستهندسه

:گویدمیخواهدنمیرامشروطعشقماۀبچ.دارداحتیاجشرطوقیدبیتوجهبهماۀ بچدادمتوضیحمن

3309مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مجله انسان را بِکُش از هبر هُشمجله حیوان را پیِ انسان بِکُش

،همانسان،شديانسانحاال.باشانسان،شديانسانوقتی،بکشراحیوانیهايخاصیت،راحیوانیتۀ همیعنی

رااینهاکهچیستکاربعديچیستبعديکار؟چیستبعديکار؟چیستبعديکارکهدادنهاستانجامۀ حیط

تقاضايبرحسب،نباشذهندرفقط،بکشهمرااینگویدمی.نیستکافیاینهاگفتیمولیبدهدانجامباید

:ندمی کتعریفراهوشبعد،هوشبراي،هشبهراز.بدهمانجامبایدراچیذهن
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هوش جُزوی، هُش بُوَد اما نَژَندهومشندهُش چه باشد عقل کُلِّ

میانسانهامایعنی . اداره می کندراکائناتاینتمامکهکلیعقلهماناین؟ باشدچههش؟چیههوشگویدمی

وکنیمپیدادسترسیآنبهانههوشیارو،بشویمزنده،کندمیادارهراکائناتاینتمامکهزندگیخردبهتوانیم

.گویدمیداردرااین،آناساسبرشویمبلندو،ایستیمبآنروي

پوسیدهوکهنهوافسردههوشاین،نکناکتفااینبهاستهوشهمایناستذهنیمنعقلکهجزويهوش

میاینکهبهآییممیازاینجا.استبودهموقتیاین،استنژند،خوردنمیدردبهاستدردمندهوش،است

بهبایدشما، استهمینطورهمبزرگتربه،گوییممیبچهدرموردکندنمیفرق،بدهیمعشقانمبچهبهخواهیم

.خواهیدنمیاوازچیزيدیگر،باشدکلهوشبراساساگردهیدمیتانبچهبهاآلنکهتوجهی.بدهیدتوجهاو

برو،بزنمسواكرادانهایتدن،بخورراغذایت،بکنرااتوركهمبرو،خواستیممیچیزيانسانیقسمتدر

دوباره،برگرد،بدهگوشخوبمدرسهبرو،نکنکثیفرالباسهایت،بپوشرالباسهایت،پاشوهمصبحفردا،خواب

.استدادنانجاماینها،حرفهاازاین،بکنرااتوركهم

یکیآندر.نیستمشروطتوجه،بچهبهدهدمیتوجهوقتی،استکلهوشکهمادرهستدیگرهوشیکولی

هممنحرفبه،خورديخوبهمغذا،گرفتیبیستنمرهبودخوبدرسهایتکرديراورکتهماگریکیآن

متناوب،استمشروطعشق،انسانیقسمتدرپس،گوییممیهمبزرگترهابهراهمین،دارمدوستکرديگوش

،عاشقتمدارمدوستمنداديانجامراارکایناگریعنیاستمشروط.نیستگاهیهستگاهییعنی،است

.منیمالتو.استمالکیتباتوامو،استمتناوب،استمشروط

دوستتمنبکنیراکاراینبایدتواآلنگوییمنمیمانبچهبهکنیممینگاهوقتینیستمشروطیکیآندر

دوستنکنیکارآن،دارمدوستبکنیرارکااینکهنیستهممتناوب.دارمدوستراتوشرطوقیدبدون،دارم

منمالتو،نیستهممالکیتباتوام.نیستاینطورينه،نیستگاهوهستگاهیعنی،نیستمتناوبنه،ندارم

تودررازندگییعنیبدهمعشق،بدهمعشقتوبهکهاستایناموظیفهاآلنفقطمن،هستیآزادتونیستی

بودنجنسازخودم،هستمبودنجنسازخودماینکهبراي؟کنممیشناساییيجورچه.کنممیشناسایی

میقلقلکیواشیواشدارم،کنممیشناساییتودرراهوشمندکلعقلپس،هستمهوشمندکلعقل. هستم

یکتانبچهبینیدمییکدفعه.هستیآنجنسازتوکهراهوشمندکلعقلآن،آورممیدرارتعاشبهدهم
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قبالً،شمابهچسبدمی،آیدمیخوششخنددمی،کندمیرفتاردیگرجوریک،کندمینگاهشمابهدیگرجور

راشماهمآن،هستآنجاشناسایییکهستآنجابودنییکاآلن،کردندمیبدلوردباهممجسمهتادو

.کنیدشناساییبیشترراخودتانشماکندمیکمکهمآن،کندمیشناسایی

چهبزرگترهاچه.شدخواهیمدرددچارمااینصورتدر،نباشدبودنقسمتباشدماانسانیقسمتاگرفقط

و،بشودشناساییزندگیبعنوانکهاستایندنبال،نیستآگاههماگرهرکسیاینکهبراي،رنجندمیکوچکترها

بهکردنواداروجهانبهآنهاکشاندنباوتحریکباالبتهماکه،کندشناساییزندگیبعنوانهمرادیگران

شما،داریموامیواکنشبهکنیممیتحریکرامردمماچقدرببینید،مانهمنوعانبهکنیمنمیکمکیواکنش

بههمآنهادیدکهخواهید،کنیدشناساییرابودنبیرونبرویدصبح،کنیدشناساییمردمدررازندگیهنرمندید

بودندمجسمهقبالً،شوندمیزندهمردمآنموقع،کنیدشناساییبیشترخودتاندررابودنکنندمیکمکشما

،بچینهمسرپشتاشهمهبعدش،بکنراکارآنبعدش،بکنراکاراینبعدش،بکنراکاراینکرديکاراین

یکخواهیمیماديرنظازکهباشیآدمی،باشیمتفکريآدم،باشیمرتبیآدم،باشیدقیقیآدماگرتازه

نه،دارنددادنانجامنههابعضی،بله.نداردهمرادادنانجام،نداردهمراایناصالًکهیکیآن،برسیجایی

چشم،بشوندشادکام،بشوندخوشبختخواهندمیولی،بودنشانقسمتنه،استدرستشانانسانیقسمت

.شودنمی،بشودبازشانخدابین

2847، دفتر چهارم، بیت مولوي، مثنوي

در درونِ جان هنان، برهامن استحجّت در درونِ جامن است: گفت
جنسازکنیدیقینشمااینکه.استجانتاندروندرشماحجتصحبتهااینبادیگرکهدانیدمیشمااآلن

،جانتاندروندرهمشمابرهان.شودنمیباگفتن،بشویدزندهآنبهباید،هستیدخداجنسازهستیدزندگی

گفتنبااگرنه،شويمیمتوجهرابرهانوحجت،شديآناگر،استپنهانهوشمندتانکلعقلآندر،بودنتان

.شودنمیحرفباصحبتهاباوداردوجودخدا،هستیمخدائیتجنسازماکهکردثابتشودنمی

2852مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

چو حالِ سِرِّ عشقِ عاشقانهمحجّت، بدانناید آندر زبان می

بهاین،استزندگیجنسازبداندلحظهدراینیقینطوربهآدمکهحجتی،حجتآن.گویدمیراهمانهماین

وبشودزندهبودنبهانسانیعنیعاشقانعشقسرحالهمین،عاشقانعشقرسحالهمینطور،آیدنمیزبان
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همدیگراندرراهمانواستخدائیتجنسازکهکندشناساییاول،کندیشناسایخودشدرراعشق

.استدوییجهاندرخداشناسایییعنیدیگراندرخودشناسایی،عشقپس.کندشناسایی

2869مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

یک نشان بر صِدقِ آن اِنکار کو؟حجّتِ منکر مهاره زردرو

مرکزعمالً،کهنیستخداکهگویدنمییعنی؟ چییعنیخداستمنکر،خداستمنکرکهکسیآنکهگویدمی

کردهدرستعایق،خدایاخودشزندگیوخودشبین،نیستتسلیم،کندنمیرهاراماديمرکز،داردمادي

نمیراهلحظایناتفاق،داردمقاومتلحظهدراین،داردستیزهلحظهدراین،دارداعتراضلحظهدراین،است

.نیستمخداجنسازمنگویدمیهرلحظه،استمنکرآدماین،پذیرد

زردرو،آدمایندلیل،اینحجت،اینوهستهمخدامقابلدرمقاومت،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتدرواقع

ذهنیمنکهکارياینیعنی.درستجایشیکانکاراینکهبدهمنبهنشانیکشما،استاثربییعنیاست

نمیپیداکنینمیپیداکه، استدرستیراهانکاراینبدهدنشانکهبیاورنشانیککندمیانکاروکندمی

خداجنساز،نیستیمذهنیمنجنسازماکهدهدمینشاننشانهاۀ همکهبینیمی،ببینیدرستاگر،کنی

انسانشودنمی.بگیریمدانشآنورازو،بشودصفردبایمادانش،بشودصفربایدمقاومتلحظهدراین،هستیم

نشانکهنیستهمنشانیک،نیستهمدلیلیک،استدرستراهاینکهکندثابتومنبگویدوبشودبلند

.استدرستکاراینبدهد

2873مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ببین تا مستقراَمحَدۀسکشاهان مهی گردد دگرۀسک

اینجادرهممثالش،هستحضوربهشدنزندهبازهممنظوروترستودهمعنیبهیارسولحضرتلقباحمد

پس.شودنمیعوضموقعهیچحضورۀ سکولی،شودمیعوضشاهانۀ سک:کهگویدمی،استرسولحضرت

،شویدمیزندهمستقروثابتحضوربهشمالحظهایندروقتی.باشدخدامهرباتانسکهخواهیدمیشما

ذهنیمنبرويبینازخواهیمیکهگویدمیموالنامرتب.شویدمیجاودانهوخوردمیشمابهخدامهردرواقع

در،مرکزتبگذارراعدمراخدا،باشیجاودانه،باشیثابتخواهیمی،بدهقرارمرکزتراذهنیمن،باشداشته

.شوبینهایتوبازشودرون
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2877دفتر چهارم، بیت مولوي، مثنوي،

یارِ مغلوبان مشو، هین ای غَوییارِ غالب شو که تا غالب شوی

میاآلنکهخاصیتیاینوببینیداینهادرشماخاصیتییکاینکهبرايخوانممیسریعراابیاتاینگفتم

تنها.بشویدبایدغالبانیار،بشویدنبایدآفالنیارشماکه،بودنآفلوبودنروندهازبینهمین،ببینیدخواهید

.استرفتنیبیناز،استمغلوبدیگريهرچیزوشماستاصلجنسیا،خداستجنس،استغالبکهخاصیتی

؟زندگیبایاآفلچیزهايبا،بشویددوستکیباخواهیدمی،بشویدخواهیدمیکییارشماحاال

.ستهمشخصجواب

بینم وطنن ظاهر منیغیرِ ایحجّتِ منکر مهین آمد که من

کهچیزهاییوشدگیهاهویتهموفکروبدناینیعنی، ظاهراینازغیرمن کههستاینمنکردلیلویدمی گ

شماوروندمیبینازدارندچیزهااینکهکهبگویدخواهدمیموالناولی. ینممی بندیگرچیزاستجهانایندر

وجودنارفتنیبینازوجاودانهچیزیکشمادرکههستایننشانروندمیبینازدارندکهینیدمی برااینها

کههستاینمعنیشهستیخداازجنسیا،هستیجاودانگیجنسازکه،هستیمنکرمرتبتوکهاینو، دارد

.می دهدنانشذهنکهچیزيآنیعنیظاهر، ینیمی براظاهرفقطتو

من کیوداریمبدنیکاالنمااینکهیعنی،داردمعنایییک هرظاهريیاظاهراین:کهویدگمیموالناولی

جسماینازهوشیاريکههستاینمعنیش، دیگردارد معنییک حرفهااینازوداریمفکرکیوداریمذهنی

یک، داریدفکروداریدبدنشماکهحالعیندریعنی،بشودمنطبق،بشودزندهخودشروي،بیروندیبیا

داندنمیرامعنیآنیعنی،ببیندرا ظاهراینفقطاگرکسی،هستاینمعنی کهدارد وجوددیگريهوشیاري

هویتهمرفتنبینازوشدگیهویتهماینوذهناینوفکراینبدناین؟ مایمآمدچیبراي؟ هستچیبراي

؟ چیهمعنیشاینها؟ ستهچیي براترسهاآنوهاشدگی

،داردوجودجاودانههوشیاريیکشمادرکههستاینمعنیش. بشویدزندهحضوربهشماکهتهساینمعنیش

دارد کهینیدمی برااینشماواست رفتنبینازدرحالظاهراینوببیندراظاهراینمی تواندکه،نامیراستکه

رفتنیبینازرفتنیهابینازدهدمیتشخیصویندمی بکهکسیآنکه؟چرا. ترسیدنمیورودمیبیناز

. شماستمعنی مهآنوهستیدآنشما. نیسترفتنیبینازجنسازپس،هستند
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آن ز حکمت های پنهان مُخبِری ستهیچ نندیشد که هر جا ظاهری ست

هايحکمتچیازهستمعنییکمخبر، هستچیزيیکداردمخبروجودظاهريهرجاکهاندیشدنمیاین

ولی،ماستظاهرمعنی این. شودمیزندهخودشبهدرماکهاستخداحضورهمینپنهانحکمت، هستپنهان

ه چوبشومخوشگلجوريه چکهکندفکربدنبهشاههمو،بماندبدندرحدوبماندفکرحددرکهکسیهر

. فهمدنمیراوجودشی معنپس، اینها،جوانم،شوممیپیردارم،ماسنیچهدر،نیستمخوشگلاالن هم جوري

چو نفع اندر دواها کامِن استهمهر ظاهری خود باطن استۀفاید

بخاطرخوریمرامیدواماکه،هستباطنشدرکهدوافایدهمانند،هستباطنشهرظاهريفایدهویدمی گ

ایندرکه،ندمی کبخوراآنجادوااینندمی کدردجایمانیک. باشیمخوردهقرصکهاینبخاطرنهشاهفاید

یعنیکامن. دبرسفعلبهبایدقوهازماهممعناي، برسدفعلبهقوهازباید. شودنمیدیدههستپوشیدهدوا

.پنهاننهفته

2887مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

و آن برای غایبِ دیگر بِبَستنقشِ ظاهر، هبرِ نقشِ غایب است

زندگیبوسیله،می شودنبستهمابوسیلهمی شودبستهلحظهایندرکهشیهرنقکهبگویدخواهدمیموالنا

نقدرآنقشاینو،ینیدمی بنشمااالنکههستدیگرينقشبراياین، بشویدتسلیمشمااگرومی شودبسته

اینو،بشویدزندهحضوربهیعنی. برسیدمعنیبهشماشدخواهدعوض، خواهدشدعوض،شدخواهدعوض

و،هستغایبنقشبرايظاهرنقشپس. هستاولشپلهبپذیریداگرشمافعلیوضعیتکههستنردبانییهشب

چیزهااینکهینی، می بولیینیمی بنتواالن،آیدمیدارداالن،استغایبکههستنقشیبرايفعلینقشآن

:خواندخواهمبرایتاناالنوبشویدتسلیمباید.بدهیترتیبتوانینمیذهنبارا

.هستمفیدهمبازبدهیمتوضیحهمصدبار،راچیزهاایندهممیعلل؛توضیحموقوفنهاستفیکونکناوکار

شمافرمیبیسطحدروفرمسطحدرشودومیباشگویدمیدرحالیکه،شودمیوباشویدمی گکارشزندگی

،قدروقضایعنیقضاپس. کنیددخالتوکنیدوقضاوتباالبیاییدناذهنیتدانشبانباید،باشیدتسلیمباید

