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233مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کجاست ساقیِ جان؟ تا بهم زند ما را

بروبد از دلِ ما فکرِ دي و فردا را

چنو درخت کم اُفتد پناه، مرغان را

چنو امیر بباید سپاه سودا را

صد هزار پريروان شود ز ره سینه 

چو بر قنینه بخوانَد فُسونِ احیا را

هايِ خوشش؟کجاست شیرِ شکاري و حمله

که پر کنند ز آهويِ مشک صحرا را

ز مشرقَست و ز خورشید نور عالم را

ز آدمست در و نسل و بچه حوا را

کجاست بحرِ حقایق؟ کجاست ابرِ کَرَم؟

راهايِ روان داده است خاراکه چشمه

کجاست؟ کان شه ما نیست، لیک آن باشد

که چشم بند کند سحرهاش بینا را؟

چنان ببندد چشمت که ذره را بینی

میانِ روز و نبینی تو شمسِ کُبري را

ز چشم بند وِیست آنکه زورقی بینی

میانِ بحر و نبینی تو موجِ دریا را
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تو را طپیدنِ زورق ز بحر غَمز کند

جنبشِ مردم به روز اَعمی راچنانکه 

اي خَتَم اهللا، خداي مهر نهدنخوانده

همو گشاید مهر و برَد غطاها را

دو چشم بسته، تو در خواب نقش ها بینی

دو چشم باز شود پرده آن تماشا را

عجب مدار اگر جان حجابِ جانان است

ریاضَتی کن و بگذار نفسِ غوغا را

پروانهعجبتر اینکه خالیق مثالِ

پرند و نبینی تو شمعِ دل ها راهمی 

چه جرم کردي اي چشمِ ما که بندت کرد؟

بزار و توبه کن و ترك کن خطاها را

سزاست جسم به فرسودن اینچنین جان را

سزاست مشیِ علَی الرّأس آن تقاضا را

خموش باش، که تا وحی هايِ حق شنوي

که صد هزار حیات است وحیِ گویا را



# Programگنج حضور733شمارهبرنامه 733

4: صفحه

:کنممیشروعموالناشمسدیواناز233غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

233مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کجاست ساقیِ جان؟ تا بهم زند ما را

بروبد از دلِ ما فکرِ دي و فردا را
ما دلازوبزندبهمراماذهنیمنوذهنیترتیباینکهکجاست؟خداستیازندگیرمزکهجانساقیگویدمی

اینکه. بکندجارویعنیبروبد.بکندرا جاروآیندهیعنیفردافکرهايوگذشته،یعنیدیروزفکرهايمامرکزیا

اینعمداًموالناکهکنیم،تأملقدريکهداردمیوااینبهراماواست،ذهنیجان؟ سؤالساقیکجاستگویدمی

چرااینکهبهبدهدتوجهخواهدمیوبینیم،نمیمارازندگییاجانساقییاخدادالیلیبهکهکند،میراسؤال

بینیم؟نمی

اوازاگروهستیم،جانساقییاخدائیتیاهوشیاريجنسازماحالتترینعمیقوتریناصلیدراینکهبراي

او. کردیممیتجربهرااولحظهایندرعیناًاینکهبراي.کردیمنمیراسؤالاینبودیم،زندهاوبهبودیمآگاه

القاراآرامشوشادياینمادراستآرامشوشاديجنسازکهاوبنابراینوکردمیبیانبودیمماکهراخودش

.کردمیزندهکرد،می

سؤالاینبهذهنبوسیلهاگرکه: بگویدمابهخواهدمیموالناجان؟ساقیکجاستبیتچهارمیکهمیندرپس

وسؤالهمینبلکه.نیستجانساقیاینو.دیدخواهیدفکربصورتراجانساقییاخداشماپسبدهیدجواب

اینجوابش.کجاستندانیدونبینیدراجانساقیموقعهیچشماکهشدخواهدسببآنذهنی بهدادنجواب

ذهناًبخواهیممااینکهولی.شماستخودوشماست،اصلواست،حاضراینجاولحظهایندرجانساقیکهاست

آگاهوبشویمآگاهابديلحظهاینازوبشویمزندهاوبینهایتبهلحظهایندراگروهست،لحظهاینبلهبگوییم

.بشودانجامتبدیلاینبایدبلکهنیست،کافیبینیممیراجانساقیبشویم،بیدارذهنخوابازیابمانیم

گردیم،میخدادنبالفکرهاباوهستیم،ذهندرکهببینیموکنیمنگاهماکهکندمیواداراینبهراماسؤالپس

ایناتفاقمقابلدررامقاومتمانلحظهایندراگرکهدانیممیحالعیندرولی.هستیماوکهخودماندنبالو

دریعنیافتد،میمانذهندرلحظهایناتفاقکهکنیم،بازلحظهایناتفاقبرايفضایعنیکنیم،صفرلحظه
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وقضاوت،ازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمبشویم،تسلیمیاکنیم،بازاین فضاذهنماناتفاقاتمقابل

. کندمیجانساقیجنسازراماکاراینشرط،وقیدبدون

اینبهشویممیجمعآیندهوگذشتهازوهستیمجانساقیجنسازماکهشویممیمتوجهلحظهایندرپس

ذهنخوابازلحظهیکوشویممیآگاهاستزندگیکهابدييلحظهاینازلحظهیکپس.شویممیزندهلحظه

.برویمفروذهنخواببهدوبارهاستممکنالبتهوشویممیبیدار

وشدیمهویتهمجهانیاینچیزهايباجهاناینبهآمدیمهوشیاريبصورتمااینکهیعنیهمذهنخواب

است، حسبیرونچیزهايبهمربوطکهفکريچیزهايبههستیم،امتدادشماکهجانساقیهمینهوشیاري

عینکومرکزششدهآنشده،هویتهمیاچسبیدهچیزيهروآنها،بهچسبیدهودادهوجودحسداده،هویت

هاعینکاینچونبیند،میهمراخداوبیند،میراجهانهاشدگیهویتهمایندیدعینکازوقتیودیدش،

فکرآنازبعدوببیند،هاشدگیهویتهماینپشتازکهدیدنترتیباینبهو.بیندنمیراجانساقیاند،مادي

فکریکازمااینکهمثلدرست. آوردمیبوجودراذهنیمنبچیند،همدنبالمسلسلرااینهاشدگی وهویتهم

. آیدمیبوجودذهنیمندیگرفکریکبهپریممی

زشتیوقشنگهايگلکهآوریممیبوجودخودمانمشخصاتاززیباییگلیمیکمابیاید،بوجودذهنیمن

تشبیهپاركبهقبالًماراگلیماینواقعدرو.هستیمگلیماینیاذهنیتصویراینکنیممیفکرما.استرویش

باشداینطوريبایدایناست،امبچهایناست،همسرماینچینیم،میپاركمثلرازندگیمانماگفتیم.کردیم

واقعدراینها.باشدچیدممنکهاینطوريبایداینهااست،امخانهایناست،دوستمایناست،فامیلماین

تماشاراگلیمایندائماًوذهندراقامتاصطالحبهاینو.هستندذهنیآرایشهاي. هستندذهنیچیدمانهاي

.داردمینگهذهندرراماکردن

اگرایناینکهبرايشودریختهبهمبریزد؟ بایدبهمراترتیباینکهکجاست؟جانساقیکهگویدمیاالنو

زماندریعنیاند،آیندهوگذشتههايشدگیهویتهموفکرهابهمربوطهمهترتیباینبماند،اینطوري

ایمشدههویتهمبا آنهاماکهاینهاچونو.استرفتنیبینازبیفتدزمانبهچیزيهرکهدانیممیماو.هستند

آنهاحوشوحولکارهايوبینیممیراخدابینیم،میراجهانوکنیممینگاهمرکزماندرآنهاعینکپشتازو

.ترسیممیمااندرفتنبینازوتغییراندحالدرچوناینهاکنیممیسازماندهیچینیم،میدهیم،میترتیب



# Programگنج حضور733شمارهبرنامه 733

6: صفحه

فرم،بهکوچکچیزیکبهذهنیتصویرتوکردیمپیداکاهشوبینهایتیمیعنیخدائیتجنسازمادیگرطرفاز

حسادتنامبههیجانیدیگرذهنیمنهايباذهنیمنمقایسهاینازو.کنیممیمقایسهدیگرانباراخودمان

ساقیخواهدمیموالناکهاستچیزيایناصلیمشخصاتیاذاتواقعدرترسوحسادتپس.شودمیتولید

آندرها،شدگیهویتهمآندرترتیب،آندرمانریزد،بهماگرچونبریزدبهمبایدو.بریزدبهمبزند،بهمجان

خواهیمفکریکبهسرآخروکردخواهیمجستجوفکربصورتراجانساقیو.ماندخواهیمباقیذهنزندان

.شدخواهیمزندانیآنجادرورسیدخواهیمفکریکبهکرد،خواهیمشروعفکریکازهمیشهیعنی.رسید

هستلحظهایندروهمینجالحظه،ایندرشوتسلیمکهاستاینکجاست؟ جوابشاینگویدمیبنابراینپس

اساسبراوهمین کهوکنصبروشوتسلیموبریزدبهمراشماذهنیاین آرایشهايبگذارکندکارتورويبگذار

بهمراآرایشوقتیریزد،میبهمراآرایشاینشود،میوباشگویدمییعنیفَکان،کُنوقدروقضاقانون

راهاشدگیهویتهماینتدریجبهشوید،میاوجنسازهمینکهشماو.کندمیخودشجنسازراشماریزد،می

آیندهوگذشتهازیواشیواشکهبینیدمیکنید،مینگاهجهانبهجانساقیعینکپشتازودهید،میازدست

ترغلیظوهست،بزرگترذهنیمنچههرکهکنیدمیتجربههمرااینولحظه،اینبهآییدمیشوید،میجمع

.هستیدآیندهوگذشتهدربیشترشماهست،

اینجنسازولحظهاینبهآییدمیوهستید،آیندهوگذشتهدرکمترشماریزندمیهاشدگیهویتهمچههرو

هاشدگیهویتهماینمامرکزازاگرپساست،جانساقیهمیناز جنسلحظهاینجنس.شویدمیلحظه

درکههستندهاشدگیهویتهمایناینکهبرايبود،نخواهیمآیندهوگذشتهدردیگرمابرود،بشودجارو

.دهستنآیندهوگذشته

مالرنجشاین.کنیدمیتجربهرارنجشویکی،ازایدرنحیدهکهافتدمییادتاناالنمثالًاینکهیعنیچی؟یعنی

بهمربوطهماینبکنید،کاريیکهمشماکنیدجبرانبایدکهافتدمییادتانیکدفعهاست،پیشسالسی

مثالًدارد،وجودمنیکهدفایندرولیدیگر،ماهیککنیدفرضبرايگذارید،میهدفاالننهیا.استآینده

هدفیکاینکهباداردفرقواستمناینها.بنشینمآنجابدهیمنشانبه آنهاکنم،دعوترامردمبخرمخانهیک

زمانفقطندارد،دخالتذهنیمن.شدنخواهدپروازآنجادرمنوبخرمخواهممیخانهیککهبگوییبگذاري،

.هستساعتی
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گیرماندمیگذشتهدررودمیآدمیعنیروانشناختیزمانکند،میصحبتروانشناختیزمانبهراجعموالناو

ساعتیزمان.ذهنمتوکنم،میزندگیدارمآنجادررفتممننخریدمخانهحاالکند،میگیرآیندهدریاکند،می

برسم،به آن چه جوريکهراروششوراهببینیراهدفهابگذاري،هدفبرگردید،آنجابرویدشماکهاستاین

.گرديبرمیزمانرويهستی، میلحظهایندرهمیشهگردي،برمی.کنیمیبررسی

پریدمیشدههویتهمفکریکازشماکهموقعی استاینوکنی،اقامتزمانتويبرنگردي،زمانبروياگرولی

زمانبرویدهاموقعبعضیبشوید،فکردویاصندوقدوبینفاصلهازشمااگرشده،هویتهمفکریکبه

شدگیهویتهمبهمربوطکهراروانشناختیزمانخواهدمیموالناپس.ساعتیزمانشودمیآنبرگردید،

راشماگرفتاريوغصهوغمنکردیدراکاراینتاو. بکنیدراکاراینبایدشمایعنی.کندجارومامرکزازهاست،

.کردنخواهدرها

یکبهمامثالًوقتیاست،سادههستیدزمانجنسازشماهستید،زمانجنسازهستید،زماندرشماکهچرا

هماینبهایمچسبیدهماپستی،یکجایییکگذاشتندرامامقاممان،نظیرپول،مثالًنظیرچسبیم،میچیزي

بازنشستهمابعدباشیم،آنجاسال، سه سالدواستممکناست،زماندچارمامقامما،پستاینخوبهویتیم،

با چونبدهم،دستازرااینترسممیمناینکهودارد،ايدورهیکبشود،تمامیاآنجا،ازکنندبیرونیابشویم،

.هویتمهمآن

چه جوريمنبهمردمبینم،میراچیزهمهآنعینکپشتازمرکزمگذاشتمراایناینکهبرايهویتم؟همچرا

بلندچقدرراذهنیمنیعنی.دارداعتبارکافیياندازهبهپستاینآیاگویند؟میچیاالنکنند؟مینگاه

نقشاینبشود،سالشبیستکهامبچهپدري، خوبومادرينقشمثالًیا.استشدگیهویتهماینکنید،می

.نیستممادردیگرکنم؟چکارموقعآنمنبرودبچهخوبترسم،میشودمیتماممنمادري

فقط.نشویدهویتهمپدري و مادرينقشباتوانیدمیشماشدیم،هویتهمماپدريومادرينقشباچرا؟

وپدرمیامادرممنبگوییدکهنگذاریدمرکزتاندررانقشآنوبدهید،انجامپدریامادربعنوانراتانوظیفه

وتوقعاتچیزي،یکبابشویمهویتهماینکهمحضبهاز او،دارمراانتظاراینمناست،اینامبچهوظیفه

اینوبگیریم،دیگرانازداریمالزمماکهاستچیزهايآیدمینظربهانتظاروتوقعاینوآید،میبوجودانتظارات
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اینپسکنید؟میتوجه.کنندمیبدبختراماوکنندمیبروزنیستندحقیقینیازهايکهروانشناختینیازهاي

.استمهمخیلیبیت

اینبشویم،زندهلحظهاینبهبیاییبشویم،جمعبایدآیندهوگذشتهازبلهراحتخیلیگوییممیماکهچهگراما

تماماینجابهکارولیاست،آسانمفهومبعنوانهمگرفتنشیاداست،آسانگفتندربکنیم،بایدکهکاریست

شعرهايکنید،کارخودتانرويکه شماصورتیدراینکاروبدهید،انجامخودتاندرراتحولاینبایدشود،نمی

کاراینجلويتواندمیکهکندمیاشارهنکاتیچهبهموالناکهببینیدکنید،تأملوکنید،تکراربخوانیدراموالنا

چیزهایییکگیرد،میصورتزمانمروربهشماتدریجبهکنیدتکراروبدهیدگوشدرستوبگیردبگیرد، یادرا

ندهیدادامهاگر.کردخواهدکمکشمابهچیزهاآندانستنوبینش هااینکهکنیدمیپیدابینش هایییک

مرتبمابینندگانازبرخیکهکنمعرضهمین جاخدمتتانهمرااینوشود،نمیحاصلمنظورنکنید اینتکرار

کنیم؟بایدچکاراست، مابدماحالاست،بدماحالکهگویندمی

جسمیبعدیکما.کنندورزشبایدروزهرماچهاربعدو اینداریم،چهاربعدماکهبدانیدهمیشهشماببینید

بدناینبهسمومریختنازوبرسدبه آنخوبغذايبایدوکند،ورزشکند،حرکتبایدجسمیبعداینداریم

بافتهبهمماتنیاینجانبعدما،هیجانیبعدما،فکريبعدجسمی ما،بعدایناینکهبراي.کنیمخودداريباید

یکیگذاردمیخوباثربقیهرويبشودبهتراشیکیاند،شدهبافتههمبااستریسمانتاچهارانگار.اندشده

.گذاردمیبداثربقیهرويبشودخراباش

تحتهرروزماذهنیمناینودارد،فرقخیلیموالنازمانباکهکنیممیزندگیايپیچیدهجهاندرما

اولین.ماذهنوماتناینبهبریزداسترسوبدهد،انجامبدهايواکنشگرفتهیادکه،گیردمیقرارتحریکاتی

دفعروزهراستخرابحالتاناگرورزشبارااینبایدشماوریزندمیماخوندرسموماینکهاستایناثرش

موادیاخوردنمشروبکشیدن،سیگارمثلنکنید،بدنواردراسموموبکنیدورزشبخورید،سالمغذاي.کنید

.کندمیمسمومرابدناینهامخدر

ازبرخیيبوسیلهبدفکرهايالقايبد،اخباراخبار،مثلکنندمیمغشوشکهفکرهایی.بکنیدخوبفکرهايبعد

وقتبدهم،توضیحتوانمنمیتنهاشمابهمنزنید،میزنگمنبهاست،خرابحالتانشمااگرآشنایان،ودوستان

همینولی.کندبهترراشماحالکهدانمنمیدیگريچیزاینهاازغیرگویم،میراهمینهامنجاهمینکه،نیست
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نگذاریددارید،نگهسالمرافکرهایتانکنید،عملتوانیدمیشماآمده،بدستموالنامطالعهاینازکههاییتوصیه

.استدرستنکنید،آلودههمخودتانوکنند،آلودهدیگرانکنند،آلودهمردم

مثلبد،هیجاناترويمرتبودارید،نگهسالمتوانیدمیشمارااینهاکهاستریسمانتادوتنوفکراینپس

خودتانباحسادت،مخصوصاًمالمت،احساسگناه،احساستأسف،اظهارمثلحسادت،مثلترس،مثلخشم،

.کنیدپرهیزبگذاریدقرار

کهدفعههر.آیدمیو عشقفضاگشاییوتسلیمازخوباحساساتکنید،تبدیلخوباحساساتبهرااینهاو

بهیکدفعهزندگیلطافتزندگی،عشقوزندگیشاديوزندگیخرداتفاقی،یکمقابلدرکنیدمیبازفضاشما

ودهیدمیقرارموالناکنندهزندهابیاتاینمعرضدرراخودتانوقتیو.شودمیسرازیرشمابعدچهاراین

.شدخواهدبهترحالتانهست،مراقبهخودششعرهااینخواندناصالًکنید،میمراقبه

ورزشروزهررابعدمانچهاراینبایدمابدهیم،انجامراکارهااینازیکیماکهنیستکافیکهکنمیادآوري

راذهنتکرارشوکنیدپیدارااشمعنیبایددارد،وا میفکربهراشماچونموالناابیاتاینخواندنو.بدهیم

ایراندراستدوشنبهامروزمثالًشماکنم،میپیشنهادمنپس.کنیدمیهمذهنیورزششمااندازد،میبکار

اینکهمثلدرستدارید،سالشصتداریدسالپنجاهوکنید،یادداشتراامروزشعرهاياست،صبحشنهسه

کنید،تکراررویدمیپاركکنید،تکراربرویدراهکنید،تکرارراابیاتاینآنقدردارید،امتحاندیگرشنبهسه

یابدهید،امتحانخواهیدمییاشمااینکهمثلدرست.بشودبازابیاتاینخوبکهبشوید،حفظکهراابیات

.بگیریدیاداینطورياینها،بهبدهیددرسبرویدخواهیدمیاندنشستهنفرپنجاه

خانوادهبقیهبههمخوبیاثروشدخواهیدعوضشماتدریجبهبکنیدراکاراینداریدسالشصتپنجاهشمااگر

روندمیاستسالشاندوازدهسال،دهکهآنهاییمثالًهابچهکهشویممیمتوجهیکدفعهگذاشت،خواهید

تحتهستندوسطآنکههمکسانی.خوانیدمیکتاباست،سالتانشصتکههمشماخوانند،میکتابمدرسه

.گیرندمیقرارتأثیر

نیست،الزمبچگیدوراندرنیست،گیبچهبهفقطبعدچهاردادنورزشوخواندناینکهدهدمینشاناین

تجربهبعالوهوابیاتاینخواندنازدارید،زندگیتجربههستید،همخردمندشماچونواست،الزمهمیشه

توانیدمیکهکرد،خواهیدبرداشتچیزهاخیلیخانوادگیزندگیکلیطوربهوکاريزندگیازتانشخصی
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خوبزودحالتاناینکهبرايشمابهاستمنپیشنهاداینبله،. بکنیدکتابوتانخانوادهبهبدهیدبنویسید،

.شودمیخوبحالتانماههیکشمابکنیدراکارایناگربشود،

متعهدشماکهوقتیاستسادهنیست،سادههماست،سادههمگفتمکنیم،اجراعملدررابیتایناینکهاما

وقتیشودمیمشکل.عملدرآنهابردنکاربهوبرنامههربهدقتبهدادنگوشوابیاتاینخواندنبهشویدمی

ابیاتتعدادیکبیتاینازپسبدهیداجازه.کنیدمیشکیاخوانیدمیغیرمتعهدانهشود،میپرتحواستان

همشایدمقداريپس.دادخواهیمادامهراغزلکرد، وخواهمتکرارراابیاتایندوبارهبعداًبخوانم،مثنوي

رويدقیقخیلیمثنويچونببینیم؟توانیممیراخودماناشکاالتآیاببینیمخواند،خواهیممثنويزیادي

.بله.گذاردمیانگشتمااشکاالت

ماکهببینموبیند،میچه جوريراانسانکند،مینگاهزندگیعینکباموالناوقتیکهببینیمبدهیداجازهاول

اینوبینیممیذهنیتصویریکوبینممیگلیمیکوکردیم،درستذهنیمنآمدیمکهبینیم،میچه جوري

واقعدرکهراخودمانوکنیم،میدفاعاز آنودیگران،باکنیممقایسهوکنیمبزرگخواهیممیراذهنیتصویر

.درآوردیمتوصیفبهخدائیتیم

بهبشویم، بیاییمجمعآیندهوگذشتهاگرکهلحظه،ایندرراماکندمیتوصیفنمادهاییچهباکهببینیدموالنا

باقیبیداروبشویمبیدارذهنخوابازیعنیبمانیمباقیآگاهوبشویمآگاهابدييلحظهاینبهولحظهاین

:گویدمی.بیندمیچه جورينبینیم،راجهانشدگیهویتهمعینکپشتازدیگربمانیم،

3571مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اي همه دریا چه خواهی کرد نم؟

جویی عدم؟و اي همه هستی چه می
چکارباشد،ذهنهمینکهرانماینلحظه،ایندرهوشیارانههستی،جانساقییعنیهستی،دریااشهمهکهاي

وجودکهاي.استخداییهستیهستی،هستی، اینهستیهمهکهداري؟ اياحتیاجبکنی؟ چراخواهیمی

نمیرا؟ چراعدمکنیمیجستجواشهمهچراکنی؟چکارخواهیمیاستذهنیمنکهراعدمهستی،حقیقی

چرا.شوينمیوبشويتوانیمیلحظهایندرخدابینهایتبهوبشوي؟آگاهابديلحظهاینبهلحظهایندرآیی

خواهی؟میچیکاراینشوي؟ ازنمیبیدارذهنخواباز
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اي مه تابان چه خواهی کرد گَرد؟

زرداي که مه در پیشِ رویت روي
رافکرغبارواین گردرا،عشقرا،شاديرا،خردرا،خدااندازي؟میراکهنوربتابی،ماهمثلتوانیمیتوکهاي

راحسفقطکهآسمانخورشیدوآسمانماهبیرونی،هايماهاینکههستیماهییکتوکهايچکار؟خواهیمی

االنبتابیم؟توانیممیهستیم، مازندگیماههستیم،حقیقیماهیعنی ما.استزردرويپیشتکندمیتحریک

گردهاياینهاچیست؟اینها.حسادتواکنش،خشم،ترس،االن؟تابیممیچی.هستیمزماندرچرا؟. نهتابیم؟می

