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2562مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

یکی فرهنگ دیگر، نو، برآر اي اصلِ دانایی

یی از نو، که اَلحق سخت بیناییببین تو چاره

تو تابانها چو گوهرها ز نورِ لَعلِبسی دل

قندت شکَرخاییبسی طوطی که آموزند از 

زدي طعنه که دود تو ندارد آتشِ عاشق

گر آتش نیستش حقّی، وگر دارد، چه فرمایی؟

برو اي جانِ دولت جو، چه خواهم کرد دولت را؟

من و عشق و شبِ تیره، نگار و باده پیمایی

بیا اي مونسِ روزم، نگفتم دوش در گوشَت؟

تا بیفزاییکه عشرت در کمی خندد، تو کم زن

گویی کجا شد مکر و دستانت؟دال آخر نمی

پاییدست و بیچو جام از دست جان نوشی، از آن بی

بیزيبه هر شب شمسِ تبریزي، چه گوهرها که می

چه سلطانی، چه جان بخشی، چه خورشیدي، چه دریایی
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.کنممیآغاز2562با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

2562دیوان شمس، غزل شماره مولوي، 

یکی فرهنگ دیگر، نو، برآر اي اصلِ دانایی

یی از نو، که اَلحق سخت بیناییببین تو چاره

اصلبیاور،جدیدمتفاوتفرهنگیک: گویدمیاینطوريهستیم،ماخودوخدایازندگیکهداناییاصلبهخطاب

ریشۀ همماهستیم،اوجنسازهستیماوامتدادچونهمماوخداستریشۀ داناییوداناییریشهیعنیدانایی

گفتیمبارهاو.چسبیدیمآنهابهوشدیم،هویتهمذهنیچیزهايباباشدذهنکهسطحدرمنتهاهستیم،دانایی

درستذهنیبافتیکذهن،درآنهاتغییروذهنیچیزهايبهباشیمماکههوشیاريیاخداامتدادچسبیدنکه

کهراذهنیمنآنهستیمداناییاصلکهانسانهاماو.ذهنیمنگذاشتیمرااسمشواستمنشبیهکهکندمی

. گرفتیمخودمانآیدمیبوجودذهندرفکرهاسریعتغییراز

همانیدهوشودمیذهنواردجهاناینبهآمدنازپساست،فرمبیهوشیارياستهوشیاريهمانانسانپس

دهندمینشانماحستاپنجاینکههمبیرونیچیزهايوبیرونیچیزهايذهنیمفاهیمبهچسبدمییاشودمی

بودنخدا،امتدادهوشیاري،بعنوانماوشود،میارائهمابهفکرصورتبهدیگرتايسهوشنیدنودیدنمثل

یکذهندرکنندمیتغییرمفاهیماینچونو.بدهیمهویتحسبدهیم،جانحسذهنیمفاهیماینبهقادریم

زندگی،روشیکذهنیمنآنوهستیم،آنکنیممیفکرماابتداکهآیدمیبوجودذهنیمنیامصنوعیمن

.کندمیتحمیلمابهزندگیشیوهیکزندگی،فرهنگیک

احساسطرزکند،میتعیینراماعملوتفکّرطرزواقعدرکهکندمیتحمیلمابهذهنیمنکهشیوة زندگیاین

.دردهاستوچیزهاباشدگیهویتهمهمانمرکزاینکهگیرد،میسرچشمهمرکزيیکازکندمیتعیینراما

راعملهایشورافکرهایشانسانکنار،بگذاریمانسانهاماخواهدمیموالناکهشیوة زندگیایندردیگربعبارت

فرهنگیاذهنیمناساسبرکردنعملوکردنفکرطرزوگیرد،میشدههممامرکزکهذهنیمرکزیکاز

منشأهمدردهاوشوندمیانباشتهدردهاو.کندمیدردایجادآنازپسکند،میکارسالگیدهحوالیتاقدیمی

. شوندمیفکرها
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راذهنیمنقدیمیفرهنگاینکهبگویدخواهدمیدانایی،اصلايبرآرنودیگرفرهنگیکیگویدمیوقتیپس

واحساسوفکرروشیکواست،کلعقلخداست،داناییبهمربوطهمداناییاینریشۀ دانایی،ايکنار،بگذار

وفکرکهذهنیمنفرهنگبراساسانساناستمدتها.انداختیمتأخیربهراکاراینماالبتهکه. بیاورجدیدعمل

پیداآنازخروجبرايراهیواستزندانیذهنشدروکند،میزندگیاستدردهااساسبراحساسوعمل

.کنیدنگاهخوببیتاینبهشمابرویمجلواینکهازقبلو. کندنمی

.دهدمینشانابیاتاکثردرهستیم،یکیخداوماکهدهدمینشانکهرا،وحدتکهاستاینهنرشواقعاًموالنا

صحبتهمماباولیکندمیصحبتخدایازندگیباکهآیدمینظربهداناییاصلاي.استهمیناشیکی

دانایی،اصلايبرآرنودیگرفرهنگیکی.کندمیصحبتیکیآنباهستیم،یکیکهخداومایعنی.کندمی

کهاندیشیده،ذهنکهقدیمفرهنگبراساسچارهنهبیندیش،چارة جدیديیکیعنینو،ازايچارهتوببین

جمعیسطحدرهموفرديسطحدرهمجنگوستیزهوجداییسرآخروکند،حلنتوانستهرامسائلشعموماً

.کردهپیداادامهوشدهتثبیت

ایناینکهیعنیاست،بینابسیاربنابرایناست،ریشۀ داناییآنچونانسانحقیقتاًوانصافاًالحق،: کهگویدمیو

ازمااینکهدركتواناییرا،موضوعایننفهمدکهنیستاینطوري.فهمیدمیکامالًشماباهمزنیممیاالنراحرفها

دركماراکند،میاوجنسازهوشیارانهدوبارهراماتسلیموبشویمتسلیمتوانیممیوهستیمزندگیجنس

.هستیمبیناسختاینکهبرايکنندمیدركهمه. کنیممی

تسلیمنکردهپیداراهکهذهنیمنفرهنگبهتوجهباهمهمهستیم،اوجنسازماکهکندمیاشارههمبیتپس

تسلیمبایدماپسبشویم،رهاقبلیشیوة زندگیقبلیفرهنگازایمنتوانستهمایعنیکند،میپیشنهادرا

ذهنیشرایطبدونیعنیشرطوقیدبدونهستلحظهایناتّفاقپذیرشکنم،میتعریفدوبارهتسلیمو.بشویم

رادوهرو.کندمیخودماناصلجنسازکند،میخداجنسازیعنیداناییاصلجنسازراماکهقضاوتازقبل

شیوة زندگیازبشویمرهااینکهبراياما. کندمیاشارهمستقیمغیرومستقیمطوربهرادوهرکندمیپیشنهاد

.بشویمتبدیلبایدبیاوریمنوفرهنگوقدیمیکردنعملوکردناحساسوکردنفکرو

ازکهذهنیمنبشناسیم،بایدرافرهنگشوراذهنیمنمشخصاتهستیم،بیناسختچونشدنتبدیلبراي

جهاناززندگیشتوقعوشدگیهویتهموهمانیدگیو.شودمیتشکیلجداییاساسبرشده،تشکیلفکر

ازجسمیهوشیاريبابیند،میدارندفرمکهچیزهاییبنابراینودارد،جسمیهوشیاريذهنیمن. استبیرون
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آنهاودارد،زندگیتوقعآنهاازشناسد،میذهناًراآنهاودارندشکلدارند،فرموهستندبیروندرکهچیزهایی

.کندمیایجاددردورنجدمیبدهندزندگیمابهتوانندنمیچون

انباشتگیواست،بیرونیچیزهاياززندگیانتظارواستجداییوشدگیهویتهمبراساستشکیلشاوالًپس

کارشحاصلمدتییکازپسبنابراینپسهست،همدردهاباشدنهویتهمیاهمانیدنهمینطورواستدرد

احساسباشد،خشمباشد،ترسباشد،کینهباشد،رنجشخواهدمیدرداینبگیریدشمااست،دردمقداریک

کهاستچیزهاییاینهاباشدمقایسهباشد،حسادتباشد،اضطرابباشد،نگرانیباشد،گذشتهبهنسبتتأسف

.نکندمقاومتلحظهایناتّفاقمقابلدرکهنیستذهنیمنهیچوکردهدرستمابرايفرهنگبعنوانذهنیمن

ایناتّفاقباستیزهومقاومتبادهد،میادامهزندگیبهمقاومتباذهنیمنوکندمیدرستشکردنمقاومت

پیداکارشو. کندمیقضاوتمرتبو. کندمیادارهرااشزندگیکند،میدارينگهکند،میتعمیرراخودشلحظه

.کندنمیکارفرهنگایندانیدمیشماحاال.استآنهاباچسبیدنیعنیشدنهویتهموجدیدچیزهايکردن

.برودکنیمرهایشبایدرااینبیاوریدنوفرهنگباشدقراراگراما

نامبهفرمبیهوشیاريیکبهشودمیتبدیلجسمیهوشیارياینهستجدیديهوشیاريیکنوفرهنگ

درنیست،هویتهمآنهابااستآگاهبوسیلۀ ذهنشبیرونیاتفاقاتازبراینکهعالوهانسانوحضورهوشیاري

کند،میبازفضاکهاینستخداخاصیتهايازیکی.کندمیبازفضابلکهکند،نمیمقاومتایستد،نمیآنهامقابل

اینهااست،اضافیاینهاگوییممینداریم،جاچیزهاخیلیبرايذهنمانباماکرده،بازجاچیزهمهبرايبینیدمی

کهنداردقبولرااینولیکرده،بازجاهمقدیمیفرهنگذهنیمنبرايزندگیکهکنیدنگاهشماولی.استبد

قابلقدیمیفرهنگاینکهکندحالیاوبهدردتاکرده،درددچاررااوبنابراین.بدهدادامهرافرهنگاینانسان

.کندمیتهدیدراتوبقايحتیونیست،ادامه

یکبهوکندمیپیدادستعمقییکبهوکند،میپیدادستجدیديهوشیاريبهانساننوفرهنگدرپس

استبینهایتباشدخداکهاشریشهاش،ریشهبهشودمیزندهواقعدروهستزندهکهکندمیپیدادستحالتی

اینسرنوشتشودارد،امکانلحظۀ ابدياینازبشودآگاهانساناینکهیامرگیبیانسانپس.استمرگبیو

زندهابدیتبهواوبینهایتبهپس. گویدمیراهمینهمموالنابدهد،انجامراکاراینزودترچههربایدواست،

فضابلکهشود،نمیعملشوفکرشمنشأدردهادیگروشود،میعوضاشهوشیاريشود،میآگاهیاشودمی

شود،میعملشواحساسشفکرشمنشأآرامشوشاديگشایی،
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همرااشبقیهوترسوخشمگفتمکهقدیمیهیجاناتآنازشوندمیعوضهیجاناتشواحساساتشبنابراین

وحدتاحساسعمق،احساسآرامش،احساسفضاگشایی،احساسشادي،احساسبهشودمیتبدیلدانیدمی

جنسازبیند،میزندگیجنسازراخودشنوعانهمخودش،نوعانهمباهمکندمیوحدتاحساسخداباهم

بهراانسانهاآورد،میبوجودهمدیگرانسانهايدرراارتعاشهمیناست،مرتعشبودنبههمیشهبیند،میبودن

همسرش. هستندجنسیچهازکهشوندمیمتوجهآنهاکند،میتشویقزندگیبهراآنهابلکهدارد،وانمیواکنش

و.کنندمیحسرازندگیشوند،میزندهزندگیبهآنهاوبیند،میزندگیصورتبهرادیگرآدمهايرااشبچهرا

.استایننوفرهنگ

چارهوهستیدشماداناییریشهداناییاصلکهدانیدمیاالنشماو. بشودتبدیلبایدهوشیارينوفرهنگبراي

هستندمادشمنبعقیهدارمدوستتعدادیکمنکهگفتمیقدیمیفرهنگ. بینیدمیواندیشیدمینوازاي

در.بودندمرکزشاندجسمکهشدههویتهمباورهاياینوباورهاتعدادیکبابودشدههویتهماینکهبراي

اوستزیباییواوستآرامشواوستشاديواوستبینهایتواستزندگیاست،خداهمهمرکزجدیدفرهنگ

لحظهبهلحظهچارهوکند،میادارهراهمۀ کائناتکهخرديهماناوست،خردواوستخالقیتواوستعشقو

.گیریدمیآنورازرااحساستانوراعملتانورافکرتانشمالحظهبهلحظهیعنی.آیدمیآنجااز

دیگررا،فکرتانآفرینیدمیلحظههرآفریدن،بهبنگرآفریدهزبگذر:موالناقولبهآفریدنبهکنیدمیتوجهو

کنید، پسنمیاحساسدوبارهکنید،نمیزندگیدوبارهراقدیمیهیجاناتدیگرکنید،نمیفکرراقدیمیفکرهاي

زندگیدرکنید کهتأملاندکیو.استچارة جدیدکههستیمايچارهشایستۀ چنینماو. استنوچارهاین

اید،اندیشهمقاومتبراساساید،اندیشهجداییبراساساند،نکردهکارکهایداندیشههاییچارهچهشخصیتان

اینهابودیمناشکربودیم،ناراضیبودیم،خشمگینکهحالیدروبهترمتوازمنکهایداندیشهاینبراساس

. منقبضدائماًناشکر،دائماًناراضی،دائماً.استقدیمفرهنگمشخصات

اینواقعاًکند،پیدادسترسیزندگیخردبهتواندمیکهاستاینشکرشاولیندارد،شکرجدیدفرهنگاین

اوخردبهمجهزبشویم،زندهخدابهماوبشویمبیناسختوهوشیارانهبشویمداناییاصلماکهنداردشکر

تااینکهبرايبود،نقصحسمشخصاتشازیکیبود،ناراضیقدیمیفرهنگ. شکرگزاروهستراضیو.بشویم

مقاومتدارد،مقاومتودانم،میگویدمیشود،میبلندانسانانسان،درکندمیپیداتوسعهقدیمیفرهنگاین

جاريازکندمیمحرومراخودشبنابراینهست،همخدایازندگیبرابردرمقاومتلحظهایناتفاقبرابردر
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خلقجدیدفکرهايتواندنمیشودمینازاشود،میعقیمذهنشبعدش،چهاربهزندگیخردوزندگیبرکتشدن

.کندمیتکرارراقدیمیهیجانهايهمانکند،میتکرارراقدیمیفکرهايهمانکند،

یکآنلحظهبهلحظهچیست؟نوچیست؟ چارهجدیدفرهنگکهبوسیلۀ موالنا،شویممیبیدارداریمماو

االناینکهبراي.داردلطیفیاحساسهمهمیشهوکنیدعملچهکنیدفکرچهکهدهد،میحلراهشمابهزندگی

بازفضاشماجدیدفرهنگآنباکنیم،مقاومتکنیمقضاوتخواهیممیبینیدمیچیزيیکتاقدیمیفرهنگبا

.کنفکرچجوريکنچکارگویدمیشمابهوضعیت،بهشودمیجاريزندگیخردوکنیدمی

کهاستاینقدیمیفرهنگاشکاالتازیکی.کنیمتقلیدراچیزهااینوداریمنگهراذهنیمنماتوانیمنمیولی

انسانکهکندتقلیدموالنامثلعارفانسانیکازوداردنگهخواهدمیراذهنیمنوبشودتبدیلخواهدنمی

ذهنیمنشودنمی.استتقلیدایننیست،اصیلزندگیاینجورکند،میزندگیچجوريرسیدهحضوربهوعارف

رقصد،میاینطوريرود،میراهاینطورينشیند،میاینطوريکهمعنويآدمیکازکردتقلیدوداشتنگهرا

.بشویدتبدیلحقیقتاًبایدشمانه،کند،میفکراینطوري

براي.تبدیلجزنداریمايما چارهاصالًکهدیدخواهیمآن،سرپشتمثنويوغزلاینازاستفادهباامروزحاال

قدسدیواردر:گفتکهبودکوچکیدریکصغیربابِو.کردصغیربابِصحبتگذشتهجلساتدرموالنااینکه

کنند،میقضاوتودانیممیگویندمیوشوندنمیخمودارندذهنیمنوهستندگردنکشکهآنهاییتابساز،

.بشوندخمورودموقعآنها

نتیجهدر.استصغیربابچیزهمهدارید،نگهراذهنیمنشمااگر: کهگویدمیصغیرباباینتوضیحدرموالناو

یک کنیدفرضکنید،میایجادکهايرابطههردارید،نگهراذهنیمنشمااگراینکهیعنی.کردخواهددردتولید

ایجاددردهمهرابطۀ کاريشود،میدوستکند،میپیدابچهکند،میپیداهمسرکند،میازدواجرودمیکسی

ایجاددردذهنیمنباکنیممیماکهعملیوفکريهراست،صغیربابعملیهروفکريهریعنی.کردخواهد

هرکنیدمیفکريهرکنید،میشماقضاوتیهر.بگیردصورتتبدیلاینتابشویم،تسلیمماتاکرد،خواهد

.دارددردکنیدمیايستیزه

.بشويحضورجنسازکهبفهمیتوتابدهددردتوبهکهشدهطراحیرابطهاین:گویدمیدردگوید؟میچهدرد

رابطۀ عشقیرابطهاینبشود،حضورجنسازهمآنبکنیم،پیداهمسربخواهیمبشویمحضورجنسازاگر

. شودمیرابطۀ زیباشود،میآرامشرابطۀ شودمیرابطۀ شاديشود،می
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اینطوريکرد،خواهیمفکرماوداشتخواهددردکنیمبرقراررارابطهاینبخواهیمذهنیمنبانشویمتبدیلاگر

ذهنیمناصالًبلکهنیستاونه،کند،میایجادرادرداینکهاستاو. استمقابلطرفتقصیرکهدیدخواهیم

.استشکنجهآلتیک

342حافظ، غزلیات، غزل شماره 

قدسعالمفضايدرکنمطوفچگونه

تنمبندتختهسراچۀ ترکیبدرکه

کوبیدهتختهرويرامنمیخباذهنیمندرکهحالیدرکنمپروازچجوريگوید،میحافظچیزي،همچینیک

تختهرويهمرامسیحافتد،میمسیحیادآدمکوبند،میتختهرويمیخباراهوشیاريیکرانفریکوقتیاند،

تختۀ منرويذهنیمندرراماکهاستایننشانگرتخترويمسیحشدنکوبیدهوصلیبهمیناند،کوبیده

بهنسبتبمیردتاکندمیحملمسیحراشکنجهآلتاینو.بخوریمتکانتوانیمنمیماومیخبااندکوبیدهذهنی

.کنیمرهایشبمیریم،ذهنیمنبهنسبتتاکردخواهیمحملهمماوذهنیمن

. هستیمریشۀ داناییوهستیمبیناسختهستیم،بیناالحقاینکهبراياستخودماندستذهنیمنکردنرها

عملچجوريکنید،فکرچجوريزندگیخردازاستفادهباتسلیمبادانستخواهیدبدانید،شماراچیزهاهمین

ایجاددردکنیدمیایجادکهايرابطهدیدید هراگر. بشویدآزادبشوید، وخالصذهنیمنشرازکهکنید

وبیاوریدنوازدیگريفرهنگبایدکهاست،ایندرداینمعنیواستخودتانذهنیمنواقعدرآورد،می

تاهفتازسن تاناینکهبرايشما،شخصبراينهجمع،براينهکند،نمیکارذهنیمنپوسیدة اینفرهنگ

اشچارهکنید،چکاردانیدنمیکردیدانباشتهدردمقدارياست،سالتانسیشمااگر.رفتهباالترسالهشت

. بیندیشیدنوازايچارهوبیاوریدنوازکهاست،دیگرفرهنگ

ایننیست،ورفتهاوودارماواززندگیانتظاروزندگیتقاضايمنبگوییدونفریکبهبشویدمعتادشمااینکه

