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1258ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آنِ مایی، همچو ما دلشاد باش
در گلستان همچو سرو آزاد باش

چون ز شاگردانِ عشقی اي ظریف
در گشاد دل چو عشق استاد باش

گر غمی آید، گلوي او بگیر
امیرِ داد باشازو بستان، داد
جانِ تو مستست در بزمِ اَحد

باشتن میانِ خلق گو آحاد
گاه با شیرینِ خسرو خوش بخند

گه ز هجرش کوه کن، فرهاد باش
گه نشاط انگیز همچون گلشنش

و خوش فریاد باشگه چو بلبل نال
پیشِ سروش چون خرامد، خاك باش
فشاند، باد باشچون گلش عنبر

برادر، چون فلکحاصل اینست اي 
در جهانِ کهنه نوبنیاد باش

در میانِ خارها چون خارپشت
باشسر درون و شادمان و راد
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:بکنمعرضشماخدمتمطلبچندبرنامهشروعازقبل

ها هبرناماین کهکردمعرضخدمتتانبارها.خودشانروياستبینندگانکارطرزبهمربوطمطلبیک

تأملرویشانو،کنیدگوشخوبهمسرپشتراها هبرنامواقعاًشمااگرکهبصورتی،شودمیطرح

خواهیدراشدگیهایتانهویتهموذهنیمنبزوديشمایعنی.بودخواهدمؤثربسیارشماروي،کنید

هوشیاريشدنجدا. شودمیجدافکرهايازشمادرخدائیت،هوشیاريکهدیدخواهیدبزوديو،شناخت

برايبارهامنپیشنهادو،گیردمیصورتتدریجبهبیداريکارایناستشدنبیدارواقعدرفکرهاياز

.کنیدگوشتعهدباو،کنیدگوشمرتبراها هبرنامشماکهبودهاینشما

ساعتهمیندرهفتههردرکهکنیدنگاهحضورگنجکاربههمین؟چییعنیتعهدبدانیدخواهیدمیاگر

هفتصدودهدمینشانشمارهکههمینطورتابحال،کنممیاجرارابرنامهو. هستمشماخدمتدربنده

راچیزیکهمههابرنامهاینکهبگویدذهنتانبدهیداجازهنبایدشماو،شدهاجرابرنامهتادووسی

چندتا،گفتنمیهمغزلهمهاینو.نوشتنمیرامثنويدفترتاششموالناکهبودآنطورياگر.گویدمی

.شدمیتمامکاروگفتمیداستانهمتاچندوگفتمیغزل

. کنیدتأملرویشانوببینیدحتماًرامختلفهاي هبرنامکههستاینکنیدپیشرفتشمااینکهشرطو

ممکنبرنامهیکالبته.کنیدگوشماهششهمآنوبرنامهیکفقطبگیریدرابرنامهیکاینکهنهولی

همیشه،کندمیمربوطدرونتانشاديبهواصالحاتبهراشماچون،بشودتکراربارهاوبارهااست

برنامهیکرويکهاستاینمنپیشنهادولی.بدهدگوشآدمماهششبرنامهیکهمین.باشدخوشایند

جاهزاربگوییمشایدازکهیستاقلعهمثلذهنیمناین. بدهیدگوشمختلفهاي هبرنامونمانید،شما

شمابدهداجازهذهنیمناینتایعنی.بریزدفرواینتابشودشناساییبشودحملهوبشودنگاهآنبهباید

.بشودجدافکرهايازشماهوشیاريیعنیبشویدبیداروعقببکشیدهوشیاريبعنوان

کنیدگوشرابرنامهاینمثالً،کنیدرقیقراتانانرژيیا،نکنیدنگاهبرنامهاینبهمتعهدانهبطوراگر

درمامثالًبدانیدکه،باشیدنداشتهتمرکزکهنقدرای،بخوانیدهمدیگرچیزهايبعد،بخوانیدهمراموالنا

،بدهیدگوشرابرنامهمثالًیاوگفتیم؟چییکوسیوهفتصدسی،وهفتصدنه،وبیستوهفتصدبرنامه

دانیدمیشمادیگراینکهخیالبه،برگردیدجایییکبرویدیدوپاشیا،بزنندتلفنمرتببرنامهوسطولی

جمعآیندهوگذشتهازدانممیچه،بیایدلحظهاینبه،برسدحضوربهبایدآدم،گویدمیچهبرنامه

. نیستاینطوري،زندمیذهنکهحرفهااینازدانممیچهو،نماندگذشتهتوي،بشود
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صبرهمباز،شویدنمیمتوجهراجاهابعضیاگر،کنیدگوشبرنامهبهشماکهاستاینمنپیشنهاد

رويهمدارمراکاراینمنسالهاست،داردمینگهذهندرشماسؤال،نکنیدسؤالوکنیدصبر،کنید

تجربهخودمرويهم،کنممیارائهشماخدمترابرنامههمو،راآموزشاینیعنی،کنممیاعمالخودم

.اندشدهزندهحضورگنجبهواقعاً،اندکردهپیشرفتواندکردهکارکهدیگرانرويهم،دارم

قانونحتماًکهایرانازخارجبینندگان،فعلیزماندرولی،استهمهمنمخاطبمخصوصاًدیگرمطلباما

.بدهندانجامراجبران

منو.دهممیانجامبندهکه،استآنمطالبتهیهواستبرنامهاجرايیکی،داردقسمتدوبرنامهاین

بینندگانیاز،هاستهزینهوتلویزیونوبرنامهاجراي،استپولتهیهآنوهستمهمدیگرکاریکلئومس

.بدهندانجامراجبرانقانوناینازبیشترتوانندمیهستندایرانازخارجکه

میبینندگانازخیلیرابرنامهقسمتایندرکهکنممیتکراردوبارهرامطلباین،داریمبینندهجورسه

از،بدهندانجامراجبرانقانونتا،برندمیبکارراشانظرفیتحداکثرواقعاًبینندگانازقسمتیک،بینند

دومین.نبوداالنبرنامهاینآنها نبودند گرچون ا،و شما هم قدردان آنها باشیدسپاسگزاریمبسیارآنها

میزانتوانندمیآنهاو،کنندجبراناینازبیشترتوانندمیکههستندکسانیبینندگانازطبقه

.ببرندباالرامالیحمایتایجبرانشان

مادوستاناینو،کنندنمیرعایتراجبرانقانوناصالًکههستندآنهاییبینندگانازاعظمیقسمتولی

.دهندنمیانجامراجبرانقانوناینکهبرايشدخواهدحاصلبیزحمتشانولی،کشندمیزحمتگرچه

شودمیجورچند،کنمنمیصحبتمن دیگراینازبیشترکهموقعیتایندرجبرانقانوناجرايبراي

داریدCredit Cardاگرشماکهpeypalکمپانیلینکوماوبسایتازاستفادهبایکی.دادانجامرااینکار

:416-224-818-001شمارهاینبهیا.بدهیدانجامتوانیدمیامریکن اکسپرس یا ویزا یا مستر کارتمثل

ما حسابکنیدشارژنقدرای،بگیریدراکارتاینبگویید،بدهیدراتانکارتیابشویدعضووبزنیدزنگ

.بکندپیداادامهوبماندشمابرايبرنامهاینتارا،

داریممايهمهکهتعهديبانکردهخدايکهبدهندانجامراکاراینحتماًمادوستانکهدارمانتظارمن

وبندهکهکنمعرضشماخدمتو.کندپیداادامهبینیدمیتلفنهادرهمینطوربخشثمرفعالیتاین

بایدراکاراین.بندهمخصوصاً، نشینیمنمیعقبوجههیچبه.داریمکاراینبهدرصدصدتعهدهمکارانم

درامروزبرنامهبابرنامهتادووسیوهفتصداینباو،رسیدهنتیجهبه،برسانیمنتیجهبهبدهیمادامه

،ایمداشتهنگهپاکیزهرا برنامه،صورتبهترینبهکنیمارائهشماخدمتراموالناآگاهیایمتوانستهواقع

واستخودمانبیزنسفقطمادرآمد،نداریمدیگريدرآمدونداریمآگهیمادانیدمیکههمینطور

.شمامالیجبرانهاي
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در گلستان همچو سرو آزاد باشدلشاد باشآنِ مایی، همچو ما 
ماییآن:گویدمیاینطوري،استفرمدرمنتهااست،خودشجنس،استخودشامتدادکهانسانبهخدازندگی

یعنیاست؟منمالانسانچییعنی.استمنمالانسان.هستیمنمال:گویدمیشمابهخدااینکهمثلیعنی

.ماستمالآنباشیمداشتهماراکسیهرمرکز،باشمبایدمنتودلدرتومرکزدر،استمنمالتومرکز

مااینکهبرايشده؟اینطوريچراو. استبیرونیچیزهاياختیاردرمامرکزاینکهبرايزند؟میراحرفاینچرا

جهانیاینچیزهايباذهندروبودهخداامتدادهمانهوشیارياینایمشدهجهاناینواردهوشیاريبعنوان

چههربابنابراینشدههویتهمدردهاوباورهایعنیذهنیچیزهايومتعلقات،پولمثلفیزیکیچیزهاينظیر

.بیرونیچیزیکآنشودمیمامرکزپسما،مرکزشودمیآن،بشویمهویتهمما

تسخیردرنبایدانسانمرکز، نیستزندگیقانونمطابق.استغلطکاراینگویدمیغزلابتدايهماندرموالنا

درچیزيیکبایا،باشددوستبایاباشدفرزندباشدگیهویتهم.باشدشدگیهویتهمیکیامثالًباشدپول

لحظهایندرمافکرهايتمامکهشویممیمتوجهما.بینیممیخودماندرراایراداالنماخوبو،باشدجهاناین

واقعدر،ماستدیدعینککهمامرکزو،استبیرونیچیزهاياختیاردرمامرکز،گرددمیبیرونیچیزاطرافدر

.داردجسمیهوشیاري

و،بینیدمیرنگیآنراجهان،بزنیدچشمتانبهمختلفرنگهايبهعینکشما،استزدنعینکمثلدرست

ببریدرادیداینحاال.شودمیدیدهخودشرنگهاباجهانبینیدمی،بزنیدرنگبیشیشهباعینکیکسرآخر

اگرولی.بینیدمیرنگبیشیشهباعینکبااینکهمثلدرست،باشدزندگی،باشدخدامرکزتاناگر. مرکزتان

مالزنیدمیچشمتانبهکهرنگیهر،زدیددلتانچشمبهاالنمختلفرنگهايبهعینک،باشدشدگیهویتهم

ولی.استقدغنکاراینزندگیبلحاظو،استبیرونیچیزهايباشدگیهویتهمرنگهاآن،شویدمیرنگآن

و.استدرددیدایننتیجه. نیستندآگاهاینکهبرايکنند؟میراکاراینچراکنندمیراکاراینانسانهااکثریت

.شویممیهویتهمهمدردهاباما

ازبرخیو. هسترنگیهايعینکمرکزشکهکندمیرااشتباهاینزمینکرهرويدرتقریباًانسانیهربنابراین

افسوسبیند،میانتقامجوییبیند،میورزيکینهعینکبابیند،میرنجشعینکبا،هستنددردهاعینکاین
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است،حسادتآنِاست،خست،استخسیسیمالاست،نظريتنگآنِاست،افسوسآنِبنابراینبیند،می

.فهمیدیمماراماییآنپسنیست،خدامال،استحسادتآنِشمامرکزکنیدمیحسادتشماوقتی

خدا.باشدلشادمامثلوبزنچشمتبهاستعشقکهاستزندگیخردکهراماعینکمایی،جنسمایی،آن

وباشددلشاددائماًبایدتوپسهستم،آرامشحنسازهستم،شاديجنسازهستم؟جنسیچهازمنگویدمی

.نزنیرادنیااینرنگیهايعینک،بزنیرامنعینکدلتچشمبهکهستاموقعیتودلشادياین

قدسرو. باشآزادسرومثلمنگلستاندر،ساختهخداراجهاناین. استگلستانجهاناینکهگویدمیبعد

آزادپس. خواهدمیآسمانازوخواهدنمیچیزيزمینازوباالبهرادامنش،کردهجمعراخودشوکشیده

است؟چقدرعمقماناست؟چقدرماناندازهبشویمسرومااگرزندگیگلستاندر.جهانیاینچیزهرازاست

.بینهایتاست؟چقدرقدمان

همرنگیعینکوبزنیچشمبهرامنعینکاگروباشمناندازهبهباشمنعمقبهیعنی، باشآزادسروهمچو

گلستانمابرايجهاناینچرا.استگلستانجهانایندیدخواهی،بیاوريدرچشمتازراهاشدگیهویت

کنترلراماوضعیتهاوجهانهستیم،جهانمالکنیممیفکرمااینکهبرايگرفتیمراجوابدیگرنیست؟

شاديبازندگی،عشقبازندگی،خردبابگذاریماثروضعیتهارويما،باشدخدامامرکزاینکهعوضیم، کنمی

استغلطکاراین.هستیموضعیتهامالما.کنندمیادارهراما،کنندمیکنترلراماوضعیتهاآزادي،بازندگی،

.هستیمسروسامانبیوبینیمنمیگلستانراجهانماهمینبراي

انسانیهرکارشدمشخصپس. داردمرکزمانهايعینکبهبستگیمادید. آیدمیمادیدازماسامانیسروبی

بکندیکییکیراآنهاوبشناسدرامرکزشرنگیهايعینکایهاشدگیهویتهمکهاستاینازعبارت

موقعآن،بشودآزادسرومثل،نچسبدچیزيبهو.استبیرنگعینککهبزندراخداعینکسرآخر. دوربیندازد

.کندکنترلشوبشودصاحبشجهاندرچیزيیکندهداجازهو.بیندمیگلستانراجهاناین

،گرددمیبیروندرچیزتا چندیاگرددمیبیروندرچیزيیکحوشوحولدائماًفکرهایتانببینیدشمااالن

آنهاچون.گیریممیبزرگانازماراآگاهیورادانشایناست،غلطکاراین.ایدزدهراآنهاعینکشمایعنی

ازابیاتیوکردخواهمتکرارراابیاتاینبعداًولی،خواندخواهمبرایتانراغزلابیاتهمامروز. انددیدهدرست

کارپیغامهااینمانهمهرويکهامیدوارمو،کنیمبررسیراابیاتازبرخیعمیقاًبتوانیمکه،آوردخواهممثنوي

.کنند
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ذهنخواببهدیگرشما وکندبیدارذهنخوابازوبدهدتکانراشماوکنداثرشمادربیتیکاستکافی

بیرونجهانکهببینیدشماکههمینآنجا،استخبرچهببینیدراذهنتانعقببکشیدیکدفعهکههمیننروید،

همهمینبهبستگیشماشاديونیستید،دلشادببینیدکههمین.نیستشماشأندراینوشماست،صاحب

سرومثلبینیدبکههمینبینید،میجهنمگلستانبجايببینیدکههمینرا،اینببینید،داردهاشدگیهویت

.بکنیدچکارکهدانستخواهیدآنازبعددیگر،استحضورآگاهیاین.نیستیدآزاد

چون ز شاگردانِ عشقی اي ظریف

عشق استاد باشدر گشاد دل چو 
کیشاگرد،باشدمامرکزآنومابشویمهویتهمچیزيبااگر،کنممیالئوسشماازمن.قدرتمندوسادهچقدر

خردازاستفادهبابایدماکهحالیدر،هستیمزندگیوضعیتهايشاگردما.بیرونیچیزیکشاگردهستیم؟

بهکهنه،کنیمایجاد،کندمیایجابزندگیعشقوکندمیایجابزندگیخردکهآنطورراوضعیتهازندگی

نیستیم،بیرونیچیزهايشاگردماپس.بشویموضعیتهاقربانیوبیفتیماتفاقو. بشویمایجادهاوضعیتيوسیله

.هستیمتسلیملحظههرکنیم؟میشاگرديچجوريخدا،شاگردهستیم؟کیشاگرد

کدامهریعنی.داريخردهم،داريعشقتوهمیعنیظریفاي،لطیفايیعنیظریفايچی؟یعنیظریفاي

االنکهفکرياین.هستیمشدگیهویتهمشاگردیا،هستیمخداشاگرداالنکهبدهیمتشخیصقادریممااز

آنازرنجشمثل،دارمکهدرديیکعلتبهنهیا،هستمزندگیباموازيچون،آیدمیزندگیطرفازمکنمی

.دارمشناساییقدرتدارم،تشخیصقدرتیعنی. اینیعنیظریف.آیدمی

جهانشاگرد،هستیدبیرونیچیزهاییشاگردلحظهایندربدهیدتشخیصکهداریدشناساییقدرتشماپس

.خداشاگردیعنیعشقشاگردخداست،باوحدتاینجادرعشق.هستیدخدایاهستیدعشقشاگردیا،هستید

شود؟میبازچجوريمادرونفضايکنی،بازرادرونتفضاي،کنیبازرامرکزتانبایدکنیم؟چکاربایدپس

ماکهراشدگیهویتهمهرایم،شدههویتهمچیبااینکهومانشناساییقدرتازاستفادهبامادرونفضاي

چونو.شویممیگشادتردلمانبلحاظ،شویممیکوچکذهنیمنبهنسبتو،شناسیممی،کردهمنقبضرا

،استخردمند،داردشناساییقابلیت،باشیمماکهخداامتدادیعنیظریفخدائیت،یعنیظریفهستیمظریف

یعنیتمکینقدرتدارندتسلیمقدرتدارندتمکینقدرتانسانهاۀ هم.خردمندندانسانهاهمهوشماهمهیعنی

.بماندتسلیموبشودتسلیمانسان
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قدرتاین،نکنیممقاومتو،نباشیماتفاققربانیولحظهایناتفاقمقابلدرکنیمگشاییفضاتوانیممیمااینکه

آیدمیهوشیاريبعنوانانسانعظیم،انقباضازپس.استدلگشودنکاراینو.استتمکینیاتسلیم

امروزکه،کوچکشودمیبینهایتاندازهیعنی.شودمیمنقبضوکندمیارائهاوبهذهنکهچیزهابهچسبدمی

قطعزندگیبااشرابطهوشودمیکوچکوقتی.شودمیکوچک.کردیمصحبتهمبارهاوکردخواهیمصحبت

. دیگرذهنیتصاویرباخودشمقایسهبهکندمیشروع،شودمی

داریممنتادوماشخصیتیدويانسانهامثل.کندمیزندگیخودشذهنیتصویربابینهایتبعنوانانسانیعنی

.استدیگراننظراتوعقایدبهمربوطکه،کردهدرستذهنیتصویریکمااصلیمنکهماستاصلیمنیکی

مقایسهو،هستیمآنکردنبهتردنبالدائماًو،هستیماینکنیممیفکرما،استذهنیتصویریک،مامورددر

مشغول،بسازدتصویریکخدائیتبعنوانانسانیهرکهاست،مجازسالگیدهتاتا یک جاییکاراین.هستیمآن

،نیستاوساختهخودشکهخودشذهنیتصویرکهبفهمدبایدمدتییکازپس.هستماینمنبگوید،بشودآن

تغییراتفاقاتوبیرونیوضعیتهايباتصویراینو،بشودتصویراسیرنباید،استتصویراینسازندهاوبلکه

.کندمیتغییردیگراننظراتباکندمی

میکوچک،بروندبینازخواهندمیهاشدگیهویتهموقتی،شدهدرستهاشدگیهویتهمباتصویراینو

اینچههربشود،کوچکذهنیمناینخواهممیمنکهگوییدمیخدائیتواصیلمنیکبعنوانشماحاال. شود

دانیدمیشماخوب.شوممیبزرگترمنافتندمیکنندمیشناساییهاشدگیهویتهمچههر،شودمیکوچک

تووهستی،ظریفوهستیخداشاگردتوگویدمیهمینبراي.اینشودنمی،بشویدبیرونیچیزهايشاگرداگر

.کنیبازرادلترادرونتفضايتوانیمی

فضايکردنبازدربشویماستادخدامثلعشقمثلبایدما. بینهایتهست؟اندازهچهشدنبازشدنبازاینو

بیرونیتصاویر،نیستبیرونیاشخاص،نیستبیرونیچیزهاياستاد:کهگویدمیداردتلویحاًودلمانیادرون

شمارويخدایاعشقبدهیداجازه،بشویدتسلیمبایدشماپس.استعشقاستادبلکه.نیستبیرونیآدمهاي

.استاواستادچون.کندکار

راشمادلبستندآنهانهکنند؟بازراشمادلتوانندمیهاشدگیهویتهمدیگرتصاویرشماذهنیتصویرآیا

عشقشاگردمافهمیدیمپسبشوید؟بیرونیچیزهايشاگردشماکهشودمیمگر، کردندمنقبضراشماآنها

نشانمادررااشاستاديخدا،شویممیتسلیموقتیماو،کنیمبازبایدرادلمانما،هستیمظریفما،هستیم
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همیکوقتی. کندمیکارماطریقازاوکههستیماستادموقعیما، هستیماستادجفتمانخداوما.دهدمی

موالنا؟بگویدترسادهایناز. رودمیبینازمااستادي،کندمیکارشدگیهویت

ازو بستان، امیرِ داد باشدادگر غمی آید، گلوي او بگیر
غم،باشدمامرکزدرشدگیهویتهماگرولی،آیدنمیغمبزنیمچشممانبهراخدارنگیبیعینکمااگر

رودمیبینازداردیا،بیاورمنتوانستمبدستمنراشدگیهویتهمیکیایعنیغمچیست؟غم.آمدخواهد

مندانشبهکسییک. آمدغمشو،استآفل،گذراستمنشدگیهویتهماینکه،هستماینازغافلمن

دارم،مذهبیباورمثالًکردهحملهمنمهمباورهايازیکیبهکسییک،هویتمهمدانشمبامنچون،کردهحمله

ايخانوادهچهاز،هستمکیپسر،امکیمنکهدارم،خانوادگیباورهايدارم،اجتماعیباوردارم،علمیباور

ذهنیتصویراینبا،باشدبینهایتاياندازهبایدخدائیتمکهمنیکه،استمنذهنیتصویرازقسمتیاین،هستم

.آیدمیغمیکافتدمیخطربه،استفکرجنسازکهکردهدرسترابافتاینکهچیزيهرو.کنممیزندگی

شدگیهویتهمیکحتماً،چیستغماینموضوعکهبشناسیتوانیمیظریفیتوچونبیایدغماگرگویدمی

موضوع.نیستمتوجنسازکهمنگویی؟میچهبگوآنبه،بگیررااشخرخرهیعنی،بگیرراآنگلويتو،است

جنسازمن،استشاديجنسممن،نهایتمبیمنخدائیتممن،کندنمیفرقمنحالبهنباشییاباشیتوغم

توکهگویدمیشمابه،شماستاستادشدگیهویتهمآیدمیغمموقعهر.استعشقمناستاد،هستمعشق

.نیستمايشایستهاین، خورممیغممناستادچشم.کنیدمیقبولشماوبخوريغمباید

مندلصاحبتو:گویدمیخداقانونگویدمی،استقبلبیتدوهمینبستاناوازدادبستان،اوازداد

آباینوکشیدمیراآبکنیدمیآبکاسهواردرااسفنجییکشمااینکهمثلهوشیاريمن.بشويتوانینمی

گذاريسرمایهشماآنتويدرهوشیاريچههریعنی،داردآبچههرچالنیمیمحکمبعدو،استهوشیاري

کمنیستم،پولممنپولمی،،نیستمتومنگوییمی،کنیمیال،کنیمیراهویتتیعنی،بیرونآیدمیکردید

ظریفیچون،شناسیدمیراشدگیهویتهمپس.نیستمامسرمایهکهمن،دارمقصه،شدهکمامسرمایه،شده

.کنبرقرارراخداییعدلیعنیبستاناوازدادکنی،میبرقرارراعدلداري،عشقچون،خردمنديچون

خداستمالکهرامنمرکزتواي .استمنمالتومرکز،هستیمنآنتوگویدمیخداکهگفتهاولبیتو

وعدلامیریاپادشاهمنو،کنممیبرقرارراعدلمنرادادپس،غمگینممنهمینبراي،بوديکردهتصرف

.زندگیقانوناجرايهستمقانوناجرايیعنی،هستمانصاف
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وکنیمیمنقبضچون،منمرکزدرباشیاینجاتوانینمیمنباورمنپولتوکهاستاینقانونشخدازندگی

چه،گوییمیچیتو،کرديمحدودرامنتو.استبینهایتاشاندازهخداو،تومرکزدرهستممنگفتهخدا

کشیدمیبالفاصله،شناسیدمیراتانذهنیتصویرخدابینهایتبعنوانشماترتیباینبهمن؟جانازخواهیمی