.ذهن استغباروگرد.استذهن

تو چرا خود منت باده کشی؟تو خوش و خوبی و کانِ هر خوشی
اولازکهشودمیجانساقیجنسازعمالًوشودمیآگاهابديلحظهاینازلحظه،اینبهآیدمیوقتیانسان

شاديهرمعدنوخودتهستیزیباخودت،هستیخوشتوگیرد،میصورتپیدرپیتسلیمباکاراینوبوده،

خوشیآید،میبیرونازکهاستخوشیهاییرمزتواندمیشراباینجادرکشی؟میراشرابمنتچراتوهستی،

.رسدمیذهنیمنبههایت،شدگیهویتهمبهمقامت،بهپولت،بهدادنپزازکه

خودتتو. نهتوست؟واقعینیازهايجهان،ازداردتوقعوطلبدمیذهنیمنکهچیزهاییاینکنیمیفکرتو

ازشمادارند؟چیآدمهاشدي؟آدمهاذلیلچراتوشدي؟بیرونیچیزهايذلیلچراتو.هستیشاديهرمعدن

ازکنیمیعبادتآنبهاشهمهکردید،درستهمذهنیخدايیکوخواهید،میخوشبختیآدمهاذهنیتصویر

.طلبیمیمصنوعیخوبیوخوشیاو

جان؟ ساقیکجاست:کردسؤالموالناچراداریم،وضعیتیچههستیمکجادرماکهدهدمینشانابیاتاین

کشد،میرابیرونیچیزهايمنتکشد،میبادهمنّتکسیاگرو. نیستذهنیچیزونیست،ذهندرجانساقی

.استزماندریعنیدارد،مرکزشدرشدگیهویتهمپس

آویزِ برتطوقِ اَعطَیناكبر فرقِ سرتتاجِ کَرَّمناست
خدایعنی.امآوردهراتوضیحشمندوبارههماینجاآمده،همسرپشتجلسهتقریباً چندبینیدمیکهراکَرَمنا

مثنويازاینکهبدونکند،میاشارهقرآنبهاستادانهچهموالنابینیدمیعباراتایندويهرداشته،گرامیراتو
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بایدهستیمسلمانتواگرو.استشاهدقرآنمهمآیهتادوکهآوردمیمایادبهکوتاهاشارهباو.بشودخارج

باقیبگذاردذهنتويخواهدنمیراتوکهاستاینهمداشتنشگرامیوداشته،گرامیراتوخداکهکنی،توجه

اَعطیناكطوقاَعطیناك،همینبداردارزانیتوبهراخودشبینهایتدربیاورد وذهنازراتوخواهدمیبمانی،

.استخدا، آویزانفراوانیبینهایتگردنبندیعنی

اینچیزهايگدايپسپادشاهیتوشده،گذاشتهسرتبرشود،میزندهخودشبهتودرکهالهیلطفتاجپس

ماستمرکزدرفراوانیبینهایت.بینهایتدهد؟میچقدرو.دهدمیتوبهبخواهیچههرخداباشی،نبایدجهانی

.نداریمخبرخدافراوانیاینازکردیم،پیداراچیزهادیدکردیم،پیدامحدودیتدیدوشدیمهویتهمماچونو

. تاج کرامت الهی بر تارکت نهاده شده است و گردن بند عطایاي ربانی بر سینه ات آویزان

.کهخواندمخیلیقبالًخوانممیراهاآیهاینسریع

70، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

 لَقَدلَىوع مفَضَّلْنَاهو اتنَ الطَّیِّبم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بیلًٰ◌ کَرَّمّنْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ مکَث

ایشان از مراد روانه داشتیم و به] بر مرکب[به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا 

.ایم چنانکه باید و شاید برتري بخشیدیمها روزي دادیم و آنان را بر بسیاري از آنچه آفریدهپاکیزه

هوشیارانهآنهاوشویممیزندهخودمانبینهایتوشویممیزندهخودمانبهآنهادریعنیداشتیمگرامی

یعنیمراد روانه داشتیم] بر مرکب[را در خشکی و دریا و آنانگوید،میخدارااینهابشوندآگاهماازتوانندمی

ذهنتوکههموقتیاست،هوشیاريبرسواراست،مراداسببرسواریکتاییدریايدریادرتواندمیانسان

برسواربشود،تسلیمتواندمیاستهوشیاريدراالنکههموقتیباشد،هوشیاريبرسوارتواندمیرودمی

.آیهاینطبقبرد،میخدابیرون،ذهنازبرودوبشودهوشیاري

الهی است،برکتالهی است،بخششالهی است،خردکهراقوتاینمرتبوها روزي دادیمو به ایشان از پاکیزه

فضايدرچهبرویم،یکتاییفضايبهبخواهیمچهباشیم،ذهندرچهدهدمیمابهتسلیمهنگامآیدمیآنوراز

روزيتوانیممیهمیشهجهان،اینبهوذهنبهبیایممواقعبعضیبدهیم،انجامآفرینشآنجاازوباشیمیکتایی

و آنان را بر بسیاري از کنیم،گداییبیرونازراخوشیهاآنکهبجايبخوریم،رااوسبببیشاديبخوریم،رااوخرد

برترهستیم،نباتاتازبرترهستیم،حیوانازبرترمایعنی.بخشیدیمایم چنانکه باید و شاید برتري آنچه آفریده
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آنهاازبرترنداریمخبرماشده،آفریدهکهچیزبگوییمبه آنهاحاالچیزها،ازخیلیازبرترهستیمجماداتاز

موقعیکاراینکهبینیدمی.شویممیآگاهاوازهوشیارانهماوشودمیزندهخودشبهمادرخداکهچرا.هستیم

:رابیتاینکهبرايهمینطورو.گیردمیصورتشویم،میآگاهابديلحظهاینبهولحظهاینبهآییممیماکه

)108(قرآن کریم، سوره کوثر

)1(إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ 

)1(را به تو عطا کردیم ) خیر و برکت فراوان ( همانا ما کوثر 

)2(فَصلِّ لرَبِّک وانْحرْ 

)2(پس براي پروردگارت نماز گزار و قربانی کن 

)3(إِنَّ شَانئَک هو الْأَبتَرُ 

)3(که بدخواه تو خود اَبتر است 

اشارههاآیهاینبهدارد، کردیمعطااوبهرافراوانبرکتوخیریعنیفراوانیبینهایتکوثر، یعنیماهماناگفته

کهحاال.کنقربانیمرتبراهاشدگیهویتهمیعنی.کنقربانیوگذارنمازپروردگارتبرايپس. کندمی

یعنیگذارنمازو.بردارمرکزتازهمسرپشتراهاعینکاینبیاتوکردهعطامابهزندگیرافراوانیبینهایت

توبدخواهاست،ضعیفترخیلیتوازذهنیمنکهبدانوکنبازفضالحظهبهلحظهشو،تسلیملحظهبهلحظه

منیکمادر.کندمیمقاومتبرود،بینازخواهدنمیکهذهنیمن.استذهنیمنتوبدخواهاست،شیطان

استفادهماديهايعینکاینازاینکهطریقازراماوکند،مقاومتخواهدمیمرتبکههست،موذيذهنی

.کندمنحرفراماکنیم،می

آنبیند،میچیزهاباشدگیهویتهمعینکبابیند،میدردعینکباکهکسیاند،عینکجوریکهمدردهاآن

ذهنیمنکهتوبدخواهببینی،منعینکبابشوي،مجهزمنبهاگرکهبگویدخواهدمی.کردخواهداشتباهآدم

ابترچیزهمینکهحالتیدر.استابترآناستناقصاینکهبراي.بکندتوبهکاريتواندنمیاستشیطانواست

.استچیرهمابه

ماچیزهمهگوییممیکنیم،میزندگیذهنیمانتصویرباآمدیماست،خدائیتمااصلیمنهستیمهوشیاريما

حفاظتاز آنهستیمراقبشتوکهچیزياینگویدمیداردکنیم،دفاعبایدآنازاستذهنیتصویراین
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بدانولی.گذاردنمیبشويجدااز آنبخواهیتواگروتو است،دشمنوتو استضداینکنیمیدفاعوکنیمی

.استعقلبیاستناقصتوبدخواهاینو.دهممیبینشتوبهمندهم،میخردتوبهمن.هستمپشتتمنکه

بینیممیبینیم،میرامانذهنیمناینناقصعقلبشویم،مجهزالهیخردبهبشویمتسلیملحظهایندرمایعنی

دروکند،مشغولخواهدمیرامافقطاست،عبثکهکندمیکارهاییدارد،توقعاتیخواهد،میچیزهاییاینکه

:بله.نفس غوغاگذاردمیرااسمشغزل

اند و او غَرَضجمله فرع و پایهجوهرست انسان و چرخ او را عرَض
فکرهايما،ذهنجملهازکندمیحرکتکهچیزيهرواستخدائیتاست،هوشیاريانساناست،جوهرانسان

عرَضجهاندرچرخدمیکهچیزيهرو.آورندمیبوجودراذهنیمنوچرخند،میشدیمهویتهمبا آنهاکهما

وبینهایتبشویمبشویم،آگاههوشیاريبهتوانیممیهوشیاريبعنوانمایعنیجوهریم،ما.استفرععرَض.است

من.استعرَضمافکرهاياست،تغییرحالدرکهچیزيهراست،تغییرحالدرعرَضنشویم،عرَضبهمتکی

بله؟است،عرَضمادردهاياست،عرَضماذهنی

بهاالنکهانسانیوبشود،زندهخدابینهایتبهکهمرحلهاینبهانسانرسیدنبرايبودندپایهوفرعندهمه

بهانسانکههستوبودهاینبرقراروبوده،عرَضکند،میتغییرکهچیزيهربوده،غَرضاوشودمیزندهحضور

مقصوداست،غَرَضاینوبشود،جمعآیندهوگذشتهازیعنیلحظه،ایندربشودزندهاوابدیتوبینهایت

.هستنداصلوضعیتهادهد،مینشانراوضعیتهاچرخدمیماذهن.کنیممیعملاینعکسماکنیدتوجه.ماست

.استاتفاقاتدستمازندگیبیفتد،بعدياتفاقاتشودمیسبباتفاقاتافتاده؟اتفاقیچه

بشود وتسلیممرتباگرانسانگویممیکهکنیممیاشتباهماکههاستاینجا. فرعبجاياصل،شدهعرَضیعنی

عرَضهاهمینحاالدارید،غصهبسیارمغموم هستید،شمایکدفعهکند،نمیاشتباهبدهدگوشموالناحرفهايبه

چهلمثالًمن:گوید کهمییکیآید،میذهنتوکهچیزيهر.گرفتهقرارتهدیدموردمثالًیارفتهبینازاشیکی

زندگیبینهایتبهبایداولاست این، توعرَضچیست؟اینخوبهستم،همخانمنکردم،ازدواجهنوزاستسالم

قراررا غَرَضکندمیتغییرکهچیزيآنشما.بدهدنشانراخودشتودرسبببیآرامشوشاديبشوي،زنده

تغییراتيبوسیلهماحالآیاکند،تعیینراتوحالبگذارد،اثرتورويکند،کنترلراشماآنگذاریدمیودادید
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اینهاکه،چههریامعلم،نقشمادر،وپدرنقشمثلنقشمان،شدیم،هویتهمکهچههرومقاممانمالمان،وبچه

.اندعرَضاینها.اندنقش

شدچیکنیم،مینگاهماهمیشهکهدهدمینشانراوضعیتهاکهرامتغیرذهنشمااگر.استاصلخدائیتپس

بله،.استاشتباهاینهارا،ماترسانندمیکنند،میتعیینراماحالآنهاشد؟ارزانچیشدگرانچیشد؟چی

اي غالمت عقل و تدبیرات و هوش

چون چنینی خویش را ارزان فروش؟
دیگرانازیابدهد،نشانشمابهتواندمیذهنیمنیعنیهستجهاندرکههوشیوتدبیروعقلهر: گویدمی

وفکرواردزندگیخردباشی،تسلیمحتیاگرباشی،زندهاوبهتواگرلحظهایندرچرا؟.اندتوغالماینها.آیدمی

قبلیفکرهايگدايچراتو.کندمیادارهراکائناتتمامکهخردي استهمانزندگیخرداین.شودمیعملت

.هستندهوشوتدبیراتوعقلاینهاآیدمینظربههستی؟ که

هستی؟فروشارزانچیفروش، برايارزانراخویشچنینیفروختی؟ چونارزانراخودتآنقدرچیبراي

کندمیتغییرکهچیزيهر.دهدمینشانذهنکهاتفاقاتهمینبهوضعیتهاهمینبهفروختیارزانخودت

ثباتهماناین. ثباتوتمکینوقوتدهندهاي: خواندیمرابیتآنباشدیادتاناگرهستیم،ثابتمااستعرَض

وتسلیمتواناییتمکین.بگیریمآنورازهمراغذاقوتباشیم،داشتهبایدلحظهایندرثابتریشهیکما. است

افتادهماهیشکمیونس:کهگفتمابهیونسداستاندر.بشویمتسلیمبلدیممابلدیم،ماماندن،تسلیمحالدر

عبادت:حاالگفتعبادتکنیم،عبادتنباشیم،بلدمااگریعنیکردنمیعبادتاگرکرد،میعبادتبایدوبود،

چیست؟ 

رافضاوگوییممیبلهلحظهایناتفاقمقابلدریعنی. گفتیمبلهماالستروزدر.الستروزآیتتسبیحچیست

ازوبکنیمتوانیممیاالنهممااست،یونستسبیحهمیناینواست،الستروزنشانههماناینکنیممیباز

ذهنماهیاینشکمقیامتتانبودیم،بلدراتسلیمیعنینبودیمبلدتسبیحمااگرگفت.بیرونبزنیمذهن

ماولی.بزائوندیاکندپرتبیرونذهنماهیاینشکمازراماخواهدمیزندگیلحظههرکهحالتیدر.ماندیممی

.شویممیگیجودهیم،میقرارمانهايشدگیهویتهمتغییرمعرضدرفروشیم،میارزانراخودمانمرتب
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خدمتت بر جمله هستی مفتَرَض

خواهد از عرَض؟جوهري چون نَجده
اینگویند،میحاالتااینکهبرايچرا؟کنند،خدمتتوبهبایدهستی،تمامهست،جهاندرکهچیزيهریعنی

خدمتهمهوبشود،زندهاوبینهایتبهانسانوبیاید،بوجودانسانکهاندآمدهحیواناتونباتاتوجمادات،

.کنیممیخدمتآنهابهکنیم،میپخشرااوبرکتوشویممیزندهاوبینهایتبهچونهمماالبتهما،باکنندمی

خواهد؟مییاريعرَضازچگونهانسان،دراستزندهخداياست،خدائیتاست،جوهرکههوشیاريگویدمی

هستیم،آرامشمنبعهستیم،شاديمنبعمایعنیدارند،مابهچشمهاعرَضيهمهکهحالیدریاري،یعنینَجده

ازدواجمنبابیایدشوم، فالنیمیآرامتربرسممقاماینشوم؟ بهمیآرامترباشمداشتهبچهاگرگویدمیچطوري

برساند،خوشبختیبهبرساند،آرامشبهرامنبایدفالنیام،کردههمازدواجمنرسم، نهمیآرامشبهمنکند

دربکندتواندمیتجسمکهچههرباچیزيازدیگریکیازکهکسیهربکند،خوشبختبدهد،منبههویت

.استاشتباهایناز او،خواهدمیشاديخواهد،میهویتخواهد،میذهنش خوشبختی

جارومامرکزازراآیندهوگذشتهجانساقیگذاریمنمیوببینیم،راجانساقیماکهگذاردنمیاشتباهاتهمین

بدترزنیممیبر همراخودمانچههرزنیم،میبرهمراخودمانخودمانمابزند،بهمراماگذاریمنمیو.کند

ماکهاستزندگیبفهمیمکهزمانیتاشود،میزیادترماهايدردشوند،میترمستحکمذهنیمنیعنیشویم،می

راماهماوکردههویتهمآوردهرامااو.راماکنددرستبگذاریمبایدبشویم،تسلیمبایدماوبدهدتکانرا باید

ولحظه،ایندربدهیمرضایتکنیمصبرباشیمتسلیمبایدماکندجاروراهاشدگیهویتهموبکندتواندمی

.گیردمیصورتلحظهایندراشهمه

***پایان قسمت اول *** 
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ذوق جویی تو ز حلوا، اي فسوسعلم جویی از کتب ها اي فسوس
رااوعینککنی،بازبشود،خألبشود،عدمبشود،خداجنسازدلتودوربریزيراهاشدگیهویتهماگریعنی

علمهویتیهمبا آنهااحتماالًودانیمیمهمکهچیزهاییازتواماآید،میهمدانشاینصورتدربزنی،دلبه

.افسوسهزارافسوس،یعنیفسوساي.خواهیمیعلمکتابهاازوخواهی،می

مثلزندگی،برکتزندگی،آرامشزندگی،شاديلحظهاینبجویی،زندگیازبایدراذوقحلوا،زتوجوییذوق

شیرینچیزهايمنظورحلواخواهی،میذوقحلواازتوامابعدت،چهاربهریزدمیوکندمیفورانتوازچشمه

فسوس،اياست،بیرونی

در سه گَز تن عالـَمی پنهان شدهبحرِ علمی، در نَمی پنهان شده
:گوید کهمیموالنامرتبباشدیادتاناگرشده،پنهانذهنیمنهمیندرعلمدریايیک

دهانبگشایدذرهآنناگهاننهانذرهیکیدرآفتابیکه
همایننگیریممحکموبشویمتسلیمبایدکهشدیممتوجهاالنما. ذهنتويشدهجمعنهایتبیاینیعنی

دریايهست،همدانشبحراینو. بشودنهایتبیبیرونبیایدذهنازباشیمماکهذرهاینتارا،هاشدگیهویت

میتوضیحخودش. شدهپنهانذهنتويشده،اي پنهانقطرهیکدرنمی،یکدردانشیدریاي. استدانش

شده،پنهانعالمیکمتر،سهگوییمکه میمقیاسنیست، گزبیشترگزسهکهذهنیمندرتن،گزسهدر: دهد

. باشیمماکهنهایتبیعالم

روا اینکهحسود،گرا،محدودیتاندیش،محدودماچقدرببینیدشمادانیم،میمحدودراخودمانماوقتیحاال

کهخداستبامغایراین:کهگفتقبالوباشندشادباشند،خوشبختکهداریمنمیروادیگرانبهنداریم،داشت

بهراخودشفراوانیخداواست،سرتکَرّمناتاجبشويزاییدهذهنازاگرلحظهایندروهستیخداجنسازتو

همهکسهمهبهکهاستکسیاندیشفراوانیاندیش،فراوانیهمباشیم،فراوانهمبایدمایعنی.بخشیدهتو

.کندبروزمادرنهایتبیایندهیمنمیاجازهوایمکردهمحدودراخودمانماولی. داردمیرواراچیز

تا بجویی زو نشاط و انتفاعمی چه باشد یا سماع و یا جِماع؟
خوش،الحانموسیقی،مثالبهکردنگوشیاگیريمیبیرونازکهخوشیهریاشرابمی،: کهگویدمی



# Programگنج حضور733شمارهبرنامه 733

18: صفحه

دراینهاذهنی،مندرداندمیمهمرااینهااینقدرکهتنکهبگویدخواهدمیاند؟چهاینهاجنسی،آمیزشیا

.داريتوقعزندگیداري،توقعسوداصطالحبهونشاطآنهاازتو. نیستندرقمیآید،میآنورازکهذوقیمقابل

خواهاي شد جاماي از خُمرهزهرهاي شد وام خواهآفتاب از ذره
خمرهیکازاست،شاديخدايکهزهره. خواهیمیوامذرهیکازآفتابیتوکهاستممکنچطورگویدمی

دیگرآدمهايازماگداییدنیا،ازماگدایییعنی.خواهدمیجاماست،مستخودششراب،کوچکخمشراب،

مخصوصابیرونجهانازماتوقعاتتمامبشویم،خوشحالمابدهندمابهچیزيیککنند،خوشبختراماکه

ببخشیمبایدمابگیریم؟وامشاديبخواهیمذهنیتصویریکازاستممکنچطورآفتابیم،ما. استتوهمآدمها

. جانساقیِکجاستکهنفهمیدیمماپس

بایدعمال! نهاست؟درستبگوییمذهنبههستیمماهمینطورولیهستیم،ما. ایمخودشماجان؟ساقیِکجاست

عینکوافتادهجامادرباوراینوعقیدهاینوقتی.آیدمیپیشراهدرکهاستاشکاالتیاینهاو. بشویمزنده

شادي،خدايکنیم،گداییخوشبختیبیرونیچیزهايوآدمهاازبرویممابایدکهماست،مرکزدروماستدید

آمدهباشد،داشتهشرابلیترمیلیاردهالیتر،میلیونهاباشد،داشتهشراببایدخروارهاکهآمده،آسماندرزهره

موالنا. استاینطوريبیرونجهانازماگدایییعنیبده،منبهشرابگیالسیکخداراتوکوچک،خمیکاز

.ایمنشناختهراخودمانماپس. بکندرامقایسهاینخواهدمی

آفتابی حبسِ عقده، اینت حیفکیفی شده محبوسِ کیفجانِ بی
همیناگرلحظهایندرماو. گرفتاندازهشودنمیراخدا. گرفتاندازهشودنمی. هستیمکیفیتبیجانما

کیفیتبهماکه. داریمنگهمانهوشیاريدربخوانیماینقدررااینها.کنیمعملخوانیممیموالناازکهراچیزها

منزندگیوضعیتکهاستاینمامنظوراست؟اینطوريمنزندگیچراکهگوییممیوقتییعنیآییم،نمیدر

پولمیزانچرااست؟اینطوريرئیس امباامرابطهچرااست؟اینطوريهمسرمباامرابطهچرااست؟اینطوريچرا

.ماستزندگیوضعیتکیفیتآنهانیست،ماجانآنهااست؟اینقدرمن

درایم،کردهباوروماست،زندگیهاچگونگیوهاکیفیتآنکنیم،میفکرچون. استکیفیتبیمااصلیجان

یکاست،عقدهیکحبسدراست،نهایتبیکهآفتابیکوشده،کیفیتمحبوسهمماکیفبیجاننتیجه

دارد،نجومیمعناياینها،عقده،حبسآفتابیالبته. استحیفاینو.استفکريگرهذهنیمناین. استگره
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. تابدنمینتیجهدرکرده،گیرگرهیعنیعقدهتويآفتابهستیم،آفتابماکهاست،همینموالنامنظورولی

هست،معموالدوروییباکهتوهمیومصنوعیوتقلبیچیزیکازخواهدمیبیند،نمیرانورشتابدنمیچون

. خاصیکیفیتیککنیم،جلوهخاصیجوریکشدههمدروغبهخواهیممیماذهنیمندرمثال

نشانمردمبهدالرصدمیلیونکنیممیفکرنداریمبیشتردالرصدماحاال. استخوبخیلیهمسرمباامرابطه

بهاگرهمدروغبهاگرکهراچگونگیاینرا،کیفیتاینولی. استدروغدانیممیهمخودمانداریم،دهیممی

دردبهدانیممیاالناعتباراینکهاستخوشیهمیناعتبارآنبدهند،اعتبارمابهدیگرانوکندجلوهدیگران

آنور،ازباید. خوردنمیمادردبهدروغشچهراستشچهحاالما،بهدهندمیمردمکهاعتبارهایی. خوردنمی

. استکیفیتبدونمازندگی. بیایدزندگی

وجودسبببیشادينهایتبیاینتويکهشویممیمتوجهشدیمنهایتبیماوقتیچه؟یعنیکیفیتبدون

. بشویمزندهاوبهبایدفقطرا،خدانهکنیم،تعریفتوانیممیراخودماننهما. کنیتعریفتوانینمیتوکهدارد،

:گویدمی. خوانیممیسومدفترازبیتچندحاال. خواندیمراآنها. بله

2074مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جمله تَلوین ها ز ساعت خاسته ست