فرهنگمالاعتیاداست، اصالًقدیمیفرهنگدیگرچیزهايبهپولبهنفریکبهاعتیاد. استقدیمیفرهنگ

.بشوممعتادآنبهمنبیایدیکیآنحاالنیستاین: گویدمیاینکهبراي.نیستچارهاعتیادواستقدیمی

جايرادیگرشدگیهویتهمیکرفته،یاگرفتندمنازراشدگیهویتهماینیعنی.نیستچارهجایگزینی

.نیستچارهبگذارمآن
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ازهمرااشعارشخواندیمثانویه،دومیاستاولیهمنظوریکی:جهانایندرداریممنظوردومادانیدمیشماو

ابدیتوبینهایتبهبایدهمۀ ما:کهاستاینمشترکندآندرانسانهاهمهکهاصلیواساسیواولیهمنظور.موالنا

ایندربشویمزندهاوبینهایتبهوبیرونبیاییمکنیم،حرکتذهنیمنازبایدهمه مایعنیبشویم،زندهاو

زندگیخودکهاست،ابديلحظهاینبهشدنآگاهولحظهاینبهآمدنمعادلاوبینهایتبهشدنزندهلحظه،

. هستیدداناییاصلکهفهمیدمیوشویدمیبیناسختشماکهاستآنموقعو.استخداخوداست،

پیداجریانزندگیبرکتوزندگیخردابدیتبهشدنزندهاینازبینهایتاینازکهاستایندومیمنظوراما

وکنیمعملوکنیمفکرچجوريکهبگیریمیادمااوبینهایتازاگر.ماعملوفکربهبعالوهما،بعدچهاربهکند

وداشتنسطحدرزندگیشیوة جدیدجدید،فرهنگاما.آمدهدستبهشیوة جدیدوفرهنگکنیم،احساس

رااولیهمقصوداینهنوزبینندگانبعضینیست،درستکهبینندگانبیشتر! بینندگانبیشتر.نیستدادنانجام

کلمۀ اصلیمنظوراصلیمقصوراینبکنیم؟بایدچکارماکنند،میجستجوداشتنودادنانجامسطحدر

زندگیخردشویممیزندهبودنبهمااست،بودنقلمرودرمنظور،یعنیpurpose.purposeاستاشانگلیسی

.استثانویهمقصوددومیومااحساسوعملوفکربهکندمیپیداجریانبودنخرد

دالرمیلیونیکخواهدمیکسییکاست،آیندهدرچیزيیکهدفنیست،مقصود هدف. داریممقصوددوپس

تواندمیلحظهایندرمقصودولی.استآیندهدرهدفاست،هدفاینیکسال،ازبعدباشدداشتهبانکدرپول

وفکربهباشدجاريخردلحظههمینباشید،زندهلحظهایندراوبینهایتبهتوانیدمیشماباشد،انجامقابل

یکهدفو.کشدمیطولبیاوریمبدستراهدفآنکنیمکارماتاولی.استاجراقابلاالنهمینشما،عمل

استاینبیرونیمقصوداست،درونیمادرونیمقصود.استدرونیچیزیکمقصوداست،بیرونیوذهنیچیز

.استجدیدچارة واست،جدیدفرهنگاینما،عملوفکربهبریزدخرداینکه

هرعملیهرفکريهرسالگیدوازدهدهازبعدشویدنمیتبدیلوقتیاینکهبهتوجهبانداریدايچارهشماو

ماوشود،میایجاددردکنیمیکاريهریعنیصغیربابخواند،خواهیمامروزکهشود،میصغیربابآنايرابطه

بچهبابکنیم،برقراررابطۀ خانوادگیکنیم،برقراررابطۀ دوستیبایدحتماًماکه،نکنیمراکارهابعضیتوانیمنمی

آنموقعو! توآنبروددردکنیممیبرقرارکهايرابطهما هرکهشودنمیکنیم،برقراررابطههمسرمانبامان

آنوکنممیانتخابهمسریکشدگیهویتهموجداییبراساسذهنیممنبامن:کهگویدمیقدیمیفرهنگ
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همچوننبایداست،تلهایننهداریم،مینگهماراجداییاینکهحالیدر.کندمیخوشبخترامنآیدمیهمسر

.باشیمداشتهانتظاري

وباشیدکردهپیدانوفرهنگباشید،شدهزندهزندگیبهشماکهموقعی استرابطهیکدرآرامشوشاديانتظار

اینبهراجعاندازة کافیبهکنممیفکرنبریم،بکارراقدیمیفرهنگقدیمیهايچارهوبیندیشیدنوچارهمرتب

.استمهمیبیتکنید،فکرهمخودتانکردیم،صحبتمابیت

تو تابانها چو گوهرها ز نورِ لَعلِبسی دل

بسی طوطی که آموزند از قندت شکَرخایی

دارد،جسمیچهانسانکهاستاینمنظورشانسانیمرکزهايدلها،گویدمیبینیدمیدلهاازخیلی: گویدمی

ازخیلی: گویدمی.استکه مهماستمرکزشبلکهنیست،مهمداردباوريچهدارد،دینیچهدارد،رنگیچه

هستند،دلهاخیلییعنیچی؟یعنی.هستندتابانتوجوهرنورازتو،زندگینورازتو،لعلنورازکههستنددلها

مادرونیعنی.هستیآنهامرکزخداتو،ویکتاییفضايبهاندشدهمنتقلماديجهانازهستندمراکزخیلی

،تابدمیخردتابد،مینورتابد،میهوشیاريشده،گشودهفضاياینازدرونبینهایتازبنابراینوشدهبینهایت

.تابدمیزندگی

تقسیمگروهدوبهراانسانهايیعنیکنند؟میدارندچکاربقیهامااند،شدهزندهانسانیمرکزهايخیلیپس

گویدمینه،چی؟اینهاکنندمیستیرهعدة دارندیکبگوییداستممکنشما.نگذاشتههمدیگريراهوکرده

شکررا،خائیشکردارندطوطی،مثلهمايعدهیکاند،شدهزندهاندتابانايعدهیکندارند،ايچاره

یک:استاینراه.کندمیپیشنهادراراهییاگیرند،مییادتوشیرینیازتوقندازخواريشاديیعنیراجویدن

تسلیمشوید،میتسلیمروزبهروزداریمشمامثلیاداریممامثلايعدهیکموالنا،مثلاندشدهتابانايعده

شیرینییکآید،میقنديیکاتفاقاطرافدرکنیدمیفضاگشاییوشویدمیتسلیمدفعههرکنیدمیتمرینرا

یادحضورهوشیاريبهجسمیهوشیاريازرامرکزکردنتبدیلورافضاگشاییداریداوشیرینیازآید،می

.دردبانهکتک،بانهشیرینیباگیریم،می

است،تویشدردقدیمفرهنگدانیممیماوقدیمفرهنگگفتاولبیتدراستدرستموالناببینیدپس

دردوبکشیم،دردوداریمنگهراذهنیمنآگاهانهوعمداًماکهنیستراهاینیعنینیست،راهآنگویدمی
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تابیده؟چجوريموالنا، بگویید اینبهکنیدنگاهشمااست،درستاینبلکه.بشویمتبدیلرامابکندمجبور

خیلیرا؟اینفهمیدیمکند؟بیانرامطالباینتوانستهاوطریقازودادهقراراومرکزدرراخودشخداچجوري

گیریم،مییادداریمروزبهروزتسلیمباراتجربۀ آرامشرا،خوردنشاديرا،خوردنقندطوطیمثلهمماخُوب

خواند،خواهیمامروزکهدادخواهدیادمابهدردنکنیمراکارایناگر.نداریمهمايچاره

زدي طعنه که دود تو ندارد آتشِ عاشق

گر آتش نیستش حقّی، وگر دارد، چه فرمایی؟

آناو،دودیاواستذهنیمنکهمندودکهزدهبه ما طعنهزندگییاخدایعنیما،بهزديطعنه: کهگویدمی

پنهانماجوهردرعشقسوزشایناما.نداردکهندارد،راعشقسوزشآنندارد،راعشقآتشرا،عاشقآتش

باگویدمیهمراست.کنیروشنبایدرادوداینمن،دودتويمانديخیلیکهزديطعنهکهگویدمیدارد.است

زندگیذهنیمنتويماکههستسالمیلیونهاهستیم،داناییاصلوهستیمبیناسختمااینکهبهتوجه

ماگفته،رامطالبهمهاینکهزنم،میمثالرااشیکیفقطمنموالنامثلانسانهاییازبعداالنحتی.کنیممی

مسمومراهایمانبچهکنیم،میمسمومراخودمانخانوادهدهیم،میادامهرادردهایشوذهنیمنهنوز

راخودمانبعدچهاروکنیممیخرابرابدنماننداریم،خوابشبهاکنیم،میمسمومراخودمانروزهرکنیم،می

را؟اینبینینمیتوچطوراین؟نیستطعنهکردیم،محرومزندگیخرداز

نداردراعاشقآتشدوداینکهزديطعنه.استذهنیمنهمینهستیمیکیکهدود ماوخدادودیعنیتودود

:گویدمی.رسیدهوحدتبهشدهزندهخدابینهایتهمانبهکهاستکسیعاشق.کنینمیعملعاشقمثلتو

هستیم،ذهنیمناینتويمااینکهبراي.هستدانیممیماکهداري،حقتونیستعشقذهنیمناینتوياگر

بیاییمذهنیمنازهوشیارانهتوانیممیما. هستیمهوشیاريبرمنطبقهوشیاريماهستیم،عشقخودماکه

.کنیماستفادهزندگیخردازهوشیارانهوبشویمزندههوشیارانهاوبینهایتبهوبیرون

داري،حقگوییمیراستنیستی،توهمآننیستی،توآنخودتنیست،عشقذهنیمنتوياگرگویدمی

منیعنیکاملتسلیمیعنیفرمایید؟میچیحاالدارد،حتماًکهدارداگر.گویدمیخدابهانساناینکهمثلیعنی

لحظههرگویدمیفرمایید؟میچهشماگوییدمیخدابهاالنشمافرمایی،میچهیعنیفرماییچههستم،تسلیم

تو،بعدچهاربهدمممیمنشو،تسلیم
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1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بپذیرنَفَخْتزرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

تهازوواقعاًحاال.گرفتیدرامسببکردید،رهاراسببهاوشدیدرهابیرونیعلتهايازدیگرشمایعنیفرماییچه

بشودمنوجودواردزندگیخردگذارممیپذیرم،میرالحظهایناتفاقشوم،میتسلیملحظههرمنگوییمیدل

توضیحخودشحاال.رابیتاینکنیدمعنیاینطوريبایدشماگوید؟میچهمنبهببینمبشود،منفکرواردو

بیتدرگوید برو،میجانیکبهبیتایندربیا،گویدمیجانیکبهبرو،گویدمیجانیکبهاالن: دهدمی

.بیاگویدمیجانیکبهبعدي

برو اي جانِ دولت جو، چه خواهم کرد دولت را؟

پیماییمن و عشق و شبِ تیره، نگار و باده 

.بیروندرکندمیخوشبختیکند،میدولتکند،مینیکبختیجستجوياست،ذهنیمنهمینجودولتجان

زندههوشیاري،یعنیزندگیبرکتیعنینیکبختییعنیدولتدولتیم،خودماباشیم،جودولتمانیستالزم

.کندمیجستجوجسمبصورترااینذهنیمنکهاو،بهشدن

همذهنیخدايیککردیمدرستذهنیمنیکمااینکهمحضبه: استاینقدیمیفرهنگاشکاالتازیکی

ذهنیخدايآنازراچیزهمهوکنیم،میعبادتذهنیخدايآنبهذهنیمنآنباوکنیم،میمنعکس

همهاینهااست،غلطهمهاینهادهیم،مینسبتذهنیخدايهمانبهرازمینیچیزهايتماموخواهیممی

درداردارزشکهچیزيهررانیکبختیرادولت.کندمیراکارهمینجودولتجانو.استقدیمیفرهنگ

. بیرونجهاندرکندمیجستجویشودرآوردهفکربصورتدرآورده،ذهنبصورتمابرايزندگی

منکهدولتیرا، یعنیدولتکردخواهمچهجودولتجانايبروکنم؟چکارخواهممیرادولتمن: گویدمی

یکبعنوانراوحدترا،شدنزندهحضوربهذهنیمنمثالًاست،ذهندرکهفکربصورتدهدمینشانذهنی

حضوربهاگر:گویدمیذهنیمن.استغلطوقدیمیفرهنگاینکند،خودش اضافهبهخواهدمیکاالومتاع

خودمبهمتعلقاتمازیکیبعنوانهمآنبشودزندهآدمخدابهاگرگوید،میراستشود،میخوبچقدربرسم
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دولتاینکهدركوجودولتجانکردنرهایعنیزندگیبهشدنزندهنه،است؟این! شودمیعجبکنم،اضافه

:گویدمیراهمیناالنوبشومبینهایتبایدمنمن هستمخود

رويمنهوشیاريوقتیشناسم،نمیخودمازراخودممنکهطوريخداباوحدتوتیره، منشبوعشقومن

ذهنیمن.نیستمجهانبهمتّکیدیگروشدمزندهاوبینهایتبهشدم،زندهزندگیبهمنوقتیشد،قائمخودش

تکیهاینوقتیهوشیاري.استجهانهمآنزده،تکیهچیزيیکبههوشیاريذهنیمندراستجهانبهمتّکی

حسیعنیعشق.استعشقاینبشود،قائمخودشرويوبکند،تواندمیبیناستسختکهکند،رهاراگاه

منمن،نمردمنیامدم. هستمجهاناینشبدرهنوزتنم،اینتويهنوزولیاوست،هممنمهمکهخداباوحدت

.دهدمیشرابمنبهاوخوردن،رااوشرابلحظهبهلحظهوخدازندگییعنینگارتیره،شبوعشقو

است،بیروندرچیزيیکدنباللحظههرذهنیمناینچیستپیمایی، اینبادهونگارتیرهشبوعشقومن

خواهمنمیکند،اضافهخودشبهخواهدمیاو،بهشدنزندهوخداستگرددمیدنبالشکههمچیزهاییازیکی

دربرود،کنرهاراجودولتجانایننیست،اینطوريفهمیدمدیگرمناست،کهنهایناستقدیمیاینرا،این

بادهبگیریم،شرابایمشدهزندهبه او کهاوبینهایتازلحظهبهلحظهتوانیممیهستیمتنتويهنوزکهحالی

. بشویمپیما

&&&پایان قسمت اول &&& 
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: بیاگویدمیاالنبله،

نگفتم دوش در گوشَت؟بیا اي مونسِ روزم، 

تا بیفزاییکه عشرت در کمی خندد، تو کم زن

هوشیاريبروذهنیمنبیا،گویدمیماست،همدمکهاو،بهشدنروشنبهروزبهبرو،گفتجودولتجانبه

ازنباش،چیزهابهمتّکیدیگرباشعاقلبودي،جهانبهمتّکیکههوشیاريايبیا،زندگیبینهایتبیا،حضور

و.بیاوراتریشهازهستی،ریشۀ داناییهستی،داناییاصلتوبیاور،رازندگیعمقتازنخواه،زندگیچیزها

فقطکهاي،دادهدستازرافرهنگآندیگرشودمیروز.شودمیروزشويمیزندهاوبینهایتبهوقتی

.ايشدهزندهحضورایزديهوشیاريبهداشتی،جسمیهوشیاري

که:گفتماتبه گوشیواشکیمنالست،روزیعنیدیشبدوش،بودي،الستروزکهحالتیآنبهبیا: گویدمی

کهگوید،مینگفتمبه تومنمگر.بشويصفربایدتویعنیکمیخندد،میکمیدرشاديوعشرتوزندگی

روزلحظه،بهلحظهراذهنیمنبیاحاالتو.بشويصفروبمیريبایدذهنیمنبهنسبتخندد،میکمیدرزندگی

نسبتتازنکمذهنیمنبهنسبتبشوي،افزودهتازنکمحضور، توبلحاظبشويبزرگترتاکنکوچکترروزبه

اضافهفضاگشاییخدا،بهشدنزندهبهنسبتجدید،فرهنگبهنسبتاو،بهشدنزندهبهنسبتحضور،به

.امگفتهتوبهرااینمن یواشکیدانی،میرااینتوگویدمی.بشوي

خردازکمترودانم،میمن:گویدمیشودمیبلندکسیهرکند،میمقاومتبیشترکسیهرکهایددیدهشماو

ودارمکتابیسوادمنکهگویدمیکهکسیهرکنیدنگاهشما.استبدبخترآدماینکند،میاستفادهزندگی

ایناشعمدهزدنزیادزند،نمیکمیعنیآدمها،باکندمیستیزهآناساسبرداردوسوادآنبهاستمتّکی

منبعنوانتوزندگیبلحاظدارم،وجودهستممنندارم،زندگیخردبهاحتیاجودانم،میمنگویدمیکهاست

فرهنگمالاست،کتابیدانشهمینتودانشاینکهبرايخورد،نمیبدردهمتودانشوصفري،نیستی،ذهنی

.استستیزهدانشاست،قدیمی

خشکبیشترکند،میستیزهبیشترچههرذهنی،دانشآناساسبردانممیکهاساساینبرکسیهرو

جسمشنهاست،مریضتراست،شکنندهاست،زمختاست،لطیفکمترشود،میواردشعشقکمتر.شودمی

است،عشقبگوییممثالًلطافت استجنسازهیجاناتشنهکند،میکاردرستفکرشنهکند،میکاردرست
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رابدزمختهیجاناتآنعوضش. نداردراچیزهاایناستآرامشاست،شادياست،فضاگشاییواست،زیبایی

روز به .استزدنزیاداینها را دارد، اینهاقضاوتستیزه،انتقاد،گیري،ایرادنگرانی،اضطراب،ترس،مثلدارد،

اي که دارد، هر رابطه. تواند رابطه درست برقرار کنداین آدم با هیچ کس نمی. کنیممیروز بیشتر حس جدایی

بیند، ناجور است و قضاوت دارد و هر چه بیشتر بگوییممیهر چه که. آیدمیاز توش درد. همین باب صغیر است

آید و عشرت، مییراد بگیریم و انتقاد کنیم و ستیزه کنیم، از آنور کمتردانیم، بیشتر قضاوت کنیم، بیشتر امی

. خنددزندگی و شادي در شما نمی

بسیار مفید است که شما خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید و کم بزنید و لحظه به لحظه ناظر کم زدن خودتان 

خواهد بزند، چون ناظرش میتان زیادذهنیتان هستید، اگر دیدید من باشید و وقتی ناظر کم زدن من ذهنی

زنند را شمامیبرخی از الگوهاي ذهنی جاافتاده که اغلب مردم به آن دست. هستید، جلویش را بگیرید

اگر شما بخاطر انجام کاري از مردم توقع تایید و توجه دارید و انتظار قدردانی . شناسید، از جمله الگوي توقعمی

. ان استتدارید، این من ذهنی

توقع هر چیزي از دیگران مخصوصاً انسانها، آدم توقع از هوا دارد که نبارد، توقع از اوضاع سیاسی دارد، اقتصادي 

ولی مخصوصاً از انسانهاي دیگر، اگر شما توقع تایید و توجه و قدردانی دارید . دارد، اینها همه من ذهنی است

خیلی مواقع ما یک . زندمیمن ذهنی با این کار دارد زیاد. دهید، مواظبش باشیدمیبخاطر کاري که انجام

مریضم، . مان، براي جلب توجهمان یا یکی از اشکاالتمخصوصاً مریضی. کنیممیخاصیتی از خودمان را مطرح

ولی براي جلب . کند کاري نداریمنمیکند یامیحاال. کندمیتوانم بخوابم، دلم دردنمیشب. کندمیکمرم درد

این دیده شدن و جلوه کردن . ترحم، توجه و اینکه راجع به من صحبت کنند و این کار سبب دیده شدن من بشود

شما بنشینید ببینید که . کنیممیداریم راجع به کم زدن صحبت. خواهد زیاد بزندمیالگوي من ذهنی است که

زنید؟ نمیزنید و کممیچطوري زیاد

ضعیتهاي مردم، هر گونه قضاوتی و یا حرف زدن براي راهنمایی در حالیکه از مااصوالً اظهار نظر در مورد و

