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933مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هاي و هو داردمیانِ باغ گلِ سرخ 

که بو کنید دهانِ مرا، چه بو دارد

به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل

داردخورد و او سبوکه هر یکی به قَدح

نشاطست و روز روزِ طربچو سال سالِ 

خُنُک مرا و کسی را که عیش خو دارد

نباشد چو ما به مجلسِ گلچرا مقیم

کسی که ساقیِ باقیِّ ماه رو دارد؟

نوشندبه باغ جمله شرابِ خداي می

در آن میانه کسی نیست کاو گلو دارد

و آبستنعجایبند درختانْش، بِکر

داردچو مریمی که نه معشوقه و نه شو

هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست

چه عشق دارد با ما، چه جست و جو دارد؟

ستوجود ما و وجود چمن بدو زنده

زهی وجود لطیف و ظریف کاو دارد
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؟و ابر روي تُرُشچراست خار سلَحدار

شکدوز رداردآنکه گلِ سرخ صد ع

ست و ترازو خموش و گویا یارچو آینه

او خويِ گفت و گو داردز من رمیده که 
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز933شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

933مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هاي و هو داردمیانِ باغ گلِ سرخ 

که بو کنید دهانِ مرا، چه بو دارد

اینکهمثل، انداختهراهصداوسروهیاهوسرخگلکهبینیممی، بینیممیکهراسرخگلباغمیاندرگویدمی

کنممیارائهکهبوییو، کنممیارائهمنکهزیباییاینکهبراي. کنیدبورامنوببینیدرامن:گویدمیهمهبه

میکههمینطورو. آورممیآنورازبلکه، گیرمنمیجهاناینازرابووزیباییاینمنداردغیبیفضايازپیغام

چیزيدنبالدائماًانسانحالیکهدر، کردهجلبخودشبهتاریخطولدرراانسانتوجهرزگلباالخصگلهادانید

اینبهداردموالناو، شدهگلبويوزیباییمتوجهنوعیبههماولیهانسانحتی. باشدخوردنقابلکهبوده

. کندمیاشارهموضوع

وقتیکههمینطور، شدهزندهخداابدیتوخدابینهایتبهزندگیحضوربهکهراانسانیزندمیتمثیلآنجاازو

و صداوسرباهمعارفو. استخموشانهکردنشصدااینمنتها، کندمیصداراماسرخگلرویممیباغبه

حرفکهانداختهراههويوهاي، زندگیارتعاشبیانبه منتها، سکوتزبانبهزندگیزبانبهخموشانههیاهوي

ذهنیمنبهفقطشمااگرو، بشنویدرااینها، آورممیآنورازکنممیارتعاشمنکهانرژي، بشنویدرامنهاي

سرخگلبایدکدامهرهمشماو، بشنویدراپیغامهااینبایدشما. شنیدنخواهیدراپیغامها، باشیدمشغول

. کنیدشکوفاراخودتان

و. کندشکوفابایدراسرخشگلبالفعلبهنزدیکخیلیهمبلکهوبالقوهانسانیهر:کهگویدمیتمثیلپس

شماکهبشویدآگاه، بگیریدرامنانرژي، بشنویدرامنحرفهايخوبکهانداختهراههیاهوموالنامثلعارفی

راتانغنچهروزهرشماکهشودنمی، رودمیجهانبسويذهنیمناینچنین، داریدذهنیمنیک بهمجهز

کهکنیممینگاهخودمانبهماترتیباینبهپس. بشویدبازترروزهرکهباشیدداشتهانتظارو، بکنیدتربسته

ازهوشیاريآمدنبیرونمعادلکه، مشومیگلبهتبدیل، باشدذهنیمنهمینکهامغنچهازمنروزبهروزآیا

. استخدابینهایتبهشدنزندهوذهن
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بهکهموقعیتاخدا، استابدیتهمیکیاستبینهایتیکیگیریممیخداازراخاصیتتادوماگفتیمبارها

جنسازواستبینهایتجنسازخداو، هستیمزندههمماو، هستزندهابدالییعنیآیدنمیعقلمان

زمانو. هستیمزمانوباشدذهنیمنهمانکهفرممحدودیتدچار، مانغنچهردفعالًماولی، نیستمحدودیت

آمدهیعنی. بشودبازسرخگلیکمثلآمدهکهبداند، کندکوششبایدکسیهرو، هستیمآیندهوگذشتهیعنی

؟ استدرست. برودجهاناینازهمبعد، هوشیارانهبشودزندهاوابدیتوبینهایتبهکه

جوابهایش؟ نیستچرا، نیستاگر؟ هنیاهستشدنشکوفاحالدرببیندکندنگاهخودشبهبایدکسیهرخوب

راابیاتی، هستندتکراريابیاتاززیاديتعدادکه، کندمیشروعبیتهمینباراغزلتاسهموالناوکندپیدارا

. دادخواهمتوضیحمنهمراآنهاآوردهدیگرغزلدودروغزلایندرنکردهتکرارموالناکه

به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل

داردخورد و او سبوکه هر یکی به قَدح

گلبعالوهمختلفدرختانواستباغهمتمثیلش، بینیدمیفرمجهاندرشماکهچههریعنیباغدرگویدمی

آنورازلحظهاینکهخداییشراببه؟ چیبههستندمست، هستندمستموجوداتيهمهدرختانيهمه، سرخ

نورآازراشراباینکهبجايهمذهنیمن. کندمیمقاومتکهذهنیمنازغیر، ناآگاهانهیاآگاهانهحاال، آیدمی

، کندمیستیزهکهدرحالیکه، کندمیمقاومتدرحالیکهذهنمحدودیتدرفعالً، بشودمستوبخوردوبگیرد

مثلشرابی، خوردمیجهانیاینشراب، کردهدرستذهنیمنیکو، ستاهویتهمآفلچیزهايبادرحالیکه

کهنیستمتوجهراموضوعذهنیمنبعنوانو، بیرونجهاناز، بخوردشراببیرونازخواهدمی، توجهوتأیید

، گلمثلنهاما، هستندخداییشرابمستموجوداتيهمهپس. استکشنده، استکنندهنابودشراباین

. کنندمیاستفادهبرکتآنازهمباز، دارندذهنیمناینکهوجودباهمهاانسانيهمه

میشرابکوچکپیالهبادیگردرختانکههمینطوروخوردقدحبهیکیهرکه، موالناشبیهعارفیکمثلنه

کوچکپیالهیاانگشتانهبا، شدهزندهخدابینهایتبهکهکسیازغیر، عارفانازغیرهمدیگرآدمهاي، خوردند

باسرخگلکههمینطوراما، کندمیمقاومتدائماًاینکهبراي، آیدمیالهیشرابازنشتییا، خوردمیشراب

لحظهایندرالهیشرابمقابلدربنابراینپس، خوردمیزیادزیاد، خوردمیکوزهبایعنی، خوردمیسبو

. استهمینطورهمعارفانسان، استتسلیمحالدریعنی، دهدنمینشانمقاومت
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عارفانسان، داردبوواستزیباسرخگلاینکهبراي، خوردندمیشرابکوزهکوزهعارفانسانوسرخگلپس

، دهدمیهمدیگرانسانهابه، کندمیپخشجهانبهارتعاشبارازندگیعشقوزندگیبرکتوهستزندههم

. نداردمقاومتیسبببیآرامش، سبببیشادي، ایزديشراب، ایزديخرد، ایزديبرکتمقابلدربنابراینپس

ایندرآمدهوشدهزندهخداابدیتبهوشدهزندهخدابینهایتبهاوکهاستاینموالنامثلعارفیبامافرقپس

کندنمیستیزه، کندنمیمقاومت، رودنمیآیندهوگذشتهبه، خوردنمیتکانلحظهایناز، شدهمقیملحظه

نمیکنیممیمقاومتماولی، کندنمیایزديبرکتمقابلدرمقاومتیهیچاولحظههربنابراین. کنیممیماولی

فرقمانفقط، کندمینگاهغیبیفضايبهنداردمناو، کندمینگاهجهانبهمن، داریممنکهچرا. بیایدگذاریم

. استهمین

توانیممیمایعنی، کننددركراچیزهااینتوانندمیهمذهنیهايمنحتیدهدمیتوضیحموالناکهاینطورو

مقاومتاینقدر، نکنیمقضاوتاینقدر، نداریموااینقدرفعالیتبهراذهن، بشویمترساکت، کنیمکمرامقاومت

اطالعباکنیمساکتراذهناینقدرتوانیممی، بیاوریمدرعملبهتوانیممیو، راهااینبفهمیمتوانیممی، نکنیم