آنوبدهیمانجامبلدیمکاریکفقطما. نیستمادستبیاوردبوجودخواهدمیاتفاقیچهزندگیاینکه

شمانکنیمقضاوت،نکنیممقاومتونکنیمستیزهکهداریمشعورنقدریاما. هستلحظهایناتفاقپذیرفتن
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نقش.بپذیریدبایدفقطشما،خوردنمیبدردمویگمیمن، داردفایدهچهفعلینقشکهکنیدقضاوتنمیتوانید

بستهوآنهستغایبکهنقشیبرايبستهرافعلینقشیعنیدیگر؛غایببرايآنواستغایبنقشبهرظاهر

. بپذیرشما

2892مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

های نردبانشدن بر پایهکهاول از هبرِ دوم باشد چنان

میداريهی،نردبانهايپلهمثلدرست،هستدوموضعیتبراياولوضعیتاین،اولنقشاین:کهویدمی گ

.باالردمی بدارد راشماوهستیدتسلیمشما، باالروي

تا رسی تو پایه پایه تا به بامدان متامو آن دوم هبرِ سوم می

به؟ کجابهبرسیمتاباالباالباالهمینطورسومپله، دومپله، اولپلههستیمزندگیباموازيکهدرحالیپس

اشعارآن، بلیبخوانمراچیزهاآناالندوبارهشایدپس،شودمیبازبینهایتمادرونفضايیعنی. کاملحضور

کنیدقضاوتممکن استشمارایفعلوضعیتکهیددانبشماباید جاهادرهمانولی. دانیدمی،خواندمقبالکهرا 

بامپشتبهراشماتادادخواهد، دادخواهدتغییرهیرااینهازندگیبشویدتسلیماگرولی.با آنکنیدوستیزه

. بخوانیدهیخودتانبرايشماخواندمهمقبالکهشعرهاهمینبله.رساندخواهد

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیکم کُن فَکانپیش چوگاهنای ح

همینیعنی،فرمقسمتدرراماچوگانمثلاوو،گويمثلهستیمتسلیمما،می شودوباشیعنیفکانکن

دویدندرحالدویممیفقطمااینبنابر، مانداریمکاريهیچمیزند،دارد شدنمانوسیعقسمتهموضعیتها

:هستاشآیههماینبله. هستیمتسلیموهستخودمانبهحواسمان

82، آیه ) 36(قرآن کریم، سوره یس 

إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

.شودباش، پس مى: چون بخواهد چیزي را بیافریند، فرمانش این است که می گوید

فرمدهدمیتشخیصخداآیا. داردتمییزخداگفتامروز. ودشمیپسباشکه:گویدمیمافرمقسمتدرپس

نمیتشخیصگوییدمیشما.دهدمیتشخیصحتما؟ معنويقسمتدرهموماديقسمتدرهم،راشمافعلی
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یکشماگفتامروزمنکرينشانونیستتسلیمنشاناینوغلطهاینو،نیستنفعمبهاینمویگمیمندهد

ایندرکههستکسیمنکرنیدمی کفکرشما؟ کیهمنکر،ویدگمیراستمنکرکهبدهنشانیک،بیاوردلیل

،بگیردوضعیتهاازرازندگیکردهعادتکهچرا.کندمیستیزهوهستبداینویدگمی، وندمی کقضاوتلحظه

کههستاینبراساسلمعااخبارهمهاصال. یمدانمیمهمراوضعیتما،بشودوضعیتجنسازکهکردهعادت

کههستزندگی. نیستچیزياینطور، آورندمیوجودبهراهاوضعیتکههستندوضعیتها، هستمهموضعیت

. فرمیبیقسمتدرهم،فرمقسمتدرهم. بله،آوردمیبوجودشماهوشیاريبراساسراوضعیتها

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست، نه موقوفِ عللکارِ او کُنْ فَیَکُون فَخْتُ بپذیردمِ او جان دهدت رو ز نَ

بایدشما،دهدمیجانتوبهمی آید طرفآنازکهشرابیکهدمی،شمابرايندیماخوما را بیتاینبارهاوبارها

نمی، باشیدهویتهمآفلچیزهايباو،کنیمقاومت،کنیقضاوتاگر،بشودرددم،بدهیداجازه، باشیدتسلیم

اوکاراینکهبراي،بپذیرنفختآیهازبروتو، شويمیامانبیخاکیاژدهايونیاممیاژدهادهاندر،گذارد

.نیستبیرونیعللموقوفوشودمیوباش

درکهباشمطمئن. آورندمیوجودبهراوضعیتها،وضعیتهاگوییممیما،هستبیرونیعللموقوفگوییممیما

یا، هستراهدوتاحاال. شودومیباش:می گویدفیکونکن،هستفیکونکنهمین، نیستاینطوريشمامورد

یک، شودمیدیگرجوریکدفعهاینمنتها، هستفیکونکنهمباز، نیدمی کمقاومت، نیدمی کستیزهشما

میرالحظهاینوضعیت،هستیدتسلیموقتیولی. آیدمیوجودبهدرد، شودمینداریدانتظارشماکهچیزي

پشتبه؟ کجابهبردمیراشمایواشیواشتانردبانسوم، نردباندوم، نردباناولپلهمثلاینها:گفت،پذیرید

جنسازراخودمانتوانیمنمیذهنمانباما. کندمیخودشجنسازراشما، آوردمیحضوربهراشمایعنی.بام

.بکنیمزندگی

برايالزماتفاقبهترینلحظهایندرالهیقضايکهیددانبدوبارهخوانممیرابیتسهاین. قضاستهماینو

، باشیدداشتهشدگیهویتهم، باشیدرنجشازپر، باشیدداشتهکینهممکن استشما. آوردمیوجودبهراشما

راشماتواندمیکههستاتفاقیبهتریناتفاقاین، آوردمیوجودبهالهیقضايکهافتدمیاتفاقیشمابراي

مخبرباطنیازظاهرهرگفت. بدهدنشانشمابهراخودشتابپذیریدرااتفاق، نکنیدستیزهبا آن، کندبیدار
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نمیکنیدستیزهاگر؟ هستچیمنمعنی :بگویدشمابهکه،هستمخبرباطنییکازهماتفاقاین. هست

؟ هستچیاشمعنیفهمید

، کردههویتهمتوآنبردهیکیراما. قضاستیکاینشدنهویتهمومارفتنوآمدن:گویدمیالنامووبله

من با،جزويعقلباشماوکردههویتهمبردهرامایکیکهاینطوريمی شودن،بیرونبیاوردتواندمیخودشم

باعقلتانشماحالبهتا. نداردامکاناین،شودنمی، بدهیدنجاتگرفتاريآنازراخودتانشماآنبینشوذهنی

فالنیباکنممقایسهبروم؟ نهیااالنرسیدممنکهکردیدقضاوتشاید،نرسیدیدکهبرسیدخدابهخواستید

. کارهااینهستباطلاصالاینها؟ رسیدماوازبهترمن؟رسیدمچقدرمن؟رسیدهچقدراوببینم

1258مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، مهچون شَبَت

شبمثل،مرکزتبگذاردراهاآنهمهوبیاوردبوجوددردوکندهویتهمچیزهاباراشمابیاوردقضااگریعنی

بایدرکاچی، بگیردراشمادستقدروقضااینکهبرايولی،گرفتخواهدراشمادستقضااینسرآخر،دنابپوش

بدهیدبایداجازه، کردخواهدعوضشمارااتفاقباقضا، کنیدآشتیلحظهایناتفاقبا، بشویدتسلیمباید؟ بکنید

. راشمابدهدتغییر

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند

، نیممی کشکایتما، نیممی کگلهمانیممی کدفاعماو،ندمی کرامامن ذهنیجانقصدقضابارهزاران

گوییممی. کندمیدرمانراشماو،توبهدهدمیجانکهقضاستآن،بکندراکارشبگذار،شویممیخشمگین

کهاتفاقاتاین، هستاتفاقبهتریناین؟ افتادچرااتفاقاین،شکاندراماکمر،کردکوچکرامااتفاقاین

. زندگیبابشوموازيشما، کردخواهددرمانتانو،دادخواهدجانشمابهاین،آیدمیالهیقانونبراساس

زندبر فراز چرخ، خرگاهتاین قضا صد بار اگر راهت زند

ما،زندمیراماراه، ندمی کامیدناراماو،لحظهایندرافتدمیالهیفرمانوالهیقانونبراساساتفاقاتبارها

میدرستاتفاقاتاینولی. افتدنمیمرادوفقبراتفاقاتگوییممیو،راماگرداندبرمی، رفتیممیطرفیاین

بهیعنی،باشدتوچادرآسمان، آسمانبرفراز. کندزندهخودشبینهایتبهراشماتا، بپذیریدراهمهشما، افتند

.بشويبینهایت،بشويآسماناندازه
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اتفاقاتباکهکسیببینیدشماحاال،بیندمیجوريیک،باشدمارکزمدرکهدردهاشبامن ذهنیگویدمیحاال

من ذهنیاینخواهدنمیوکردهبندش،هستمرکزشدرکهمن ذهنیهمینوکندمیستیزه،هستهویتهم

سَیر، چون نَبتِ زمینعقلِ او، بینبیند غیرِ اینکُندبینِش می

کندستیزهکهبیندنمیاینازغیر، داردمن ذهنیکندبینکهکسی. درختمثل،زمینگیاهیعنیزمیننبت

عقلبا،نیستتیزبین، دبیننمیمن ذهنیدیدبایعنیکندبین. نگهداردرا شاماديمرکز،نگهداردراشامن

مانندندمی کنحرکتیعنیاست سیربیعقلشواوکهگویدمی. دبینمیجسمیهوشیاريبابیند، میجزئی

.دهدمیتوضیحخودشحاالدرخت

هست پای او به گِل در ماندهنَبت را چه خوانده، چه ناخوانده

انسانیک،بیایدتواندنمیکهاو،کندنمیفرقینکنیدعوتیا،مهمانیبهکنیدعوترادرختشماگویدمی

هیچنکنیدعوتچهکنیدعوتچهکه، بیایدخواهدنمیکهاومادي است مرکزشکهرادردازپرمن ذهنی

:کهگویدمیحاال. هستزمینبهپاهاشدرخت، هستگلدرپاهاشچون،ندمی کنفرقی

تو به سر جنبانی اش غِرّه مشوگر سرش جنبد به سیر باد، رو

می گویید شما،ستدربلی بلهبله:ویندمی گهممن ذهنیهايانسانو،جنبدمیسرشبادبادرختویدمی گ

نبایدهمآفلچیزهايبا،باشدموازيزندگیبابایدآدم،کندستیزهنبایدآدمبلهبله،هستدرستشماایشفرم

قضاوت،بکندنبایدهممقاومتومیفهممرااینهامنبلهبله، باشدداشتهنبایدهمماديمرکز، بشودهویتهم

میتکانبادباراسرشدرخت، درختمثل،هداردنگخواهدمیرامرکزش،زندمیحرففقطولیبکندنبایدهم

ویدمی گو.بیایدخواهدمیمهمانی، دیبیاخواهدمیندمی کفکرآدم،دهدمیتکانبادباراسرشوقتی،دهد

.نشومن ذهنیهايآدمیادرختسرجنبانیفریفتهتو، بادبابجنبدسردرخت

بایدشما. نرویم،نرویمولیبدهیمتکانسرفقط، باشیمندرختمثلخواهیممیما؟نیماخومیچیبراي

البگوییدوببینیدراشدگیتانهویتهموقتی،بیاندازیدوقتی. بیندازیدرادردتان،رامرکزتانکنیدشناسایی

. استدرستایننیستمتوجنسازمنگوییدبو، کنید
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خَلِّناعَصَیْنا : پای او گویدسَمِعْنا ای صبا: آن سرش گوید

طرفازکهستایمیاست یانسیمیمابرايصبا، سته اکنندزندهنسیمصبا، صباايشنیدمویدمی گسردرخت

من ذهنیسرکه،ویدمی گماسر.بدهمعقلتوبه، کنمزندهارتوخواهممیمن:ویدگمیومی آید زندگی

، واگذارخودحالبهرامایعنیخلنا، بردارمنسرازدستکردمعصیانویدمی گشیپاها، صباايشنیدم،ستا

:هستترتیباینبهبیتاینترجمه. بله،بردارسرماازدست

در ظاهر خود را موافق باد می یعنی. ما عصیان کردیم دست از ما بردار: اما پاي او گوید. اي باد صبا شنیدیم: سرِ گیاه گوید

.رخ بر می تابیمجنبانیم اما در باطن از حرکت و جنبش 

در؛یعنیبردارماازدستکردیمعصیانماگویداوپاياما، کهپذیریمنمیما، بپذیرزنفخترا دهدتجاناودم

بهشما. نباشیداینطوريشما، تابیمبرمیرخجنبشوحرکتازباطندراما،جنبانیممیبادموافقراخودظاهر

،بینیدمیراستیزه، نیدمی کشناساییراشدگیهویتهم، کنیدمیوشناساییکنیدمیگوشبرنامهاین

یعنی جسم،هستآفلفرزند، هستآفلپول،جهانایندربینیدمیراآفلچیزهاي، بینیدمیرامقاومت

آفلدردها،هستندآفلمتعلقاتمابراي. هستآفلینیممی بمن ذهنیباکهطورآنولینیستآفلشازندگی

هویتهمنبایداینهابا. اندآفلهمه، اندآفلهیجانات،اندآفلهافکر، اندآفلهابدآمدنوآمدنهاخوش، اند

رادردش، شدیدهویتهمکهبپذیرید،بپذیرید، بارهاکنیدشناسایی،ینیدمی براشدگیهویتاگرهم. بشوید

. بیندازید،یدکنصبر،بکشیددرد. بله،استسختانداختنش، بکشیدهوشیارانه

من یکبعضیها. استسختخیلیانداختنش،ندمی کحملازهمسرشراکهنهرنجشسالهسیکهکسییک

بلهبلهگویندمی،دهندمیتکانهمراسرشان، نداریمایراديهیچاصالًماکهویندمی گ،دارندمعنويذهنی

گویندمی، کنندتحملراموالناتوانندنمی. دایمیدرجیغشانبدهینشانایشانبهراایرادیک. هستاینطوري

. بدهیدگوشحاال، نداریدعیبدیگرد،هستیایرادبیاگرشماخوب. دهدمینشانمابهراماعیبهايموالنا

میمریض، کنندمیتوجیحناخوشبختند، کنندمیتوجیحترسندمی، کنندمیتوجیحشوندمیخشمگین

. دهندمیتکانیهراسرشان، هستایرادبیشانمن ذهنی.کنندمیتوجیحشوند

93، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

…قَالُوا سمعنَا وعصینَا…

…شنیدیم و عصیان کردیم: گفتند…
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. نگوییدشما

هند چون کور گامبر توکل میراند چو عامچون نداند سیر، می

بیداريیعنی،نباشدبلدراسیرکهکسی،ستاجوردواینجادرتوکل،نیدببی. هستنادانمعنی بهاینجادرعام

دیدو،بشویدایزديهوشجنسازلحظهاینشماکهمی شودسببتسلیم،دنباشبلدراتسلیم،نباشدبلدرا

کسی،دهدمیتوضیحپایینحاال. بیندمیخوبهمراجسمداردخدابیندیدکهکسی، باشیدداشتهخدابین

، کورانهکورتوکل، استجوردوتوکلپس. راخودشتصویر، بیندمیبهترراتصویردادهصیقلخوبراآیینهکه