کند نمیکنیم، و حرفهاي ما هم هیچ وضعیتی را درستمیکسی از ما نخواسته اظهارنظر کنیم ولی ما. خواهندنمی

ن ذهنی که االن تمام هیجانات م. اینها مال زیاد زدن من ذهنی است. کنیممیو هیچ اثري هم ندارد ولی ما

خشمگین شدن شبیه این . صحبت کردیم مثل خشم، مثل ترس، مثل رنجش و نگرانی، اینها همه زیاد زدن است

کند من ذهنی را و من ذهنی باد کردن را دوست میشود و بادمیاست که یک گربه عصبانی شود و موهایش سیخ
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این بیت خیلی مهم است که عشرت در کمی . تان رانیشما نباید تند تند خشمگین شوید و باد کنید من ذه. دارد

دانید، به محض میدانی و من مطمئنم شمامییعنی یواشکی به گوش تو گفتم، تو. خندد، تو کم زن تا بیفزایی

. گویدمیگویید درستمیشنوید،میاینکه اینها را

، مان، مثل اتوموبیل مانمان، مثل قالیخانهها و یا متعلقاتمان مثل مواردي نظیر به رخ کشیدن یکی از خصوصیت

. اینها همه زیاد زدن است. شناسیمکنیم و کی را میمان، کجا کار میمان، مقاممثل پولمان، مثل موقعیت اجتماعی

اي هستیم، کی را براي پز دادن، براي جلب توجه کردن، براي مهم جلوه کردن که فامیل کی هستیم، از چه خانواده

ها دوست دارند حتی مشخصات فردي نظیر زیبایی، هیکل، قدرت، پول، بعضی. سیم، کی پارتی ما استشنامی

اینها همه زیاد زدن است و کم . حتی گفتن نام دین، مذهب که از کجا هستم و کی هستم. میزان پولشان را بگویند

. باید کم بزنید. زدن نیست

بینید که من میشما بهترین جواب را دارید، ولی حقیقتاًبینید که یک چیزي مطرح شده ومیدر یک مجلسی

تان باید این باشد که بلند انتخاب. خواهد نمایش بدهد و جلب توجه کند تا مورد تایید قرار بگیردمیتانذهنی

هاي مگر حقیقتاً الزم باشد و از شما خواسته بشود و ببینید که اثري دارد این کار؟ تمام کار. نشوید صحبت کنید

ذهنی نظیر انتقاد کردن، عیب پیدا کردن، عیب گفتن، قضاوت کردن، انتقاد کردن چه بطور فردي در ذهنمان و 

چه بطور جمعی در تلویزیون در مجلس از آدمها همه زیاد زدن من ذهنی است، و سبب خواهد شد که زندگی در 

یا صاحب خانه چه توجهی به . م جلوه بکنیمشویم لزومی ندارد دیده شویم، یا مهمیوارد یک جایی. شما نخندد

گویند درباره من؟ میشوم مردم چهمیاالن که وارد. کندمیمن

نه، راجع به شما . کنندمیزدند راجع به من صحبتمیآقا اینجا این حرف را. گیرندمیها موضوع را شخصیخیلی

برند که وقتی تلویزیون را تماشامییی پیشاي شخص گرفتن را تا جاشخصی گرفتن، یک عده. کنندنمیصحبت

این . گویندمیگویند، مثل اینکه به آنها دارندمیگویند، ناسزا هممیگویند، بد هممیکنند، یک چیزي هممی

به شما مربوط. شودمیگویند همه به من مربوطمیگوید که این چیزهایی کهمیهر کسی. زیاد زدن است

رفتن به هپروت، خیالبافی در ذهن، چشمانش را آدم ببندد یا نبندد تجسم . زندمیحرفشود، شخص دارد نمی

اینها همه تمرین زیاد زدن است، . رسممیمیرد، من فالن جا دارممیشود، یکی داردمیکند یکی دارد ورشکست

. روید به هپروت برگردید به واقعیتمیهر موقعی دیدید دارید. کم زدن نیست
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این دشمن من است، این دوست من . کنیدمیی دیدید رفتید به فرهنگ قدیمی، هی دوست و دشمنهر موقع

امروز . شما این کار را نکنید. کند انسانها را، آن آدم من ذهنی داردمیهر کسی بر حسب دشمن تعریف. است

شادي . ی زندگی در تو بخنددباید اجازه بده. موالنا گفته تو اصل دانایی هستی، سخت بینا هستی، باید کم بزنی

. کندمیاالن همان بیت را تایید. دانیمیتو این را. آرامش در تو بخندد. در تو بخندد

گویی کجا شد مکر و دستانت؟دال آخر نمی

پاییدست و بیچو جام از دست جان نوشی، از آن بی

شدم و این مکر و حیله من کجا رفت، یا رفت؟ گوید باالخره تو خواهی گفت که راستین می.گویدمیدارد به ما

اصالً شما انتظار دارید که مکر و دستان، حیله و فریب و فرهنگ قدیمی من ذهنی برود و شما به زندگی زنده 

شوید؟ کی خواهی گفت این را؟ یعنی کی زنده خواهی شد به او؟ مگر تو لحظه به لحظه از دست جان، نگار، خدا

یعنی زندگی، خدا دست و پا . پاستبینید که او بی دست و بیمینوشی، شمامیاگر. شینونمینوشی؟ پسنمی

شراب. نوشیمیشوي؟ همین طور که از دست جان و نگار داري جامفرم نمیپس تو چرا بی. فرم استندارد، بی

بگویی؟ نکندخواهی میکی. باالخره خواهی گفت که زنده شدم. شويمیلحظه به لحظه تسلیم. نوشیمی

. نکند هنوز دست و پا داري. نوشینمی

هاي من ذهنی ما، همین دست و پاي ما هم همین تشخیص. ما در من ذهنی فرهنگ قدیمی دست و پا داریم

دانیم، همین که میگوییممیهاي ما، همین ستیزه ما، همین کههاي ما، همین انتقاد ما، همین غیبتایرادگیري

ام توانم با من ذهنیمیگوییم منمیهمین که. گوییم من بهترم، اینها دست و پاستمیمین کهشویم، همیبلند

اتفاقاً یکی از الگوهاي زیاد زدن این . کنندمیگوییم دیگران اشتباهمیبه حضور برسم، به خدا برسم، همین که

کنید؟ میشما این کار را.کنندمیکنیم که حق با ماست و دیگران اشتباهمیاست که مرتب ما ثابت

دیدید ما در ذهنمان . کنند حداقل در ذهنشان که حق با من استمیکنند، بحث و جدلمیها مرتب ستیزهبعضی

کنیم که حق با ماست و او میغالباً هم با همسرمان یا کسی نزدیک به خودمان و ثابت. کنیم با یکیمیمرتب دعوا

دست و پاي من ذهنی همین . دست و پاي من ذهنی است،من ذهنی استهمین زیاد زدن. کندمیاشتباه

همین که ما عقل هم . همین توانایی هم هویت شدن است. همین فکر کردن بر اساس جدایی است. هاستاستدالل

. در حالیکه راه خرد را بستیم. گوییم اینها عقل هستندمی.هایمان را عقل به حساب آوریمهویت شدگی
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مان صفر شد یا نه؟ خواهی گفت، گوید باالخره شما خواهی گفت که مقاومت من صفر شد و قد من ذهنیمیدارد

ما در این لحظه به طور قطع . رودمیمیري؟ اگر ما اجازه بدهیم مکر و دستانسرانجام خواهی گفت یا همینطور می

ما . هایش ما موفق نخواهیم شدوهکنیم که فرهنگ قدیمی، مکر و فریب من ذهنی و با شیمیو یقین قبول

اي باب صغیر اگر شما این فرهنگ را نگه دارید، همه چیز و هر رابطه. توضیح هم دادم. خوشبخت نخواهیم شد

یعنی ما این حالت . اي درد ایجاد خواهد کرد، تا درد ترا مجبور کند که تسلیم بشويیعنی هر رابطه. خواهد بود

توانیم نمییزه است با اتفاق این لحظه، فرهنگ انقباض و عدم فضاگشایی است،فرهنگ قدیمی را که فرهنگ ست

بگویید . برگردید به خودتان و خودتان را زیر نور افکن قرار دهید. شما کاري با مردم نداشته باشید. ادامه دهیم

. ام را عوض کنمیشیوه زندگ. خواهم فرهنگم را عوض کنممیپس من. من این کارها را کردم به نتیجه نرسیده

. عوض کنید

گذاریم مکر و فریب برود و راستین نمیگوید، کهمییکی از موانع زنده شدن به حضور که همین بیت هم همین را

گوییم مردم همه می.گوید درست استمیما اطمینان نداریم که این چیزهایی که موالنا. بشویم مردم هستند

گویید من این لحظهمیگیرید،میآیند شما تصمیم هم کهمیکنیم، و مردمیمما تقلید. اینطوري هستند دیگر

آیند چنان مانعمییک دفعه یک چند نفر با روابطی که با ما دارند،. کنممیخواهم تسلیم باشم، آقا فضاگشاییمی

فضا بسته. ی کنیمدهند دیگر به ما که فضاگشاینمیکنند که مجالمیزنند و کارهاییمیشوند، حرفهاییمی

گوییم می.کنیم از آنهامیما تقلید. کنیدمیتوجه. کند به واکنشمیپرد وسط و شروعمیشود و من ذهنی مامی

باید فضاگشایی کنید و . در همین موارد است که باید شما صبر کنید. کنممیکنی و من بدتر از تومیتو اینطوري

. بگیرید که واکنش نشان ندهدجلوي من ذهنی خودتان را. صبر کنید

. دهیدنمیآید که شما واکنش نشانمیهاییدانید تمام روابطی که دارید از طریق آن روابط انرژيمیاالن شما

البته نه . واکنش، خشمگین شدن، مردم را سر جاي خود نشاندن، اینها زیاد زدن است. زنیدمییعنی شما زیاد

با . تان را بگیریدنه، شما باید با خرد زندگی حق. بیایند ما را له کنند و حق ما را بخورنداینکه ما بگذاریم مردم 

. توانی بیایینمیکند باید بگویید که ببین از اینجا به بعدمیتان تجاوزشما باید به یکی به حق. تامل با فضاگشایی

گوییم این را، نمیفهمم هم که تو آدم،میورنجم نمی.شومنمیعصبانی هم. حق تو این است و حق من این است

شما خشمگین نشوید و . خواهد بیشتر از حقش بگیردمییک آدم حریصی است، آدمی هست که حرص دارد

. تان را هم بگیرید با استفاده از خرد زندگیحق
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نیست که ما هیچ عملی منظور از تسلیم این. پا این نیست که مردم بیایند ما را له کننددست و بیمنظور از بی

کار را زندگی تعیین. شوید، یک کاري باید بکنیدمیهر لحظه که شما تسلیم. اتفاقاً تسلیم راهکار است. نکنیم

واکنش یکی از الگوهاي از پیش ساخته و شرطی شده من . کند با خردش، منتها کار خردمندانه، نه واکنشمی

دهد، منتها اقدامی که خرد زندگی میپس تسلیم اقدام را به ما نشان. یدذهنی است، شما نباید از آنها استفاده کن

گوید که میو بعضی مواقع خرد زندگی. تسلیم این نیست که بگذارید حق ما را مردم بخورند. کندمیپیشنهاد

عبعضی مواق. پس عمل نکردن خودش یک کار است. کنیممیتوانی بکنی، باید صبر کنی، صبرنمیهیچ کاري

ولی دائماً ناظر اوضاع هستیم که چکار باید بکنیم و این کار . توانیم کاري بکنیم و بعضی مواقع باید صبر کنیممی

خردي من ذهنی اگر از مکر و دستان من ذهنی و بی. را زندگی به ما نشان خواهد داد اگر واکنش نشان ندهیم

. دست برداریم

بیزيبه هر شب شمسِ تبریزي، چه گوهرها که می

چه سلطانی، چه جان بخشی، چه خورشیدي، چه دریایی

به هر شب، شمس تبریزي . تواند طول عمر ما در این جهان باشدمییا شب. تواند به هر لحظه باشدمیبه هر شب

. یعنی ما هستیم وقتی از ذهن رفتیم بیرون و به بینهایت او زنده شدیم. ي استهوشیاري زنده شده به هوشیار

او هم این خاصیت . منظور از شمس تبریزي در اینجا، شمس تبریزي دوست موالنا نیست. س تبریزي استاین شم

او به بینهایت خدا زنده بوده و به ابدیت این لحظه زنده بوده و آگاه بوده، بنابراین به بینهایت و ابدیت او . را داشته

. نوز در این جسم هستیم، شب ماست، در شب دنیاشویم و همیزنده بوده و وقتی به بینهایت و ابدیت او زنده

گوهرها . کندمییعنی گوهرها را جدا. بیزدمیشود به او، به بینهایت او، در شب دنیا دائماً گوهرمیکسی که زنده

. آیدمیها از آنورتمام برکت. آیدمیها از آنورتمام خالقیت. آوردمیرا از آنور

وقتی در من ذهنی هستیم، باز هم درست است . گذارد به چیزهاي این جهان قاطی شودنمیبیزد؟میگویدمیچرا

خوب این بدن را کی . من ذهنی داریم. آمد که اصالً ما مرده بودیمنمیکنیم، ولی از آنور زندگیمیکه مقاومت

با . کنیممیه ما اخاللدرست است ک. گیردمیاین همه کار در بدن ما صورت. کندمیکند؟ زندگی ادارهمیاداره

انسانی . چرخدمیچرخد، این فکرهاي مامیکنیم، ولی به هر حال این بدن مامیاسترس ما اخالل در کار زندگی
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گوهرها را به مردم نشان. هاي این جهانکند با خاکهاي این جهان، با آلودگینمیکه به او زنده شده دیگر قاطی

.ودش گوهر استدهد مثل موالنا و این بیت خمی

کنی و به مردم میاي انسانی که به بینهایت او زنده شدي، به عشق زنده شدي، چه گوهرها که در این جهان جدا

چرا پادشاه است؟ براي اینکه چیزهاي این جهانی . عجب سلطانی هستی، عجب پادشاهی هستی. دهیمینشان

شاه، باالتر از همه است، شاه معنوي هم باالتر از نفوذ . ستچیزهاي این جهانی زیر سلطه او ا. زیر کنترل او هستند

. کنی، براي اینکه به بودن او زنده شديمیو چقدر جان بخش هستی، جانها را زنده. تمام چیزهاي ذهنی است

.شما هم باید اینطوري باشید

. دهمنمینم است نوردهم و آن یکی دشممیگوید این فامیل من است به او نورنمیخورشیدي، خورشید دیگر

داند که به دوستها هم همان زهرمار نمی.دهدمیدهد به دوستهانمیبه دشمن. من ذهنی دوست دارد دشمن دارد

دهد نورش را برکتش میکسی که خورشید شده باشد و به بینهایت او زنده باشد، مثل خورشید به همه. دهدمیرا

پس سلطان جان بخش خورشید است و از بینهایت است مثل . ت استمحدود است این؟ نه دریاست، بینهای. را

. ها در شخص شما هم هستهمه این خاصیت. دریا

شوید، سلطان میتوانند روي شما اثر بگذارند، سلطاننمیمردم. توانید گوهرها را جدا کنیدمیدر شب این دنیا

دهید، همه را بیدارمیدهید، عشقمیرکتدهید، بمیبه همه. شویدمیجان بخش. شویدمیزندگی خودت

. براي اینکه به دریاي او وصل هستید. کنید و این تمام شدنی نیستمی

خوانیم که به همان باب صغیر برسیم و همین طور که میابیاتی. پردازیممیخوب از این لحظه به بعد به مثنوي

کنیم و مقاومتمیي جسمی در حالیکه ستیزهوشیارهخدمتتان توضیح دادم اگر من ذهنی را ادامه بدهیم، با 

براي . مزد خواهد شدکنیم، بخواهیم فرهنگ زندگی درست کنیم، این فکر و عمل ما کار بیمیکنیم و قضاوتمی

:همین موالنا این بیت را گفته

839مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اَعلَم بِالسّداددر جهان، واهللاُ جهد بی توفیق خود کس را مباد

خداوند به راستی و . نشود) کار بی مزد یا کوشش بدون موفقیت(الهی که در این جهان، کسی گرفتار تالش بیهوده 

درستی داناتر است
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و من ذهنی . مزد در جهان نصیب هیچ کس نشودیعنی کوشش بدون موفقیت، کار بی. سداد یعنی راستی و درستی

بعالوه آن انرژي . ند کار درست چه است، فکر درست چه است، عمل درست چه استدانمیبا فرهنگی که دارد

. و در این لحظه باید تسلیم بشویم، خرد زندگی بادام بکارد. کاردمیبادام پوك. پاك را ندارد که با آن بادام بکارد

به نتیجه خواهد براي اینکه اوست که آگاه است که چه چیزي درست است . خرد زندگی فکر کند، عمل بکند

. رسید، نه عقل من ذهنی من

دوباره به . کنید مردم را که قدرناشناس هستند و اینهامیاید و مالمتمزد کردهپس اگر شما در گذشته کار بی

با من ذهنی . ایدبا من ذهنی احسان کرده. ایدبا من ذهنی فکر کرده. خودتان برگردید که با من ذهنی کاشتید

اید، و این رابطه قرار بوده که درد با من ذهنی کمک کرده. ایدبا من ذهنی دست فقرا را گرفته. ایدخوبی کرده

. چرا که مقصود شما این بوده که من ذهنی را نگه دارید و تسلیم نباشید. بدهد

داریم ما و اینکه وقتی من ذهنی . دوباره من توضیح بدهم قبل از خواندن این قصه یا ابیات بسیار پرمعنی مثنوي

ریزیم، هم آن میکنیم، هم ما به رابطه دردمیبا من هاي ذهنی رابطه دوستی، همسري، پدر و فرزندي برقرار

یعنی این رابطه براي . دهد، براي هر دو به قول موالنا باب صغیر استمیاین رابطه به هر دوي ما درد. طرف مقابل

توانید تغییر بدهید، مگر از طریق تغییر نمیشما دیگران را. ردیمچرا که ما با من ذهنی شروع ک. درد درست شده

پس شما باید استاد باشید در اینکه اوالً کمک . پس تنها خودتان هستید که در کنترل خودتان هستید. خودتان

خواهد این را باب میطرف. دهدمینکنید به درد رابطه، که این کار خیلی سخت است، چون طرف مرتب درد

شوند خم میگفتیم یک در کوچک بوده ساخته شد کسانی که وارد. باب صغیر هم گفتیم چی بود. یر بکندصغ

.یعنی هر چیزي در جهان درست شده که شما خم بشوید ولو به زور. بشوند

انه با انتخاب خودش خم شود، یعنی در هر لحظه اتفاق این هوشیاربهترین تصمیم و انتخاب این است که آدم 

این فضاگشایی سبب خواهد شد که من کوچک بشود و . را بپذیرد یا در مقابل اتفاق این لحظه فضا باز کندلحظه

اگر شما مقاومت کنید، اگر شما واکنش نشان دهید که سخت است که . شما بزرگ شوید، این همان کم زدن است

یعنی رابطه هیچ . ، ضرر خواهید کردکند آدم رامیمقاومت نکنید و واکنش نشان ندهید وقتی طرف مقابل مجبور

. اشتباه است. توقع خوشبختی، شادي و آرامش از یک رابطه زیاد زدن است. اي براي شما نخواهد داشتفایده

. آید باالمیجوشدمیبراي اینکه این برکات از اعماق وجود شما، از ریشه شما. فرهنگ قدیمی است
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عشق، فضاگشایی، حالت . آید باالمیجوشدمیاینها همه از درونحس خوشبختی، حس آرامش، شادي اصیل 

آزادي و اجازه دادن اینکه چیزها در بیرون براحتی تغییر کنند و درونت و بیرونت در جهت خرد زندگی جهتدار 

. توفیق نکنیمدرست است؟پس مواظب باشیم که جهد بی. بشود

. ل، اینها را خواندیم قبالًبهر حا. خوانممیموالنا725ابیاتی را از درس 

2979مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کن منحنیشنفس را زین صبر می