شرابدنبالما، خورندنمیبدردماناینها، بگیریمخواهیممیبیرونازذهنیفعالیتباکهچیزهاییایناینکهبه

نگاهجهانبهو، کنیممیقطعراآنوريشرابما، مقاومتو، منآمدنباالوذهنکردنفعالباکه، هستیمآنوري

نمیمابدرداین، گیریممیمردمتوجه، مردمحرف، قدردانیوتأییدعنوانبهجهانازکهچیزيآنو، کنیممی

. کندنمیسیرابراما، خورد

چو سال سالِ نشاطست و روز روزِ طرب

خُنُک مرا و کسی را که عیش خو دارد

از، کردهپیداتکاملسالهزارانطیهوشیارياینکهبراي؟ چرا، استشاديوزندگیدوراندورانکهگویدمی

وسبببیشاديبهتواندمیآگاهانههوشیاريانساندرو، انسانبهحیوانازحیوانبهنباتاز، نباتبهجماد

بایدانسانیهر، باشدشادهمیشهبایدانسان، هآمدبوجودانسانکهدورانایندریعنی. بشودوصلحضورگنج

درستراانسانخدا، انساننامبهاستباشندهیکطریقازنشاطبیاندورانچون، باشدداشتهنشاطهمیشه

. باشدنشاطجهانایندردائماًکهکرده



# Programگنج حضور748شمارهبرنامه  748

7: صفحه

لحظهاین، استنشاطدوراندورانپس. سبببیشاديیعنیطرب، استطربيلحظه، لحظهاینیعنیهمروز

همخدانظراز، استقدغنخوردنغمموالنانظرازکهبینیدمی، استشادييتجربهيلحظهمايهمهبرايهم

افتادهذهندرانسانو، آمدهبوجودانسانهوشیاريتکاملاثردرکشیدهزحمتخدااینکهبراي، استنغدق

میفوراً، بشناسدراخصوصیتهایشوبشناسدکسیاگر، ندارددوامذهنیمناین، کردهدرستذهنیمنیک

بهفکربصورتراچیزيهرو، آمدهبوجودفکرهاباشدگیهویتهمبراساسذهنیمنمثالً، شدبیندازتواند

. کندمیایجادذهنیبافتیکوچسبدمیآنهابهشودمیعجینآنهابا، آوردمیدرخودش

مالساختاريعبارتباواینهاکردنعجینباوهستندفکردوهرکهمنکلمهمنوانساناسم، اسماساسبرو

چیزياینکهبافدمیچیزيیکباالخره، استچیزهامفهومچیزهاآنو، کندمیاضافهخودشبهراچیزهامن

:داردمشخصیهايخاصیت، استذهنیمناسمشبافدمیکه

کندمیایجاددردوقتیو. بچسبدهمدردهابه، کندایجاددرددارددوستمثالً، کندنمیقبولمسئولیتمثالً

بارزیر، دیگرانکمتروخودبیشتردیگرانوخودمالمتپس. کندمالمتکاراینبرايرادیگریکیخواهدمی

بهدارددوست، استسادهخیلیاینشناساییاستذهنیمنکاراین، کنممیمنراکاراینکهنرفتنمسئولیت

بیاوردیادشبه، کندزندهراآنهاکردندمابهگذشتهدرکههاییظلمیاکهبدیهاییآندارددوست، برودگذشته

، کهاستاینخودشبرايعدلوکنددرستعدلییکدر این قوانین و، کنددرستقانونیکخودشبرايو

کشممیزجرمناگرکهاستاینقانونش. بشوندزیادهایششدگیهویتهمکهاستاینخودشبرايانصاف

می، گویدمیموالناکهاستایندرستش، نیستدرستاینها. بشودرعایتعدلاینتا، بکشندبایدهمدیگران

. بجوشدشمادرسبببیشاديبایداستطربروزهملحظهاینواستنشاطدوراندوران:گوید

زندگیخوي، کردهپیدازندگیخويو، شنودمیراحرفاینکهکسیومنبحالخوشامراخُنُک:گویدمیبعد

راذهنیمنخويیعنی، داردخوعیشکه، استآرامش، استشاديزندگیخوي، کردهپیداراخداخويیعنی

، کندنمیرعایتراقوانین، داردرنجشهاکردنجمعو، داردتوقع، داردرنجش، داردغصه، داردغمخويکهندارد

اینها، ندهداوهیچی، بدهندهی، بدهنداوبهکهداردتوقع، کندنمیکارهیچ، کندنمیرعایتراجبرانقانون

برعکساینخوریممیغصهما اگرکهفهمیممیمااالنحداقلپس. استخوییمرگاینها، نیستخوییعیش

. بخوریمغصهماخواهدنمیاو، استخداقانون
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یکهمیشهداردتقاضاهمذهنیمن، هستیمذهنیمنکنیممیفکرپسهستیمکینیستیمآگاهچونما

کسانیکهاستهمینبخاطر. استکمخیلیدوامشخواهدمیکهرا چیزهاییآنبدبختانهو، خواهدمیچیزي

اتذهنیمناینتابخررااینکهگویندمیهمیشه، نداریمالزمماکهبفروشندمابهراچیزهاییخواهندمیکه

دویستبخررااین، کندمیکمکنقشبهمثالً، بیایدنظربهترخوبوترقشنگاتذهنیمنتا، بشودبزرگتر

متاسفانه، بخرمبدهپسبشومخوبیپدرخواهممیمنخوب، بشويخوبیپدرتااتبچهبراياستدالر

میبیرونازکهچیزيهر، ندارندزیاديدواماینهاگستريهویت، گستريمنبراي، خریممیماکهچیزهایی

، رودمییادمانبعد، آیدمیخوشمان، استخوبروزسهتادو، ماگیریم

، دانستندمهمرامامردمکهمی آیدنظرمانبهروزيچندیک. آمدنظربهچجوريمامناینکهرودمییادمانو

نهبینیممیکنیمدقتدرستاگربخریمدیگرچیزیکبخریمدیگرچیزیکبخریمدیگرچیزیکبایددیگربعد

شماپس، نیستیمذهنیتصویرکهما. کردنداضافهماذهنیتصویربهچیزي، کنندنمیاضافهمابهچیزياینها

، شاديخوي، هستیدخوعیشدانیدمی. شناسیدمیهمراخوییعیشوشناسیدمیاالنراخوذهنیمن

، داریدحسادت، داریدگرفتاري، داریدرنجش، داریدغم، داریدغصه، داریدمرگخويیا، داریدزندگی

. بشویدزندهکه باید به آن استشمااصلاستزندگییکیاین، نیستیدشماکهذهنیمنآن، داریدانتقامجویی

:پرسدمیاالن

نباشد چو ما به مجلسِ گلچرا مقیم

باقیِّ ماه رو دارد؟کسی که ساقیِ 

وآیندهوگذشتهدر، کندمیکارزماندرکهنیندازدراذهنیمنچرا، ابديلحظهایندرانساننشودساکنچرا

و . تواندمیکهحالیکهدر، بشودبینهایتشدآگاهوقتیو، ابديلحظهاینبهبشودآگاهوابديلحظهاینبهنیاید

. یکتاییمجلسدر، خدامجلسدر؟ سرخگل، هستمجلسکدامدرگل، دشباهستگلکهمجلسیدرآنموقع 

من، بگیریدیادچیزيیک، منبهکنیدنگاه، کنیدبورامنندهبیاییدکهانداختهراههويوهايگلهمینبراي

. استجهانآندراصلمولی، استجهانایندرظاهرمکهاستدرست، نشستمدیگريمجلسیکدر

، بنشینیمسفرهیکسر، سرخگل، گلباو، باشدجهاناینتويمابدن، نباشدیکتاییفضايدرمااصلچرا

منازباید، نیستیمذهنیمنکهایمفهمیدهانسانیمرحلهدرهوشیاري بعنوانهممااینکهبراي؟ چرا. خداسفره
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پس. هستیمماهروزندههمیشهساقیآنامتدادماکه. بشویمزندهروماهباقیساقیبهو، بیرونبیاییمذهنی

. بشویمزندهاوخودبهتوانیممی

خدابهدادنسرویسازراماذهنیمن. ماذهنیمنکمکبهنه، ماکمکبهدرخت؟ بشودتواندمیهمدرخت

، کنیمپخشجهانبهرابرکاتبتوانیمکه، بشویمزندهزودخیلیاوبینهایتبهجهاناینبهآمدیمما، بازداشته

گیرتوي این گرفتاریها ، یعنی گرفتاري براي خودمان ایجاد کردیم، و این غلط است، ماندیمخودمانکارتويما