شما، کندعبورشمااززندگیخرددهیدمیاجازه، لحظهایندرشویدمیتسلیمشما.زندگیدیدباتوکل

پله، آیدمیداردهمبعديپله،هستاوللهپاین،شودمیایجادوضعیتاینکهیددانمی. هستیدتماشاگر

توکلاین. هستتوکلیکاین، دهدمیتغییرراشماداردزندگیکهداریدتوکلو،آیدمیداردهمبعدي

هستباغبانیاطمینانشبیههممااطمینانو،پیوستخواهدوقوعبهکهداریماطمینانتقریبا، نیستکورکورانه

هممطمئن،مطمئنولی،دادخواهدسیبو،روییدخواهدسیباینکهداندمیودکارمیسیبدرختکه

بیندمیدرستهمراآیندهکهگفتخواهدپایینکهبینیمنمیراآیندهچونمامورددر. صدردصدنیست

آن، داردمینگهرامن ذهنی،داردستیزهوکندمیانکارکهکسیآن، بله، بشودتسلیملحظهایندرکهکسی

. نیستتوکلتوکلشاین. دارمتوکل،کندمیدرستخداویدمی گو،کندنمیتغییر، کندنمیحرکتآدم

نگهدارید،چیزهاستبادردهاستباشدگیهویتهمکهدرمرکزتانراشدگیهاهویتهمشماممکن استچطور

برویم، کندمیدرستخودشخدا، باشیدشتهداهمتوکلبعد.درختمثل، اصالنکنیدتغییرونکنیدسیرو

کورکورانههايتوکلاین، دهدمینجاتخودشآن، کنیمزیارتراجافالنیا،کنیمزیارتراموالناقبرببینیم

متوجه. باشیدنبایددرختمثلوکندمیتلفانرژيخیلیوگیردمیوقتخیلی، نیستمفید، نیستخوب

. یزندتنظرهایییکاما،شدید

2901مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

پرده نیستۀجز رونده و جز درندوآن نظرهایی که آن افسرده نیست

زندگینظردیگراالنیعنیآید، میکهنظري، نکنیدقضاوتونکنیدستیزهوبشویدتسلیملحظهایندرشمااگر

من ذهنینژندهوشیاريجنسازنیستافسردهوستاحضورشماهوشیاريلحظهدراین. کنیدمیپیدارا
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سرشباکهنیستکسیمثل،نیستبستهپایشدرختمثل، هاستپردهدرندهوروندهاینو،نیستدردمند

. گلهتوپاش، ولیبلهبلهگویدمی

این زمان بیند به چشمِ خویشنتآنچه در ده سال خواهد آمدن

بهاالنهمین، بیایدخواهدمی،هستزیادنماداینجادرده،آیندهالسبیست،آیندهسالدهدرکهچیزيآن

می، کردیدتجربهشماو، خوردهیکشدیدزندگیجنسازکهبینیدمیوقتیاالنشما. بیندمیخودشچشم

عیندرشود؛میبیشتر،داردآرامشتانواستشادواستخوشسبببیحالتانشده؛بهترحالتانکهبینید

میرااین، شوندمیبهتردارندهمهاوضعیت، مادیتانزندگیواستخوببیروندرهمهایتاندادنانجامحال

. بینید

راآیندهو، نیستکورکورانهزندگیبهشماتوکل. نیستکورکورانهشماتوکلاینکردیدحاصلاطمینان، بوخ

اینمناصل:گوییدمی، شدیدزندهحضوربهزیاديرمقدا، سالیک، ماهششعرضدرشمااگر. بینیدمیهم

میترقويبازویمکنممیراورزشاینخوب،.استکردنورزشمثل. شوممیزندهدارمیواشیواشمن، است

. استهمینهماین. شدخواهدچهببینبعدسالسه،استطوريایناستماهششکهاالن. شود

 &&&
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2903دفتر چهارم، بیت مولوي، مثنوي،

غیب و مُستَقبَل ببیند خیر و شرنظرۀمهچنین هر کس به انداز

به، شودمیزندگیجنسازکهيااندازهبهیعنینظرة اندازبهوکندمیپیداکهنظرية اندازبههرکسیهمچنین

، داردحضوريهوشیاراندازهچه،شدهتبدیلحضوريهوشیاربهاشجسمیيهوشیارلحظهایندرکهاياندازه

که؟ استدرصدصد؟ استدرصدهفتاد؟ استدرصدسی؟ استدرصدبیست؟ استدرصدده؟ آدماینداردنظر

قشنگیعنی،بیندمیدرستراشروخیرهم، بیندمیراآیندههم، بیندمیراغیبهم، استسختدرصدصد

میدرستهمشروخیر. نیستنفعشبهاینکهبیندمیولی، مبروراراهاین:گویدمیذهنگرچهکهبیندمی

پشتازقبال، دیدیدنمیقبال، ناظرحضورصورتبهکنیدمینگاهدارید، ساکنیدشمالحظهایندریعنیبیند؛

. بودگلتويپایتانودیدید؛میذهنیمناینعینک

همکارش، ذهنراشروخیرقبال. بینیدمیراشرتانوخیرهم، بینیدمیراغیبهم، بینیدمیراآیندههماالن

و، کهنیستدرستکهاین. استشراینشودمیکماگر، استخیردیگراینشودمیزیادپولماگر، بودساده

مقبولکههمهاییآن. باشدمقبولبایدهمهادادنانجام. راهادادنانجامچیندمیهمپهلويموقعآنبعد

. استکندنظريگویدمیاو؟ استاینطوريکی. باشدپنهانبایدیستن

شد گُذاره چشم و، لوحِ غیب خواندپس مناندسدِّ پیش و سدِّچونکه

آیندهدر، بینیممیراگذشتهعقبدر، درماوقتی، ذهنیمندرکنیدتوجه، نماندپسسدوپیشسدوقتی

وگذشتههمین، سداست؛سدمارويجلويوماپشت، هستیمزماندرییعن، بینیممیراگذشتهاینۀ دنبال

وپشتسدصورتایندر، بینیممیراذهنوشویممیزندهحضوربهعقبکشیممیوقتی. استآینده

. شودمیعبورکننده، شودمینافذچشم. شودمیبرداشتهجلویمان

مینگاهراذهنتانناظرحضورصورتبهشماعقبکشیدمیوقتییعنی، شد گُذاره چشم و، لوحِ غیب خواند

برسدثمربهآیندهدارد، داردگذشته، من، داریدمنهماگرذهنتان. داردآیندهوگذشتهذهنتانبینیدمی، کنید

توانیدمیلحظهایندرشماکهاستاین، کردهفرقچیزيیکاالنولی، استگذشتهآنبراساسآیندهو

ة آیند، شدههویتهمۀ گذشت،گذاریدنمییعنی، نگذاشتیدگذشتهامتداداختیاردرراآیندهفقط. کنیددخالت

وضعیتباشویدمیداریددیگريانسانیکشماو، آیندهوگذشتهاینشودمیپارهجااینوکند؛تعیینراشما



Program # 695گنج حضور695نامه شماره بر

32: صفحه

الهامزندگییعنیراغیبلوحتوانیدمیاشموشودمیکنندهعبور، شودمیگذرنده، چشمنورپس. جدیدهاي

. گویدمیدهدمیتوضیحبیشترخودشاالنوبکنیدبایدکارچهکه،نویسدمیشماذهنروي، شمابهدهدمی

:گویدمی، 9آیههستیاسینة سورکهببینیدهمراآیهاین، بله

9، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس

نِ أَیینْ بلْنَا معجرُونَوصبلَا ی مفَه منَاهّا فَأَغْشَیدس هِمنْ خَلْفمّا ودس یهِمد

را بپوشاندیم به پس چشمانشان) تا به هیچ روي ره نیابند(و بنهادیم از پیشِ ایشان سدي و از پسِ ایشان سدي 

.نحوي که هیچ نبینند

گذشتهو، استرویشجلويهمآینده، استپشتگذشته، ذهنیمنانساندر. استذهنیمنانساناینو

میماذهنیمناینکهو. کنیمپارهمالحظهایندر، یعنیهیچی، گرفتهاختیاردرراماة آیندمااختیاربدون

درکهاستایننشاناین.نکردمزندگیمن، شدهظلممنبه، نرسیدمثمربهودارمنارضایتیهمهاینمن:گوید

به، برسدهاوضعیتبهوبرسدچیزهاآنبهبروداگرکهکندمیفکر.شناسدنمیرازندگی، تنیسلحظهاین

، بله، زندگیداردبرمیگویدمیرااینو. ذهندرماستچشمانسد، تادواینو. رسیدخواهدزندگی

شد گُذاره چشم و، لوحِ غیب خواندپس مناندسدِّ پیش و سدِّچونکه

چهکسیچه؟بشودتبدیلرضایتبهچطوريزندگیازمانارضایتیاینکه،خواندیممیراذشتهگفقطماقبال

وایستیممیخودمانپايرويماوقتیکهشویممیمتوجهمااالنکرده؛فرقاالن. بشویمراضیماکهکندکار

کهبینیممیما، کنیممییترضااظهارما، باالآیدمیجوشدمیشاديۀ چشماینوشویممیوصلزندگیبه

راشمالحظهیکبیرونیشرابگفت،هستهمغزلدرو. دهندنمیمابهچیزيچیزها، ماداریمراچیزها

. نداردراکینهوغمکندنقدرتوکندمیخوشحال

2908مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

وزِ فصلبیند عیان تا رپیش میبیند او تا اصلِ اصلپس، ز پس می

ثمربهآیندهرودمیدارد، بشویمگذشتهاینکهجايبه، شویممیفکرهایمانپشتيهوشیاروقتیبنابراینپس

اینیعنی. بینیممیرااصلاصلوفکرهاستپشتیافکرهاستزیرکهشویممیيهوشیارلحظهاین، برسد

چهدرکهعیانبینیممی،استاتفاقاتوهستذهنمان، همپیشمانواستآگاهخودشبههوشمندکلعقل
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تا،کنیممیتغییرهرجور، افتدمیکههراتفاقیپذیریممی،هستیمپذیرندهجنسازچونو،هستیموضعیتی

صورتکاملطوربهدنیاازمانجدایییعنی،نماندمادرشدگیهویتهمگونههیچکهروزيتایعنی، فصلروز

. بگیرد

غیب را بیند به قدرِ صیقلیدلیروشنۀهر کسی انداز

ازکندانباشتهخالصيهوشیارتوانستهکهاياندازهبه، استروشندلشکهاياندازهبهکههرکسگویدمی

وانداختهراهاشدگیهویتهمیعنی، هاشدگیهویتهمازراخالصيهوشیاربکشدبیرونو، تسلیمطریق

يهوشیارچقدرکهدداربستگی،هستیمآگاهغیببهاالنماچقدریعنی.بیندمیراغیب، کردهپیداصیقل

رويجلوي، کردهپیداصیقلواستدلروشنکههماياندازهبهگویدمیاالنو.ایمکردهانباشتهخالص

:آیینهمثل، بیندمیهمخودش

بیشرت آمد بر او صورت پدیدهر که صیقل بیش کرد، او بیش دید

هویتهمچقدربیندمی. راوضعیتشاالنبیندمیدرستیعنی. دیدبیشتراو،کردصیقلبیشترکهسیهرک

بنابراینبوده؛هویتهمهاچیباگذشتهدرانداخته؛راچقدرش، استهویتهمدردهاییچهبا. داردشدگی

استمعلومبوخ، کنییقلشصخوبکهايآیینهمثلدرست، شودمیدیدهبهتر،بیرونیوضعیتیعنیصورت

دهیممیصیقلبیشترهرچه، هستیمايآیینهمثلهمما. دهدمینشانبهترراماتصویر، رابیرونوضعیت

مینزدیکقیامتروزبهیواشیواشداریم؟ رویممیکجاداریم. دهدمینشانمابهرامابیرونیوضعیتبیشتر

. شویم

2912یت مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، ب

'لَیسَ لِالنسانِ اِلّا ما سَعیقدرِ مهّت باشد آن جهد و دعا

.نیست براي آدمی جز آنچه کوشد. باید بدانی که سعی و طلب آدمی به اندازه همت اوست

همتة اندازبهمادعايوکوششیعنیجهد. اوستهمتة اندازبهآدمیطلبوسعیکهبدانیباید:گویدمی

از، باشیمنکردهتمرینراتسلیماگر، نباشیمزندگیباموازياگرخواستاینوماخواستعنییماهمت. ماست

. دهدمیمابهخدایواشیواش، استایزديخواستیکی، داریمخواستجوردو. شودنمیایزديخواستجنس

ذهنیمنخواستاینآمده؛وجودبه،کردیمدرستذهنیمنکهموقعیازکهاستذهنیمنخواستهمیکی
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و.بشومهویتهمآنباوکنمانباشتهبیشترکهکنمکارچه:شودمیخالصهواقعدر، استخطرناکیخواست

. استزندگیکردنکمبراي، نیستبیشترزندگیبرايهایشخواسته. استدردمندانههمهایشخواسته

.نیستایزديخواستمشابهواقعاهایشخواسته

زندهخالصيهوشیاریاخالصزندگیبهبیشترهرچه، بشویمزندگیجنسازماکهاستاینهمخواستیکو

میپس، شویممیآگاهزندگیهمتبهبیشتر، کنیممیآزادهاشدگیهویتهمازرايهوشیاراینوشویممی

اینونیستدیگريچیزشدبکوکهآنچهجز:گویدمیآدمیبرايو. دهدمیخداراهمتاینگویدمیکهبینید

: استقرآنآیهبهمربوطهم

39، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم

ٰ◌ وأَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى

.نیست براي آدمی جز آنچه کوشد

مهّتِ شاهی ندارد هیچ خَسواهِبِ مهّت، خداوند است و بس

تا. زیاد،کنیمتمرینراتسلیمبایدببخشدهمتمابهوندخدااینکهبراياستخداوندفقطهمتة بخشندپس

وکنیمقبولو،بشناسیمراهاشدگیهویتهموباشیمذهنمانمراقب، باشیمذهنمانناظراستمقدورکهآنجا

ازشماکهیواشیواش. نداردشاهیهمتذهنیمنهیچیعنیخسهیچو. کنیمپیداخوبهمتتا، بیندازیم

خوششمابهکهداریدمیرواکهدیدخواهید، زندگیبهشویدمیزندهوکنیدمیتمرینراتسلیمالناموطریق

آرامشهمدیگرانکهداریدمیروا، باشیدداشتهآرامشکهداریدمیروا، باشیدشادکهداریدمیروا، بگذرد

. نیستذهنیمنمال، استزندگیمالنداشتروااینو. بشوندموفقهمدیگران، باشندشادوباشندداشته

آنولی، اینهاوباشیمداشتهروابایدماکهاستایناخالقگوییممیکهاستدرستباشیمداشتهذهنیمناگر

پس. استطورياینذهنیمن. داریمنمیرواما،شویممیناراحتماشودمیموفقیکیوقتی. داردنمیروا

. بگذاردماذهنیمنخواستجايبهراخودشخواست. بدهدهمتمابهداخکهبدهیماجازهباید

مانعِ طَوع و مراد و اختیارنیست ختصیصِ خدا کس را به کار

سرنوشتخداکهنیستطورياین. بکندکاريیکمختصراانسانیبیایدخداکهنیستاینطوري:کهگویدمی

ومامرادانتخابومااطاعتمانعکاراینو. بکنیراکاراینبایدفتهگ، جهاناینبهآورده،کردهتعیینراما
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:گفتقبلبیتدرمابهزندگی،باشیمداشتهخواستتوانیممی. داریماختیارهمیشهماپس. باشدمااختیار