و.شماستمرکزاینوداریدجهانیاینچیزهايوباورهاباشدگیهویتهمشماکهبینیدمیکنیدمینگاهعقب

.شماستعینکچیزهاآن

منعینکدیگرهاشدگیهویتهمدیگرشمااینازبعدکهکناجراوبگیرتصمیمیعنیبستاناوازداد

شناختن،استدانستنذهنیمنریزشذهنی،منریزشیعنیاصالًشناساییاینو.بیرونبروید. بودنخواهید

مرکزدرآن،دارمرنجشییک،دارمدرديیکباشد،اینطوريخواهمنمیمنواستاینوضعیتممنکهاست،

دوستم،استهمسرماستمادرموپدربهمربوطرنجشموضوعاینکهازصرفنظرکند،میکنترلرامن،استمن

،زندگیداداجرايبخاطرشما.استغلطاینکند،میکنترلرامنمرکزکهاستاینمهم،ایننیستمهم،است

زیادرویشفالنیرادلمکنمجارووببخشمراایناگرمنگوییدنمیو،اندازیدمیرارنجششمازندگیعدل

.کردهمنبهراظلماین،شودمی

راگذشتهاست،گذشتهداردبستگیآنبهمرکزمانکندمیکنترلرامامرکزکهچیزهاییازدیگریکی

واستگذشتهبارکولهازقسمتیشمادردهايشماهايرنجشواین،استتوهمکهشویدمیمتوجهواندازیممی

وپدرکنم،میحملخودمبادردهمهاینمنکنم؟میدارمچکارمنکهشناساییاینودانستنیعنی دانشاین

کند،میکنترلرااممرکزرنجشاین،استغلطاین،کنممیحملراآنهاازرنجشهنوزمن،رفتنمردنمنمادر

آنازرااتهوشیاريوکنشناسایییعنیبستاناوازدادبستاناوازداد، بگیراوگلويآیدغمیگر: گفتهموالنا

راست،شودمیچهببینیمحاالنگو.باشقاطعکارایندرو،دوربینداز،بیرونبکشراهویت،بیرونبکش

. کناجرا. االنکنعملنهببینیم،حاالکنیمفکرذرهیکفعالًحاالولی،موالناگویدمی

ذهنیمنبا یعنیزمانباهمبازآدمآن،فردابهگذاردمیراکاراینکسیهرفردا،برايگذاردنمیدادامیر

آیندهبراي،فردابرايبگذاریدخواهیدمیراچیزيیکشمااگر،کندمیکارزمانباذهنیمن. شودمیکنترل

همامیریعنیاست،بودندنیانوکرهمهاینهاگویدمیراستاینکهمثلباشدکنمفکرشودمیچهببینمحاال

بوجودراآنهاکههستیدشماچون،نکنیدخواهیدمی،کنیدقبولخواهیدمیحاالشما،هستیدهاشدگیهویت

.شمایعنیهوشیاريکرده؟درستیکراتناینمادرمانشکمدر،کنمالئوسشماازخواهممیمن.آورید
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مفاهیمیبراساسراذهنیتصویراینبافته؟یکراذهنیمناینشدیمذهنمانواردآنجاازآمدیماینکهازبعد

دانشاست،ارزشباپول،ارزشمندبااینهاگفتهمابهجامعهمانخانواده،مادرمانوپدر،کردندارائهمابهکه

شدگیهویتهمبراساسساخته؟کیشدیم؟هویتهمآنهاباما،استارزشباچیزفالندانمنمیاست،ارزش

رابودندادامیرقدرتالبته،داریمهمراریختنشهمبهقدرت. هوشیاريبعنوانمارا؟ذهنیبافتاینها

.کنیدمیخرابشاطالعاتاینباشماکردیم؟درستچجوري.داریمکهالبته؟ داریم

بروتوکهندگفتمنبه،هستمذاتبهقائمخدائیتمن،هستمعینیمن،نیستمذهنیتصویرکهمنگوییدمی

یعنی.بشوزندهمنبهو،کنرهاوکنشناساییراآن،استتوهمکهذهنیتصویریکبابازيمدتیازپسآنجا

محدودیتایندرو،برممیسربهمحدودیتتومناینجا.استبینهایتهمآناندازه. بشوزندهمنبهگفتهخدا

همینمالاینهاکردمایجادرااینهااضطراب،نگرانی،تأسف،حسحسادت،کینه،خشم،رنجش،شبیههیجاناتی

.هستمخودمزندگیمسئولمن،گوییدمیشما.روممیاشتباهبارزیرمن.کردماشتباه،استذهنیبافت

.بریزمهمبهرااینهاتوانممی،هستمدادامیرچونمنولیکردم،منرااینهاکهکنممیقبولمسئولیت

بهم بزنید، راشدگیهویتهمتوانیدمیشماولی،بکشدطولرنجشهاانداختنکهاستممکنحاالبریزمهمبه

،دردهایتانبانباشیدهویتهماگر.چیزهاازکردقطعشودمیلحظههمینراشدگیهویتهم،کنیدقیچی

تیغیجوجه،هستیمتیغیجوجهمثلمامی گوید،گویدمیراهمینآخربیت،آنجادردآنکشدمیطولمدتی

تیغیجوجههاتیغبین. ندارنداوباکاريهاتیغ،نیستهویتهمهاتیغباچونولی،تیغهاستمیاندریابین

.دارددرونبهسرواستجوانمرد،استراد،استشادمان

چیزهااینجنسازوهستمزندگیجنسازوهستم،خداجنسازمنکهگوییدمیشمایعنیدرونبهسر

انداختن،خواهدنمیزمانشدگیهویتهمشکستنو،نباشمچیزهاباهویتهمکهکنممیشناساییمن،نیستم

همباز،باشدداشتهدردتاهزار،باشدداشتهتیغتاهزارتواندمیآدمتیغیجوجهمثل. خواهدمیزمانرنجش

،شویدمیجوانمرد،شویدمیرادشما،نیستماینهابامناینکهدانشباودانستنبااینکهبرايچرا؟باشدشادمان

.شویدمیشادمان

بهروغتیاینکهدانیدمیشماکنندمیحمله، و در خالی کهبکنندحملهاستممکنهاتیغهاموقعبعضیالبتهو

هویتهمآنباو،کنممیشناساییراموضوعشو. بشودواردمنبهاالنخواهمنمیمنرادرداین،استبیرون

البتهکه،هستآنجامنرنجشموضوع،هستآنجاغمحاال،انداختشودمیفوراًراشدگیهویتهم.نیستم
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محصولدرد،کندمیگیجراآدمدرد.بیندازندرادردهایشانبایدمردم،هستنددردهامهم،دردانداختن

جنسیهمودردایجادبهمیلوانقباضودرد،استحضورمحصولعشقوآرامشکههمینطوراست،ذهنیمن

براي،بعداًکردخواهیمصحبت،آیدمیغم.ماستبیداريهماشوجوديدلیلو،استذهنیمنمالهمدردبا

.کندبیدارراشمااینکه

باشتن میانِ خلق گو آحادجانِ تو مستست در بزمِ اَحد
،نباشدخداجنسازماهوشیاريکهنیستلحظههیچیعنی. استمستخدایعنیاحد،خدامهمانیدرماجان

ماروح،ماهوشیاريچونماجانچونبنابراین.نباشیمخداجنسازماو،نباشدماباخداکهنیستلحظههیچ

مهمانیجهاناین،خداستمهمانیجاهمه،داردمهمانیهمخداو،اوستهمیشهمااصل،ماجوهراینجادر

آرامشوشاديومستیاینازخواهیممیمرتبما،استمستهمیشه. استمستآندرهمماجان،خداست

.آیدمیناخالصیمامرکزبهآیدمیبیرونازشدگیهویتهمیکهمینکه،دربیاوریم

یخآبسطلیکبیاییدشما،شدهمستخوردهویسکیواقعاًاستمستنفریککهکنیدفرضمستتمثیل

نفریکاستمست،بگیریدنظردرراخدائیتمستیوراعشقمستیحاال. پردمیاشمستیخوببریزدرویش

کندمیحسراسبببیشادي،شودمیمرتعشوجودشذراتتمامدرلحظههرزندگیشاديداردآرامش

بودیممستشدیمجهاناینواردوقتی،آمدهماسربالهمان،سرشریزندمیشدگیهویتهمتاچندیکدفعه

هویتهمهماینبااستپولهماینو.بشوهویتهماینهاباباورهااینبیاحاالگفتندماخانوادهومامادروپدر

. بشو

هویتچیزهابههستیمقادرهوشیاريبعنوانمام،بچسبیآنبهیعنیبشویدهویتهمکهچیهربادانیممیو

این.هستیمآنکنیممیفکروکنیمدرستذهنیتصویر،کردیمتزریقهویتهااینبهاینکهازپسوبدهیم

کهگویدمیهمینبراي.استالزممبگذارخودمدهانبهرالقمهمناینکهبراي،جهانایندربقاوجداییبراي

جداانسانیکببینندذهنیتصویریکراشمامردمذهنباکنیدفرض.مردمتکتکیعنی،بشودآحادتنبگو

تصویریکرامنمردمحاال،استاطاعتمست،استعشقمستخدامهمانیدرمنجاندانممیمن،ببینند

،کنمحفظرااممستیکهشرطیبهندارد،اثرمنرويکهاینببینندخوبند،دارذهنیمنچونبینندمیذهنی

بارااویوسفبرادرانیعنیجهانیاناینوجهاناین،شدهجهاناینواردوقتیکهبداندبایدهمکسیهرو

.اندکردهمنقبض،اندکردهکوچکاند،کردههویتهمچیزها
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موردجنسگرمشاهدهایرامنظورجنسناظرکهدیدنصرفاصالً،باشدنشدههویتهمکهنیستهیچکس

ذهنیتصویرخودشانچونبینند؟میچهرامامردمشویممیخانوادهواردکههمین،کندمیتعیینرامشاهده

ازجدا،استجدا،استنفریکبینیدمی. هستیمآحادجزوماآنهابیندر.بینندمیذهنیتصویرهمراما،دارند

.استآحادجزو،ماستازجداولیداریمدوستشما،ماستازجداولیماستبچهماست،

جانیکانسانهاهمهجانولی،بینیدمیتکتکرااینهاذهنکهاستدرست.بینیممیتکتکمارامردم

کنیم؟نمیدركراموضوعاینماچطور؟گوییدمیچهشماحاال.استمستخدابزمدرجاناینو،نیستبیشتر

زندگیوبقاءبراي،استاینمالآن،استاینمالاینبگوییممثالًتاداریمالزمماراذهنیتصویرکهکنیمفرض

او،کنیمرعایتراقانونو،گیردمیبیشتراوخوب،کندمیکارچقدرکسیچهکه،استالزمآحادجهانایندر

.کنیمقاطیهمباراهمهتوانیمنمیماکردخطاکار

همهاگرولی،ببینندبیروندرذهنیتصویرراهمدیگرهمه، باشآحادگوخلقمیانتن:گویدمیهمینبراي

اگرماجان.کنندمیپیدا،همیشههستماباکهرااصلیواولیهمستیاین،خداستمستجانشانکهبدانند

جديآحادوبیرونیتفاوتهايباشیمآگاهآنازاگرما،باشدمستهوشیارانهیعنی،هستکهباشدمست

.شودنمی

به.پراندمیرامستیاینهاداریدشدگیهویتهماگر.استمستخدامهمانیدرشمادرجانبدانیدشماخالصه

آشکارهمشماجانمستی،شودمیآشکارخدامهمانی،شما،بیندازیدراهاشدگیهویتهماینکهمحض

اصالًمن.نداشتمدوستانموهمسرمیابیرونودیگرانتوجهوتأییدوخوشیبهاحتیاجاصالًمناي . شودمی

.منکارازکنندقدردانییارامنکنندتأییدمردمکهنداشتماحتیاج

باو،استزندگیمالنیستمنمالهمشادياین،کنممیپخشجهاندرشاديکههستمايباشندهیکمن

شاديهممن،کندمیپخشنورکهخورشیدمثلدائماًمنواستمنذاتجزومستی،امآمدهمنمستیاین

اینو،کندحسراجانشمستیآدم،آیدمیزندگیفراوانیپس.کنممضاعقهکهنیستمنمال،کنممیپخش

فراوانیبینهایتواستبینهایتزندگیکهشویممیمتوجهما.آیدمیزندگیفراوانی،بریزندهاشدگیهویتهم

هویتهمباشیم؟خسیسونظرتنگنقدرایماکهشدهباعثچیزيوچه،استفراوانیچیزشهمهواست

عینکچقدرهرو،شودنمیتمام،شودمیتمام،استمحدود،استکمگویدمیمابهکهآفلهايچیزباشدگی

.کردخواهیممنعکسبیروندرراهمین،بزنیمدلمانچشمبهبزنیمچشمانبهنظريتنگ
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دلشانچشمتوينظريتنگعینکاینهاشودمیخرابکنندمیکوششچههرندارندهیچیکهانسانهایی

بهچراماآخر،زنندمیلطمههمدیگربهمردمکشورهابعضیدرچقدرماببینیدشما.هستندخسیساینها،دارند

دیگرانگذاریمنمی،کنیمنمیزندگیخودمانما،کندپیشرفتاوخواهیمنمیاینکهبرايزنیم؟میلطمههمدیگر

نخواهیمزندگیهمخودمانما،کنندزندگیدیگراننگذاریماگر. استمغایرخداقانونبااینو. کنندزندگیهم

.باشدمستاحدبزمدرکهکندکارينبایدکسیاست،مجانیاحدبزمدرمستی.کرد

شماشودنمیما،بهاستمسلطآحاددید،جداییدیدولیاحد،بزمدراستمستتوجان: گویدمیهمینبراي

بهکارياصالً،هستیمجداما،استنفریکآننفرمیکمن،ببینیدآحادفقطوکناربگذاریدرااحدبزممستی

بردمیرامنحقکندپیشرفتاواگر،کنممیپیشرفتبیشترمن،کندپیشرفتکماوچقدرهرو،نداریمهم

آبچقدرمنذهنیتصویرموقعآن. آیمنمیچشمبهدیگرمنکهبیایدچشمبهاواست،محدودپیشرفتچون

.مردمبهزدنلطمهبهکنیممیشروعرود،میمنآبروي.شودمیکوچکرودمی

،نداریدبیرونازچیزيبهاحتیاجواستمستشماجانکهدانشهمیناست،الزمجانمانمستیحسپس

چنگتاناینکهشدخواهدسبب،بشودمستشماجانتابگیریدشدگیهویتهمیکازچیزينداریداحتیاجی

منبدهد؟منبهاینخواهدمیچیرا،اینبرودکنولشود،میبازدستتیکدفعه،گرفتیداینطوري،بشودشل

.خدامهمانیایندرکنمپیداراخودمخداگونگیمستیخواهممی

برايبینید؟نمیراخدامهمانیچراخداست؟مهمانیاینجاکهدانستیدمیشما،کنممیسؤالشماازمناصالً

مامعلمهاشدگیهویتهمدادیماجازهاینکهبراينداریم،فراوانیاینکهبرايکنیم،نمیعملخدامثلاینکه

شود؟میچهببیننددوختندچشمهمه.هستندمامعلموضعیتهاماست،استادماست،معلمانقباضبشوند،

سامانوسرجهانایندروکنداستفادهآنازکندمیادارهراکائناتکهکلخردازخواهدنمیهیچکس

.بشوندبرخوردارماخردازوضعیتهاتاکندبازفضابدهد،برکتوضعیتهابه.بیافریند

به ما. کنیماجرابایدعملدر،کنیماستفادهدهندمیمابهمانبزرگانکهدانشیازبایدماولیهیچکسگویمنمی

درانباشتهدانشبعنوانکندجمعهمینجاشنودنمیفقطکند،میاجرا،داردقدرتییکامیرباش،دادامیرگفته

همهرکهبدانیدبایدو،بشناسیدراتانشدگیهویتهمشماپس.بکندبایداجراندارد،همخاصیتیهیچ،ذهن

.کنیداستفادهتوانیدنمیخدابزمازشماوپوشاندمیخدابزمدرراشماجانمستیشدگیهویت

***پایان قسمت اول *** 
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گاه با شیرینِ خسرو خوش بخند

گه ز هجرش کوه کن، فرهاد باش
گاهییا،اندازیممیوشناسیممیراشدگیهویتهمیکگاهی.باشفرهادکنکوهبخوانیمتوانیممییا

ازراما،اتفاقاطرافدرفضاگشاییاین، کنیممیبازاتفاقاطرافدررافضاشویممیزندگیباموازيخردمندیم

وبینیممیراخدابزملحظهیک،کندمیخداجنساز،کندمیهوشیاريجنساز،کندمیماناولیۀجنس

لحظهیکیعنی.استحقّت،بخندخوب،بخندخوشاستطوريآناگر! بهبه.کنیممیحسرامانجانمستی

.هستیمزندگیجنسازکهکنیممیحس،کنیمیحسرافکریاصندوقتادوبینفاصلۀ

جنساز،شویممیزندگیجنساز،کنیمکارخودمانرويبخواهیماگرمامرتّباینکهبراي؟گاهگوییممیچرا

منقبضراماکشدمیذهندوباره،هستیمزندگیجنسازکهکنیممیحسشویممیمنبسط.شویممیذهن

،بشومدادامیرو،بستانمرادادم،بگیرمراگلویشمنآمدغمبگوییمباشدجمعمانحواساگردوباره.کندمی

.شودمیزیادهافضاگشاییاینیواشیواش

تسلیمهی،بشويتسلیماگر،شدخواهیکهبشوخداجنسازگاهییعنی.بخندخوشخسروچوشیرینباگاه

منبرايشاديایننگو.کندکاروجودتتمامدرزندگیشادياینبگذار،بخنددلتهازواقعاًًموقعآن،بشوي

ممکنموقعیکنباشیمخوشحالگویندمیمردمذهنفضايدر،هستیمشاديجنسازما.استبد،استحرام

،بشوتسلیمدوبارهصورتایندرشديمنقبضوقتیاما.نیستندمعتقدخدافراوانیبهاینها،باشیمغمگیناست

.فرهادمثل،بِکَنراذهنکوه،حضورکلنگبا

.کنیدمیراکوهو،شویدمیزندگیجنسازلحظهآندرشویدمیتسلیمشماوکنیدمیراکاراینشماوقتی

دلچیزيچه،بدهدخواهدمیمنبهپیغامیچهزندگی،خوبخیلیکهگوییدمی،شدیدمنقبضوقتییعنی

ازبلکه،داریدرابطهآنباعشقطریقازنه،شدیدهویتهمآنابشماکهچیزيیککهبینیدمی،گرفتهرامن

خوشدوباره،کنیدمیبازفضاکنیدمیبازفضاآنبرايیا.شناسیدمیراآندفعهیکوشدگیهویتهمطریق

.خندیدمی

صحبتهممثنويدرموردایندرموالناامروزجهاناینبهآییممیهوشیاريبعنوانماکهکنیدمیتوجه

باکهبیرونیچیزهايبهکنیممیخوشدل،سطحبهآییممیماوگیردمیصورتعظیمانقباضیککردخواهد

یعنی،کندمیمنبسطکندمیمنقبضرامازندگیمرتّب،کندپیداادامهتواندنمیکاراینولی،هویتیمهمآن
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مثل،پولشمثل،استدلخوشجهانیاینچیزهايبهکهسطحیآدمیک،کهبینیدمیبشویدتسلیماگرشما

با،شاجوانیبا،موهایشبا،صورتشبا،هیکلشبا،دانششبا،باورهابا،فرزندباشدگیهویتهمدانممیچه

دفعهیک،بدهیدادامهخیلیراکاراینشماگذاردنمیزندگی،اندسطحیچیزهاياینهاموقعیتشباهمسرش

وانقباضاینکلّیعنیبا،خواهدمیزندگیکهبدانیبایدموقعآن،گیردمیدلتدفعهیک،شویدمیمنقبض

.استانبساط

ولی،ماستکاراین،شودمیقائمخودشرويکشدمیکندمیرهاوچسباندمیبردمیراخودشزندگییعنی

مختلفهايانبساطوهاانقباضباکاراین،کنیممیزندگیمانذهنیتصویرباماو،شودمیجسمرودمیوقتی

میپیداادامهاینقدرکاراین،شویممیبزرگتر،کنیممیتبدیلانبساطبهماانقباضکهدفعههر.گیردمیصورت

ومنقبضراتومرتبزندگیگویدمی.گردیمبرمیماناولنهایتبیبههوشیارانهمادوبارههوشیارانه،کند

چهببینیباید،بکنیراکوهبایدشويمیمنقبضوقتی،بخندخوششويمیمنبسطوقتی،کردخواهدمنبسط

.کردمنقبضراتوچیزي

هستیدزندگیجنسازچون،باشیدتسلیموعقببکشیداگرلحظههرشما،ظریفیدشماگفتهغزلدرامروزو

رويمااستکارهاياینهاکهبینیدمی.هستیدموقعیتیچهدرکهبدهیدتشخیصو،کنیدشناساییتوانیدمی

یاکسیبهمثالًیاسنگییکبهبمالیمدستجایییکبرویمماکهنیستاینطوري.بدهیمانجامبایدخودمان

همچون.بریزندماهايشدگیهویتهمیکدفعه،بزندماسربهدستکسی،بدهیمدستکسیبایاکسیحضور

.شودنمیهمدعابا.نیستچیزي

انتظارشما،باشدمامرکزدردردهمهاین،باشدمامرکزدرشدگیهویتهمهمهاین،کنددعاشمابرايکسی

کسی.چسبیدیدمحکمشماکه،بریزدهاشدگیهویتهمهمۀدعااینباوتانبرايکنددعایکیباشیدداشته

ولی،دارمنگهرااینخواهممیگویدمیبعد.داندمیخودشراآنو،کندمیزندگیدردشازپرذهنیتصویربا

و،کنیحفظشخواهیدمیکهاستذهنیتصویرهمینشمابدبختیعلّت.بشوددرستمنکارکهکنیددعاشما

حس،شویدمیخشمگین،کنیدمیناله،کنیدمیمقاومتشماکندمنبسطرااینخواهدمیزندگیموقعهر

.کنیدمیمظلومیت

شدگیهویتهمجنسازکهبشویدآگاهشماکهبگیردشماازراشدگیهویتهمیکبخواهدزندگیاگرببینم

دارم.رفتهمیبایدبودهآفلاینخوب؟گرفتیرااینچراگوییدمی؟کنیدمیمظلومیتحسشما،نیستیدها
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،گرفتخواهدشماازرااینهایکییکیزندگی،هویتیدهمچیزهاخیلیباکههستیدآدمیاگرشماگویممی

وهویتیدهمچیباظریفیدچون،بدهیدتشخیصخودتانوبدانیدراچیزهااینخودتانکهاینستکاربهترین

منرااینبرویدخداپیشوازبهیعنی.بیندازید،بیایددردتانشماوبگیردزندگیاینکهازقبلموقعبهرااینها

اوباشماچون،کندمیهمکاريشماباموقعآنزندگیو،بدهمانجامراکارممن،نکناذیتبیشتردیگرفهمیدم

:ببین.کنیدمیهمکاري

گه نشاط انگیز همچون گلشنش

و خوش فریاد باشگه چو بلبل نال
شویدمیتسلیمشماموقعهر.باشیمنبسطشودنمیهمیشه،باشیمنقبضشماشودنمیهمیشهیعنیگه

،کنیدمیاجراءخوبراتسلیم،شویدمیهوشیاريهمانجنساز،شویدمیزندگیجنساز،کنیدمیشناسایی

بایدتوپس،هستیاوگلشنتوگویدمی،شدبازدلتکهبینیمی،گلشنرویدمیچطور.شويمیگلشنشمثل

.استزندگیفراوانیشناساییمستلزمکاراین.بیانگیزيشادي،بیانگیزينشاطدیگراندرهموخودتدرهم

روادیگرانبهراشادي. بیانگیزیدنشاطبایددیگرانوخودتانزندگیدرشما.بشویمنظرتنگنبایدموقعهیچ

.استکردهدرستخداراشادياین.بدارید

.شاديبهشودمیمرتعشهمآنیرسمیکسیهربه،شاديبهشومرتعش،بیانگیزان،بیانگیزیعنیانگیز

،کندمیخدائیتحس،کندمیبودنحسخوردمیکیهرجانبهفرستدمیشاديهیکهآنتنیمثلدرست

نگاهوقتی،هستبهاراولمخصوصاًوهستگلوهستدرختوهستچشمهبینیممی،صحرارویممیمامثالً

چقدر؟کنیمینگاهزیاداینقدرچرا،دیگراستبسدقیقهدوچشمیککردينگاهباباگویدنمیگلشنمیکنیم

زندگیگلشنچون،باشیمطورآنبایدهمما.کننگاهبیشتر،کننگاهگویدمیگلشن،نه؟کنینگاهخواهیمی

.هستیمزندگیگلستان،هستیم

،کنیمنمیبیدادودادموقعآندرکردحملهغمی،گرفتماندلکهدانیممیماوشدیممنقبضوقتیاما

مربوطغماین،آمدهغمییک،بدهدنشانمابهخواهدمیزندگیراشدگیهویتهمیککهشویممیمتوجه

رااینگویندمینالندمیمردم،شویممیفریادخوشبلبلمثلموقعآن.هویتیمهمآنباماکه،استچیزيبه

نه،بشویمپیرنه،برودباالمانسنّنباید،بودهمیماباآفلچیزآنهمیشه باید بایداینکهمثل،گرفتماازچرا

.آیدمیماسراستبدبختیچهاینآخر،برودنبایدمامادرنه،بمیردنبایدماپدرنه،بمیردبودهماباکهیکی