مرگکهداردبینشیذهنیمن، کردهایجادذهنیمنراهاگرفتاري. استغلطاین زندگیوموالنانظراز. کردیم

. نیستخوعیش، استخوگرفتاري، استخوغصه، استخو

نوشندبه باغ جمله شرابِ خداي می

در آن میانه کسی نیست کاو گلو دارد

بههمهو، استجهنمجهاناینگوییممیماازبعضی، گویدمیباغراجهاناینموالنابینیدمیجهانباغایندر

گلوموقتاًکه، انسانازغیربه، زندگیشراب، شودمیآنهاواردخداشرابلحظههر، هستندزندهخداشراب

مامرکزآمدهمناینو، منم، دانممیمنکهکردهبلندراخودشو، استجسمیهباشندیکاشذهنیمن، دارد

، باشدنداشتهگلوهیچکسکهاستایندرستشمیانهایندر:گویدمی. گرفتهقرارمن، زندگیبجاي، گرفتهقرار

غیر، خورممیدارماستشرابهماینبینممیراشراباینمنبگوید، باشدنداشتهمنیعنی، باشدنداشتهگلو

.خوردمیرابیرونیشرابهايکهذهنیمناز

لحظهایندررازندگیبیاییمماکهنیستقرار. بشویمبیدارتوهمشازبایدماو، استتوهمذهنیمناینپس

میچیزهاي، بگیردخواهدمینتایجیوچیندمیهمبغلرااینهاذهنکه، وضعیتهاسريیکبهکنیمتبدیل

راخداییشرابهمینو، استمعمولیگلويهمینتوگلویش، استشرابآنواستبیرونبهمربوطکهخواهد

تبدیلفکربهمفهومبهراخداییشرابمایعنی، خوردمیذهنشبوسیلههمرامفهوم، کندمیتبدیلمفهومبه

براي، خوریممیراخداشرابداریمکنیممیفکر، مانذهنیمنبهدهیممیدردوغذابصورتو، کنیممی

گلویشوذهنیمنفهمیممیماپس، ذهنیمنموقتاًمگر، داردگلوکونیستکسیمیانهآندر: گویدمیهمین

. خوردنمیمادردبه
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و آبستنعجایبند درختانْش، بِکر

داردکه نه معشوقه و نه شوچو مریمی 

مثلدرست، هستندآبستنو، هستندباکرههمه، هستندعجیب، انسانهاجملهازجهانایندرختانگویدمی

تمثیل، استتمثیلاینکه، کندمیبیانمابرايموالناهمرامریمتمثیلاالن. داردشونهومعشوقهنهکهمریمی

آمدهیعنی، خداخود؟ کردهآبستنکی، خداییهوشیاريبهآبستنماجسماینکهاستاینتمثیل؟ استچی

خودشازقسمتییاخودشامتدادو، توآنانداختهراخودشامتدادوساختههمذهنییک، ساختهچیزيیک

و، انسانیعنی، کندمیخودشاندازهوبیرونآوردمیو، ندوزائمیشدنپختهورسیدنازپسآنجاازرا

. استدرست، کنیدفرضهمانسانهاخوداگررادرختان

بینهایتبهشدنزندهسمبلاینجادرمسیح، بودمسیحبهکهمریممثل، هستندمسیحبهآبستنهاانسانتمام

حامله، کنیمحاملهخواهیممیبیرونجهانازراخودمانهیکهگرچه، نشدیمحاملهبیرونازماپس، استخدا

میوساختهزندگیچیزيیککهاستاینطورياصلشحالیکهدر، بیرونبهکنیممیاستفراغوکنیممی

وآگاهیو. بچینددرختاینازراخودشماآگاهیبا، ماهمکاريباسالده، سالنهمدتازپسخواهد

. داردنقشموردایندرماپرهیزوماکردنعملهوشیارانهوماهوشیاري

ایناگرولی، داردنگهزندهعمرشآخرتاراذهنیمنتواندمیدادهبهشخداکهآزاديارادهبهچونکسیهر

، هستیمآبستنخدابوسیلهمسیحبهمریممثلهمهما، گذاشتهکالهخودشسر، کردهاشتباهخیلیبکندراکار

میهمبازنومردکهنیستمعمولیآبستنی، آبستنیاینو، زنچهمردچه، بزاییمبایدهمزودترچههر

. خوابند

هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست

چه عشق دارد با ما، چه جست و جو دارد؟

میخرابزمستان، شودمیآراستهمرتبچمن، شودمیپاییزوشودمیتابستانوشودمیبهارکههمینطور

، بگیریدراتانشخصیزندگیحاال. استهمینطورهمماشخصیوجمعیزندگی. شودمیآراستهدوباره، کند

ریزدمیفرودوباره، دسازیمی، هاشدگیهویتهمآنباپاركمثل؟ چیبا، شودمیساختهکهبینیدمیمرتب
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میپاركتوکهاینطوريکهدهدمینشانشمابهداردیکینکند، ریزدمیفروطرفشیککنیمیکاريهر

ارائهمردمبهراذهنیمنو، کنیمیدرستزیباگلیمبهبهو، چینیمیهمبغلراهاشدگیهویتهموسازي

. استغلطاصالًاین، استذهنیمنعجباین، بهبهبهقبوالنیمیهمخودتبهو، کنیمی

اینطوريکه؟ زندگیبدهدمابهخواهدمیپیغامیچهواقعاً، کندمیخرابوسازدمیهیراماچمنگویدمی

من، بشوزندهمنبه، بشوزاییدهبیا، دوربیندازراهاشدگیهویتهم، نچینهمبغلراهاشدگیهویتهمنساز

باردارراآنعملتوفکربهریزدمیامشادي، عشقم، خردمبسازممنوقتی، بسازممنبگذار، مرکزتبگذاررا

تااصالً، کندمیماباداردچکارعشقگویدمی. ساختخواهیدردبیساختارهايتوجهانایندروکندمی

بایدمیوهیکبعنوانرسیدياالنتوگویدمی، خودشجستجويدر؟ استچیجستجويدر، کردیدسوالحاال

. توبادارمکارمن، کنیتغذیهمنازو، کنیقیچیرادنیانافبنداینباید، بشويکندهدنیادرختاز

در؟ استچیزيچهجستجويدربکندخواهدمیچکارخدا:گویدمینشستهخدابجايعشقاینجادر

خواهیدچقدرمردنموقع، آوریددرپولچقدرشماکهکندنمیرااینجستجوي، مادرخودشجستجوي

احترامو، کرديارائهمردمبهراخودتذهنیتصویرو، چیديهمبغلراهاشدگیهویتهمچقدر، گذاشت

میمنگویدمی، کهخوردنمیخدابدرداینهاشديمشهور، گرفتیرامردمتوجهوتأیید، کرديجلبرامردم

جهانبهتوطریقازرادیگرمبرکتهزاروزیبایی، آرامش، شاديخواهممیمنبشويزندهمنبهتوخواهم

، کنممیخراببچینیدرااینهاهممن، توهمیکاختیاردرگذاشتیتمرکز، استمنمالتومرکز، کنمپخش

بفهمیباالخرهتاکنممیدیوانه، کنممیخرابهمرافکرت، کنممیخرابهمرابدنت، کنممیخراببچینهی

بیداراستبهتر، بشویمدردازپرکشمکشهايوفرایندهاایندچاراینکهازقبلماخوب. استچیجریانکه

. دیگربشویم

ستوجود ما و وجود چمن بدو زنده

زهی وجود لطیف و ظریف کاو دارد

اینو، نیستبیشترهوشیاريیکیعنی. استاوبهزنده، باغاینتويچیزيهروجودوماوجود، اوکهیعنیکو

خواهدمیآنکهچیزهاییوذهنیمنمثل، استفرمبییعنی، استظریفولطیفچقدربهبه، هوشیاري

ماناصلیوجودبهماوقتی. استظریفولطیفباغاینچیزهايهمهوماهمه، مااصلپس، نیستزمخت
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. گیرندمیبهترانسانهاو، گیرندمیراجهانباغایناجزايهمهرازندگیزندهارتعاشاتاین، کنیممیارتعاش

، کنیمتحمیلآنهابهراباورهایمانکهدیگرآدمهايرويکنیمنمیجوییسلطهمانذهنیمنبامابنابراینپس

، بشناسندماارتعاشباراشانهوشیاريراشاناصلیوجودهمدیگرانسانهايتا، شویممیزندهاووجودبهما

. بشوندزندهاوبهبایدانسانهاهمهوداردوجودآنانسانهاهمهدرکهداردوجودلطیفوظریفوجودیکبفهمند