که لَئیم ست و نسازد نیکویش

خواهد واکنش نشان بدهد و توضیح دادیم امروز، زیاد بزند، خمش میهاي نفس کهپس به عنوان ناظر به خواسته

هاي نفس و لطف کردن به این خواسته. نی من ذهنی ما پست استکن، گوش نده به حرفهایش، که این نفس ما یع

توجه کنید که موالنا این طوري تعریف. سازدنمینیکویی کردن به نفس چون پست است. سازدنمییا نفس به او

یکی هم ستیزه. کند، تسلیم استمیکند، فضاگشاییمیگوید یک انسان هست که فضاگشاییمی.کندمی

این . گردد، هم هویت بشودمیکند و دنبال چیزهاي آفلمیشود و قضاوتمیدانم و بلندمیگویدیمکند، ومی

گوید به من ذهنیت سخت بگیر و به حرفهایش گوش میو نه تنها. اولی کریم است. دومی لئیم است. لئیم است

مه مقدماتی است که برویم آن باب گوید و حاال اینها همیاین چیزها را دارد. نده، این کار سخت است، صبر کن

. صغیر را بخوانیم

مر یکی را او عوض هفصد دهدبا کریمی، گر کنی احسان، سزد

براي اینکه یک نیکی. می گوید اگر به بخشنده، به کریم، کسی که به حضور زنده است احسان کنی، شایسته است

.فهمدمیاو. دهدمیکنی و عوضش را هفتصد تامی

اي گردد تو را بس با وفابندهلَئیمی چون کنی قهر و جفابا 

گوید اگر با او جفا کنی، با اومی.چه مال خودمان باشد چه مال یکی دیگر. پس بنابراین من ذهنی پست است

ینکه دید خدا کند به امیکنید که از اینجا دیگر شروعمیتوجه. شودمیگردد و باوفامیسخت بگیري، این بنده
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ایم این است که اگر ما لئیم باشیم، پست باشیم، یا فرهنگ جدید یا قضا همان قضا و قدر که این همه صحبت کرده

. کنیم، جفا عکس وفاستمیچون خودمان جفا

گوید من از جنس زندگی میشود ومیهر کسی در این لحظه تسلیم. وفا، وفا کردن به آن پیمان الست است

شود، این آدم لئیم است، میکند و از جنس من ذهنیمیهر کسی ستیزه. ین آدم لئیم نیست، کریم استهستم، ا

. پست است و این شخص زیر درد خواهد رفت

رویم موفقمیما با من ذهنی خیلی آمال و آرزو داریم، که. گویم چون خیلی مهم است اینمیعرض کردم دوباره

گیریم و یک زندگی پر از شادي و پر میکنیم، مدركمیشویم، خانه درستمیدارهکنیم، بچمیشویم، ازدواجمی

آرامش و شادي موقعی در انتظارتان است که از جنس حضور این زندگی پر از. از آرامش در انتظارمان است

گی طرحش زند. اي، هر فکري، هر عملی درد ایجاد خواهد کرداگر از جنس من ذهنی بشوید، هر رابطه. بشوید

. اینطوري است

یعنی خودمان باعث. گیردمیکند، بسیار سختنمیکند یعنی به آن پیمان الست وفامیخدا با کسی که جفا

من یک آدم استثنایی هستم و . کندمیگیرد و یا لطفنمیهیچ کدام از ما نباید فکر کنیم که خدا ما را. شویممی

دانم چرا این طوري است ولی با من این طوري نمینتیجه بدي ندارد وکنم و هیچمیمن هر کاري دلم بخواهد

. همچون چیزي نیست. است

ي هوشیاریا تسلیم، تبدیل شدن به فضاي خالی و خارج شدن از من ذهنی و رها کردن : دو جور باشندگی هست

. یا درد خواهیم کشیدي حضور و اندك اندك زنده شدن به بینهایت اوست هوشیارجسمی و زنده شدن به حضور، 

اي گردد ترا بس باوفا، شما کند، بندهمیبا لئیمی چون کنی قهر و جفا، خدا هم همین کار را: گویدمیبراي همین

. ولی این آدم من ذهنی دارد، طلبکار است. کنیدمیکنید، خیلی خوبیمیکنید، لطفمیدر رابطه به یکی خوبی

نه تنها قدردان نیست بلکه . شود هر روزمیسی نیستید، ولی آن طلبکارترشما دنبال تایید و توجه و قدرشنا

. طلبکار است، طلبکار است و بیشترین ضررش را به شما خواهد زد

خواهید بکنید؟ هی شما لطف کنید به شما ضربه میچکار. خواهید به بینهایت خدا زنده شویدمیخوب شما هم

آید که شما با لئیمان باید لطف کنید و فرار هم بکنید، که نتوانند ضربه میبنظر. نه که نباید لطف کنید. بزنند

. فضاگشایی را حفظ کنید. لطف کنید و انتظار نداشته باشید. بزنند
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آیا این بدي مردم شما را سرخورده . شما حاال اگر با من ذهنی لطف کنید، انتظار داشته باشید، انتظارش بدي است

به تمام من هاي ذهنی شما بیایید یک چیزي بدهید هر روز، بعد از . واهد کرد؟ نباید بکندخواهد کرد، ناامید خ

من . این کفران است. کنندنمیدهید؟ تشکر همنمیکشند، چطور االنمیگیرند شما رامییکسال اگر ندهید

گوید ما یاد بگیریم که میاینها را موالنا به ما. این من ذهنی زیر درد قرار خواهد گرفت. ذهنی این کاره است

کنیم میدهد درست است که انتظار قدردانی ندارد ولی مامیکسی کار خوبی براي ما انجام. چطوري زندگی کنیم

چون انتظار داشته . حتماً قدرشناس هستیم، ولی او انتظار ندارد و به صرفش است که انتظار ندارد. قدردانی را

. مان جدا شویمخواهیم از من ذهنیمیولی ما. باشد، پس من ذهنی دارد

همان روابط. گذارندنمیمردم. خواهید از من ذهنی بیرون برویدمیتوجه کنید که صحبت سر این است که شما

خوبی کنید فرار کنید . خوبی کنید چیزي انتظار نداشته باشید. باید بلد باشید. شما باید استاد باشید. گذارندنمی

توانید دیگر رها نمیچون بدي کنید. چون بدي در مقابلش بدي دارد. بدي هم نکنید. تان نکنندکه نگیرند اذیت

. گوید موالنامیدارد این چیزها را. بشوید از من ذهنی

ربّنا: باز در دوزخ نداشانکافران کارند در نعمت جفا

اگر خدا . زنندمیزیاد. شوندمیکنند، طلبکارنمیشکر. کنندمیمن هاي ذهنی در فراوانی جفا: گویدمیهمین را

شوند میخواهند، طلبکارمیراضی نیستند، بیشتر. کنندنمیشکر. گویند خودمان کردیممیبهشان فراوانی بدهد

آید، گرفتاري میآید، سختیمیحاال کمبود.خزد در دواندازمیخدا هم آنها را. هم از خدا و هم از بنده خدا

بنابراین در فراوانی که خاصیت خدایی است اول. گویند خدایا رحم کن، خدایا درست کنمیآن موقعآید،یم

. دهد، بعد چون قدرشناس نیستیم برمی گرداند به جهنم ذهنمی

شما نگاه کنید که یک انسان ده دوازده ساله که بسیار سالم است اگر چیز ژنتیکی نداشته باشد، اشکال ژنتیکی 

کند، هم جانش کممیکند، هم فکرش را خرابمییواش یواش با من ذهنی هم بدنش را خراب. شته باشدندا

یواش یواش وارد دوزخ. شودمیشود، هم هیجاناتش دیگر از جنس هیجانات بد مثل خشم و ترس و اینهامی

بود که این جسم را خوب حفظ اش این قدرشناسی. چرا؟ براي اینکه ما به او یاد ندادیم قدرشناسی را. شودمی

. سالم نگه دارد. چهار بعدش را تقویت کند. کند
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چرا کفران. کندمیمعتاد چطوري شکر خدا را. کندنمیآخر معتاد به بدن خودش رحم. این همه آدم هستند معتاد

رابطه او با . کندمیخدا وارد سختی. او نباید انتظار داشته باشد خدا به او کمک کند. کند؟ اولیش کفران استمی

ما. مان کندخواهیم درد خمنمیولی ما. درد باید خَمش کند. شود که درد ایجاد کندمیخدا تبدیل به باب صغیر

انه با شناسایی و انتخاب همین لحظه تصمیم بگیریم خم بشویم و از فرهنگ قدیمی که هوشیارخواهیم می

. آدمهاي دیگر است، از چیزهاي این جهانی است، بگذاریم کنارمخصوصاً انتظار نعمت، خوشبختی و زندگی از

گویدمیدوباره چند بیت

2993بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

تَهکریم اَکرَم ردم معبدتَهقَملَئیم اَس ردم معبد
ت شخص فرومایه اینست که او را بیمار سبب عبادت شخص بزرگوار، اینست که تو او را گرامی بداري و سبب عباد

.کنی

می گوید سبب عبادت شخص بزرگوار، کریم این است که تو او را گرامی بداري و سبب عبادت شخص فرومایه این 

شوید لحظه به لحظه فضا را میاگر شما تسلیم. گویدمیکنید، دارد قانون قضا رامیتوجه. است که او را بیمار کنی

در این صورت یواش یواش فضاي . گذارید کنار، از جنس کریمان هستیدمیفرهنگ قدیمی را دانستهکنید، میباز

اما اگر شما با عقل قدیمی، با . کنیدمیشوید و عبادتمیهر لحظه هم تسلیم. شودمیبهشت براي شما باز

ید، زندگی شما را بیمار خواهد کنید، پس پست هستمیستیزه، با قضاوت، با مقاومت، با بستن راه خرد زندگی کار

از اول هم گفتیم که . سختی، عذاب به شما فشار بیاورد تا تسلیم بشوید. تا بیماریش به شما فشار بیاورد. کرد

. ي جسمی قابل قبول نیستهوشیارادامه 

مر کریمان را بده تا بر دهندمر لَئیمان را بزن، تا سر نهند
دارد قانون قضا . نه. من هاي ذهنی را بگیر کتک بزن. گوید که شما برو کتک بزننمیاین به ما. ستاین قانون خدا

گیرد، میدرست مثل اینکه خدا سخت. شما با این قانون قضا، قانون خدا خودتان را جهت دار کنید. گویدمیرا

اما به کریمان بیشتر. سلیم بشوندتا ت. گیرد به آدمهاي پست تا سر نهندمیگیرد، قضا سختمیزندگی سخت

. دهد و شما هم بیشتر بدهید، تا میوه بدهند، تا محصول بدهندمی
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دوزخ آنها را و اینها را مزیدالجرَم حق هر دو مسجد آفرید

رابطه دردمسجد من هاي ذهنی جهنم ذهن است که با سختی در حالیکه هر . به ناچار خدا دو جور مسجد آفریده

زنند، کوچکمیشان را لحظه به لحظه کمها کریمان چون من ذهنیو این یکی. دهد به زور تسلیم بشوندمی

شان شوند و هم نعمتهاي بیرونیمیکنند، در مزید در زیاد شدن از هر لحاظ، هم خودشان در درون زیادترمی

اینها را که. شودمیشان بیشترهر روز شادي. ودشمیزندگی بیرونی روي آنها به زیبایی باز. شودمیخوب

. کندمیگوید حق، خدا زندگیمی.گویدمیکُند؟می

آید تقصیر شماست که به قانون میکنید و از توش دردمیپس شما اگر بعنوان من ذهنی با هر کسی رابطه برقرار

کنید، هر میا هر کسی، با هر چیزي، هر فکري کهکنید بمیاي که برقرارچون هر رابطه. کنیدنمیخدا و قضا توجه

.در مسجد دوزخ ذهنت هستی. گوید باید تسلیم بشویدمیشود و دردمیکنید از توش درد بلندمیعملی

تا فرود آرند سر قومِ زحیرساخت موسی قدس در، بابِ صغیر

حاال در کوچک را موالنا تعمیم. چک ساختدر کو. می گوید موسی در قدس، بیت المقدس، باب کوچک ساخت

همان طوري که موسی باب صغیر ساخت تا اشخاصی که پر از درد بودند یعنی . اي که ما داریمدهد به هر رابطهمی

گردنگش بودند، من ذهنی داشتند، مجبور بشوند موقع ورود خم بشوند، و خدا هم براي ما باب صغیر ساخته از هر 

خواهیم یاد بگیریم که به میولی این چیزها را. خم بشویم یعنی تسلیم بشویم. ا ما خم بشویمکنیم تمیکاري که

هایمان هم یاد بدهیم، که آنها هم در ده سالگی در نه تنها خودمان یاد بگیریم عمل کنیم به بچه. آنجا نرسد

توانند فرهنگ نو را میها زوددوازده سالگی فرهنگ قدیمی من ذهنی را رها کنند و یک فرهنگ نو بیاورند، آن

.بیاورند

&&&پایان قسمت دوم &&& 



# Programگنج حضور727برنامه شماره 727

27: صفحه

دوزخ آن بابِ صغیر است و نیازبدند و سرفراززآنکه جباران

سرفراز . گفتند منمیشدندمیبراي اینکه آن اشخاص که موسی براي آنها در ساخته بود، اینها ظالم بودند و بلند

گفتندمییا. بر اساس فرهنگ من ذهنی این جهانی سرفراز بودند. من ذهنی بودندیعنی سربلند به عنوان 

. شدندنمیخم. دانیم یا زور داشتند، مقام داشتند، قدرت داشتندمی

پس هر دردي که ما داریم همان باب صغیر است و همین طور . می گوید که دوزخ من ذهنی همان باب صغیر است

اي ایجادولی کی به باب صغیر احتیاج دارد؟ کی به این احتیاج دارد که هر رابطه. صغیرنیاز و احتیاج به این باب

کند پر از درد بشود و از آنجا درد بیاید؟ کی هست این؟ هر کسی که به میکند، هر عملیمیکند، هر فکريمی

هر کسی که. د عمل کندخواهنمیهر کسی که بر اساس شناسایی و تشخیص و انتخاب. دهدنمیاین حرفها گوش

. گوید کورممیریشه دانایی است و سخت بیناست،. خواهد قبول کند که اصل دانایی استنمی

اینها مربوط به اهل سباست و ما انسانهاي روي زمین که امروز فهمیدیم که بر اساس فرهنگ قدیم، یعنی فرهنگ 

خوشبختی چی هست . کنیممیختی را تعریفخوشب. کنیممیي جسمی همه چیز را تعریفهوشیارمن ذهنی و 

. در این جهان؟ کسی که پول داشته باشد، قدرت داشته باشد، خانه بزرگ داشته باشد و آدمهاي مهم را بشناسد

سرفرازي چه هست؟ سرفرازي این است که آدم قدرتمند باشد، مردم احترام بگذارند، . موفقیت هم همین است

مااینطوريکند،اگر احترام نگذارند آنها را از میدان به در کند، سرکوب. بایستندقبول داشته باشند، جلوي پایش

منبگوییدبایدشما. صغیرباببهنیازوشدهساختهصغیربابسرفرازانبرايرا،فرازيسرکردیمتعریف

.نیستمصغیربابنیازمند

:گویدمیبله،بخوانیم،شدقرارکهقسمتیآنبهپردازیممیحاالبله،

بیان آنکه حق تعالی صورت ملوك را سبب مسخَّر کردن جباران که مسخَّرِ حق نباشند ساخته است چنانکه موسی 

علیه السالم باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن که اُدخُلُوا الباب 

سجّداً و قُولُوا حطَّۀٌ

نیستند،تسلیموکنندنمیسجدهحقبهکهايعدهیککهساختهراپادشاهانصورتکهبگویدخواهدمیپس

ربضدرساختصغیربابالسالمعلیهموسیچنانچهبگیرند،یادراشدنخموآنهابهبشوندخمبشوند،تسلیمآنهابه

.ساختراکوچکدریعنیرا،کوچکبابوقدس،دیواربریعنی،قدس
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حطَّۀٌقُولُواوسجداالْبابادخُلُواکیآمدندروقتاسرائیلبنیجبارانرکوعجهت

:آوردمیآیهاینازاست،آنآیههماینوشدیممتوجهرااینحاال،

58، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

ِذِه اْلَقْرَیَة َفُكلُوا ِمْنَھا َحْیُث ِشْئُتمْ  ٌة َنْغفِْر لَُكْم َخَطاَیاُكْم ۚ َوَسَنِزیُد َوإِْذ قُْلَنا اْدُخلُوا َھٰ ًدا َوقُولُوا ِحطَّ َرَغًدا َواْدُخلُوا اْلَباَب ُسجَّ
اْلُمْحِسنِینَ 

خواهید میدر آیید و از نعمت هاي فراوان آن هر چه) بیت المقدس(در این قریه : یاد آرید زمانی را که گفتیم

خداوندا گناهان ما را بریز تا ما شما را : خضوع و فروتنی در آیید و بگویدبا ) معبد بیت المقدس(بخورید و از آن در 

.بیامرزیم و به نیکوکاران پاداش بیشتري دهیم

نعمتهايازبشوید،ردبایدکوچکدراینازوآییددریکتاییفضايایندریعنیوآییددرالمقدسبیتیعنی

بگوییدوآییددرفروتنیوخضوعباالمقدس،بیتمعبدیعنیدر،آنازوبخوریدخواهیدمیچیهرآنفراوان

تسلیمیعنیواقعابیاید،زندگیخردیعنیهم،سجدهموقعوکنیمسجدهبایدمایعنیبریز،راماگناهانخداوندا

تابریزد،شدگیهاهویتهمبریزد،شماگناهانکندمیکمکزندگیخردقعموآنکهلحظهایناتفاقپذیرشو

قسمت اینتیترفهمیدیم،راتیتر،تیتر استاینبله،دهیم،بیشتريپاداشکاراننیکوبهوبیامرزیمراشماما

. بود

هرایمشدههویتهمبراي اینکههستیمکافرانوهستیمجبارانآنجزوکهمابله،که،داشتیمتیتردربله،

اینباتسلیمحالدرکهگویدمیصغیرباباینواست،صغیربابفکريهرجهان،ایندرداریمکهايرابطه

هویتهمبشناس،یعنیبیندازم،راشدگیهاهویتهماینخواهممیمنکهبگوییدوکنید،برخوردموضوع

:گویدمیچهببینیمحاال. بشودواردزندگیخردبگذاروو بیندازراشدگیها

استخوانآن چنانکه حق ز گوشت و 

از شهان بابِ صغیري ساخت هان

گویدمی.باشآگاهیعنیهاناست،ساختهصغیربابشاهانبدنازیعنیاستخوان،وگوشتازخداکههمینطور

کنند،نمیتعظیمکسیبهکهاینهاخالصه،وسردارانوجبارانوامراووزیراناینازايعدهیکشدهدرستشاه

استخوانوگوشتازکهکنندمیتعظیمنفریکبهولیدارند،منوشوندنمیتسلیمکنند،نمیتعظیمهمخدابه
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شاهآنهامورددرکهموالنادادخواهدتعمیمگفتم،راتمثیلاینوزندمیتمثیل.استشاهآنوشدهساخته