# Programگنج حضور732برنامه شماره 732

19: صفحه

وزاريوگریهاینکه،استشدگیهویتهمیکدادندستازبرايگریه،استزاريشاننالۀمنتهانالندمی

میراشدگیهویتهمکهاستکسیفریادخوش.نیستندفریادخوشاینها،ماندمیآناندررنجشوخشم

،استالحانخوشبلبلمثلکشدمیهوشیارانهدرداینکهضمن.شودمیعشقجنسازو،اندازدمیوشناسد

و،هوشیارانهشناختیعنی،هوشیارانهصبریعنی،هوشیارانهدردیعنی،شودمیعشقنالیدنمانالیدنپس

مادردارداستجهاننظمکهتغییريکهمیدانمیچونشادهمیشهوهوشیارانهانتخابومسئولیتقبول

.گیردمیصورت

باشدقراراگرخوب؟بشودخداییمامرکزولیندهیمدستازمارامانهايشدگیهویتهمکهشودمیآخر

نشانجوريچه،استزندگی؟استکییکی.رااینهابدهدنشانمابهیکیباید،برودماهايشدگیهویتهم

گوییدمی،حالتبهخوشارفتهآنشديهویتهمآدمییکباشماآیدمیغمشوقتی.آیدمیغمش،دهدمی

همحیوانیهرحاالجغدمثلبنالمخواهمنمی،شناسممیراشدگیهویتهمیکدارممن،آمدهدردشکه

اظهاربلکه.نیستخوشنالۀ،نالهاینرنجشوخشموگریهوزاري،بکنیمتوانیمنمیتشبیه،نالدمیخوب

،بیندازیدبیاوریددرشماوبشودلقشدگیهویتهمتاچندو،شناختمراماشدگیهویتهممنکهشادي

میلقهمرابقیه،شناسیدمیهمرابقیههوشیاريآنازاستفادهباشماکهشودمیانباشتههوشیارياینقدر

.شودمیبزرگشمادل،دوراندازیدمیکَنّیدمی،کنید

پیشِ سروش چون خرامد، خاك باش

فشاند، باد باشچون گلش عنبر
نمیهمسوالنداریمکاريکسیبااستخودمانروينورافکنکنیممیکارخودمانرويماکهمدتییکازپس

هرو،استمراقبهخودشموالناهايشعر،بخوانیدراموالناهايشعر،بدهیدگوششمارابرنامههمین،کنیم

بهمرتّبموالناشعرهايیعنی،پایینآوردمیراذهنسرعت،کندمیترآراموترساکتوترساکنراشمابیتی

فکریکبهفکریکازپریدن،کندنمیحلّرامامسایلدیگرفکریکبهفکریکازپریدنکهکندمیتلقینما

هستندهاشدگیهویتهماین،هویتمهمفکرموضوعبامنکهاستعلّتاینبهفکرتادوفاصلهبستنودیگر

صداین،گفتندمیچیفانفار،چیگفتندمیقدیم،گردشگاهیکتويببريمثالًبچهتاصدمثل،هابچهمثلکه

یکیآن،آنجاببررامنگویدمییکیآن،خواهممیرااینجامنگویندمیگرفتهراشمادامنکدامهربچهتا
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میگریههمشانهمۀ،کندمیگریهیکیآننشدهتماماشگریهیکیاین،بنابراین،اینجاببررامنگویدمی

.هستندشماهايشدگیهویتهماینوکنندمیناله،کنند

دوبینفاصلۀدیگربچۀیکبهبچهیکازهمآنجاپرّیدمیدیگرفکریکبهفکریکازشماکهاستهمینبراي

کنیدصبربایدرابچهتاصدمنآقابکنیدتأملییکدهندنمیفرصتاصالًشمابهبچۀهابینیدنمیرابچهتا

ل،ببنیدیدصفم،برویدشمااوهمماهايشدگیهویتهم،کنندمیگریهفقطدهندنمیاجازه،برویدشمادو

کهشدندسببشعرهااینوکردیمومراقبهخواندیمموالناشعرهايکهمدتییکازپسولی،هستندآنهامثل

،گفتمیکههمینطور،شدیمزندهو،کردیمتجربهمارافکرتادوفاصلۀبایواشیواشوپایینآمدفکرسرعت

.دهدمینشانراسروشداردمادرزندگیکهبینیممیمدتییکازپس

میمتوجهما،کردیمپیداسکونییک،کردیمپیداعمقیمایعنی،خرامدمیدارد،هستهمماسروکهاوسرو

خواهندمیآنها،نداریمتوجهمایا،بکشندتوانندنمیخودشانبهرامالحظهبهلحظهبیرونیچیزهايکهشویم

وسنگینیباوقارباونازبایعنیخرامیدن،خرامیدهمادرخدانهایتبیسروآناینکهبراي،رویمنمیما،بِکشند

.شماسترفتنراهواقعدرکه،رفتنراهشکوهوجاللباظرافتبا

خاكذهنیمنبلحاظبایدشمایعنی،شودمیبلندشماخاكازاینو.باشخاكخرامدچونسروشپیش

منگوییممیشویممیبلند،داریمشدگیهویتهمماموقعهر،بشودبلندشماخاكاززندگیسروکه،باشید

کسی،بداندمسئولراخودشمرتّب،بشودنزدیکصفربهمرتّبکسیاگرولی.خرامیدنخواهداوسرو،دانممی

بداندو،نکندتمرکزآنهارويو،بشناسدراهایششدگیهویتهم،باشدخودشبهفقطحواّسش،نکندمالمترا

اوو،کنندمیجذبدارندآنهاکهبداند،کنندجذبخواهندمیآنها وقتیو،داردشدگیهویتهملحظهایندر

.رودنمیدانشهمینبا،کندمقاومتاینکهبدون

سروکهامیدندناهابعضی،شماباشیدمطمئنّزندمیموالناکهحرفیاین،مطمئنّاًمدتییکازپساینصورتدر

راايبرنامههمچونگرنهو،ایدشدهزیاديحدودتاهماالنوشدخواهیداوبهزندهشمایعنی.خرامیدخواهداو

بهساعتسهدوروزهرکنندمیگوشبرنامهاینبهآیندمیهفتههرکهکسانی.کنیدتحملتوانستیدنمیشما

،کنندجذبتوانندمیراموالناابیاتاینو،موالناستابیاتحضورگنجاین،کنندمیگوشحضورگنجبرنامۀ

نشدههمخاكخاكاگرآنهاو،خرامیدهافرادایندرخداسرو،کننداعمالخودشانرويوکنندباور،کنندعمل

منبهنسبتکهباشداینبهمانحواسمرتّببایدما،اندکردهکوچکراخودشانکافیباندازةباالخره،اند
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،شودمیبازماحضورگلوقتیو.استهمینماکاراصالً،بشویمکوچک،بشویمکوچک،بشویمکوچکذهنی

میتجربهماراصندوقتادو،رافکرتادوبینفاصلۀکهلحظاتیدر،شودمیبازحضوربويخوشسرخگلاین

بويماطریقاززندگیموقعآنو،داریمفکربدونهوشیاريدقیقهدودقیقهیکلووطوالنیمدتیک،کنیم

.کندمیپخشخوش

عشقخوشبويیعنیفشاندعنبردراینجاو،گرفتندمیماهیعنبرشکمازکهخوشبوستمادةدانیدمیعنبر

چرا.استممکناوسروبهشدنزندهباکاراینو،بدههمهبهوجاهمهبهببریعنی.باشبادتو،بکندپراکندهرا

منخستاینازما،شویممیاندیشفراوانیما،کندمیبرقرارمادرراخودشاونهایتبیواوسروچههرکه

.استکمیاب،استکمگویدمی.داردمحدودیت،داردنظريتنگ،داردخستذهنیمن.آییممیبیرونذهنی

آنهاحقّ،بکنندپیشرفتمردماگرکهکنندباورهمهباید،بدهیمرواجرااندیشیفراوانیبایدایرانجامعۀدرما

.کنندپیشرفتهمهکه،کنیمکمکهمبه،کنیمهمکاريهمبابایدما،خورندنمیرا

جبرانقانوناثردر،کندمیپیشرفتدیدیمکسیاگر،باشرادگویدمیآخربیتدرکههمینطورجوانمردانهو

.شدخواهدتمامماضرربهنظريتنگآنچون،نکنیمنظريتنگنکنیمحسادت،خودشرويکندمیکارچون

بایدهمشما،نشوبلندباشخاك،همهبهببرراخردخوشبوي.باشباد،باشخاكگویدمیکهبینیدمی

.اندیشمفراوانی،دارمفراوانیوباشمبادخواهممیباشمخاكخواهممیمن:دیبگوی

در جهانِ کهنه نوبنیاد باشحاصل اینست اي برادر، چون فلک
ذاتتغییرچون،دهدمیتغییرراچیزهالحظههرکهآسمانفَلکمانند،منبرادرايستاایننتیجهگویدمی

ذاتفقط،نکندتغییرکهکنیدپیداچیزيیکشما،استتغییرحالدرلحظهدراینچیزيهر،استهستی

:گفتمیگذشتههفتۀهمینبراي.استثابت،هستهمماذاتکهاستخدایی

1197مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مناجات

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتقوت و تَمکیناي دهندة
خردونیستیمآیندهوگذشتهجنساز،ایمزندهاوبهماوهستزندگیلحظهایندرماسکوناینثباتاین

نوآفرینممیکهچیهریعنی،منهستمنوبنیادبنابراین.کندمیتعیینرامنعملوفکروخیزدبرمیزندگی

کهنهچیزهايازواستشدگیهویتهمماذهن،ماستذهنهمیناشاولیکهنهجهان،کهنهجهاناما.است
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مابه.بیرونجهاناستاديیعنیکهنگی.کندپیداادامهمادرکهنگیبدهیماجازهنبایدما.استشدهدرست

عوضرامامرتّبخواهدمییعنیاستنوبنیاددائماًخدا.هستیخداشاگرد،هستیعشقشاگردتوگفتهامروز

.قبلازبهتربکندبهتريچیز،کند

همجمعیبلحاظ،گویممیفرديبلحاظدارممن،استکهنگیجهانماذهندرشدگیهویتهمجهانایناصالً

تغییرجمعباورهاي.هویتیمهمجمعباورهايباماکهکنیدنگاه.بردمیجلوداردکهنگیراانسان.استکهنگی

نوبنیاد،کندمیادارهرامردمکهنهوپوسیدهباور،رامردمباور،هستباوریکاستسالهزاران،کنندنمی

فکریکتواندمیخدالحظههراینکه؟نیستزندگیبرايجدیديروش،خشکیدهدیگرخداانباریعنی.نیستند

.کندمیدیگريجنسازراکائنات،کندمیادارهراکائناتکهزندگیخردلحظههر،کنددرستمادرجدیدي

،شودمینومرتّب،شودمینو،استنوییوخدارويبنیانشواستتغییرحالدرچیزهمهکائناتدرلحظههر

.شودمینو،شودمینو

راشماهاهمانوهویتیدهمپوسیدهوکهنهباورهايباشمااگر؟نشودیابشودنوبایدهمشماشخصزندگیآیا

رازمستانشما.نیستجدیدچیزنیست،نوییبهشمابنیاد.نیستیدنوبنیادشمانه،کنندمیادارهورانندمی

خشکشاخازکهبینیدمییکدفعه،شودمیعوضمرتّبشودمیکهبهار.استمردهتقریباًچیهمه،کنیدنگاه

زندگیخردبراساسزندگیجوانۀ،خشکیدهپوستشکهماخشکیدةذهنیمناینازچطور.بیرونزندمیجوانه

؟بزندتواندنمی

یاکردایجادزندگیلحظهایندررافکراین،کنممیفکريیکمنلحظهایندربپرسیدخودتانازشماپس

منبگوییدشماولی.استکهنگیجهانذهنیمنجهان.استکهنگیذهنیمن؟دهدمیادامهداردکهنگی

نمینوماچطور.کندمینوراچیهمهلحظههرخدا.باشدزندگیوآسمانمعنیتواندمیفَلک،هستمزندگی

؟بعدمانچهاردرشویم

بهلحظهزندگیباشودمیموازياینکهبراي،بشودخوبتواندمیمریضآدمیککنیماجراءرابیتهمیناگر

مینوو،شودمیبعدشچهارواردزندگیبرکت،زندگیلطافت،زندگیشادي،زندگیخرد،زندگیعشقلحظه

.استکهنهماذهنولی.شوندمیساختهنواز،شوندمینومرتّبمابدناعضاي،کند

خدابرايداشتندوستیعنیللهاَبغَضوللهاَحبگفت،بردبکاراصطالحتادوگفتکهداشتیمماگذشتههفتۀو

منچونجمعبخاطرنگذاریدکهبوداینمنظورش،خدابخاطرکردنپرهیز،کردندوريیاداشتندشمنو
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ما.آیدمیجمعازهمیکی،استخودمشخصیهايشدگیهویتهم،هستمخودمیکی،داردمنبعتادوذهنی

.دهیممیادامهراکهنگییعنی،کنیممیخلقبراساسرامانداشتندشمنورا مانداشتندوستمعموالً

خوششماندهمادامهراکهنگیاگرچونیدمی آتانخوششماشخصاینکهبرايمندهممیادامهراکهنگی

،جمع:گویدمیفرد.فردیکبعنوان.ندارمشمابدآیندشماخوشآیندبهکاريمنزنممیتمثیل. آیدنمیتان

نمیفکرهمموقعهیچودارندقبولهمهمهو،هویتندهمآنباهمهکه،بردمیجلوايکهنهچیزیکراجمع

.استدرستیاغلطاینکهکنند

ماناحساس،کهنهمانعمل،کهنهمانفکرهايماچطور،کندمینوراچیزهمهلحظههرخدا:گویدمیموالناو

قبلیهايرنجششمالحظهایندر،کنممیسوالشماازمن؟استگذشتهدردهايهمانمااحساساتآیا.کهنه

ادامهکهنگی.استکهنگیاینکهراقبلیهاي هکین،راقبلیهايخشم،راقبلیهايحسادت،آوریدمییادبهرا

ادارهراشمابایدنویی؟نویییاکندمیادارهرامنکهنگی؟داردادامهمندرکهنگیآیا،کنیدسوالیک.دارد

:گفت،کندمیکمککهداشتیمهمراهابیتاینگذشتهجلساتدرو.کند

2562مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

فرهنگ دیگر نو برآر اي اصل دانایییکی 

یی از نو که الحق سخت بیناییببین تو چاره
بهنه،اشاصلیمنآنبه؟انسانقسمتکدامبه.انسانبه؟گویدمیکیبه.بیناییسختاَلحقّ:گویدمیاینجا

ببین.استمشغولذهنیتصویریکبا،کردهفراموشراخدائیتش،کردهفراموشرااصلیتش،اصلیمنکهکسی

مرتّبونوعمل،نوفکرهاي،بیاورنو،جدیدفرهنگیک،هستیداناییاصلکهانساناي،نوازايچارهتو

.بیاوردیگرچارةیک،کنتجدیدش

،چیزيهمچونیکشودنمی،کنیمحلّکردهایجادکهنگیهمانکهرادردهاییخواهیممیکهنگیبادائماًما

حلّراهکهنگیاینکهکنیممیاصرارهممرتب،کردهایجادرامامسایل،کردهایجادرامادردهايکهنگیآن

هم،کندنمیکاردیگرکهنگی.آوردمیبوجودرامامسایلاینکهنگیاینکهنیستمانحالی،ماستمسایل

.جمعیزندگیدرهمفرديزندگیدر

جدیدعملیکجدیدفکریکجدیدخردیک،دهدمیتوبهنوچارةلحظهاینزندگی،نوازايچارهتوببین

،شودمیهممقاومتسببکهنگیادامۀوکهنگیاین.باشیدفضاگشاکهبشرطی،گذاردمیشماپايجلوي
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کهنگیو،نداردرانوییتحمل،گیردمیایرادنوییبهاستکهنگیبهمجهزکهکسی،شودمیهمقضاوتسبب

بیتدواینبله.هستیدبیناسختشماکهچرا،کندخرابراشمازندگینگذارید.کندمیخرابداردراجهان

:گویدمیبخوانمهم

2029مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

چریدنگهآمدمعانیآهويويپریدنگهآمدآسمانیمرغاي
سنگین،کردهآلودهگلراماهايبالماهايشدگیهویتهم،چیزهابهچسبیدیم،هستیمماآسمانیمرغ

خرماگویدمیداردموالناکهتمثیالتیدر.هستیمعانیآهويتوو،بپرّبیندازراهاشدگیهویتهمیعنی،کرده

تصویرتومعانیآهويوي.بچریمراگلهابرویمبایدهستیمآهويما،بخوریمجو،بخوریمعلفدائماًکهنیستیم

برکتذهنیمنکهدیگرچیزتاهزارومردماعتباروتشکّروتوجهوتأییداتذهنیمنبابرويکهنیستیذهنی

چریدنموقع،هستیخرد،زندگیبرکت،زیبایی،عشق،معرفتومعانیآهويتو.بخوريراآنها،داندمی

:دیگربیتیکو.آنهاست

آفریدندربنگرآفریدهزبگذرگزیدهعاشقانبرجریدهعاشقاي
اینازآگاهییعنیهمخداابدیت،شویممیزندهخداابدیتبهوخدانهایتبیبهفرداًما،هستیمتنهاعاشقما

همانکهشویممیمتوجه،شویممییکیدیگرهايانسانباماندرونفضايکردنبازاینباو،ابديزندهلحظۀ

اینازهاانسانهمۀ.استهمهمرکز،هستمامرکزکهعدمیهمان،کهياگشودهفضايهمانکهچیزينه

.کندمیخودشراخودشعشقیکار،راخودشکارکسیهرولی.اندجنس

لحظههروبگذرشدهساختهفکرهراز،آفریدهباورهراز،آفریدهچیزهراز،بگذرآفریدهازکهگویدمیمابهو

ریشهکهکنیحسباید،کنیپیداخداییثباتازولحظهاینبهبیاییبایدزندگیبنیان،زندگیبنیانبراساس

اوراتوفکرهايو.بسازدراتوفکرهايکندشروعخردآنوبرکتآنوعشقآنوشاديآنوریشهآنو،داري

باورهايباماخوب.نداريکاريقبلیشدةساختهباورهايباتوبنابراین.کندتعییناوراشماعمل.بیآفریند

هستندجسمجنسازکهبیرونیباورهايوکهنگی،دهیممیادامهراکهنگیوهویتیمهمقبلیشدةساخته

؟چیگفت.استممنوعخدانظراز،استقدغناینگفتغزلدرامروز.هستندمااستاد،اندگرفتهرامامرکز

.باشدلشادماهمچو،ماییآنِگفت
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ماديمرکزشاینکهبرايداردخشم،داردگرفتاري،داردغصهداردغماوحتماًکندمیادارهکهنگیراکسیهر

ادارهاوبوسیلۀئدنداردوستراخداچیزهمهجهاندربله،آفریدهخداکههستیمعاشقیبهترینماو.است

بیبههوشیارانهما،شودمیزندهخودشبهمادریعنی؟چییعنی.استداشتهگرامیراماخداولیدنشومی

.بیآفرینیمجدیدفکرهاي،بیآفرینیمتوانیممیهوشیارانه،شویممیزندهاونهایت

.استخرابتانحالحتماً،محرومیدآفریدنازوچسبیدیدآفریدهبهشمااگر،گفتشمابهموالناکافیباندازة

بهامروزو.بیآفرینیمرامانفکرهايمالحظهبهلحظه،استآلایدهکمییکاینخوبکه،اینستزندگیقانون

ماچونولی،شودمیبازشاگل،شویدنمیخاكاینکهبراي؟خرامدنمیچرا،خرامدمیشمادراوکهگفتشما

بهدهممیرااینگویندمیدهندمیپولزیاديمقداریکنفریکبهانگار،شویمنمیباد،داریمنظريتنگ

نمیاوبهخدادیگرخوب،جیبشتوگذاردمیداردبرمیخودشراهمه،مردمبینکنیپخشببريباید،شما

.دهد

خواهممیخودمفقطمننهگوییممیما.برسانهمهبهرابویش،کنممیبازتودرراگلماالنمنگویدمی

میهمیشهچیزيیکولی،شویممیذهنیمنجنسازبعدلحظۀ،هستیماوجنسازلحظهآن؟چرا.بخورم

.استخسیسکهباشیمذهنیمنقبضۀتواینکهلوو،باشیماندیشفراوانیبایدهمیشهماکه،باشدیادمانتواند

تقسیمدیگرانباراموفّقیتممنوبشوندموفّقبایدهمهوببرندبایدهمهکهکنیمالقاءخودمانبهبایدهمیشه

کنیممیدیدیماگرو.کنمنمیخساستمن،کنممیتقسیمدیگرانبارااطالعاتمراعقلم،راخردممن،کنممی

خودمانموقعهمانومحدوديتوگوییممیزندگیبهموقعآندرچون.بخواهیمعذرزندگیازوبرگردیمباید

بیبگوییماگر.شویممیمحدودخودمانمحدوديبگوییمخدابه،مابگوییمزندگیبهاگر.شویممیمحدود

.سادگیهمینبهشویممینهایتبیخودماننهایتیم

باشسر درون و شادمان و راددر میانِ خارها چون خارپشت
واستجوانمردواستشادمانواستدرونبهسرشخارهامیاندرتیغیجوجهکههمینطورکهگویدمیموالنا

یکانمیآنکندمیفکرآدمو،شودمیخارتیکهیکشودمیگلولهوقتی،رااوکنندنمیاذیتخارهااین

این،داریمدرد،داریمشدگیهویتهمما،مابهبیاوریدراتیغیجوجهحاال.کندمیزندگیجوريچهحیوان

ازشماکهباشیدآگاهاگر،ماجانبهروندمیفروبشویمهویتهمآنهابااگر،هاتیغ،کردندمحاصرهرامادردها

.باشیآگاهفقط،کنیقطعراشدگیهویتهم،راتانهویتونیستیاینهاجنس
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اینمناینکهبهآگاهیبا.آگاهیبا؟بشکنمیابیندازمراامشدگیهویتهمجوريچهمنگوییدمیشماببینید

اطرافبهشما،هستندهممااطرافذهنیهايمن،نیستندماشخصخارهايفقطخارها.دارماطرافمراخار

ودارندتیغاینهاهمۀکه،هستتاناطرافذهنیمنتاسیتابیستشایدکهدیدخواهید،کنیدنگاهخودتان

اگر،باشیدگشافضااگر،نگیریدجديولی،کنندمیفروشماتنبهراشانهايتیغ،رااینهابگیریدجدياگر

.شويمیتیغیجوجهمثلگویدمیموالنا،باشیدیکیزندگیباهرلحظه

درونبهسر.هستیهوشیاريجنسازوهستیتسلیمعمالًتوهمیشهیعنیدرونبهسر،باشیدرونبهسراگر

اینمرکزتدرشدگیهویتهمیعنیدرونبهسر،کنینمینگاهبیرونبهکنیمینگاهزندگیبهخدابهیعنی

اینبهراجعداریم،لحظهاین،بله؟نباشداستممکنچطور،دارمچیزهمهاینمنگوییدمیشما.نیستلحظه

رنجشکهباشیدآگاهشمااگر،آگاهیاین،داریدشدگیهویتهمکهباشیدآگاهشمااگرکینممیصحبتلحظه

چقدر.روندنمیفروشمابهولی،تیغیجوجهمثلهستندشمادرهنوزهاغ تیاینموقعآن،داریدخشم،دارید

توانیممیلحظهاین،کشدنمیطولزمانیهیچ،کشدنمیزمان؟بشکنیممانشدگیهویتهمماکشدمیطول

.داریمنگهراآگاهیوبشویمآگاه

بستگی،اندازیممییواشیواشبشناسیمباید،کشدمیطولمارنجش؟بیفتدمارنجشکشدمیطولچقدر

بایدراها هکین،هاکدورتوهارنجشهمۀحتماًکهکنیدفکرنبایدشما،شودمیبلندچقدرمادرحضورکهدارد

رااینهاباشیدآگاهفقطشمانه،استذهنتوهمهماینچیزيهمچوننیست،بشویمخوشبختتابیندازیم

.کنیدالو،داریدرااینهاکهکنیداعترافو،دارید

درآگاهیاینباشآگاه.نیستمتوجنسازمنکهبگووبگیرراگلویش،گفتمابهغزل،آمدغمییکموقعهر

و،هویتمهمآنهابادارمراباورهااینو،هویتمهمآنهاباو،دارمرادردهااینمناینکهداشتننگههوشیاري

تنهانه،کندکنترلراماباورهايتنهانهو،بنشیندماسردرنیایددردکهشدخواهدسببخودرويتمرکز

ماهايواکنشبلکه،کندایجادماذهندر،کندایجادرامارفتار،کندایجادرامافکرهاي،کندایجادراماباورهاي

باراشمارفتارهم،کندتعیینراشماحالهمکه.کندتعیینکاريدرمردمبههمراماهايپاسخ،پاسخهمرا

راشماحالنیایدشمادردولحظهایندربشکندشدگیهویتهماینکهاستکافیآگاهییکفقطیعنی.مردم

ببینید،دیگرهمینپس،کندتعیینراشماعملوفکروبنشیندشماسرنیایددردو،لحظهایندرکندتعیین
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،هستیددرونبهسر،نهیا،استبیرونیچیزیک،شماستدردلحظهایندرشمافکرکنندةتعیینوشمااستاد

.داریمشدگیهویتهمماهمهاینکهحالیدرحتّی.استزندگیو،هستیدتسلیم

دردهايوهاشدگیهویتهمیعنیخودشخارهايبینتواندمیانسانپس،دهدمیرامعنیاینبیتاین

هاشدگیهویتهمبه،کندنگاهفقطزندگیبهاگر،باشدداشتهدرونسراگر،اطرافشذهنیهايمنوخودش

میتعیینرافکرشورفتارشزندگیکهاستکسیجوانمرد.باشدجوانمردوباشدشادمانتواندمی،نکندنگاه

.شدگیهویتهمنه،دردنه،کند

مناینکهعلّتو،استمهمیبسیاربسیاروسادهبسیارغزلکهغزلبهراجعصحبتازپسبدهیداجازهبله

اینقدرو،باشیدداشتهرااینشماتیکهیکاینکهبراي،نیاوردمهاوسطآنرامثنويابیاتو،کردمجداراغزل