. کنندزایمانیعنی، بشوندرهاآبستنیازکهوقتی؟ شوندمیزندهکی

؟ چیستدردها. کنندمیکمک، کنندمیماماییمقداریکهمموالنامثلآدمهایی، استخداماما؟ کیستماما

همانداختندرداگرزایماندرد، کشدنمیطولسالهفتاددیگرکهزایماندرد. استزایماندردهايهمهدردها

وجود، شدتمامدردهااینوآبستنیاینازشدیمزاییدهوقتیکهپس. باشدکوتاهتواندمی، باشدهاشدگیهویت

. استخداوجودهم، استماوجودهمظریفولطیفوجوداینکه، کردخواهیمپیداظریفولطیف

؟و ابر روي تُرُشچراست خار سلَحدار

شکدوآنکه گلِ ز رداردسرخ صد ع

نیچیبخواهیمیوقتیولی، کنیمیتماشاتوانیمی، کنیبوتوانیمیبشويسرخگلنزدیکاگرکهگویدمی

آنجاوایستادهکشیدهراشمشیر، استدستشسالح، سالحدارايیعنیسلحدار، رودمیفرودستتبهخارش

ابرو، بکنیتوانینمیقطعیاسلطهزیرولی، بکنیتوانیمیتماشافقط، نزنددستکسیلگاینبهکهوایستاده

شماحاال. استعارفیکبارندگیتواناییهمینابراینجادرواقعدر. استعبوسهمابررويیعنیترشروي

، شودمیروترشمقداریکاشبخشندگیحالتاگرعارفیکگویدمی. بگیریدنظردرراموالنامثلعارفییک

کنیدتفسیرتانذهنیمنباخوانیدمیراموالناشما. بدهیمقرارسلطهزیررااوخواهیممیماکهاستاینبراي

گلبهکسیاگر؟ کنیددرستخواهیدمیراخودتانیا؟ کنیددرستآنباخواهیدمیراتانذهنیمنواقعاًیا

. بگذاریدنبایدشماکندحملهخواست، شدیدبازمقداریکشمابگوییمحاال، شما

زندهایزدينیرويبهچون، استعارفنمادکهسرخگل:کهگویدمیدوممصرعدرگویدمیپاییناینکهبراي

سرخگلاینو. دهدنمییادشمابهچیزي، کنیدگستاخیشمااگرکهاستاینهمغیرتش، داردغیرتهست

بچیندقیچیباخواهدمییکی، بخورندبیایندخواهندمیحیواناتمثالً. داردزیاديدشمنانیعنی، دشمنصد

درسهايدر. بله؟ کنندقطعزندگیازراعارفکنندمیسعیمردمآیا. شودمیقطعزمینازاوبچیندولی
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اینکهبترسیمباید. کنیمحفظبایدراحضوراین، شویممیزندهحضوربهوقتیماگفتمابهموالناگذشته

ذهنیمندیدیدوشویدمیمستقر، شویدمیمقیملحظهایندرآییدمیشما. موقعییکنروددستازاتصال

بقایايچون، نکشندراشماباشیدمواظبباید، شدهبازترفضاوشدهکوچکتر، شدهکوچکتر، شدهکوچکترشما

. هستمادرهنوزذهنیمن

دارمیدامنشزیربهبیداردلایناستچراغ

داردشروشورهوایشبگذرهواوحالایناز

شمااگرکهاستزیاداینقدرعدویشو، داردزیادعدواینکهبراي، کنیحفظبایددامنتزیرراشدهبیداردلاین

منازخواهیدمی، استتوهمذهنیمنکهفهمیدیدشماکهکنیدفرض، کنیدکارخودتانرويکردیدشروع

راکاراینکهگفتخواهندشمابهنفرهزاربدهیدگوشموالنابهونیدوبزائراتانمسیحو، بشویدخارجذهنی

اگرکهدانیممیماو، کنندمیمسخرهدانمنمی، کنندمیتهدیددانمنمی، کنممیقطعراامدوستی، نکنید

لحظههر؟ شویممیگستاخخدامقابلدرچجوري. باردنمیمابههمخداکرمابروعارفکرمابر، بشویمگستاخ

نمیماپس، خوریممیغصهمااگر، خوریممیغصهذهنیدانشهمانباو، دانممنگوییممیشویممیبلند

. استطربلحظههملحظهاینوطربسالسالکهدانیم

بههمراعارفخواهدمیوخوردمیغصهخودشاگروگذاردمیپازیرراخداقانونخوردمیغصهکسیاگر

، کندتفسیرراموالناخودشباورهايوذهنیمنباخواهدمی، بکندخودشمثلبکشدخواهدمی، بکشدغصه

کنیمدرستراموالنااینکهنهببینیم، کنیمدرستراخودمانکهخوانیممیراموالناما. آیدنمیدرجوراین

کنیممیدرستاینماحاالو، راهااینجانفهمیدهایننبودبهترگفتمیاینطوريراجایشایناین، ببینیم

. آوردمیهمدیگرغزلسههمانحاال این بیت را در ، دیگر

حرفهايبگوییم ماکهنیستاینگستاخی، نکنیمبزرگانمقابلدرگستاخیاوالً، گیردمییادبیتاینازو، بله

غلطهمرااینجایش، نفهمیدهکهرااینجایش، گوییممیدرونمانتويوخوانیممیکههمین، بزنیمآنهابهزشت

کهراموالنابخشیممی، خودمانزیاددانش، خودمانزیادعقلایندردهیممیجایکجوريرااینماحاال، گفته

ازشچیزيو، شودمیترشروموالناکرمابرموقعآنوگستاخی، دیگراستگستاخیاینها، کردهاشتباه
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شودمیسببمقاومتاینکنیممقاومتمالحظهایناتفاقمقابلدرکهصورتیدرهمینطور. کنیدنمیبرداشت

. نرسدمابهخداییآرامشآنوشاديآنو، گویدمیداردپایینبرودبینازماآینهکه

ساعتیک، بباردرارحمتباران، ایستادهسرتبااليخداشیرافشانابراینکهگفت، گفتهمگذشتهدرسدر

نشاننکردنصبرخود، استگستاخیهمنکردنصبرخود، کنیمنمیصبرماولیکنصبرساعتیک، کنصبر

فَیکونکُنبهاعتقاديو، بدهیدانجامزوديراکارهااینزودخواهیدمیتانذهنیمنباشماکهاستاین

راخوددانش، نکردنصبرپس، کنیدصبربایدشماو، بردمیزماناین، شودمیوبشوگویدمیخداکه، ندارید

راهوشیاريذهنیمنعقلباو، کردنقضاوتو، کردنمقاومتودانممیمنکهو اینکشیدنخدایاعارفرخبه

. هستندگستاخیهمهاینها، گرفتناندازهرابزرگانخرد، گرفتناندازهرازندگیخرد

میوریزیممیفرومرتب، هستیمآفلچیزهايجنسازاینکه، داریمماهروباقیساقیماگفتلحظهایناصالً

یعنی، هستیمباقیجنسازماکهنفهمیمو، کنیمرهاراماهروباقیساقیاینکه. استگستاخیاینهاترسیم

کنیمبلندراذهنیزشتمناینلحظههرماو، بشودزندهمابهخواهدمیماهروباقیساقیاینو، هستیمنامیرا

حضوربه، بشودبازسرخمانگلگذاریمنمیمااینکهاصالً. ایستادهآنجاسلحدارخار. دیگراستگستاخیاینها

. استگستاخیهماینکنیممیمقاومتبرسیم

راجدایی، باشیمذهنیمنتويماکوتاهیمدتصباحیچندکهاستاینقضا، کنیممیمقاومتقضامقابلدر

درست، کشدمیدردکهحالیدر، دردهایشباگرفتهراکاراینجلويکسیهر، بشویمزاییدهبعد، بگیریمیاد

زن. استغلطاینو، داندمیزایمانانداختنتاخیربهرادردهایشازرهاییکلیدکهاستايحاملهزنمثل

. بیندازدعقبرااینسالدوسالیک، بزندآمپولاینکهنه، بزادبایدبشودرهازایماندردازاینکهبرايحامله

ست و ترازو خموش و گویا یارچو آینه

ز من رمیده که او خويِ گفت و گو دارد

منکهکنیممیفکراگرحاال، ترازووهستیمینهآهمماو، ترازوواستینهآمثلزندگییاخدایعنییارمثل

حالیکهدر، ترازوهماستآینههم، زندگییارپس، استغلطایناستزندگیترازويوآینههمانماذهنی

میراچیزيوزندنمیحرفهمترازو، شمابهدهدمینشانولیزندنمیحرفآینهمثل، استگویاوخاموش

گفتگوياین. بشودصفرمقاومتکهشویممیترازووآینهموقعیما. بشویمترازووآینهبایدهمماو، سنجد
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فکریکلحظهبهلحظههاشدگیهویتهم، داردبیرونیهايانگیزهماذهنیگفتگوياین، بشودخاموشذهنی