. کنیدمیعملیهردارید،ايرابطههرکنید،میفکريهرهمشماشخصمورددراست،

توفیقبیجهدبدهد،ادامهراذهنیمناگرکسییعنیهم،توفیقبیجهدهم،مزدبیکارمورددرکنمآوريیاد

خمشدههمزوربه.بشودخمروزيیککهکرد،خواهدایجاددردآنقدرکارهایشوروابطشباالخرهودارد

گفتهمیخدا.نبودندمقصردیگرانبوده،ذهنیمنفرهنگبوده،خودشتقصیرکهبفهمدشدنخمموقعو.بشود

بله،. نیستدیگريراهبشوي،زندهاوبهوبیرونبیاییبیندازيبایدراذهنیمناین

کبریا را دشمن اندچونکه سجدةایشان کننداهلِ دنیا سجدة

را،قدرتمندآدمیککنیم،میسجدهراشاههستیم،مابیشترکههستنددنیاباهویتهمکهآنهاییگویدمی

تسلیمیعنیهستیم،خدابهسجدهدشمنوکنیمنمیسجدهخدابهبراي اینکه.راجهانیاینقدرتمند

خدايبهو.کندمیسجدهشدگیهاهویتهمهمانبهدارد،شدگیهویتهممرکزشدرکسیهر. شویمنمی

. کنندمیسجدهحقیقتاًکبریابهکهآنهایی استدشمنوکبریاستسجدهدشمنو.کندنمیسجدهکبریااصلی،

نامِ آن محراب، میر و پهلواندانکی، محرابشانساخت سرگین

تسخیراست،کردنکوچککافکاف،ودانسرگینکوچک،مدفوعوکثافتجايدان،زبالهیعنیدانکسرگین

گویدمی. دانکسرگینگذاشتهرااسمششده،هویتهمدردهاوجهانیاینچیزهايباکهذهنیمنیعنی.است

بهخواندمینمازانسانکهجایی استمحرابهم،محرابآننامودادقراردانکسرگینرادنیااهلمحراب

ومندانزوراینوخوانند،مینماززورمندانوپادشاهبهدنیااهلیعنی. پهلوانوپادشاهیعنیراامیرطرفش،

کثافتهمیندردهاوچیزهاباشدههویتهمذهنکهچرا.هستندکثافتریختنمحلیادانزبالهیکپادشاه

. استدان

نه ایدنیشکر پاکان، شما خالیایدالیقِ این حضرت پاکی نه

یعنینیستید،خداپاكبارگاهاینالیقشماکهگویدمیجهاناینچیزهايباهویتندهمکهدنیااهلآنبهدارد

کهقضاستکهبگوییدوبپذیریدشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاقتوانیدنمیبشوید،تسلیمتوانیدنمیشما

شما. خدابهکنیدنمیتعظیمبشود،وجودتانواردزندگیخردگذاریدنمیوآوردمیوجودبهرااتفاقاین

نیشماکهبگوییمتوانیممیواستجسمیهوشیاریتاننیست،پاكهوشیاریتانیعنینیست،پاكنیشکرتان
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کنیممعنیاینطوري. استپاكنیشکرتاننه،.بزندراشمابتواندخداکهاستخالیتاننینه،. نیستیدخالی

شمابگوییمتوانستیممی. شودمیهمینمعنیحالهربهولیکردمعنیشودمیهمدیگرجورباشد،بهترشاید

.هستیدخالیتونیست،پاكهوشیاریتاننیست،پاكنیشکرتانونیشکربدونهستیدخالینی

شیر را عارست کو را بگروندشوندآن سگان را این خَسان، خاضع

وزورمندانوپادشاهانوامیرانهمینسگانازمنظور. هستندعارفانوموالناستمثلانسانهاییشیراینجادر

بهکههستندلئیموپستانسانهاياینگویدمی. استدردوشدگیهویتهموکثافتازپرمغزشانکهآنهایی

. بگرونداوبهپستآدمهاياینکهگذاردنمیشدهزندهخدانهایتبیبهکهکسیشیر. کنندمیفروتنیسگانآن

دنیامقامباشدههویتهمکههستانسانییکولی.دهدنمیاجازهاوبشوندجمعاوبرودوربخواهندبیاینداگر

.باالستآندرکهدیگرچیزهزارتاودنیامالباو

پستانسانآنبهپستانسانهايخسان،ایناندشدههویتهمهمآنهاکههستندايعدهیکهمپاییندر

اینهاکهدهدنمیاجازهعارفباشدعارفیجهانایندراگرو. کنندنمیتعظیمهمکبریابه.کنندمیتعظیمبزرگ

اگرکهآیدمیعارشبنابراین. نیستآنهاجنسازاوبراي اینکه.بشوندجمعبرشودوربشوند،دوستشبیایند

. ندارندکارشاندرصداقتاینهاکهداندمیاوبشوندجمعهماگرو.بشوندجمعدورشوبیایندآدمهااین

ازخواهدمیکهکسیآنکند؟عملگویدمیموالناکهقرانهايآیهاینبهآیدمیکیخواند؟میموالناآیدمیکی

افتخاررادردایجادودردحملکهکسیآن.بشودخالصذهنشکثافاتازموالنا،قولبهاز،وجسمیهوشیاري

آنکه،آیدنمیاستآناشسرفرازيواشبزرگیوکندمیافتخارشدگیهایشهویتهمبهکهکسیآنداند،می

راخودتانراهشمااینهاخواندناز. برشودوربیایندآنهاکهشودمیعارشهمموالناهم،عارفآنوآید،نمی

. کنیدمیپیدا

خُوهر موشگربه باشد شحنه

موش که بود تا ز شیران ترسد او؟

. تیزشچنگالهايبااستگربهپست،است،شدههویتهمانسانهمینخوموشخو،موشهرداروغهگویدمی

رسدنمیموشعقلبهاصالدهد،نمیموشبهاهمیتشیربراي اینکهبترسدشیرازکهنداردراشعوراینموش

زندگینهایتبیبهشدهزندهانساننمادشیرندارد،کاريآنباشیر. شودمیرددارددارد،وجودهمشیريکه
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ترسدمیکسیآنکند،میاحتیاطکسیآنکند،نمیاحتیاطموش. ذهنیهايمنموش.موالنامثلعارفیاست،

رود،میبینازشادیشرود،میبینازحضورشبکندبدکاراگربشود،هویتهماگربکند،گناهاگرداندمیکه

ازآید،نمیدیگرانسانهاياز.آیدنمیچیزهاازنهایتشبیحضورش،آرامشش،کهداندمی. رودمیبینازآرامشش

بدهد،دستازراحضوراینترسدمینه،بیرونیچیزهايازترسد؟میچیازترسد،میبنابراین.آیدمیزندگی

. بدهددستازرانهایتبی

ترسید،میحتمابرود؟دفعهیکعمقاینکهترسیدنمیبشویدزندهعمقییکبهوکنیدکارهمهاینشمااگر

زیبایش،خردش،تشعشعبرايکندمیاستفادهشمااززندگی. هستچهدانیدمیآن،برايکشیدیدزحمت

ناراحتبشوید،دردازپرکنیدشروعدوبارهراقدیمیفرهنگصددوبارهبیاییدشما. دیگرچیزهزارتاآرامشش،

. ترسممیهممنما،همهترسید،میچرا،آنجا؟برگردیدترسیدنمیشوید،نمی

خاموشیاتفاقاً. ماندمیخاموشبگوید،چیزيبشود،چیزيباهویتهمبکند،بدکارکهترسدمیآدمبنابراین

اینوپایینبیاوریدراذهنسرعتکهاین استزدنکممهمراههايازیکی.استزدنکمراههايازیکی

ونبرندراآدمخواهدمیدلشانجاهرونکنندتسخیرراانسانونپرند،ذهن،درپردمیلحظههرکهفکرهایی

. بترسدشیرانازکهنیستکسیموشیعنی. باشدجریاناینوباشدموضوعاینناظرآدم

خوفشان کی ز آفتابِ حق بود؟حق بودخوف ایشان از کالبِ

بگویدخواهدمی.سگ استمعنیبهکلبجمعکالب. است، خداستحقسگهايازذهنیهايمنخوفگویدمی

است، آنهابیشتردیگرشدگیشانهویتهمآنهاکهترسندمیانسانهاییازهستندشدههویتهمکهآنهاییکه

ازراشدگیهایشانهویتهمترسندمیآنهابراي اینکه.نیستحقآفتابازاینهاترساما.هستندخداسگان

اینازبیاورند،نتوانندبدستراچیزآنیابکنند،نتوانندبیشترراشدگیهایشانهویتهمیاوبدهنددست

خواهندمیبدهند،دستازراشدگیهاهویتهمخواهندمیدسته،یکیاینحالیکهدر. ذهنیمن هايترسندمی

.بشوندآزادخواهندمیبدهند،دستازرادردها

کنم؟درستبایدراکجایمکنم،چیکاراالنمن. گویدمیچهموالناکهندهستمواظبظریفخیلیبنابراین

همگویندمیهایکیآناصال،آنها. نشوندمنحرفاینکهبههستندحساسبسیار. استخودشانبهحواسشان

آنهاکنندمیدارنداشتباهکنیم،زیادرااینهاکهکنیممیکارماهمهنداریم،کاريماما،بهبدهیدراشدگیهاهویت
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تمامشدگیهایشان،هویتهمتمامروابطشان،تمامدارندصغیربابگفته؟آنهاچهامروزشدخواهدچهگفتم،

. کردخواهددردایجادیعنیاست،صغیرباباعمالشانتمام،فکرهایشان

درخورِ این ابلهانربِّ اَدنیورد آن مهانربی الْاَعالست 

استپاكکهبزرگخدايبهوخودشانشوندمیپاكلحظههریعنی،االعالستربیبزرگانآنوردگویدمی

بهاست،پستخداي منگویندمیابلهانآنلحظههروهستید؟چطوريشماکنند،میشکروشوندمیتسلیم

درخورصغیرم،بابدرخوروپستمخودماست،پستمنخدايگویندمیلحظههرکنند،میعبادتذهنیخداي

. استحقیرمنخدايدردم،

گویندمیمرتبدرون،درشدنافزودهوزدنکمذهنی،منبهنسبتمردنگشایی،فضاباشدنپاكباآنهاولی

است،پاكاعالست،است،پاییبیودستاست، بیفرمیبیجنسازخداوشویممیداریمخداجنسازماکه

هایکیاین. هستمآندنباللحظههر. اونهایتبیبهشوممیزندهدارمونیست،شدگیهویتهمجنسازخدا

شود،میبیشتردردهایشانشود،میترپستلحظهبهلحظههمخودشودارندذهنیخدايدارند،پستخداي

. شوندمیهویتهمبیشتردردهایشانبا

سرمکهچیهراینکهیعنیتسلیمکهکنندمیفکربرخیوبفهمیمبایدماراتسلیممعنیکهبکنیمبایدتوجهو

راذهنشانجهنمومشکالتومسائلکههستندآدمهاییاینها.کنممیقبولدیگرخواسته،خداآیدمی

کهرابالهایی. بیایندخواهندنمیهمبیرونودارنداقامتذهنیجهنمدرهمخودشانکردند،درستخودشان

. شوندنمیواقعیتسلیموگذارندمیخداحساببهآوردهسرشانذهنیشانجهنموذهنیشانمن

کهاستلحظهاینبهمربوطتسلیمقضاوت،ازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمکنید،دقتخوبشما

وشویدمیبزرگتردرونیلحاظبهخردهیکشما،بپذیریدرالحظهایناتفاقحقیقتاًاگر. راشماکندتبدیلباید

.شدیدبزرگترشماوشمابعدچهاربهوشمابهشددمیدهآرامشییکبینیدمیکنید،میتجربهراخدایازندگی

سرتانذهنیمنباخودتانکهبالهاییوکنیدحفظراذهنیمنشمااینکهولی. دهیممیادامهراهمینو

.نیستتسلیماینبگذارید،خداحساببهراآنوآوریدمیودهیدمیادامهوایدآوردهخودتان

هر. نیستچیزيهمچوناصال،نیستچیزيهمچوننهکنم،قبولبایدآیدمیسرمچیهرکهاستاینتسلیم

یکیکهخواستهخدادیگر،خواستهخداراایندیگر،کنمقبولبایدکردمدرستبدبختیخودمبرايخودمچه
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مخربفرهنگهمهاینها.قضاستاینوباشیدداشتهسختیشماوباشدداشتهآرامشکند،زندگیراحتبرود

.استذهنیمن

ماکردیمدرستصغیربابهرگرفتاري،هرسختی،هر. گذاردمیخداحساببهآوردمیماسربالذهنیمن

صحبتموضوعاینبهراجعداریم.شویمنمیتسلیمماهستیم،کشگردنماکهاستعلتاینبهکردیم،درست

یکباربابفهمید،خوببخوانید،بارصدراچیزهااینبرویدشماکهاست،اینانتظارواقعاهمشماازوکنیممی

یکواردتازهاشخاصبرايکهمطالباینداردهمادبیاتییک. کنیددركخوبکهبخوانیداینقدر. شودنمی

است،تکرارکلید. شودمیراحتشوندمیتکرارچونمدتیازپسولیبیاید،نظربهاستممکنمشکلقدري

بیاوریدهمراآنهانخواندید،هنوزشماکهراچیزهاییحاالکهبگوییداینکهنهدانید،میکهابیاتیهمانتکرار

. ماخواندیمخیلینه،.بخوانید

اصالشما. بدهیدتغییرراخودتانبنویسید،کنید،تأملکنیدگوشکنید،گوشبارصدرابرنامهیکبیاییدشما

نهایتبیبزرگ،پاك،خدايیکواقعاخواهممیکمکازشمناالنکهخداییبگوییدبپرسید،راسوالهمین

ایندرشدمتسلیمیعنیهستم،پاکیجنسازخواهممیرااینوکنممیرادعااینکهحالیدرمنواست

یعنیمهانجزو. خواهممیراچیزهاایندارممنذهنیکوچکپست،خدايیکازپستم،خودمنه،یا.لحظه

دیگرکسکنم،تعیینشمابرايتوانمنمیمنکنید،تعیینبایدشمارااینهستم؟ابلهانجزویاهستم؟بزرگان

.کندتعیینتواندنمیهم

نافمشکبلکه آن آهوتَگانِموش کی ترسد ز شیرانِ مصاف

براي .استشیراینبگویدکهندارددركوشعوراینقدرموشمگرترسد،نمیجنگیشیرانازموشکهگویدمی

آهويیعنیآهوتَگ،اما. رودمیشودمیردشیرپهلويترسم،نمیشیرازمنگویدمینداردکارياوباشیراینکه

خوشبو،یعنیناف،مشک. برسندحضوربهخواهندمیهستند،خودشانمواظبکهانسانهاییمنظورپا،باد

نهکهترسندمیاست،بزرگعارفانموالناست،خداست،شیرحاالیعنی،.ترسندمیشیرازنافمشکآهوهاي

احتیاطبترسیم،خداازاگرما. کنندمیگوشحرفهایشانبهیعنیگفتمترسندمیذهنی،منترسواقعااینکه

توخردتو،ارادهبگوییمبایدباشیم،تسلیمباید. گذاریدمیرااسمششماکهچیهرحاالبگذاریماحترامکنیم،
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منجهانیاینچیزهايازپسکنم،نمیمقاومتپسکنم،نمیقضاوتپساست،منذهنیمنعقلازبرتر

.کهماگذاریمنمیکهبزرگانبایاخدابارااحتراماینخوبطلبم،نمییاريطلبم،نمیزندگی

. دیگرترسیدنمیخوبلحظه،ایندرشویدنمیتسلیماگرشمابگیرید،نماداینجاشماخدااگرراشیرحاال،بله،

تصمیمکنفرضدرد،اساسبرتصمیمیعنیذهنی،منباهیجاناتذهنی،منفکرباآدمکهنداردترساینواقعا

آدمضرربهاستمعلومخوببگیرد،آدمآنهااساسبرتصمیموفکرحسادت،یاکینهیاترسیاخشماساسبر

خردکهنشودتسلیملحظهایندرانسانکهنداردترساین. کهداندنمیکهآدمضرر؟چقدر. شدخواهدتمام

دیگرانبهوبگیردتصمیمحسادتشاش،کینهترسش،خشمش،اساسبرقدیمیفرهنگبابیایدبیاید،زندگی

استذهنیمنموشترسد؟کیموشکههمینِبرايخواهد؟نمیتأملاینخواهد؟نمیاحتیاطاینبزند؟ضرر

.ترسدنمی

زندهزندگیبهخواهدمیکند،شکرخواهدمیبماند،پاكخواهدمیدهد،میاهمیتزندگیشبهکهکسیآنولی

بهحواسشهمهکند،پیداعمقیخواهدمیکرده،دركفهمیده،جهاناینبهآمدنازراخودشمقصودبشود،

موقعهیچ.کندمیعملآناساسبرفهمد،میوراموالناخواندمیحتماآن. نداردکاريباکسیهست،خودش

ونگرانیواسترسوغصهدانمنمیوحسادتوکینهوترسوخشممثلذهنهیجاناتاساسبرآیدنمی

. کنممیخرابگویدمیترسد،میکه،بگیردتصمیماینهاواضطراب

نبایدبشود؟خرابرابطهبترسندنبایدکردند،ازدواجتازهنفردوبشود؟خرابیکیباتانرابطهترسیدنمیشما

براساسزندگیطالق،جدایی،. کرددرستشودکرد، نمیدرستشودنمیبشودخرابدارند؟نگهبگیرنداینُ

نتواندوباشدجدابخواهدلحظههرباشد،داشتهتنفرباشد،نداشتهدوستشکندزندگیبایکیانسانکهجدایی

. داریمبرمیقدمهمینطوريما.داردخیلیندارد؟ترسمراحلآنبهشدنواردندارد؟ترساینهاباشد،جدا

لیسلیس اي دیگرو به پیشِ کاسه

توش خداوند و، ولی نعمت نویس

ترپائینلیسدیگمقامکنیدتوجهلیسد،میدیگکهکسییکلیسندهکاسهلیس،کاسهپیشبروکهگویدمی

دهند،میارباببهبرندمیریزندمیراغذاراکاسهلیسند،میکارگرهاآنرادیگاست،باالترلیسکاسهاست،

دنبالکهکسیدارند،زیادشدگیهویتهمکهکسانیپیشبروداري،کمشدگیهویتهمکهکسیايیعنی
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تشو.پول دارداوبرابردهاست، خودشازپولدارترکهاواست، مهمبرایش چیاست، هویتهمپولبااست پول

خدارا،خداکهاینبجايیعنیخودت،نعمتولیوبدهقرارخودتخداوندرااوتویعنینعمتولیوخداوند

کیپیششمابنویس، بلی،یعنینویسبدان،نعمتولیبدان،خداوندرااوبدانی،خودتنعمتولیبدانی،

.بدهیدجوابخودتانروید؟می

بس کن، ار شرحی بگویم دوردست

که هستخشم گیرد میر و هم داند 

طورهمینوشود،میخشمگینوشنودمیامیریاپادشاهبدهم،توضیحمفصلاگرکن،بسوکنکوتاهمیگوید

گویم،میمنکهاست طوريهمینواقعاً،است اینطوريکهفهمدمی

با لَئیمان، تا نهد گردن لَئیمبد کن اي کریم: حاصل این آمد که

کهنیستاینمعنیشبنهند،گردنتاکن،بدپستانسانهايبابخشنده،ايکهاست اینصحبتحاصلگویدمی

خوبیاگرتو:کهگویدمیداردنه،دارند،ذهنیمنکههاییآدمکنیمشکنجهکنیم،تنبیهیابزنیمواقعابرویمما

بهکنحالیاینها،بهنکنخوبییعنیکنقطع.زدخواهندلطمهشد،خواهندطلبکارهااینکهبدانکنی،می

ایشانبهرازندگیمنظورباشند،خداگذارشکربایدوبفهمندبایدکهبفهمانهست؟چیجبرانقانونکهاینها

.بفهمانایشانبهرااینهاوبدهتوضیح

دانیدمیاالنشماحالهربه.استخوبیکاراینهمدیگر،کمکبهاینجادرکنیممیماکهکارياینبنظرم

هستیم ما،لئیمانجزوباشد،اینطوريهمشماشخصاگرکند،میحملدردوچیزهاستباهویتهمکهانسانی

باداریدشدگیهویتهمشمااگر.کندمیاشارهموالناراقانونییکدوبارهو.کنیمکارخودمانرويبایدما،همه

وکردخواهیدزندگیذهنجهنمدروایدبستهزندگیبهراراهوکنیدمیستیزهجهانی،اینچیزهايباودردها

.کردنخواهدشمابهلطفیخدا

نیکشمابرايقضا.رسیدخواهدشمابهبديکرد،خواهیدصغیربابراچیزهمهشما:کهدوبارهگویدمیداردو

اتفاقنیککنند،میبازرافضاوشوندمیتسلیملحظهبهلحظهمرتبکهکسانیبرايقضا.افتادنخواهداتفاق

خواهیمبدينیاییماگرشود،میشروعگشایشآییم،میراهماکهاینمحضبهندارد،دشمنیماباخدا.افتدمی

.ببیندبدياست، لئیمکسیکهشدهطراحیجهانایندرچیزهمهکهبگویدخواهدمی.دید
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چون لَئیمان نفسِ بد، کفران کندبا لَئیمِ نفس، چون احسان کند