درمثنويازابیاتیبیشترتوضیحبرايولی،بشوندزندهشمادرابیاتتاکنیدتکرارو،بشویدحفظکهبخوانید

:خوانممیدارمکهستااینبیتشایکی،خواندخواهیماالنابیاتازبعضیمعانیکردنپیدا

ظریفايعشقیشاگردانزچون

باشاستادعشقچودلگشاددر
از،هستیمدهندهتشخیصیعنی.هستیمظریفوهستیمخدا،هستیمعشقشاگردماکهگفتمابهبیتاین

دربرگرفتندر،استفضاگشاییدرعشق.بدهیمتشخیصوبشویمبازتوانیممییعنی.هستیمفضاگشاییجنس

هايتیغازیکینه،تیغیجوجهآنمثل،خداستلحظهایندرهممااستادو،بشودبازمامرکزبایدو،است

بله،نیستمااستادمادردکنیدمیتوجه.رودمیفروتنشبهباشداستادشتیغیجوجهتیغاگر،تیغیجوجه

.یماخواندهبارهارابیتاین

806مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هر کسی در عجبی و عجبِ من اینست

آیدکو نگنجد به میان چون به میان می
خداکه کنممیتعجباینازمنولی،کندمیتعجبچیزيیکازاستشگفتییکدرکسیهرگویدمیموالنا

ماپس!شدهجاانسانذهندر،انسانمیاندرجوريچه،گنجدنمیچیزيهیچدرواستنهایتبیجنسازکه 

اینحاال.آمدهمیانبه،گنجیدهمادرگنجدنمیجاهیچکهخدایی،ذهنمحدودیتداخلهستیمنهایتیبییک
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ماکهاستدرستکهدانیدمیهمرااینشماپس.محدودیتدر،باشدذهناینتويتواندنمیخیلینهایتبی

ماهمکاريوماآگاهیو،بشودرهابایدنهایتبیاینولی،ذهنتويشدیممنقبضیماآمدهخدانهایتبیبعنوان

اینخواهدمیذهنیمنکنیمعملذهنیمنقوانینوذهنیمنمقرّراتبااگر.استالزمموردایندرماکارو

بابتواندکه،چیزهاستاینوشکایتورنجشوخشمهمینهایشراهازیکیو.داردنگهرامحدودیتوانقباض

.داردنگهراانقباضایندردهاآن

یکدرنهایتبیاینکهبشودیادآوريشمابهتا،خوانممیخواندمبارهاکهراششمدفترازابیاتیدوبارهولی

،مانسالبیست،مانسالپانزده،بشودمانسالدهمثالً،ماکنیممعطّلاگر،باشدتواندنمیخیلیمحدودیت

مابعدچهااین.شدخواهیممریضما.شدخواهیمپژمردهما،داریمنگهرامحدودیتهمینطور،مانسالچهل

:گویدمی.شدهوشدخواهدپژمرده

4579مثنوي، دفتر ششم، بیت مولوي، 

ايصد هزاران خرمن اندر حفْنهايما رمیت اذْ رمیتی، فتنه
زندگیباموازيماکهاستموقعی،کردایجادشودمیذهنیمندرکهآشوبیوفتنهبهترینیعنی؟چییعنی

خدابلکه،اندازينمیتیرتو:کهگویدمیقرآنآیه.کندمیعملوکندمیفکرماطریقاززندگیو،شویممی

شدنتسلیماین،کندمیفکرشماطریقاززندگیشويمیتسلیملحظهاینپس.اندازدمیتیرتوطریقاز

فکرشماازطریقاوبدهیداجازهباید.کندمیکارفَکانکُنوقضاقانونطریقازخدااینکهبراي.استمهمخیلی

.کنیدفکرتانهايشدگیهویتهموتاندردهايباشمانه،کند

،استذهنگندممشت،گندممشتیک،مشتیکدربرکتوخرمننهایتبییعنیخرمنهزارانصدگویدمی

االنکهابیاتاینتکرارازمنظورپس.بیرونبیاییمباید،شویممیجداذهنازماکهاستوقتینهایتبی

،محدودیِتادامۀ،کهنگیادامۀ:کهبشودیادآوريشمابراي،خواندماخیراًهمینراابیاتاینکهدیدخواهیم

،کردنانتقاد،گرفتنایراد،گرفتنعیب،کردنعوضرادیگران،دیگرانرويتمرکز،ذهنیمنرفتارهايادامۀ

.رسیدشودنمیجاهیچ،رسیدجاییبهشودنمیاینهابا،گذاشتنممردچرخاليچوب،کردنحسادت

زندگیدرسامانوسر.کنیمپخشراهوشیارياینوکنیمکمک،کنیمهمکاريبدهیمیادهمدیگربهبایدما

و.کندفکرماطریقاززندگیبدهیماجازهکهآیدمیبوجودطریقاینازفقطمااجتماعیزندگیدرومافردي

چون،هستیمکاراینعاملومسئولماو،کردهگیرمحدودیتتوينهایتیبییککهستااینانسانوضعیت
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اودهیدمیاجازهشماپس،گفتغزل،بخرامدشمابصورتخواهدمیزندگینهایتبیلحظههرو.نداریمآگاهی

.استقرآنآیۀهماینو.ذهنیمنباشمانه،کندفکر

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال 

…وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ … 

…وهنگامی که تیر پرتاب کردي، تو پرتاب نکردي، بلکه خدا پرتاب کرد …

طریقازخداکههستیدکمانیمثلشماوستافکرتیرهايتیر،اینکهکندمیاینبهتفسیرراآیهاینموالنا

اتفاقمقابلدرفضاگشاییطریقازفقطکاراین،بیاییمدرحالاینبهبایداندازد،میتیرصورتبهرافکرهاشما

صورتایندرکهکنید،قضاوتکنید،مقاومتتوانیدمیشمایا،افتدمیاتفاقییعنیگیرد،میصورتلحظهاین

مقاومتکنید،میبازرافضانهیا.شمامرکزآیدمیو،کندمیادارهراشمااتفاقیعنیشوید،میاتفاققربانی

کنبااتفاقموقعآن.شودمیبرخوردارشماعشقوخردازوگیردمیقرارشماآغوشدراتفاقوکنیدنمی

شماپسآفرینید،میسامانشماشود،میبرخوردارشمابرکتوخردازو،شودمیزیبا،کندمیتغییرفیکون

بارهاراابیاتاینو.کندپرتابرافکرتیرهايشماطریقاززندگیلحظه،اینولحظههردردهیدمیاجازه

:خواندیم

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان
یکبکنیم،گفتیمامروزکهکارهاییهمینکنیم،همکاريمااکروستانهانذهن،یعنیذرهیکدرآفتابییک

شدهبینهایتچطورکند،میتعجبموالناکهذرهنایبیرونبپرداگربیرون،پردمیذرهاینذهنتويازدفعه

:کهشودمیبزرگانقدروشودمیبینهایتدوبارهذرهاینذره،این

ذره ذره گردد افالك و زمین

پیشِ آن خورشید، چون جست از کَمین
بینهایت،شود؟میچقدرشودمیبزرگنقدریابیرون،بپردانسانیذرهاینذهنگاهنهانوگاهکمینازوقتی

اینکنیدانکارنبایدشما.شویممیخداباندازهمایعنی.شوندمیجاآندرمازمینهمینوهاآسمانکهبطوري

ایناتفاقمقابلدرمقاومتکسیهرنپریده،بیرونهنوزشماشدیدمقاومتاثردرتوذرهاینچونرا،ابیات

وبشویدخاكشمااگرکهکندمیایجابزندگیتکاملیضربانلحظههر.گیردمیراکاراینجلو،کندمیلحظه
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بههست،آزادسرواینوخرامدمیشمادرخرامانسرویک.بخرامدشمادربینهایتصورتبهاوبشوید،باد

میولیم،داننمی،نهدانید؟میبپرسمشمااز. صفرذهنیمنیعنی.هستیدخاكهمشماولی،نچسبیدهچیزي

گرفته؟راماداناییاصلجلويچیزيچههستید،داناییاصلشماگفتامروز.شدیدزندگیداناییچرا؟داند،

.ندهادامهراکهنگیکهنگی،ادامه

:کهگویدمیگوید،میداردذهنیمنبه،کنممییادآوريدوبارهاالنو

این چنین جانی چه درخورد تن است؟

هین بشو اي تن از این جان هر دو دست
کسیايتوهم،ايذهنی،تصویراينیست،توخورددربینهایتیجانچنینیکفهمی،میتوآخرذهنی،مناي

اینگرفتی،جديراپوسیدهباورهايباشدگیهویتهموپولباشدگیهویتهمومردمتوجهومردمتاییدکه

چقدرست،تنخورددرچهجانیچنیناینباشد،کوچکمحفظهاینتوتواندنمیخداست،اندازهه بکهجانی

.باشدذهنیمندرتواندمیبینهایتجاناین

ول،دارمذهنیمنمنباباگیردمیتصمیمخودشدروندرانسانیهردست،دوهرجاناینازتنايبشوهین

راکجاکردمحاالتاکهکارياینباآخر؟خواهممیچیمنبرود،استخدابینهایتایناین اصل من را کهکنم

چیحاالتاببینیمبدهیمقرارافکننورزیرراخودمانتوانیمنمیمایعنی.استطورياینکههمحالمگرفتم؟

کردندرستازومردمنظرجلبازوآفلچیزهايباشدگیهویتوهممقاومتهاوقضاوتهااینباآوردیمبدست

از.قبوالندنآن رامردمبهوچسباندناینبهرادروغوقالبیچیزهايودادننشانمردمبهوذهنیتصویریک

.افتادهگیراینتويخدابینهایتکهاینجزآمده؟ماگیرچیهااین

باالخرهدانم،نمیبگوشو،خاكشو،صفریعنی،بشودستخدااینازوبینهایتجاناینازذهنیمنايتن،اي

فهمیم،میگوییممیماکهراچیزهااینیعنیماست،باهمیشهزندگیشعورآناما دارد،شعورهمماذهنیمن

هستیماصلیمنآنما.ماستباهمیشهظرافتآنچون،ظریفیمکنیمدقتاگر.نفهمندمردمکهنیستاینطور

شویدمیخودتان،برداریدذهنیتصویراینازراحواستانشماخوبذهنی،تصویریکبهدادهراحواسشکه

.بینهایت

خدابینهایتبهمنهست؟مهمچرامردمنظرخوبفروشیم،میمردمبهماچسباندیماینبهکهچیزهاییاینو

برخوردارزندگیشاديازبشوم،برخوردارلحظههرنوفکرهايازبشوم،برخوردارزندگیخردازبشوم،زنده
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گویند؟میچیمنبهراجعمردمببینمبدهمراحواسمیاهست؟بهتربشومبرخوردارزندگیآرامشازبشوم،

.بکنیممردمتابعنبایدماراذهنیتصویراینو،نگهدارراذهنیتصویریعنی

مندنبگویآدم،افتدمیگیرستااینازقسمتیاستادياینکهاینبراياستادم،منبگویدنبایدکسهیچ

ست،ادرستزنممیمنکههاحرفاینست،ادرستهااینخوب.استاديتوگویندمی نفرهزارخوباستادم،

یکمابودي،کردهمسخرهراماگویندمینفرهزارآنکنم،درستبیایمچجوريست،اغلطمبفهماگربعدها

.کندتحملرادردشتواندنمیآدم؟بودهغلطگوییمیاالنهستید،مااستادشماهستیم،شمامریدستاعمر

.بکندخواهدمیکاريهرخودشبرودکسیهرنیستم،استادمندانمنمییبگویچرا،نباشیخاكچرا

ارظانتايعدهیکاگردارند،انتطارايعدهیکرفت،درشودنمیزیرشازنکنید،مردمتابعراذهنیتصویراین

بگوییهمتوانینمیرود،میآبرویتکنیتغییرچونکنی،تغییرتوانینمی،گذاشتندکنجسهراشمادارند،

میاشتباهمنمآقا،نه؟کنیدنمیاشتباهشماکردیممیفکرماآقا.پایینافتیمیمقامتازچونکردم،اشتباه

یکآید،میدراشتباه،مکنمیفکرذهنیمنباموقعییکدارند،ذهنیمنهمهکنند،میاشتباههمهکنم،

زیرگویید،میشما.نیستمفرديبهمنحصرآدمیکمنشما،مثلهممنباشم،داشتهحضورستاممکنموقعی

.هیچیردید،میعنی،رفتیداستاديبارزیراگرروید،نمیبار

***قسمت دوم پایان *** 
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جان، بس استاي تنِ گشته وِثاقِ

بحر در مشکی نشست؟چند تانَد
تعجبمنگفتهستیم،امتدادشماچونخدا،برايبینهایت،جانبرايکنیمیعملاتاقمثلکهذهنیمناي

محتاجو،بیرونآیدمیذهنازگویدمیاالنو.دادهجاذهنتوآوردهرابینهایتچجوريزندگیاینکنم،می

یکتاییدریايجزومابینهایت،دریايتواند،میچقدریعنیتاندچند.شماستهمکاريوهوشیاريوآگاهی

انسانانسان،هرزندگیدرکوتاهیمدتبرايیعنیتواند،نمیبشود،جامشکیکدربینهایتدریايهستیم،

اینکهاینبعلتندارید،ایراديهیچشماپسبشود،جاتواندمیذهنکوچکاتاقایندرخدابینهایتبعنوان

گذارمنمیگفتانداختیم،گیرراخدایعنیراخدابینهایتذهنمانکوچکاتاقیکدرما،نگفتندمابهرامطالب

.میريمیکشی،میدردگذاري،نمیخوببیرون،بروي

هايچیزباشدنهویتهماست،قضاوتاست،مقاومتابزارهایشاست،چیدانیدمیشماهمراابزارهایشو

بهراخدااست،جسمعنوانبهچیزهمهدیدنفقط،هاستجسمدیدناست،جسمیهوشیارياست،آفل

همهگوییممیکردیم،درستخدابرايهمذهنیمنیکما،داریمذهنیمنیکیعنیاست،دیدنجسمصورت

رااوخودمانذهنیتصویرباکهچرااست،همخدادرخورخوره،درماذهنیمنبهیعنیما،بهکهچیزهایی

آنبیرونبیاییماینجاازبشود،متالشیبگذاریمراذهنیتصویرایندانیمنمیکهحالتیدرکردیم،تعریف

.چیهقوانینشوچیهزندگیاست،چجوريوبودهچیجریانکهفهمیممیشدیموقتیخوببشویم،

شدگیهویتهمهايعینکدیدبراساسهمهبوده،غلطهمههابرداشتآنوباورهاآنشویممیمتوجهو

است؟کنندهفلجچرااست،کنندهفلجاتاقایندرايرابطههردیدي،هریعنیبوده،کنندهفلجشاهمهبوده،

راکهنگیکسی،آخرکهنگیادامهپوسیدگی،ادامهزندگی،طرزاین،نداردعاقبتوآخراینبفهمدانسانکه

.دهدنمیاجازهزندگیبرد،میسوالزیرراخداآفرینندگیوراخداخالقیتدارددهد،میادامه

جمعی.کنیمتحملبایدراعواقبشوآثارشولی،ندهیمگوشزندگیحرفبهباشیم،سرکشتوانیممیمایعنی

و،دارمدردبهاعتقاداصالمنآقاگفتندمیهابعضیفرد،بودجوريیکجمعاگرحاال.استبدخیلیکهباشد

میبوجودجمعیذهنیمنصورتایندرباشد،طورياینجمعولی،توكوتکزیاداینهاشدگی،هویتهم

جنگمثال،جنگخطرناك،کارهايبکند،تواندنمیفرديذهنیمنکهکندمیکارهاییجمعیذهنیمنآید،

.کندمیبرپاآشوبمثال،کندمی
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یکذهنیمنقالبدرفرداست،فرديذهنیمنازترگیججمعیدهنیمندراز،ترگیجانسانذهنیمندر

کردند،میزندانیابدتاگرفتندمیاست،دیوانهگفتندمیحتماکرد،میراکارآنفردااگرکهکندمیکارهایی

چونجمعقالبدرولیبمیرند،نفرهزارانکه،بکندکاريیکاستممکنچطورکرده،راکارهااینروانیمریض

مابینهایتجاناتاقذهنیمناینکهشویممیمتوجهماپسگوید،نمیچیزياوبهکسیکردند،مشارکتهمه

.کندمیتعریفدیگرجوردوبارهداردبلهباشد،تواندنمیدیگر

4553مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

مر بِلیسان را ز تو ویران دکانگاه المکانی در مکانسجده
الگاهسجدهماوبشویمزندهاوبینهایتبهبیرون،بیاییماتاقاینازبایدخداییتعنوانبهماست،اماتعریف

گاهسجده.استانسانتعریفاینکردند،زندهصورتدرفرم،درراخداکهاینمثلدرستهستیم،مکانی

شده،زندهخودشبینهایتبهخدااینتوياست،مکاناینصورت،درفرم،دریعنیمکاندرمکان،درالمکانی

ولیببینند،توانندنمیکنند،مینگاههاابلیسو.خدایعنیالمکان.مکانالاینبهکنندمیسجدهچیزهمه

شیطانصفتان،شیطانوشیطانابلیس،شوند،میزندهخدابینهایتبهکهکسانیشود،میویراندکانشان

بهوقتیاینهاهویتند،همدردهاباهویتند،همجهانیاینچیزهايباکههاییآنهستند؟کسانیچهصفتان

.بینندمیصورتفقطکنندمینگاهانسان

توازهمذهنیتصویریکدارم،ذهنیتصویرمناست،ذهنیتصویریکانسانآحاد،داشتیمغزلدرامروز

دیگرچیزجنسازکهاینبراي؟بینینمیدیگرچیز.بینمنمیدیگرچیزمنتودربینم،میراآناالن،ساختم

رنگبیعینکرنگی،عینکهايوشدگیهویتهمازغیرتوانندنمیکهشدگانهویتهمدکانولی.نیستی

شیطانکارکهنگیوپوسیدگیاینکهفهمیدخواهندعاقبتشد،خواهدویراندکانشانبزنند،چشمبهراخدا

:شدگانهویتهمیاصفتانشیطانیاگویدمیهمشیطان،بله،بوده

کنم؟که چرا من خدمت این طین

صورتی را من لقب چون دین کنم؟
یکخودشانکهچرابینند،میرافرمشبینند،میراصورتشبینند،میراقالبشفقطانسانازل،گیعنیینط

استلگجنسازاینهستم،آتشجنسازمن،گفتهشیطانکهطورهمیننه،کهگویندمیهستند،ذهنیمن

.ندیدهراخدابینهایتآنآدمیاانساندرانسان،یعنی
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زندانیاتاقآندرهنوزپسببینیمراخدابینهایتخودماندرتوانیمنمیماازکدامهراگرزند،میتمثیلدارد

شناختوقضاوتکردنکممقاومت،کردنکماثردربیرون،بیایدذرهاینبدهیماجازهکهاینمحضبههستیم،

متوجهما،خرامیدسرواینکهاینمحضبهخرامد،میسرواینآنها،انداختنوآفلچیزهايباشدگیهویتهم

نههستیم،تنمانایننهبودیم،ذهنیمننهماما،بعدچهاریعنیگلنبودیم،گلاینواقعاماکهشویممی

.آیدمیدردشکههستیمذهنیجانایننههستیم،هیجاناتماننههستیم،فکرهایمان

باشدجهانایندرکهدارد،الزمرابدنایندارد،الزمرامغزایندارد،الزمرااینکههستیمدیگريجانیکما

کهبکنداصرارکسیهرموقعآنو،نیستندلگهمدیگرانونیستیملگماکهشویممیمتوجهموقعآنو

میانسانکهاینبراياست،غلطیکارایننهکهشدخواهندمتوجهمردمبدهیم،ادامهخواهیممیماراکهنگی

تمکینکهاینبرايبماند،طورياینتواندمیکهثباتاینازوبینهایتاینازوبشودزندهخدابینهایتبهتواند

زندگیبرکتوزندگیعشقوزندگیخردازکندمیپیرويواستثابتدائمادارد،تمکینبینهایتایندارد،

میغذاگیرد،میقوتو،کندمیحفظراوصالووصلهیعنی،داردتمکیندارد،ثباتندارد،ذهنیمندیگر

. شدخواهدتعطیلشیطاندکانهمینبرايکند،میپخشهمههبراغذاآنور،ازگیرد

وکردندتمرکزخودشانرويکههاییانسانسراغفرستدمیراآدمهاشیطان،کهگفتداشتیمگذشتههفته

اینبکنید،یاريهستید،ماجنسازشماهستید،مایارشما:کهگویدمیایشانبهوکنندمیکارخودشانروي

.بکنیداخاللبرویدبکنید،جانبداريرسد،میحضوربهداردنفریک

بشوند،مامزاحمتوانندنمیآنهاو،باشیمداشتهدرونبهسرتوانیممیماتیغیجوجهمثلکهگفتامروزولی

اصلیدینکهحالیدراست،صورتانساناست،صورتدیناینکنم،دینچونلقبمنراصورتیگویدمیبله

.نیستاینمتوجهستاآنهارئیسکهابلیسوذهنیهايمنولیبشود،زندهخدابینهایتبهآدمکهاستاین

نورِ جاللتا ببینی شَعشَعۀنیست صورت، چشم را نیکو بمال
هویتهمکند؟میپاكجوريچهرادلشچشمآدم. کنپاكدرستراچشمهایتاین. نیستصورتاین

نورشعشعه. بیندمیراایزدينورتابشکرد،پاكراهاشدگیهویتهم. گفتیمامروز. کندمیپاكراهاشدگی

پراکندنتابش،یعنیشعشعهایزدي،هوشیاريیعنیجاللنور،هوشیاريیعنیجاللنورخدا،یعنیجاللجالل،

میادامهراکهنگیو،داریمذهنیمنخودماناینکهبرايبینیممیذهنیمنفقطراانسانهامااگرپس. نور

. بخوانیمبیتاینتوضیحدرهمابیاتیبدهیداجازه،بله. ندهیدادامهراکاراین:کهگویدمیموالناامروز. دهیم
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داد باشازو بستان، امیرِ دادگر غمی آید، گلوي او بگیر
راغم. کهنداردغمکهزندگییاخداکهوگرنه،داریدشدگیهویتهمیککهدانیدمیشماحتمابیایدغمیاگر

گلویشتواستشدگیهویتهمفهمیدمیآیدمیکهغمپس،داردغمآنباشدگیهویتهمهر،آفریدیمما

یکاستممکن. کننگاهدردبهاستدردهماگر.شدگیهویتهمبهکننگاه،آنبهکننگاهیعنیبگیر،را

میباالدارددردآناالنوآورده،شماسربالییچهکسییککهافتادیادتان،آیدمیباالداردگذشتهازدردي

. افتادهتلهبهآندراتزندگیات،انرژيازمقداریکشويمیمتوجهکنیمیکهنگاه،آنبهکننگاهشما. آید

آنازراهویتآنوکنی،مینگاهآنبهبرود،گذارينمیکنی،نمیرهایش،استاسفنجتويگفتم،کهآبیمثل

. نیستیآنتوکهکنیمیشناسایی. کَنیمی

شمااصلبهکهکرديفکراینکهبرايبوده،خودتاشتباهازآمدهوجودبهکهدردياینکهکنیمیشناسایی

. نیستپذیرآسیبشمااصلگوهر،برنیضررآیدصدفبر: کهآیدمییادت. شدهواردآسیبوشدهوارددرد

آسیبیهرو. زدشمابهشودنمیآسیبیهیچکهبگیریدنظردرراموضوعاینشمااصال. نخوردهشمابهآسیبی

آنازشماو. نیستیدذهنیمناینکهبفهمیدشمارسیدهآسیباینو،رسیدهتانذهنیمنبهرسیدهشمابه

: گفتو. بینیدمیراآنو. نیستممنرسدمیآسیبکهچیزيبه،بیداریتانبرايکنیداستفادهتوانیدمیعامل

جنسازتومرکزکهاستاینهمعدالتوبشويعدالتاجرايامیر. باشیامیرکهداريرااینمسئولیتتو

:گویدمیمهمبیتاینباارتباطدرابیاتیاما. باشدتواندنمیشدگیهویتهمجنسازوخداست

836مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

غم به امر خالق آمد، کار کنبینی تو، استغفار کنچونکه غم 
مغفرتطلبباید،کنیتوبهبایدبلکه! نهکنی؟شکایتکنی؟نالهوآهباید،بشويغمگینشمابیایدغماگرپس

میمعذرتکردم،اشتباهمرکزم،گذاشتمتوجايبهراشدگیهویتهمیکمنخدایاچرا؟. بطلبیخدااز

استاینپیغامش،بدهدپیغامییکتوبهآمده. آمدهخداامربهغم: گویدمی.دیگراستایناشمعنی. خواهم

همیعنی. کنکارخودترويیعنی. کنکاري،اگذاشتهمنجايبهراشدگیهویتهمکهببینظریفی،توکه

. باشدادامیر. بیندازوبشناسراشدگیهویت

اگرنکردم،مننیست،مربوطمنبه: بگوییاگر. نیستمربوطمنبهشوم،نمیدادامیرمن: گوییدمیشماحاال