، پردنمیماسردراختیاربیفکرهااین، بیفتندهاشدگیهویتهماین، پردمیماسردرفکرهااین، کنندمی

گووگفتخوي، ماخودیا، انسانیعنیمادوستاینکه، استاینهمحرفشورمیدهماازیاراینگویدمی

. نداردپایاناینگذردمیماسردرکهگفتگوییاین، گرفتهگووگفتمرض، گرفته

کهرامسائلیخواهیممی، دهندمیانجامهاشدگیهویتهمواستبیرونجهانبهمربوطکهگفتگوهااینباو

مقاومتوستیزه، یک؟ شودمیحلچجوري. شدنخواهدحل، کنیمحلکردندایجادهاشدگیهویتهمهمان

کشیدمیوپذیریدمیرالحظهایناتفاق، شویدمیتسلیملحظههرکنیدنگاهشما. آینهبشویمکنیمصفررا

خودآینه، هستمادرآینهاین، دهدمینشانراشماذهنآینه، آینهشویدمیکنیدمینگاهراذهنتانعقب

، ذهنبهرویممیکنیممیگفتگوکههمیناینکهبراي، رمیدهماازولی، هستیمماواستخداخوداستزندگی

ضعیفراذهنیمنکمترمقاومت، کندمیایجادراذهنیمنمقاومتخود، پوشاندمیمقاومت، پوشاندمیذهن

، استایزدينیرويخودآینه، دهدمینشانمادرراآینهفضاشدنبزرگوذهنیمنبهشدنکوچک، کندمی

. کنیممینگاهراذهنمانوشویدمیزندهبهشماکه

وداریمذهنیمنوقتیماکه؟ داردارزشچقدر، داردوزنچقدرچیزيچهیعنیترازو، ترازوشدیمآینهوقتی

همگوییممیماترازوي. آننیستترازو، استجهانیاینواستذهنیمانترازويوداریمشدگیهویتهم

میخاصیجوریک، داردتعصبکهترازویی. نیستترازو، استبهتربشودزیادترچقدرهرماهايشدگیهویت

کهراچیزهاییاینفضااین، بشودبازفضااینکهاستموقعیخداترازوي، نیستترازوذهنیمنترازوي، سنجد

، استچقدرارزششاناینهاداندمی، شناسندمیهستفضاتوي

کهالبته؟ آسمانیاهستندمهمهاستاره، بینیدمیستارهزیاديتعدادآسمانتويدراوالًکنیدنگاهراآسمان

، هاشدگیهویتهم. داردجايهمخودشدرآوردهبوجودآسمانراهاستارهاینتماماینکهبراي، آسمان

آسمانالبته؟ تانآسمانوشمایاشماآسماندرهستندشمادرکههستندمهمشمادردهايهیجاناتوفکرها

ترازويوزندگیآینهشودمیبازدرونآسمانآنوقتی. هستهمآینهواستترازوتاندرونآسمان، تان

ماازاصلیاینه، اصلیترازويهمیارهمولی، داردارزشچقدرچیزيهرفهمیممیماافتدمیبکارمادرزندگی

معنیاین. هستذهنبهمتعلقومفاهیمتکرارگفتگوو، گرفتیمگفتگوبدخويمااینکهبراي، رمیده، شدهدور

. نشدیمزاییدهذهناز، هستیمذهنتويهنوزماکهاستایناش
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بدانیدشماکه، خواندخواهیمترازوبهراجعزیاديابیاتکردخواهیمصحبتزیاديمقدارترازوبهراجعامروزو

شودمیکدرماآینهو، رمدمیماازماترازويوقتیو، گویدمیچیترازوبهراجعموالناو، چییعنیترازوکه

. افتدمیبدياتفاقاتچهو، افتدمیاتفاقاتیچه

دیگرهايغزلدرکهراابیاتیمن، شودمیشروعباغمیانبیتهمینباکههستغزلتاسهگفتمکههمانطور

. خوانممیسریع برایتاننبودغزلایندرواست

934مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هزار جانِ مقدس فدايِ آن جانی

داردکه او به مجلسِ ما امرِ اَشْرَبوا

جنسازاستمقدسگویدمیذهنیمنکهراچیزهايواقعاً، کنیممیتعریفرابودنمقدسماذهنیمندر

، شدهزندهخدابهکهبشودجانیآنفدايبایدذهنیمنمقدساتآنبنابراینو، نیستمقدسواستفکر

اشْرَبوافرمانو، کندمیاجرارااشْرَبوافرمانمامجلسبهاوکهمجلسِبهاوکه، جانیآنفدايِمقدسجانِهزار

:گویدمیآیدمیقرآنآیهایناز

43، آیه )77(قرآن کریم، سوره مرسالت

کُلُوا واشْرَبوا هنیئًا بِما کُنْتُم تَعملُونَ

.آوردیدبخورید و بیاشامید که شما را گوارا باد به پاداش اعمال نیکی که در دنیا به جاي می

شرابکهکسیهر، کنداجرابایدرافرماناینکسیهرکهبگویدخواهدمیگیردمیکمکآیهاینازموالناو

میحاصلنیکفکرازکهاستعملینیکعملو، نکردهنیکعملبنابراین، خوردنمیجهانایندرراغیبی

بایدشخصیعنی. جهانیاینهايانگیزهبوسیلهنه، شدهایجادزندگیبوسیلهکهاستفکرينیکفکر، شود

اینوبشودعملش، بشودفکرشوارد، کندعبوراواززندگیخردو، باشدتسلیمحداقل، باشدزندگیباموازي

کهکسانی. استصفرمقاومتشواستتسلیمدرحاللحظهاینکهاستآگاهشخصیعنی. استگونهبیدارعمل

نیکاعمالکهالبته، هستندکینهازپر، هستندرنجازرپ، هستندخشمگین، هستنددردازرپکنندمیمقاومت

فرماناینموظفیدشما. کنندنمیاجراموالناقولبهرااشربوافرمانو. گیرندنمیهمپاداشیو، دهندنمیانجام

. جهانهمیندربکنیداجرارا



# Programگنج حضور748شمارهبرنامه  748

17: صفحه

خندي؟سؤال کردم گل را که بر که می

جواب داد بر آن زشت کاو دو شو دارد

: گفت. شدهبازدهانت، شديشکوفاوزیبااینقدر، توخنديمیدارياینکهمثلکهکردمسوالگلاز: گویدمی

، شدهزندهاونهایتبیبهکههرکسییا، استعارفهمگل. استذهنیمنزشت. خندممیزشتآنبهمن

ذهنیمنزشتآنبه: گویدمی؟ خنديمیکهبهپرسیدماواز: گویدمی. نیستبستهغنچهدیگر، شدهبازگلش

نمیما. استذهنیخدایشهم، استذهنیدنیایشهم. خداستاشیکی، دنیاستاشیکی. داردشوهردوتاکه

هم، استزشتهمکههستیمخانمییکمثلما، ماستمرکزدرذهنیمنکهزمانیتا. باشیماینطوريخواهیم

. داردشوهردوتا

تو راهزار بار خزان کرد نوبهار 

چه عشق دارد با ما، چه جست و جو دارد؟

می. بکنیدتاکیدهمشما، کردهتاکیدموالنااگرشماکردمتکراردوبارهمنولی. استمعنیهمانبهتقریبااینها

بهبهبه، همبغلگذاریممیرااینواینواینکردیمفکرما. استکردهتبدیلخزانبهراتونوبهارهزاربار: گوید

بغلگذاریممیهمراهابچهگفتیم، کردیمازدواجآمدیمآرزوییچهبا. نشددیدیم، استچیزيعجب

وهابچهبابازيوخانوادهگرمیوعشقگرمیماو، شدخواهدخوبچقدر، کوچکخانوادهاینبهبه، همسرمان

خانهبا، هایمانبچهباهمسرمانباچون. شدجهنمبهتبدیلکردیمراکاراینذهنیمنباچون، زندگیشیرینی

نه، جداییوشدگیهویتهماساسبرو، بودیمهویتهممانزیباییبا، جنسیتمانباجسممانبا، پولمانبا، مان

. شدخزانمانوبهارنتیجهدر، کردیمشروعراکاراین، عشقبا

خودشخصجستجويدر؟ چیستجستجويدر؟ چیستکاراینازمنظورش؟ شمابهگویدمیچهعشقراستی

بگذارید، بشویدزاییدهذهناز. بچینیدهمبغلرامفاهیم، بمانیدذهنتوينه. بشویدزاییدهذهنازکهشما