رست از تَلوین که از ساعت بِرَست
هویتهمچیزيبااگرگویدمی. فرداودیروزفردا،ودي. آیندهوگذشتهگفتهاولبیتدرکهزمان،یعنیساعت

شودمیشدگیهویتهمآنجنس،آنبنابراین.شویممیآنجنسازمااست،زماندرچونچیزآنبشویم

میوشویممیهویتهمآنباماکهراهرچیزيیعنی.استزماندررنگاینو. استرنگیکاینوما،مرکز

دیدجوریکاست،جهتیکاست،رنگیکاینکنیم،مینگاهجهانبهآنعینکپشتازوما،مرکزشود

راخودمانماایم،کردهاوجنسازراخودمانما.استدرآمدهفرمبهزندگیِبلکهنیست،زندگیدیداینواست،

.استزماندراینوایمکردهرنگجنساز

می هویتهمآنباکههرچیزي، چیزهاستگیري تغییراندازهمعیارزمان. برخاستهزمانازهارنگگویدمی

اگر ، هستیمکیفیتبیجانماخواندیماالنکهدرحالیافتیمتغییر میبهو ما همتغییر،بهکندمیشروعشویم
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آنترساند،را میشماآن، استشدههویتهمجان، استتوهمیجان، جانآناستتغییردرحالشماجان

.نیستخدارنگیهیچ، استرنگ

توانایییعنیتمکین،ما داریمهمینطورکه، داشتیمتمکینقبالخوانیم،میراتلویناالنهمینباشدیادتان

مبدلاوبهوقتی، می شویممبدلاوبهتسلیم ما، تسلیم، تسلیماینازپس، ماندنباقیتسلیمو درحالتتسلیم

، داردنهایتبیریشهوشدهآگاهازآگاهیآگاهی،لحظهدراینشمایعنیثبات، آیدمیپیشثباتشویممی

.رودنمیبینازبودنوصلاین، هستیدوصلیعنیدارید،تمکیندائمادرنتیجه

یکبعدلحظه، شدههویتچیزهمیکبعدلحظهاست،منمرکزشدههویتهمچیزیکاالنیعنیتلوینولی

قرار اگرمرکز شماشدههویتهمچیزیعنیتلویناینکهبراي، ندارمتمکینمنو بنابر اینچیز هم هویت شده،

رنگاگر از اینکهو فکرکنیدآورد،میهمدنبالشدههویتهماین فکرهايکهبپرید،آنبهاز اینو شمابگیرد

واست،غلطتصورهااینکنید،حلتندتندکهبپریدتندو تندکرد،خواهیدحلرامسائلتانبپریدرنگآنبه

.برهیموآیندهازگذشتهماکهگذاردنمیبرهیم،ازساعتماگذاردنمیکههاستهمین

ساعت، برهیدازساعتکهباشیدو انتظارداشتهبروید،ساعتبهمرتببیاوریدخودتانفشار بهتوانیدنمیشما

خواهیمازساعتبکنیدکاررااینتنداگرتندکهو فکرکنیدباشد،تلوینکنیدمیهرکاريیعنی، زمانیعنی

.می گویدچهکنیدمیتوجه.شویدمیساعتاز جنستندتندکهدرحالیرست،

خواهیممدتیازپسکنیمبگذاریم، فکردرستکارهايحساببهرابکنیم، اینهاغلطکارهايتوانیمنمیما

، را بیشترکنیممقاوتمان، کنیمترقويلحظهبهرا لحظهذهنیمنتوانیمنمیما، ذهنیمناز؟ چهاز، رهید

، مرکزمانرابگذاریمآنهاهستندرنگیکهرکدامآنهابشویم،هویتهمآفلچیزهايبا، رابیشترکنیمقضاوتمان

کنیدنگاهدرستبایدشما، نیستچیزيهمچون، رهیممیداریممابگوئیمبعدکنیم،نگاهجهانبهآنهاازپشت

.باشدخودتانروينورافکنبایدهمهمیشهکنید،میچی کار دارید

هرلحظهشما، نیستچیزيهمچون، رهیممیداریمباهمحاالماکهو بگوئیمباشیمازجمعیکیتوانیمنمیو ما

تمکین هستید درحال، هستیددرتلوینیاهستیددر زمانهستید،درساعتکهباشدخودتانبهحواستانباید

.هستیدتلویندرحالیاهستید،تسلیمدر حال
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جمله تَلوین ها ز ساعت خاسته ست

رست از تَلوین که از ساعت بِرَست
میو آیندهگذشتهبهمرتبکهبینیدمیشمازمان برهد،، برهدزمانازکهبرهدتلوینازمی تواندکسییعنی

بایدشما.تصورکنیدتوانیدرنجش انمیلحظهاینذهنتانبوسیلهوزمانبوسیلهشما.هستیددرزمانپسروید،

میخدا.کندمیزمانیبیجنسرا ازشمالحظه،دراینشماوشرطقیدبیتسلیم، شویدلحظهاینازجنس

.استزمانیبیجنسازخدا، نه؟ میرد

شودنمی، شویممیمتالشیهمهجائییک.استدر زمانماتناین، استدر زمانتن، بلهبه تن،؟ میریممیما

مال، شودمیمتالشیجائیدریکتارودمیجلوبههمینطوري، استدر زمانمنتنهمین، بماندتا قیامتتنی

.استدر زمانماهرچهار بعد، استهمینطورهمفکر، استهمینطورماهمه

و یککندمیتغییرداردچهار بعدشچونکنیم،میزندگیزمانبهمقیدتندر یکماکهاستولی درست

در کهدارد،وجودزمانبیهوشیاريیکجوهر،یک، زمانبهمقیدتندرهمینولیایستاد،خواهدهمجائی

.ماستمقصوداینو بشودزندهنهایتبیبهتواندمیخداست،کهزمانبیهوشیاري، زمانبهمقیدتنهمین

زمان هستیدعاشقاینقدرچراشما.کُشتخواهدراماتنساعت، نخواهیدچیزيساعتازشماکهبشرطی

ًعمدابایدچراهستیم،زمانبیکهما؟ ببینیدرنگهابوسیلهراو خداجهانخواهیدمیچراتلوین؟وعاشق

.خودتانازکنیدسوالبشویم؟زمانو از جنسچیزهابهبچسبیم

بگوئیمکههمینطوري.نیستآسانیاینبهجوابشجان؟ساقیکجاست، استکردهاولبیتکهسئوالیآنپس

، استرا بستهماچشمکهنکندگفته؟ کجاستگویدمیدرغزلهمخودش؟ کوخوباینجاست،لحظهاینبله

میهویتهمچیزيباآدمکهاستاینسحرش؟ چیستسحرش، بنددرامیآدمچشمسحرهایشگویدمی

، بینینمیراخدابینیمیشدگیهویتهمپشتازوقتی، ببینپشتشازگویدمی، درمرکزشگذاردمیشود

.سادگیهمینبه.بینینمیهمراخودتبینی،نمیراخدابینی،میدیگريچیزچون.شودمیبستهآدمچشم
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چون شوينماند، محرمِ بیچون چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوي
تغییرداردچونهستیم،کیفیت، هستیمچوندچاردرتنماکهگوید،میداردراچونبیوکیفبیهمانهمباز

یعنی نمی توانی بگویی که االن هوشیاري،، هستیمچونبیدرهوشیاري، جوهردر.استزماندرکندمی

باید، مااصلشاد است یعنی، کنیممیاضافهمارا هماینهایعنی، استشادهمیشه، استخوبهوشیاري همیشه

آرامش ، استشادي، استنشاطذاتشولیکنیم،توصیفبایدجوريیک، بزنیم دیگر نمی توانیمحرفییک

دارندهدوست، استخودشکنندهشناسائی، استعشق، استاست و زایشو خالقیتو خرد است،است،

.دیگراندراستخودشعاشقهمدارددوستراخودشهم، استخودش

وکیفیتدارايقسمتاینموقعآن، هستیدهمهدربودنهمینعاشقکهبینیدمیباشیدزندهاوبهشما اگر

، استمهمخیلیمابرايتغییراست،قابلکه، چونوکیفیتقسمتآناالنحالیکهدر، شودمیاهمیتبی، چون

، استآنطوريتانقیافههیکلتان آن طوري است،رنگتان اینطوري است،مثالشماگوئیممی، هستآناصل

می .نشودعوضکهنیستباوريهیچ، استدرزمانباورها، چیستباورهایت، هستیدکجائی، استاینتانهویت

فضاگشاییازطریقمی شوي؟بیرونچطوري، بشويبیرونلحظهساعتی یعنی، از زمانیعنیساعتازچونگوید

.تسلیمیا

از جنسبود،کردهزمانازجنس، بودکردهچونازجنسراماکهذهنیآنکهبییندمیدفعهیکنماند،چون

است، پساینطوريبعدلحظه،استاینطوريبعدلحظهاست،اینطوريلحظهاین، می کندتغییریعنی هیزمان

شدنیعوضتوکهمی شويمتوجهدفعهیکبشويتسلیماگر، شودمیعوضدارد، هیدارد، کیفیتچوناین

هویتهمچونما، هستینامیراتو، گذارداثر نمیتورويزماندرچیزهائیتغییرپسهستی،ثابتتونیستی،

، می کنندتعیینرامابینیشآنهالحظه وبهلحظهکنندمیتغییرهستند،یعنیدرزمانآنهاوچیزهاباهستیم

.نیستیممردنیماخودولیاست،مردنیماتناینبله، هستیممردنیماکنیممیفکر، ترسیممی

، شديچونبیمحرماینکهبرايماندنمیچونموقعآنگویدمی.نکردیمتجربهراخودماننامیراییحاالتاولی

آنجاکهکرمناآنفهمیمیحاال، هستیخداجنسازکهفهمیمی، شديیکیخدابایعنیشديچونبیمحرم

دارندتوبههمهچیزهااینکهبراي، چیزهاشاههستی،شاهتویعنی. چییعنیبخشیدهکوثراینکهوگفتمی

پس، شويمیاندیشفراوانیشوي،نمیاندیشمحدودپس.راخدافراوانیداريفراوانیوکنند،میتعظیم
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شانخداییحق، استشانحقشادياینکهدانیمیچونبشوند،شادهمهکهمی داريروا. داريرواداشت

. هستندچونبیجنسازهمههستند،بودنجنسازهمهچوناست،همهخداییحقشادي. است

عوضداردکندمیفکراینکهبراياست،ترسدچاراست،غمدچارنیست،شادفعالاست،چوندرکهکسیآن

میراذهنبیند،میرااتفاقاتلحظهاین. داندمیاصلرااتفاقاتاینکهبراي، شدهاتفاقاتجنساز.شودمی

، اتفاقاتنههستیمآنماکهحالتیدربیند،نمیراآندربرگرفتهرااتفاقاتآنوراذهنکهرافضاآنولیبیند،

:گویدمیداردببینیدبهبهتواند،نمینداند،آدمکهاستچیزهاییاینها

ساعتی آگاه نیستساعت از بی

زان کش آن سو جز تَحیّر راه نیست
زماندچارتوباشد،تغییرحالدرمرکزتومرکزتبشودچیزيبابشويهویتهمشمااگر، زمانیعنیساعت

، خدا، زمانبییعنیساعتبیکنی،نگاهدیدآنبااگر، شديچیزهاجنسازشدي،اتفاقاتجنسازیعنیشدي،

آگاهابديلحظهاینازبیاییم؟ شویممیزمانبیکیما. زمانییعنیساعتیبی. ببینیتوانینمیراهوشیاري

برگردیم،برویمآیندهوگذشتهبهتوانیممی. نرویمروانشناختیزمانبهنرویم،زمانوجههیچبهیعنیبشویم،

.گردیمبرمیآیندهوگذشتهبهرویممی، ثابتیماینجامستقریم،اینجاولی

قطع، نداریملحظهایندرايریشههیچ، ذهنبهافتادیمشدیمکندهریشهازاآلنما، شویمنمیکندهریشهاز

فکربصورتلحظهاینببینیداینکهبراي؟ شدیماینطوريچرا، آیندهدریاایمگذشتهدریانتیجهدروشدیم

، دیگرفکریکآییممیبیروناینجااز، دیگرفکریکبهپریممیوبندیممیرافکردوفاصلهشویم،میبلند

بشویدبلندشمااگر. استساعتیبیاست،زمانبیفکرتادوبینفاصله. استبستهفکرتادوبینفاصله

چیاین. استزمانیبیبعدشبالفاصلهبشناسد،تواندنمیاین. استزماندراست،ساعتدراین، فکربصورت

چیزپریم،میدیگرفکریکبهفکریموقتیکهاستهمینبراي.استفکرکهراخودشجنسشناسد؟میرا

.شناسیمنمیدیگر

است،حیرانیاست،حیرتاین، بشویمفکردوفاصلهجنسازتسلیم، تسلیماثردرمراقبهاثردرلحظهیکاگر

فکرچون، ایناستجوريچهکهکندتجسمفکرتواندنمیدیگرافتد،میکارازفکر، شویممیچونبییعنی

آنوبشناسد،تواندنمیفکریعنیحیرانی.شناسندهبعنوانافتد،میکارازفکربنابراینبفهمد،راآنتواندنمی
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بیجانوبشناسیمرازندگیتوانیمنمیفکرهابوسیلهماکهشویممیمتوجهبینیم،میلحظهآندرماراتجربه

شناختبرايکنیماستفادهفکرهابینهشیاريهمینازمجبوریمماپس.بشناسیمهمراخودمانکیفیت

. استهمینهمموالنامنظوروخداوخودمان

میپیدادسترسیفکرتادوبینفاصلهبهشماوقتی. لحظهایندرفکر،دوتابینفاصلهدر؟ جانساقیکجاست

کهبودهسادهچقدرو.خداستاینکهبراياست،عمیقبینهایتفکرتادوبینفاصلهکهشویدمیمتوجهکنید،

میفکر؟ کردیممیفکرتندتندمااینقدرچیبراي، کنیمآرامرافکرهااینمابودکافی، بشویمزندهاوبهما

، اندبیرونیچیزهايبهمربوطفکرهاایناینکهبرايشویم،میترخوشبختبکنیم،فکرتندتنداگرکهکردیم

. نیستاینطورنهفهمیدیمحاال، رسیممیخوشبختیبهبیاوریمدستبههمرابیرونیچیزهاي

همآنهاباکههستیمچیزهادنبالکمتروکنیم،نمیاصالیاکنیممیمقاومتکمترکنیم،میقضاوتکمترپس

بشويهویتهمآنهاباکنی،انباشتههرچهکهانددادهیادمابه. کنیمزیادراانباشتگیاینبلکهتابشویم،هویت

بیشترهرچهفهمیممیاآلن. استخوشبختینشاناینوداري،چیزهاخیلیچونشودمیبزرگمرکزت

اینها، آنبهبپریمآنازآنبهبپریماینازبایداینکهبرايشویم،میتربدبختبشویم،هویتهموکنیمانباشته

.بلهاست؟درستگرفتند،کنترلزیرراما

برمییکتاییفضايازفکرهاکهبگویدخواهدمیقسمتایندرموالنا.بخوانمبیتچندبدهیداجازهدوباره

پشتازماآنموقعوشویممیبلندفکربصورتماوقتیمخصوصابیرون،آیدمیآنجاازفکروقتیوخیزند

بینیدمیپس. بشناسیمشود،میبلندآنجاازاندیشهکهرایکتاییفضايتوانیمنمیکنیم،مینگاهفکرعینک

:گویدمی. کندمیکمکمابهکههستتسلیموتوکلبیشترکه

1136مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صورت از معنی، چو شیر از بیشه دان

دانیا چو آواز و سخن ز اندیشه 
فکربصورتکهصورتیهر. بیرونآیدمیسکوتازصداگوییممیاینکهمثلبیرون،آیدمیمعنیازصورت

این، بیرونآیدمیبیشهشیر ازبیرون؟آیدمیکجاازشیرگویدمی. خیزدبرمیعدمیکازاین، درمی آید



# Programگنج حضور733شمارهبرنامه 733

25: صفحه

.آیدمیاندیشهازبینیدمیکههمینطورسخنوآوازیاو. صورتیهر، بیرونآیدمییکتاییفضايازهمصورت

است؟درستآید،میبوجوداندیشهازهمماسخنوآیدمییکتاییفضايازاندیشهپس

این سخن و آواز، از اندیشه خاست

تو ندانی بحرِ اندیشه کجاست
بحرخواهیممیما، بشناسیرااندیشهبحرتوانینمیتوکه، دوممصرعهمینبخاطرشایدخوانممیرااینها

منشاءشودمیذهنیمنبشناسیم،رااندیشهبحروقتی.افتیممیاشتباهبهبشناسیم،فکرمانبارااندیشه

یعنیکند،میاسیررامافکر، کنندهفکرشویممیذهنیمنبعنوانما، شوندمیدارمنفکرها، مافکرهاي

وخیزدبرمیاندیشهازآوازوسخناینگویدمی، بله.کنیمدرستذهنیمنخواهیمدائما میهشیاريبعنوان

اماکجاستاندیشهدریايکهبشناسیتوانینمیفکرباتو

بحرِ آن دانی که باشد هم شریفلیک چون موجِ سخن دیدي لطیف
میتسلیموقتیچوننشویم،اتفاقجنسازولحظهایناتفاقمقابلدرکنیمفضاگشاییوبشویمتسلیممااگر

اندیشهمنشاءاتفاقآندیگرآنموقع، شويمیاتفاقاطراففضايجنسازشوي،نمیاتفاقجنسازشوي

آنشويمیمتوجهبینی،میرالطیفاندیشهوقتیگویدمی.شدلطیفاندیشهموجکهبینیمیبعد.نیست

.استشریفهماینبیرون،آیدمیکههمدریاییبیرون،آیدمیآنجاازآنکههمبحري

یاشويمیزندگیباموازيوقتیپس. یکتاییفضاي؟ کجاستیعنیزیباستهمایناستپاكهماین

ایناتفاقکهدهیمیتشخیصاینجاشوي،نمیزندگیجنساز، لحظهایناتفاقمقابلدرکنیمیفضاگشایی

ذهناتفاقدربرگیرندهفضايجنسازشماوگرفته،قراربزرگتريفضايیکدردهدمینشانذهنکهلحظه

است،دیگرجوریکشود،میتولیدذهنتاندرکهاندیشهموجسخن،موجکهدیدخواهیدآنموقعدرهستید،

.بله.اندیشهاینآید،میپاكیکتاییبحرازاینواست،هویتحسبدوناست،منبیهمذهنتاناینکهبراي
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چون ز دانش، موجِ اندیشه بتاخت

از سخن و آواز، او صورت بساخت
صورتوسخنبهشودمیتبدیلاندیشهموجشد،بلنداندیشهموجاستیکتاییفضايکهداناییمرکزازوقتی

فکربهفکروشودنمیتجربهفکردوتابینفضايهیچکهسخنیباداردفرقسخنجوراینشود،میساخته

زماندرکهبیندیشیمطوريتوانیممیاآلنمایعنی.استقدیمیفکرهايبافندهذهنیمنواستپیوسته

.کندتسخیررامازماناگرگوید؟میشعرجوريچهموالنامثلنباشیم،

دهیم،میادامهراکارهمینوپریممیدیگرفکربهفکريیکازوقتیمی دهیم،ادامهداریمراکهنگیماپس

پریدنازباکاراینوبسازیمراآنبایددائماهستیم،آنماکهکندمیتظاهرورا،ماکندمیاسیرذهنیمناین

، دردهاستبهمربوطفکرهاياست،زمختنیست،لطیفهممافکرهايو.گیردمیصورتدیگرفکربهفکر

. استآیندهوگذشتهبهمربوطفکرهاي

ازراآیندهوگذشتهفکرهاي، راآیندهوگذشتهبیایدبایدجانساقی:کهگویدمیدارداولبیتهستیادتان

راچیزهاخیلیاینکهعرض کردم برايشوند؟نمیموفقآدمهاچراولیآید،میسادهعملدر. کندجارومادل

بارپانزدهدهبایدراقسمتهااینازهرکدامشما، بخوانندخیلیبایددانستنزمانهمبرايوبدانند،زمانهمباید

دررادانستناینودانید،میهمزمانراچیزهااینهمهکهبینیدمییکدفعهکنید،تاملآنرويبخوانید،

. شویدمیمتوجهروید،میکهآیندهوگذشتهبهکهشویدمیمتوجهدارید،نگههشیاریتان

درآوازيوسخنوقتی.شویدمیمتوجهششماآیدمیگذشتهازدرديیکآیدمیگذشتهازفکريیک

بی، بیرونآیدمیزمانیبیاینازیاسازد،میزماندرذهنیمناینکهفهمیدمیشودمیبلندیکدفعهذهنتان

کنیممیمقاومتکهعلتاینبه. هستیمآنما، خداوزندگیازنیستیمدورما. استیکتاییفضايهمینزمانی

اینهاهستند،زماندرشدگیهاهویتهماینوهستند،کنندهقضاوتمافکرهايوداریممینگهراذهنیمنو

.می آوردبوجودراهیجانهاسایرودهد،میترسمابهعینکاینوهستندماعینک

پیوستهبهمزنجیرمثلیعنیآمیزوسواسواتوماتیکوکنندهکنترلودارمنکردنهايفکرجوراینوهیجانها

رويپوشاند،میرالحظهاینرويپوشاند،میراخدارويآن نداریم،رويکنترلاصالًکنیممیفکرتامااست و

.پوشاندمیرامااصل
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موج، خود را باز اندر بحر برداز سخن، صورت بزاد و باز مرد
فضايایناز:گویدمی، بلعدمیراصداسکوتدوبارهبیرون،آیدمیصداسکوتازبینیدمیکههمینطور

بهشمابنابراینپس.بلعدمیفضاهماندوبارهوکند،میایجادراسخناندیشهوبیرونآیدمیاندیشه، یکتایی

جوريچهمابگویدخواهدمی. ماندمیتوهمشمیردمیخودش. ماندمیبچسبیداگر. بچسبیدنبایدفکريهیچ

اگر. استگذشتهادامهآیندهایم؟ اوالافتادهزمانبهجوريچهماندارد،دوجوگذشتهاصال. افتیممیزمانبه

زندهمابراي، شدهتماماتفاقات. اندزندهماذهندرولیاندمردهچیزها. ماندنمیهمآیندهبشود،انداختهگذشته

راماذهنیمن، گذشتهشدگیهايهویتهمهمیناینکهبراي؟ چرا. هستیمزماندرمااینکهبرايچرا؟.هست

بله. هستیممانذهنیمنکنیممیفکرما. دهدمیتشکیل

باز شد که انّا الَیه راجِعونصورتی آمد برونصورت از بی
از حضرت خداوندي و ذات بی یعنی همه موجودات. صورت هاي جهان همه از عالم بی صورتی پدید آمده است

.چون و نامتعین او سر بر آورده اند و دوباره به سوي او باز روند

بهتبدیلبعدوبیرونآیندمییکتاییفضايازفکرهاکههمینطور، بیرونآیدمیصورتیبیازصورتگویدمی

فرمیبیفضايازصورتیبیازصورتیهرگوید،میصورت. آنجاگردندبرمیدوبارهفکرهاوشوند،میسخن

فرماینتويکهحالیدرماکهبگیردنتیجهخواهدمیموالنااینازحاال.آنجارودمیدوبارهبیرون،آیدمی

ایندروهستیمزندهحالیکهدر، بیرونآمدیمفرمیبیازبیرون،آمدیمصورتیبیازهشیاريبعنوانماهستیم،

. باشیمبدناینتويهنوزوبشویم،یکیفضاآنبابرگردیمتوانیممیهستیم،فرم

راخودمانزمانیبی، استزمانتويفکرماناست،زمانتويبدنمانبینیممیحالیکهدرگفتمکههمانطوري

ازتوانیممیماپس. استلحظههمین، زمانیبیوصورتیبیاین. هستهمزمانیبی، صورتیبیآن. کنیمحفظ