نشوم،عصبانیمننزند،راحرفاینهمسرمکهگوییمیاگرلحظه،ایندرنروياتهوشیاريمسئولیتبارزیر
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شرطاولین. نداریدلحظهایندرراهوشیاریتانمسئولیتشمانشود،منمزاحمکسفالننکند،راکاراینامبچه

شدهایجادکههمهاییغمتمامهستم،لحظهایندرامهوشیاريکیفیتمسئولمن: بگوییدشماکهاستاین

هنوزاست،سالمچهلاالنکهبودممنوچیزهاباماکردههویتهمراخودمکهمابودهمنو. ماکردهدرستمن

هویتهممراچراکنم،میمالمتراجامعهکنم،میمالمتراامخانوادهکنم،میمالمترامادرموپدردارم

بوده؟طورياینمنخانوادهچراآمده؟منسربالهااینچرانکردند؟بیدارزودترمراچراچیزها؟اینبااندکرده

نوبنیادبایدشما. هستیکههستیهمانطورلحظهاین.بزنیتوانینمیراحرفهاایننشدم؟متولدجافالنمنچرا

. بیفتدکاربهشمادرخردشبازندگینیرويبشويتسلیمبایدشما. باشی

1329مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کبودپیشِ چشمت داشتی شیشۀ
نمودزان سبب، عالم کبودت می

رويشدگی،هویتهمآنرنگ،آنومامرکزرودمیآنچیزي،یکبامشویمیهویتهمکههمین،گفتم

عینککه،داشتیمچشممانبهرازندگیعینکشدیم،نمیهویتهماگر. گیردمیقرارخدارنگبیعینک

بهراعینکآن،شدیمهویتهمچیزيیکباکههمینولی. استرنگبیعینکاست،عشقعینکاست،خرد

ازآید،میآنجاازمافکرهاي. کنیممیسازماندهیدیدآناساسبربیروندررازندگیو،زنیممیدلمانچشم

بهومرکزتچشمبهزديراشدگیهویتهمرنگیکعینک،رنگیکپس. آیدمیدیدآنازماعمل. دیدآن

طبقهراآدمهاو،کنیمیفکرآناساسبربینی،میآناساسبربینی،میآنحسببریعنی،بیروندلیلاین

.کنیزیادخواهیمیرادیدآن،کنیزیادخواهیمیراآن. کنیمیبندي

بهچیزيحاالکهاینخوبگوییمیکنیمینگاهکهراهرکسشماست،عینکپولوهویتیهمپولبااگرمثال

بنديطبقهراآدمها. کندزیادتواندمیمراپولکسیچهگویدمیشمابهعینکآنکند،اضافهتواندنمیمن

. دارمپولدیداینکهبراي،بشومدوستبروماینباتواند،میایناین،تواند،نمیاینتواند،نمیاین: کنیمی

من.بفهمماینکهبدون،شودمیسازماندهیدیدآنکردنزیادودیدآناساسبرمن،اعمالمن،فکرهايتمام

. استرنگدیدکنید؟میتوجه،هستمدیدآنبهمتعهد

عینکاینمابایدزوديبه. استکنندهبدبخترنگدید. خداستآتشدیدکهگویدمیپایینموالنارنگ،دیدو

. راآنهابشناسیمبایدکاراینبراي. برداریمدلمانچشمچشممان،ازراها
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. دیديمیکبودراعالمبنابراینبودي،زدهچشمشبهکبودعینککبود،شیشه: گویدمیاینجادرو

گر نه کوري، این کبودي دان ز خویش

خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش
. زديچشمتبهراعینکآناینکهبراي،بدانخودتازرادیدنجورآنرا،دیدنکبودایننیستی،کوراگر

و،اوستبد،دارد،جسمیهوشیاريبیند،میراجهانهارنگعینکباکهکسیهراینکهبراي. بگوبدراخودت

هر،باشیداشتهرنگیعینکباشی،داشتهرنگیچشماگر: گفت. گفتیمقبلهاي ههفت. کردخواهدایجاددرد

منجردردبهخدادیدازغیردیديهر. شدخواهددردزایعنی،شدخواهدصغیربابِاین،کنیمیایجادايرابطه

را؟ایندانستیدمیشما. شدخواهد

دانمنمیبودند،بدمادرتانوپدراست،بدهمسرتانکهنیستاینبخاطرایدکردهانباشتهشماکهدردهایی

. بگیریدعهدهبهرامرکزتانعینکودیدتانمسئولیتباید. استدیدتانبخاطر. ندهستبدبرادرتانوخواهر

میطورياینچونبدممنبگو. افتدمیچاهدرورودمیخوب. نیستمکور: گویدمیشودمیکوریکیوگرنه

.نکنمالمترادیگراناینازبیشدیگر،بینم

سالتانسیشما.شدخواهداینطوريدانیدمیشما. ریزیدمیدردکنیدمیایجادذهنیمنبارابطهیکشما

میاوکنی،میازدواجنفریکباکهنکنفکرشما.دداردردکلیولیزن،یامرديکنی،ازدواجخواهیمیاست،

داردحديیکهمآن.ریختخواهدرابطهاینبهدردتوازکنیازدواجهرکسبا. کندمیپاكرادردهایتانآید

خواهیمالمتراشخصآنمدتیازپسرابطه،اینبهرادردریزيمیرابديخودتکهآنازپسبعد،،دیگر

. بديتوکهبدانحاالازنه. خوشبختندچهببیندیگران. نیاوردیمشانسمابدي،تو.کرد

هماتذهنیتصویراین. کنیمیزندگیاتذهنیتصویرباکههستیخداییمنیکتو. نیستبداصلتهمتو

میرااین. استعینکسريیکاست،ذهنیتصویر. فقطاستعینکسريیک،کنیتعریفبخواهیدرستاگر

میکهاست،رنگبیکهخداعینکموقعهیچ. رنگیهايعینک،گذارممیرایکیآندارممیبرگذارم،

. کردمایجاددردهمیشهپس. نزدمچشممبهمنببیند،زندگیعشقبازندگی،خردباتوانست

کسیاگر. بشودضعیفجسمش. باشددردازپرزنچهمردچهسالهچهلآدمیککهنیستآورتعجبپس

هارنگاینازهرکداموداردرنگیعینکجورصدزند،میچشمشبهراصدتاهرروزهروداردعینکصدجور

میچهزندگی. استزندگیقانونشود؟میایجاددردچرا. اودرشودمیانباشتهدردهااینکند،میایجاددرد
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شوید؟میمتوجه. دارمرنگبیعینکمن. بزنمراعینک،دوربیندازيراهمهراهاعینکاین: گویدمیگوید؟

.استطورياین

غیب، مؤمن را برهنه چون نمود؟مؤمن ار ینْظُر بِنُورِ اهللا نبود
ینظر. بیندمیخدانورباوشدهزندهخدابهآدمایندور،ریختهراهاشدگیهویتهمکهکسی: گویدمی

میزندگیجنسازمرکزتاندور،بریزیدهمهرارنگیهايعینکاگرخوب. خداوسیلهبهبینندهیعنیبنوراهللا

راخداماجوريچهنمود؟چونبرهنهرامومنغیب. بینیدمیخدانوربابینید،میحضورنوربابنابراین. شود

دیدیم؟رااوجوريچهندیدیم،اونوربامااگر. خدایعنیغیبدیدیم؟

خیلیخیلیدیگر،استواضح. بیندنمیذهنیهوشیارينوربااوپس. دیگرشدهزندهاوبهکهاستکسیمومن

ادارهمراذهنیتصویراینکهزمانیتاواست،ذهنیتصویراینهوشیاريکهداریمهوشیاريیک. استصریح

خداعینکبامندور،انداختمراهاعینکرا،ذهنیتصویراینشناختماگر. زنممیرااوهايعینکمنکندمی

اما. اوستدیدمندیدهمیشه. امیکیاوبابنابراینپس. بینممی

نیکوي را وا ندیدي از بديبديچونکه تو ینْظُر به ناراهللا
باشد،آنمادیدوباشیمداشتهرنگیهايعینکاگراست،جسمیهوشیاريخداناربینی،میخدانارباچون

بینیم،میخدانارباماباشد،ماديمامرکزپسما،مرکزعینکبشوندآنهاباشیم،چیزهاباشدههویتهمیعنی

دردکنیم،زیادخواهیممیرادردبینیم،میخدادردمایعنیدرد،ازپرجسمیهوشیاري. بینیممیخدادردو

مطالعهرابزرگانمانمااینکهبرايآمده،ماسرکهبالهاییایننیستباورکردنیببینید،کنیم،زیادخواهیممیرا

. گفتهپیشسالهشتصدموالنارااینها. ایمنکرده

شد،خواهدمنجردردبهاینباالخره،بینیممیاگرجسمیهوشیاريباخدا،آتشباخدا،نارباکهبدانیماگرما

اینهاآینده،ازنگرانیاضطراب،تاسف،حسمثلوحسادت،مثلخشم،مثلکینه،مثلرنجش،مثلدردهایی

کرد،خواهمبیشتررادردببینمهاعینکاینبااگرمنواستدیدازناشیوشد،خواهدایجاداینهاو.استدرد

.شدیممیآگاهمااینهاازبیشتر.شدیممیمواظبخیلیما

هرکسیبااینخوبدارد،مسريمرضکهآدمییکمثلدرست. بکنمخودمبرايايچارهیکمن: گفتیممی

فکرما. نیستحالیمانهمهیچو،دهیممیهمدیگربهرامرضاینما. دهدمیآنهابهرامرضاینکندزندگی

هاشدگیهویتهماین،شویممیهویتهمچیزهاباجهان،باآییممیاینکهمحضبهخوشبختیم،کنیممی
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ومن،بهکنیدنگاهخوشگلم،جوانم،. مابینیممیاینهادرراخوشبختیسطح،بهآییممیشوند،میشکوفا

. شدیمهویتهمآنهاباماکهاندسطحیچیزهاياینهاگرفته،بیزینسمدارم،بچهدوتادارم،همسرکردم،ازدواج

.نیستندخوشبختیاینها

کهباشیمدلخوشولیکنیمایجاددردروابطماندرقدمبهقدموباشیمرنگیهايعینکبهمجهزماشودنمی

ودارممنکهايرابطههربهریزدمیدرداین. شوندمیبزرگدارندهایمبچهدانم،نمیشود،میزیادداردپولم

کردن،زندگیجورياینمدتییکازپس. داریدراتجربهاینشخصاًشما. شدخواهدانباشتهمدتییکازپس

دردازپررابطهاین. کنندزندگیباهمخواهندنمیدیگرشوهرهاوزنمشترك،زندگیسالبیستسال،ده

خداازبایدکهخواستیممیچیزهاییمقابلشخصآنازمااینکهبراي. بشوددردناكبودقراراولازرابطه. است

. دانستیمنمیوخواستیممی

توبود،خدادردیعنیبود،خداآتشازدیدتهوشیاريدیدت،نوردیدت،عینکتوچون: گویدمیهمینبراي

بهکهعملیهرفکري،هر. استمطلقنیکوییاینجادرنیکوییچیست؟بديچیست؟نیکوییکهنفهمیدي

رنگیهايعینکآنباوذهنیمنوسیلهبهکهچیزيهر. استنیکنیکوست،اینبشودایجادزندگیوسیله

. داندنمیرادوتااینفرقداردجسمیهوشیاريکهکسیو. استبدبشودایجاد

بگیریمتصمیمموقعهرو،هستماباهمیشهخدائیتوظرافتاین.ظریفیمماگفتمابهموالناامروزولی

و. ایدکردهراکاراینشماو. بکنیمراکاراینبایدو. شودمیبگیریم،عهدهبهراهوشیاریمانکیفیتمسئولیت

چیست؟کار. کنیدکاربایدایدفهمیدهشمااالن. بکنیبایدکارتوآمد،خالقامربهغم: گفتبینی،میکهغم

من، امکردهایجادرادردهایممناینکهقبول. استمسئولیتقبولکار،. هاستشدگیهویتهمشناختکار،

هویت،انتظارمقابلطرفازشدمرابطهواردرفتممن. دادمادامهراشدگیهویتهممن. هستمشدههویتهم

منو،بدهدتوانستنمیکهخواستماوازراچیزهایی. داشتمتیهوحسامنیت،حسدانمنمیخوشبختی،

. آمدمصورتاینبهاالندادم،ادامهدادم،ادامهدادم،ادامه. نبودماینهامتوجه

کارم.کنمکارباید. کردمخودمومسئولمکهکنممیقبولولی،کنممالمتهمراخودمخواهمنمیحاالپس

هویتهمچهباکهگویدمیشمابه،آیدمیکهغمها،شدگیهویتهمشناختخود،مطالعهخود،رويتمرکز

دردایجادازپرهیزجدید،چیزهايباشدنهویتهمازپرهیزمقاومت،ازپرهیزقضاوت،ازپرهیزاي،شده

.دهممیانجامرااینهاجدید،
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:گویدمی6آیه104شمارهسوره. استقرآنآیهمالهمخداناراینبله

6، آیه )104(قرآن کریم، سوره الهمزة

نَار اللَّه الْموقَدةُ

آتش افروخته خداست

دوبارههمبیتچندبدهیداجازهبله. بکندبیشتريمطالعهخواهدمیکسیاگرآورده،موالناکهاینجاستاصطالح

:گویدمی.استسومدفترازاینها. بخوانم

3734مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مشوآن صالحِ توست، آتش دلآیدت اي راهروچونکه قَبضی
شود،میکوچک،نهایتبیخدائیت. شویممیجهاناینواردوقتیدهیممیانجامعظیمقبضیکاولماگفتم

میبسطآید،میقبضبعداًولی. کاراینازشودمیزدهشگفتموالناکهذره،یکبهذهندرکندمیپیداکاهش

میانجامزندگیرااینهاکهزندگی،هايبسطوقبضاینازبشودآگاهبایدفردوآیدمیبسطآید،میقبضآید،

.استزندگیقانونیعنی،قدروقضاقضاست،تابعهابسطوقبضاین.دهد

. بشناسیمراشدگیهویتهمو؟گرفتهچرامادلبگوییمبگیرد،مادلاینکهبرايآید؟میپیشچیزهااینچرا

گویدمیهمینبراي. یدانفهمیدهراگرفتگیدلمعنیشماکنید،مالمترااوکنیدپیدارایکیوبگیرددلتاناگر

. خواهدمیراتوصالحخداتوست،نفعبهیعنیتوست،صالحاینراهرو،ايصورتایندربیاید،قبضیکهچون

!شویممیماکه. نشوحالپریشاننشو،ناراحتنشو،عصبانینشو،دلآتش

خرج را دخلی بباید زاعتدادو گشادزآنکه در خَرجی در آن بسط
. هستیمگشادوبسطدرشده،شکوفاماماديوسطحیزندگیکههمینسطح،بهیماآمدهوقتیاینکهبراي

یعنی. خواهدمیدخلخرج،این. بگیریمانرژيبرویمزندگیازماهوشیارانهکهبایستیمی. کنیممیخرجداریم

منبعديهردربه،بهبه: گوییممیاست،سالمانپنجوسیاست،سالمانسیحاالگوید،میمابهداردزندگی

اینقدرتو. آیدمیقبضییک،افتدمیاتفاقییکبالفاصلههستیم،هاشکوفاییاینباهویتهمو،شدمشکوفا

خشکبرويپیشاینطورياگرداري،وياکردهخوشدل. هستیکیدانینمیاصالتو. بشويولخرجتوانینمی

.شدخواهی
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معنايتومنبسط،کنم،میمنقبضکنم،میمنبسطکنم،میمنقبضراتومن: کهگویدمیزندگیقانونو

وببنديراراهو،ببنديدلسطحیشکوفاییبهاگر. توبهراامانرژيبدمممنبدهیاجازهباید. بفهممراانقباض

اعتداد،زکردن،حسابدریعنی،بله. کنمپیداتوبهدسترسیتوانمنمیمنباشیذهنتوياگرکنی،مقاومت

آنورازباید. کنیخرجهیباشینداشتهدرآمدکهتوانینمی. باشیداشتهدخلباید،کنیمیخرجکههرچقدر

.بشوياوجنسازلحظهاینبیاییبایدبگیريبتوانیآنورازاینکهبراي. بگیريبتوانی

تابدهی؟انجامخواهیمیکجاتاراکارایندیگر،فکریکبهفکراینازدیگر،فکریکبهبپرفکراینازشما

پیغامییکتوبهآیدمیقبض. شودنمینهبشوي؟خشکبشوي،بیچارهبشوي،مریضبشوي،پژمردهکهزمانی

.دهدمی

سوزشِ خورشید در بستان شديگر هماره فصلِ تابستان بدي
اینباشدزیادخیلیآید،میآفتابزند،میتمثیلاینکه،براي. باشدتابستانفصلتواندنمیهمیشهگویدمی

میمدتییکازپس. شویممیخشکریشهازمدتییکازپسمثلِ،همماکهخشکاندمیریشهازراگیاهان

دردگرفته،دلماننداریم،خوباحساسنداریم،جاننداریم،حوصلهنداریم،حالداریم،پولمقداریککهبینیم

درانسانکهاستاحساساتیاینها.آیدنمیخوشماندیگرکسیازوشدهدردازپرروابطمانکنیم،میحمل

دیگرآمدهتابستاندرآفتاباینکهمثلدرست. کندمیپیدازندگیسويبهنگرددبرموقعبهاگرزندگیمیانه

آبایم،شدهجدااینقدردیگرهمماریشهماازبعضی. بخشکاندهمراریشهرودمیداردخشکانده،راعلف

.شویممیداریمخشکنرسیده،

نگشتی آن کهنکه دگر تازه را سوختی از بیخ و بنمنبِتَش
راچیزهمهآفتاببن،وبیخازآیدمیصورتایندرباشد،خورشیدوباشدتابستانهمیشهاگرآفتابگویدمی

.ماندنمیگیاهیدیگروسوزاندمی

استاست آن دي، مشفقرويگر تُرُش

استخندان است، اما محرِقصیف
می. استسوزانندهامااست،خنداناگرتابستانیعنیصیف. استمهربانامااست،روترشاگرزمستانیعنی

بهبرگرددبایدگیرد،میآدمدلآنازپسباید. داردبردجایییکتاسطحیشکوفاییاینکهبگویدخواهد
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خیلیراشکوفاییاینهرچیز،یا،بشوندشکوفاهاشدگیهویتهموباشیذهنیمنتواینکه. زندگیسوي

پیغامخیلیدردوقبضاینوآیدمیدردآید،میقبضبنابراینپس. شويمیخشکریشهازباشی،دنبالش

.دهدمیتوضیحخودشاالن. دارد

چونکه قَبض آید، تو در وي بسط بین

تازه باش و چین میفکن در جبین
باشتازه. بیندازيچیناتپیشانیبه،نشوخشمگینتوآید،میغصهآید،میغمآید،میقبضدلیلیهربهاگر

همشکوفاییبهدلنیستی،جهاناینچیزهايجنسازتوکهبشناسیتوآید،میقبض.ببینبسطراآنو

بهزندگیکهبگوییبایداالنتوو،راغموراقبضموضوعبشناسیتوآیدمیقبض. بوديبستههاشدگیهویت

چهباورهايبایاجنسیتتبایابدنتبایااتجوانییاواتزیباییباشدگیهویتهماینکهدهدمیپیغاممن

. نبودهدرستاینهاات،مذهبییاسیاسیدانممی

بهبچسبیدوبارهبروينه. بشويمنبسطبایدحضورلحاظبهحاالوبکنیاینهاازراهویتتبشناسی،بایدرااینها

سالشانپنجوهفتاداست،سالشانهفتادهابعضی. کنممیشکوفامنرااینحاالنشدآنشدگی،هویتهم

کهبشودزیادپولشانخوب.هنوزبشودزیادپولشانیعنیبشوند،شکوفاماديجهاندرخواهندمیهنوزاست،

ياآمدهچهبرايکهشوينمیمتوجهچراشوي؟نمیمنبسطدروندرچرااست؟شکوفاییچهاینبشود؟چه

شود؟میچهشد،زیادترهمذرهیککنفرضحاالایناینجا؟اصال

.بگیریمراآنفقطنبایدماولیباشداگراستخوبماسطحیشکوفاییاینحتیکهشویممیمتوجهماپس

ریشه،کندمینابودرامادارددیداینوهستندماعینکشدگیهاهویتهماینبفهمیمبایدماجایییکیعنی

ازرادستتدوذهنیمناي:گفتر،دیگگفتامروز،باشیماینجادرکوتاهیمدتآمدیمما،کندمیخشکراما

.درسته،بشوربینهایتاین

غم جگر را باشد و شادي ز شُشکودکان خندان و دانایان تُرُش
هايمن،دارندذهنیمنیعنی،کودکندولیاستسالشانهفتادکهآدمهایییعنیکودکاناینجادر:کهگویدمی

،هستندترشدانایاناما،شدگیهاهویتهمشکوفاییهمینبه؟هستندخندانچیبه.هستندخندان،ذهنی

هویتهماینبخاطرولی،خواندیمهمامروزباشدغمگینعمداًنبایدانسانبگویدخواهدمی.هستندعبوس



# Programگنج حضور732برنامه شماره 732

43: صفحه

شاديوآیدمیجگرازغمبودندمعتقدقدیمگویدمی.خنددمیکودکان،بخنددنبایدآنهاشکوفاییوشدگیها

.دانستندمیمعتبرترراغمو،ششاز

آدمیداناگفتندمی.نه،استبهترواقعاخوردنغصهوخوردنغماینکهبراينهدانستندمیمعتبرترراغمو

وبشویمدانامااینکهمحضبهچونآوردهزندگیراغمیا،شناسدمیداردراشدگیهایشهویتهمکهاست

شناختیدرایکیاینکهمحضبهشما.کندمیکمکمابهزندگیبشناسیمراشدگیهایمانهویتهمبخواهیم

میزیادترزورمانوقتی.دهدمینشانرایکیآن،دهدمینشانرایکیآن،دهدمینشانشمابهرابزرگتر

یاخداکهبدانیمبایدما.دهدمینشانمابهفورازندگی،هستیمبزرگشدگیهايهویتهمدیدنآماده،شود

.بکندرهاشدگیهویتهموذهنیمنمخمصهاینازراماکهماستدنبالدایماًزندگی

هویتهمچهمنکه،شویممیمتفکر،خردهیکبشویمدانااینکهمحضبه،هستیمغافلکههستیممااین

غمگیندانایان،هستندترشدانایانگویدمیهمینبراي.گویممیخوشامدآیدمیکهغم؟دارمشدگی

اینکهخاطربه،غمگینندشدگیهاشانهویتهمبخاطر،خورندمیبیخوديغصههمینطوراینکهنه،هستند

متفکرندیا،کشندمیهوشیارانهدردیاغمگیننددانایان.نه،غمگیننددانایانانددادهدستازراچیزي

است؟درست.علتاینبه،هویتندهمچیباکهکنندمیبررسیدارندمسئوالنه

چشمِ کودك، همچو خر در آخُر است

چشمِ عاقل، در حسابِ آخر است
همدنیاآخُردرشدگیهاستهویتهمدردنیاسترآخُدرخرمانند،داردذهنیمنکهانسانییعنیکودكچشم

غمیکی:داریمغمجوردوپس.آنهاستازهماشغمگینیوکندمیفکرآنهابهدائما،هستندشدگیهاهویت

توانممیماندهکهسالیبیستایندرآیامنکه،استآخرحسابدرآدماینو استخردمندیعنیاستعاقل

بشوم؟زندهاوبینهایتبهوبیاندازمراشدگیهایمهویتهمۀ هم

یادشگویدمیاینکهبراي،استغمگینبستهشدگیهاهویتهماینبهدلفقطکهذهنیمنیعنیکودكولی

مییادشچیزهااینومسافرتونشستیممیچهوکردیممیبیزنسیچه، بلیبودیمجوانکهزمانیآنبخیر

تامنکهگویدمیعاقل،نیستاینطوريعاقلولی.استناراحت،شدهبازنشستهبکندتواندنمیچوناآلنوآید

کردم؟شناساییدورانداختمرارنگیموشدگیهویتهمعینکچندتاشدم؟زندهزندگیبهچقدرحاال
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کافیتواضع.آخرحسابد،بخراماوسروکهبشوم؟خاكمنکهشودمیکییعنیآخرحساب،آخرحسابدنبال

همباید.استذهنیمنمالاینهاوهیچمدانمنمیمنومخلصممنوکوچکممنذهنیمنتواضع،نیست

بخاطرغمگین،استغمگیناگرآنهاشناساییوشناساییدنبالخردمندآدمو،بشناسیمراشدگیهویت

همینبرايهویتم؟همدردکدامبا،نینداختمهنوزدارمدرديچهکهاستاینبخاطر،نیستدنیاییاینچیزهاي

بله.اوستبهشدنزندهکهاستشااصلیمنظوردنبال

3747مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هاي راز شدلقمهکو خورندةاین دهان بستی، دهانی باز شد
،بستیراکندمینگاهبیرونبهکهدهانی،آیدمیشدگیهاهویتهماز،آیدمیدنیاازکهغذایییعنیدهاناین

کهاستدهاناینو.شماستيهوشیاردهان،شماستحضوردهاناینوشودمیبازدیگردهانیکفوراً

پس.خوردمیراآنوريقوت،خوردمیراعشقهاي هلقم،خوردمیراخردهاي هلقم،خوردمیرارازهاي هلقم

میبیتایندرهمینبرايکنیممتوقفبایدراشدگیهاهویتهمازگرفتنغذامایواشیواششودمیمعلوم

:کهگوید

او، بسی نعمت خوريدر فطامگر ز شیر دیو، تن را وابري
هر،آیدمیجهانازکهتائیداتییاخوشیهایاانرژيهمیندیوشیر،غذاییهریاشیرازبازکردنیعنیفطام