باترسوسلطهوجداییاساسبرذهنیمنبااینکهجايبه. بدهدسازمانرابیرونکارهايزندگیاندیشه

اويباموالناقولبهاواويبا، بشویدزندهاوبه. کنیدبرخوردعشقبا، کنیدبرخوردتانبچهباهمسرتان

. استدرستاین. کنیدبرقرارتماسهمسرتان
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خطایشراهازتواندمیهرکسی. کرددرستزندگیشودنمیذهنیمنکنترلوترسبانباشدوقتیعشق

خواهیمامروز، بزندمکرشزیرهرکسی. استگذاشتهکنارراگستاخیکردماشتباه: بگویدبرگردداگرو. برگردد

معذرتکردمگستاخی: کهگویدمیخدابهدارد، کردماشتباه: بگویدهرکسی. زندمیداردهمبهراترازودید

. شودمیپذیرفتههمیشههممعذرت. خواهممی

خوري؟یی به من آورد گل که بادهپیاله

بنده هم گلو داردخورم، چرا نخورم؟

ايپیالهیکموالنا. موالناستعارفگفتیمنماد، سرخگل، گلگویدمی. استکردهتکراررامعناهماندوباره

بایدکنممیفکراولش. دارمگلوهممن. خورممیکهبله: گویممیهممن؟ خوريمیشراب: گویدمیمابهداده

میرادیگربادهیکبزرگعارفیاموالنایاگلکهشوممیمتوجهیواشیواش. بخورمشرابامذهنیمنبا

وآورددرمفهومصورتبهوکردمقایسهجهانیاینمیباراموالناحرفشودنمی. خوردشودنمیگلوباکهگوید

میبعدولی. داریمگلوچون. بخوریمراایشانهايصحبتمفهوممانذهنیمنباوداشتنگههمراذهنیمن

:گوید

***پایان قسمت اول *** 
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چه حاجتیست گلو بادة خدایی را؟

که ذره ذره همه نُقل و می ازو دارد

میحسراخداییبادهماتازه، افتدمیذهنیمنگلوياینوقتییعنی. خواهدنمیگلوکهخداییباده: گویدمی

همهوانسانها، انسانهاگوییممیماحاال. گویدمیراموجوداتهمهالبتهوانسانهاهمه، انسانهامورددرکه. کنیم

هوشیاريجهانایندرهرچیزيدر. استهوشیاريهمینمنظورشذرهو. هستندعالماینذراتکهموجودات

ازايذرهاستهوشیاريعنوانبهکهانسانیهر، هستذرههوشیاريعنوانبهکهجسماینکه، هستخدایی

اینیعنی. بخورندکنندنمیتبدیلمفهومبهکهرامیونقل. گیردمیاوازرامیونقل، هستاودرخدائیت

همماگلويوداریمگلوما. خوریمنمیمیاصالما. استغلطذهنیمنباکردیمدرستماکهکاريسیستم

بهسرآخر، خوریممیوشویممیهویتهمآنباومفهومبهکنیممیتبدیلراهرچیزي. استذهنیمنگلوي

. نیستدرستکاراین. کنیممیتبدیلدرد

عجب، که خار چه بدمست و تیز و رو تُرُشست

ز رشک آنکه گل و الله صد عدو دارد

زحمتبایداوال، خردهیکشدبیداردلتاناگرشماکهاستاینبرتاکیدشودادیمتوضیحکهاستهمانیاین

وکنیدمیکوچکراخودتانیواشیواشوکنیدمیپرهیز، کشیدمیزحمتوقتی، بشودبیداردلتانبکشید

منکجا. استغلطترازوکجايدهدمینشانآینه، کنیدمیدرستراآینه، کنیدمیصفررامقاومتمرتب

ترازوهویتمهموقتیو. دهدمینشانشمابهراآنها؟ هویتمهمچهبا؟ دارمراچهحرص؟ کنممیخواهیزیاده

مداریدرداالنوقتی. کندمیایجاددردوقتی؟ کندنمیکاردرستترازوفهمیمیکجااز. کندنمیکاردرست

. صفرمقاومتبا؟ آیدمیدستبهجوريچهآینه. آینهبا؟ بفهممجوريچه. دیگراستغلطترازوازجایییک

. کنممیبازرافضاشوممیتسلیموقتی؟ شودمیصفرکیمقاومت

وخودتانحفظبرايشمااستممکنهمپس. استروترشوتیزومستبدچهخاراینعجب: گویدمی

من: بگوید، بشودبداخالقتانذهنیمنوداریدنگهراذهنیمناینکهنه، بشویدروترشخودتانهوشیاري

خودشروترشیعنوانبهراخودشبداخالقیآدم. ندهدفریبراماذهنیمندفعهیک! نه. روترشمعارفم
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آینهاگرشماولی. بشویماخالقخوشبایداستمقدورکهآنجاتاما. نه. روترشمعارفمچونمنکهبگذارد

. بکندخودشمثل، دربیاوردریشهازراشماخواهدمیکسیچهدیدخواهیدباشیدداشته

میکهکسیآن. باشیدداشتهحرصکهکندمیترغیبراشماکهکسیآن. کندمیتحریکراشماکهکسیآن

می. کشندمیراهاینبهراشماجمعیارتباطوسایلازخیلی. ببلعدبیروندرچیزيیکراشماتوجهخواهد

راهایینقشما. نیستیمنقشما، نقش. هستیدنقششماکنندمیتشویقراشمامرتب. بخریدراکاالاین: گویند

فروشگاهفروشندهاگر، هستیممادراگر، هستیمپدراگر، هستیممعلماگر. کنیممیبازيعشقزمینهاساسبر

خوشبا، دهیممیانجامهمقشنگیطرزبهو. دهیممیانجامماراکارهااینعشقیزمینهیکدرهستیم

آنازدربیاوردراماو، کندتعطیلراعشقزمینهاینخواستکسیاگرولی. دهیممیانجامعشقیاخالقی

داشتهرازمینهآنو. استپرهیزبا، نیستدعواباهمدفاع. بکنیددفاععشقیزمینهآنازبایدشما، ریشه

گستاخینشانگر، کردروترشیعارفییکاگرپس. باشیدروترشوتیزجوريچهگفتخواهدشمابهباشید

. دیگرگویدمیمابهموالنارااینمرتب. دارددشمنصدتااللهوگلاینکهغیرتو. ماست

دارمیدامنشزیربهبیداردلایناستراغچ

داردشروشورهوایشبگذرهواوبادایناز

. بله

به طُورِ موسی بنگر که از شرابِ گزاف

دارددهان ندارد و اشکم چهارسو

. کندمیپیداوسعتبعدچهاردر، چهارطرفشکمبه. کنیمتفسیرتوانیممینهایتبیهمانبهراچهارسواشکم

اینکهبرايخداوبدهنشانمنبهراخودتگفتخدابهموسیوقتیکهبنگرموسیکوهبهتو: کهگویدمی

کوهپس. ببینیمراتوانینمیحستپنجیعنیحستوفکروسیلهبهگفتمیاوبهبدهدنشاناوبهراخودش

انسان، شودمیمتالشیکوهوقتیبنگراوبهگویدمی. شدتبدیلنهایتبیبهموسیوشدمتالشیذهنش

میزندهحضوربهوقتیمااینکهبرعالوهو. استنهایتبیولیندارددهانکوهاینو، خوردمیحدزیادهشراب

حداکثر، مافیزیکیبعدمثل. خوردمیشرابآنازدرواقعمابعدچهار، شویممیزندهاونهایتبیبه، شویم
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ماهیجانیبعد. کندمیپیداراخالقیت، کندمیپیداراسالمتیحداکثرمافکريبعد. کندمیپیداراسالمتی

. کندمیپیدارازیباییاحساس، زندگیبهبودنزندهاحساسات، لطیفوعشقاحساسات، احساساتبهترین

قدرت. شدیدزندهبینیدمیشما. شدنمرتعشبهکندمیشروعماوجودذراتتمامدرجاناین. کندمیجاندار

جاهمهبهجوشدمیشمادرکهشادياینوجوشدمیشماوجودتمامسببیبیشاديیک؟ چرا. داریدحرکت

پس. استموسیذهن، نمادگونهصورتبهکوه. استشدهمتالشیکوهگویدمیهرصورتبه. شودمیپخش

. شویممینهایتبیماوشودمیمتالشی، آیدمیدستبهتسلیماثردرکهحداززیادهشراباثردرهمماذهن

به مستیانِ درختان نگر به فصلِ بهار

داردشکوفه کرده که در شُربِ می غُلُو

هاشکوفه. استشدهبازهاشکوفهکهکننگاهبهارفصلدرمستدرختانبهگویدمی. مستانیعنیمستیان

فرماناینوغزلایندربخوریدبایدهمشماحتماکهگفتمابهکهمیهمانشربدراینکهبراي؟ شدندبازچرا

. بشودبازهمشماسرخگلاینتا. بخوریدبایدهمشما، خورندمیهاشکوفهکهمیهمانازشماکهاستایزدي

. استخوبرويزیادهاینو، استکردهرويزیادهمینوشیدندردرختکهاندشدهبازعلتاینبهاینها

جایییکتا. استبهتربگیریمکمترشرابجهانازهرچقدر. استبهتربگیریمبیشترشرابورآنازماهرچقدر