به.نداردجنبهذهنیمناینبه او،ندهروولیبپذیرشنکن،خوبینکن،احسانهمخودتذهنیمنباگویدمی

بدنفسلئیمآدمهايمانندبکنیماحسانوقتیخودمان،نفسیعنینفسلئیمباکنیم،صحبتخودمانیقول

.کندمیناشکريکند،میکفران

بکند،ناشکريبکند،کفراننگذاریموکنیمنگاهمانذهنیمنبهماکهاست اینزدنهاکمشایدمهمترینازیکی

ناراضیوگذاردنمیکاردرراتوانشحداکثرکهانسانیاست؟کمچرابکند،شکایتچیه؟اینبکند،طلبکاري

و.آیدمیزندگیخردشود،میتسلیمبدهد،انجاماگرراجبرانقانون.دهدنمیانجامراجبرانقانوناست، 

ناشکراست، طلبکارکند،میتنبلیکاراینبجايزندگی،خردباکندکارساعتشانزدهروزيتواندمیشخص

عقلوقتیهستیم،سالمماوقتیکند،میکفراناندازد،نمیبکارراعملشوخردولیکند،میشکایتاست، 

.استکفراناینکنیم،نمیاستفادهاینهاازداریم،فکروقتیداریم،

وداندنمیهمراعقلشقدرداند،نمیراتناینقدرکهاینبرايکند،میکفرانمواد،دنبالرودمیکهجوانیآن

خداکهداندنمیرااینقدرداند،نمیرازندگیقدرداند،نمیراخوباحساسقدرداند،نمیهمراذهنش

وحدذهنی،منکفراناصالًاست، کفراناینکند،میناشکريبشود،او زندهدرخودشبینهایتبهخواهدمی

راکاراینداریمکههمفهمیمنمیوکنیممیکفرانمانهمهآید،میطبیعیاینقدربدبختانهونداردحساب

.نکنیدکفراننکنید،باشید،نداشتهکاريدیگرانباشخصاًشماکنیم،می

و ماکرنداهلِ نعمت، طاغیندزین سبب بد که اهلِ محنت، شاکرند

بیاییدصبروانتخابمسئولیت،حسودركشناسایی،باشماگفتمکهبدهندیادمابهآمدندموالنامثلبزرگانی

خرابچیزمانهمهکهبشودخراباینقدرزندگیکهاینازقبلکنید،درستراخودتانزندگیبشوید،تسلیم

جملهازماازخیلی.موقعبهنو،ازايچارهتوببین:گویدمیطورياینهمغزل.بکنیمايچارهیکبیاییمبشود،

سالگیسالگی، بیستسیدراگرکهآیدمینظرمبهفکراینشمامثلکه،دانستمنمیموقعبهرااینهابنده،

.استذهنیمنابزارهايازمالمتوتاسفچونمن،خورمنمیتاسفالبتهبود،خوبچقدردانستممی

بهکنند،مجبورراتودردهاوصغیربابنگذارکهبگوییمانسانهابه.کنیمپخشرادانشاینتوانیممیاالنولی

کهاست سبباینبهگویدمی.بکنیبایدوبکنخودتبراينوايچارهیکخودتانتخابوتشخیصباموقع
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.باشدنبایدنه،باشد؟طورياینبایدهمامروزآیاکرده،مجبورراآنهادردچونگذارند،شکردردومحنتاهل

.مادانیممیراچیزهاایندیگر

کنید،حیلهکنید،مکروکنیدطغیانبایدشدفراوانشمازندگیدرنعمتماکرند، آیاواندطاغینعمتاهل

واقعادارید؟چیببینیدشخصاشما.بدانیمبایدراچیزهمهقدربخواهید؟ناراضی بشوید، بیشتربشوید،طلبکار

اوخردازهوشیارانهمنکهکردهرالطفاینمنبهخداودارمراقابلیتاینمنبنویسیدآنهاراسدربنویسید،

بهتراینازشود،میچیزيبهتراینازهستم،راضیبسیارهستم،شاکربسیارکاراینبرايمنبشوم،برخوردار

بیناییاصلوداناییاصلاینازجوشدمیکهسبببیشاديبهماشود کهمیچیزيبهتراینازشود؟میچیزي

.بشویمبرخوردارباالآیدمی

بکاررااینهاماودهدمیمابهموالنارازندگیهايدرساینوخوانیممیموالناماکهشودمیچیزيبهترایناز

طلبکاروکنیمشکایتوکنیمفکرذهنیمنبراساسوکنیمطغیانوکنیمکفرانکهاینازقبلمابریم؟می

همیشهوببینیدرانعمتآمد،نعمتکردیمبازرافضاوقتیآمد،نعمتوقتینکنیم،زندگیبگیریم،بهانهوبشویم

دستبسپاریموبیایدزندگیخردبگذاریمبشویم،تسلیمبشوید،تسلیماست، کمایننگوییدهیچبکنید،شکر

توضیحکهالگوهاییآنازوطلبکارندکنند،میشکایتکهکسانیازنکنیمموقع تقلیدهیچکند،درستزندگی

.زنندنمیکمزنند،نمیکمزدن،زیادبرايکنندمیاستفادهامروزمندادم

ولیندارند،محصولیگیرند،نمیبکاررابعدشانچهارکنند،نمیرعایتراجبرانقانونکنند،نمیکارکهآنهایی

راشکروقدردانیقانوننیستند،بلدراجبرانقانونچونکههستنداینها.کنیمنمیتقلیدمااینهااز.طلبکارند

طاغیکههستنداینهاگیرد،میایشاناززوديهمخداوکنندمیکفرانرانعمتبیاید،نعمتنیستند،بلد

.کنندمیحیلهوکنندمیمکروشوندمی

وجسمیهوشیاريبراساسکهفکريهرکردن،فکرذهنیمنقدیمیفرهنگهمانبراساسیعنیحیله

باوزندگیخردوسیلهبهکهفکريهر.هستحیلههستبیرونیچیزهاياززندگیطلبوبیرونازخواستن

محنتواردکهگیریممیتصمیماالنماو.دهدمیانجامزندگی.هستخالقفکراینگیردمیصورتتسلیم

من.کنیملهپایمانزیرمارانعمتبیایدنعمتخواهیمنمی.بشویمشاکرکهرامابکندمجبورمحنتکهنشویم

چیبرايکشی،میموادرويمیچیبرايماند،میفوالدمثلتناینبابابدهیمتوضیحجوانها اگربهمطمئنم

شودمیمگرفهمد،میبدان،راقدرشتورااینکنی؟میبدناینواردمضرچیزهايچیبرايخوري؟میمشروب
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بکاربلکهنکنیمواردشراچیزهاآنکهاینازعبارتستشکروخدادرمقابلشناسیقدرکهبگوید.بفهمدنتواند

طغیاناینهست،کفرانایننیست،شکراینطلبکاري،وکنینمیکارتوکهاینبیندازیم،بکاربلکهبیندازیم،

.هستمکراینهست،

صحبتدفعههرجبرانقانونبهراجعاینقدرچرا.هستمکروطغیاندارد،انتظارکند،نمیکارکسیهر

بکارشماچهاربعدتنهانهخواهدمیزندگیبیفتد،بکارشمابعدچهارخواهدمیزندگیبدانیدشماکهکنیم؟می

نیستمعلوماوبرکاتحاالجهان،درکنیدپخششما مرتبرااوبرکاتآنتنمثلشمادراوبینهایتبلکهبیفتد،

ماکههستحاال اینها چیزهاییگوییممیکهرااینهاوخالقیتوخردوبرکتولطافتوعشقاینهست،چی

.دارنداحتیاججهاناینباشندگانتمامبرکتاینبهو.شناسیممی

عباصاحبهست شاکر، خستۀقَبازرینهست طاغی، بِگلَرِ
قبازرینامیرگویدمینکند،طغیاننباشد،طاغیانسانکهنبودشناساییاینقدیمگوید،میرااینداردبله

همامروزهحتی،.داردذهنیمننیست،تسلیمکند،میطغیانهست،طاغیپوشد،میزرینقبايکهکسییعنی

چراکهبگیریمیادتوانیممیمثالهااینازو.عاقبتشانوآخرشدچیوبودندطاغیکهراکسانیداریدسراغشما

منکهاینازکنیم،میخوبیطغیانانرژيازماکههستاینعلتشاولینرسد؟نمینتیجهبهماهايخوبی

چیشمانکنمهدایتراشمااگرمنشوید،میچیشمانباشممندهم،میشمابهراایندارممنبزرگم

.دیگراستطغیاناینشوید،می

پنجاهشود،میسالشچهلآدموقتیخستهآدماست،شاکرکهنهعبايدارايزخمیانسانیاخستهگویدمی

شده،دردازپرشده،مریضبدنشداده،درداوبهروابطتمامولیزدهدريهربهکردهطغیانوشودمیسالش

یکدفعهبشوم،راحتمیرممیکیندارم،چارهبکنم،چهگویدمیاالنآورده،فشاراسترسآورده،فشاردرد

راهازشکرآخربگیرد،یادراشکربکند،شکرکهبکندمجبورشدردیا.بشودتسلیمتوانستهمیآیدمییادش

.بکنیمراکارایننبایداست،مشکلیبسیارکارگرفتنیاددرد

بلنددانم،میبیشترهمهازاست،مشخصروابطمدرمنطغیانمیکنم؟طغیانمرتبمنآیابپرسیم،خودماناز

بایدگویممیمنکنم،نمیبازرافضانیستم،متواضعنیستم،صفرمن ذهنی،اساسبرهستمفرازگردنشوم،می

یادراهآنازشدخُردوقتیشود،میخُرداست،طاغیدیگر،گفتمدیگر،باشدطورياینبایدباشدطورياین

خالصه،برویمراراهاینخواهیمنمیماباشد،شاکرونکندطغیانکهگیردمی
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و سقَم'روید ز بلويمیشُکر شُکر کی روید ز اَمالك و نعم؟

توانیدمیهمبگیریدیادراموالنازندگیدرسهايشمااگرولی.رویدنمینعمتوملکصاحبازشکرگویدمی

جمعباهماینهاشکر،همباشید،داشتهفراوانیهمباشید،داشتهنعمتتوانیدمیهمباشید،داشتهامالك

جسمیهوشیاريباشند،آنهامامرکزبشویم،هویتهممقامبابشویم،هویتهمنعمتبااگرولی.شوندمی

کنیمکنیم، جستجوزیادبخواهیمراآنهادانم،میچیزهاآنعقلبراساسبگوییمبشویمبلندلحظههرباشیم،

.گفتنخواهیمشکرصورتایندرآنها،دررازندگی

همآرامشوشاديکنید،استفادهزندگیخردازباشید،زندگیباموازيباشد،داشتهراآنهاتوانیدمیشما

هست،صغیربابهانعمتوامالكاینتمامروابط،اینتمامکهبداندبایدنکندتوجهکسیاگرولیباشیدداشته

اینازقبلآید،میبیماريوگرفتاريوسختیازشکرگویدمی.برویدشکرباالخرهتادادخواهددردچیزيهر

آوردهراماکهرازندگیمنظور.بگیریمیادراجبرانقانونبگیریم،یادراشکربیافتیمسختیبهبشویمبیمارکه

فرهنگکهدردهاییاز.نکنیمافتخارچیزهاستکه عقلذهنیمانمنعقلبهقدراین.بگیریمیادحهاناینبه

توانیدمیشماکهفرديبطور.فرديبطورهمجمعی،بطورهمبگیریم،یادآوردهبوجودکهنهفرهنگمن ذهنی،

.ذهنیمنبخاطرخوردهبهمروابطتانچقدرببینیدکهکنیدتان را بررسیزندگی

قانونبکنیمشکرماهستراحتخیلیشوید،میتسلیماالنشد،صغیربابروابطتمامداشتیدذهنیمنعقل

عقلمابهتونداریمعقلمابگوییمخدابه.کنیمصفرراعقلماننشویم،بلندبشویم،صفربدهیم،انجامراجبران

موقعهر.بکنیمراکاراینتوانیممیدهی،میمابهتوکهعقلیجزنداریمعقلیماگفتندفرشتگانمثل.بده

.بنشینیدشماکهبشودتریگرخشمهمانشدید،خشمگیندیدیدموقعهرشوید،میبلنددیدید

بهزدیمحرفکسیسرپشتاگرکردیم،ورزيکینهاگرکردیم،حسادتاگرترسیدیم،شدیم،خشمگیناگر

بخواهیم،معذرتشایدهمآدمآنازونکنیمراکارایندیگروبرگردیمهوشیارانهتوانیممیکردن،کوچکقصد

خواهشبهگفتشود،میکوچکذهنیمنوقتآننکنیم،.کنمنمیراکاراینمندیگربگوییمهمنخواستیم

.کنیدصبراست،سختنکنیدتوجهزندمیزیادمعموالکهذهنیمنهاي

&&&پایان قسمت سوم &&&
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تمثیلوبخوانمبرایتانشودمیشروع138بیتازکهسومدفتردرپیلحکایتاینازبیتچندبدهیداجازه

دمیدهمابرکهزندگی استلحظههرکهفیليبچهوخداست،رمزکهفیل،سرزمیندرکهاستاینموالنا

همهمانفیلبچهخوردنازمنظورو.بخورندرافیلبچۀدارندمیلکههستندانسانهاازتعداديیکشود،می

زندگیتمامواشهمهوپروکاملطوربهرالحظهاینزندگیانسانکهوقتیودردهاستوچیزهاباشدنهویت

وافتد،میتلهبهزندگیازقسمتییکرنجد،میمثالًیعنی.گذاردمیآیندهبهراآنازمقداريوکند،نمی

.ندارددوسترااینخدا:گویدمی

مواظبولیشد،خواهدغالبگرسنگیکهگویدمیمردماینبهايکنندهنصیحتناصحی،سرزمینایندرو

اینورودمیناصحولی.طبیعیطوربهکنیداستفادهزندگیشاديازکنیدسعیونخورید،رافیلبچهباشید

اینسربهوشودمیخشمگینجوريچهفیلببینیم.شوندمیفیلخشمدچارنتیجهدرو.شنوندنمیمردم

.آیدمیداردهمانهمماسربهکهآید،میچیمردم

138مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بازگشتن به حکایت پیل

تا دل و جانتان نگردد ممتَحنبشنوید این پند من: گفت ناصح

نکنید،دعوالحظهایندر:کهکندمینصیحتمابهموالناکنیدفرضموردایندرکهمردم،اینبهکنندهنصیحت

کبابوشدهاندازپسزندگیرنجشچون.نگذاریدآیندهبهراچیزيونرنجید،کنیدمیستیزهکنیدمیدعوااگر

.نشویدهویتهمچیزهاباهمینطورو.هستافتادهآیندهبهوشده

.نروددردزیرجانتانودلتابشنویدرامنپنداین:گویدمیناصحاینهرحالبهنه؟یاشنویممیماببینیمولی

زندگیچهاربعدتانهم،جانتانهمودلتانهم،روزگارپریشانوزدهمحنت،شدهامتحانیعنیممتحن

یاددرستراشدگیهویتهمماکهاستمهمچقدرکهبببنیدمی.هوشیاریتانهمروحتان،همجسمیتان،

.نشویمدردهاوچیزهاباهویتهموبگیریم

بچگان کم رویددر شکارِ پیلبا گیاه و برگ ها قانع شوید

خداکهآرامشیطبیعی،آرامشطبیعی،شادياینیعنیبرگوگیاهباموردایندرطبیعیچیزهايهمینبایعنی

دردهاازیاآید،میشدگیهویتهمازکهزندگیآنبهوبشوید،قانع،خداستنوربشراصلیقوتودهدمی
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پیلهايبچهگفت.نکنیدشکارراپیلهايبچهنروید،اصالیعنیروید،کمبچگانپیلشکاردر.آید نپردازیدمی

نشوید،لحظهاینزندگیباهویتهمیعنی.نخوریدراپیلبچهباشیدمواظبشود،میغالبگرسنگیآید،می

.کنیدزندگیکاملطوربهراآنبلکه

جز سعادت کی بود انجامِ نُصح؟من برون کردم ز گردن، وامِ نُصح
مثلبگویم،شمابهدانممیکهراچیزيبودمنبریعنیگذاشتم،رانصیحتواممنکهگویدمیکنندهنصیحت

،نیستموالناتقصیردیگرآنندهیمگوشاگرولیکنیم،عملوبگیریمیادوبخوانیمماکهنوشتهرااینکهموالنا

خوشبختیازغیرو.شدخواهدسعادتسبب،آندرآوردنعملبهونصیحتدنبالرفتننصیحت،انجامگویدمی

.ندارددیگرينتیجه

تا رهانم مر شما را از نَدممن به تبلیغِ رسالت آمدم
اآلنرساند،میمابهراپیغاماینخودشهمواقعاوگوید،میناصحزبانازموالنابرسانم،شمابهراپیغامآمدممن

همچیزيباشمااگریعنیبرهانم،پشیمانیازراشماتا.شنویدمیهمشماشود،میپخشهمتلویزیونایناز

ازهمسرتانتان،بچهازباشیدداشتهتوقعمثالبشوید،هویتهمهمدردباوبیایدپیشدردوبشویدهویت

.استپیليبچهخوردنهمیناینکنید،شکایتوبشویدخشمگینوبرنجیدکسی

پشیمانیازراشماکهآمدهاوورسید،خواهیدخوشبختیبهکنیدعملوشنیدیدهمشماگفت،شمابهموالنا

بعداچون.باشدشکمتاندروبخوریدرافیليبچهبرنجید،اگرشد،خواهیدپشیمانحتمایعنی،بدهدنجات

.کندبورامادهنبیایدخواهدمیفیلمادر

گویدمیاستقرآنآیههماینبله

62، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

ِ َما َال َتْعلَُمونَ  أَُبلُِّغُكْم ِرَساَالِت َربِّي َوأَْنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ

دانیدنمیرسانم و اندرز شما گویم و دانم از خدا آنچهمیسالت هاي پروردگار خویش به شمار

.بدهیمگوشاستبهترگویندمیمابهدانیم،نمیماکهدانندمیراچیزهاییبزرگانازخیلیپس

از بیخهاتان بر کَنَدطمعِ برگهین مبادا که طمع رهتان زند

ذهنکهچیزيآنورونقآنیعنیفیل،بچهنوايطمعوکندمنحرفراهازراشماطمعکهمبادا:گویدمی

ریشهازراشمانوااینطمع،دردمثلمقام،مثلپول،مثلگرفت،خواهمشدگیهویتهمازکهکندمیتجسم
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ازراداناییریشهیعنیهستید،داناییاصلشماگفتموالناامروز.کندقطعزندگیازراشمایعنیبکند،تان

.گویدمیکنندهنصیحترااینها،ذهنیمنسطحیفرهنگبهبیفتیدوبدهیددست

بادي کرد و رفتاین بگفت و خیر

گشت قحط و جوعشان در راه، زفت

بعدشامارفته،وکردهخداحافظیوگفتهونوشتهرااینهاموالنامثل.رفتوپیشخیرگفتوکردرانصیحتاین

قحطشادي است،قحطاینکهمثلاآلنماکهبینیدمیو.شدزیادبسیارشانگرسنگییعنیجوعوشدقطع

همازاینکهبراي،هستیمزندگیبهناپیوستهاینکهبراي،کنیممینگاهبیرونبهاینکهبرايچرا؟.آرامش است

شدبیشترشانگرسنگیوخواهیممیزندگیشدگیهاهویت

ايپورِ پیلی، فربهی، نوزادهايناگهان دیدند سوي جاده

رسدمیاآلنهمینکهزندگییعنیبود،آمدهدنیابهتازهوبودچاقوفیلیبچهیکجادهتويکهدیدندیکدفعه

اشزندگیدرکسیهر،راایندیدندمردمیکدفعه،افتدمیاتفاقهمین،کنیدزندگیپرتوانیدمیشماکه

یادنوجواناناینمربیان بهومادرهاپدرکهاستمهمبسیارسالگیدوازدهسالگی،دهحوالیحقیقتاوبیندمی