لحظهایندرکهکنیمانتخابتوانیممیما. استمراداینجاکه،باشیمداشتهخواستتوانیممیما. می دهدهمت

. باشیمتسلیمتوانیممیما. کنیماطاعتزندگیاز

مارازندگیازاطاعتوخواستواختیارهمیشهیعنیکرده؛کارهااینمختصرامازندگیکهبگوییمتوانیمنمی

رنجهمیشه. هستانتخابدوجورگویدمی. گویدمیدیگرچیزیکاالناما،گفترااین. کنیماعمالتوانیممی

بهرودمییکی، کفرانسويبهرودمییکی، باشیدداشتهانتخابجوردوتوانیدمیشمارنجمقابلدر، آیدمی

شناسدمیرامادرشفقطاو، بزنداوبهسیلییکبچهمادربهگویدمی. رابچهزندمیمثالبعداًو، زندگیسوي

، کنیدشکایتبیشتر، جهانبهرویددرنمیخوردنیلیسیکباپس، فقطشناسیدمیراخداهمشماو

. کنیدفراروبشویدخشمگین

رخت رااو گریزاند به کُفرانلیک چون رجنی دهد بدخبت را

خودشخواهدنمیواستزمینبهپایشدرختمثلکهاستکسیبدبخت؟ هچیبدبخت، باشدبدبختکسیاگر

واستظاهرهمینفقط:گویدمیبدبخت. استتسلیممنکر. استتغییرمنکر. استمنکربدبخت. بدهدتغییررا

. استبلدراهاهمینخواندهکتابتويکهچیزيهمینبدبخت. نیستدیگريچیزدیگرما؛بدنومافکرهاي

. نداردقبولراآیدمیآنورازلحظهاینکهدانشیدیگر

رخت راراناو گریزاند به کُفلیک چون رجنی دهد بدخبت را

ببینیمو. بشودمابیداريۀ مایبایددرد. دهدمیدرد، دهدمیرنجمابهزندگیاین، رودمیکفرانسويبهیعنی

، بیشترمقاومت، بیشترکفرسويبهکنیمفراراینکهنه؟ آمدوجودبهچهبرايدرداین؟ کشیممیدردچرا

. نه، بیشترخشم، بیشترشکایت

هندرخت را نزدیکرت وا میحق رجنی دهدنیکبختی را چو

سمتبهبیشتررارختشآدماین. رنجدنمی، دهدمیرنجیحقوقتی، رابختنیک، راخوشبختآدمگویدمی

چهکردمکارچه:گویدمییکی. بردمیوريآنرایکیبردمیورياینرایکیرنجهمان، ببینید. بردمیخدا

، کندمیمقاومت، کندمیستیزه، نهیکی. شودمیتسلیمدوباره، شودمیتسلیم، گیردمییاددرس؟نکردمکار

و، قرصبهرودمی، مشروببهرودمی، مخدرموادبهرودمی، دنیابهدوبارهکندمیفراریکی. کندمیفرارو
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میآدمهمینو، بیندازم،کنمشناساییباید، دارمشدگیهویتهم، نه:گویدمییکی. کندمیمالمتراهمه

. بیندازمراهااینباید، دارمکینه، دارمکهنهرنجشگوید

بختنیکآدمعنوانبهپس. باشیدبدبختیاباشیدبختنیک،استخودتاندستدیگراطالعاتاینباشما

بهخودمقبالمهرادردهاو،استهایمشدگیهویتهمبخاطر،آیدمیاگردردکهدهیدمیتشخیصشمااالن

. کنمنمیمالمتراکسیبنابراین، آوردموجود

کرده اسبابِ هَزیمت اختیاربددالن از بیمِ جان در کارزار

ذهنیجانهمین، خودجانبیماز، استذهنیمندلشاندریعنیهستندبددلکهکسانی. فراریعنیهزیمت

االنکههمین. کنندمیاختیاررافراراسباب، هاچالشدر، هاشدگیهویتهمازشدنخالصکارزارِدر، شان

وانواعبهکنندمیفرار؟ کنیدمیفرارچطوريشما. هاشدگیهویتهمبهدوباره، بهکنندمیفرار، دادمتوضیح

به، چیزيخریدبه، کاربه، الکلیمشروباتمخصوصاً، اعصابهايقرصبهکنندمیفراربیشتر، چیزهااقسام

باببینممنکهبگویندزندگیۀ آینجلويبایستندلحظهایندراینکهازکنندفراربایدکنندمیفکرکهرچیزيه

. بیرونبیایمکمالفکراز؛و، کنممیحملدرديچه، هویتمهمچیزهاییچه

محله کرده سوی صفِّ دمشنانپُردالن در جنگ هم از بیمِ جان

ذهنیمنهمه، هردو، جانبیمازیعنی، هاشدگیهویتهمازشدنخالصجنگدر،هستندپردلکههاییآن

. اشذهنیجان، افتدمیخطربهاشذهنیمنیواشیواشو،داردذهنیمنجهاناینبهآیدمیهرکس، دارند

منکهگرددمیفرصتدنبالیکی. کندبزرگراذهنیمنخواهدمییکی، ذهنبهنسبتمیردمییکی

ذهنیمنمجلسییکدرکنندتوهینیکیبه. کندبزرگگرددمیفرصتدنبالیکی، کندکوچکراشایذهن

وبشودکوچکاشذهنیمنایستدمی، دهدنمینشانواکنشی، دهدنمیپاسخیهیچ. شودمیکوچکاش

، استتوجه، استیدتأیدنبالعمداًیکیآن. استاشمنکردنکوچکدنبالعمداً. بیندمیرااششاديبعد

. چیزهاستجورایندنبال؟ بودطوريچهسخنرانیم، منازکنیدتعریف، کنیدتشکر

میکوچکهرموقع. دارندذهنیجانهمآنهاولی. کنندکوچکراشانمنخواهندمیکههستندآنهاییپردالن

هویتهمهمان، دشمنانشان. شمناندصفبهکنندمیحملهولیکنندمیتحملرادرد، آیدمیدردشان، شوند

. هستندهاشدگی
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هم ز ترس آن بَددل اندر خویش مردرستمان را ترس و غم وا پیش برد

ازوقتی، شدههویتهمآنباکهمالدادندستازترس، غموترسهمانبرد؛میپیشغموترسراپهلوانان

آن. بشومهویتهممالمباخواهمنمیاصالگویدمیوکندمیشناسایی، آوردنمیدستبهیادهدمیدست

مثل، داردنگهخواهدمیواستدلشدر، داردذهنیمنکهاستآنبددل. میردمیخودشدرترسازهمبددل

ۀ هم. ترسندمیاولهردوولی،استانداختنوشناساییحالدرلحظهبهلحظهرستم. استبستهپایشدرخت

. داریمذهنیمنما

زان پدید آید شجاع از هر جَبانچون حمک آمد بال و بیمِ جان

جاندهدمیاجازهکیببینیدشماکهاستاینمحک، استذهنیجانکاهشصحبتوقتی. ترسویعنیجبان

بهنسبتشویممیبزرگ، ذهنبهنسبتشویممیکوچکشودمیکمترماذهنیجانچونبشودکمترذهنیش

چه، شودمیکوچکماذهنیجانوقتیکهاستاینمعیار. استاینمعیارولی،ترسیممیلشاویعنی. حضور

مینگاهترسچشمانبهواینجاایستدمی، ترسدنمی،نه،کسیچه، دوبارهجهانبهدودمیوترسدمیکسی

ازنه، ترسممیانهوشیارهدردازنه، ازترسمنمی، کشممیهمدردش، کنمشناساییخواهممی:گویدمیوکند

جانشودمیکوچکوقتیایناتفاقا. نیستاینمناصلیجانکهدانممی،شدگیهویتهمایندادندست

بادعاوجهدکهبخوانیمهماین. بله. شودمیجداجاایندرشجاعازترسوبنابراین. شودمیبزرگترمناصلی

: گویدمی. استالزمحضوربهرسیدنبرايدهدمیخداکههمتی

134مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا نگرید طفل، کی جوشد لَبَن؟تا نگرید ابر، کی خندد چمن؟

گریهاگرهمطفلوکندنمیبازگل، ماچمناینورسدنمیچمنبهآبنگریدتاابر:گویدمی،شیریعنیلبن

. دهندنمیشیراوبهنکند

قشَفیۀکه بگریم تا رسد دایاند طریقدطفلِ یک روزه مهی

، کنیمدعانیستیمبلدهستیمسنیهردرمااما، بدهدشیراوبهبیایددایهتا، کندگریهاستبلدروزهیکطفل

همدانیممی. هستیمقانع، جهانشیرهمینباو، بدهدشیر، بدهدشرابمابهزندگیکهبخواهیموکنیمزاري
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حرکت، باشیددرختمثلخواهیدمی، شمادانیدمیاالنراچیزهااینحاال. استسمازپرجهانشیراینکه

باشید؛بیدارومراقب، باشیدذهنتانمراقبخواهیدمی، کنیدحرکتخواهیدمی، نهیا.بجنبانیدسرفقط، نکنید

اینگفت، شویدمیطورياینوقتی. باشدلحظههمینشماقیامت، کنیدشناساییوکنیدنگاهراذهنتانگفت

تااستبعديوضعیتبرايبعديوضعیت، استبعديوضعیتبرايوضعیتاینشوندمیعوضکههاوضعیت

. برسدشماقیامت

گریه شیر او رایگان؟کم دهد بیدایگانۀدانی که دایتو منی

تهازبایدهمکنیکوششبایدهمییعن. دهدنمیمفتشیرگریهبدون، خدایعنیدایگاندایهکهدانینمیتو

مفتشیر. گریهبیدهدنمییعنیگریهبیدهدکم. بخواهیعشقباباید، نخواههمترسباگفت. بخواهیدل

. دهدنمی

2925مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

هم به مادر آید و بر وی تَنَدمادرش گر سیلیی بر وی زند

بهدوباره، بچسبدهمسایهدامنبهکهرودنمیاین، بزنداوبهسیلییکبچهمادردگویمی، موالنازندمیمثال

میآیندمی. کندمیگریهکندمیدعوامادرشان، دیگرایددیدهراهابچه. کندمیبغلرااو، گرددمیبرمادر

شمابهکی.زندگیسويبه؟برویدکیسويبهباید، لحظهایندرخوریدمیسیلیاگرهمشما. مادربهچسبند

.نه؟ برویدبایدجهانطرفبهخدا؛، زندگیطرفبه؟ برویدبایدکیطرفبه. خدا، زندگی؟ زدهسیلی

اوست مجله شرِّ او و خیرِ اواز کسی یاری خنواهد غیرِ او

، آیدمییشپبديوضعیتیک، خوریدمیسیلیشمالحظهایندرپس. خواهدنمییاريکسیازاوازغیرپس

. پذیریدمیشرطوقیدبدونکامالرافعلیوضعیت؟ کنیدمیکارچه. زندگیاز؟ خواهیدمیکیازیاريبارهدو

لحظهایناتفاقپذیرشمعادل. شماستتسلیممعادلیانشان،مادرتانپايافتادنیا، دوبارهمادرتانکردنبغل

اتفاقببینمخواهممیولی،بودسیلیاتفاقاین، پذیرممیراقاتفااینمن:گوییدمیداریدشمایعنی. است

ه؟چیبعدي

میبغلشبعد، زندمیسیلیاول، دیگرکندمیبغلشمادرش، چسبدمیرامادرشپايآیدمیکهبچههمین

اینفاقاتپذیرشلحظهاینهمشماشروخیر. استمادرش، بچهشروخیریعنیاوخیرواوشربنابراین. کند
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:بگویدبرگردداستممکنشماذهن، حاالاست؛اوباشدنموازيیعنی. خداستبهشدنزندهیعنی، استلحظه

لحظهایندرشماوداندنمیشماذهنکهدانیدمیشماولی.کنددخالت، استاینمنشراستاینمنخیر، نه

. خواندیمقبالرااینها. بگیردراشماستدزندگیدانایی، زندگیدانستنتا، دانمنمی:گوییدمی

التفاتش نیست جاهای دگرخاطرِ تو هم ز ما، در خیر و شر

جايبهو،گویدمیذهنکههرچهیعنیشروخیر، شروخیردرهمتوخاطر. باشدخدازبانازتواندمیاین

. ماازغیررودنمیدیگر

بّی و گر جوان و گر شُیوخگر صَغیرِ من پیشت چون سنگ است و کلوخ

، باشدبچهخواهدمی. خواهیدنمیکمکشماهیچکساز. استکلوخوسنگمثلهمهشماپیشخداغیریعنی

بایدشما، خوردیدسیلیبنابراینپس. باشدکیکندنمیفرق. باشدپیرخواهدمی، باشدجوانخواهدمی

. هستلحظهاینیالحظهایندرکهرامادرتانکنیدبغلو،دخوردیسیلیچراکهببینید،خودتانبهبرگردید

میبغلراشمامادرتان؟هستچیاشمعنیسیلیاینکهببینید،باشیدذهنتانناظرهنوزولحظهاینبهبیایید

، بچهوپیروجوانازاعم،دهدمینشانذهنکهکسانیهمهیا،دهدمینشانذهنکهچیزهاییهمهوکند

. خواهیدنمیهیچیآنهاازیعنی،شمابرايکلوخندوسنگمثلهمهاینها، ودكک

2932مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

طَمعِ یاری هم ز تو داریم و بسکه عبادت مر تو را آریم و بس

ایناتفاقپذیرشوکاملتسلیمبالحظهایندرگوییدمیداریدشمایعنی، کنیممیعبادتتوبهفقطماکه

بهفقطعبادتو، هستمذهنممراقب، هستمذهنمناظر، لحظهایندرحاضرممنکهگوییدمیداریدشمالحظه

. راقسمتاینکنیممیتماموخوانممیهمبیتچند. بله. خواهممییاريتوازهمفقطوکنممیتو

2940مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

که تو را آن فضل و آن مقدار هستمن شکستصد هزاران خشم را توا

بهماکه، مابهبدانیدخدازبانازاین، کهدانممی. شکنممیراتوخشممن،بشويخشمگینتواگرکهگویدمی

ة اندازبهما. شودنمیماذهنیمنخشمتسلیمزندگی. بشکندراماخشمزندگیکه،داریمفضلکافیة انداز
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؟ کنیمکارچهبیاییم. نشویمخشمگین،شکندمیزندگیراماخشموقتیکه،بفهمیمهکخردمندیمکافی

. دهدمیتوضیحخودش

من استۀتو یقین البۀزآنکه البات را هیچ نتوامن شکستالبه

میمنجنساز،کنیمیالبهوقتیاینکهبراي، بشکنمتوانمنمیکنیمیالبه،تسلیمموقعکهراتوۀ البمن

این، نشویمخشمگینتنهانه، نشویمخشمگینماپس؟ گویدمیچهکنیدمیتوجه. کنممیالبهمن،شوي

، بکنیالبه. شکندمیراهمهخوردنمیخدادردبهکدامهیچ. استذهنیمنهايهیجانۀ هممعادلخشم

. هستیاوجنسازحتما، بکنیدعاتسلیمبا، بکنیدعا، بشويتسلیم

. استمهممطلباین. بودیمآناولازکهکندمیيهوشیارآنجنسازراما، تسلیمگوییممیینهمبراي

2945مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ای صفاتت در صفاتِ ما دَفیناین نکردی تو، که من کردم یقین