اگرو. بشودماوجودوارداستمقدورکهآنجاتاجهانیآنشرابو، برسانیمصفربهراجهانیاینشرابکه

باموالنا. استلحظهایندراستقرارهنگامدرماداريریشهنهایتبی، ثبات. رسیممیثباتبهماباشدآنطوري

:گفت. کردیادمقیمکلمه

گلمجلسبهماچونباشدمقیمچرا

؟ داردماهروباقیساقیکهکسی

شروع، داردهووهايسرخگلباغمیان، بلهبیتباغزلتاسهاینگفتمکهبخوانم946غزلازهمبیتچند. بله

می. نبودهایکیآندرکههستهاییبیتهم946شمارهغزلدرودارندتکراريهايبیتهرکداموشودمی

:گوید
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946مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خوري؟یی به من آورد گل که باده پیاله

خورم، چرا نخورم؟ بنده هم گلو دارد

. خواندیمقبالرااینکه

گلو و دهاننوش بیگلو چه حاجت؟ می

داردغیب که طعمِ سقا همورحیقِ

بیتو. ذهنیمنگلويیعنیگلوگویدمیوقتی. نیستنیازگلو: گویدمی. استقرآنآیهبهاشارههمبازاینجا

و. داردسقاهموطعمکهغیبرحیق. شرابیعنیرحیق، راغیبیشراب؟ بنوشیراچه. بنوشمیدهانوگلو

دردادهقولخدا. دهدمیشرابیعنیخدا. انسانهاهمهبهدهدمیشراباویعنیاستقرآنآیهازکهسقاهم

: گویدمی. استهمیناستانسانسورهازاینو. بدهدشرابمابهجهاناین

21، آیه )76(سوره انسانقرآن کریم، 

وحلُّوا أَساوِر منْ فضَّۀٍ وسقَاهم ربّهم شَرَابا طَهوراۖ◌ عالیهم ثیاب سنْدسٍ خُضْرٌ وإِستَبرَقٌ 

و پروردگارشان از . اندو به دستبندهایى از سیم زینت شده. هایى است از سندس سبز و استبرقبر تنشان جامه

.پاکیزه سیرابشان سازدشرابى 

مدتییکازپسبایدانسانهایعنی. استحضورنمادوحریروابریشمیهايپارچهیعنیاستَبرَقوسبزسندس

میهمسیمیدستبندهايوببندندنقرهیعنیسیمازدستبندهايوبپوشندحریرلباس، بودنجهانایندر

حضورلباسکهحالیدرمابنابراین. باشدنیکعملیا، باشدآنورازآمدهاحساساتوآمدهفکرزینتتواند

. دهدمیسیمیدستبندهايمابهعشقزمینهاین، حضورلباساینایمپوشیده

. سازدسیرابشانپاکیزهشرابیازپروردگارشانو

. خوانندمیقرآنکهکسانیبرايهستمشهورخیلیهمهاینها، سقاهمواستطَهورشرابکهپاکیزهشراباین

رخمابرايبایدجاهمین. بنوشاندراغیبیشرابوطَهورشرابمابهدادهقولخدااینکهیعنیسقاهماینپس

سورهازکههمآیهاینو، خواندیمبودقرآنازهمآنکه، کردبیاناَشرَبوافرمانبهرااینقبلیغزلدرو. بدهد
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مییعنی. سقاهماز، راآخرشیعنی، استکردهاستفادهاینازمرتبموالناو، استمهمبسیاربسیاراستانسان

وبشویمزاییدهذهنازماآنکهازغیرنیستچیزيشراباینورانابوپاکیزهوپاكبسیارشرابمابهنوشاند

و، نباشیمهویتهمآفلچیزهايبادیگرما. بشودصفرذهنیمن. بشودصفرمامقاومتو، بشودبازمادروندر

. بله. هستکاراینبهقادرانسانیهرو. بشودماوجودواردشراباین

که ذره ذره ز عشقبه آفتابِ جاللت

ساغر و کدو داردنهان به زیرِ قبا

هرکهاوبزرگیِآفتاببهقسمیعنی، توبزرگییعنیاتجاللیاکنیدمعنیبزرگیاگرراجاللتحاالیعنی

فکرکهفکرقباياینزیردرماهمهیعنی. استکردهپنهانرامیکدويوساغر، ذهنقباياینزیردرانسانی

، آن قبا، دانش ها در زیر آنزمینهاین. هستهمهدرکهراعشقزمینهاینرويپوشاندمیوآیدمیفکرازپس

آرام بشود این فکر ، به محض اینکه ذهن آرام بشود. استفاده بکنیمازآن ، همۀ ما سبوهاي می را پنهان داریم

. ساغر خدایی، از آن وسط می آید بیرون، منفصل بشود

خندي؟سؤال کردم گل را که بر که می

جواب داد بدان زشت کو دو شو دارد

بعد یک تمثیل . شوهر داردگفت به آن زشتی که دو تا ؟ از گُل سوال کردند به چه می خندي. این را قبال خواندیم

. دیگر می زند

بایدغالمِ کور که او را دو خواجه می

چو سگ همیشه مقام او میانِ کو دارد

غالمی که دو تا خواجه دارد انسانی ، می گوید غالمی که دو تا خواجه دارد، سگ معموال قدیم توي کوچه بود دیگر

و هم نوکر خدایی است که با ذهنش درست کرده ، کر دنیاستنو، هم خواجه دنیا را دارد، است که من ذهنی دارد

ولی ، یکی هم یک خداي ذهنی است، یکی این جهان است، من ذهنی دو تا ارباب دارد. یعنی من ذهنی دارد. است

. نمی تواند بیاید، توي خانه که فضاي یکتایی است. این شخص مثل سگ همیشه باید توي کوچه باشد
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مسئول کیفیت ، شما شخصاً مسئول خودتان هستید؟ که شما بدانید چکار کرده ایداینها همه تمثیل است

ببینید که آیا آینه تان درست . مسئول این هستید که آینه و ترازو را بر پا دارید، هشیاریتان در این لحظه هستید

آیا ترازویتان . بینیدو ترازو را در ذهنتان می، ذهنتان را نگاه می کنید، نشان می دهد و شما می کشید عقب

آیا شکایت می کنید که این ترازو همه اش بر ؟ آن هم با توهم، یا همه اش به نفع شماست، درست کار می کند

. نکند ترازوي شما غلط است، علیه من دارد کار می کند

سؤال کردم از خار کاین سالحِ تو چیست؟

جواب داد که گلزار صد عدو دارد

از خار سوال کردم که این اسلحه که دست گرفتی که ، جور اینها را به ما می گوید که ما بفهمیمببینید موالنا چند

به حضور ما ينظر بد، هر کسی گُل ما را بچیندگفت ؟ براي چیست، می خواهی فرو بروي به دست و پاي مردم

. در این لحظه است، استدر حضور ، این نشان می دهد که هر کسی که به حضور زنده شده است، .داشته باشد

، شما هم مسئول حفظ کیفیت هشیاریتان هستید. آدمهاي دیگر می خواهند او را از این ریشه داري بکشند بیرون

من ذهنی ، و همکاران شما در اداره، فامیل هاي شما، دوستان شما، همسر شما، فرزند شماگر چه که ممکن است

خیلی از انسان ها هستند هنوز بطور کامل از ذهن . دردسر ایجاد کنند، ها، بزرگ دارند و می خواهند براي شما

. دنبال بهانه می گردند، جدا نشده اند

چرا همکار من در اداره این کار را ؟ چرا همکالس من این کار را می کند؟ چراهم اتاقی من این کار را می کند

چرا پدر و مادرمان سی ؟ ضاع مرا درك نمی کندچرا او؟ چرا رئیس من نمی دانم فالن چیز را نمی فهمد؟ میکند

اینها بهانه هایی است که دوربري هایتان به ؟ و االن هم چرا این طوري هستند؟ سال پیش این کار را کردند با من