برگشتیمزماناز، زمانبهرفتیمماصورتایندروبایستیم،لحظهایندر، لحظهاینبهبیاییمآیندهوگذشته

رااولشقسمتشایداینطوريولیشنیدید،خیلیشماراراجعونالیهانااینوزمانبیلحظهاینبهدوباره

.نشنیدید
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156، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَالَّذینَ

.گردیمما از خداییم و به او باز مى: و بگویند) صبر پیشه کنند(کسانى که به حادثه اي سخت دچار آیند 

اوبسويبرگشتاین. دارددیگريبرداشتیکموالناهستهماگریانیست،یاجسمی،مرگبهمربوطآیهاین

دارندهمهاینهاکهشدیمهویتهمچیزهاییبامااگرپس. شدگیهویتهمازپسداندمیهشیاريبرگشت، را

باصورتشانبامویشانباشانزیباییبابدنشانبامردم، ماتنجملهازهستند،زماندریعنیکنند،میتغییر

هویتهمچیزيهرباو.هویتندهمکنند،مینگاهآینهتويآیند،مینظربهکهآنطوري، شانسنباشانهیکل

.مرکزتاندرشماعینکشودمیبشوي

کهبدانیممانهمهبایداینصورتدروشویم،میدچارسختیحادثهبهمادارد،برمیخداراعینکهااینوقتی

یاآگاهیمیاکندجارورامامرکزخواهدمیخداوقتیبکند،جاروخواهدمیرامامرکزکهاستعلتاینبهاین

بمانیم و احساس ظلم بکنیم و شکایت بکنیم، ولیباقیناآگاهکهاستممکنموقعییکناآگاهیم،اگر. ناآگاهیم

داردیکیرامامرکزکهشویممیمتوجهمانوشتهموالناکهابیاتییاقرآنآیهمثالاین،بهنسبتباشیمآگاهاگر

:گویدمیفهمیم،میهنوزداریمرااولبیت. دهدمیتکان

راآنازیکیداریمشدگیهویتهمخیلیکشد،میرایکیزندهمبهرا،مازندهمبهتاجان؟ساقیکجاست

کهبدانیدبایدکههستموقعآنشوید،میدچارعظیممصیبتیوسختحادثهبهشماذهنینظرازو.داردبرمی

بایدبنابراینپس. برگردیدهستیدتناینتويهنوزکهحالیدراوسويبهشماکهگیردمیصورتداردکاراین

خدابله،هستند،زماندرکهراماديمراکزاینکهکنیدهمکاريخودتانوبکشیدریاضتبایدکنید،صبر

ازماکهبگوییدوکنیدمیهمکارياوباشماویکییکیکندمیجاروداردجانساقیبنابراینبردارد،خواهدمی

. ایدزندهکهبگوییدبایداالنهمینیعنیگردیم،میبازاوبهوخداییم

اوسويبهداریمورفت،شدگیهاهویتهمازیکیخداییمازمارفت،شدگیهاهویتهمازیکیخداییمازما

.استزندگانبرايبیشترکاربردشولیخوانند،میمردگانبرايراآیهاینکهچهگر. گردیمبرمیهوشیارانه

.دادتوضیحموالنابینیدمیکهطورهمین



# Programگنج حضور733شمارهبرنامه 733

29: صفحه

داردورسیدهجانساقیکههستیدهوشیاراالنشماکنید،عملخواندیم،االنکهچیزهاییهمینشمااگراما

قدراینآموزشهاباداشتیدمیبرخودتاناگردارد،میبرراهاعینکاینیکییکیوکند،میپاكراشمامرکز

اینوکنید،میتحملرادرداست،آوردردتانذهننظرازهاعینکآنبهچسبیدیمچونولینداشتمصیبت

دیگرعبارتبهخیزد،میبرشریففضايازفکرهاآید،میکجاازهافکرگفتیماالنهمیشه،کهدانیدمیهم

باهایش،قضاوتباکهاستکمانیکمان،بهترینوهستیم،کمانماگویدمیموالناواندازد،میخدارافکرها

وبیندازدشماطریقاززندگیرافکرهابدهیداجازهبایدشمایعنینکند،تیراندازکاردردخالتهایشمقاومت

.کنیدصفررامقاومتلحظهبهلحظه

615بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول، 

ما رمیت اذْ رمیت: گفت ایزدتو ز قرآن بازخوان تفسیرِ بیت
تیرخداواندازي،میوقتیاندازي،نمیتیرتوکهقرآنازبخواندوبارهراآیهاینهرحالبهاین،بروتوگویدمی

.اندازدمی

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال 

َ َرَمٰى َوَما َرَمْیتَ …  ِكنَّ هللاَّ …إِْذ َرَمْیَت َولَٰ

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

راکائناتکهاستخرديازپریکتاییفضايکهیکتاییفضايازفکرهابرخواستندرراآیهاینکاربردموالنا

بایدهمیشهتوبنابراینو.کندپرتابرافکرهابکند،فکرتوطریقازکهاستاینهمکارشیکوکندمیاداره

:راصحبتهاهمینکندمیمعنیشعراینو.بپردتوازفکرهااینازبدهیاجازهوباشیتسلیمحالدر

ما کمان و تیراندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست
تیرخدااینکهیکی: استفکرجوردوکنیدتوجهاست،آنازفکرهااینهمیشهکنیمفکریعنیبیندازیم،تیراگر

ماعقلبهانداختنتیرازمقداریکآمدنباالبایاکنیم،میمقاومتیادهیم،میتکانراکماناینماواندازدمی

تسلیمکنیم،میبازرافضاکنیم،میصفررامقاومتمانکنیم،میصفرلحظهایندرراعقلماننهیاشود،می

. بشودانداختهتیربایدجوريچهدانیدمیاالنشما. بیندازدخداگذاریممیکنیم،میصفرهمقضاوتشویم،می

منباکنیدمیدخالتشماکهايدرجهبهبیندازد؟جوريچهخواهیدمیشمااندازد،میخداراتیرحالهربه
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. شدخواهدخرابشماکاراین تیراندازي،درکندمیدخالتهویتیمهمآنهاباکهدیدهاآنکهايدرجهبهذهنی،

کنید؟میتوجه

یکبکشید،زیاديدردباید. شدخواهدزحمتبهبشودجاروبشود،روفتهیابشودروبیدههماگرشمامرکز

تیرزندگیکهحالیدرداریم،نگاهراشدگیهاهویتهمدیدمااگر. شدخواهدبیهودهدردهاایناززیاديمقدار

خالصهحسابیدرستفکرمایعنینشود،انداختهحسابیدرستتیرکنیم،خرابشدیدهاآنباواندازدمی

وما،فکربهبریزدزندگیخردبدهیداجازهبایدکند،نمیکمکمابهاینبیرون،بیایدمادیدهايازفکرنکنیم،

. هستیمتسلیمماکهاستموقعیاین

مادیدرسید،نخواهدسامانبهماکارکنیم،میکهباشیم،کمانبایدکهخدا،تیراندازيدرکنیمدخالتاگرما

راآنهامرتبهی. برداردراعینکهاآنکهاستاینآنکارهايوخدااندازيتیرکنیدتوجه. دیدنخواهددرست

وصافراشمامرکزخواهدمیبرداشت،راشدگیهویتهمیکزندگیاگر. گذاریممیدیگریکیماداردمیبر

.بگذارم، نهجایشدیگرچیزیهرفتدستمازاینواي. نکنیدجایگزیننگذارید،آنجارادیگریکیشماکندصوف

کنیدمیخرابراکارداریدمرکزتاندرعینکشماچههر:کهگویدمیموالناکهشودنمیترسادهاینازدیگر

.بیندازدتیردرستگذاریدنمیاینکهبراي

هویتهمفکربههمآنجاازوشدههویتهمفکریکبهبپریدشدههویتهمفکریکازکهکنیدفرضشما

درزیاديمقاومتیکپسخوب،نکنید،تجربهشمارالحظهاینموقعهیچکهببندیدرافکرهااینفاصلهشده،

فکرهااینتمامشود،نمیمسائلتان حلبکنید،توانیدنمیدرستیفکرشما.شماداریدخدااندازيتیرمقابل

.بودخواهدزامسئله

کجشمااندازدمیدرستاواندازد،میدرستهمیشهاندازش خداستتیرکهحاالکهکنیدفکرشما نباید

خودتانبهگردانیدمیبرراتیروطرفآنرفتاو،برودبایدطرفاینکنیدمیکجششمااندازدمیاوکنیدمی

کهدیگرغزلیکدر. بفهمیمدرستراغزلمانکندکمککهخوانممیدیگرغزلیکازبیتچند. کندمیاصابت

:گویدمیخواندیم،نظرمبههمقبالکه923هستاششماره
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923مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ما خمارِ خواب آلودرسید ساقیِ جان، 

گرفت ساغرِ زرین، سرِ سبو بگشود
خردتواندمیخدایازندگیهوشیارانهکهایمرسیدهايمرحلهبهمایعنیجانساقیرسیدخداست،جانساقی

بسازیعنیخمارآلوده،خوابهمهستیم،خمارهمماامابدهد،مابهشرابصورتبهرازندگیعشقوزندگی

بهزندگیخردوزندگیشرابنتیجهدرآیدمیزندگیشاديوزندگیخردازنشتیذهنی،مندرکردیممقاومت

بیرونشادیهايازونیستیمشادکافیاندازهبهیعنیهستیمخمار. کنیممیحملدرديیکمارسیده،کمما

رسیده،کمشرابمابهپسنکرده،شادکافیاندازهبهاصطالحبهراماهماینمردم،توجهوتأییدازایم،گرفته

.آلودهخوابهمخماریمهم

خوب،. هستیمذهنخوابدررا،چیزهااینهمهبینیممیشدگیهاهویتهمعینکپشتازیعنیآلودهخواب

ماکهنگیرد،راخداشراباستممکنپساست،خوبطرفیآنشرابشناسدنمیاوالاستخمارکهکسی

شراب اینبهنداریمعادتچونمابدهدکنندهزندهشرابشمابهخواهدمیخدالحظهاینیعنی. گیریمنمی

آنهاکردیم،عادتبیرونجهانازآوردمیزندگیکهداریمتوقعکهچیزهاییوبیرونتائیدوتوجهبهاشهمه

آلود،خوابوخمارماجان،ساقیرسیدگویدمیهمینبرايرا،شراباینشناسیمنمیکرده،خمارراماهم

آلودخوابوخمارشمالحظههمیننه؟یاهستصادقشمامورددرمصرعاینواقعابپرسیدخودتانازشمااصال

.هستبدحالتانکهرسیدهکماینقدرهموشرابهستیدودردهافکرهاخوابدرهستید؟

کهاینبرايهست،زرینخداساغرطالست؟چراگرفته،راطالازشدهساختهساغریعنیزرینساغرگرفت

بگشود،سبوسرزندگی است،خرداست،زندگیبرکتشراببهترینبریزد،تویشخواهدمیراشراببهترین

شمااگرکنید،مقاومتخواهیدمیشمااگرولیکنید،بازرافضاشمالحظههمینلحظه،همینبریزد،خواهدمی

بهنداريعادتپاشوي،توانینمیخوابازکههستیجوییانتقامدنبالدائماوداريکینهشمااگرخشمگینی،

لحظه،ایندربخوریدشمابهدهدمیداردریخته،ریزد،میداردکردهخماالنگویدمی.خداییشرابچنین

:گویدمیحاالدرسته؟بخور،راشرابکن،بازرافضایالحظه،اینبهبیاآیندهوگذشتهازیعنی
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صاليِ باده جان و صاليِ رطلِ گران

دهد به خُماران به گاه زودازودکه می
تمامبراينه،هست؟ایرانیانبرايفقطدعوتاینانسانها،جانکنندهزندهشرابعمومیدعوتیعنی

راجانبادهاینبایدخاصیعدهیککهداریمتوهمماپسکهایننه،است؟خاصیدینیکبرايآدمهاست،

کهشرابیاین.بزرگساغریعنیگران،رطلچیه؟عمومیدعوتو. استذهنیمنتوهماست،غلطاینبخورند،

بایدفقطبخورید،توانیدمیباشید،کردهکاريهرباشید،کیهرشمالحظه،ایندردهدمیشمابهخدااالن

انگشتتوگوید،نمیداري،کششکهچقدرهرتوانی،میچقدرهربخوري؟توانیمیچقدرو. بشویدتسلیم

.داردمابهبستگینه،دهم،میذرهیککهنریختهدانه

هویتهماینبایدبشوید،جمعآیندهوگذشتهازبایددیگرکهدانیدمیشما،شنیدیدامروزرامطالبهمهاگر

رااینهاافتید،میزمانبهببینیمآنهاطریقازاگروهستندزماندروشماستمرکزعینککهراشدگیها

برند،میخواببهراشمااینهااست،بیرونبهمربوطبینندگیرند و میمیکهايبادههااینچوندور،بیندازید

بهکنیدمیفکرمثالکههستندآنهااند،کردهخمارکههستندآنهااند،کردهآلودهخوابراشماکههستندآنها

.کردیدراکارفالنچونبدهند،خواهندنمیشما

کسیهر.ایمداشتهذهنیمنمانهمهکهچراخماریم،مانهمهمایعنی،مابهلحظه،ایندردهدمیخمارانبه

هویتهمراماآوردمیکهاستاینطرحشزندگییعنیکند،میشروعذهنیمنباجهاناینبهآیدمیکه

راکارشفیکونکنوقدروقضایعنیبکند،راکارشقضابدهیماجازهوباشیمتسلیممااگرچیزها،باکندمی

آنباپذیرشباماوداردبرمیمامرکزازراهاعینکاینیعنیکند،میجداشدگیهاهویتهمازرامابکند،

.کندمییکیخودشباگرداندمیبردوبارهوکنیم،میبرخورد

زندهاوثباتوبینهایتبههمهستیم،یکیاوباشناختیممیاولازکهرااوهمگرفتیم،یادراجداییماهماالن

میمنطورهمینگذارم،میتفاوتاینبهاحتراممنهستی،توهمتوذهنم،بامنممنکهدانممیهمهستیم،

مندانند،میوجودشانجزوراباورهاوهویتندهمباورهاباکهکسانیپسهویتند،همباورهایشانباآدمهابینم

همچهاربعدشاناینبامردمبراي اینکهکنم،نمیتوهینچیزشانهیچبهاصال.کنمنمیتوهینباورهایشانبه

کاراینبکنم،احترامیبیهااینبهتوانممیچطوردانند،میوجودشانجزورااینیعنیهویتندهمهویتند،
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راخودشمقاومتوستیزهبا.بکندستیزهکهاستبهانهدنبالکهدانممیهمذهنیممنوشودمیستیزهسبب

کنم،تحکیمجهاندرراجداییکهگویید،میشمایعنیکهنیامدممن.کندمیتثبیتراجداییکند،میقوي

.کنمتحکیمجهاندرراوحدتآمدممن

ماکهنهاست،اومالموقعبهگاهبهایندهد،میشرابشمابهموقعبهرسیدهاالنکهجانساقیاینگاهبه

مقداربپریم،فکریکبهفکریکازماشودنمیبشویم،تسلیمبایدمانهبده،بدهبگوییمذهنیمانمنبابیاییم

مگرجانساقیايبده،تندتندبده،گرانرطلکهبگوییمکنیم،قضاوتلحظههروکنیمایجادمقاومتزیادي

.فهمیدمیرااوگاهبهشویدمیتسلیموقتی.جوريآنشودنمینه،.دیگربدهبدهی،نیستقرار

همچهشویدمیمتوجهشوید،میمنقبضشوید،میمنبسطفرداشوید،میمنقبضشماامروزببینیدشما

عینکبعددهد،مینشانشمابهرابعديشدگیهویتهمبعداندازید،میپذیرید،میبعددارید،شدگیهویت

مینشانرابزرگترهايشدگیهویتهمشود،میزیادترمعنویتانزوریواشیواشدهد،مینشانرابعدي

خداراگرانرطلنه،بده،االنهمینراگرانرطلنداریم،شدگیهویتهماصالماگوییممیواگذارندمابه.دهد

.دهدمیزود زودامااست،ذهنیمنعقلتصوراتبراساسکهدهدنمیذهنیتانمنانتظاراتمطابقشمابه

تانتسلیمدرجهبهدهد،میراگرانرطلشوید،میتسلیمکهلحظههر،شما می توانید تا آنجا که می توانید

کهگوییممیچقدردارد،شماوضعیتبهبستگیاشگاهبهدارد،بستگیتانتسلیمفرکانسبهدارد،بستگی

موالنا؟هايآموزشاینازآگاهیدچقدرکشید،میزحمتکنید،میکارچقدراست،خودتانرويشماتمرکز

اصالکهگوییممیماازبرخیدارد،نکتههمهاینهابرید؟میکاربهچقدرراقوانیناینبرید؟میکاربهچقدر

جهنمآتشتويرابقیهبدهد،مابهاستقرارفقطباشد،کردهعمومیدعوتخداکهنداردوجودچیزيهمچون

اصالبده،گوییممیماموقعهرچی،یعنیگاهبهحاالچیبراينیستیم،خماراصالماثانیدرسوزاند،خواهد

.کنداصالحراخودشبایدگویدمیطورياینکهکسیهرنهچیه،زودازودبدهدائما

***پایان قسمت دوم *** 
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زهی صباحِ مبارك، زهی صبوحِ عزیز

ز شاه جامِ شراب و ز ما رکوع و سجود
شریفیاست،عزیزيصبحگاهیشرابچهولحظههمینلحظه،همینکی؟است،مبارکیصبحچهبهبهگویدمی

وخداجان،ساقیشدیم،متوجهماپسسجود،ورکوعماازوشرابجامخدا،ازیعنیشاهازاست،عالیاست،

کهبدهد،خواهدمیخالصبادهبدهد،خواهدمیناببادهوهاانسانازکردهعمومیدعوتلحظهاینزندگی،

است،صبحکهلحظههمیندهد؟میکیشود،میمابعدچهارواردکهاست،کنندهزندهزندگیخالص،بادهاین

.استحضورروشناییوذهنتاریکیبینفاصلهکهاینبراياست؟صبحچرا

بینید،میمرکزتاندرشدگیهویتهمیکعینکپشتازشماکهاستموقعیذهنتاریکیچیه؟ذهنتاریکی

میحضورهوشیاريبابینید،میخداعینکبایعنیروزروشناییاندازید،میراآنوقتیچیه؟روزروشنایی

دائماوشرابجامخداازواستعزیزيونابشرابخورید،میشماکههمشرابیاینومبارکهصبحاینوبینید

. داریمسجودورکوعما

میخمبالفاصلهکردید،مقاومتودانممیگوییدمیومن،بعنوانشدیدبلندشمااگرکهاستاینمعنیشرکوع

میخمشوید،میخمسجود،ورکوعزمنوشرابجامزشاه:دوممصرعهمیناین،استمهمخیلی.شوید

درکی؟مقابلدراست،سجدههماینو.شویدمیصفرودانمنمیگوییدمیکهجاییتاشویدمیخمشوید،

کنید،میبازرافضادارید،صفرمقاومتمقابلشدرشماوافتدمیاتفاقیعنیچی؟یعنیسجدهزندگی،مقابل

نمیاتفاقجنسازوگیرندهبردرفضايشوید،میفضاآنجنسازشماکهاستاینمعنیشکردنبازرافضا

.استزماندراتفاق.بیرونآییدمیزمانازشویدنمیاتفاقجنسازچونبنابراینپسشوید،

رازماناید،گرفتهآغوشدررااتفاقوذهنشماکهذهنازخارجدراست،زماندراستذهندرکهچیزيهر

همیشهگویدنمیچرا.سجودورکوعازآید؟میکجاازگیرد،میآغوشدررازمانزمانیبیگرفتید،آغوشدر

عینکاینکهاینبرايندارد،امکانکارماناوایلدرحداقل.نداردامکاناینکهاینبرايباشید؟سجدهحالدر

میدیگریکیانداختیم،رااشیکیمااند،شدهچیدههمسرپشتقطاعوپردهبصورتگوید،میهمغزلدرها

هویتهمیکاي،پردهیکگویندمیچیزيیکبعدلحظههستیم،سجدهحالدرحاضریملحظهاینآید،

رامنمن،گوییدمیشما،شویدمیبلندموقعآندیدش،بادهدمینشانواکنشاست،مامرکزدرشدگی
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کارتکنی،میخداوزندگیمقابلدرراکاراینکهبدانکن،خمراسرتدوبارهدانم،میمنگفتیاگردیدي،

.شودمیخراب

بدانرژيواقعاگیري؟میچیگیري،نمیمیدیگر،گیرينمیصبوحشود؟میخرابکارتاگرشودمیچی

را،حسادتانرژيرا،گذشتهدردهايانرژيرا،تاسفاظهارانرژيرا،مقاومتانرژيرا،خشمانرژيرا،ذهن

بهتره؟یکیکدامرا،خدامییاگیردمیراآنهایاانسان

منازکهاینوخودشناسیوعرفانراهدرماباش،نداشتهکمالتوقعتوگویدمیداردبینید،میموالناولی

وداریمشدگیهویتهمماچرا؟.باشیمطلبکمالنبایدوجههیچبهیکتایی،فضايبهبرویمخواهیممیذهنی

شمازورکهلحظهبهلحظهوراشمابیندمیخدا:کهگویدمیقضاقانونو.اندشدهچیدهآنجاشدگیهاهویتهم

میزیادهوشیاريانباشتگیوقتیودهدمینشانشمابهرابزرگتريهايشدگیهویتهمشود،میزیادتر

بشویمروبروبا آنهااصطالحبهرابزرگیهايشدگیهویتهمتوانیممیماشود،میقويمامعنويعضالتشود،

.خواندیمهمرااین.نداریمرازورایناوایل.دوربیندازیمبکنیمدلمانازراعینکهااینوکنیملقشو

شنیدنازدارد،عمومیدعوتخداوآمدهذهنیمنازاینگذاریممیآدمهابینماکهسطحیهايفرقاینپس

بااندشدههویتهمکهباورهاییمخصوصاباورهاشانبخاطرانسانهاکهشویم،میبیرونجداییتوهمازمااینها،

رااینحاالامااند،سطحیهايتفاوتهاشدگیهویتهماینیعنیباورهاهاایننه،. دارندفرقخیلیدیگرهم

راهاینمردمبیشترکهآیدمیپیشحالتایننشنوید،درستشمااگرنکنید،سجودورکوعشمااگرخواندیم،

.نیستدرستوروندمیرا

3527مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نیکو شدناست تا کار، در بوكو ظَنکند با حرْزاجتهادي می
باورها آنها را هل . باورهاي سطحی دارند. کنندکنند، هر روز کار نمیپشت سر هم کار نمیمردم تعهد ندارند، 

گذارند، که انشاهللا که درست کنند با تخمین و فکر و کار را به بود که میبنابراین کوششی می. دهد جلومی

باید . ها خواستم باید متعهد بشویدبراي همین من از شما بار. کنندشان را با تعهد همراه نمییعنی کوشش. شودمی

باید . باید روي خودتان کار کنید. برنامه را باید تکرار کنید. همان مطلبی که اول برنامه توضیح دادم. کار کنید
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تان اجازه بدهد که این آموزشها باید جبران مادي بکنید که ذهن. قانون جبران را در دو جنبه حتماً انجام بدهید

.ذب جانتان بشودج. جذبتان بشود

و یقین داشتن به اینکه مثل یقین باغبان، باغبان حتی اگر . دانیدو کار کار کار کار و تکرار همان بیتهایی که می

دهد، و شما شک روید و سیب میداند که این میکارد، میسواد هم نداشته باشد، یک درخت سیب را می

. خواهد کرد، براي اینکه تکامل و ضربان طبیعی انسان این استکنید به اینکه زندگی شما را به خودش زندهنمی

خوانیم که حتی اگر شما بخواهید در ذهن و همین مطالبی هم می. زندگی شما را محبوس ذهن نخواهد گذاشت