میتوجهو. استنهفته،استپنهانماصفاتدرهمتوصفاتو،کنممیمنکنینمیتورااین:کهگویدمی

میقبولرااتالبه،کنیالبه. شکنممیراخشمت،باشیخشمگین. کنممیمنراکارهاۀ همگویدمیکهکنید

ازخداکهدانیممی. دانیممیماراهااین. استمنصفاتعینهمتوصفاتوهستممنالبهموقعچون، کنم

ونهایتبیجنسازهمما. کندمیتعیینهمراماجنسخاصیتوتاداینواستابدیتواستنهایتبیجنس

. انههوشیار، شویممینهایتبیهمیندوبارهشویممیزادهذهنازهموقتیو. هستیمنامیراما. هستیمابدیت

. دهدمیتوضیحبیشتراالنو. کندمیاوکنیممیماکهکاريهرپس

ز آنکه مَحمولِ منی، نی حاملیتو درین مُستَعمَلی، نی عاملی

کنیممیفکرماذهنیمندرکهحالیدر. نیستیعامل، شديگماشتهکاربهیعنیهستیمستعملتوکارایندر

کهاستاینبردلیلاینهاۀ هموکندمیعملماطریقازکهاوستوگرفتیمقرارخدارويما. حاملیموعاملیم

ماکه، کهاستاینبرايتوضیحاتۀ هم. استلحظهایناتفاقپذیرش. استتسلیمحالتمابرايحالتبهترین

اسبسوار، بچهآنکهبیایدیادتان. کندمیحملراماکهاوست، کنیممیحملراخداکهماییمکهنکنیمفکر

میپاهایشکهمدفهمیشدبالغکهمدتییکازپس. بردمیرااوچوبیناسبکهکندمیفکر، شودمیچوبین

میفکرهمذهنیمندر. استچوبیناسبسوارکردمیفکراولولی. بودخودشپايسوارهماسب. رااوبرد
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وبودهاوهمحاملوبودهاوعاملاولاز. نهکهشویممیمتوجهبعد، هستیمما، حامل، هستیمما، عاملکنیم

بکنیم؛راکاراینتوانیممیاالن. شدیممیتسلیمماکهبودهاینکاربهترینبنابراین

ایخویشنت در موج چون کف هِشتهایما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ گشته

.تو مصداق آیه شریفه ما رمیت اذْ رمیت شده اي و خود را مانند کف به امواج خروشان سپرده اي

کههمانطورواندازينمیتیرتوواندازدمیتیروتطریقاززندگیوهستیتسلیمکامالاالنتوبنابراینپس

. هستیموجسوارکفمثلهمشما، شودمیموجسوارکفمثل

ما ۀ شریفۀ آیمصداقتورويمیداري،کفمثلايشدهموجسواریعنی،ايهشتهکفچونموجدرخویشتن

تیمذْ را تیموتسلیمشناسایییعنیکاراینوايسپردهزندگیوشانخرامواجبهکفمانندراخودوايشدهر

:استآیههمینهماینآن؛بهلحظهبهلحظهعمل

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال

…ٰ◌ کنَّ اللَّه رمىٰ◌ وما رمیت إِذْ رمیت ولَ…

…تیر پرانیداي پیامبر، تو تیر نپراندي آنگاه که تیر پراندي، بلکه این خدا بود که …

ازاوشوي؛میاوباموازيبلکه، اندازينمیراهافکرتولحظهایندراینکه، کندمیاستفادهآیهاینازموالنا

. فکر می کند، فکرها را او توي ذهن تو می نویسدتوطریق

ر این عجب که هم اسیری، هم امیگیرال شدی، پهلوی اِالّ خانه

ي اینکه همه را ال کردیم، مراقب ذهنمان بودیم، دردهایمان را همه شناسایی کردیم و حاال که ال شدیم ما، برا

و شناسایی کردیم که ما پولمان . پذیرفتیم و گفتیم من تو نیستم، و هیچکدام از شما من نیستم، همه را انداختیم

ن هم نیستیم، چه مردیم هم نیستیم،  همسرمان هم نیستیم، بچه مان هم نیستیم، کارمان هم نیستیم، جنسیتما

و چه زن، وظایفمان هم نیستیم، آن تمام انجام دادنها  در حالت انسانی آنها ما نیستیم، همه را ال کردیم، و االن 

آمدیم پهلوي اال، یعنی پهلوي خدا، فضاي اال فضاي یکتایی است، فضاي ال فضاي انکاري است که ما از جنس فرم 

. هستیم

در این فرم باید زندگی م امیري، براي اینکه با من یکی شدي ولی اسیر این جهان هستی، می گوید این عجب که ه

البته اسیري را می توانی اطالق کنی که همیشه باید پهلوي من باشی، ، این عجب که هم اسیري، هم امیرکنی، 
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کنی، وقتی همه چیز را ال کردي پهلوي اال باشی این همان ال اله اال اهللا است، مدتی ال می کنی، همه چیز را ال می 

تازه مسلمان می شوي، می روي به فضاي اال، که در آنجا فقط خدا هست، و در آنجا تو خانه می کنی، و می توانی 

می توانستی هم بگویی که همیشه توي . بگویی که هم امیر هستی، هم اسیر منی، نمی توانی اینطوري نباشی

بلی این هم ما االن درست می فهمیم که من   . دهر دو معنی را ممکن بده. جسم باشی

2961مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

من خنواهم غیرِ آن شه را پناهمن خنواهم رمحتی جز زخمِ شاه

درست است؟ ما مثل بچه اي بودیم که سیلی می خوریم و می رویم به مادرمان می چسبیم و به هیچ کس دیگر 

من می خواهم شاه به من زخم بزند، براي ، من نخواهم رحمتی جز زخمِ شاه: ی گوییدو شما االن م.  نمی جسبیم

اینکه هر دفعه که زخمی می زند یک هم هویت شدگی را به من شناسایی می دهد، و من غیر از آن شاه پناهی 

.این ابیات واضح هستند. دیگري ندارم

امکردهکه به سوی شه تَوَلّا امغیرِ شه را هبرِ آن ال کرده
ام،  شما هم باید اینطوري باشید، براي اینکه من در واقع توالي او را من غیر از خدا، شاه جهان همه چیز را ال کرده

دوستی او را و اینکه او مرا اداره کند، او فکرهاي من را توي ذهنم بنویسد، او نشان بدهد چه کار کنم، من این را 

ندگی باشد، او راهنمایم باشد، بنابراین غیر از شاه را که در واقه آن پذیرفتم، پذیرفتم که دوست من فقط ز

.چیزهایی است که ذهن من نشان می دهد، همه را ال کردم

شاه، خبشد شصت جانِ دیگرمگر بِبُرَّد او به قهرِ خود سرم
این که ما . دهداگر او بیاید سرهاي ذهنی من را یکی به یکی متالشی بکند، ببرد، شاه شصت جان دیگر بهم می

اگر شاه یک دردي به ما بده و ما آن را بیندازیم، نباید بترسیم هی سر داریم و بلند می شویم می گوییم می دانم، 

پس شما نمی ترسید کوچک بشوید نسبت به من . شصت تا جان دیگر به ما می دهد. که این سر رفت چه کار کنم

. سر از او می گیریدذهنی، براي اینکه با دادن یک سر، هزار تا 

کارِ شاهنشاهِ من، سرخبشی استخویشی استکارِ من سربازی و بی

مرتب هر دفعه که ما بلند می شویم . پس فهمیدیم کار ما چیه، کار من باختن سر ما است و بی خویش شدن است

ته باشیم، یعنی من باید ببینیم کدام سر بلند می شود، آن سر را ببازیم، آن سر باعث می شد که ما خود داش
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هر دانشی که به ما می گوید بلند شو، هر دردي که تحریک می کند ما را و خویش را درست . ذهنی داشته باشیم

. و ما می دانیم که شاهنشاه سر می بخشد به ما، پس بیت مهم است. می کند، ما این را می بازیم

شی استکارِ شاهنشاهِ من، سرخبخویشی استکارِ من سربازی و بی

:که موالنا گفته بود در اول غزلاالن فهمیدیم این دو تا بیت را

آن راه زنِ دل را، آن راه برِ دین رااي ساقی جان پر کن آن ساغرِ پیشین را

زان می که ز دل خیزد، با روح درآمیزد

مخمور کند جوشَش مر چشمِ خدابین را

شما می دانید از طریق تسلیم . چشم خدا بین تان باز می شودخیلی حرفها زدیم که اگر شما به آنها عمل کنید

و این ساغر از درون شما بر می خیزد و چشم خدابین تان را باز می . است که ساغر پیشین به ما پیموده می شود

:کند، بلی می گوید

مر امت یاسین رامنصوريةوین بادة انگوري مر امت عیسی راآن باد

اي که از بیرون اي که از بیرون می آید، بادهگوري براي امت عیسی خوب است، و منظور از آن بادهمی گوید بادة ان

اي که از جهان غیب می آید براي کسانی که من ذهنی دارند و بیرون نگاه می کنند، اما این بادة منصوري این باده

اي مسلمانان است، امت یاسین یعنی اي هستم، این برمی آید در اثر تسلیم من، چون من انسان تسلیم شده

مسلمانان، و از کسانی که تسلیم می شوند، بادة منصوري می گیرند، کسانی که تسلیم نمی شوند می روند به 

.آیداي است که از بیرون میآید، بادة انگوري سمبل بادهاي که از بیرون میباده

خُم را هرگز نچشی این راتا نشکنی آنخُمهاست از آن باده، خُمهاست از این باده

،استخمیکمابچه،استخمیکماپول،جهانیاینبادهیعنی،بادهازآناستزیاديهايخمجهانایندر

،استمختلفهايخمماباورهاي،استخمیکماجنسیتگفتم،استخمیکماکار،استخمیکماهمسر

.بیرونیبادهاز،داریمزیادهايخم،استخمیکهستیمهویتهمآنهاباکهمارفتارهايبعضی

غیبیخماینهرگز،نشکنیراجهانیاینخمکهگویدمیولی،استزیادخیلیهمغیبیهمطرفیاینهايخم

کاراین:گفت،داریمنگهراذهنیمنبیاییمماکهاستعبثکاراینیعنی.چشیدنخواهیراغیبیشرابرا
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خواندهخدارامابگوییم.برودراهتواندنمیوکندتغییرتواندنمیواستثابتآنپايکه،استدرختشبیه

یعنی،بشکنیمرامانپولخمنیاییمماتا.کنیمتغییر،خواهیمنمیکهحالیدرخدامهمانیرویممیداریماست

برايراپولایننیستیمقادر،هستیمتهویهممانپولباماازخیلی،کنال،نیستمهویتهمپولبادیگرمن

غذايیکماکهداردنمیروا،ذهنیمنگذاردنمی،کنیمخرجمانغذايبرايحتی،کنیمخرجخودمانراحتی

، کنیمشناساییبایدیکییکیجهانیاینهايخم،نشکنیمراهاخماینتا،داریمنمیرواهمما،بخوریمخوب

تقلبیدیدیکبابنابراین.خوردنخواهیمرابادهآننچشیمازآناگر،چشیدنخواهیمیغیبخمآناز،بشکنیم

.کردخواهیمزندگیبدلیحیثتیکوتقلبیدلیکباو

آن باده به جز یک دم دل را نکند خرّم

هرگز نکُشد غم را، هرگز نَکَنَد کین را
یککنیدنگاهشما.کندمیخوشحالرامالحظهیکفقط،همینطورهمانگوريباده،آیدمیبیرونازکهايباده

میراپزشکهزمانیمخصوصاً،هستیمخوشحالروزچند،خریممیجدیدخانهیک،خریممیماکهراچیزي

شرابمستیحالهربه،هستیدخوشحالشماساعتدویکی،شمابرايخردمیچیزيیکشماهمسر،دهیم

رامیچنیناینو،کندخوشحالراماکهخواهیممیجدیدچیزهايمامرتببنابراین،شودمییلاضزوديآن

،بکنیمراکینو،بکشیمراغمبایدما:کهدهدمینشانبیتکل،کندنمیراکینوکشدنمیراغم،گویدمی

جهانیاینهايبادهباویدبرسخدابهوباشیدداشتهکینهوباشیدداشتهغمشماشودنمییعنی،بکنیمراکینه

کجاازماهايرنجش؟استآمدهکجاازماکینهوماغم،کنندمیایجادآنهاراغم،بکنیدراغمتوانیدنمیهم

بهماکهشدباعثیکیکنیممیفکر،اندندادهمابهکهدیگرانازراچیزيایمخواستهماکهاینجااز؟استآمده

ازوانسانهاازماتوقعات.استزندگیآنتويکردیممیفکرماوبودآوردنیبدستچیزنآونرسیمچیزيیک

.اندشدهانباشتههمروي،اندشدهکوبیدههايرنجشهاکینه،ماسترنجشسببکلیبطورچیزها

یکبعنوانشماکه،گویدمیدارداستمهمیچیزگویدمیموالنارااینهاکنیدتوجه،داریمفرديهايکینهما

،دارندرنجش،دارندکهنهکینه،دارندکینهشوهرهایشانبهنسبتهاخانمخیلی،داریدکینههمسرتانازهمسر

مذهبیکینه،داریمايطایفهکینه،داریمخانوادگیکینهماد،داریکهنهرنجش،رسیدنمیخدابهدارید،دارید

دینبهنسبتدینیک،داریمدینیکینهما،داردکینهدیگرمذهببهنسبتمذهبیکدینییکدر،داریم

ماو.رسیمنمیخدابهکنیممیحملماوهستکینهاینکهزمانیتا،استتاریخیکینهاینو،داردکینهدیگر
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چه؟شودیمچه:گوییدمینشودکنده،شودنمیکنده،بکنیمخواهیممیمختلفباورهايباومذاکرهبارااینها

.تا نشکنی آن خُم را هرگز نچشی این را: گفتکنیدتوجهشویدنمیزندهزندگیبهشما،شودمی

کردمراکارهمهاین،خواندمنمازهمهاین،کردمعبادتهمهاینمن، کهکنیدتعجبشایداستممکنشما

دیگرمن،استسالمهشتاد،استمسالهفتادکهمن؟کجاستوحدتاینپس،خدابهشومنمیزندهمنچطور

از،دارندمادرشانپدروازهابعضیبرادرشخواهرشازراکینهآدمهاموقعبعضی،داریمکینهنکند؟ندارموقتی