ازرانافمانبنداینبایدماجایییک.استدیوشیراین،روحغذايعنوانبهگیریممیجهانازماکهچیزي

شدگیهویتمههیچاز،بیاندازیمراشدگیهاهویتهماگرعبارتیبه.ذهنازبشویممتولدیعنی.ببریمماجهان

میجهاناینازکهشیريازکنیدمیپرهیزشماحالیکهدراینصورتدر،دیوشیرازبشویمبازو،نخوریمشیر

.خوریدمیآنورينعمت،آید

بهلحظهاینبهآمدید،خرامیدهاوسروکهدیدخواهیدموقعآن،خوریدمیخردنعمت،خوریدمیغیبینعمت

سبببیشادي،نداریددرد،آیدمیآنورازشمااحساس.آیدمیآنورازشمافکرهايوشدیدزندهاوبینهایت

درآمدهعملبهموقعآن،باشدلشادماهمچومنیآنکهگفتموالناوقتیفهمیدخواهیدموقعآنو،دارید

.کردیدبازشیطانشیر، مرکزتان را از زندگیاختیاردرگذاشتیدکردیدپاكرامرکزتان

خیلی.کنیدبازبایدشیطانشیرازراخودتانگویدمیوموالناگیردمیشدگیهاهویتهمراشیطانببینید

؟گیرممیامبچهازگیرم؟میکیازشیرمنبگویید،دهیدمیقرارنورافکنزیرراخودتاناآلنشما،استساده
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؟یم می گیرمباورهاکدامازگیرممیباورهایمازاگرگیرم؟میباورهایمازگیرم؟میمقاممازگیرم؟میپولماز

راشیرنهیا؟دهندمیانرژيمنبهمرتباینهاآیا ؟ترسمثل،خشممثلدردها؟کدامگیرم؟میدردهایمازشیر

.کنیدارزیابیگیرم؟میزندگیاز

3752مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زخم ست وآن غم مرهم ستاین فَرَحباغ غم استقند شادي میوة
.استغمباغمیوهاینگویدمی،باالبیایدبجوشدشمادرسبببیشادياینکه،زندگیشاديیعنیشاديقند

باشماودادهنشانراچیزيشمابهآمدهغمیعنی.استهوشیارانهدردمیوه،هوشیارانهبودیدنخوردهغماگر

شاديقنداینپس،کردیدجارومرکزتانازو،کردیدالراآنوچیهدرداینموضوعفهمیدیدخودتانظرافت

،آیدمیبیرونچنگشانازشدههویتهمچیزیکاینکهمحضبههستندآدمهاازخیلیاما،بودهغمباغبخاطر

اینهااز،کنندمیشکایتوکنندمیمظلومیتاحساسورنجندمیوشوندمیخشمگینوکنندمیبیدادوداد

.گرفتماازخدارااینشدیمبدبخت.استفراوان

کهاستدرستواقعدرراغصهوغماصال،داردارزشغصهوغماینکهنهغمباغ،چییعنیغمباغفهمندنمی

ادامهذهنیمنبهحدازبیشما،بخوریمغصهوغماینجاماکهنبودهاینمنظورشواقعاولی،خداستمحصول

.بودیمغافلمادادیم

هویتهمشکوفاییبه،زندگیسطحیچیزهايبهبودنخوشوبودنشادهمینیعنیحفر،استزخمحفراین

باباکه،بدهدنشانمابهکهآیدمیکهغمیآنواستزخمشادمانیاین،خوشیاینح،فراینگویدمی.شدگیها

میدستازراچیزيیکوقتی.استمرهم دانندنمیمردم.استمرهم آنو،استسطحیواستمصنوعیاین

میلحظهایندرداشتندهوشیاريدیداگر،استشدگیهویتهمغلطدیداینو،بینندنمیمرهم راآندهند

آدماینکهوآمدندربرتربا دیگران ،ذهنتويکردنمقایسهودادنپز،ماستپززخممرهم واقعاغماینگفتند

کردنبزرگجورهرو،بگذاردنمایشمعرضبهرااینواستباالتردیگرانازگردنوسریکاستفکرشتوي

.دانندنمیمردمهیچ،استزخم،استشادمانی،استفرحمانظربهذهنیمن

بدانید،دهدمیخوشیشمابهداردذهنیمناینواقعاوذهنیمنلحاظبهشدیدشکوفاکهدیدیدجاهرشما

این،آوردمیدرشماچنگازراآنزندگیوگرفتیدسفتشماراچیزيیککه آمدغمیاگرواستزخمآنکه

.کهگیریدنمیگازرادستششمازخمرويگذاردمیمرهم آمدهکسیآیا.نکنیدشکایت،استمرهم هم
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3755مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کردند حماالن پریرجنگ می

تو مکَش، تا من کَشَم حملش چو شیر
اینجاازخواهممیراباراینآقاگفتمیکسییکو.بودندحمالوبودباریکقدیمکهدیدید،زندمیتمثیل

میاینکهبرايچرا؟،بگیرندخواستندمیهمدستاز،کردندمیحملهحمالتاپنجیکدفعه،آنجاببرمبردارم

به،بکشددردبایدچرافهمدمیواقعایکی،استجوردوحمال:گویدمیحاال.بگیرندمزد،کنندکارخواستند

شدگیهاهویتهمبکندشکوفااینکهکشدمیدردهمیکی،حضوربهبشودهوشیارکهکشدمیدردعلتاین

بردارممنبگذاربرندارتوراباریعنی،نروبارزیرتوگفتمی،کردندمیدعواهمباحماالندیروزگویدمی،را

درهمانسانهایعنی.بکشمشیرمثلمنبگذار،هستکیلوصدکنفرضمثالاینتوانینمیتو.بکشمشیرمثل

ياعدهیکحاال.بکنندبایداینطوريراکردنصبرودردکشیدنوشدگیهاهویتهمشناختوانههوشیاردرد

.دهدمیتوضیحخودشاآلنو،شدگیهاهویتهمکردنزیادبرايکشندمیبیهودهدرد،کنندمیحمالی 

ربودحمل را هر یک ز دیگر میدیدند سودهمیزآنکه زان رنجِش 
براي،دارمبرمیخودممن،کناربروتونکشتوگفتندمی،بگیرندمزدخواستندمیاینکهبرايحمالهاگویدمی

نشانمنبههستیحمالیجورچهتوبگویدخواهدمی،مابهگرداندبرمیحاال.بگیرندمزدخواستندمیاینکه

هستی؟جهاناینحمالیاهستیخداحمال،بده

این دهد گنجیت مزد و آن تَسومایه کو؟مزد حق کو؟ مزد آن بی
بیندازيخواهیمیوکنیمیصبروشناختیراشدگیهایتهویتهمیعنیکشیمیبارخدابخاطرتوگویدمی

کههستیادتانقبالکهکجا؟دنیامایهبیآنمزد،کجاحقمزددیگویمیشما.کشیمیدلیلاینبهراباراین

میدردزیربمکندشیطانازبیشتريشیراینکهبرايايعدهیک.وابريراخودتبایدشیطانشیرازکهگفت

شدگیهايهویتهمچراگویندمییا.استقبیلاینازمردمدردهايبیشتر،استبیهودهدردهايینهااو،روند

گنجحقگویدمی؟ بله.نرسیدمآنبهچرا،دادمدستازمنچرا،بردردیگیکیچرا،رسیدکمچرا،گرفتندراما

تسو،تسوآنودهدمیخرددهدمیآرامشدهدمیشادمانیدهدمیشاديدهدمیحضورگنجدهدمی

.دهدمیتسودنیایعنی،هیچیسنتیک،تومانیکمثال،شاهیدهگفتیممیقدیم،ناچیز،کوچکچیزیعنی
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3760مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بهرِ روزِ مرگ، این دم مرده باش

تاشتا شوي با عشقِ سرمد، خواجه
بینهایتبهشدنزندهکهاصلیمنظوربهکهجهاناینبهآمديشمایعنیمرگه روزبشدنآمادهبرايگویدمی

نسبتبمیر،بمیردماینکاراینبراي،باشیکردهحاصلرامنظوراینبایدتناینمرگ،مرگموقع.برسیاوست

لحظهاینازهمو،بشوزندهاوبینهایتبههمبیاتویعنی،بشويهمراهتوجاودانهوابديعشقباتا،ذهنیمنبه

اینوبشودجداتفکرازيهوشیاراینبگذاریعنی،شوبیدارذهنخواباز.باشآگاه،استابديزندگیکهابدي

ریشهیک،باشدثباتیک،باشدسکونیک،بشودبینهایتکهبشودمستقلکهبشودجدااینقدريهوشیار

.استشدنهمراهجاودانهعشقاینوباشدتودرداري

ذهنخواببهردیگشودمیآگاهابديلحظهاینازشودمیزندهاوبینهایتبهلحظهاینبهآیدمیانسانکه

خلوصوسکوندرجهاینبهمانهمههللاانشا،بله.بمیردنبایدآنازقبل،بمیردتواندمیموقعآن،رودنمی

عرضبرنامهاولکههمینطور.استکاراینبرايموالنا،استکاراینبرايبرنامهاین،کنیمهمکاريهمبابرسیم

، می هستیدمتعهدهمبینندگانشماازخیلیمطمین هستم، کارایندرهستممتعهدبسیاربندهکردم

اول،کنیمپخشرادانشاین،ببریمپیشرامهماین،کنیمهمکاريبایدکارایندر،کنیدمیداریدچیکاردانید

منشکوفایی باشدنهویتهموکندردشانخُدردمباداتاکنندعملوبفهمندوبدانندزبانانفارسیهمه

.برسیمهمدادبهبایدماکاراینازقبل،کندشانخشک،بکندریشهازراآنهاذهنی

***پایان قسمت سوم *** 
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اي از آنچه که هفته گذشته ولی خالصه. اجازه بدهید ادامه مثنوي هفته قبل را از دفتر پنجم برایتان بخوانم

را که در آن موالنا ابیات 731امیدوارم برنامه . دهمخواندیم را خدمتتان را بدون نشان دادن ابیات توضیح می

. بروید مطالعه کنید و جزییات را آنجا ببینید،یا ما از او خواندیم،اي را براي ما خواندبسیار بسیار بیدار کننده

دهی و تمکین اي کسی که قوت یعنی غذاي روح را می:مثنوي هفته گذشته با یک مناجاتی شروع شد که گفت

تمکین یعنی قدرت تسلیم و در حال تسلیم و وصل شدن به زندگی باقی ماندن، قدرت فضاگشایی یا . دهیمی

ي هوشیاریعنی همیشه یک ،تمکین و ثبات.توانایی فضاگشایی و واصل شدن به زندگی و در حال وصل ماندن

بله. داريسکون، ریشه. حضور ثابت در شما باشد

1197مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مناجات

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتقوت و تَمکیناي دهندة
بنابراین با . کننداداره می،کنندها در بیرون آنها را کنترل میهویت شدگیگفت خلق در من ذهنی هستند و هم

من :رسیدن این مهم براي انسان گفت کهولی در توضیح به ثمر. کنندثبات پیدا میتغییر آنها اینها مرکز یا دل بی

خانمها که اینقدر لطیف هستند این حس حسادت :و تمثیل زد گفت که.ذهنی مجهز به ابزار مخرب حسادت است

خانمها که کهحاال . انتوانند همدیگر را بخورند، اصطالح خودششود که دو هوو میاینقدر در آنها برانگیخته می

کنند، اگر حسادت به این شدت خودش را نشان دهد، ببین ند براي اینکه بچه بزرگ میلطیف هستند و عشق دار

. مردان کجا هستند

کشند و با هاي خودشان مثل برادر، خواهر و پدرشان را میکنند و فامیلو توضیح داد که مردان لشکرکشی می

مگر با یک ،شود کنترل کردو بعد گفت که این حسادت من ذهنی را نمی،کنندهویتند تصاحب میسلطنت که هم

.و این راه را هم به قضا نسبت داد،راه

شود دیو من ذهنی فردي را شخص در شیشه بکند و درش را ببندد و یعنی می. شود دیو را در شیشه کردگفت می

گفت که فقط یک راه هست که دیو من ،و بعد یاد کرد از دیو من ذهنی جمعی.دیو خودش آزاري به او نرساند

گفت رعایت قانون این امکان را براي . ذهنی جمعی و فردي را در شیشه بکنی و آن هم رعایت کامل قانون است

چون آخر . و فرصت پیدا کند تا این بیت را اجرا کند،آورد که جلوي خرابکاري من ذهنی را بگیردبشر بوجود می
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خواهم بخوانم که موالنا چه توضیحاتی بعد از این بیت آن قسمت ختم شد به این بیت که بعد از این بیت می

گفت. دهد در دفتر پنجممی

1241مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این راه رادر نیابی منهجِتا نخوانی ال و الّاَ اهللا را
ها در هویت شدگیمنظورش از ال کردن شناخت هم. و اال اهللا را نخوانید، منظورش از این فقط به لفظ نبودتا شما ال

مرکز انسان بود و انداختن آنها و جارو کردن آنها از ذهن انسان، 

نرسی در سراي اال اهللاتا به جاروب ال نروبی راه
. کشدها را و این طول میهویت شدگیانه بشناسی همهوشیارباید با جاروب ال که من تو نیستم و من تو نیستم، 

زنده شدن به اال اهللا همان زنده شدن به و . توانی بشوي و خواندن اال اهللا هم یعنی باید زنده شوي به اوزنده نمی

و گفت که اگر این دو . ايوز به اال اهللا نرسیدي یا زنده نشدهو اگر به بینهایت خدا زنده نشوي هن،بینهایت خداست

در حالیکه راه خدا بسیار روشن . در اینصورت راه روشن این گنج حضور را در نخواهی یافت،کار را نتوانی بکنی

و این عینکها مرتب به چشم تو زده ،ها در مرکز تو هستهویت شدگیولی چون این هم. است و ساده است

. ود، تو با آن دید خرابکاري خواهد کردشمی

تواند یعنی شیطان می. تواند بکندهایی میبنابراین توضیح داده بود که انسان در قالب من ذهنی جمعی خرابکاري

تر و بیشتر از من ذهنی فردي کنترل کند یک نفر را چنان خرابکاري کند که این خرابکاري خیلی خیلی وسیع

مثالً مقاومت دارد، مثالً قضاوت دارد . ها را دارد که من ذهنی فردي داردهمان خصوصیتو من ذهنی جمعی. است

. احتیاج به برتر بودن دارد، احتیاج به نگرانی داردواحتیاج به ستیزه و جنگ دارد. و احتیاج به دشمن دارد

نتیجه در من ذهنی و حتی و در،احتیاج به رنجش دارد، من ذهنی جمعی. ها دارداحتیاج به چسبیدن به کینه

که اگر من ذهنی آن کارها را انجام بدهد ،آیدهایی بوجود میهویتند یک خرابکاريهم هم، که باآشوب گروهها

. بنابراین گفت باید دیو را در شیشه بکنی. گویند دیوانه استحتماً می

من ذهنی از :و توضیح داد گفت که. رونآید بیاگر درش باز شود، می. میردشود، نمیبدیو اگر در شیشه زندانی 

ست که او معنیش این.شود من ذهنی را کرد تو شیشه قانونمی،فکر ساخته شده و قانون هم از فکر ساخته شده

اي باید مردم آن جامعه تمام هم و غمشان را بگذارند روي اینکه قانون را به خوبی رعایت کنند تا در یک جامعه
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دهد به انسانها که ال و اال اهللا را بتوانند ولی فرصت می،میردتو شیشه باشد نمی. باشدمن ذهنی تو شیشه 

و همینطور در مورد من ذهنی فردي هم گفت که تو میتوانی این را در شیشه قانون بگذاري و درش را . بخوانند

. دهد که تو روي خودت کار کنیولی به تو فرصت می. میردببندي، نمی

تو اگر بتوانی من ذهنی خودت را در شیشه کنی، دیو یا شیطان انسانها را که از جنس خودش ولی گفت که

گوید که شما مگر یار ما نیستید، از جنس من نیستید، یاري کنید بروید نگذارید این روي خودش کار هستند، می

این مطلب خیلی . نی باشیدبنابراین باید مواظب شیطانان کوچک انسی یعنی انسانی و ج. کند و به حضور برسد

هم براي فرد و هم براي جمع که چطوري من ذهنی جمعی را یا غول را . مهم بود و مهم هست که ما بتوانیم بشنویم

. گذاردوگرنه نمی. تا بگذارد یک جامعه روي ال و اال اهللا کار کند،یا دیو را در شیشه بکنیم

مثل یک گرداب انسان را به طرف خودش ،ه کشش دارداما در قسمت بعدیش گفت که در من ذهنی جمعی ک

گفت دوست داشته باشد براي خدا و دشمن داشته باشد . بلعد، این دو تا اصطالح را باید رعایت کندکشد و میمی

براي اینکه پدرش ،ابراهیم خلیل از پدرش بیزار شدمی گویدو از این بابت توضیح داد که. پرهیز کند براي خدا

یا پدر توست، دشمن خون ،و آخر سر گفت که حتی اگر من ذهنی بیرونی مادر توست.مثال آورد،بودبت تراش

. باید مواظب باشی. آشام توست

توانند اینقدر انسانها میهویت شدگیو به ما توضیح داد که وقتی بخاطر مال دنیا و هم. هر من ذهنی حسود است

. توانند حسادت کنندعنی اگر شما به حضور بخواهی برسی چقدر میحسادت کنند، ببین که در حضور رسیدن ی

که 731من امیدوارم جزییاتش را شما از برنامه . یعنی هزار برابر بیشتر و گفت که مواظب حسادت دیگران بشو

:و پس از این بیت. بسیار بسیار مهم بود گوش کنید

1241مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جِلّاَ اهللا راتا نخوانی ال و انهاین راه رادر نیابی م
کشد و این را به کشد و درد میکند و زحمت میکند به اینکه یک کسی با من ذهنی عبادت میموالنا شروع می

هویت دهد یعنی االن خواهد داد که کار من ذهنی عبادت با دید همو توضیح می. گذاردحساب کار معنوي می

. دهدو ببینیم که خودش چطوري توضیح می،و ال و اال اهللا در آن نیست.ها و باورها ارزش معنوي نداردشدگی

چون قبولش براي من ذهنی مشکل است، موالنا هم ،هم این قسمت و هم قسمت بعدي. تیترش خیلی بزرگ است



# Programگنج حضور732برنامه شماره 732

51: صفحه

گر کسی میان نماز گریه کند، گریه نماز را دهد که ادر این قسمت، مخصوصاً در قسمت بعدي که دارد توضیح می

و در تیترش هست و در خودش هست تا مردم . شودکند یا نه، در توضیح این به چندین تا آیه متوسل میباطل می

:گویدبله می. صحبت او را رد نکنند، پس نزنند،کنندکه بیشترشان به من ذهنی عبادت می

1242مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جنوبهم 'شمرد خدمت ها و وفاهاي خود را و شب هاي دراز تَتَجافیداستان آن عاشق که با معشوق خود برمی

دانم اگر گفت که من جز این خدمت نمینوایی و جگر تشنگی روزهاي دراز را و میعنِ الـْمضاجِع را و بی

آتش رفتن است چون خلیل، و اگر در خدمت دیگر هست مرا ارشاد کن که هر چه فرمایی منقادم، اگر در 

دهان نهنگ دریا فتادن است چون یونس، و اگر هفتاد بار کشته شدن است چون جرجیس، و اگر از گریه 

نابینا شدن است چون شُعیب، و وفا و جان بازي انبیا را شمار نیست، و جواب گفتن معشوق او را

. پس داستان ماست که عاشق هستیم. و وفاهاي خود راشمرد خدمتهاداستان آن عاشق که با معشوق خود برمی

. چون شمردنی هستند. خدمتها و وفاهاي خودمان را با من ذهنی کردیمومعشوق خداست

همین آیه قرآن . شوندیعنی شبها االن نشان خواهم داد، بیدار میجُنوبُهُم عَنِ الـْمَضاجِع'و شب های دراز تَتَجافی

خواهد بگوید که اینها همه با من ذهنی انجام و موالنا می.بخشندو از اموالشان می. خیزندو عبادت برمی. است

و بینوایی و جگرتشنگی روزهای .دهدنکه این عاشق دارد توضیح مییاکما. شود و ارزش معنوي نداردمی

. ر تویعنی چقدر بینوا شدم و چقدر بدبخت شدم و جگرم خون شد، زندگی نکردم به خاطدراز را

کرد که مثالً سختی در تصوراتش فکر میاشیعنی با من ذهنی.دامنگفت که من جز این خدمت منیو می

. گذاشتو اینها را به حساب خدمت می،حاال هر کاري که به نظر خودش خدمت بود کردهوشب نخوابیده. کشیده

عاشق به . خدمت دیگر هست مرا ارشاد کناگر.رسددانم عقلم نمیگفت که من بیشتر از این دیگر نمیو می

این همه عبادت کردم و انواع و اقسام عبادتها و . دیگر همه کار کردم. گوییمما هم به خدا می،گویدمعشوق می

. حاال هر چه هست،تکالیف مذهبی عرفانی

و هم ،گیرمما را میفرمانبردار یعنی امر ش. منقاد هم یعنی مطیع و فرمانبردارم. که هر چه فرمایی منقادم

همانطور که . خوانم، این تیتر را دارم میاگر در آتش رفنت است چون خلیل. کنماجرا میهمکنم واطاعت می
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درد ،اردپندخلیل در آتش رفت، ولی معلوم است که این عاشق آتش رفتن خلیل را یک آتش معمولی می

اگر . انه کشیدنهوشیارها و درد هویت شدگیاز همآتش رفتن خلیل یعنی جدا شدن . داندانه نمیهوشیار

. و اگر در دهان نهنگ دریا افتادن است چون یونس و داستانش را خواندیم،ب بروموخواهی به آتش بروم، خمی

تسبیح هم . او به تسبیح از تن ماهی بجست:گفتیونس در دهان نهنگ افتاد و خالصه همین اخیراً خواندیم که

. گفتاین بله نمی. ي است یا بله گفتن استهوشیارآیت روز الست همین . آیت روز الست. ستگفت تسبیح چه ه

یعنی نشان روز الست یادش . بله یادش رفته بود. توانست به اتفاق این لحظه بله بگویدهمین عبادت کننده نمی

. کرد که واقعاً باید مثل یونس برود در شکم یک نهنگفکر می. رفته بود

و وفا و ،و اگر از گریه نابینا شدن است چون شعیب. فتاد بار کشته شدن است چون جرجیسو اگر ه

ش را اولی حالت سطحی،خواهی من هم مثل آنها بکنمگفت اگر میو مرتب می. جانبازی انبیا را مشار نیست

. بودبله این هم آیه قرآن است که آورده.تیترش این است. گرفت و جواب گفتن معشوق او رامی

16، آیه )32(قرآن کریم، سوره سجده

جنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ یدعونَ ربّهم خَوفًا وطَمعا وممّا رزقْنَاهم ینْفقُونَٰ◌ تَتَجافَى

و پروردگار خود را با بیم) از خواب بیدار شوند و به عبادت پردازند(دور شود ) در دل شب(پهلوهاشان از بسترها 

.امید خوانند و از آنچه بدانان روزي داده ایم انفاق کنند

شود، یعنی بربخیزند از پهلویشان از بسترها در دل شب دور . شوند و به عبادت پردازندیعنی از خواب بیدار می

ولی طوري عبادت. عبادت کنیم،توانیم از بستر من ذهنی بلند شویمیعنی شاید ما به عنوان حضور می،بستر

پروردگار خود را با بیم و امید خوانند و از آنچه . شودچون با من ذهنی انجام می،گیردکنیم که موالنا ایراد میمی

کند که مردم بفهمند یعنی یک کاري می. و انفاق کردنش هم یکجور پز دادن است. به آنها روزي دادیم انفاق کنند

. کند با من ذهنیکه این دارد انفاق می

و امید ،بیم و امیدشان یعنی ترس از اینکه یک چیزي را بدست نیاورد. و امیدشان هم با من ذهنی استو بیم 

چون خودش من ذهنی دارد و خدا ،حتی به معشوق رسیدن را هم مادي کردهو . اینکه یک چیزي را بدست بیاورد

این آیه را درست . ر برسداین من ذهنی باید به آن تصوی،کندرا هم یک تصویر ذهنی دیگر هست فکر می
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حاال ببینید موالنا چه . و یونس را درست نفهمید،کما اینکه تمثیل ابراهیم خلیل را درست نفهمید،فهمدنمی

:گویدمی

شمرد از خدمت و از کار خودمیآن یکی عاشق به پیشِ یار خود
پس اگر خدمت و کار به خدا شمردنی . شمردگوید یک عاشقی به پیش یار خودش از خدمت و کار خودش میمی

اینقدر زحمت گفت مثالً اینقدر نماز خواندم، اینقدر روزه گرفتم، می. است، معلوم است که مال من ذهنی است

دانیم عبادتی که ارزش معنوي دارد ما می،ولی آن بیتی که خواندیم. اینقدر نخوابیدم و اینها یادش بودکشیدم، 

این . چه درد باشد و چه چیز بیرونی. ها و پاك کردن مرکز است و انداختن آنهات شدگیهویدر واقع شناسایی هم