. براي اینکه ما را خلق کرده که به خودش زنده کند. بمانید، زندگی اجازه نخواهد داد

کند که ما نباید در ذهن ن همین امروز چقدر مطلب خواندیم، همه داللت بر این میچقدر مطلب خواندیم که، اال

بنابراین با شک هم . شما شک نکنید در این. هویت بشویم و در ذهن بمانیمنیامدیم که برویم با چیزها هم. بمانیم

کنیم شود، اگر نشد که نمیبگویید که حاال یکی دو روز کار کنیم باالخره ببینیم چه می. نکنید، شل کار نکنید

اصالً . شودنه بابا نمی. چکار کند؟ پشیمانشان کند. من ذهنی دنبال همچون آدمهایی است. باید ادامه بدهید. دیگر

. بیت را توجه کنید. آنطوري نیست

زان رهش دورست تا دیدارِ دوست

کو نجوید سر، رئیسیش آرزوست
خواهیم زیر کوشش ما نمی. خواهیمدار دوست، براي اینکه ما یک راهنما نمیشود تا دیبه این علت راه ما دور می

بینیم انسانها در اگر متعهدانه باشد، ما می. خیلی دراز نه. آموزش موالنا متعهدانه یک مدت نسبتاً درازي کار کنیم

. شوندي به حضور زنده میشوند، و مقدار زیادیک سال یا حتی در شش ماه با چند تا برنامه همه چیز را متوجه می

دهد که هر چه موالنا اش به او اجازه نمیمن ذهنی. که نجوید سر، یعنی حاضر نیست تحت یک تعلیماتی کار کند

. خودش می خواهد رئیس بشود. بگوید مثالً به آن گوش بدهد

خواهم دانشجو نمیخواهم استاد شوم، من خواهم رئیس شوم، من نمیشما چطوري هستید؟ شما بگویید من نمی

اصالً . شودآن موقع راهم دور می. خواهم عوض کنمکسی را هم نمی. کنمداشته باشم، من فقط روي خودم کار می
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هر کسی ما را راهنمایی . جوییمخواهیم بشویم ما، ولی سر میپس سر، رئیس نمی. کاري به دیگران نداشته باشید

.کنیمتواند بکند ما گوش میمی

که نصیبم رنج آمد زین حساببا خدا اندر عتابساعتی او
آخر این چه وضعش است؟ این چه . کنندکنند با خدا تندي میبعضی لحظات این انسانهایی که با شک کار می

. ها و عبادتهاي من فقط رنج نصیبم شدهاي است نگهداشتی؟ براي اینکه از همه این جریانات و کوششبنده

اندازد شما آیا خدا تیر را می. گویید باید اصالح کنیدگویید؟ اگر اینطوري میشما اینطوري می. گوید؟ نهدرست می

گویید که هشیاري من و تان را قبول دارید، یا هنوز میمقاومت نکردید؟ آیا شما در این لحظه مسئولیت هشیاري

اند شما درد ایجاد کنید که دیگران سبب شدههنوز فکر می. کیفیت هشیاري من بستگی به رفتار دیگران دارد

کنید یا من ذهنی شما دردها را ایجاد کرده؟ 

کنید یکی دیگر باید بیاید شما را نجات بدهد یا خودتان هر روز کوشش کنید خودتان را بیدار کنید هنوز فکر می

رست است؟ مصداق دارد؟ اگر مصداق این بیت د. کندبا راهنمایی گرفتن از موالنا؟ اصالً این بیت در شما کار می

و فکرها هم . اگر اینطوري باشید خدا از طریق شما درست تیر نمی تواند بیندازد. دارد باید خودتان را درست کنید

.توانید بکنیدشود، فکر درستی نمیآید، ولی در ذهن شما آلوده میاز آن فضاي شریف می

همه پرّان و ما بِبریده بالکهساعتی با بخت خود اندر جِدال
ساعتهایی هم آدم با بخت خودش در جدال است، ستیزه است، که ما شانس نداریم، که همه پریدند، به حضور 

اینطوري که نیستید شما؟ یادتان باشد داریم . رسیدند، خوشبخت شدند، اما بال ما بریده است، شانس نداریم ما

جان چطوري گذشته و آینده یا فکرهاي مربوط به گذشته و آینده را از دل کنیم که ساقیراجع به این صحبت می

. این بیت تسلیم نیست. شوداینطوري باشد نمی. تواند جارو کندما می

هر که محبوس است اندر بو و رنگ
گرچه در زهدست، باشد خوش تنگ

بو یعنی هیجانات حاصل از . هویت شدگی در مرکز ما باشدهر کسی که، رنگ را امروز گفتیم دیگر، رنگ یعنی هم

هم رنگ است، یعنی یکجور خاصی دیدن است، که مادي . پس جهان رنگ و بو جهان ذهن است. آن، از آن دید
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گذارد، هیجان هیجان هم در واقع چیزي است که وقتی فکر ما روي بدن ما اثر می. است و هم هیجانات آن است

شود، این جور شود، عینک دید ما میشویم و آن عینک ما میهویت میوقتی ما با یک باوري هم. شودتولید می

اش ایجاد هیجان است و امروز فهمیدیم که آن جور دید دو یک اثر فوري. گذارددید، روي هر چهار بعد ما اثر می

. یکی ترس است و یکی حسادت. کندتا هیجان را فوراً ایجاد می

آید که این ترس از آنجا می. هویت شدگی داشته باشید، صد درصد ترس و حسادت را داریدر یک همیعنی شما اگ

مرکز آدم لرزان است، دل . ترسیدریزد و شما میشروع می کند به تغییر کردن و از بین رفتن و مرکز شما فرو می

و چون . با دیگران مقایسه کنیمو حسادت هم این است که ما تبدیل شدیم به یک چیز کوچک و خودمان را. آدم

حسادت، . آیدباید برتر در بیاییم و خیلی موقع ها برتر نیستیم، هیجان حسادت که در اینجا بو است، بوجود می

. ترس، بقیه هیجانات را ایجاد می کند، هیجانات بد را

هویت اي مذهبی همکند، یک کسی ممکن است با باورههر کسی محبوس است در بو و رنگ، گرچه که زهد می

. این آدم من ذهنی دارد. ولی این آدم آزاد نیست. باشد و به قوانین مذهبی هم عمل بکند، همه را عمل بکند

. کند، اما خویش تنگ استکند، گرچه که خیلی چیزها را رعایت میکند، گرچه که پرهیز میگرچه که زهد می

.این آدم به حضور نرسیده

ین مناختا برون ناید ازین ننگ

کی شود خُویش خوش و صدرش فَراخ
و اینجا می گوید . تا از این ذهن، از این مناخ، مناخ جاي استراحت حیوانات یا شتر است مثالً، یعنی حصار ذهن

ها را عینک قرار بدهد، هویت شدگییعنی براي انسان خردمند ننگ است که در ذهن بماند و همین هم. ننگین

را مرکز بکند، فکرهایش را آنها تولید کنند، آن دید تولید کند، بترسد، حسود باشد و هیجانات بد بجاي خدا آنها 

ها جزو بعضی. ها باور هستندهویت شدگیها، بعضی از آن همهویت شدگیهم ایجاد کند، منتها بچسبد به آن هم

. قوانین هستند

آید، و خوي خوش از آنور می. شودویش کی خوش میتا برون نیاید از این ننگین مناخ، کی شود خویش خوش؟ خ

یعنی تا از این جاي تنگ، حصار تنگ ننگین که باعث شرمندگی ماست . شوداش صدرش فراخ بینهایت میسینه
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آنجا باشیم، بیرون نیاییم، که خدا هر لحظه منتظر است ما متوجه بشویم و بیرون بیاییم و ما را کمک می کند، 

. فراخ نخواهد شد. ند، سینه ما بینهایت نخواهد شدخواهد جاروب کمی

از این فضاي . خوي خوش یعنی فضاگشایی. شودخوي ما خوش می. شود؟ تا بینهایتاین سینه ما تا کجا فراخ می

شوید، یا هر کاري که ریزد به هر کسی که شما با آن روبرو میگشوده شده شادي زندگی، آرامش زندگی می

شود؟ پس در اینجا خواندیم که شما اجتهاد را یا بهر حال کوشش را با شک و تردید و زیباتر میاز این . کنیدمی

دانیم که ننگ است کنیم و میهر روز روي خودمان کار می. رویدبا تعهد و محکم با یقین دنبالش می. دودلی نکنید

. عداً دیگر به غزلمان برسیمو اجازه بدهید این را هم بخوانم، ب. براي بشر در این حصار تنگ بماند

اگر ما با همه این گفتگوهایی که کردیم، که امروز شما شنیدید همه را، واقعاً به من ذهنی و عقلش و دیدش ادامه 

ها اگر مرکز بشود، این جور دید شما را هویت شدگیبدهیم، این همه که ساده صحبت کرده موالنا، که گفته این هم

شود، قضاوت نکنید، مقاومت شود، سبب قضاوت میشود، سبب مقاومت میبب درد میدارد، سدر ذهن نگه می

نکنید، فضاگشایی کنید، و زندگی خیلی موقع ها هم به صورت فاصله دو فکر خودش را به شما نشان داده و عمقی 

رشید نبیند، یعنی ما اگر در ما این شیر زندگی، مغز و تدبیر رشد یابنده نبیند، . را و شادي را شما تجربه کردید

:گویدمی. خواهیم ادامه بدهیم، در اینصورت کیفر خواهد داد به مابخواهیم بگوییم که ما این من ذهنی را می

3049مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

در سیاست پوستش از سر کشیدچون ندیدش مغز تدبیر رشید
دارد بلکه ما متوجه کند، یکی از این عینکها را برمین میاگر مغز تدبیر رشید در ما نبیند زندگی، مرتب امتحا

گذاریم آنجا، و مقاومت را ادامه کنیم یک چیزي میکنیم، شکایت میشویم جریان چه هست، دوباره ناله می

ز خیلی ا. ایمو ما به آن درجه رسیده. کَندچکار خواهد کرد؟ در تنبیه ما، در کیفر ما پوست از سر ما می. دهیممی

گوید می. گویند به حرف بزرگان گوش بدهکشیم؟ میفهمیم چرا اینقدر درد میایم، هنوز نمیما اینقدر درد کشیده

. دانمخواهم، من میخواهم بشوم، من رئیس نمینه من رئیس می

تردید، اینکه دانم، توهم مقاومت، توهم جدایی، توهم شک و کنید به توهم من میشما که به این برنامه گوش می

توانیم نمی. گویند که ما شصت سال است این راه را رفتیمها میخواهم این راه را ادامه بدهم، یا خیلیمن می
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. رویدبینید درد زیاد بشود شما راه را غلط میبله، اگر می. برگردیم پس ما بگوییم که شصت سال اشتباه کردیم

تدبیر رشد یابنده . ببیند که ما تدبیر رشد یابنده داریم. ایی را ببیندیعنی زندگی باید در ما این تسلیم و فضاگش

خواهیم تسلیم بشویم، بگوییم که اجازه بده خرد زندگی در ما کار کند؟ چقدر باید درد کی می. تدبیر زندگی است

. گویم هر چقدر کمتر بهتربکشیم تا بفهمیم این را؟ من می

این چنین جان را بباید زار مردگفت چون دید منت از خود نبرد
گوید که من خودم را به توانیم بگوییم زندگی، خدا به یک انسان میو می. این از داستان شیر و گرگ و روباه است

هنوز . خواهی تدبیر مرا تدبیر خودت بکنیمرا دیدي هنوز نمی. توانی ببینیتو نشان دادم، تو مرا دیدي، می

حاال که نمردي . چطور مرا دیدي فانی نشدي، نمردي نسبت به من ذهنی. ادامه بدهیخواهی من ذهنی را می

خواهی همکاري خواهی برداري، با من هم نمیها را از مرکزت نمیداوطلبانه و هشیارانه، حاال که خودت این عینک

انات بد مثل کینه یا رنجش باید از این هیج. باید تنت مریض بشود. کنی، باید اینقدر یا اینطوري جانت زار بمیرد

. تقصیر دید ماست. توجه کنید اینها تقصیر ماست. باید بپوسی در این دردها. زیاد داشته باشی

فضل آمد مر تو را گردن زدنچون نبودي فانی اندر پیش من
. امتداد من هستی. از جنس من هستی. یعنی تو هشیاري هستی. گویدخدا هم به ما می. گویدشیر به گرگ می

. کنیبا یک بار شنیدن این حرفها باید بدانی که با یک تصویر ذهنی که خودت ساختی زندگی می. خرد مرا داري

تو من هستی، وقتی . فکرهایت را با آن خراب نکن، تو آن نیستی. آن تصویر ذهنی توهم است، با آن بازي نکن

حاال که فانی . خیلی موقع ها، نسبت به آن تصویر ذهنی بمیردهم بینی مرا که من خودم را به تو نشان میمی

کنی پس واجب است کنی و مقاومت میدانم و ستیزه میگویی من و من میشوي، مینیستی و هر لحظه بلند می

. کنیدتوجه می. که من ترا گردن بزنم

اي در وجه او، هستی مجوچون نهکُلُّ شَیء هالک جز وجه او
شویم هویت میچسبیم یا همپس وقتی که ما به چیزي می. گوید همه چیزها مردنی هستند غیر از جنس اومی

دچار . شویممیهویت شدگیما جنس آن هم. شویمشود یعنی ما از جنس آن میمرکز ما می. شود مرکز مامی

توجه . کنمی من ترا از جنس میرایی میاگر تو اصرار کن. گوید میرا نشوپس می. شویممیرا می. شویمزمان می
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ما جنس او . ولی ما صورت او هستیم. همه چیزها مردنی هستند غیر از صورت او. کنید خیلی ساده استمی

. ایم؟ نهخواهیم بشناسیم، آیا جنس خودمان را ما تعیین کردهشناسیم، نمیاگر جنس خودمان را نمی. هستیم

ما یادمان . هویت بشود و بکند به چیزها و باز کندآمدیم قرار بود او هم ما را همولی ما. جنس ما از جنس او بوده

همین که گفت رکوع و سجود، از شاه جام شراب، از شما . فقط یک چیزي یادمان رفته. رفته که باید تسلیم بشویم

. این رکوع و سجود از یادمان رفته. رکوع و سجود

پس وقتی که با چیزهاي . یعنی نگو وجود دارم. نیستی جستجوي هستی مکنگوید وقتی که در وجه او به ما می

چون اگر . نباید بگوییم من هستم. هویتیم و اینها مرکز ما هستند آن موقع ما هستی جویی نباید بکنیمآفل هم

شوي، هر موقع از جنس او شدي و ما همیشه، همیشه بگوییم من هستم، از جنس همان چیزهاي متغیر می

به طور مصنوعی . اگر شما هنوز هشیار نیستید که از جنس او هستید، پس نشدید. شویمارانه از جنس او میهشی

جنسش را هم. شناسیمعشق آمدیم، خدا را نمیو با زور تلقینات جامعه و آموزشهاي بد جامعه و از جامعه بی

گوید و آیه قرآن می. شناسیمنمی

اي در وجه او، هستی مجوچون نهکُلُّ شَیء هالک جز وجه او
جویند که از جنس او نیستند و از جنس آفل هستند، و در انسانها موقعی هستی می. این بیت خیلی مهمی است

گیریم که فانی شویم نسبت به من ذهنی و تمام پس در این لحظه هشیارانه ما تصمیم می. کُشدنتیجه او زار می

. کندزندگی هم به ما کمک می. شناسایی کنیم و بیندازیم. نی آنها را هشیارانه بیندازیمیع. هاهویت شدگیهم

یعنی . گویداما این عبارت مربوط به این آیه است که آخر سوره سوره قصص است و این طوري میدرست است؟

:گویدمی. قسمتی از این آیه است

88، آیه )28(قرآن کریم، سوره قصص
َھ إِالَّ ُھَو ۚ ُكلُّ َشْيٍء َھالٌِك إِالَّ َوْجَھُھ ۚ لَُھ اْلُحْكُم َوإِلَْیِھ ُترْ َوَال َتْدُع  ًھا آَخَر ۘ َال إِلَٰ ِ إِلَٰ َجُعونَ َمَع هللاَّ

فرمان، . هر چیزى نابودشدنى است مگر ذات او. هیچ خدایى جز او نیست. با خداى یکتا خداى دیگرى را مخوان

.گردانیده شویدفرمان اوست و همه به او باز
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هاي ها هستند؟ هم هویت شدگیخدایان ما کی. خداي یکتا که خود ما هم آن هستیم، خداي دیگري خواندیم ما

هویت هویت شدگی قرار بدهی و این همتوانی در مرکزت همگوید که تو نمیدرست همین قسمت دارد می. ما

شما هزار تا . ید، در حالیکه خدا یکتاستچرخشما حول و حوش آن می. شدگی مرکز توست و خداي توست

.هویت شدگی داریدهم

ببینید . کنندهاي ما، ما را کنترل میهویت شدگیهمین هم. گوییم هستولی ما می. هیچ خدایی جز او نیست

او هیچ خدایی جز . هویت شدگی رادهد؟ تغییر همذهن چی را نشان می. کنیم ما؟ به ذهنماندائماً به چی نگاه می

هاي مرکزمان را بیندازیم، مرکزمان را بگذاریم او جاروب کند و خودش را هویت شدگینیست یعنی ما باید هم

. آن موقع اگر مرکز ما تماماً خدا باشد، عمالً هیچ خدایی جز او نیست. بگذارد مرکز ما

اش را اگر یکی. خوانیمخدایان آفل میکنیم و مرتب ما به بیرون نگاه می. کنیمپس ما به این آیه اصالً عمل نمی

چقدر ما ناله . گوییم جایش خالی شدبراي اینکه می. گذاریم آنجاخدا بگیرد، آن خداي اصلی، یکی دیگر می

براي . همین را آورده، هر چیزي نابود شدنی است. کنیم اگر یک چیزي از دستمان برودکنیم و شکایت میمی

هی تند تند تغییر می کند تا . افتد به زمانآید بیرون میصورتی میاز بیاینکه هر چیزي که صورت است و

حاال خیلی مهم است . کنیدگردد به آن، هر چیزي نابود شدنی است مگر ذات او، توجه میمتالشی شود و برمی

ما باشد این نابود ایم ما و این در مرکز هویت بشوید که شدهدانید اگر با چیزي همبراي اینکه شما االن می.  این

.کُشدو او دارد ما را زار می. شدنی است، دچار زمان است و ما چون از جنس او شدیم، ما نابود شدنی شدیم

ذات او ذات ما هم . کند؟ براي اینکه بیدار شویم، بپریم بیرون، از این حالت بپریم بیرونبراي چی اینکار را می

وقتی در ماثبات بوجود . شویم؟ وقتی آگاهی روي آگاهی منطبق بشوده میما به ذاتمان کی آگا. هست یا نه؟ بله

هویت شدگی در ما بیاید، وقتی که از گذشته و آینده جمع شویم، از گذشته و آینده جمع بشویم یعنی هیچ هم

ه تغییر چه چیزهایی ما را در زمان نگه داشته ک. ها هستند که در زمان هستندهویت شدگینماند، براي اینکه هم

.هویت شدگیترسیم؟ همکنیم و میمی
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هویت شدگی است؟ اگر در شما ممکن است بگویید که آیا مثالً رنجش من که مال سی سال پیش است، این هم هم

شما باقی است، بله، پس چی هست؟ اگر پدر شما، مادر شما، شما را چهل سال پیش کتک زده و االن شما یادتان 

هویت نبودید که این رنجش اگر هم. هویتید دیگرکند، شما همرنجش خودش را تجدید میآید،هست و یادتان می

شما با وجود خداي یکتا، . گوید؟ آن هم یک خداستپس چه دارد می. کنیدشما دارید حملش می. در شما نبود

اتفاقاً دردهاي ما بهترین . داردکنی، آن ترا در زمان نگه میو آن را تو حمل می. خداي رنجش را آنجا قرار ندهید

. دارنداقالم زمانی هستند که ما را در گذشته و آینده نگه می

گوید خانم می. مربوط به چیزي از آینده است. ترس، اضطراب از چه هست؟ که این همه ترس دارم، اضطراب دارم

ب آینده است پس چی اگر چهل سالم هست، چهل و دو سالم هست، نتوانم ازدواج کنم چی؟ این ترس و اضطرا

زار . کندکند که اگر ازدواج نکند نابود شده، و همان نابودش دارد میهویت است، فکر میاست؟ چون با ازدواج هم

رسد همان دارد نابودش کند اگر بدست بیاورد به زندگی میهمان چیزي که آرزویش است و فکر می. کشددارد می

و مرکزش . تواند بکشد عقب و همه اینها را بیندازددر حالیکه می. زمان انداختهچرا؟ همان چیز این را در . کندمی

. هر چیزي نابود شدنی است مگر ذات او. را خالی کند و ذات ایزدي بکند مرکزش را

فرمان، فرمان اوست اگر شما در هر لحظه تسلیم باشید و مرکزتان خالی باشد، اگر مرکزتان . فرمان، فرمان اوست

مگر اینطوري . فرمان بیرون است. هاستهویت شدگیهویت شدگی باشد، فرمان فرمان همباشد و پر از همخالی ن

آید یا گیرم هر لحظه چه فکر کنم و چه عمل کنم از بیرون مینیست؟ شما از خودتان بپرسید فرمان من که من می

دهند یا خرد زندگی؟ خواهید دید که ها به من فرمان میهویت شدگیآید؟ آیا همدر اثر تسلیم از درون می

. هاهویت شدگیهم

بله این درست است ولی کدام . فرمان، فرمان اوست. آیا دردهاي من انگیزه فکر و عمل من هستند؟ بله، بله

گردیم؟ همین االن در یک مان در حالیکه در این تن هستیم داریم به سوي او برمیکنیم؟ آیا همهمان عمل مییکی

آورد؟ براي اینکه آنهایی که مسلمان هستند حداقل ها را میموالنا چرا این آیه. یگر هم موالنا توضیح دادآیه د

ولی به عنوان . گیرندگیرند از آنها، الهام هم میالبته روشنایی هم می. توانند رد کنندنمی. توانند رد کنندنمی

پس . گویم دینم این استباید این را عمل کنم، اگر میآورد که شما بخوانید بگویید که من شاهد استادانه می
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قبل از . قبل از مردن. گردیممان به سوي او برمییعنی همه. فرمان، فرمان اوست و همه به او بازگردانیده شوید

. دهدمردن و بعداً خودش توضیح می

نَبود جزاکُلُّ شَیء هالک هر که اندر وجه ما باشد فنا
هیچ . پس بنابراین هر کسی از جنس ما بشود، نسبت به من ذهنی فنا بشود یعنی خودش را با ما یکی بکند

گوید این را؟ زندگی که می. بهتر از ما نداندها راهویت شدگیهم. هویت شدگی در مرکزش نداشته باشدهم

. گویدخدا می. گویدمی

کُلُّ شَیء هالک نَبود جزاهر که اندر وجه ما باشد فنا
کنید که این که همه چیزها نابود شدنی ولی توجه می. گوید همه چیزها نابود شدنی هستند، جزاي او نیستمی

هویت بودیم و آنها در حال از چون همه ما با چیزهاي آفل و از بین رفتنی هم. هستند جزاي همه ما بوده تا حاال

چه بسا االن شما ترس دارید؟ آیا شما ترس دارید؟ اگر . ایمایم، ترسیدهودند و ما همیشه ترسو بودهبین رفتن ب

. شودترس دارید براي اینکه همه چیزها مردنی هستند به شما دارد اعمال می

هایم بزرگ شدند رفتندگویند اگر اینطوري نشد چکار کنیم؟ اگر همسرم رفت چکار کنم؟ اگر بچهمردم می

دانشگاه دیگر از پیش من رفتند چکار کنم؟ اگر پولهایم را از دست بدهم چکار کنم؟ اگر مریض شدم چکار کنم؟ 

شوند در حال یعنی از جنس وضعیت و جسم می. داردها آنها را در زمان نگه میهویت شدگیهمین دید، همین هم