وکنیممیمااستبزرگیاشتباهاین،قسمتشیکهارنجشاین،استآمدهتوقعاتاز،استآمدهدادنهاانجام

نگاهفقطکه،دهیمنمیمشروطغیرتوجهیعنی،دهیمنمیتوجهبودنباهایمانبچهبهماکهنیستیممتوجه

توجه،کنیمنگاهفقط،کسییامانبچهازنخواهیمچیزيو،نباشیممادریاپدرآنجادرو،کنیمتوجه،کنیم

حسماکهنباشداینطوريو،نباشدبعدلحظه،باشدلحظهاینکهنباشداینطوريو،نباشدمشروطاینکهبدهیم

شودمیجمعهارنجش،شودمیرنجشسببهاندادنتوجهاینجور.دهممیتوجهکهاستمنمالاینکنیم

مادرشوپدربهنسبت،باشدداشتهکهنهرنجش،باشدداشتهکینه،استممکنسالهبیستبچه،ماهايبچهدر

.اندزندههنوزمادرپدروهاموقعبرخی،بینیممیمادیگر،سالوسنایندربیندمیآدماالنکه

نمیچراگوییممیزنیممیزنگپسرشبه،ببیندراماآیدنمیماپسر:گویندمیمنسالوسندرکنفرض

همهیعنیچی؟یعنی،دهممیپولماهیاینقدر،کردماجارهخانه،خریدمبیمهپدرمبرايمن:گویدمی؟آیی

:گویدمی،استخوبیپسر،خودشنظربهاستخوبیپسراین،گرفتهدادنانجامچرا،گویدمیراهادادنانجام

ولیگویدنمی؟استدیدهمرااومگر؟ببینمچهبراي،ببیندبرودآیدنمیفکرشبهاصالً،دیگربدهمچیزچه

انجامهماالن،گرفتهدادنانجامنظرزاتوجه،گرفتهذهنیمنتوجه،گرفتهمشروطتوجهکهاستایناشنتیجه

،دهممیآنهابهرابرابرشدومنخواهندمیچقدرمادرپدرو،کهدهممیدارمکهپولگویدمی،دهدمی

میکهنیستاینبهحواسشولی.گویدمیهمراست،دادمبیمه،کردماجارهخانه،خریدمشانبراياتومبیل

بیاییدبودنصورتبهآنتوياز،کندپارهرارشتهاینتواندمیاالنندارندمادروپدرکهاستدرستبلهتواند

رامادرشوپدربرود،کندرانندگیبرودشودپاو،بدهدمادرشوپدربهغیرمشروطوزندهتوجهاالن،بیرون

رااوبروندبایدمادروپدرکهداردمقامیاالناونکندفکر،باشدداشتهدوستو،کندنگاهآنهابهبنشیندوببیند

منبهآنهاشدمبزرگمنکهحاال،کردممیگوشآنهابه رفتممیمن،خوببودمبچهموقعآنمن. دیگرببینند

؟داریدگروهیکینه؟داریدیچکینهکهببینید،کنیدمینگاهشماپس،استذهنیمنمالاینها.بدهندگوش
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میآنبوسیلهماکهداردامکان،بنویسید،بنویسیدهمهرااینها؟همسرتانبهنسبتکینه؟داریدخانوادگیکینه

.نداریمدیگرراهاصالًمابشوییمبایدم،بشوییراهاکینهاینمگیریمیورآنازکه

بابشوییمراهانهکیخواهیممیدادنانجامبامااگرولیدیگر،دهدمیرادوایشدارد،بیندمیرادردهاموالنا

بزرگپسر،کنندمیگالیهدائما،رنجندمیپسرشانازدارندمادروپدراالن،آیدمیبوجودکینهدادنانجام

اصالً،بودهدادنانجامدادهکههاییعشقتمامکهنیستیادشو،ببیندراماآیدنمی،رساندیماینجابهکردیم

می گیرد پسراآندادهکههرچهو،خواستهمیچیزيیکدادهعشقهرموقع،نبودهشرطوقیدبیعشق

وپدرخواهمنمیاصالًبگوید،تواندمیهمايبچهیکیاتواندمیهمپسريیک،استخوبشاینتازهدیگر،

.امرنجیدهاینکهبراي،ببینمرامادرم

آیدمیبعیدشمابرايدارندهاخیلی؟داریدنجشرمادرتانوپدرازکهببیندشما:گویممیهمینبرايموقعآن

اینکهببردپیاشتباهشبهتواندمی،باشدهمسالششصتوباشدداشتهرنجشمادرشوپدرازکسیکه

.استمهمپس،استبودهجابیرنجش

آن باده به جز یک دم دل را نکند خرّم

هرگز نکُشد غم را، هرگز نَکَنَد کین را

.نیمبکَراکینشیمبکُراغمباید، آیدمیبیرونازکهايبادهیعنی

&&&
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.نیمبکَراکینوشیمبکُراغمبایداینکهدر، بخوانمرایتانب2044شمارغزلازبیتچندبدهیداجازه

2044مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

در بیخودی سزای دلِ خودپسند کنها بریزدریغ در اندیشهزان جامِ بی

اینکهحالیدر، شدههویتهمهاياندیشهبه ، هااندیشهبهبریز، آیدمیآنورازکهایقهضمبدونجامآناز

هویتهمپس،استذهنیمنهمینپسندخوددل، بدهراخودتپسندخوددلسزاي،هستیبیخودلحظه

داشتیمهمغزلدرکه،آیدمیهمنفراواکهآنوريشرابۀ بوسیلبایدما،مامرکزشدهذهنیمنوهاشدگی

تاهستیمبیخودوهستیمتسلیمکهحالیدرلحظهاین،بکنیمراخودمانپسندخوددلعالج،کنپر:گفت

هااندیشهپسهوشیاريجنساز،نباشیمحضورجنسازلحظهاینتا،نباشیمذهنمانناظرتا،نباشیمبیخود

.بدهیمانجامرااینکارتوانیممین،نباشیمهااندیشهپشت،نباشیم

آن را که هوشیار بیابی گزند کنای غم برو، برو، برِ مستانْت کار نیست

شرابازاالنواستتسلیمکهکسیسراغغمپس،نداريکاريزندگیمستانِپیش،بروبروگوییمیغمبه

چیزيجهانازوداردتوقعوداردجسمیهوشیاريکهکسی، آیدنمیزندگیشرابمستوخوردمیزندگی

خوشبختیجهانازکهبرسانکسیبهراآسیبتبرو، کنگزندبیابیهوشیارکهآنرا، رودمیاوسراغخوادمی

،اشبچهاز،همسرشاز،پولشاز، خواهدمیخوشبختیآنهاازگذاشتهمرکزشدرکهچیزهاییازآنخواهدمی

.آنهاراغسبرومتعلقاتشاز،مقامشاز

بهگوییمیشماحاال،رسینمیحضوربهنکشیراغماگر:گفتههمقبالً،نیایدشماسراغغماینکهبرايپس

ذهنیمناینکهبشناسیمزوديبهکهاستاینجهاناینبهآمدنمااصلیمنظورکنیدمیتوجه،نرسمحضور

حضورهوشیارياسمشکهبشویمزندهدیگريهوشیاريیکبهو،نیستیممااینخواهدمیچیزيبیرونازکه

، است

آن کو نشد مُسَلَّم او را نَژَند کنها و غممستان مُسَلَّمَند ز اندیشه

حضورهوشیاريواندشدهتبدیللحظهاینکهمستانیعشقمستان، کنیدمعنیمعافتوانیدمیرااولیمسلَّم

آن کو ، خواهندنمیجهانازچیزي،غموشدههویتهمهاياندیشهازیعنیغموهااندیشهازاندمعافدارند

برسانآسیبراآنبروهستهمشدنتسلیممعنیبهمسلم، نشدتسلیمکهکسیهر،  نشد مسلَّم او را نَژَند کن



Program # 695گنج حضور695نامه شماره بر

48: صفحه

،آیدنمیشدهلیمتسانسانسراغغمکهشدیممتوجهحاال، غمبا؟ کنیممیصحبتداریمکیبا.کنکهنهراآن

.خواندیمرااینهاامروز.استزندگیدیدومعنويقدرتدارايشدهتسلیمانسانلحظهبهلحظهاینکهبراي

بر گريه اسیرِ هوا ریش خند کنای جانِ مستِ جملسِ اَبْرارَ یَشْرَبُون

هاییآنگویدمیکهاستنقرآآیهبهمربوطیشرَبوناَبرار، استیکتاییفضايشرابمستجانشکهانسانیاي

یعنی،کافوربهآمیختهنوشندمیجامهاییازنیکان،استآغشتهکافوربهکهخورندمیایزديشرابازکه

زندگیبرکتبهآمیختهوآیدمیآنورازکهخورندمیشرابیازلحظهایندرهستندشدهتسلیمکهکسانی

.استآیههمینبهمربوطاستهمینیشرَبوناَبرارپس،داردبخشیآرامش،داردبخشیشاديخاصیت،ستا

5، آیه )76(قرآن کریم، سوره انسان

إِنَّ الْأَبرَار یشْرَبونَ منْ کَأْسٍ کَانَ مزَاجها کَافُورا

.نیکان از جام هایی می نوشند که آمیخته به کافور است

نفس، هستندنفسشانانتظاراتاسیراینهاکننگاهگویندمی،کنندمینگاهذهنیهايمنبههاانساناینحاال

دنگیرچیزيکندمیفکر،خواهدمیهاوضعیتواتفاقاتازیاکسیازچیزيیکدائماًماذهنیمنیاما

نایبیایددرونشانازبایدکهدانندنمیاینکهبراي،کنریشخنداینهابهتو:گویدمی،شودنمیخوشبخت

.شاديوآرامشوخوشبختی

از مرگ وارهان مهه را، سودمند کنریشِ مهه به دستِ اَجَل بین و رحم کن

دستبهمردمۀ همریش:گویدمی،استآغشتهزندگیبرکتبهکهشرابی،خوردمیشرابفضاآنازعارفپس

یاهمه،استناپذیريفناجنسزاکهکندنمیفکرکسهیچ،هستندپذیريفنادستبههمهیعنی،استاجل

بنابراین،ترسندمیاینها،ریزدمیفرودائماًمرکزشانومرکزشانگذاشتندراآنوشدندهویتهمآفلچیزهاي

سودمندیاسودمندیمماپس، نیستندسودمند،دارندماديمرکزوترسندمیمرگازچون،ترسندمیمرگاز

خدابرايیعنیدسودمن.نیستیمسودمندکهترسیممیمرگازاگر،سودمندیممترسینمیمرگازاگر،نیستیم

ما، کندپخشجهاناینبهرادیگرچیزتاهزارورااششاديرابرکتشماۀ بوسیلکهآوردهرامازندگی، سودمند

ازکهموالنامثلیعارفیک،باشدگرواجلبدستماریشنشویماگر،بشویمزندهحضوربهزودترچههرباید

.بشویمسودمندماتاکندکمکبایدمابهواقعاً،خوردمیشرابآنجا
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نمیمریضکهبودیمسودمنداگر،نیستیمسودمندخودمانبرايخودمانخانوادهبرايحتیماکهبینیدمی

، آیدمیروحیهايفشاراز،آیدمیاسترسازکهگیریممیراامراضبعضی؟ شویممیمریضامراچ، شدیم

نیستیمسودمند

جامن به فدا بادا این ساغرِ زرّین رایک قطره از این ساغر کارِ تو کند چون زر

بهزرمثلراتوکار،تسلیمسراز،آیدمیآنورازکهساغريازقطرهیک:گویدمی،دیگرهستندسادهابیاتاین

میخوبراحالتهم، رااتمعنويکارهمرااتماديکارهم،رساندمیسامانبهترینیعنی،رساندمیسامان

بیرونتکارطرفیاز،داريرازندگیاصیلشادي،نیستاینهاوکینهورنجشمثلمنفیهیجاناتآندیگر،کند

اما،دهدمیسامانزرچونراکارتپس،عملتوفکرتبهریزدمیزندگیخرداینکهبرايدهدمیسامانهمرا

نمیهمزرینساغرآن،ندهمراذهنیجاناینتا،بکنمزرینساغراینفدايراذهنیمجاننیا،راجانمباید

رااینو،خورينمیراآنوريمیخُماین،نشکنیراجهانمیمخیعنینشکنیراخُمآنتا:گفتههمبارها،آید

.آنورازمییاگیريمیوراینازمییا،دیمخورشاید،شکنیمنمیماحاالبگوییدشمانگیریدشوخی

آن را که براندازد او بسرت و بالین رااین حالت اگر باشد، اغلب به سحر باشد

منظورش،بیایدپیشسحرموقعکسیبرايبیایدپیشاگرزندگیبهشدنزندهوقیامتحالتاینگویدمی

آخروشودمیتسلیم،استسحرنزدیکوشودمیلیمتسدائماًکهکسییعنی،نیستپنجساعتصبحسحر

ایناتفاقبامرتبکهکسیهر، شبوزرومرزبهآییممی،شویممیتسلیمماموقعهر، شبآخر،شودمیشب

گذاشتهراهاشدگیهویتهم،همبالین،استذهنبستر، انداختهرابالینوبسترآدماین،کندمیآشتیلحظه

.شودمیبلند،دوراندازدمینهیکی،خوابیدهذهندرسرش

مراقب،کنیمتماشاراذهنماندائماً،باشیمآشتیدرلحظهایناتفاقبادائماً،باشیمسحرنزدیکازمایعنی

این،باشیمصبروهوشیارانهدردوآنهاانداختنوهاشدگیهویتهمشناساییحالدردائماًوباشیمذهنمان

نداشتهانتظارذهنتبهکهاستاینمعنیشهمباشداگر.آمدخواهدپیشحالتایندیگر،استحرسنزدیک

نیستمادستاین؟شودنمیچرا،بودمسحرنزدیکهمهاینمن؟شودنمیچراپسکردمرااینکارمنکه باش

کردیمکارخیلیماکههمهیناکنیدتوجهشمایعنیکنیمتوجهبعداًشایدما.بیایدپیشتا،کنیدمیصبر

بیستازپسبینیدمی.دهدمینشانشمابهراشماخودوراشماکندمیآینهدیگرگفتیواشیواشزندگی
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؟کنیقهرخواهیمی.دهدمینشانشمابهدارداالنو،جاستآندردیک،جاستآنهنوزکهنهرنجشیکسال

نمیبرخوب؟آیمنمیبرکینهاینانداختنعهدهازمنچطور؟نشدممتوجهرااینمنچطوربگوییخواهیمی

.نبوديسحرنزدیکاینکهبراي،نداريمعنويتواناینکهبراي،دیگرآیی

نزدیککجا، سحرمنزدیکوقتهخیلی،سحرایمنزدیکگویندمیدخوابیدنذهنتويدرفتنهمايعدهیک

راالبهودعاوجهدوجدشماهابیتیچندوهابیتیتکوهامثنويآنتويمرتبکنیمکارباید؟ هستیسحر

مستعملتوگفتاگرو،کنممیالبههستممن، هستیمنجنسازکنیمیالبهوقتی،شمابینیدمیمرتب

شدخواهیدحیرانمدتییکازپسشما، دیگرکندکاربگذارخوب،کنممیکاردارممننیستیعاملیهست

.کندمیکارداردخدادکردیمیفکرودکردیمیکارذهنیمنبادتهامکه

درنتیجه،شودمیمتوجهآدمیواشیواشرااینها،هستیمتسلیمکنیممیفکرنیستمتسلیمماهاموقعخیلی

کردمپیشنهادبارهامنوکنیتکرار،کنیتکراردوبارهوببینیرخآتااولازکهرابرنامهتماشايبهتعهدشما

ياجلسهیک اگروبخوانیدخانهتويبرویدراه،بخوانیدبلندصدايبابخوانیدتنهاخودتانراابیاتاینشما

میزندهدفعههررااینهاشنویدمیوخوانیدمیبلندکهوقتیدیدخواهید،بخوانیدبلند،بخوانیدنوبتبهدارید