. کرداش داشت خدمت میهمینطوري با من ذهنی. شخص با ال و اال اهللا کاري نداشت

تیرها خوردم درین رزم و سنانکز براي تو چنین کردم، چنان
توجه . و در این رزم من تیر و سرنیزه خوردم،را کردم و آن کار را کردماین کار . که براي تو اینقدر خدمت کردم

هویت ما هم. این عبادت و این خدمت براي خودمان است. کنیمبراي خدا نمی،کنیمکنید اوالً ما عبادت میمی

ت شدگی را از هویخوریم اگر یک موقعی هماینکه تیر می. ت باید به خدا بگذاریم؟ نهشناسیم منّها را میشدگی

توانیم بنابراین نمی. کندانداختن آنها خود ما را آزاد می. اینها به خدا ربطی ندارد،دست دادیم یا به آن نرسیدیم

. شمرده که اینکار را کردم و آن کار را کردمولی ایشان داشته می. ت به خداستبگوییم که اینها منّ

از عشقت بسی ناکام رفتبر منمال رفت و زور رفت و نام رفت
بینید که افسوس می. و اسم و رسمم هم رفت. زورم هم رفت پیر شدم. نرفتم مال جمع کنم. مالم رفت در راه تو

ببینید ناکامی کار معنوي . و من در راه عشق تو بسیار ناکام شدم،احتماالً پیر شده،هاهویت شدگیخورد به هممی

انه، درد کشیدن، سختی کشیدن، محرومیت هوشیارخواهد بگوید که درد نادر این قسمت موالنا می. نیست

. کشیدن لزوماً خدمت به شما و خدا نیست و ارزش معنوي ندارد

کنید که ارزش کنید و چه عبادتی میچه کاري می،پس شما باید تامل کنید و این ابیات را هم بخوانید ببینید

. خوانیدیعنی یکجوري ال و اال اهللا را دارید می. کندرا به خدا نزدیکتر میارزش معنوي دارد یعنی شما. معنوي دارد

. کنیدکشید و بعد اعتراض مینه اینکه فقط سختی می
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و به سختی برسند و سختی بکشند و خیلی درد ،کنند اگر در این جهان به محرومیت برسندها فکر میبعضی

هیچ . فقط سختی را کشیدي، درد را کشیدي، هیچی. فایده معنوي ندارد،نه. اي داردبکشند، حتماً این یک فایده

.این شخص هم همین کار را کرده. اي هم نداردنتیجه

هیچ شامم با سر و سامان نیافتهیچ صبحم خفته یا خندان نیافت
ها را هویت شدگیآیا آدم ال بکند چیزها را و هم. شوم و خندان باشمبیعنی هیچ صبحی نبود که من بیدار 

و زحمت بودم که ،خواهد بگوید که شبها نخوابیدم بخاطر تومی. شودتر میبشناسد و بیندازد، روز به روز خندان

در حالتی که . هیچ صبحی نشد که من خندان بلند شوم. و صبح که شد باز هم غم زده بودم. به تو بیدار شوم

. بله،اگر به معناي صبح بگیریم صبح را. تر شودخندانصبح به صبح باید ،کندکسی که کار معنوي می

سر و سامان هم آدم به خدا . گوید هیچ شامی هم من حس نکردم پس از این همه کار سر و سامان پیدا کردممی

. و هم در درون،کندهم در بیرون سر و سامان پیدا می. ریزدو خرد و او عشق او به فکر و عملش می،شودزنده می

گوید من هیچ کدام از اینها را می. کندبیرونش هم خرد زندگی درست مید،شوباز می،شودنش گسترده میدرو

فقط چون به چیزها . پس تو ال نکردي،کرديمعنویت می. کنیب اگر ندیدي پس با من ذهنی عبادت میوخ. ندیدم

. رسیدي حس محرومیت کردي، سختی دادي به خودتنمی

خردي شاید آدم بی. که اصالً کار معنوي نیست،ی دادن به خود لزوماً کار معنوي نیستسختی کشیدن و سخت

عقلی بکند، قانون جبران را انجام ندهد، درس نخواند، به سختی بیفتد، بعد به خدا بگوید ببین اینها بکند، بی

. کشینه مفت می. کشممفت نمی،پاداش دارد این،دهیسختی است که تو به من می

شمرداو به تفصیلش یکایک میآنچه او نوشیده بود از تلخ و درد
شمرد به پیش گفت و مییک به یک می،داداو مفصل توضیح می،هر چه تلخی و درد کشیده بود در عمرش

هویت بینید اینجور عبادت، عبادت بر اساس هماوالً که می. دانید که تمثیلش ما هستیم و زندگیمی. معشوقش

کشم به زحمت کنم، زحمت میمن دارم براي تو عبادت می. یعنی خدا جدا و شما هم جدا. گی و جدایی استشد

. خواهد بگوید که این ال و اال اهللا نیستمی. افتممی
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بر درستیِّ محبت صد شهودنمودنه از براي منّتی، بل می
هایی که کشیدم درستی مهر و شما بدانید که اینها، این سختیبلکه. گذارمگفت من منت نمی،گذاشتمنت نمی

توانید با شما نمی. در حالی که عشق به خدا، عشق به زندگی، عشق زندگی به زندگی است. محبت من به توست

شوید، شوید، به او زنده میهر موقع شما از جنس فاصله دو فکر می. من ذهنی کسی را دوست داشته باشید

تان دارید کار معنوي خودولی بنظر،داریدهر موقع من ذهنی را نگه می. تان به خدا درست استعشقتان،محبت

.یعنی هر عبادت معنوي که موثر باشد باید به کوچک کردن من ذهنی بیانجامد. کنیدکنید که نمیمی

عاشقان را تشنگی زان کی رود؟عاقالن را یک اشارت بس بود
خواهند براي اینکه عاقالن یعنی آنهایی که من ذهنی دارند و عقل من ذهنی دارند، فقط می. استاین بیت مهم 

گویید آدم شما می،گوید همه را شنیدیم دیگرمی،دهداالن هم گنج حضور را کسی گوش می،یک اشارت،بفهمند

از . د در این لحظه زندگی کندحضور هم یعنی آدم به خدا زنده بشود یا بیای. گوییدمگر نمی،به حضور برسد

. یک اشارت،یک برداشت ذهنی،خواهند یک چیزي بفهمند و خداحافظفقط می،گذشته و آینده جمع بشود

ش از ااما اگر یکی عاشق باشد تشنگی. خواهید بگوییددانیم چه میگویند آقا شنیدیم میآنهایی که عاقلند می

. شود به خدایعنی سیر نمی،دشوتر میروز به روز تشنه،رودبین نمی

خدا کسی است که همه ،گویی آقا فهمیدممی،فهمییک موقعی هست شما خدا را به صورت صندوق و مفهوم می

ها به او تبدیل هویت شدگییک موقعی است شما روز به روز با کم کردن هم. کندجهان را آفریده و اداره می

می روید جلو که به بینهایت او زنده و اینقدر می،شویدتر میشوید، تشنهتر میشوید، عاشقشوید، تبدیل میمی

هایش دیگر گنج حضور هم همه برنامه،آها،گوییگوید فهمیدم چه میآن کسی هم که در ذهنش هست می. شوید

ه یک چیز هم،باشد729باشد، 30باشد، چه میدانم 1باشد، 732برنامه ،کنددیگر چه فرق می. زندیک حرف می

.نه،است دیگر

پنجم را ،کردسوم را شروع نمی،کرددفتر دوم را شروع نمی،گفتاگر اینطوري باشد که موالنا دفتر اول را نمی

گفت همان قصه دفتر اول را که اولین مال آن پادشاه و کنیزك است، می. کردششم را شروع نمی،کردشروع نمی

با یک اشارت ذهنی که من . گفتاین همه هم غزل نمی،اینطوري نیست،نه. همه چیز آنجا گفته شد. تمام شد
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فهمیدم و رفتن دنبال کار و بصورت مفهوم درآوردن زندگی که من شناختم به صورت مفهوم و توصیف خدا را 

. چیزي ما نداریمنشناختم همچو

براي همین . شودهزار جور دیده میگردونی یعنی برمی،شوداي یکجور دیده میاین من ذهنی هم از هر گوشه

این ،خوانمیا بنده ابیات مثنوي را می،کنیدوقتی برنامه به برنامه شما گوش می. کندهزارجور موالنا توصیفش می

و پس از یک ،اي را به من نشان دهدیک جنبه،شود که هر کدام یکجوري توصیف کند من ذهنی راابیات سبب می

آن بینهایت دارد خودش را ،بینممن ذهنم را می،بینمشوم که من دارم من ذهنی را مییمدتی یک دفعه متوجه م

ها میکردم، گفتم فهمیدم که بعضیوگرنه یک برداشت عقلی و مفهومی و فکري ازش می. کنددر من برقرار می

. خواهند اینکار را بکنند

حتی اگر ،نیست اینطور. نا تکرار همان یک چیز استهاي گنج حضور یا اشعار موالکنند برنامهها فکر میبعضی

پس یک چیز . شویدتر میعمیق،کنیدیک برنامه را صد بار شما گوش کنید، هر بار یک برداشت جدیدي می

.شویدتر میچرا که شما دارید گسترده. نیست

از زالل؟کی ز اشارت بس کند حوتماللکند تکرار گفتن بیمی
براي اینکه این . کندگوید که این عاشق مرتب گفتار را تکرار میمی. زالل هم که یعنی آب، دریا،ماهیحوت یعنی 

شود؟ ماهی و ماهی از آب زالل کی سیر می،فقط گفتار خشک نیست. شودگفتارها در یک زمینه عشقی بیان می

. بله این بیت هم بخوانیم. ستو زالل هم دریاي یکتایی ا،شویدوقتی که به حضور زنده می،رمز شماست

17مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

هرکه بی روزیست روزش دیر شد
چون . شوندیعنی تمام انواع من ذهنی از آب او سیر می. شودگوید که هر کسی غیر از ماهی از آب او سیر میمی

یعنی عارفی که به حضور رسیده از . شودماهی است که از آب سیر نمیفقط . آورندفوراً به صورت مفهوم درمی

یعنی من ذهنی داشته باشد از آنور روزي ،روزي باشدهر کسی بی. شودغوطه ور شدن در دریاي یکتایی سیر نمی

شود پژمردهبیجان میوگذردروزش دیر شد یعنی روزش خیلی دیر می.شودشود، خسته مینگیرد، پژمرده می
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خواهد من ذهنی را حفظ پس هر کسی من ذهنی دارد و می. آیدبراي اینکه روزي از آنور نمی. میردمی. شودمی

گوید می،کندهایش نگاه میهویت شدگیکند و زندگی را به توصیف دربیاورد، بگوید زندگی من حتماً دارد به هم

. گویدمی. این هم بخوانم از دفتر اول. زندگی من

502مثنوي، دفتر اول، بیت ولوي، م

بل مثالِ ماهی و آبِ زاللکزو خیزد ماللنیست یکرنگی
کنید مرکزتان شفاف شده و ید که خداست، فکر مینامرنگی مییکرنگی یا بی،گوید اگر شما یک حالتی رامی

اگر یکی . شوددر آنجا هم روزش دیر شد یعنی ملول می. خستگی بربخیزد،خدا شده، از آن نباید مالل بربخیزد

. از جنس او نیست،شود پس یکرنگ نیستاگر ملول می. شودیعنی از جنس خدا باشد، ملول نمی،یکرنگ باشد

. شودماهی از آب زالل خسته نمی،بلکه باید مثل ماهی و آب زالل باشد

گرچه در خشکی هزاران رنگهاست

جنگهاستهیان را با یبوستما
که امروز گفتیم رنگها چه ،بینیدي انسانی هزاران رنگ میهوشیاردرست است که در خشکی یعنی در ذهن، 

پرهیز ،یبوست یعنی خشکی. روند به خشکی ذهناما ماهیان نمی. ها هر کدام رنگ استهویت شدگیهم،هست

توانید یک ماهی را از آب بیاورید بیرون و بگذارید در خاك و شما نمی. چون ماهی هستند،کنند از خشکیمی

گوید می،خواهی، غذاي خوشمزهخواهی، غذا میپول می. خواهید به شما بدهمبگویید که در خاك شما هر چه می

.اول مرا بینداز در آب، بعد بیا صحبت کنیم

هر . بعد از آن بیا صحبت کنیم،گی یکی کنگوید مرا با زندي انسانی اول میهوشیار. انسان هم همینطور است

هویت ولی قانع شده در ذهن باشد، در خشکی باشد، آن آدم هنوز عینکهاي هم،ي انسانی استهوشیارکسی که 

.یک خداي توهمی هم دارد،ماهی است ولی یک آب توهمی دارد،شدگی چشمش است

عزَّ و جللککه بدان مانَد مکیست ماهی؟ چیست دریا در مثَل؟
کامل ،بلکه ماهی عارف است. ولی منظورم این ماهی و این دریا نیست،گویمگویم، دریا میگوید من ماهی میمی

که خدایی ،زنم ماهی و دریااین مثل می. دریا هم دریاي یکتایی است. انسانی که به بینهایت او زنده شده،است
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ماهی و دریا غوطه ور شدن ما پس از آزاد شدن از من ذهنی در دریاي . گرامی هست و بزرگ هست بدان بماند

. زنمگوید دارم مثل میمی. یکتایی است

و جودسجده آرد پیش آن اکرامصد هزاران بحر و ماهی در وجود
کر دریا و شما دریا و ماهی، به ف،گوییم بحر و ماهیگوید موقعی که ما میمی. ها آرام و جود هستبعضی نسخه

. کندصد هزاران دریا و ماهی بیرونی به آن صاحب اکرام و جود یا آرامش و بخشش سجده می. ماهی بیرون نیفتید

:گوید کهعاشق دوباره می. مانبله برگشتیم پس از چند بیت به داستان اصلی

گفت زان درد کَهنصد سخن می

در شکایت که نگفتم یک سخُن
سخنان زیاد . صد یعنی خیلی زیاد؟کنیدشما چی شکایت می. گفت این قدر سختی کشیدم. کردپس شکایت می

مثل رنجش، مثل ،این بالها سرم آمده بخاطر تو آمده و دردهاي کهنه مثل ما داشته. کردشکایت می،گفتمی

و دردهاي کهنه را . بخاطر تو زندگی نکردم،که من زندگی نکردمیم،کنمییمکینه، مثل اظهار تاسف که االن دار

یعنی خیلی بیشتر از این ،گفت این همه که گفتم حتی یک سخن هم نیستمی،گفتاین همه می. کشیدپیش می

. گوییمما داریم به خدا می. چیزها است

دانست چیستآتشی بودش، نمی

گریستآن میلیک چون شمع از تَف
چون با ذهن آتش عشق داریم ما، . دانست چه هستکرد، نمیگوید یک آتش داشت اما چون با ذهن نگاه میمی

ما آمدیم به این جهان که پس از مدتی اقامت . آتش ما، آتش عشق است. دانست این آتش چیهکرد نمینگاه می

یعنی اینطوري که ما در ذهن داریم ناله . گریستاما مثل شمع از حرارت آن می. شویمبدر ذهن برویم با او یکی 

.گوییم این همه زحمت کشیدم، سختی کشیدم بخاطر تو بودهو به خدا می،کنیمشکایت می،مکنیمی

چه می. زنندها تنشان را میبعضی. افتندچقدر به سختی می. کننددانید که مردم چطوري کار معنوي میو شما می

،کوبندزنند، به سرشان میمییا ،کنند تنشان راسوراخ می،کننددانم خیلی جاها هست که میخ در تنشان می

دانست چه هست و این را در بیرون جستجو مییک چیزي بود خالصه و نمی. کوبندخودشان را اینور آنور می
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. کردو گریه می،کنمگفت اینها ارزش معنوي دارد و براي خدا میمی. آوردآن بالها را هم به سرش می. کرد

ناراحت بود 

***پایان قسمت چهارم***

.که هیچ کدام از اینها با کار معنوي جور نیست

این همه کردي، ولیک: گفت معشوق

گوش بگشا پهن و اندر یاب نیک
گویم که من دارم می. ولی گوشت را پهن باز کن،یعنی خدا به ما گفت که این همه کار کردي. معشوق به او گفت

. کردي نکرديآن کاري را که باید می

عشقست و والستکانچه اصلِ اصلِ 

آن نکردي، اینچه کردي، فرع هاست
اینهایی که کردي همه فرع بودند و ارزش . ست و دوستی است، آن را نکردياکه اصلِ اصل عشقگوید آن می

تو را به سوي من نیاورده و . توانست یک قدم به سوي من بیایدیعنی اینهایی که کردي اصالً نمی. معنوي نداشتند

. و اینها فرع بودند. فتاديفقط به زحمت ا

بگو کآن اصل چیست؟: گفتش آن عاشق

اصلش مردن است و نیستی ست: گفت
آن عاشق گفت بگو آن اصل چه هست که من رعایت . هاهویت شدگیرسیدیم به ال کردن و مردن نسبت به هم

شدن و فنا شدن نسبت اصلش مردن به من ذهنی است و نیست :گویدگوید زندگی به شما میمعشوق می. نکردم

. به من ذهنی است و زنده شدن به من و آن را تو نیاوردي

ايبازندههین بمیر ار یارِ جانايتو همه کردي، نمردي، زنده
هنوز . گوید میدانمهنوز می. یعنی من ذهنیت پروار است هنوز. این همه کار کردي و هنوز نمردي زنده هستی

هنوز . هنوز میل به ستیزه داري. هویتیهنوز با باورها هم. هویتینوز با این همه چیز آفل همه. کنیمقاومت می

اگر واقعاً یار جانباز هستی، . من ذهنیت زنده هست. ، رنجش داريهنوز کینه داري،گویی منشوي میبلند می
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تا زمانی که به آن نمردي و آن زنده هست، پس تو ،بمیري که به من زنده شويمن ذهنیباید به،مرا دوست داري

بله اینها را هم باید از دفتر سوم بخوانم که به این بیت مربوط . یعنی جان من ذهنی را باید ببازي. یار جانباز نیستی

. است تا خوب بفهمیم

3833مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

م به خونِ خویشتنزارتشنۀتو مکن تهدید از کُشتن که من
که من تشنه زار هستم به خون ،گوید مرا تهدید نکن از کشتنتوانید این بیت را واقعاً عمل کنید؟ میشما می

یکی ،هویت شدگیم چه هستکه ببینم هم،خودم را زیر نورافکن گذاشتم،کنمیعنی من تمام سعیم را می. خودم

توانیم اینطوري باشیم؟ اگر اینطوري ب ما میوخ. خواهم بمیرممن می. یکی اینها را شناسایی کنم و بیندازم

.خواهیم اجرا کنیممی باشید واقعاً مثل اینکه ال را

مردنِ عشّاق، خود یک نوع نیستعاشقان را هر زمانی مردنی ست
توجه بشویم که یعنی اگر ما عاشق خدا باشیم، باید لحظه به لحظه م. هر عاشقی هر زمانی باید هر لحظه بمیرد

شویم و شود، از آنور ما بزرگتر میشود و کوچکتر میمان کوچکتر میمن ذهنی. میریممان میداریم به من ذهنی

یکی درد زیاد . هاي ما یکی نیستهویت شدگیبراي اینکه هم. میرندو عشاق هم یک نوع نمی. شویمبزرگتر می

ها هویت شدگییعنی ترکیب این هم. هویت شدگی با باور داردیکی هم. هویت شدگی با پول داردیکی هم. دارد

.بنابراین نباید فکر کنیم که همه باید یکجور بمیرند. براي انسانها متفاوت است

کاري با همسرش . تمرکز روي خودش بکند. گوییم که هر کسی باید نورافکن روي خودش بیندازدبراي همین می

. میرممیرید من هم میاگر شما می. شوید همه بمیریمبنباید بگوییم همه جمع ما . دوستش نداشته باشد،اشبچه

این را ،یک نوع مردن نداریم. میریمدسته جمعی می،رودب من چرا بمیرم؟ سرم کاله میومیرید خاگر شما نمی

. اینکار کار فردي است،نه. گوید که همه باید با هم کار معنوي بکنیممن ذهنی می

کند هر دم فديوآن دوصد را میجان دارد از جانِ هدياو دو صد
یعنی زندگی آورده ما . جان هدایت کننده،از جان جهان. کنداو جانهاي زیادي دارد از جانی که جهان را اداره می

ش را اهو هم،و یک جان است،ها یک قسمت ماسترا هم هویت کرده با چیزها و هر کدام از این هم هویت شدگی

. اش باید بمیردیعنی بر همه. خواهد فداي معشوق بکندش را میاهیعنی هم. کندفداي معشوق می
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عشرَةُ اَمثالها: خواناز نُبیهر یکی جان را ستاند ده بها
بخوان که ده برابر انسان مزد تو بیا از قرآن . کندمیرد از آنور ده برابر جان پیدا میگوید که به هر جانی که میمی

. ستامعنی سلیسش این. گیردمی

از قرآن کریم این مطلب را .عاشق در برابر هر جانی که فداي حضرت معشوق می کند، ده برابر عوض می گیرد
.هر عمل نیکی، ده برابر پاداش دارد:بخوان که

:گویدمی. اش استبله این هم آیه

160آیه ، )6(قرآن کریم، سوره انعام

َئِة َفَال ُیْجَزٰى إِالَّ ِمْثلََھا َوُھْم َال  یِّ ُیْظلَُمونَ َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة َفلَُھ َعْشُر أَْمَثالَِھا ۖ َوَمْن َجاَء بِالسَّ

هر کس کار نیکى انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند، و هر که کار بدى انجام دهد تنها همانند آن کیفر بیند، تا 

.بر آنها نرفته باشدستمى

. منظورش این آیه است

کوبان جان برافشانم بر اوپايروگر بریزد خونِ من آن دوست
خواهد اگر این لحظه می. قانون قضاست،رو زندگی است، خداستتوانیم این بیت را عمل کنیم؟ دوستآیا ما می

کنم یا شکر مرا بشناسد و گرفته، آیا من ناراحتم و اعتراض میهویت شدگی یکی از جانهاي مرا بریزد، یک هم

ها را در حال هویت شدگیمن همین که متوجه شدم این هم،کوبان یعنی در حال رقصگوید پايکنم؟ آن میمی

. باید اینطوري باشیم. اندازمرقص و شادي آن را من می

آزمودم مرگ من در زندگی ست

پایندگی ستچون رهم زین زندگی، 
یعنی اگر در من ذهنی با این شکوفایی . مرگ من در این زندگی سطحی حیوانی است،گوید امتحان کردممی

. از این زندگی سطحی و من ذهنی اگر برهم جاودانه خواهم شد. ستامرگ من آن،ها زندگی کنمهویت شدگیهم

به همین سادگی نیست که ما . ده شدن یعنی چهشویم که ال کردن و به اال اهللا زنپس متوجه می. واضح است

. عبادت کردیم و با من ذهنی عبادت کنیم و سختی بکشیم و بگوییم که این پاداش داردکه ما بگوییم 
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3050مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

این چنین جان را بباید زار مردچون دید منَت از خود نَبرد: گفت
هویت زندگی خودش را به ما نشان داد چند بار، ما به فاصله بین دو تا فکر زنده شدیم و هماگر خدا یا 

ولی جان ندادیم، قبول نکردیم این مسئولیت را که ما باید در این راه کار کنیم، در ،هایمان را دیدیمشدگی

وقعی هست آدم با انتخاب با یک م،رد خواهیم شدما خُ. به زور خواهد کشت،اینصورت زندگی خواهد کشت ما را

مقاومت آدم را . کندیک موقعی است نه آدم مقاومت می. کندتشخیص با قبول مسئولیت با زندگی این کار را می

. شکندمی. کنندمن ذهنی را خرد می. کنندکه این حوادث انسان را خرد میآید،حوادثی پیش می. کندرد میخُ

.شنویمحاال ما هم داریم می. عاشق شنید این راگوید می. برگشتیم دوباره به قصه

هم در آن دم شد دراز و جان بداد

همچو گل درباخت سر، خندان و شاد
توانیم االن دراز بکشیم و جان بدهیم؟ نه که عمالً به ببینیم ما هم می. وقتی این را شنید، ما هم شنیدیم از موالنا

کرد سرش مثل گل است، خیلی دوست آن شخص که فکر می. نسبت به من ذهنی بمیریم،این جسم بمیریم

ها که من عاشقشان هستم اینها را به جاي تو هویت شدگیفهمیدم این هم. گفت نه فهمیدم. داشت درباخت

یم و این همه وهویت بشبا دردها همنه، . هویت باشیم و فکر کنیم این خداستشود ما با باورها همنمی. گرفته بودم

این دفعه فهمید که باید خندان و شاد ،این دفعه،خندان و شاد. بکشیم و این را به حساب عبادت بگذاریمهم درد 

اما چی شد؟ ،سرش را مثل گل ببازد

کَبدهمچو جان و عقلِ عارف بیماند آن خنده بر او وقف ابد
بطور جاودانه وقف صورت او ،خنده زندگی تا الی االبدگوید وقتی نسبت به من ذهنی مرد، اینمی. کبد یعنی رنج

. آگاه شد از این لحظه ابدي و آگاه ماند. زنده به بینهایت او شد،زنده به زندگی شد،یعنی شادمانه ابدي شد،شد

. د بودتا ابد این خنده روي صورت او خواه. ماند آن خنده بر او وقف ابد. یعنی از خواب ذهن بیدار شد و بیدار ماند

خواهد توضیح بدهد و به ما بینید موالنا میهمین طور که می. مانند جان و عقل عارف که هیچ رنج و دردي ندارد