. کنندتغییر، و استرس را تجربه می

هویت شدگی اگر چیز هم. گیریدشما اگر بترسید محکم می. باید مواظب خودتان باشیدشما اگر اینطوري هستید 

این را : گویدزندگی می. توانید رها کنیدرا که عینک شماست و باید برداشته بشود محکم بگیرید، دیگر نمی

در نتیجه چهار . اندازيخوب چطوري باید بیندازي؟ نمی. گیریدتر میترسید محکمشما هم هر چه می. بینداز

. رودشود و از بین میبعدمان مریض می
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هر که در االست او فانی نگشتزآنکه در االست او از ال گذشت
ها را انداخته که هویت شدگیبراي اینکه دیگر کسی که فنا شده، کسی که نسبت به من ذهنی مرده، یعنی هم

ید انداخت، و شما در این لحظه تسلیم خواهید شد، فضاي دربرگیرنده اید یا پس از این خواهشما هم یا انداخته

ها را ال خواهد کرد، ال خواهد هویت شدگیوضعیت خواهید شد، در آن موقع آن فضاي دربرگیرنده با خردش هم

وقتی تمام شد پس ما دیگر از جنس آن چیزهایی که آنها. هویت شدگی هست ما در فضاي ال هستیمکرد، و تا هم

. ما هم مردنی نیستیم. خدا مردنی نیست. اال فقط خداست. بنابراین به اال زنده شدیم. نیستیم، نیستیم

از ال . بنابراین فکرهاي امروز و فردا از مرکز ما جاري شد رفت. بنابراین به بینهایت او به ثبات او زنده شدیم

غیر . در اال باشد یعنی در آنجا غیر خدا نیستو هر که. اال فضاي بیرون ذهن است. ال فضاي ذهن است. گذشتیم

. مرکز شما صاف است و او دیگر فانی نخواهد شد. هویت شدگی نیستخدا نیست یعنی هم

شود؟ که گفت بله معنی این بیت را فهمیدیم و اشکاالت خودمان را هم فهمیدیم که چرا این بیت اجرا نمی

یعنی فکر گذشته و . بروبد از دل ما فکر دي و فردا را. هاي ما راگیهویت شدکجاست ساقی جان تا بهم زند این هم

. یا از دل ما پاك کند. آینده را در دل ما پاك کند

3283مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون ز سنگی چشمه اي جاري شود

سنگ اندر چشمه متواري شود
چونو یعنی چون او، یعنی . ما انسانها پناهی نیستمانند خدا، مانند زندگی، همین ساقی جان، براي مرغان یعنی 

مانند او، درخت که پناه مرغان باشد، یعنی ما در درون این فضاي یکتایی باید باشیم که آن را به درخت تشبیه 

و براي . بهترین پناه براي ما فضاي یکتایی است. براي مرغان بهتر از درخت یکتایی پناه نیست. نیست. کندمی

. سپاهیان عشق هستیم. ما انسانها سپاه عشق هستیمسپاه عشق 

شویم؟ وقتی هشیارانه از گذشته و آینده گفت جمع بشویم، کی به عشق زنده می. سودا در اینجا به معنی عشق

بیاییم به این لحظه ابدي آگاه شویم و اگر به این لحظه ابدي آگاه شویم و و این آگاهی را نگه داریم، هشیاري روي 
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غذا را از آنور . مان هم بینهایت است، ثابت هستیمریشه. منطبق شده، ما از اتکا به جهان آزاد شدیمهشیاري

. امیر ما کی هست؟ امیر ما خداست. گیریم و همیشه در حال وصل هستیممی

بزرگترین .زند؟ براي اینکه امیر ما چیزهاي بیرونی هستندچرا این حرف را می. چون نوح امیر بباید سپاه سودا را

نه، ما جزو سپاهیان عشق هستیم و . امیر ما پول است، مثالً. هویت شدگی از بیرون استامیر ما، بزرگترین هم

. هایی که االن کردیمبا این صحبت. و موقعی امیر ماست که ما به او زنده هستیم. امیر ما فقط خداست

روان شود ز ره سینه صد هزار پري

د فُسونِ احیا راچو بر قنینه بخوانَ
گوید از راه سینه انسانها یعنی مرکز انسانها صد هزار پري، صد هزار برکت، صد هزار جور عشق و زیبایی روان می

شیشه شراب همین ذهن . صد هزار جور خرد، اگر بر قنّینه، قنّینه در واقع قنّینه است یعنی شیشه شراب. شودمی

شویم، یعنی لحظه به لحظه ما تسلیم می. شویمردن را خدا بخواند، ما زنده میبه این ذهن اگر ورد زنده ک. است

براي . خوانددر شیشه ورد احیا می. خواند، تا ما زنده بشویمشویم مثل اینکه خدا دارد ورد میوقتی تسلیم می

. ید چکار باید بکنیددانشما می. اي که هشیاري ما را در برگرفته یعنی ذهن ما بخوانداینکه ورد خدا به شیشه

شود به ما و ما شویم افسون خدا، دم خدا دمیده میهر لحظه که تسلیم می. چکار باید بکنید؟ باید تسلیم بشوید

. شودشویم که خرد زندگی از سینه ما مرتعش میشویم متوجه میوقتی زنده می. شویمداریم زنده می

هاست از مرکز ما چه هویت شدگیوقتی که مرکز ما هم. دیو استپري نقیض . روان شود ز ره سینه صد هزار پري

بینید که ولی شما می. شود؟ درد، خشم، انرژي حسادت، انرژي روا نداشتن، و آن جور انرژیهاي دیو گونهساطع می

. زندساقی جان آمده ما را به هم بزند، و ما االن هشیارانه تسلیم هستیم که ساقی جان ما را بهم می

رسیم، که قانون زند، و ما به قانون جنگل میزند، این چیدمان پارکی را به هم میدر عین حال که به هم میولی

کنم، و او دارد ورد گوییم وضعیت من این است و همه را قبول میمی. کنیمجنگل همه چیزمان را قبول می

هاي پري گونه مثل خرد زندگی، تب خصوصیتو از مرکز من مر. شومخواند من دارم زنده میو ورد می. خواندمی

.توجه می کنید. شودعشق زندگی ساطع می
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هايِ خوشش؟کجاست شیرِ شکاري و حمله

که پر کنند ز آهويِ مشک صحرا را
منظورش کجاست شیر شکاري؟ یعنی شیر شکاري . زندگی است. خداست. شیر شکاري همین ساقی جان است

و این حمله گرچه که بنظر من ذهنی ما . هاي ماهویت شدگیکند به هممله میاین لحظه همین جاست و دارد ح

اصالً خوش نیست، ولی به لحاظ زندگی االن با دید جنگل، نه پارك که چیدیم اینها را پهلوي هم، این باید 

گی را من ام اینجاست، پولم اینجاست، این زنداینطوري باشد، این باید اینطوري باشد، همسرم اینجاست، بچه

ها را بچینی، دیدتان را آنها بکنید، هویت شدگیشود شما همنمی. ایم، این نیستکنم، سخت چسبیدهکنترل می

کجاست شیر . کندیک گلیم درست بکنید، همه هم توهمی باشد، بخواهید با آن زندگی کنید، شیر حمله می

. یر رمز خداستش. کندشکاري؟ یعنی شما حواستان را جمع کنید، شیر حمله می

چون جاي او را . هاي ماهویت شدگیپرسد کجاست؟ متوجه بشوید هر لحظه در حال حمله است به هماز شما می

هاي ما هویت شدگیدهیم هشیارانه شیر شکاري به همپس ما اجازه می. شویمبخاطر اینکه ما متوجه نمی. گرفته

هویت گوییم خدا را شکر، من فهمیدم با این همرا از ما گرفت میاگر چیزي . دانیمحمله بکند و آن را ناخوش نمی

. بودم

انسانهایی که مجهز به . خواهد این جهان را این صحرا پر از آهوي مشک بکندچی می خواهد بشود؟ خدا می

تمام انسانها این حضور را گنج حضور را که خوشبوست، چرا؟ چرا خوشبوست؟ چرا آهوي مشک . حضور هستند

هاي ما، آنها هویت شدگیکند به همخدا حمله می. ؟ چرا آهوي خُتن است؟ براي اینکه به حضور مجهز استاست

آورد این به نفع کنیم، ما توکل داریم، ما یقین داریم که هر چه قضا اتفاق بوجود میگیرد ما هشیاري صبر میرا می

هویت پذیرم و همکنم و اتفاق را میو من صبر میتواند به من بیفتد، ماست و این بهترین اتفاقی است که می

. کنم راضیم، تا از جنس آهوي مشک شوماندازم، و شکر میشناسم، میام را میشدگی

اي است از آهوي مشک دانید که مادهمشک هم می. شوند که خوشبو هستندیعنی همه انسانها مثل آهویی می

مرکز انسان به خداست که دائماً شادي و آرامش و خرد روان در اینجا مجهز شدن. گیرند، که خوشبوستمی

. در بیت قبل گفت پري. شودمی
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ز مشرقَست و ز خورشید نور عالم را
ز آدمست در و نسل و بچه حوا را

و تمثیلش این هست که همین طور که در بیرون صبح باید آفتاب از مشرق طلوع کند، عالم . در یعنی شیر، لبند

افتند، خورشید زندگی ها میهویت شدگیرانی بشود، در درون ما هم از مشرق خدا وقتی یکی یکی این همنو

شود، و در آن موقع ما به شود، از ما وارد این جهان میآید به چهار بعد ما وارد مینور زندگی می. کندطلوع می

. شودو ذهن ما ساده میثبات گفتیم همین زنده شدن به بینهایت اوست،. رسیمیک ثبات می

ولی . شودو این تمثیل که حوا، شیر و بچه و ادامه نسل انسان از آدم است، در اینجا آدم اگر نباشد، حوا حامله نمی

درست است؟ . آورد، و آدم قسمت بینهایت ثابت ماستمنظور از حوا ذهن ساده شده ماست که خالقیت بوجود می

. آیدبنابراین در این حالت است که شیر زندگی می. شودده نشویم، ذهن ما ساده نمیاگر ما به این بینهایت ثابت زن

نور زندگی، . افتدیعنی وقتی بینهایتیم شیر زندگی و خالقیت زندگی در ما بکار می. آیدشیر خوردنی زندگی می

حوا ذهن ساده . حوا استآید، و اولین اثرش روي دار ثابت ما میخرد زندگی، عشق زندگی از این بینهایت ریشه

:گوید کهدرست است؟ همان شعر را یک جور دیگر می. شده است

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیاي دهنده قوت و تمکین و ثبات
. در حال مقاومت هستند. مردم دائماً در حال واکنش هستند. مردم یک بینهایت ثابت ندارند. ثباتندمردم بی

دائماً تو ذهن یعنی گذشته و آینده . اندبنابراین این لحظه را پوشانده. اند از زندگیقطع شده. ستیزه هستند

. این کار درست نیست. خواهند بروند در آینده به ثمر مادي برسندمی. شان ناراضی استگذشته. کنندزندگی می

. شانگیگوید که نور ندارند آدمها در زندمی. این من ذهنی است. این توهم است

هویت از دل هم. خورشید ما هستیم. هویت شدگی استمشرق دل بدون هم. کندخورشید از مشرق طلوع می

کند، و آن نور ریزد از درون ما خورشید ما طلوع میها میهویت شدگیوقتی هم. کندشده خورشید طلوع نمی

و از قسمت آدم بودن ما یعنی . شودهم روشن میدهد، چهار بعد ما آورد، به ما هم میزندگی را به این عالم می

. ریزدریزد، از ذهن ما هم به بیرون میثابت بودن ما شیر و خالقیت به ذهن ما می

***پایان قسمت سوم *** 
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کجاست بحرِ حقایق؟ کجاست ابرِ کَرَم؟

هايِ روان داده است خارا راکه چشمه
کجاستپرسدمیاالن؟ شکاريشیرکجاست؟ جانساقیکجاستگفتکهکند،میتکرارراسوالهمیندوباره

نمیدیدهذهنبااستیکتاییدریايکهحقایقدریاي، جانساقیکهبکندمتوجهراماخواهدمی؟ حقایقبحر

وگرفتهآغوشدرهمراماذهنیمنوگرفتهآغوشدرراچیزهمهحقایقدریايیعنیحقایقبحرکجاست.شود

؟ کجاستباردمیعشقبارانبارد،میخردبارانآنازکهاَبريوکَرماَبرکجاستو.استآندرچیزمانهمه

بیجنسازمانداشتیم،شدگیهویتهممامرکزماندراگر، لحظههمینهمین جاست،کهاین استحقیقت

.باریدنبهکردمیشروعزندگیکَرماَبروشدیم،میعالمنهایت

کهاستموقعیانساندلبودنسفتنمادخاراودارد،چشمهآنتوياستسختیسنگکهخارا:گویدمیو

آنجادروشودمیشدگیهویتهمازپرآدممرکزوقتی.استزیادخیلیدردهاباشدگیهویتهممخصوصاً

هايسنگبعضیازکههمینطورهمآنازخدا:گویدمیولی.سفّاك، رحمبی، سفتشودمیاست،زیادهمدرد

دلیهیچکهبگویدخواهدمی.بکندجاريحیاتآبچشمۀتواندمیهمآنازشود،میجاريچشمهسخت

.کندجاريراخردشچشمۀآنازنتواندزندگیکهنداردوجودجهاندراست،انسانیمرکزکهمرکزيهیچ

میبشود،زندگیجوشانچشمۀتواندمیاست،دردازپرچقدرهرهمدلشهستوضعیتیهردرکسیهر

شدگیهویتهمهوشیارانهشماتسلیماَثردروچشمه،اینشماستدروندر؟ کجاستو.بگویدرااینخواهد

میبعهدهمسئولیتودهیدمیتشخیصدهدمیشمابهکهخرديکندمیکمکزندگیوشناسیدمیراتان

اینمورددربرایتانمثنويازبیتچنداالنوشودمیجاريچشمهشماخارهايازواندازید،میراآنهاگیرید

.شودمیترمشخصمطلبخوانم،میخارها

3283مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون ز سنگی چشمه اي جاري شود
سنگ اندر چشمه متواري شود

خودشدرراسنگآنیاراچشمهآنوآیدمیآبشود،میجاريايچشمهسنگییکازکهوقتیگویدمی
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ایندروماند،نمیباقیسنگیمرکزآندیگرآب،اینبجوشداگرمامرکزازیعنی.کندمیپنهانکند،میغرق

:دهدمیادامهبعدو.ریزندمیماهايشدگیهویتهمتمامدیگربعبارت.شودمیغرقچشمه

آن او را حجرکس نخوانَد بعد از 

زآنکه جاري شد از آن سنگ آن گُهر
شده،عوضمرکزمانماکهشدندمتوجهمردموشد،جاريمادلخارايسنگازچشمهاینکهازبعدآن،ازبعد

نداریم،رارحمبیمرکزنداریم،دیگرراسفّاكمرکزآنبیرون،آیدمیفضاگشاییوشادي، خردمرکزماناز

شده،زایلاوازسنگیحالتوریختههاشدگیهویتهمشودمیمعلوم.نداریمدیگرراپخشدردمرکز

. شدهجاريدیگرسنگآنازخردآن، گوهرآناینکهبرايخواند،نمیحجر، سنگراآندیگرکسیبنابراین

جاريشاديوخردچشمۀتواندمیهمماسنگدلازکهباشیمامیدوارکامالًبایدمااستمریضمادلاگرپس

:کهگویدمیاینجادرو.بشود

آنچه حق ریزد، بدآن گیرد علُوکاسه ها دان این صور او اندر او
میماستدل، اگرو.ماستذهنهمینماهايصورتوهستند،هاصورتصورها، راصورهااینگویدمی

برکتآنهادرخدایعنیاواندراوشود،میعوضدلاینبعداًولی.ماستذهناالنمادلالبتهبگوییم،خواهیم

درحقّ؟ ریزدمیچیآندرخدااست،صورتاالنکهمامرکزوماصورتجملهازهاصورتتمامپس.ریزدمی

میپیدامرتبهوقدروبزرگیکند،میپیدابلنديحالریزد،میخداکهبرکتآنبخاطرو.ریزدمیبرکتآن

.کند

بریزندراهاشدگیهویتهمدرداگر.بریزندآنتويچیکهاین استبهارزششصورتشودمیمعلومپس

ودوربیندازیمراهاشدگیهویتهمآناگروشود،میساطعبدچیزهايآنازوشودمیخاراشود،میسنگ

همانبایدمادلپس.شودمیحیاتآبچشمۀهمانباال،رودمیاشمرتبهاینبریزدعشقبریزد،برکتزندگی

ازشمااینکهوشماتسلیموقضاقانونبازندگیراخاراهااین.شودمیداردشمامالکهبشودحیاتچشمۀآب

میانجامشود،میوبشوگویدمیاوکهفیکونکُنباوبشوید،جنسازدوبارههوشیارانهبایدهستید،اوجنس

:دوبارشمادانیدمیرااینها.دهد
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1110مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ها بر روي آبدود چون کاسهمیصورت ما اندرین بحرِ عذاب
اینرويماذهنیمناینهستیم،ذهنیمناینگوییممیماکهاالنومامرکز، مابعدچهارهریعنیماصورت

دریايواقعدرهستیم،دریااینرويدرماپس.رودمیدارداست،یکتاییدریايشیریندریاي، شیریندریاي

روياستخالیکهکاسهاین، کاسهیکشدیمبنابراینشویم،نمیمتوجههنوزرامانبودندریامنتهایکتایی،

بلهرود،میدریاآب

تا نشد پر بر سر دریا چو طشت

غرق گشتچون که پر شد طشت، در وي 
رامانشدگیهویتهممرتّبمااگرو.شودمیغرقبریزمآبآنتويهمینکهرودمیآبرويکاسهیک

.شویممییکتاییجنسازمایعنی.شودمیغرقیکتاییفضايدرکاسهاینآن،تويبریزدآبزندگیوبرداریم

ما داريریشهنهایتبیآدماست،سادهذهنحواآید،میپیشحواوآدمگفتکهآیدمیپیشحالتیهمان

.است

صورت ما موج و، یا از وي، نَمیعقل، پنهان است و ظاهر، عالـَمی
پنهانچرا.استپنهاناینکند،میادارهراکائناتاینکهعقلیاست،یکتاییفضايعقلاست،کلّعقلعقل

درستدیداینالبتهکهبینیم،میمانذهنباکهاستعالمیکظاهرو.ببنیمخواهیممیذهنباماچون؟ است

است،موجییکماصورتهمۀاین.یکتاییدریايازاستموجیکچسبیدیم،آنبهکهماصورتاینو.نیست

کهکشدمیطولسالنود، سالهشتادباال،آمدهموجواقعدراالنما.کندمیفروکشوباالآیدمیموجباالخره

:اینجاگویدمیجالبیبسیاربیتیکحاال.بلهکند،فروکشموجمثلاستزماندرکهدوبارهاینصورت

زان وسیلَت بحر، دور اندازدشهر چه صورت می وسیلَت سازدش
خودش فکرهايباذهنیمناست،ذهنیمنیکمامرکزشدیم،هویتهمصورتاینباماکهکنیدمیتوجه

همانازکندمیدرستذهنیمنکهايوسیلههرولیبپیوندد،بحربهبپیوندد،خدابهکهکندمیدرستوسیله

و.نیستوسیلهذهنیمنوسیلۀشودمیمعلومپس.ماشویممیانداختهدوریکتاییدریايبوسیلۀ، وسیلهآن

ايوسیلهاینکهبراي؟ شویممیانداختهدورکند،میدرستذهنیمنکهابزاريووسیلههمان، وسیلۀبهچرا
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آنبااستفکرمامرکزیعنی.شودمیدرستفکرهمیندیدازواست،فکربوسیلۀما،کنیممیدرستکه

بابینیممیآنجادرکهخداییاما.برسیمخدابهجوريچهکهکنیممیدرستوسیلهیککنیم،مینگاهعینک

بیرونراصورت، اندازدمیبیرونرامایکتاییدریايوسیلههمانبابنابراینپس.استذهنیخدايیکدید،آن

.نرویمزندگیبطرففرمیاصورتصورتبهکهاین استچارهتنها.اندازدمی

بادیگراالنکنیم،میفضاگشاییهیماپس.هستیمتسلیمکامالًوقتی؟ هستیماوجنسازونیستیمفرمماکی

کنممیخواهششماازمن، اوبطرفرودمیهوشیاريمادربطرفش،رودنمیصورترویم،نمیاوبطرفوسیله

باکهشد،زیادخواهدشمادراطالعاتخیلیبشودبازاگر.شمابرايبشودبازتابار،چندینبخوانید،راشعرهااین

یکیبحربایکتاییفضايباو.بشویدخارجذهنازشماشاءاهللانآنهابهکردنعملودانشاینپیوستنهمبه

.کندمیسوالدوبارهغزلبهبرگشتیماالن.بشوید

کجاست؟ کان شه ما نیست، لیک آن باشد

که چشم بند کند سحرهاش بینا را؟
هوشیاريجنسازاستدرستانساناینکهبرايبینند؟نمیمردمچرابینند،نمیمردمکجاست؟گویدمی

همآنعینکازوهست،مرکزدرشدگیهویتهموشدههویتهموقتیولیدارد،بیناهايچشمواست،

کنیممیفکرما.استسحراینو.بنددمیخدابندد،میزندگیراهایشچشمکند،مینگاهشدگیهویت

ودیديمیشدگیهویتهمعینکپشتازدیديمیکهچیزيهرگویدمیموالنااالنبعدبینیم،میدرست

هايچشمکهباشداینطوراستممکنآیا.بینیمنمیکهراشاهکهمانیست،ماشهکانکجاست.بودهغلطآن

میباطلکیسحر، رامابینايهايچشمکردهسحراست،اینطورکهالبتهبگویدخواهدمیبسته؟اورامابیناي

.بریزدشدگیهویتهموقتی؟ شود

چنان ببندد چشمت که ذره را بینی

میانِ روز و نبینی تو شمسِ کُبري را
راآفتابوبینیمیراچیزيیکتوروشنروزمیانکهبنددمیچنانراتوچشم:گوید کهمیزند،میتمثیل

ولیبینیممیراکالغاست،سیاهآیدمیکالغبینیممیکنیم،مینگاهآسمانبهمثالًماکههمینطور.بینینمی
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کهنداریمخبرامابینیم،میکردهروشنخورشیدنور، خورشیدکهراچیزيیکروزدرما.بینیمنمیراآسمان

.استهمینطورهمدروندر.بشوددیدهاوکهشودمیباعثخورشیدنور

شدگیهویتهمکهزمانیتاگویدمیمابهزندگیوبسته،شدگیهویتهمچنانراماهوشیاريچشمگویدمی

آنجازندگیبوسیلۀکهشدگیهویتهمپس.بیندازيبایدراشدگیهویتهمببینی،توانینمیرامنداري

اتفاقیچهبینیممی، بینیممیراوضعیتماکهبستهراماچشمچنانبردارد،تواندمیهمزندگیوشدهگذاشته

.بینیمنمیراکردهروشنراذهنکهآفتابیآنولیبینیم،میراذهنافتد،می

راذهناینکنیمنمیفکراصالًبینیم،میراذهنولیبینیم،نمیراخدانورخداست،نوراینجادرکبريشمسو

بازرافضااگر.کنیمستیزهذهنآنبانبایدبینیم،نمیرانوروبینیممیراذهنکهکاراینبراي.کردهروشنچی

میراخدانورهمبینید،میراذهنهمبینید،میکردهروشنراذهنکهرانوريکهبینیدمییکدفعهکنید،

ذهنناظروقتی.شودمیشماعینکذهناینهاموقعبعضیکهشویدمیمتوجهدیدید،کهراذهنو.بینید

میبوجوداینبخاطرهیجاناتاین.شویدمیهیجاندچارشماکندتغییرمیذهنوقتیکهدیدخواهیدبشوید،

.بینیدمیراشدگیهویتهمیکدفعه.هستیدشدههویتهمچیزآنباشماکهآید

بینیممیمایعنیآید؟میبوجودکیرنگبینور.باشدآنجارنگبینورکهاین استهارنگدیدنشرطولی

ولی.بینیممیقرمزراجاهمههویتیمهمقرمزبافقطمااگر.نباشیمهویتهمهارنگباکهوقتیرا،رنگبینور