وبگیريبیرونجهانازرازندگیکهداريمیلتوبخوري،نکنیکبابرافیليبچهباشمواظبکهبدهند

هموبیرونیچیزهايدررازندگیکند،میرشدذهنیتمنکهاآلنوآیدمیدرونتاززندگیکهباشمواظب

.ندانآنهاباشدگیهویت

اندر افتادند چون گرگانِ مست

خوردندش، فرو شستند دستپاك 

شستند،ذهنیآبباهمرادستهایشانوخوردندوکردندکبابوگرفتندرافیلبچهاینمستگرگهايمثل

نهحسودم،نهدارم،کینهنهدارم،رنجشنهدارم،دردنه،نداریمشدگیهویتهماصالگوییممیکهمامثلیعنی

کردندفکرخوردندراشانهمهولی.رادستمشستم،دارمترسنهدارم،خشمنهام،جداییدرنهنظرم،تنگ

.شدتمام
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که حدیث آن فقیرش بود یادآن یکی همره، نخورد و پند داد
همگفتنخورید،گفتکنندهنصیحتآندرویش،آنفقیر،آن:کهگفتکردنصیحتهمآنهابهونخوردیکی

نگهرادرد،تانسیستمدررااینهانداریدنگهنشوید،خشمگیننرنجید،نکنید،ستیزهگفتنشوید،هویت

.گفتهمآنهابهندارید،

بخت نو بخشد تو را عقلِ کهناز کبابش مانع آمد آن سخن
زیروقتی.بخوردکندکبابرازندگیکهشدمانع،شمابهموالنانصیحتحاالکهاو،نصیحتدرویشسخنآن

همین.دهدمیآدمبهنوبخت،کلعقل،خداعقل،کهنعقل.کنیممیکبابرازندگی،رازندگیبریممیدرد

نرنجد،نگذاردآیندهبهچیزيوباشدتسلیملحظهایندرکهکسییعنی.کردیمصحبتامروزکهنويفرهنگ

،کندمیخوشبختشدهد،مینوبختاوبهکلعقل،نکنددرستراهیجاناتایننشود،خشمگیننکند،شکایت

.شودمیبازجلوشدیگريطورزندگی

اندر رمهو آن گرسنه چون شَبانپس بیفتادند و خفتند آن همه
.بودگروهایندرچوپانمثلبودنخوردهکهآنوشستندرادستهاوخوردندوکردندکبابرافیلبچهيهمه

دیگراآلن.دهندنمیگوشهممردمکنند،میتماشادارندکههستند،عارفانهمین،رمهدرچوپاناینپس

وخوشبختیحاالکند،میتهدیدراخودشبقايذهنیمندردباوذهنیمنعقلبابشر.بدهندبایدگوش

.کناربگذارراآنهاشادکامی

دویدآمد، سوي حارِساوال رسیددید پیلی سهمناکی می
است،زندگیهمینپیلاینکهدیدخواهیماآلنو.رسدمیداردترسناکیبسیاربسیارفیلیککهدیدیکدفعه

.عارفهمین،نگهبانسويبهآمداول.خداست

هیچ بویی زو نیامد ناگوارکرد آن دهانش را سه باربوي می
نیامددهانشازبديبويهیچآید،میدردبويآید،میاشبچهبويکهببیندکرد،بوبارسهرادهانشگویدمی

پیلِ زفتمر ورا نآزرد آن شهچند باري گرد او گشت و برفت
ونکردآزردهرااونداشت،اوباکاريبود،خوشجنسازنگهبانآن،رفتگذاشتوگشتدورشچندباریک

هماگرکهشویممیمتوجهاآلن.خداستاست،زندگیهمانبزرگپیلشهپس،بزرگپیلشاهآنرفتگذاشت

این.دهدمیراخدابچهیعنیفیلبچهکباببوياینهاکنیم،میحملخودمانباکینهرنجش،اگربشویمهویت
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پیلشاهببینیمحاالکند،میبورامادهانلحظههرزندگیوبریم،میخودمانباکردیمکبابگرفتیممارازندگی

:گویدمیراقسمتهااینبفهمیمدرستکهآوردمبیتچنددیگرجايازکنیدتوجه.کردخواهدکارچه

105مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تندهر بشر بر میگرد معدةکندهر دهان را پیل بویی می

هویتهمچیبایعنیمعنوي،معدهیعنیاینجادرمعده،کسیهرمرکزگردوکند،میبوفیلراهمهدهانیعنی

.گرددمی،شدي

تا نماید انتقام و زورِ خویشخویشتا کجا یابد کبابِ پورِ

نشانراخودشزوروانتقامتاکند،پیداراخودشيبچهکبابکی،مرکزوانسانمرکزکدامدرمعده،کدامدرتا

لحظههرکهبدانید،دردهابامخصوصاهستید،چیزهاباهویتهمشمااگرپس.خداست،زندگیرمزفیل،بدهد

داد،خواهدنشانشمابهراخودشزوروانتقام،شنودمیرااشبچهکباببويچونوکندمیبوراشمادهنخدا

.نداریدراتحملششماو

غیبت ایشان کنی، کیفر بريگوشت هاي بندگانِ حق خَوري

صورتایندرکنیغیبتاگر،کنیمیغیبتوخوريمیراخدابندگانگوشتهاي:گویدمیزند،میمثالاینجادر

:گویدمیبلهموالناآوردمیکههستآیههماینبله.شدخواهیدچارآنناگوارعواقببهیعنیبرد،خواهیکیفر

12، آیه )49(سوره حجراتقرآن کریم، 

ُسوا َوَال َیغْ  نِّ إِْثٌمۖ  َوَال َتَجسَّ نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِیًرا ِمَن الظَّ َتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا ۚ أَُیِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َیا أَیُّ
اٌب َرِحیمٌ َیأُْكلَ لَْحَم أَِخیِھ َمْیًتا َفَكِرْھُتُموهُ ۚ َواتَّ  َ َتوَّ َ ۚ إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ

و در کارهاى . اى از گمانها در حد گناه استزیرا پاره. اید، از گمان فراوان بپرهیزیداى کسانى که ایمان آورده

آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر . و از یکدیگر غیبت مکنید. پنهانى یکدیگر جست و جو مکنید

.پذیر و مهربان استو از خدا بترسید، زیرا خدا توبه. را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشتمرده خود 

زیرا.گذاردمیفرقآید،میماذهنیمنطرفازوآیدمیزندگیطرفازکهفکريیاکهگمانیبینکنیدمیتوجه

درواست،گناهحددرگمانهاجورآنوذهنیمنبوسیلهکردنفکریعنیاست،گناهحددرگمانهاازايپاره

ازیکهیچآیا.کنیممیفراوانمارادوهرکه.مکنیدغیبتیکدیگرازومکنید،جستجویکدیگرپنهانیکارهاي
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خودبرادرگوشتخوردنشبیهغیبتبگویدخواهدمی؟بخوردراخودمردهبرادرگوشتکهدارددوستشما

راقرآنآیهبله.استمهربانوپذیرتوبهخدازیرابترسیدخداازوداشتخواهیدناخوشراآنپس،هست

.خوریدمیراخدابندگانگوشتگفت،همینبهکندمیاشارهحاال.دیدید

هان که بویاي دهانتان، خالق است

کی برَد جان، غیرِ آن کو صادق است؟

کهآنهاییازغیرتواندنمیکسهیچ.کندمیبولحظههرخداست،شمادهانکنندهبوباشآگاهکهگویدمی

،داریدشدگیهویتهماگرکند،میبوراشمادهنخدالحظههریعنی،کنیدمیتوجه.ببردجانهستند،صادق

است،هویتهمخودشذهنیتصویربا،کندکوچکرادیگریکیخواهدمیکهکند؟میغیبتکسیچه

بوکهداندنمیذهنیمنفرهنگو.استذهنیمنفرهنگاینببرد،باالراخودشکندکوچکرااوخواهدمی

بدخیلیبکندخواهدمیچکارببینیمحاالدهدمیبوي درداگرواستزندگیخود،لحظههرمادهانکننده

.شدخواهد

آمد ورا ز آن خفته مردبوي میاي را بوي کردمر لبِ هر خفته

هیجندیدیم،ً اصالنخوردیم،ماکهگفتندشستند،راهایشاندستخوردند،کردندکبابرابچۀ فیلاستیادتان

ذهندرکههاییاینوآمدکند،میبورامادهانخدالحظههر:گویدمی.هیچیداریم،کینهنهداریم،رنجشنه

کهیکیفقطداد،میبوشاندهانوکرد،بوراشاندهانبودند،دردوذهنخوابدریعنیبودند،خوابیدهشان

خواهدرحمخداشمانظربه.دهدمیدردبوياست،خفتهدردهایشدرکهکسیهریعنیداد،نمیبوبودنخورده

.شودمیچهببینیمحاال؟بشودخوردتازمینبهکوبیدخواهدیاکرد

بر درانید و بکشتش پیل، زودزاده خورده بوداز کبابِ پیل
وراآنهادریدبربنابراینبود،خوردهوبودکردهکبابرابچۀ فیلکهاستمعلومداد،میبودهانشکهکسیهر

ایجاددردخودتانبرايکنید،میحملدردودردهاباوچیزهاباشدیدهویتهمشمااگریعنی.کشتشزودفیل

نیستبسکشیدمدردهمهاینبگوییدنیاییدکرد،نخواهدرحمشمابهخداکنید،میهمدیگرانبرايکنید،می

نزدیکاوبهوکنیدسجدهکهگفتخواهدبعدشهماالن.بشويخمتوتااستصغیربابهمههااینگفتدیگر،

.شوید
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آن شکوهدرانید و نبودش ز میدر زمان، او یک به یک را زآن گروه

اگریعنی.نداشتکاراینازترسیهیچوزمینکوبیدمیکشت،میودریدمییکبهیکراآنهاالفورفییعنی

واینجا،درترسیعنیشکوههیچوبشوید،خوردزمینکوبدمیراشماداردمیبرخداکنید،میحملدردشما

.نداردکاراینازهماباییهیچترسیهیچ

شد شکافزد بر زمین، میتا همیانداخت هر یک را گزافبر هوا

منیوماجهانایننردبانخودشان،کههمهااینباال،انداختمیهااینازکدامهر،باالانداختمیخیلییعنی

افتندمیآنجاازبکشدرانردباناینبیندازد،خواهدنمیهمهوابراصالًباال،اندرفتهمنیومانردباناز،است

.شدندمیشکافتههاآدماینوزمینبرکوبیدمیگزاف،رایکهرانداختهوابر. شکندمیشاناستخوان

زندگیکنید،انتخابکنید،شناساییداریداختیارشمالحظهایندراینکهبهراجع؟کنیممیصحبتچیبهراجع

تمامجاهماندرباید،کسیباکنیدمیدعوااگر.نگذاریدآیندهبهچیزي،نرنجیدوکنیدزندگیپرطوربهرا

.شدخواهیدهابرنامهایندچاربردید،خودتانبارارنجشاگرکنید،

تا نه آرد خونِ ایشانت نَبردخونِ خلق از راه برداي خورندة

دوررامردمنیزهسربارفتندمیجلوشاهسربازهاياینقدیموکردندوریعنیدیدنبرد،شودوریعنیبرد

راهاشاهنداشتندحقمردمقدیمچون،شوکورشودور،شودورشودوریعنیبردبرداگفتندمیکردند،می

برداگفتندمیبله.نبینندراشاهکهافتادندمیزمینرويهمشدند،میدورهمبایدشد،میردشاهاگروببینند،

خونگرفتارباشمواظبداري،میبررامالشومالتازشو،دورگویدمیزوربهیکیبهکهکسیايخالصه.برد

:استحدیثهماینبله. نشويایشان

.استحرامخونشهمانندخلقیامردمیعنیمسلمان،مال

یمینز آنکه مال از زور آید در مال ایشان، خونِ ایشان دان یقین

.کندنمیفرقگویدمیخودشازیاکند،میحدیثهمینبهاشارهبدانخونشانمثلرامردممالگویدمی

اندخوردهدلخوناند،کشیدهزحمتمالشانبرايمردماینکهبراياست،حرامخونشانمثلمردممالگویدمی

شد،خواهیکاراینعواقبگرفتارباشمطمئنداريمیبرمالتازشودورگوییمیتواند،کردهجمعرامالشانتا
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یاکردخواهدرحمتوبهفیلوهویتید،همهمآندردباوهویتید،همچیزاینباشمادهدمینشانهااینهمه

.کردنخواهدکرد؟نخواهد

خواره را کیفر کشدپیل بچهبچگان کین کَشَدمادرِ آن پیل

.کندمیکیفرباشدخوردهرااشبچهکهراکسیهرپیلوکشید،خواهدکینهابچهپیلآنمادر

هم بر آرد خصمِ پیل از تو دمارخوارخوري اي پارهبچه میپیل

هویتهمازرازندگیکهکسیآنمعنیبهخوارپارهوخوارحرامیعنیخوارپارهاست،سادهدیگرابیاتاین

خوارپارهحاالکنی،میتبدیلدردبهوکنینمیزندگیرازندگییعنیخوريمیبچهپیلتو.گیردمیهاشدگی

درروزگارتازدماروتوستدشمنخداوهست،فارسیدرکنیم،معنیتوانیممیهمخوارحراممعنیبهرا

.آوردخواهد

طفلِ خویش راپیل داند بوي بوي، رسوا کرد مکراندیش را

کهانسانییکیعنی.کندمیرسواکندمیفکرهاشدگیهویتهموذهنیمنطریقازکهراکسیبوگویدمی

موازيیاکندمیفکردردهایشاساسبرکسییککهدهدمیتشخیصکامالً،زندگیخودواستحضوربهزنده

ازکهکسیازدردبوي.دهدمیتشخیصکامالًرادوتااین.کندمیفکراوطریقاززندگیخرداست،زندگیبا

خدایعنیشناسد،میراخودشبچهبويهمپیلبنابراین.پیداستکامالًکند،میفکرشدههویتهمفضاي

بهزندگیآنبويوخورديوکرديدردشبهتبدیلونکرديزندگی،دادهشمابهرازندگیآنشماکهداندمی

.آیدمیتوازدردصورت

چون نیابد بوي باطل را ز من؟آنکه یابد بوي حق را از یمن

دورراهازرالطافتبويوعشقبويیمن،ازرااویسبويکهزندمیمثالرارسولحضرتموردایندرحاال

تشخیصهمازرافکردوتابويحتماًشده،زندهيهوشیاربهکهانسانییککهبگویدخواهدمیفهمید،می

دردانرژيهمکسییککند،میصادرعشقیانرژيکهکسییک.دهدمیتشخیصهمازراانرژيدوتادهد،می

کهبشنود،یمنازراخدابويکهکسیآنگویدمی.دهدمیتشخیصحتماًهمازرادوتااینکند،میصادر

هماالنودهد،نمیتشخیصگویدمیراباطلبويمناز،شنوممییمنازراخدابويرا،رحمانبويمنگفتمی
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حضورنوریک. بودهزندهاوبههمرسولحضرتبرگزیده،نورحضور،نوریعنیمصطفیبرد،میکاربهرامصطفی

.بشویمزندهآنبهتوانیممیماهمهکهاست

نیابد از دهانِ ما بخور؟چون مصطفی چون برد بوي از راه دور

ازراخدابويداد،تشخیصرابودورراهازکهحالیدربود،زندهمصطفینوربهکهرسولحضرتکهگویدمی

روياندزندهبودنبهوقتیهاانسان.کندمیارتعاشدورراهاززندگیبويیعنیداد،تشخیصراههمهاین

یعنیبخور.دهندمیتشخیصاست،دردبويکههمرابدبويهمینطورگذارند،میارتعاش اثرطریقازهمدیگر

خودتانازشماحاال.کندمیپخشدائماًنفریککهدرديبويیابیرون،آیدمیماندهانازکهبخاريوبو

خوردم،کردمکبابرافیلبچهخوردم؟فیلبچهکنم؟میساطعدردانرژي،کنممیحملدردمن:بگوییدبپرسید

.گیردمیانتقامودهدمیتشخیصرااشبچۀبويپیلولیام؟نخوردهگفتمامشستهرادستم

بوي نیک و بد بر آید بر سماهم بیابد، لیک پوشانَد ز ما

،حضوربويهماینکهبرايآورد،نمیمارويبهولیدهدمیتشخیصرابدبويدهد،میتشخیصگویدمیبله

راخودشاثروشودمیپخشجهانایندریعنیآسمان،بهآیدمیشدگیهویتهم،دردبويهموعشق،بوي

.گذاردمی

زند بر آسمانِ سبزفاممیخسپی و بوي آن حرامتو همی

کهبینیدمیحرام،آنبويوروي،میهاشدگیهویتهمودردخواببهخوابیمییعنیخسبیمیذهندرتو

زندگینظرازذهنیمنادامۀواقعاًسالگیده،سالگینه،هشتازبعداست،ذهنیمنتشکیالتاصالًحراماین

کنی،میفکريهرآنازبعدگفت.کشیممیدرداینقدرماهمینبراي.استقانونیغیروطبیعیغیروغیرعادي

.کائناتایندرشودمیپخشخالصه.استصغیربابشويمیواردايرابطههرکنی،میعملیهر

رودتا به بوگیرانِ گردون میشودهمره اَنفاسِ زشتت می

کائناتایندرگوید که،میباشدجهانایندرکهايباشندههرباشند،هافرشتهتوانندمیگردونبوگیرانحاال

بويیاکنممیپخشدردبويکنم،میپخشدردمناینکهبهکندمیفرقپس.گیردمیرابواینکندمیزندگی

بلندتوزشتحرکات،توزشتبیان،توزشتهايسخن،توزشتهاينفسهمراهگویدمی.کنممیپخشعشق
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دیگرهايانسانتواندمیگردونبوگیر.شنودمیراآنگردونایندربگیردبوتواندمیکهکسیهروشود،می

.راتوبدبوياینکندمیاحساسبگیرد،بوتواندمیهستکائناتایندرکهکسیهرباشد،

کهشودمیجوريیکبشویمزندهاوابدیتبهواونهایتبیبهاگرماکهبگویدخواهدمیموالناکهکنیدمیتوجه

ذهندرافتادنگیروکردنتلفوقتوشدنمعطّلولی.اندانرژيآندنبالهمه،دارنداحتیاجانرژيآنبههمه

رواخداهمنهاست،کائناتسودبهنهوماستصالحبهنهاصالًذهنیمنفرهنگودردپخشودردحملو

.گویدمیداردرااینها.داردمی

در سخن گفتن بیاید چون پیازبوي کبر و بوي حرص و بوي آز

ودانم،میمنومن،منشویممیبلنددانم،میمنآید،میکبربويدانش،باشویممیهویتهمماوقتیگویدمی

بسويکورکورانهواستآندرزندگیکهآیدمیبنظرمانآن،جاذبۀنیرويآن،حرصهویتیمهمچیزيباوقتی

ارزشواستمهمبنظرکهچیزيبهرکردنطمعوطمعبويکنیم،زیادراآنخواهیممیکنیم،میحرکتآن

.بشویمهویتهمآنباتوانیممیماودارد

آنهابويدهد،میپیازبويباشد،خوردهپیازکهکسیمثلباشد،خوردهپیازآدمکهکسیمثلاینهابويگویدمی