ها را انسان به انجامد و این سختیبه سختی می. رسدبفهماند که با من ذهنی کار معنوي کردن به نتیجه نمی
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شود و نه در کار معنوي حضور موفق کار دنیا موفق مینه در . دهدگذارد که نتیجه نمیحساب کار معنوي می

و ،شودي انسانی هیچ موقع آلوده نمیهوشیارگوید که از حاال به بعد می. آیدهیچ کدام از آنها بدست نمی. شودمی

توانید تصمیم بگیرید و تشخیص هر لحظه شما می. توانند به سوي زندگی باز گردندانسانها هر موقع بخواهند می

کنم و مطمئن باشید که درست است که خیلی درد کشیدیم بدهید که این کار غلط بوده و من این کار را اصالح می

. و دردها را حمل کردیم و درد پخش کردیم ولی هنوز خداییت ما سالم است

گر زند آن نور بر هر نیک و بدآلوده کی گردد ابد؟نورِ مه
ي خدایی هوشیاریعنی ما که . شوداندازد و تا ابد هم بتابد و بر نیک و بد بیفتد، آلوده نمییگوید ماه نور ممی

،نه نیکش نیک است و نه بدش آنطوري بد است،به نیک و بد من ذهنی تابیدیم،آمدیم وارد ذهن شدیم،هستیم

. ذات ما آلوده نشده،آلوده نشدیم،یک چیز توهمی است

همچو نورِ عقل و جان سويِ الهگردد به ماهاو ز جمله پاك، وا 
تابد، ما هم اگر برویم تو ذهن اشتباه بکنیم، شود وقتی که به کثافات مانده در راه میهمان طور که نور آلوده نمی

هر موقع بخواهیم به عنوان . شویمشویم، ولی آلوده نمیبي مخلوط هوشیاردرد بکشیم و با دردها به عنوان 

پس این ، توانیم ببینیممی،ها و دردها را که ناپاکی استهویت شدگیتوانیم بکشیم عقب و آن همي مییارهوش

.تواند به سوي خدا برگرددي میهوشیارنور یا 

استره تابِشَش گر بر نجاساتاستوصف پاکی وقف بر نورِ مه 
ولو اینکه به ،شود گرفتیعنی پاکی را از این نور ماه نمی. خدا پاکی را به او وقف کرده،تابدگوید نور ماه که میمی

اگر بر نجاسات من ،ما هم که نور ایزدي هستیم. شودنور ماه آلوده نمی،تابدکثافاتی که در راه مانده در شب می

ولی هنوز پاك ،ایمو آنها را پخش کرده،تیمایم آنها ما هسایم و فکر کردهایم و آنها را بوجود آوردهذهنی تابیده

. هستیم

نور را حاصل نگردد بدرگیزآن نجاسات ره و آلودگی
ي ایزدي از آن نجاسات راه و هوشیارشود، ما هم به عنوان و بدنهاد نمی،شودهمین طور که نور ماه نجس نمی

ایم، اگر من ذهنی را طوالنی یعنی چه؟ یعنی اگر اشتباه کردهاین. ایمبدرگ یعنی بد نهاد نشده،آلودگی ذهن
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. ایمشدهنهر کاري کردیم، هنوز بدرگ، بدنهاد ،ایمایم، اگر به دیگران درد دادهایم، اگر درد زیادي ایجاد کردهکرده

ولی ناامید . شودبشنویم نباید بگذاریم که خیلی دیر ولی اینها را که می،توانیم برگردیمهر موقع بخواهیم می

.کندخدا ما را قبول نمی،شودنباید بگوییم که ذات ما خراب شده و دیگر نمی،نباید بشویم

سوي اصلِ خویش باز آمد شتابارجِعی بشنود نورِ آفتاب
روي ي هوشیارشود، که گفتیم وقتی آدم تسلیم می،جعی را خواندیمربه سوي من برگردید را که بارها این ا

یعنی . شودبنابراین از اتکا به جهان آزاد می. ي استهوشیارفهمد ي میهوشیار،شودي منطبق میهوشیار

گوییم این تصویر ذهنی هستیم، یک کنیم، میمان زندگی میشود ما به عنوان من اصلی که با تصویر ذهنیمی

که این من ذهنی بر اساس ،ن ذهنی بایستیمالزم نیست به پاي این م،لحظه متوجه شویم که ما خودمان پا داریم

شود و از اتکا به دنیا یک ي آگاه میهوشیاري از هوشیاري جدید که هوشیاراین نور جدید، این . دنیا ساخته شده

. تواند بسوي خدا برگرددي میهوشیارشود، این لحظه آزاد می

خواهد بگوید که این می. و شتاب بسوي او برگشت،یعنی نور ایزدي یعنی ما،شود نور آفتابگوید ارجعی را میمی

. راه را غلط رفتیم،کنیممن ذهنی عبادت میبا ا ماندازیم؟ براي اینکه چرا ما اینقدر به تعویق می. قدر ساده است

هی اشتباه پشت اشتباه و افسوس خوردن و درد کشیدن و نگهداري . دانیمسختی کشیدن را کار معنوي می

به مکشیها را که میاین سختی،هاهویت شدگیها و افسوس خوردن به همهویت شدگیهممنهاي ذهنی و 

.ندارد،کنیم اینها پاداش داردفکر می،گذاریمحساب خدا می

نه ز گُلشن ها بر او رنگی بماندبر او ننگی بماندنه ز گُلخَن ها
توجه کنید مردم . نه شرمنده آنهاست،بود ننگی براي او ماندها و آن دردهایی که در ذهن کشیده نه از آن سیاهی

وقتی تصمیم گرفتید بسوي او ،این بیت مهم است که شما بدانید. کنندگناه و حس آلودگی را با خودشان حمل می

حاال ها وهاي آن سختی، در این صورت سیاهیو با ال کار می کنیدشویدببرگردید و ال بگویید و به اال اهللا زنده 

پنجاه سالم هست، ،چهل سالم است. ماندننگی براي ما نمی،ها یا اسمش را گناه بگذارهویت شدگیهم

یک عمر باید هم پشیمان شوم و هم شرمنده ،ننگ ندارد. کنماالن دیگر نمی،ب آن کارها را کردمودانستم خنمی

باز ،االن هم باید به همدیگر کمک کنیم. ه کردیممان اشتبادانستیم ما همهب نمیوخ،شوم که اینکارها را کردم
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نه از آن چیزهایی که خیلی خوش گذشته بود به ما به . ها بر او رنگی بماندنه ز گلشن. هم ممکن است اشتباه کنیم

گوید آقا سی سال پیش یادت هست که چی بود و عجب به ما خوش می. کنیمعنوان من ذهنی رنگی را حمل می

با آن وقایع تاریخی یا اتفاقاتی که در هویت شدگیهم،رنگی نداریم. افسوس االن آنها تمام شدگذشت و می

. کنیماین رنگ را با خودمان حمل نمی،زندگی ما افتاده هیچ کدام را نداریم

گ در حالیکه ما هم رن. کندگردد اینها را همه رها میي ایزدي که برمیهوشیاري یعنی هوشیاربینید که می

ها قسمت مهمی از من ذهنی ها و رنگ گلشناتفاقاً این ننگ گلخن. ها راو هم ننگ گلخن،کنیمها را رها میگلشن

اینها همین کار من ذهنی ،احساس گناه از گذشته،افسوس گذشته و شرمندگی از گذشته. دهدما را تشکیل می

. گذارد ما بیدار شویماست که نمی

ماند در سوداي او صحرا و دشتبازگشتنورِ دیده و نوردیده 
. عزیز خدا هستیم،ما نور چشم خدا هستیم. یا نور دیده خدا،بیندنور دیده یعنی نوري که دیده به وسیله او می

یعنی کسی که اتکا به من ذهنی ،ي منطبق شدههوشیاري روي هوشیار،ي را دیدههوشیارنور دیده کسی است که 

عزیز خدا در حالیکه .انه نور ایزدي استهوشیارپس فهمیده که . و روي پاي خودش ایستاده،را ترك کرده

یعنی این صحرا و دشت و هر آنچه که در این ،ماند در سوداي او صحرا و دشت، ي را دید بسوي او بازگشتهوشیار

برکت و آن زیبایی را به رد، آن یعنی همه چیز آرزو دارد که آن خ. ي آن استهوشیارجهان هست االن محتاج 

. آنها به صحرا و دشت بدهد

ولی بهتر است اینرا . دانم که شاید شما خسته شدیدست و میاب یک قصه کوتاهی اینجا هست که نتیجه اینوخ

کند، نمازش باطل بگوید که آدم حین نماز گریه می. موالنا در توضیح این قسمت که خیلی ساده است. بخوانیم

هاي قرآنش همینطور آیهوتیترش بیشتر از خودش است. اجازه بدهید بخوانیم سریع. شودمل میشود یا کامی

ست که تعداد اهاي قرآن و تیتر وسیع براي اینآیهوعرض کردم این اشارات . هم بیشتر از همین بیتها است

کنند ارزش معنوي ه میخواهند قبول کنند کارهایی کنمی،خواهند مسئولیت قبول کنندزیادي از مردم نمی

.و جزو ال و اال اهللا نیست،ندارد
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کنند که چطور یعنی این همه کار کردیم ما، اینها اي اعتراض میو وقتی موالنا توضیح میدهد و احتماالً یک عده

که هاي قرآنشود به آیهبنابراین متوسل می. که ما اینها را قبول نداریم،ارزش معنوي ندارد و حتی گناه بوده

:گویدمی،حداقل مسلمانان نتوانند ردش کنند. مردم نتوانند ردش کنند

1265مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یکی پرسید از عالـِمی عارفی که اگر در نماز کسی بگرید به آواز و آه کند و نوحه کند نمازش باطل شود؟ 

گرید، یا ؟ اگر شوق خدا دیده است و میجواب گفت که نام آن آبِ دیده است، تا آن گرینده چه دیده است

پشیمانی گناهی، نمازش تباه نشود، بلکه کمال گیرد که ال صلوةَ الّا بِحضُورِ القَلْب و اگر او رنجوري تن یا 

است، نمازش تباه شود که اصل نماز، ترك تن است و ترك فرزند ابراهیم وار که فرزند را فراق فرزند دیده

: بهر تکمیل نماز، و تن را به آتش نمرود می سپرد، و امر آمد مصطفی را بدین خصال کهقربان می کرد از 

کَانَت لقَد ،یمرَاهلَّۀَ إِبم فَاتَّبِعیمرَاهی إِبنَۀٌ فسةٌ حوأُس لَکُم

گوید که یم. گویدخواهد بگوید که تیتر میمی. نماز بدون حضور قلب باطل استکهگویداین حدیث است می

که گوید که باید ببینیم و می،شودنمازش باطل می،کسی از یک عارفی پرسید که وسط نماز انسان گریه بکند

هویت اگر هم. شوداگر در مرکزش خدا بوده نه باطل نمی. یعنی در مرکزش چه بوده. موقع گریه کردن او چه دیده

آورد که االن من این را به و این حدیث را می. شودباطل میکند، بلههویت شدگی گریه میبخاطر هم،بودهشدگی

. دهمشما نشان می

یعنی اگر با تنش یکی قسمتهاي من ذهنیش . و اگر او رنجوري تن یا فراق فرزند دیده است نمازش تباه شود

ه اصل نماز ک.شودهویت شدگی از فرزندش سبب گریه شده نمازش باطل میهویت است یا فراق فرزندش یا همهم

کردهویت شدگی با فرزند را قربان مییعنی هم. کردوار که فرزند را قربان میو ترك فرزند ابراهیم. ترك تن است

یعنی آتش . آتش نمرود هم االن توضیح دادیم. سپردو تن را به آتش نمرود می،از بهر تکمیل نمازابراهیم

بله و امر آمد مصطفی را بدین خصال که این هم آیه . هاشدگیهویت نه جدایی از همهوشیارانه یا درد هوشیار

. بله این حدیث است. دهمقرآن است که االن همه را نشان می

حدیث

ال صلوةَ الّا بِحضُورِ القَلْب
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.نماز مقبول درگاه حق نیفتد مگر به شرط حضور قلب

نمازش ،مرکزش بشود و او مزاحمش بشودیعنی اگر کسی موقع نماز خواندن متوجه یک هم هویت شدگی در 

براي اینکه باید وصل باشد و ،انسان همیشه در حال نماز استکه به اصطالح در تمثیل بزرگترش درباطل است و

االن همه اینها را . اش باطل استعشقش باطل است یا نماز دائمی،اگر این ثبات از بین برود. ثبات داشته باشد

. خوانیممی

123، آیه )16(یم، سوره نحل قرآن کر

وما کَانَ منَ الْمشْرِکینَۖ◌ ثُمّ أَوحینَا إِلَیک أَنِ اتَّبِع ملَّۀَ إِبرَاهیم حنیفًا 

.از مشرکان نبود) ابراهیم(پس به سوي تو وحی کردیم که از آیین حنیف ابراهیم پیروي کن و او 

.اینجا هست که مردم نتوانند اعتراض کنندگویم که اینقدر و همینطور آیه دیگر می

4، آیه )60(قرآن کریم، سوره ممتحنه 

و نْکُمم رَآءإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعینَ مالَّذو یمرَاهی إِبنَۀٌ فسةٌ حوأُس لَکُم کَانَت کَفَرْنَا قَد ونِ اللَّهنْ دونَ مدبّا تَعمم

و تَّىبِکُما حدأَب غْضَاءالْبةُ واودالْع نَکُمیبنَنَا ویا بدب ◌ٰ کلا أَممو رَنَّ لَکتَغْفلَأَس أَبِیهل یمرَاهلَ إِبإِلَّا قَو هدحو نُوا بِاللَّهتُؤْم

 ءنْ شَیم نَ اللَّهم لَک ◌ۖکَّلْنَا وتَو کلَیّنَا عبأَنَر کیرُإِلَیصالْم کإِلَینَا وب

ما : براستی که براي شما سرمشقی نکو در زندگی ابراهیم و پیروان او وجود دارد، آنگاه که به قوم کافر خود گفتند

میان ما دشمنی و عداوت . شما کافریم) شرك آلود(ما نسبت به آیین . از شما و آنچه جز خدا می پرستید، بیرازیم

مگر آن سخن ابراهیم . و اینگونه رابطه ادامه دارد تا آنکه به خداي یگانه ایمان آورید. همیشگی آشکار شده است

و این در حالی است که نمی توانم عذاب الهی را از . که به پدرش وعده داده بود که براي تو آمرزش درخواست کنم

.سوي توستپروردگارا بر تو توکل کنیم و به تو روي آوریم و بازگشت همه به. تو دفع کنم

. شود به منهاي ذهنی دیگرشود، دیگر آلوده نمییعنی کسی که به بینهایت او زنده می

و ابراهیم هم نتوانست از پدرش . ها را دفع کندهویت شدگیتواند عذاب الهی همیعنی کسی از کس دیگر نمی

باید به یک سکونی از او، عمقی از او و براي اینکه انسان. از نظر موالنا انسان دائماً در حال نماز است. دفع کند

کند باید از آن کند و هر عملی که میهر فکري که می. شود و دائماً وصل باشدباي از او زنده نهایتی از او، ریشهبی

:گویدمی. و این هم به اصطالح توضیحش است در دفتر ششم،حضور و از آن سکون سرچشمه بگیرد
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2669بیت مولوي، مثنوي، دفتر ششم، 

عاشقان را فی صالةٍ دائمونپنج وقت آمد نماز و رهنمون
. گیردو این هم از یک آیه قرآن می. گوید نماز و رهنمون پنج وقت است، اما عاشقان در نماز دائمی هستندمی

23آیه ،)70(قرآن کریم، سوره معارج 

نَصلَاتهِم دائموٰ◌ الَّذینَ هم علَى

.دائماً در حال نماز هستند] حقیقی[نمازگزاران 

. پس آن مناجات درست بود. یعنی چه؟ یعنی انسانها باید دائماً وصل باشند. نماز دائمی انسانها را. آوردنجا میایاز 

گفتم دیگر انسان دچار چه مشکالتی در اینآید،الی پیش میبینید که این دنبال آن مناجات است که چه اشکمی

. دهدو چقدر من ذهنی عبادتهاي خودش را معنوي نشان می،کندبرخورد می،راه رفتن از ذهن به فضاي یکتایی

گویدبعد اینجا می

که در آن سرهاست نی پانصد هزارنه به پنج، آرام گیرد آن خُمار
با پنج . وصل باید دائمی باشداین . شود به زندگیبکه حتماً باید وصل ،گوید آن خماري که در سر انسان استمی

شما یعنی هی نماز . نه به پنج و نه به پانصد هزار یعنی خیلی زیاد. گیردبار نماز این تشنگی و این خمار آرام نمی

خوانی که بتوانی وصل آن نماز را هم می. باید وصل دائمی باشی،اینها فایده ندارد،بخوانی و دوباره نماز بخوانی

. شوي و وصل بمانی

جانِ صادقانسخت مستَسقی ستوظیفۀ عاشقاننیست زرغباً
کم ببینیم دلمان اینکه، حکماینکه کم ببنیم تا دلمان به هم دیگرتنگ بشود، می گوید این کهیعنی زرغباًاین 

ببینیم، فن دختر ي یک بار اهفتهحاال پس .ذهن زود سیر می شود.سیر نشویم از هم مال ذهن است،بشودتنگ

می گوید این حکم به عاشقان صادر بلی . یمازدواج کنتا مثالًمبادا آقا پسر سیر بشود، ، که کم ببینیم،خانم هاست

.بسیار تشنه است، نمی شود آنها را نگه داشت که به سوي خدا نروندبراي اینکه جان عاشقان صادق، نشده

:این حدیث استدرزرغباًاین و

نه هر روز و هر ساعت که از آنها .( دوستان خود را گاه گاه دیدار کنید تا عالقه تان نسبت به ایشان افزایش یابد

)دلزده شوید
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باید ،از خدا باشیمما نمی توانیم دور. می گوید این حدیث مربوط به عاشقان نیست، مربوط به ماهیان هم نیست

. دائما وصل به او باشیم

دریا ندارند اُنسِ جانزانکه بیماهیانوظیفۀنیست زرغباً
براي اینکه ماهیان اگر در دریا نباشند، دراین .به ماهیان هم صادر نشده،بشودکم ببینیم دلمان تنگ،این حکم

یعنی انسان ها اگر وصل نباشند به زندگی و زنده نباشند به او، هیچ .صورت با هیچ چیز نمی توانند دوستی کنند

گه گاه در حضور .این مطلب خیلی مهم است. و هیچ کسی نمی توانند برقرار کننديرابطه درستی با هیچ چیز

.این حکم مال انسان نیست:باشم، موقع نماز خواندن، یا عبادت یا مدیتیشن، می گوید

و دیگر به من ذهنی برنگردد، ،انسان باید من ذهنی را متالشی کند.انسان را تعیین نمی کندیعنی رابطه خدا و 

یعنی از خواب ذهن بیدار شود و بیدار بماند و هیچ وقت به خواب ذهن و فکر و درد نرود، هیچ وقت دیگر به زمان 

این صورت گر این کار را نکند درا.فکر ها و کارهایش را هم بکندو، در نتیجه دراین لحظه ساکن باشد.نرود

حاال پس از این . اینکه این بال سر ما آمده است دیگرکما.جانش با هیچ چیزي، هیچ انسانی انس نخواهد گرفت

.حاال این چند بیت را می خوانیم، و صحبت ها و اینها که هیچ کسی رد نتواند بکندها ههمه آی

1265مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

گر کسی گرید به نوحه در نمازبه رازی پرسید از مفتیآن یک
این ،به راز، یعنی این پرسش به راز است. یک کسی از فتوا دهنده، که بهترین فتوا دهنده کیست؟ خداست

می که،و رازش هم واقعا در اینجاست.باید دقت کنید، لطیف بشوید و پیدا کنید،گفتگو، یعنی این یک رازي دارد

یعنی در تمام طول زندگی انسان، انسان . دیدید که می گوید که عاشقان درحال نماز هستندگوید که این، اوالً

باره موالنا قید کرده که بدون حضور نماز صحیح وآنجا هم د.در حضور باشد.وصل باشدیعنی،باید درحال نماز

. را نمی تواند داشته باشدانس هیچ چیزي. نیست، پس عشق انسان بدون حضور صحیح نیست

پس این همه که انسانها با هم زندگی می کنند، هیچ انسی با هم ندارند، بخاطر این است که به زندگی زنده 

به نوحه یعنی هق هق کند در نماز، چه اتفاقی می اگر کسی: یک کسی می گوید از مفتی به راز پرسید که. نیستند

.افتد
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یا نمازش جایز و کامل بود؟آن نمازِ او عجب باطل شود
این عجب که معنی شگفتی می دهد، موالنا ؟آن نماز او شگفتا که باطل می شود، یا نمازش جایز و کامل می شود

به نظرم این را آورده، براي اینکه ما اگر با چشم دلمان نگاه کنیم، می بینیم که هیچ کس عبادت معنوي نمی کند، 

هیچ ،من ذهنی تقریبا عبادت می کنند، براي همین عجب را آورده، عجب یعنی که نماز همه باطل استهمه با

.چرا؟ با من ذهنی می خواند.کس نمی داند

آبِ دیده نامش بهرِ چیست؟: گفت

بنگري تا که چه دید او و گریست
می گوید که چرا می گویند آب .می کنددارد برمال به راز، حاال این راز هم،آن شخص، مفتی به او می گوید که

دیده؟ اینکه گفتند آب چشم و آب دیده براي چی است؟ براي اینکه انسان یک چیزي را دیده و به خاطر آن گریه 

حاال.پس کسی که گریه می کند یک چیزي در مرکزش دیده که گریه می کند. می کند، کجا دیده؟ در مرکزش

ه هم هویت شدگی است یا خداست؟اجازه بدهید بپرسیم آنی که دید

ولی اگر هم هویت شدگی دیده است و گریه ،هرچه قدر گریه کند، نهمی گوید اگر خدا را دیده است، باطل نیست

چه . بخاطر هم هویت شدگی هایشان گریه می کنندکه بیشتر مردم،می کند در این صورت نمازش باطل است

کنند؟ واقعا به خاطر اینکه مرکزشان از جنس ردم براي چی گریه میم.چه در طول روز باشد،وسط نماز باشد

. یک هم هویت شدگی را از دست دادند. خدا را می بینند گریه می کنند، لطیف شدند؟ نه،عدم است

می گوید آبی که از .می گوید آب دیده که می گویند اصال اسمش رویش است. بنگري تا که چه دید او وگریست

.خوب آن چیست که ما می بینیم در مرکزمان. ر چه را که ما دیدیم، او سبب می شود که ما بگرییمدیده یعنی ه

حاال مردم در اینجا زیر بار نمی روند، می گویند که ما هم .باید نگاه کنیم ببینیم که چه دیده و گریسته است

این بیت را . شدگی گریه می کنندرا دیدیم، ولی ممکن است براي هم هویتو همه اش خدا،هویت شدگی ندیدیم

:یماهم بارها خوانده

812مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آدمی دید است باقی گوشت و پوست

هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست
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اگر هم هویت شدگی می بیند، عینک آن را می .پس، آدمی هر چیزي را که در مرکزش می بیند، از جنس آن است

پس .پر از خداشده است، از جنس آن است،ش باز شده استااگر عدم را می بیند، سینه. زند، از جنس آن است

اگر هم هویت شدگی است، که بیشتر هم هویت شدگی است . باطل نیستنه اگر از جنس خداست گریه می کند، 

. باطل است

خود روان؟تا بدآن شد او ز چشمۀدید او از نهانآبِ دیده، تا چه
که بخاطر آن آب از چشم ن مرکز چه دیده استآمی گوید دیده در مرکزش چه دیده است؟ یعنی چشم دل ما در 

؟مان روان شده است

رونقی یابد ز نوحه آن نمازآن جهان گر دیده است آن پر نیاز
این در این صورت از این نوحه و از،خدا بوده است آن پرنیاززنده بهآن جهان را دیده، مرکزشاگر: گوید کهمی

. گریه نماز رونق پیدا می کند

ور ز رنجِ تن بد آن گریه و ز سوك

و هم بشکست دوكریسمان بِسکُست
آن گریه، یا از مرگ یک نفر در این صورت ،ولی اگر از رنجهاي من ذهنی بود، از رنجهاي هم هویت شدگی ها بود

و دوکی هم که این حضور دورآن تنیده می شود، ببینید چی دارد می ،شکست، این ریسمان حضور بریده شد

ن آگوید، همیشه باید این وصل و این حضور، به صورت نخ ما می کشیم از آن ور، از طرف زندگی می آید، و ما مثل 

وارد چهار بعدمان می کنیم، خرد زندگی وارد فکرمان و،ور را می گیریم، فکر می کنیمحالت نخ تابی، ما این حض

دوك در اینصورت این ریسمان پاره شده و،اگر می گوید آن گریه از رنج تن بود. می شود، وارد عمل مان می شود

مراه است، با خرد زندگی دوك شکسته، یعنی تمام این چهار بعد ما و کار ما در این جهان با درد ه. هم شکسته

.همراه نیست

این مطالب را بخوانید و ،و من امیدوارم شما دباره بروید،ان شاء اهللا که این ابیات موالنا به دل و جان شما نشست

.بینشی در شما بوجود می آوردکه مجموعه این ابیات چهدخودتان تامل کنید، تا ببینی
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حضور در تلگرامگنجهاي هلینک متن کامل برنام
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