بزنیمآبیرا،جاهمهبینیممیقرمزبزنیمقرمزعینکبامثالًبینیم،نمیرنگیهیچباشدیم،خارجهارنگازاگر

میهستکهطوريآنراهارنگهمۀنزنیمعینکاصالًاگریابزنیم،رنگبیعینکاگرولیبینیم،میآبی

.بینیم

زندگیو.بینیممیرارنگهمانزنیممیمانچشمبهکهرارنگیهرببینیم،هارنگطریقازبخواهیماگرولی

میرااسمشوبندممیراچشمتببینی،توانینمیرامندلتچشمبهزنیمیعینککهزمانیتاگویدمی

شوندمیهویتهمکهچیهرباشوندنمیمتوجهمردم.استاینطوريچراشوندنمیمتوجهمردم.سحرگذارد

زیادخواهندمیرادردبینندمیدردحسببراگرکنند،زیادخواهندمیراآنبینند،میآنحسببررادنیا

هویتهمپولاگربینند،میدردآنبراساسراچیزهمهکشندمیرادردکنند،پخشخواهندمیرادردکنند،

کی، کنندزیادراپولشانبایدجوريچهبینندمی، بینندمیپولحسببرباصطالحراچیهمه، راشانشدگی
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ترتیبودهندمیسازمانرادنیاطوريآن؟ بگذارداَثرتواندمیکی، استمهمکی، کندزیادراپولشتواندمی

هراگروهستنددنیاییاینهايعینک.نیستنددرستیهايعینک، هاعینکآنازهیچکدامولی.دهندمی

.دیدنخواهیراخداودیدخواهیدرنگی:گویدمیبزنیچشمبهراهاعینکآنازکدام

ز چشم بند وِیست آنکه زورقی بینی

میانِ بحر و نبینی تو موجِ دریا را
برویم.بینینمیرادریاموج.بینینمیرادریاامابینی،میدریامیاندرراقایقییککهاوستبندچشمبخاطر

فضايآنولیبینید،میراهاوضعیتچونبینید،میراذهنقایقشماکهآن استبندچشمبخاطرمرکزمان،به

ازیکیلحظههرچرا؟.بینیدنمیخدا،یعنیاین است،درونذهنوذهن،بهدهدمینورکهراذهنگیرندهبردر

لحظههرموجو.استیکتاییبحر، بحر.استذهنزورقپس.استچشمتجلويعینکبصورتذهنیاقالماین

:گویدمیدیگريچیزیکاالن.خوردمیزورقاینبهقضاقانونبازندگیطرفاز

تو را طپیدنِ زورق ز بحر غَمز کند

چنانکه جنبشِ مردم به روز اَعمی را
صورتآندرانفعاالتوفعلطپد،میکهماذهناین.کردنخبر، دادناطّالعیعنیکردنغمز، بینانایعنیاعمی

ایندیگرطپدمیدهد،مینشانواکنشکند،میکاريیککسییکگویند،میمردمچیزيیکگیرد،می

آنهاتويهوشیاريبصورتماوهست،مادلدرماهايشدگیهویتهماینکهبراي.طپدمیمامرکزیعنیذهن،

.هستیم

اینکه.بشویدخبرداریکتاییدریايازبشوید،خبرداراتفاقاتازاینکهبجايشماطپد،میمادلاینکهگویدمی

یکتاییبحر، زندگی؟ قایقاینبهزندمیضربهکیطپد،میذهنقایقواقعدرطپد،میدلقایقیاطپدمیدل

پس.دهدمیتکانتکانراشمازورقکههاي بیرونیوضعیت، کهاستبیرونیاتفاقاتکهکنیدفکرنبایدشما

شویم،میدرددچارافتدمیاتفاقیهرآنجاشویم،میمنبسطشویم،میمنقبضهیماطپدمیمامرکزوقتی

.کردهمحاصرهراشماکهزندگیاز، خدااز؟ بشویدخبردارکیازبایدشماشویم،میانبساطدچار
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فکرنبایداست،قایقکهکسیآنخوبخورد،میقایقبهآیدمیموجهیاستآبرويکهقایقیمثلدرست

.نیستدیگريکسیکهاینجاهستمدریاوسطمنکند،میتولیدریادکهموجیهايضربه، هاضربهاینکهکند

نهطپید،مندلکهکرديراکارآنتو، کنیمیتو، کنیمیتوگوییممی.دهیممینسبتهاوضعیتبهماولی

.بشويآگاهاوازتوخواهدمیزندگیواستزندگیبوسیلۀتودلطپیدن

همپشتازماوقتیاست،جالبیتمثیلهماینونداردروزازخبرنابینا، رااعمیروزبهمردمجنبشچنانکه

میکهصبحاست،روزیااستشبکهداندنمینابینااست،روزاالنکهبینیمنمی، بینیممیهاشدگیهویت

آیدنمیپايصدايوقتیوشده،روزکهفهمدمیآیدمیپاهایشانصدايوافتندمیراهشوندمیپامردمشود

همچشممانجلويکهچراهستیم،نابینازندگیبلحاظهمما.خوابیده اند، نابینامردمدیگرشدهعصرفهمدمی

است؟درست.استشدگیهویت

یعنی؟ چیهیعنیشدهروز، شدهروزکهبفهمیبایدشمانابیناآدممثلآید،میکهصداهاوسراینکهگویدمی

عینکپشتازنبایدماکهبفهمیماالنبایدماببینیم،حضورنورباتوانیممیمابشویم،زندهاوبهتوانیممیما

حرکاتایندهیممینسبتوزدیمراهاعینکاینچونداریم،چشممااینکهبرايببینیم،هاشدگیهویتهم

کهشویممیمتوجهیکدفعهندهیم،نسبتبیرونبهرااینهااگر.نداریمخبرخداازبیرون،بهرازورقطپش، را

زندهاوبهمایعنیرنگ،بینورشودمیمامرکزرویم،نمیهمذهنخواببهمانباشند،شدگیهویتهمایناگر

.کنیدمیتوجه.هاشدگیهویتهمنوربانهبینیم،میحضورنورباوشویممیزندهاوبه، شویممی

اي خَتَم اهللا، خداي مهر نهدنخوانده

همو گشاید مهر و برَد غطاها را
آنهمینطورونخوانده اي راانسانهايدلبهنهدمیمهرخدااینکهتوگویدمی.هستاینجاقرآنآیۀتادو

.داردبرمیمادلچشمانجلويازاوراهاپردهاینوکند،میبازاودارد،برمیاورامهرکهاينخواندههمراآیه

:گویدمیبقرهسورة7آیۀبهکندمیاشاره.بخوانیمبدهیداجازه.هستنداینهاهاآیهاینامااین استبیتمعنی

7، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره
ُ َعلَٰى ُقلُوبِِھْم َوَعلَٰى َسْمِعِھْم ۖ َوَعلَٰى أَْبَصاِرِھْم ِغَشاَوةٌ ۖ َوَلُھْم َعَذاٌب َعِظیمٌ  َخَتَم هللاَّ

.خت خواهد بودخدا مهر نهاد بر دلها و گوشهاي ایشان، و بر چشمهاي ایشان پرده افتاده، و ایشان را عذابی س
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نمیهمرااووشنویمنمیرااوصدايکهمانهايگوشوهادلدرنهادمهرچراماهايگوش؟ کیهايگوش

وشدگیهویتهماینماکنیمتجربهراجداییماکه، چیزهاباکردهویتهمآوردرامازندگیواقعدر.بینیم

.ندیدیمرااومامدتییککند،بازرامهروبردارد،ماچشمانروياززندگینگذاشتیمگرفتیماصلراهاعینک

هویتهمهمینپرده؟ چیهپردهما،چشمانیعنیافتادهپردهایشانچشمانبروگویدمیدوبارهقرآنآیۀو

همآییممیمایعنیاید،کردهتجربهکامالًراعذاباینشما.بودخواهدسختعذابیراایشانوهاستوشدگی

.شدهگذاشتهمادلبرکهاستمهرياینوگیرندمیرامادلچشمجلويآنهاچیزهاباشویممیهویت

شدگیهویتهماینکهزمانیتاهستیم،زندانیذهندرمابرویم،جاییتوانیمنمیهستیمیزندانماواقعدرو

رامهرهابایداونشویمتسلیمتا:کهگویدمیدارداالنو.بیاییمبیرونتوانیمنمیزندانآنازبرنداشتیمراها

.شودمیدردسببکاراینوشودنمیتمامبنديچشماینبردارد،

صدايیعنیشد،بستهمانگوشوچشموایم،شدههویتهمیماآمدهماکهایم،کردهتجربهکامالًرااینماو

پردهازبعدپردهو.بینیممیرادیگرچیزهاياینکهبرايبینیم،نمیراخدایعنیراغیبوشنویمنمیراغیبی

بعدي کهآیۀهماینوبله.شدهزیاددردسببکاراینوافتادهماچشمانرويمختلفیهايشدگیهویتهمکه

:گویدمی

22، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق
َذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَیْوَم َحِدیٌد لََقْد ُكْنَت فِي َغْفلٍَة ِمْن َھٰ

در غفلت بودي تا آنکه ما پرده از کار تو برانداختیم و امروز چشم ) روز سخت مرگ(از این ) اي آدمی نادان(و تو 

.بصیرتت بیناتر گردید

نادانآدمینادان،آدمیايتووبشویمتسلیمبایدمابردارداواینکهبرايبرداردرامهرتواندمیکهاوستفقط

.استمردنازقبلمردنبلکهنیست،کارآخرمردنمرگسختروزاین، مرگسختروزاینازاستذهنیمن

یااستجوانیدرهنوزواستتَناینتويکهحالیدرکهآیدنمییادشبهکههاستمدتبشربودي،غفلتدر

توکارازپردهماآنکهتاافتاده،غفلتبهایندر.استذهنیمنبهنسبتمردنموقعاست،کودکیشاید

.گردیدبیناتربصیرتتچشمامروزوبرانداختیم
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دردهاباکرديایجاددردداشتی،نگهراهاشدگیهویتهمدادي،ادامهراذهنیمنتوکهگویدمیبنابراینپس

تعداديماباالخرهافتادي،غفلتبهوافتاديعذاببهوکردياضافهآنرويهمدردهايپردهشدي،هویتهم

.بشوندزندهمابهتوانندمیکهدیدندآنهابرداشتیمراهاپردهیعنی.رساندیمحضوربهراشمااز

اي،نخواندهراآیهتادواینگویدمیاي،نخوانده، بیتبودهاینبیتپسشویم،میبیناترداریممایواشیواشو

کشیدهدردبهماونهدمیمهرخدايپس.کنیدعملبایدخوبایدخواندهاگر؟ نهیاایدخواندهشمادانمنمی

اوفقطراهاپردهوکندمیبازاوفقطرامهر:کهرسیممیداریماالنیارسیممینتیجهاینبهماوشویممی

ذهنیمنباایمخواستههاانسانماکهکنیدتوجه.برداریمتوانیمنمیمانذهنیمنباخودمانمادارد،برمی

بله،.نشدهانجامکاراینعلّتهمینبهوبزنیمکنارراهاپردهوکنیمبازرامهراینمان

دو چشم بسته، تو در خواب نقش ها بینی

دو چشم باز شود پرده آن تماشا را
بندي،میراهایتچشم:گویدمی.کندمیمقایسهحضوربارادیدنخوابوزندمیمثالرادیدنخوابدارد

گل، هستکوه، هستچشمههستی،هواوآبخوشبسیارجايیکدربینیمی، بینیمیرویاخوابی،می

.شدتمامآنبست،راتماشاپردةآنبازچشمانبینیمیشويمیبیداریکدفعههست،

خوابرودمیببندي،راهاشدگیهویتهمچشمببندي،راذهنچشمحاال:کهگویدمیکهموقعآنبعد

دیدنراهازیباییوبودنخالّقوشدنآرام، شدنشادوخداستبهشدنزندهحضورخواب.بینیمیراحضور

بازذهنچشمیکدفعه.این است؟ بله. دیدنراجهانعشقوزیباییچشمیکبهدیدنهاانساندررازندگیو

.رودمیبینازعشقرویايآنبینیممیهاشدگیهویتهمطریقازدوبارهوآیدمیهاقضاوتشود،می

شودمیبستهایننیست،حضورتماشايآنبینیمیذهنچشمبایعنیراتماشاآنپردهشودبازچشمدو

همعینکطریقاز.دیدیممیماکهنبوداینطوريجهانبینیمییکدفعه.بینیمییکتاییوحضوربوسیلۀ

خرد، زندگیشاديطریقاز.داریمدردمااینکهبرايشود،میدیدهزشتجهانوچیزهمههاشدگیهویت

میزیباییبینیم،میزیباییماوشود،میدیدهزیباکَسهمهوچیزهمهزندگیلطافت، زندگیعشق، زندگی

مااشکالوکندمیفرقچقدرکهبینیدمیپس.آفرینیممیرازشتیبینیممیرازشتییکیآندر.آفرینیم

.کجاست
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عجب مدار اگر جان حجابِ جانان است

ریاضَتی کن و بگذار نفسِ غوغا را
همپشتازبینی،نمیدرستشمااینکهبراينشو،زدهشگفتشمازنممیمنکهراهاییحرفاینکهگویدمی

همینطوريکهشودنمی؟ استهمینطورواقعاًنهکنار،بگذارراتعجباینمدارعجببینی،میهاشدگیهویت

اینکهمدارعجب.نزنهاحرفاینازشودنمیباورمکهمنبله،؟ بینممیهاشدگیهویتهمپشتازمنیعنی

ازوبگذاریممانچشمجلويراهاپردهوداریمنگهراذهنیمناینکهچههر.خداستحجابماذهنیجان

وماهايقضاوتبودنفعالوماذهنیچشمبودنبازحالتهمینببینیم،هاشدگیهویتهمعینکپشت

.خداستپردةما،هايمقاومتوماهايعیبجویی

فکرهايکن،جاروراآیندهوگذشتهبهمربوطفکرهايکن،جمعآیندهوگذشتهازرامنگفتهکهاولبیتهمین

اینبکنهوشیارانهدردتحمل:گویدمیرا،غوغانفسبگذاروکنریاضتی.خداستحجابآیندهوگذشته

متوجهشنیدراابیاتاینکسیاگرکهاوالً.گویدمیخوبموالناکنیممیصحبتاالنکههمینیعنیریاضت

بوده، غلطاینودیدهمیذهنیمن، دیدهمیهاشدگیهویتهمپشتازراچیهمهوراخداحاالتاکهشد

دانممیمنکهچیزيآنوشود،نمیوبودهاینطوريچراام،داريدینام،خردمنديآدممنکهنکندتعجب

.بروبارزیراست،ریاضتاینقبولهمیننکن،تلفدیگرراوقتنهبوده،توهمنبودهخدا

شمادردهايکهبودهدیدجورآنودیديآنهاپشتازوداريشدگیهویتهمکهکرديقبولورفتیبارزیرو

سختعذابدچارمن.شدخواهیسختعذابدچارببینیاینطورياگرکهگفتهمقرآنآیۀوآورده،بوجودرا

همۀماکنیمقبولکهاستسختاین.استریاضتهماینام،کردهایجادخودمو.گوییدمیشمایعنی÷امشده

کهکنیقبولاستسختهماینوآمده،مندیدبوسیلۀآمده،منخودشخصبوسیلۀآمده،ماسرکهبالهایی

نیست،مهمدادهکسیهریامنبهدادندمنمادروپدراگررادیداینکنم، وعوضرادیدمکهبودممسئولمن

علّتکهبشناسمخالصهبروم،عرفانکالسیابخوانمموالناکنم،تحقیقیاحاالسالهاامداشتهفرصتمن

.استریاضتهمایناست،خودمتقصیرنرفتم؟ چیهمندردهاي
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شدگیهویتهمببینیاوالًشماکهشودمیشروعموقعیاصلیسختیوهوشیارانهدردواصلیریاضتاما

میعینکرنجشمثالًدردو.دارمدردمندارم،راهاعینکاینمنکهکنیقبولبرويبارزیردوبارهوداري،

سببدیدهاجوراینکهکنمقبولو.استجانانحجاببینم،نمیراخدابینممیعینکاینبامنوقتیشود،

فکرکنممیصحبتبلندام،انداختهراهبازيهوچیکنم،میبیانرااینهامنصداوسرباکهشودمیفکرهایی

.استمنکنندةغوغااست،نفسمالاینکنممیقبولاالنولی.استمحضحقیقتاینهاکنممی

میمنکهما،کهگوییممیحدتیوشدتچنانباانجامد،میدردبهکهمصرفبیهايحرفیعنیغوغانفس

همصحبتنکن،تعجبببین:گویدمی.آمدهشدگیهویتهمیکدیدازکهحالتیدراست،درستایندانم

.والسالم.بیندازراغوغانفسوهوشیارانهدردهاياینزیربروفقطتونکن،همبحثزیادنکن،

***پایان قسمت چهارم *** 
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:گویدمیبخوانیمموردایندرهمبیتدوبله

3459مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

در ریاضت، آینه بی زنگ شوهمچو آهن ز آهنی، بی رنگ شو
کردند،میدرستآهنازراآینهکردند،میدرستآینهآهنازقدیمکهاین استشبیهکشیدنریاضتاین

یکبایابکشندسنبادهبدهداجازهونیست،آینهاستکدرکهصورتآنبهکهکندقبولبایداولآهن

وزندمیزنگآینه.بزندزنگاستممکنشد،آینهاینکهازبعدکهکنیمقبولیاو.کنندصافراآندستگاهی

.دارمزنگ:بگویدنیستحاضرآینه.آیدمیدردشآینه، آینهرويیاباصطالحآهنرويهازنگکردنپاكدر

.داردزنگکهدانیدمیکنیدمینگاهآینهبهکهشمایعنیبیناآدمیکولی

حوصلگیبیشماست،دردهايعلّتش.دارید:گویدمیخداهستیم،خوبیآینهنداریم،زنگگوییممیما

نمیکنیدمیکهکاريبهشماازشادياینکهرود،میسراتحوصلهاینکهشماست،بودنانرژيبیشماست،

.بدانیدرادلیلشخواهیدمیاگراست،دلیلشاینکنیدنمیارتعاشزندگیبهبینید،نمیراهاآدمبودنریزد،

.بشودآینهولینرود،هوشیارانهدردزیرنکشد،ریاضتجهاندرکهنیستکسیهیچ.بکشیدریاضتبایدپس

بایدبریزند،اینهاتاولی.آینهشویممیماشود،میصافمامرکزدیگرریزند،میهاشدگیهویتهموقتیآینه

میطولمدتیکنیم،رهاراخودمانایم،شدهمعتادآنهادیدبهکهآنهااعتیادازوبپذیریم،راآنهاهوشیارانه

.بیفتدتاکنیممینگاهداریمهوشیارانهولیکشد

هویتهمپدريومادرينقشبااگر.اندازیممیرامانتوقّعداریمتوقّعاگر.اندازیممیرادردمانداریمدرداگر

کنترلسریمبااليهماالنودادیم،امتدادراپدريیارامادرينقشهنوزمااست،سالشسیمانبچۀشدیم،

مارااینهاهمۀکند،زندگیکجابخواند،درسیچهبایدکند،ازدواجکیبابایدکنیم،میتحکّموکنیممی

کهمادرينقشبایدبشویم،رهامابایدمادرينقشازاست،دردناكکهاستدرستفهمیممیدهیم،دستورمی

.ندهیمآزار،نکنیمتهدید،نکنیمکنترل،نکنیمدخالت.بیندازیمپدريیاهویتیمهمآنباما

ازمنظورم،داریمآنبهکهاعتیاديازشدنبازازاستهوشیارانهدردریاضت.استریاضتبله؟ استسخت

درداستممکنشیرهحاال،ایمکشیدهشیرهآنازوهویتیمهمکهچیهربا.استشدگیهویتهماعتیاد

اشتباهکنیمقبولبایدکهاینستاشسختییک.استسختگذاشتنشکنار،ایمکردهراکاراینمدتها،باشد
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زندگیخردبشودتسلیممگر.کردهاشتباهکندقبولنیستحاضرسالگیپنجاهچهلسنّدرهیچکسو،کردیم

من،هستیمنتو،شوينمیکوچکتواینکهبراي،کردماشتباهبگویی،ندارداشکالیکهبگوید.کندکمکاوبه

،بله.کنممیقبولرااشتباهممنوشودمیبزرگفقطخدا،شودنمیکوچککهخدا،هستمخداجنساز

تا ببینی ذات پاك صاف خودخویش را صافی کن از اوصاف خود
جوريچههاآدمکنیدنگاهشما.استوصفشچیزهاآنچیزهاییباشودمیهویتهمکسیهرگویدمی

یکی،استدکتریکیمنفرزنداناین،فرزندمتاسهمادرمن؟ هستیدکیشماآقا.کنندمیتوصیفراخودشان

بچهبایعنی،کندمیتوصیفراخودشدارد،رساندمجاییبهکردمبزرگرااینهااستمهندسیکی،استمعلّم

کردهراکارهافالن،امبودههمجافالنعاملمدیرضمندربله.هویتمهمپدريبا، مادريبایعنیهویتمهمام

هماین.هویتمهماستمهم، ایراندرامبودهدار رتبۀامبودهگیرکشتیمثالًجوانیدر.هویتمهم، همآنبا،ام

میتعیینراخودتانجوريچهببینیدبایدشما. ماستاوصافشدیمهویتهمکهچیزيهربا.استمناوصاف

.کنیدمیوصف،کنیدمیمعین،کنید

مردمهايحرفبههستندتاناوصافتانهايشدگیهویتهموداریداوصافشمابشویدمتوجهاینکهبراي

؟کنندمیصحبتچیبهراجع،کنندمیصحبتخودشانبهراجعوقتیآنهاببینیدبدهیدگوش.بدهیدگوش

میاشسیاسیباورهاياز،گویدمیمذهبشاز،گویدمیباورهایشازیاکندبیانراخودشخواهدمیکسیهر

هویتهماگر.ستیزهبهکندمیشروع،کنیدمخالفتاوباشمااگرو.استهویتهماینهابادانمنمی،گوید

میتوجه.کندنمیستیزه،باشدطوريآنهمشایدگویدمی،کندمیبازرافضاکنیدمخالفتاوباشمانباشد

.استخودتانروينورافکن،استخودتانرويتمرکز.کنیدمیوصفراخودتانجوريچهبدانیدبایدشماکنید

:گفتهموالنا:گوییدمیبنابراین

راشماخدائیتیجنسازتواینکهبراي؟چرا،بیندازراخوداوصافتمامیعنیخوداوصافازکنصافیراخویش

بتوانیراخدا.ببینیرابتوانیخداتا،ببینیبتوانی،استهوشیاريکهراخودتپاكذاتتا،کردوصفشودنمی

میجدااوصافاز،شويمیجدااوصافازبنابراین.هستیاوامتداد،هستیخودشکهشويمیمتوجه،ببینی

بهقائمحاالتا،شويمیذاتبهقائمشماوشودمیحضورهوشیاريپرمرکزت،ریزدمیمرکزتازاوصافشوي

.شدتماماوصاف،بودياوصافاین
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حرفخودتهنرهاياز،خودتهايخوبیاز،خودتمحاسنازدیگراینکهشويمیمتوجهمدتییکازپس

مهمشمابراي؟کرديراکارهااینم، هان شماگوییمیچرا.کنیمیتعجبتوزندمیحرفهمکیهر،زنینمی

کسیبرايآنها.نداریداوصاف؟چرا.نیستمهمشمابرايقدردانیهیچ،تأییديهیچ،توجهیهیچ.اصالًنیست