میچقدر:بگوییداستممکنهمبازاستکلیدتکراروبینیدمیبهترراخودتانشمادفعههرواینها،شوند

بهآوردمیراشماتکرار،سحربهصبحبهآوردمیراشماکندمیکمککنمچکارکندمیکمک،شماگویید

التحاین:گویدمی، سحرينزدیک،خوب،متعهديوکنیمیتکرارهیوکنیمیتکراررااینهاموقعهر،سحر

.باشدرحسبهاغلبباشداگر

چیپسويآمدسحرکهنیستاینطوري،وایستیبایدمدتیجاآنحاال آییمیسحریعنی؟ سحريتوواقعاًتو

گوشتوانیدنمیبرنامهیکشما،کنممیاجرابرنامهیکمنايهفتهکنیدتوجه؟نرسیدمحضوربهچرا؟شد

.استسادهخیلی،نیستیدسحرنزدیک،کافیاندازهبهکنیدنمیارک،نیستیدمتعهدپس،بدهید

تا نشکنی از سستی مر عهدِ سالطین رازهنار که یارِ بد از وسوسه نفریبد

وسوسهونفریبدوسوسهازراشما،دیگرانذهنیمنواستخودتذهنیمنبدیار، بدیارکهمبادایعنیزنهار

ما راآنجنسچون،کندجذبهیراماتوجهبیرونازچیزيیک،هانجسويبهبشویمکشیدهمامرتبیعنی

اتفاقماذهندرفکرازبعد،فکرازبعد،فکرازبعدفکرکهطوريبه،داریمراچیزهاخیلیجنسماوداریماینجا
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مابهندادنماناودیگريازپسیکیماذهنازفکرهاگذشتیعنی.استوسوسه،دهدنمیامانمابهوافتدمی

راتووسوسهاینباشمواظبگویدمی.استوسوسهاینباشیمزندگیجنسازوباشیمآراملحظهایندرکه

وسست،استحالبیوسستاینولی،استزنده،استتیززندگیاینکهبراي،کندمیسست،کندمیشل

.جنبشیدازپروتیزیدواقعاًیاسستیدشماببینیدشماببینید.کندنمیحرکتیعنیبیحال

ایناستتیزایناندازدمیکندمیشناساییبیندمیراهایششدگیهویتهمکندتماشارااشذهنکسیهر

یکی را شناخته بودم،وشناسیممیبعداًوشودمیچهببینیمحاالگویدمیکسیهر،داردسیل،کندمیحرکت

کاردارمرویش،شناختمراهایمرنجشازیکی،شودمیچیببینمحاالناختمشراهاشدگیهویتهمازیکی

.کنممی

آدمیعنیسالطینتمام،استالستعهدهمانازلیعهد، شکستهراازلیعهدسستیاز،استسستآدماین

شما،سستیازیمبشکناستممکنماو،دارندراازلیعهدسالطین،کردندحفظراازلیعهد،الناوممثلهایی

؟هستیدمنجنسازشماپرسیدهآن.هستمتوجنسازمنگفتیدخدابه،بودیدخداجنسازآیدمییادتان

توجنسازمن،بگوییدبایداالنهمین.بگوییدلحظهایناتفاقبهرابلههمانبایداالنخوب.بله:گفتیدشما

است، که من از جنس اتفاق نیستم بلکه از جنس لحظهایناتفاقبهگفتنبله،هستمتوجنسازمنگفتن.هستم

شویدمیآنجنسازکهلحظههرو.کندمیالستهمانجنسازراشمالحظه ایناتفاقبهگفتنتو هستم، بله

راوا؟نهیاایدشکستهراخداعهدسستیازببینیدکنیدسوالحاال.شکنیدمینهگرووریدآمیجابهراعهد

.هستیدزندهاوبهپسشناسیدمیاگر،شناسیدمی

جوگر زخم خوري بر رو، رو زخمِ دگر می

رستم چه کند در صف دسته گل و نسرین را؟

مناینکهبراي،زدندذهنیتمنبه،زدندسطحتبهیعنیزدندصورتتبه، زدندصورتتبهزخمیاگرگویدمی

انداختنشفرصتاینکهبدانو،راشدگیهویتهمکرديشناساییتوکهافتاداتفاقیاگر،استسطحذهنی

تواینکهبراي،بشويکوچکهمبازدیگرجايیکبرو،ذهنیمنبهنسبتشديکوچکجایییک، اگراست

مینگاهجهانبهمرتب،هستیالجنگدریعنی،هاییشدگیهویتهماالنجنگدروهستیپهلوان،رستمی

دستهشمامثلپهلوانیبهکهآیندنمیجنگایندر، نیستمتومن،نیستمتومن،نیستمتومن:گویی، میکنی
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پولبا،داديدستازراپولت،کنمپانسمانبیاخورديزخم،استکردنپانسمانهمینرزۀ دست،کهبدهندرز

پیشنهاد؟ هچیاهاین،بخوررامشروبگیالساینحاالبیا،بدهمقرص،بدهمتسکینتمنبیا،بوديهویتهم

راخودشکسیهر، باشددیگرشناسایییکدنبال،باشددیگرزخمدنبالبایدکهستاکسیبهگلۀ دست

:خوانممیهمرارباعیاین،کندارزیابی

1392مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

، منشینمی تاز چو گوی، پیشِ چوگانامروز مراست روزِ میدان، منشین

راحت، منشین،کنندنمیولوگرفتندراماتوجهکهچیزهاییبا،هاشدگیهویتهمباماستجنگروزامروز

، بزندچوگانبابگذارشوتسلیمیعنی،گويچوتازمی:گویدمیببین، ذهنبسترتوينخواب،نباش

2466بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

المکانومکاناندردویممیفَکانکُنحکمچوگاهنایپیش

،کندمیفکرشماطریقازاولحظهاین،زندمیاولحظهایناستگويحرکتمثلماحرکتماتازیدن

فکرخودتتوپس،اندازينمیتیرتو،اندازممیتیزشماطریقازمنگفتهخدا، حقگفترمیتاذْرمیتما

روزوبزندراشماگويبگذاريباید،هستلحظهایندرچوگانپس، شینمنچوگاتپیشگويچوتازمی،نکن

راهمینشماستقیامتلحظهاینواستمیدانروزکهدانستیدمیشما،استمیدانبهرفتنروز،استنمیدا

.گویدمی

امروز قیامت است، ای جان منشینمردی بنما و مهچو حیران منشین

دنبالبایدشودمیانسانچههرگفت،باشانسان،بدهنشانانسانیت،بدهنشانيمرد،بدهنشانمرديبیاتو

کسیهرقیامت،استقیامتلحظهاینیعنیامروز،کنمچکارمنشینحیرانذهنیمنمثلتو،باشدکلیهوش

گفتیمهمهاین،منشینبیکار،منشینجاناي، استقیامتشامروز،کندمیزندگیزمینکرهایندرکهاست

:بخوانمبرایتانرامثنويازقسمتیکبدهیداجازه، دیگرکنیدچکارکهدانیدمیشما

3030مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بیان آنکه روح حیوانی و عقل جزوي و وهم و خیال بر مثال دوغ اند و روح که باقی است درین دوغ همچو روغن، پنهان است
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دوغمزه،استپنهانروغنوکرهطعممثلماباقیروح،استتوهمکهماذهنیمنایندر: کهبگویدخواهدمی

مناین،ستاذهنیمنهمیندر،االننیستخداپیشماخالصهوشیارياینپس،کجاروغنوکرهمزه،کجا

االنولی،شودنمیدیدهظاهرچشمبا،استپنهانآنتويروغنوکرهو،استدوغشبیهمادروغاینذهنی

وکرهاینتابدهدتکانبایدموالنامثل،بدهدتکانرادوغخمرهاصطالحبهایناستبلدکهکسییک:گویدمی

.استسادهخیلیخوانممیبرایتانسریع،بشودجدادوغازروغن

چو طعمِ روغن اندر طعمِ دوغهمجوهرِ صِدقت خَفی شد در دروغ

طعمدرروغنطعمشدنپنهانمانند،ذهنیمندروغدرشدهپنهان،ماستحضورهکماراستیجوهریعنی

.بجنبانیددارد می گوید رادوغبایدولی،گیرندمیدوغازراکرهیاراروغنکهدانیممیماۀ هم،دوغ

راستت آن جانِ رَبّانی بُوَدآن دروغت این تنِ فانی بُوَد

؟ساختهرادروغاینچیزيچهاما،استدروغینتوذهنیمنپس،استفانیتناینتوذهنیمنتودروغ

ذهنیمنیکفکرهاچرخشاثردراینکهشناساییبا،چیزهاباشدههویتهمرفتهکهشمااصل،هوشیاري

ارمااستاديیککهحالیدر،بشومبیدارتوانممی،هستمذهنیمناینکنممیفکرهنوزمن،آمدهبوجود

رااینهاکهدفعههر،کنیدتکراررااینهاگویممیوآییدمیشماهفتههر،جنباندمیراماداردموالنا.باندبجن

جانآنراستتان، شودجدانتادوغازتانکرهکه،استادیکبوسیلهشویدمیجنباندهشما،کنیدمیتکرار

،ماستراستاین،هستیمخداامتدادگفتیمکه،شماستخدائیتیعنی،شماستخداییجان،شماستربانی

.ماستذهنیمنهمینهممادروغ

روغنِ جان اندرو فانیّ و الشسال ها این دوغِ تن پیدا و فاش

برکه،باالآوردمیراشاذهنیمنکسیهر،استظاهروآشکارذهنیمندوغ،ماتندوغاینکهسالهاست

بهترینمنباورهايگویدمیکسیهر،دانممیمنگویدمیکسیهر،استجدائیوهاشدگیهویتهماساس

پیدادوغپس،باشدبرترهمهازخواهدمی،بشودکوچکنیستحاضرو،منبعنوانشودمیبلندکسیهر،است

.استفاشو

یک،استفرشتهیکذهنیمناینتويکهکندنمیفکراصالًکسی،استحقیروفانیوااندرجانروغناما

زندهخداابدیتبه،ودشبزندهخدانهایتبیبهوعقببکشدتواندمیکه،استخدائیتیک،استهوشیاري
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جهانبهوبگیردرازندگیبرکتتواندمی،بشودوحیمحلتواندمی،کندتجربهراجاودانگیدتوانمی،بشود

.اندنگرفتهراشاکرههنوز،استپنهاندوغتويدرروغنآناینکهبراي، رااینهاداندنمی،کندپخش

ایدوغ را در خُمره جنبانندهایتا فرستد حق رسولی، بنده

میسعیشماهماالن،هاآدملیتقاازغیربه،انددوغهمهجهاندرکلیطوربهیعنیهستوبودهاینطوري

دوغازبشودجدایواشیواشتانکرهتا،بجنباندراشمادوغة خمرموالنابرنامهاینطریقازبدهیداجازهکنید

خمرهدربیایدکه،موالنامثلشدهزندهاوبهکهايبندهیابفرستدپیغمبري،بفرستدرسولیخداگویدمیتا،تان

دوغمرهخکهشویدمیمتوجهاالنشماپس.بجنباندبدهنداجازهبیایندهاخمرهاگرالبته،بجنباندرادوغها

بهترینازیکیموالنا، واستموالناموردایندراستاداینوبجنباندوارداستادیککهبدهیداجازهبایدراشما

مدتییکبایدولی، کوتاهیمدتازپسبشودجدااشکره،بحنباندراشمادوغة خمرتواندمیکهاستاستادان

.استخوبتکرار،استخوبتعهدگویممیهمینبراي،بجنباند

تا بدامن من که پنهان بود منتا جبنباند به هَنجار و به فن

درمناصلیمناینکهبدانمسرآخرمنکه،بجنباندرامادوغة خمردرست، اصولوروشبابیایدشخصاینتا

میگرفتنداصلارشانذهنیمنهمین،دانندنمیراموضوعاینکهايعدهیک،بودهپنهاندروغینمناین

زندگیکهبدهنداجازهنیستندحاضر،استدانشبهترینهویتمهمبا آنمنکههمدانشیواستهمینگویند

.بجنباندراهاآن

در رَوَد در گوشِ او، کو وحی جوستای کان جزوِ اوستیا کالمِ بنده

پس،هستیموجوحیماکه،ماگوشبهودبر،شدهزندهخدابه،خداستجزوکهموالنامثلايبندهکالمیا

کهباشیدتوانستهواقعاًشماهاازبرخیاستممکنولی،بجنباندراماة خمر،کنیمپیدارایکیبایدماخالصه

وبجنبانیدرادیگرهايخمرهتوانیدمیشماوشدیدلصاخکَره شماوکردهجداراشماکرهزندگی،بدهیداجازه

ازچه جورياستبلد،شودزندهخدابهکسیهر، شدیدزندهاوبه،دیگرشدیدخداجزوشما،شدهاینطورياگر

.بگیردکرههادوغ
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آنچنان گوشی قرینِ داعی ستاستمؤمن، وحی ما را واعیاُذْنِ

کهگوشیپس،نگهدارندهوگیرندهیعنیواعی، داردمینگهوگیردمیراوحیمؤمنگوش، گوشیعنیاُذن

یعنیداعی، باشدکنندهدعوتتواندمیگوشیچنینیکپس،استواعیاینداردمینگهوگیردمیراپیغام

یکبایدشما،بحنباندرامادوغة کوزتواندمیواستمؤمنپس،شدهزندهزندگیبهکسیهر،کنندهدعوت

تعهدبااگر،جنباندمیخوبرادوغهايخمرهوالناماینکردیمپیداراآدمایناالنماکنیدپیداراآدمیچنین

راشدگیتانهویتهمشناسیدمیراذهنیتانمنشما،،مدتکوتاهتریندرواقعاً،کوتاهیمدتدر،کنیدعمل

جداتاندوغازتانکرهتمامکهبینیدمییکدفعه،اندازیدمیراآنهاوشناسیدمیرادردهایتان،شناسیدمی

.شناسیدمیرادوغکرهبعنوانیواشواشی،شده

پر شود، ناطق شود او در کالممهچنانکه گوشِ طفل از گفتِ مام

زبانباالخرهو،شودمیپربنابراین،شنودمیرامادرهايحرفوقتیطفلگوش:گویدکهمیزندمیمثالاالن

می،کندمیبازراذهنزبانهمینو، شودمیپرگوشش،کندمیگوشمادرشهايحرفبهبچه،کندمیباز

میهمبعداًوعارفیکحرفبهیا،باشدشنوازندگیبهیاگوشمانبایدطفلبعنوانهمما:کهبزندتمثیلخواهد

به،رسیدپیغمبريبهگهوارهدرعیسی:مثالًگویدمی،زندمیمثالتاچند،کنیدجهدودجبایدشما:کهگوید

به،استسالتانسی،استسالتانچهلشمااگر،هستنداستثناءاینها،همینطورهمآدمحضرت،رسیدحضور

هگهواردرراایشانحاال،بیاییدراشمامسیحمثلبایدخداکهنکنیدفکر،کارکنیدبایدشما،نرسیدیدحضور

، کنیدکوششبایدشماپس،نکنیدجهدوجدشماوبرساندحضوربهسالگیسی،سالگیبیستدرراشما

گفتِ مادر نشنود، گُنگی شودور نباشد طفل را گوشِ رَشَد

وشنودنمیرامادرحرفاینصورتدر،باشدنداشتههدایتگوش،باشدنداشتهشنواگوشطفلاگرگویدمی

،بودیمکرزندگیبهتنسبابتداازهمما.شودمیهماللحتماً،باشدرکَايبچهاگراینکهیعنی.شودمیالل

بستنمعادلکردنبازراگوشاینحاال،نشنیدیمرازندگیمادرهايحرف،کنیمنمیبازرازندگیزبانهماالن