شدنهویتهمبرايراچیزهاجستجويبويوحرصبويوکبربويتواندنمیکسییعنی.آیدمیمادهانازهم

بويپیلاینکهازغافلکه،فهمدنمیدیگرکهکسیوایمشستهراماندستگفتندآنهاکهدرست.کندپنهان

.شناسدمیرااشبچه

اماز پیاز و سیر، تقوي کردهام؟من کی خورده: گر خوري سوگند

همهیچیعنیکنم،میپرهیزسیروپیازازمنوامنخوردهسیروپیازمنکهبخوريسوگنددیگراستمشخّص

کنم،میپرهیزشدگیهویتهمودردازوندارمدرديهیچندارم،شدگیهویت

بر دماغِ همنشینان بر زندکندآن دمِ سوگند، غَمازي

همسرمباهمیشهندارم،درديهیچمنبخورسوگندتوکههمدردبويآید،میپیازبويکههمینطور:گویدمی

خدابهنیست،دیگريچیزيآرامشوشاديازغیرواستشاديواستآرامشماخانۀدرخندم،میگویممی

.فهمندمیمردمرابویشهست،کهدهدمینشانبیانطرزوگفتگوهمینکنیدنیست،قبولنیست،
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نماید در زبانآن دلِ کژ میبوي آنپس دعاها رد شود از 

رادعاهااینخدایعنیشود،میرددردهامخصوصاًوهاشدگیهویتهماینبويازدعاهاازخیلیکهگویدمی

وشرطقیدبدونلحظهایناتّفاقپذیرشیعنیتسلیمدراست،تسلیمماراهتنهاکهکنیدتوجهکند،نمیقبول

باخواهیدمیکنید،میآرزوشماکهراچیزيپس.هستیمخداجنسازماتسلیملحظۀآندرافتدمیکهاتّفاقی

حرفبهگویدمیکنید،دعاذهنیمنبرايوداریدنگهراذهنیمناگرولیرسد،مینتیجهبهزندگیخرد

.دهدمینشانراخودشکژدلتاندعاي،حرفتاندرنیست،

ؤُااآید جوابِ آن دعاخسدغاچوبِ رباشد جزاي هر د'

.آید، پاداش هر حیله و ترفندي چوبِ رد استمیخطاب دور شوید در پاسخ آن دعایی است که از زبان بددالن بر

و.کندنمیقبولوشویدگمیاشویددورگویدمیپذیرد،نمیراشمادعايخدایعنیشوید،دوریعنیاخسؤا

.استردچوبدغاییهرپاداش

همشاندلاست،کژشاندلیعنیآید،برمیدالنبدزبانازکهاستدعائیآنپاسخدرشویددورخطاب

استقرآنآیۀهمینبهمربوطوشویددوریعنیاخسؤا.استردچوبترفنديوحیلههرپاداشهستند،هویت

.دهممینشاندارمکه

108، آیه )23(قرآن کریم، سوره مؤمنون

َقالَ اْخَسُئوا فِیَھا َوَال ُتَكلُِّمونِ 

.در آتش گم شوید و با من سخن مگویید: گوید

آنبرداشتههمفیلوخوردهراپیلپوروسوزدمیکهحالیدرکردهفروزانرادردهاراذهنآتشکهکسییعنی

جهنمهمینآتشدر:کهآیدمیدعاجوابدروکندمیدعاذهنیمنباتازهکرده،ناراحتشوزمینکوبیدهرا

.گویدمیخدارااینها.نزنیدحرفمنباوشویدگمذهن

آن کژي لفظ، مقبولِ خداستگر حدیثت کژ بود معنیت راست

اینباشیصداقتباباشیتسلیمباشد،صافدلتولیبیفتیتتهتتهبهنباشد،خوبزدنتحرفاگرگویدمی

نداریمدعادرپیشرفتیمااینکهپس.فهمدمیرادعایتشنود،میراصدایتآنیعنی.خداستمقبوللفظکژي

،کردندکبابرافیلبچۀايعدهیککهاستجالبخیلی.کنیممیدعادردوذهنیمنمرکزباکهاین است
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قبولبارزیروشستندراشانهايدستدارند،شدگیهویتهمزیاديتعدادوکنند،میحملدردخوردند،

هیچنهیاکند،دعاشانبرايدیگریکیخواهندمیفقط.بکنندخواهندنمیهمکاريوروند،نمیهممسئولیت

دیواري،یکبهبروندخواهندمیزمین،کوبدمیدارد،میبرزندگییاخدالحظههرکهحالیدرکنندنمیکوششی

همچون.بدهدنجاتراآنهاهپروتعالَمدرساختمانآنبهزدندستاینبلکهبزننددستساختمانییکبه

.شدنخواهدچیزي

کنیدکاربایدتاندردهايوهاشدگیهویتهمشناساییدرتعهدباعمالً پیوستهشماخوانیممیراهادرساین

.کردخواهدایجاددردشمابرايشد،خواهدصغیربابگفتگوییهرعملی،هراي،رابطههرنکنیدکارهماگرو

وباشد،بایدجالبتانبرايهماینهاکهخوانممیبرایتان124ازدفترسومیعنیدفترهمانازهمبیتچندبله

شود،میتمامعمراینکهبراينیندازید،تأخیربهراتسلیمنیندازید،تأخیربهراخودتانرويکارشماکهگویدمی

.شودمیترمشکلکارشویممیپیرترهمچیهرو

124مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

روز و شب مانند دینار اشمرستزرستعمرِ تو مانند همیانِ

هیرادینارهاکهکسیمثلکنی،میخرجشتولحظهبهلحظهواستزرکیسۀیکمانندتوعمرکهگویدمی

جایشبایدچیزيیککنیمیصرفراعمربایدشد،خواهدتمامیعنیبروند،بدهدشماردمیهیشمارد،می

.بگذاري

تا که خالی گردد و آید خُسوفدهد زر بی وقوفشمارد، میمی

دهیمیراعمرهییعنیخرد،نمیهیچیدهد،میهوشیاريبدون،اطالعبدونوشماردمیرازرکسییک

مرگاینکهمعنیبهاینجادرگرفتگیماهیعنیخسوف.آیدمیخسوفوشويمیخالیشود،میتمامرود،می

دهیممیرازراماتاریکی،به تويرویممیدیگردردهاباوچیزهاباشویممیهویتهممااینقدرشود،مینزدیک

آید؟میگیرمچیزيدهم،میدارمراعمرممنکهشویممیبیدارداریماالن.ناآگاهانه

راهیکخودتانبرايشمااگرمخصوصاًشناسم،میراهایمشدگیهویتهماندازم،میرادردهایمدارمیعنی

،سالدو،سالیکازپسواقعاًآنجا،جاستهرحاالاینجا،روممیدارماالنمنگویدمیکردید،انتخابمعنوي

یاشدیدآزادتاندردهاياز،راهاشدگیهویتهمشناختیدشماافتاده؟اتّفاقییکشده؟چیزيسالده
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کارراهییکاگربینیدمیبکنیدارزیابییکچی،هیچنتیجهچی؟هیچرودمیدهیدمیراعمرهمینطور

.خوبکندنمیکارها،راهاینتويدارمتعصبمننگوییدکنید،رهایشکندنمی

اندر آید کوه ز آن دادن ز پايگر ز کُه بستانی و ننهی به جاي
عمرشماهمسالهزاراگررا،زرهااینبرودبدهیوبِکَنیاگروداشتیدعمرشماهمکوهاندازةبهاگرگویدمی

اینکهبدونرسیممیعمرمانآخربهمایعنی.شودمیتمامکوهباالخرهبرود،بدهیدبِکَنیهیباشیدداشته

مابااینها،کردنجمعبابودیم،دنبالشکهچیزيآنکهشویممیمتوجهمردنموقعوایمآمدهچیبرايبفهمیم

.نشدیموبشویمآگاهازآنهوشیارانهتوانستیممیماوبوده،

بی غرضیاتا زِ واسجد واقْتَرِبپس بنه بر جاي هر دم را عوض
دهی، از سجده و قرب به حضرت حق و مابه ازایی براي آن میبنابراین به جاي هر لحظه اي که از عمر از دست

.بگمار و تا از این طریق به مقصود حقیقی برسی

زندگیبهخُردهیکرودمیلحظهاینیعنیبگذاري،عوضبجایشکهکنزندگیجوريیکرالحظههرگویدمی

کن،پیداراغرضتشونزدیکوکنسجدهآیهاینازو.بشويزندهاونهایتبیبهیواشیواشکهبشوي،زنده

هربجايبنابراینگویدمیاست؟درست.استزندگیمقصوداینجادرغرضکن،پیداررااتزندگیمقصودیعنی

طریقاینازتاوبگذارآنبرايازاییبهماوحقّحضرتبهقربوسجدهازدهی،میدستازعمرازکهايلحظه

.برسیحقیقیمقصودبه

رافضاشدنزندگیجنسازوتسلیمباکنیدمیزندگیداریدشماکهرالحظههراینکهیعنیاستمهمبیتاین

بهنسبتشوبزرگوذهنیمنبهشوکوچکگفتیم،کهاستهماناینکن،بازهیرامرکزتیعنیکن،بیشتر

:گویدمیکنیمتوجههمراآیهاینبله.شودمیتمامباشدهمکوهگویدمیکنید؟میراکاراینشما.زندگی

19، آیه )96(قرآن کریم، سوره علق

َكالَّ َال ُتِطْعُھ َواْسُجْد َواْقَتِربْ 

.ونه چنین است که پندارد، فرمان او ننیوش و در پیشگاه خدا سجده آر و بدو بس نزدیک ش

سختاوبهوشو،تسلیملحظههرنده،گوشذهنیمنحرفبه:گویدمیآیهایناستمهمخیلیکنیدتوجه

هايمنوخودتذهنیمنحرفبهوبشواوجنسازوشوتسلیملحظههربشو،اوجنسازیعنیشونزدیک

تر؟سادهاینازدیگر.ندهگوشدیگرذهنی
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مکوشدر تمامی کارها چندین 

جز به کاري که بود در دین، مکوش

گفتکهتومقصودایناینکهبراينکن،کوششاینقدررويمیذهنیمنمختلفکارهايدنبالکههمهاینیعنی

است،داشتنبرايواستدادنانجامبرايذهنیمنکارهايتمام.نیستداشتنودادنانجامقلمرويدرغرض،

شدنیکیاینجادردینخداست،قلمرويدراست،بودنقلمرويدراستبودنجنسازاصلیغرضکهحالیدر

کاراینماند،خواهدناتمامباالخرهکارهاایناینکهبراي.نکوشکندزندهاوبهراتوکهکاريبهجزیعنی.اوستبا

.ماندمییکیآنکنی،میراکارآنکنی،میرا

کهاستدادنانجامبوسیلۀهاانسانکهکنیدمیتوجهشماکند،میایجابرادیگريکاریککاريهرباالخره

تسلیمکن،سجدهکهبگویدخواهدمیکنند،میخیرکارهايمثالًیاکنند،میعبادتیابرسند،خدابهخواهندمی

اوبهکهکنیمفکروبدهیمانجامکارکنیم،عبادتجسمیهوشیاريبانگهداریمراذهنیمنماتوانیمنمیشو،

.کنیمتوجهخوببایدرامطلباین.شدخواهیمزنده

بایعنیاست،صغیربابذهنیمنبرايايرابطههرعملیهروفکريهر:گفتکهصغیربابقصۀدرهمامروز

بطوررالحظهایناگرگفتهماالن.کردخواهدایجاددردیعنیاستصغیربابداردذهنیمنکههوشیارياین

دردشما،دردبصورتخوریممیکنیم،میکباباست،لحظهاینزندگیکهراخدابچۀدارينکنی،زندگیکامل

بوراتاندهانآیدمیخداستکهبچهمادرو.زندمیتمثیلاینطوريخداست،بچۀهمینکباباینکشیمی

.بشويشکافتهتازمین،کوبیدخواهدوانداختخواهدهوابهراشماداشتبرخواهدوکندمی

شماخوردنقسماینباوآید،میدهانتازاینهابويودهندمیبواینهاگفتآوردکبروآوردحرصهمبعدشو

نزدیکاوبهوشوسجده:گفتبعدش.پیازمثلدهدمیبوکنید،بوبیاییدوامنخوردهواهللاشستمرادستمکه

من.رسممیحضوربهحتماًکهبکنمراکارآنبکنم،راکارایناینهمه،نباشکارمشغولگویدمیهماالنوشو،

وفیکونکنبشويتسلیمبایدنیست،چیزيهمچونیکرسیمیحضوربهبکنراکارهااینشماگویدمیذهنی

خودتذهنی،منازبشويخالصتابدهد،توبهبایدآنشناساییچهخرديچهآیدمیورآنازچیاینکهوقضا

بله.توانینمی
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و نانِ تو خامکارهایت اَبتَرعاقبت تو رفت خواهی ناتمام
ماند،ناقصباباکارآنبینیممیمیریممیماکهموقعیشد،نخواهدتمامدنیااینکارهايورفتخواهیباالخره

را،ایننفروختیمدانم،نمیحاالپایین،آمدقیمتشکهبفروشمخواستممیراخانهبسازم،خواستممیرااینجا

خواهدناقصکارهاایناینهاوداد؟خواهدانجامکیمنازبعدراکارهمهاینباالخرهمیریم،میدارممنهماالن

بله.شدنخواهدپختهشماستغرضهمانکهتونانوماند

گور و لَحدو آن عمارت کردنِ
نه به سنگ است و به چوب و نه لُبد

گذاشتهکنارراعشقووحدتاند،کردهویرانراشاندینمردمتمامهمۀحاالاي،عدهیکمردمکهگویدمی

جهانیاینهايدادنانجامباوسازندمیخودشانبرايشکوهباآرامگاهوشکوهباگورذهنیمنفرهنگباواند

شما:کهگویدمیبلهدارند،مینگهراذهنیمنولیسازند،میراآنسازند،میراایندانمنمیکنند،میاحسان

بله:کهگویدمیهابعضیآوردمیقرآنآیۀیکازدوبارههستفراوانیمعنیبهلُبد.بکنیددیگريکاریکباید

6، آیه )90(قرآن کریم، سوره بلد

َماًال لَُبًداَیقُولُ أَْھلَْكتُ 

مال بسیار به کار بردم:گوید

اینمنباباگویندمیکنندمیخرجشایدهمنیککارهايدروکنندمیخرجپولوکنندمیکارهاخیلیهاخیلی

گویندمیکنندمینگاهآیندمیمردماست،شکوهبابسیارکهساختمخودمبرايهمآرامگاهاینکردم،کارهمه

.نیستاینطوريها،حرفاینازوبودهآدمیچهوکندرحمتخدا

در منیِّ او کنی دفنِ منیبلکه خود را در صفا گوري کنی
آنجاحضور،صافیدرونابیوصفادربایدبلکهنیست،اینهاوساختنشکوهباگورباوکارهاآنباگویدمی

بدهیراذهنیمنیعنیکنی،دفنخدامنیدرراذهنیمنکنی،دفناومنیدررااتمنیوبکنیم،پیداگوري

.بشويزندهاوبهوبرود،

تا دمت یابد مددها از دمشخاك او گردي و مدفونِ غمش

اینذکرتوفکرهمۀیعنیدیگر،منبعنواننشويبلندبشوي،تسلیمبشوي،صفریعنیدیگر،استمشخّص

یاکنیدمیخرججاهابعضیبرايپولیاهست؟شمادرکاراینوتعهداینآیا.فقطبشويزندهاوبهکهباشد
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تادارید؟راتاندردهايراتانهايغصههنوزدارید،مینگهراذهنیمنولیدهید،میانجامیاکنیدمیاحسان

چهاردربدمداولحظههربپذیر،نَفَختزرودهدتجاناودم.بشوياوموازيیعنیبگیرد،مدداودمازتودم

صفراشهمهبلهبشود،صفرتومنبشود،صفرتوقضاوتبشود،صفرتومقاومتبایدکاراینبرايوشمابعد

.هاستصحبتآنازنوعییکهماینهابشوي،افزودهتابزنیکمباید:گفتداشتیمغزلدرامروزو.بشود

نبود از اصحابِ معنی آن سرهو کنگرههاقُبهگورخانه و 

کسیهرنیست،خوبایننفریکگوربرايشکوهباهايساختمانوکنگرهوساختنگورخانهخالصهگویدمی

اینازباشد،شدهزندهزندگیبهباشد،وريآنجنسازباشد،خداجنسازیعنیباشد،معنیاصحابازکه

.آیدنمیخوششچیزها

پوش رابنگر اکنون زنده اطلس

هیچ اطلس دست گیرد هوش را؟

کمکیهیچاوهوشبهزیباوفاخرلباساینآیاپوشیده،فاخرخیلیلباسکهبگیرراثروتمنديبچۀگویدمی

:گویدمیسعديکند؟می

نستانندهیچبهغریبشدیاردرکهماندشهروابهنادانزادهوزیر

تبریزدرحاالیابودکوپنبود،چیزهایییکشهرواشهرواست،شبیهولیپوشد،میقشنگلباسنادانزادةوزیر

یکآورد،میچاییکهدفعههروشمابهدادمیتاپنجاهآمدمیداشت،پتهخانهقهوهمثالًپته،گفتندمیآنبه

حوالیفقطشهروااین است،شهروا.گرفتنمیخانهقهوهیکیآنرااینپتۀولیرفت،میآنبهداديمیپته

بهقشنگلباسکهگویدمیهمینبراي.ارزدنمیچیزيبهدیگربشوددوروزیرازدارند،قبولرااینوزیرخانوادة

درشمازندگیشعوربهمقام،زیادپول،زیباخانۀ،هاشدگیهویتهماینآیاکند؟میکمکانسانهوشوعقل

.کهکندنمیکند؟میکمک

کژدمِ غم در دلِ غَمدانِ اودر عذابِ منکرست آن جانِ او

کهاودلدر.کنددفعتواندنمیهیچیرازندگیمقابلدرمقاومتعذابایناستانکارعذابدرشخصاینبله

قندآنتويکهقندانمثلگذارند،میغمریزندمیغمآندرکهچیزيیعنیغمداناست،غمدانشبیه



# Programگنج حضور727برنامه شماره 727

56: صفحه

باکردنحملدردگفتکردیم؟شروعکجااز.توي آن استدرذهنیمنغمکژدماستغمداندلشگذارند،می

واسترسوغمکژدمحاضریدشماخوردن،وکردنکبابخداست،بچۀخوردنشبیۀشدنهویتهمدرد

نکنید،انکارپسکه،خواهیدنمیبگذاردید؟تاندلدررادیگرچیزهايخیلیواضطرابونگرانیوناراحتی

.نکنیدمقاومت

انکار.هستمجسمتويولینیستم،جسممنجسم،انکاربعالوههستمجسممنبگویید،خودتانتعریفدرشما

.هستمهمشبتويگفتامروزولی.بشومزندهاوبهبایدهستمخدانهایتبیمن.خداستنهایتبیجسم

شدیموريآن،جسمانکاربعالوةجسم.کنممیانکارراجسمولیدارم،جسمهستم،جسمتويکهاستدرست

ازماولیهستیم،جسمکهاستدرست.آیدنمیدرجوراین،خداانکاروهستیمجسمجنسازگوییممیما.ما

کژدمشود،میغمداندلشبشود،جسمجنسازمرکزشبشودهویتهمجسمباکسیاگرنیستیم،جسمجنس

.استدلشتويدائماًغم

ها او زار زاروز درون، ز اندیشهاز برون، بر ظاهرش نقش و نگار

منکهگویدمیهمشخصآنبودیم،اینبجايکاشايگویندمیکنندمینگاهمردمرابیرونشدیگر،استواضح

خواهدمیاوکهبشوندیکیجايخواهندمیمردمبیشتراست،جالبخیلی.بشومراحتبکُشمراخودمکی

مردمنباشد،دنیاایندرخواهدمیکهداردغموداردشدگیهویتهمآنقدردرونازاینکهبراي.کندخودکشی

بگواوبهولیسکاسهپیشبرولیسدیگايگفتهویتند،همبرقوزرقباهمآنهاچونبرق،وزرقبخاطرهم

.نیستدرستهاحرفاینولیهستی،تومنخدايهستی،تومننعمتولیتو

چون نبات اندیشه و شکَّر سخَنو آن یکی بینی در آن دلقِ کُهن

ازکهسخنیونبات،مثلاستشیریناشاندیشهاماندارد،زیاديچیزوداردکهنهدلقکهبینیمیرادیگریکی

منفرهنگازآید،نمیدردمرکزازاست،شکرمثلسخنشاست،زندگیحرفآید،میخداییمرکزازآیدمیاو

.بله.آیدمینوفرهنگازآید،نمیذهنی
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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