کنیممیوصفراخودمانکهطوريآنهاموقعخیلیما؟چرا،کنندتأییدرااوصافشخواهدمیکه،استمهم

رفتهکنفرضمثالًامبچهوهستمخوبیمادرمنکهاستدرستگوییممی.داریمتردیدوشک،نداریمباور

تأیید،مردمحرفولی.نکردمکهبکنمتوانستممیهمکارهایینکند،هستممهبديمادرنکندولی،شدهمعلّم

:خالصه.استبیچارگیاشهمه،استتوهماشهمه.کندمیمطمئنّرامن،مناوصافاینازمردم

عجبتر اینکه خالیق مثالِ پروانه

پرند و نبینی تو شمعِ دل ها راهمی 
یعنیخدادورمردمهمۀکهستااین،استجانانحجابذهنیجانگفتمکه،قبلبیتازعجیبترحتّیگویدمی

میهمنخواهند،گردندمیبخواهند.گردندمیاودورهمه.ندارندچاره،گردندمیبناچار،گردندمیدلشمع

عجیب.روندمیبیرونبطرفذهندرولی،شوندمیجذباوبسوي،بینندنمیراشمعولی.ندارندچاره،گردند

.راماکندمیجذبچونبرویماوازدورخیلیتوانیمنمیما!است

میآنها،چیزهاباشدیمهویتهمایمآمده.رویممیبیرونبههاشدگیهویتهمبوسیلۀمادیگرطرفاز

،شویممیزندگیمحورجذبماذاتدیگرطرفاز.شویممیبیرونجذباستبیروندربرو،بروبیرونگویند

یعنیهادلشمع،گردیممیهادلشمعدوروافتادیمگیرکهاینجادرو.بشویمتوانیمنمیدورخیلیولی

نمی،ببینیمتوانیمنمی،بگردیمتوانیمنمیمااصالًنباشدروشناییآنکه،کندمیروشنراهادلکهشمعی

.بگردیمبیرونیمحورهايدوربایدکنیممیفکرمااستعجیب.کنیمزندگیتوانیم

اینکهبراي؟استعجیبچرا.ستااینقبلبیتازترعجیب،ببینیددرست،کنیدفکردرستاگرگویدمی

هاشدگیهویتهمحولخودشانبنظرنتیجهدرو،بیرونیچیزهايبانباشدهویتهمنیستآدمیهیچتقریباً

شدگیهویتهممحوراینحولکهاستفکرایندرروزوشبپس،کندزیادراپولشبایدانسان.بچرخندباید

کهحالیدر:گویدمی.دیگرهايشدگیهویتهمیا،منکنممیفکراینبهراجعساعته24،بچرخدپولبا

،عذابتويداشتهنگهاینجاراتوخدا.چرخیمیخدادور،چرخیمیاودورکههستحواستافتاديگیراینجا
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بیرونیچیزهايدور،بچرخیاودوریواشیواشبعد،بچرخیهوشیارانه،بچرخیبایدچیدورببینیبفهمیتا

.بله.ببینیرادلشمع،نچرخی

چه جرم کردي اي چشمِ ما که بندت کرد؟

بزار و توبه کن و ترك کن خطاها را
از،مادلچشمشدههویتهم،کردهگناهیچهاستواضح؟ايکردهگناهیچهانسانچشمايگویدمی

ازشما،صحبتهمهاینازپسپرسدمیماازاالن.راماچشمبستهبنابراین.بیندمیهاشدگیهویتهمپشت

کردیمگناهیچه؟شديبستهکهکرديگناهیچه؟کرديخطاییچهتومندلچشماي،بپرسیدخودتان

نتیجهدرو.کردیداشتباهفهمیدمی.شودمیبازتانهايچشم،بدهیددرستراجوابشاگر،بدهیدراجوابش

.کندمیپیدامعنیدوممصرع

،بشولطیف،هایتشدگیهویتهمبخاطرکنگریهزرزراینکهنهکنزاري،کنزاريیعنیکنتوبهوبزار

محورهاياینحولحاالتامنکهدارنگههوشیاریتتوي،هاشدگیهویتهمآنازبرگرد،برگرد،بشوتسلیم

،شدمتسلیماگر.کنمتركراخطاهایمبایدمن،ندیدمرادلشمع،نبودهدرست،نبودهخوباین،گشتمبیرونی

مینشانمنبهرادرديیکلحظهایندرزندگیاگر،هوشیارانهگرفتمناززندگیراشدگیهویتهمیک

بینممیراآنچون،زنممیچشممبهمنکهاستعینکیآن،استپردهاوکهدانممی.بیندازمبایدمن،دهد

.بینمنمیراخدا

بهمعتادیکشما.بزنیمراافراطیمثالاین،کندمیکنترلراشمامرکزبیروندرچیزيچهکهببینیدبایدشماو

تابرسدتواندنمیحضوربهآنخوب.بیرونیمادةیک؟کندمیکنترلچیرامرکزش،بگیریدنظردرراهروئین

ترخفیفکمییکحديیکدر،برسدتواندنمیحضوربهکهنیستمعتادآنفقطولی.کندتركرااعتیادش

.معتادندباورهابه،معتادندمستغالتبه،معتادندپولبهمردم

ازايعمدهقسمتاینکهبراي،کننددعواباید،بیندازندراهتلخیاوقاتباید،معتادندکشیدندردبههابعضی

اقتضاي، اینستطبیعتشاقتضاي، استکینرهازنهعقربنیش،کنندپخشبایددرد،استدردازمرکزشان

باید،کنندغیبتباید،بزنندنیشباید،اندشدهمعتاداینبهکندایجاددردکهاستدردازپرمرکزاینطبیعت
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میکنترلچیزهااینبوسیلۀمرکزشان.معتادند،بیندازندراهدعوانفردوبینباید،کنندخرابرامردمهايخانه

ازمحوريچهکهکنیدپیدابایدشما.استبیرونیمحورهايهماینها،رسندنمیخدابههماینهاخوب.شود

کنترك:گویدمیشمابه.کنیدمیفکراینهاحوشوحولهمیشهشما،داردوجودبیرونازچیزهاییچهبیرون

.استجرماین،دیدنخواهیراخدا،راتاندلچشم،بنددمیراشماچشمانچون،راخطاهااین

سزاست جسم به فرسودن اینچنین جان را

سزاست مشیِ علَی الرّأس آن تقاضا را
فرسودههاشدگیهویتهمهمین،دیدهاهمین،ذهنیمنهمینجسمیچنینکهاستشایستهگویدمی

رادلشمعمن،چرخاندمیبیرونمحورحولرامنجانچنیناینچون.سزاست،بشودکوچک،برودآب،بشود

سزاستاین،بودهموقتیدیدنجوراین.بشومزندهحضوربه،بشومزندهاونهایتبیبهامآمدهمن.بینمنمی

.الرّأسعلَیروشایناستشایستهو،بشودفرسودهزودخیلیکه

اصطالحیکو.اینجادرخداستنظربرطبقکهروشی:گویدمیواقعدرواستجالبیاصطالحالرّأسعلَیمشیِ

وکردهدرستدفاتريشرکتییکاگرکهاینستاشمعنی،کنندمیالرّأسعلَیرادفاترکههستهممالیاتی

نصفشرکتاینبیندمیکندمینگاه،استاستادممیزخوب،کندمیبررسیرااینممیزوداراییبهداده

رااینهاشما،شویممیروبروخداباماکهاالنصورتهمینبه.کندنمیقبولبنابراینو،ننوشتهراهایشفروش

صورتذهنیمنبوسیلۀچوناعمالاینگویدمیایشان،کنیدمیخداتقدیمرااعمالتاندفاتر،خوانیدمی

.کنیممیردرااینما،استغلطدفاتراین،نیستقبولگرفته

زاريکندناله،بشودخشمگیننبایدمالیاتیموديآن،کنمنمیقبولرادفاترتانبگویداگرممیزهمآنجادرو

بارزیربایدهماینجا،استهمینهماینجا.فرماییدمیچیشماحاالخوببگوید،بشودتسلیمبایدبلکه،کند

آنجادرکههمانطوربنابراین.کردیمکارهاشدگیهویتهمباودردهاباکردیماشتباهما،کردیماشتباهکهبرویم

درصدسیمثالًکهکردقبولایشاناگرو،ببرّیدمابرايچیزيیکفرماییدمیچیحاالشما:کهگویدمیشخص

.بیرونبیاییدکنانشاديو،بدهید،کنیدقبولبایدشماخوب،بدهیدبیشتر

دادبیودادايکهشویدمیمتوجهیکدفعههوشیارانهوزندگیدستدهیدمیرااعمالنامۀشمااگرهماینجا

بچگی،منزندگیدانمنمی،منگرفتنطالقحتّیومنورزيعشق،منازدواج،منداريبچهدانمنمیتمام
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دردکلّیو،بودهذهنیمنمالاشهمهمنکردنکار،منگذاريهدف،منخواندندرس،منجوانی،من

خیلی:گوییدمی.شدیمواقعمظلومماواستوضعیچهکنیناله،کنینمیبدهکارراخدادیگر،آوردمبوجود

.پذیرممیمنراتومشیبعدبهحاالاز،شوممیتسلیمبعدبهحاالازخوب

کهدانممیمن،هستمتوامتدادکهدانممیمنبعدبهحاالاز،کاملتسلیمبمعنیاینجادرالرّأسعلَیمشیپس

جوريچه،کنمفکرجوريچهبگوییدمنبهشما،تسلیممکامالًمن،کنممیاشتباهدوبارهکنمکارذهنیمنبا

منبه.بیندازیدتیرشماساکن،مانممیکمانمن،دهمنمیتکانراکمان،اندازتیرتووکمانمن،کنمعمل

نمیهیچی،منعملبهبریزراهوشیاریت،راعشقت،راخردت،بکنمعملیچه،بکنمفکرهاییچهبگویید

نه،کنمنمیمالمت،شومنمیپشیمان،کنمنمیمظلومیتحس،کنمنمیناله،کنمنمیشکایت،دیگرگویم

.رامادرمانوپدرنهراخودم

مالمت،استمالمتاین.بودهکیتقصیرکهببینیمگردیمبرمی،استغلطمااعمالنامۀاینکهشنویممیماتا

بطور،بیندازیدهاراشدگیهویتهمبایدشماکهستااینتقاضا؟چیهتقاضااین.استذهنیمنابزارهاياز

امتداداززندگیتقاضاي،ماستازخداتقاضاي،بگذاریدمناختیاردررادلتان،بشودفرسودهذهنیمنکلّی

کنول،بشوزندهمنشعوربهمنامتداداي:کهگویدمیمابهخدا،زندگیداریمشعورماچون.استخودش

بالهاییچهدیديجورياینکهندیديمگر،استمنحجابدیدنجوراینکهندیديمگر،راهادیدنجوراین

.گویینمیاالنچراگفتیبلهکهاَلَستروزنشان،اَزلروزرفتهیادتمگر،تودانینمیمگر،آمدسرت

ولی.داردبله؟داردریاضت؟دارددردخوب،بلهبلهبله،گوییمیبلهشمالحظهبهلحظهیعنیالرّأسعلَیمشی

توبهمن،بردارراهاشدگیهویتهم،بردارراهاعینکاینکندمیتقاضاخدااینکهبراي،کشیممیشاديبه

سراصطالحموالناجاهاخیلیو.نکنهمشکایت،نکنهمناله،برداريبایدتودیدياینکهبمحض.دهممینشان

.شمابرايبخوانمراآنتايدویکیبشودوقتشایداالنحاال،گویدمیکردنقدمرا

خموش باش، که تا وحی هايِ حق شنوي

که صد هزار حیات است وحیِ گویا را
همطریقازکهباشیمنداشتهاصراریا،باشیمنداشتهالزمهمسرپشتمااگرخوب،خواندیمرااینهاخوب

فایدهکردنفکرجوراینکهدانیدمیشمااالنو.شودمیخاموشذهن،ببینیمهمسرپشت،هاشدگیهویت
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علَیمشی.کنیدمیخاموشراذهنشمابنابراینپس.استآوردنبوجوددردو،استکاشتنپوكبادام،ندارد

،کنیدبازفضالحظهبهلحظهبعدبهحاالازکهکنفرضشما.شودمیخاموشذهنگوییدمیبلهلحظههرالرّأس

وحی.آیدمیحقّهايوحیو،شودمیخاموشذهن،گوییدمیبلهشمالحظهایناتفاقبهچون،کنیدبازفضا

حوارويکهدلی،شودمینوشتهشمادلبه،شمابازندمیحرفداردلحظهاینیعنیگویاوحی،حقّزندةهاي

.نهایتبیریشۀیعنی،آدمشدیدشماوشدهسادهذهن

هزار،کنعملچه،کنفکرچیدلتانتويبنویسدیعنی،کندگفتگوشماباو،بیایدحقّوحیکهحالتایندر

همشفابخش،آیدمیورآنازکهانرژياینوپیغامووحیاینآیا.هستزندگیجورهزار،استبودنزندهجور

میدرستراماذهنیمنناقصعقل.بله؟بخشدمیشفا،کندمیخوب؟دهدمیتسکینرامادردهاي؟هست

؟کندمیدرستاستمریضمانبدناگر.بله؟کندپیداسامانمازندگیهايوضعیتکندمیکمک.بله؟کند

همینبهراجعبخوانیمهمبیتدویکیبدهیداجازهبله.نداریدراهادیدنغلط،راهاتوهمآندیگرشما.بله

:گویدمیالرّأسعلَیمشی

سزاست جسم به فرسودن اینچنین جان را

سزاست مشیِ علَی الرّأس آن تقاضا را
:گویدمیاستقشنگبیتاین

1595شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

سر قدم کردیم و آخر سوي جیحون تاختیم

عالـَمی برهم زدیم و چست بیرون تاختیم
.نداردفایدهدیگرماعقل،ماسریعنی،کردنقدمراسریعنیالرّأسعلَیمشیپس.اینجادردریایعنیجیحون

رالحظهایناتفاققضااینکهبراي.گوییممیبله،گذاریممیپازیرگویدمیماذهنیمنکهچههرلحظهایندر

باالخرهسرانجام،یعنیآخر،آخرکردیمقدمگویدمیراسرولی.استسختاول،استسخت.آوردمیبوجود

،تاختیمدریاسوي،فهمیممیداریماینکهمثل؟فهمیديکشیدندردهمهاینازپس؟فهمیدي.فهمیدیم

ازپسشاید،تاختیمبیرونذهنازچست،تندو.ریختیمبهمراذهنیعنیزدیمهمبرعالمی،یکتاییدریاي

:دیگرمثالیک.بکنیدراکاراینشماموالناامروزدرس
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2872مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردي

ور تو شیري به یکی حمله ز روبه بتَري
هویتهمبراساسقضاوتومقاومتوستیزهو،دانممیومنشویممیبلندکهذهنیمنبعنوانذهندرما

هماینازتاسهدوکهدانیمنمیولی.هستیمپلنگکهکنیممیفکر،هستمادلدرکهدیديوهاشدگی

زندگیحملهیک،ذهندرهستیمشیراگرو.ترسیممی،شویممیموشمثل،بکشدزندگیراهاشدگیهویت

که،آنهاستدیدومانمرکزهايشدگیهویتهماساسبرماپلنگیوشیريچرا.شویممیبدترروباهازبکند

به جاي رامازندگیکهبگذاریمنبایدماو.استتوهمآنهابرحسبشدنبلندهمو،استغلطهمآنهادید

ما می توانیم با انتخاب و تشخیص در این لحظه با زندگی همکاري .درد زیاد پیش بیاید،برساند که مجبور بشویم

.کنیم

روسر قدم کن چو قلم، بر اثرِ دل می

صوريکه اثرهاست نهان در عدم و بی
قلم با سر .باره مشی علی الراس هست، یعنی با عشق برو، هرکسی با عشق یعنی قلم با سر می رودوسرقدم کن، د

مقاومت نمی کنیم و هر جور او می . ما هم مثل قلم در اختیار خدا هستیم. نویسنده هستمی رود، قلم در اختیار

چرا ؟چرا قلم آنطوري می رود؟ براي اینکه قلم ذهن ندارد که بگوید که چرا آنطوري می نویسی. کشد ما می رویم

و .م بشویم دردست زندگیما هم باید قل. قلم نمی گوید.من را اینطوري می چرخانی؟ اینطوري که نمی نویسند

. براثر، آنطوري که دل می کشد، آنطوري که زندگی می کشد، دل واقعی می کشد، نه دل هم هویت شده، برو

را از جنس پس ما می توانیم در اختیار زندگی باشیم، در حالی که بله می گوئیم به اتفاق این لحظه، بله گفتن ما

کند، هوشیاري در اختیار زندگی قرار می گیرد، و بدون مقاومت می رود به زندگی می کند، از جنس هوشیاري می 

این بدون هم هویت شدگی این عدم بودن، درسوي فضاي یکتایی، که اثرهاست نهان، یک آثار نهان هست، در

بله این را هم .ت شدگی ها صور هستند، صورت هستندچون تمام آن هم هویو بی صور بودن، بودن در مرکز، 

.خوانم، بعد دیگر تمام کنیمب
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1668مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

جان سپردن جان فزاید بهرِ اولطف هاي مضمر اندر قَهرِ او
باید یک هم هویت شدگی را از دست را می بینیم، می بینیم سختی آمد،می گوید اگر در این به سر رفتن، قهر او

و اگر آن جان را بسپاریم، آن هم هویت شدگی را از دست .ف هاي پنهان هست در قهر اوبدهیم، باید بدانیم که لط

.بدهیم، جان ما افزایش پیدا می کند، مرکز ما گسترده تر دارد می شود، داریم تبدیل می شویم

تَعال: سر قدم کن چونکه فرمودتهین رها کن بدگمانی و ضَالل
گمراهی و بدگمانی، یعنی نگاه کردن و دیدن برحسب هم هویت شدگی .گمراهیبه ما می گوید آگاه باش، و این 

:ها، یادتان است گفتیم

آدمی دیداست باقی گوشت و پوست          

اوستدیدآنچه چشمش دیده است آن 
دیدن از پس . دید آن را پیدا می کنیم و از جنس آن می شویمبا هرچه که هم هویت بشویم، آن را می بینیم، ما

تعال .حاال بله بگو و سرت را قدم کن، براي اینکه خدا به ما گفته تعال.طریق آنها گمراهی است و بدگمانی است

به باال داریم، نمی از هوشیاري حیوانی و نباتی آمده ایم توي ذهن، در ضمن روما.یعنی بیا باال، بیا، بیا به سوي من

بیشتر ما به سوي هوشیاري حیوانی داریم می رویم، یا مواد می .درختیتوانیم برویم پائین، به سوي هوشیاري

ما.می رویم به سوي هشیاري نباتی، این روش اقدام ما نیستمست می کنیمکشیم یا مشروب الکلی می خوریم

از روي باید به سوي باال برویم، به سوي باال رفتن معنی اش این است که از خواب ذهن بیدار بشویم، بلند بشویم

.بیاگفته بیا باال.چیزهایی که نشسته ایم و چسبیده ایم، و این تعال است

مستی و جفت و نهالی ها دهدآن تَعالِ او تَعالی ها دهد
سر قدم کنیم، یعنی دانسته هاي خودمان را بگذاریم کنارکه بر حسب هم هویت شدگی هاست ،اگر ما بله بگوئیم

بیا باال، هوشیاریت را بیاور باال، به ما :این لحظه، ما این تعال را که می گویداتفاق لحظه به لحظه، بله بگوئیم به 

حاال این سه تا .عنی بزرگ می کند درسینه مارا می آورد باال، یباصطالح بلند پایگی را می دهد، تعالی می دهد، ما

به حرف او گوش می کنی و به حرف را قدم می کند، وهم مست می کند، پس وقتی سر.چیزهاي مهمی هستند

هم هویت شدگی گوش نمی کنی، دراین صورت دراین لحظه مست می شوي، شادي زندگی، آرامش زندگی، 
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جفت آگاه شدن هوشیاري از هوشیاري است، نهالی هم .کنیمیرا مست می کند، جفت پیدا خردزندگی، تو

.تشکی است که ما روي اش غلت می خوریم یا می خوابیم، تا به سوي او برویم

یعنی با همین سرقدم کردن، به قول ایشان علی الراس کردن، فکر خود را دنبال نکردن، دانش من ذهنی را دنبال 

شدن، مستی پیدا می کنیم، و می فهمیم که باصطالح، آگاهی چطوري از آگاهی نکردن دراین لحظه و تسلیم کامل 

یعنی ما یواش یواش قائم به ذات داریم می شویم، از جنس او .آگاه می شود، هوشیاري به هوشیاري آگاه می شود

با من ذهنی می شویم، او قائم به ذات است ما هم قائم به ذات می شویم، جفت خودمان هستیم، تاحاال هوشیاري 

.زندگی می کرد، حاال من ذهنی را رها می کند، تصویر ذهنی را، می آورد روي خودش قائم می شود

آنها توهم بودند، از خواب آنها بیدار که تا حاال متکی به جهان بود، و حول و حوش آنها می چرخید، االن می فهمد 

و مرضی می شود، یک هوشیاري است که از می شود، برمی گردد جفت خودش می شود، جفت می شود، راضی 

و همین هوشیاري دیگر روي سنگ هاي هم هویت شده .قائم می شود روي خودشخودش دارد آگاه می شود،

.می خوابیم، می نشینیم، حرکت می کنیم.، ماروي تشک هوشیاري می خوابیمیمنمی خواب

1061مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جنبِشم اکنون ز دست دادگراز بال و پرجنبِشم زین پیش بود
.قبل از این، جنبشم از دست من ذهنی بود، از بال و پر ذهنی بود، االن جنبشم به وسیله خداست، دراین حالت

جنبِشِ فانیم بیرون شد ز پوست

جنبِشم باقی ست اکنون، چون از اوست
براي اینکه ،ها تمام شد، ریختم، جنبشم االن باقی استجنبش فانی، یعنی جنبیدن برحسب هم هویت شدگی 

قبال وقتی قایقم می جنبید، فکر می کردم بیرون می جنباند، و به .چون از خداست، او دارد من را می جنباند

آن تکانها باعث شد من االن آنها تمام شد، چون هم هویت شدگی داشتم، اتفاقاً.بیرون واکنش نشان می دادم

این هم امروز ما یاد .بیرون نیستر ذهنم روشن است، اگر ذهنم این همه تکان دارد، این از دریاست ازبفهمم اگ

.گرفتیم، ولی محصول نهایی ماست
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هر که کژ جنبد به پیش جنبِشم

کُشمگرچه سیمرغست، زارش می
.شمکُهرکسی با من ذهنی بجنبد به پیش جنبش خدائیت من، اگر سیمرغ هم باشد، من زارش می

ايدر کف شاهم نگر، گر بندهايهین مرا مرده مبین گر زنده
هیچ کس، این چنین شخصی را که دارد متحول می شود، نباید مرده ببیند، اگر کسی به چیزهاي این جهانی 

شد می اگر بنده خوبی باو.واکنش نشان نمی دهد، مطابق مردم رفتار نمی کند، مرده نیست در کف شاه است

.فهمد که یک کسی دائما تسلیم است و بله می گوید

من به کَفّ خالقِ عیسی درممرده زنده کرد عیسی از کَرَم
راین لحظه با تسلیم، و بله گفتن در دست خالق عیسی دارد عیسی از کرم مرده را زنده کرد، اما ما :کهمی گوید

.خیلی ساده هست دیگر این ها.هستیم

بر کف عیسی مدار این هم رواکی بمانم مرده در قبضۀ خدا؟
من که در کف خالق .می گوید که شما همچنین تصوري نمی کنید که اگر کسی در کف عیسی باشد، مرده بماند

شوم، ولو اینکه مردم به این حالت عیسی هستم، در دست خدا هستم، براي اینکه لحظه به لحظه دارم تسلیم می 

.من لحظه به لحظه زنده تر می شوم.من با انتقاد می نگرند، من مرده نخواهم ماند
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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