دفعههرو،نکنیدستیزه،نکنیدخوبوبدشمااگروکنیدکمقضاوتشمااگر،استذهنیگوش،استگوشاین

ووحیزبانیواشیواش.بشودزبازندگیحرفبهگوشتانکهداردامکان،نشویدتحریکو،نشنویدگوشاینبا

.کنیدباززندگیزبان
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میتوجهپس،شدهبازذهنیمنحرفبهزبانمان،زنیممیراذهنحرفاینکهبراي؟زنیمنمیخردحرفماچرا

رابیرونیچیزهاماگوشچون،اولازایمبودهرکَچونورندکَهمهاانسانازخیلی:کهبگویدخواهدمی،کنید

.نیستیمبلدراخردزبان،نیستیمبلدرازندگیزبان،شدیماللاالن،شنیدهمی

ناطق آنکس شد که از مادر شنوددایما هر کَرِّ اصلی گُنگ بود

اللنییعهمگنگاستکرکهکرپسشودمیهماللشودمیهمگنگاصلیکرشهمیهیعنیدائماًگویدمی

مهمچیزکنممیتکراردارممنطورهمینبچهکهطورهمین،بشنودمادرشازکهشودمیکسیناطق، است

راخداهايحرفبایدخدابچهبعنوانما،کندمیباززبانشنودمیرامادرشهايحرفبچهبشودشنیده

:داردعالجولیاللهم،هستیمآنبهنسبتکرهم،ایمنشنیدهچونکه،کنیمبازراخدازبانوبشنویم

که پذیرای دَم و تعلیم نیستدانکه گوشِ کَرّ و گُنگ از آفتی ست

آفتآندانیممیکهاستآفتیازهممااللیوماکريپس،استآفتیازاللوکرگوشکهبگویدخواهدمی

درشنویمنمیحرف زندگی راچون،ویمبشنرازندگیحرفماگذاردنمیکهاستذهنیمنهمین، آفتچیست

،داریمجسمیهوشیاري،استماديمامرکزاینکهبراي؟ شنویمنمیرازندگیحرفچرا.مانیممیاللنتیجه

بله؟ بله؟گویندمیچیمردم،داریمتوجهماحرفبهبیرونیجسمیچیزهايبههمیشه 

22، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال

لدّوابِّ عنْد اللَّه الصّمّ الْبکْم الَّذینَ لَا یعقلُونَإِنَّ شَرَّ ا

همانا بدترین جنبندگان به نزد خدا کران و الالن اند که نمی اندیشند

وخدابهنسبتاستکرکههرکسی،خدازبانبهنسبتالالنوکران: گویدمی،استقرآنآیهاینکنیدتوجه

بدترینگویدمیاینها،استبازدنیابههمگوشش،اندیشدمیذهنیمنبوسیلهپس،اوزبانبهنسبتاستالل

رمدمیاینهاازدانش،باشندداشتهدانشاینهاگذاردنمیخداقهرگفتخواندیمهمامروز.هستندجنبندگان

بدترینهمانا،هستندقرآنآیهاینها:گویدمیاینطوريهماالن،ذهنیمنازغیرداردعقلجسمیهرگفت

کهعادياللو،گوشبهنسبتکر،هامعمولیالالنوکراننه،هستندمعنويالالنوکرانخدانزدبهجنبدگان

،دهدمیتشکیلرازمینکرهمردماکثریتکهمعنويالالنوکران،نهاینها،نه،بینیممیخیابانوکوچهتويما

:می گویداینبهخوردمیکهخوانمبپنجمدفترازهمبیتدواین
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2148مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

وآنگهان چون لب حریفِ نوش شوگوش شولب و بیچند گاهی بی

میرازندگیصدايموقعآن،کنخاموشراذهنتوراحسیگوشهمین،ببندراگوشتونزنحرفمدتییک

نوش،شودمیعسلقرینتولبکهدیدخواهیوکنیمیباززبانوشنويمیرازندگیمادرصداي،شنوي

کندمیتوصیهموالناپس،شودمیجاريزندگیشادي،شودمیجاريزندگیحرفتوزبانبهیعنی،عسلیعنی

،غیبیصداهايبهبشودبازمانمعنويگوشتا،کنیمخاموشراذهنمانمدتییک

ه یک روز امتحان کن، گنگ باشخواجچند گفتی نظم و نثر و رازِ فاش

یعنی،باشاللکنامتحانهمروزیک،توکرديکاررازهاکردنفاشونثرونظمبصورتچقدر:کهگویدمی

یکموقعآن.شودمیچهببین،نشوتحریک،نشنورابیرونصداهاي،کنکرراحسیگوشاین،نزنحرف

کنیدتوجهو.کنیمیبازرازندگیزبان،کنیمیباززبانیکدفعه،بشودبازاتمعنويگوش،کنیامتحانمدتی

،زندمیحرفیکدفعه،کندمیگوشبچهببیندشما،نیستمادستاینوکندمیباززبانبچهکههمینطورکه

کارنایباشدسالمبچهگوشاگرکهگفتامروزو،شودمیانجامطبیعیبطوربچهرفتنراهوزدنحرفعملاین

چهو،کندمیباززبانجوريچهبچهکه،کنیدحلّراموضوعاینواقعاًتوانیدنمیذهنباشما،گیردمیصورت

.افتدمیاتفاقطبیعیبطورولی،برودراهکهگیردمییادجوري

مانويمعگوشکهشرطیبه،گیردمیصورتخودشذهنتوجیهوذهندخالتبدونهمکردنباززبانیکیآن

.زباناینبهنسبتبشویماللماوبشودخاموشماذهنکه،شودمیبازموقعیمامعنويگوشوبشودباز

:گفتخوانممیدوبارهاستمهمکهداشتیمرابیتاینهمگذشتههفتهدر

1839مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ا از هَذَیانِ آن و اینپنبه هنیم گوش ردور کن این وُحوش را، تا نکشند هوش را

خالصهوشآیندمیاینهاگفت.آوردپایینوحشیحیوانات،وحوشحددرراذهنیهايمنقبلهفتهموالنا

ولیجهانبهنسبتشویدمیکروشویدمیاللمدتییک،کنیدمی کارخودتانرويشما،کشندمیراشما

نمیکهکنندمیاذیتاینقدر،بشنویدراوريآنپیغاماهیدخومیشما،دارندنمیبردستتحریکازاینها

حسیگوشگذارندنمیوشودمیبازتانحسیگوش،بگوییدچیزيیکشودمیبازتانزبانباالخرهتا،گذارند
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آنواین،آنواینهذیانتاگوشتبهبنهپنبهوکندوررااینها:گفت.کنیداللراتانزبانوببندیدراتان

همرااینهابله،صحبتازقسمتاینبهخوردمیکنممییادآوريفقط.نشنوي، داردذهنیمنکههرکسییعنی

:گویدمیقصهآنازموالنا

حجابِ مادر و دایه و اِزابییا چو آدم، کرده تلقینش خدا

کردهتلقینرااینخداآدمضرتحمانندکهستااینهمجورشیک،کنیمکاربایدماکهبگویداالنخواهدمی

مواردبرخیدرتواندمیزندگیپس،سببمعنیبهازا،استنبودهکاردرجهانیاینسببودایهومادرو

دوباره.ندارندعمومیتو،هستنداستثنایینقاطاینهاولی،برساندحضوربههرسنیدرراکسییکاستثنایی

.زندمیدیگرمثالیکدارد

در والدت، ناطق آمد در وجودمسیحی که به تعلیمِ وَدودیا 

.زدنحرفبهکردشروعتولدازپسیاگهوارهتويکهمسیحمثلیا

که نزاده ست از زنا و از فساداز برای دفعِ هتمت در وِالد

وذهنیمنزاکهدهدمینشانوهمآناستاستثناءبنابراین، بودرساندهحضوربهخدارامسیحگویدمی

،نداردوجودچیزيهمچون،برسدحضوربهانسانوبشودترکیبوکندزناهوشیاريبابیایدذهنیمناینکه

کارایندروبجنباندبایدايجنبانندهیکباید،استدوغمثلانسانکهاستکردهشروعاولازکهباشدیادتان

شعرها،بدهیدگوشبرنامهاینبه،کنیدکاربایدشمایعنی،دبگذارداردتواندرهرچهخودش،کندکوششباید

روي،بپذیرید،بینیدمیچهآنجاببیندکنیدمراجعهتانذهنبهکنیدمراقبه،برداریدیادداشت،کنیدتکراررا

راشماهوشیاريآیدمیذهنیتانمنکهنباشیدامیدآنبهوبگذاریدخودتانرويرانورافکنکارکنیدخودتان

.شودنمیچیزيهمچوننه،کنیدمیباززندگیزبانشماورساندمیحضوربه

مردیکبانزدیکییاشوهربدونمریم، استقرآنآیههمانطور که می بینید خالصه: کهبگویدخواستمیپس

ما،استحاملهمانیذهمناوسفَنَباگویدمیما،دانیدمیکههمینطور.استسمبلیکاینوبودشدهحامله

اینمالماهوشیاريیعنی،ایمنشدهحاملهجهانیاینچیزهايبوسیلهوایمآمدهآنورازکههستیمهوشیاري

منبوسیلههمهاینهاوفسادوزناو،استنشدهمسیح،مسیحزناوفسادطریقازاینبنابرپس.نیستجهان
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بطوربرساندحضوربهراکسییکخودشزندگیبایدیا،نداردیدخالتکاراینتويذهنیمنخالصه،ذهنی

:استایناشنتیجه،بجنباندايجنباندهیا،استثنائی

که صفاتِ او ز علّت ها جداستتعلیم بُد ناطق، خداستآنکه بی

هايعلتازهمخداصفاتکه.خداستاو،استناطقتعلیمبیکهکسییاباشدناطقتعلیمبدونهرکسی

:گیردمینتیجهاینجاحاال.دانیممیرااین،جداستجهانی

تا که دوغ، آن روغن از دل باز دادجنبشی بایست اندر اجتهاد

شمادوغکه،بکنیدکوششوسعیاینقدروموالناازاستفادهبابجنبیدبایدشما،کوششوسعییعنیاجتهاد

هايمن،نجنباندبدمعلم،بجنباندبایدعارفیکیعنی،بجنباندیذهنمندبگذارینبایدو.بدهدپسراروغن

نباید،خمرهجنباندنازشدحاصلکرهمقداریکاگر،کنندمیدوغبهتبدیلآدمبدترآنها،نجنبانندذهنی

:اولشبکنندیعنیخشمگینراشمادوباره،شندبکُراشماهوشیاريبگذاریدآنواینومردمهايهذیان

دارمیدامنشزیربهبیداردلایناستچراغ

.استشروشورازپربسیارجهاناینکه،باشآمدهبوجودحضوراینمراقب

دوغ در هستی برآورده عَلَمروغن اندر دوغ باشد چون عدم

مینمگویدمیکندمیبلندراعلَمشذهنیمن،شودمیبلنددوغ،شودنمیدیده،استعدمدوغدرروغن

جسمیهوشیاريچوندوغولی،دارمتنتظاراامن،دارماعتراضمن،شومنمیتسلیممن،هستمبلدمن،دانم

وگرفتیدیاددیگررااینها.شویدبلنددوغمثلدیگرخواهیدنمیشما،بله،خواهدمیزندگیجهاناینازدارد

.نکنیدبلندهمرادوغعلَمو،جنباندبموالناراتاندوغبگذارید،گیریدمییادامروزشما

مناید، اصل، اوستوآنکه فانی میمناید، هست پوستآنکه هستت می

آنازاثرياستفانیاالنکهچیزيآنو،استپوستاین،منودانممی:گویدمیشودمیبلنداالناینکه

ماکره،رامابجنبانندکهایمآمدهاینبراي،یمجنبانمیآنبرايرادوغو،استآناصلروغنوکرهآنونیست

آمدهاینبراي،استمنطبقهوشیاريرويبرکههوشیاري،حضوریعنی،کننددرستروغنماکرهازوبگیرندرا

.بمیریمدوغوبمانیمدوغکهایمنیامده،ایم
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تا بنگزینی، بنه خرجش مکندوغ، روغن ناگرفته ست و کَهُن

چند،استکهنهواستنشدهگرفتهشاروغن،ماشخصحتیوبشریتدوغ:گویدمی،استمهمخیلیبیتاین

رااشکرهوراشاروغنو،کندمیزندگیذهنیمنبصورت،کندمیزندگیدوغبصورتبشرکهاستمدت

نکرديجدادوغاینازارکرهیاراروغنتانصیحتبعنوانگویدمیمابه،راخدائیتشیعنی،پنداردمیعدم

شوبلند،باشخاموشروزيچندامتحانبراي:گفتهمباال،نزنحرف،هستیخاماالنیعنی،نکنخرجش

پیغامکهزمانیتا،نکنخرجشنکرديجداراکرهتا،جهاناینبهنسبت،کنکر،کناللگفت،خاموشراخودت

.يدارذهنیمن،دانممینگو،آیدنمیآنوراز

تا مناید آنچه پنهان کرده استهین بگردانش به دانش دست، دست

یکبودنفریکاگرراخمرهاینکهدانیدمی،دستدست،بگرداندموالنابگذار،فنبادانشبهبگردانبنابراین

توياهاروستتوياستیادممن،خاصیفنباکشیدمییادادمیهلیکیبودنفردواگر،دستآنباودست

جداکرهدوغاینازتا،جنباندندمیراکوزهایننفريدویانفريیک،کوزهدراینکهیا،ریختندمیمشکی

راچیزيآنذهنیمنیعنیدوغاینتابدهتکانشلحظههریعنیبگرداندستدست:گویدمیبنابراین،بشود

،آیدمیدردشدوغاین،خیزدمیبردردکههاستنیدنگرداایندراینوبدهدنشانتوبهفاشکردهپنهانکه

،کنصبر،بکشهوشیارانهدردپس،آمدخواهددردتانبدهندتکانهمراشمادهندمیتکانشکوزهتووقتی

.بشودجداکرهتادوغآنمثلکنصبر،کنصبر،کنصبر،بیانداز،ببینناظرحضوربصورت،باشذهنتمراقب

البه مستان، دلیل ساقی استانی دلیلِ باقی استزآنکه این ف

ذهنیمناین،داردباطنیمعنییکظاهريهر:گفتدیگرگفتیمهمقبالً، بینیدمیکهفانیچیزایناینکهبراي

آفلچیزهادهیممیتشخیصمااینکه،داردوجودباقییکمادرکهستاایندلیل،راماترساندمیکهفانی

میتشخیصرامیراییوقتی،هستیمنامیرایعنی،مابودنباقی؟دهدمیتشخیصمادرخاصیتیهچ،هستند

مناینوفانیظاهراین.بدهیمتشخیصرامیراییتوانستیمنمیبودیممیراگرنهوهستیمنامیرایعنیدهیم

حضوربردلیلذهنیمنره،استکرهبردلیلدوغیهر.ماستباقیقسمتآنبردلیل،ترسدمیکهذهنی

.استآنمعنایش،است
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یکپس،کنندمیالبهموالنامثلمستانیببینیدشما،استساقیدلیل،کنندمیالبهمستانبینیدمیاینکهو

،استدادهشراباوبهکسییک،شودنمیمستآدمکهخوديبیگرنهوکردهمست،دادهشرابآنهابهکسی

منازشماخالصهوشیاريکه،بجنبانداینقدر،بجنباندموالناهمراشمابدهیداجازهبایدهکدانیدمیشماپس

.بشودجداذهنی
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