این کیفیت هشیاري که ، ولی مسئول نگهداري این حال. دهند که شما را از آن حال بیرون بیاورنددست شما می

به عهدة آن تمام آن کسانی ؟ به عهده کی هست، یک ثباتی در شما باشد. جنس حضور باشدهشیاري شما از

. این هم یک چالش است. به عهده شما است، نه؟ هست که مطابق میل شما رفتار نمی کنند

شما می روید باشگاه می خواهید . توجه کنید که شیطان و عوامل شیطان مثل این دمبل هاي باشگاه می ماند

هیچ می گویید که چرا این . دمبل را بر می دارید با آنها ورزش می کنید تا بازویتان قوي بشود. ویتان قوي بشودباز

زندگی براي اینکه شما را از این ذهن هم هویت شده و ، در نتیجه، نمی گویید که، نه؟ دمبل این قدر سنگین است
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، نمی خواهد بگذارد، شیطان دشمن ما هستدرست است که. به شما دمبل می دهد، شرطی شده بیرون بکشد

وقتی شما چالش را از عهده . در واقع یک چالش است، ولی چیزهایی که وضعیت هایی که براي ما پیش می آورد

چه بسا آن وضعیت ها در اطراف شما اگر شما چالش را ، درست مثل آن دمبل، قوي می شوید، اش بر می آیید

. بیداري شما می شود، هوش شما می شودسبب باال رفتن ، قبول کنید

به شما در یک بیزنس وقتی می خواهید پیشرفت کنید به همین آسانی می گذارند پیشرفت . مثل بیزنس می ماند

شما نمی گویید که اي رقبا ، مرتب می خواهند رقبایتان بیزنس را از شما بگیرند، مرتب اشتباه می کنید. نه؟ کنید

. در این جا هم همین است، ما هم می خواهیم، بگذارید ما راحت بیزنسمان را بکنیم، انبروید بخوابید خونه ت

به ، ضعیف شده به درد، شماي ضعیف. بتوانید قوي بشویدوضعیت ها را زندگی ایجاد می کند با عواملی که شما

تا این فضا را ، مجهز بشویمیعنی ما باید فضا را باز کنیم به خرَد زندگی. وسیلۀ من ذهنی به درد خدا نمی خورید

. نمی شود، باز نکنید، باز، شما باز

پدر و مادر شما ، همکار شما است، دمبلش همین مدیر شما است. یک دمبل می خواهید شما، ولی براي باز کردن

اگر شما ، بوخُ، مسخره می کند شما را؟ همین دوستی که می آید و می گوید این چیست، دوست شما است، است

بطوري که به شما بر نخورد و واکنش نشان ، ا را باز کنید با یک خرَدي این مسخره را یک جوري اداره کنیدفض

این طوري ما زیرك . خودش را به شما نشان داده است، دانایی درشمادر واقع فضا باز شده یک مقدار، ندهید

. دانایی ایزدي می شویم، ایزدي میشویم

به . و شما نگویید که اینها چرا همه اینطوري هستند، دمبل نباشد که ما قوي نمی شویم کهاین ، اگر چالش نباشد

فضا گشایی ، شما صبر تمرین می کنید، چالش شما است، هستندیک لحاظ خیلی هم خوب است که اینطوري

زم را در اختیار خدا از آن آگاه است و دمبل ال، مطمئن باش شما در هر جا در هر وضعیتی هستید، تمرین می کنید

پس شما درست نمی بینید براي همین ، اگر وسیلۀ ورزش را اگر محکوم می کنید، شما دمبل را. شما گذاشته است

. می گویم که آینه درست نشان نمی دهد و ترازو درست نشان نمی دهد

هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست
چه جست و جو دارد؟چه عشق دارد با ما،

سه بار خواندیم ، مثل قبل است دیگر. خراب کرد و دوباره آراسته کرد، وید که هزار بار چمن را سوختمی گ، پس

. بله؟ و در جستجوي چه چیز هست؟ عشق با ما چه کار دارد. این بیت را
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تبریز پرس کاین از چیست؟ز شمسِ مفخَرِ

که او داردوگر چه دفع دهد، دم مخور

فضا ، یعنی از ذهنت نپرس؟ باید بپرسیم یعنی چه، از شمسی که سبب افتخار تبریزیها استمی گوید اینها را باید 

اگر شمس مفخر تبریز . می گوید نمی دانم، دهداگر چه دفع می. بگذار فضاي گشوده شده به شما بگوید، را باز کن

یعنی یک . ت نمی پرسیدبدانید که شما درس، حتی یک عارفی می گوید نمی دانم، به شما می گوید نمی دانم

با من ، اگر فضا را فشرده نگه داریم. چیزهایی را ما می توانیم بفهمیم یا بدانیم که فضا در درونمان باز شده باشد

دم ، نه، دهد یعنی می گوید برو دنبال کارتگوید اگر دفع میمی، اوال آن دفع می دهد، ذهنی بخواهیم بفهمیم

. دفع می دهد، یب او را مخورمخور یعنی فریب مخور یعنی فر

گوییم می گوییم آخر سر یعنی باید فضا هی می. گوید برو دنبال کارتخدا می، گوییم خدایا این را هم بدهما می

را ما خودمان را به ، گوید برو دنبال کارتاین که می، بنابراین، درست نگفتیم، را باز می کردیم و تسلیم می شدیم

یعنی فقط این فضاي گشوده شده در درون شما است . گر چه دفع دهد دم مخور که او داردو . نشنیدن می زنیم

، به عبارتی دیگر االن شما بیایید به موالنا گوش بدهید خودتان را تغییر بدهید. که اسرار را به شما می گوید

خیلی ، بعد اگر فهمیدم با ذهنم،نیایید بگویید من اول می خواهم بفهمم. بگذارید این فضا باز بشود، تسلیم بشوید

وقتی که این . اسرار زندگی را با من ذهنی نمی توانیم بفهمیم. این درست در نمی آید. فضا را باز می کنم، خوب

. آینه و ترازو در شما خودش را به شما نشان داد می توانید بفهمید

به . موالنا یاد گرفتید که فریب دفع او را نخوریداگر با من ذهنی اصرار کنیم ولی شما االن از ، پس دفع خواهد داد

به جاي اینکه ما خودمان را تغییر . درست نمی خواهید، نمی دهد، عبارتی دیگر اگر شما از خدا چیزي می خواهید

فضا را باز کنیم و دردهایمان را بیندازیم و هم هویت شدگی ها را ، تسلیم بشویم، مرکزمان را تغییر بدهیم، بدهیم

هم هویت ، مقاومت کننده، ما به صورت یک آدم داننده، وسعی کنیم همکاري کنیم با زندگی، سایی کنیمشنا

ما از خدا چیزهایی را می . آنها را بیشتر می خواهیم، در حالی که بند نافمان به جهان وصل است، شدگی با آفل

. که در واقع از خداي ذهنی می خواهیم و نمی گیریم، خواهیم

، ناامید نشدن، کار روي خود، صبر گوش دادن به برنامه، صبر. حاال وایستا تا یاد بگیري درست بخواهیگوید می

شمس . فقط شمس تبریزي می داند. داندتا فقط آن فضا می، وایستا حاال، یعنی نا امید نشو، فریب مخور، دم مخور
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اجازه بدهید ابیاتی از مثنوي برایتان ، بله. تبریزي می داند این فضاي بی نهایت گشوده شده در درون ما است

که . راجع به ترازو صحبت خواهیم کرد، بعد از آن هم که چند بیت از جاهاي مختلف مثنوي را خواندم. بخوانم

:می گوید که . در مورد آینه اگر یادتان باشد یک بیت قبال خواندیم؟ موالنا راجع به ترازو و آینه چه گفته است

خامش و گویا تو اگرهمچو آینه شوي

همه دل گردي و بر گفت زبان نَستیزي

آینه ، همچو آینه شوي خاموش و گویا. آینه می شویم، ماپس بنابراین به محض اینکه مقاومت را صفر کنیم

ولی . نمی گوید که مثال اینجاي تو یک لکه اي است باید تمیز کنی. خاموش است و با نشان دادن حرف می زند

می شویم آینۀ زندگی و ذهنمان را می ، پس ما به محض اینکه ستیزه یا مقاومت را صفر کنیم، دهد آینهنشان می 

مقاومت یک آینۀ دیگري درست می آینۀ زندگی اگر کور بشود ما با ستیزه و. و این آینه درست می بیند. بینیم

:می گوید ، بله. کنیم که آن آینه کج نشان می دهد

3438سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

هر که یوسف دید، جان کردش فدي

هر که گرگش دید، برگشت از هدي

؟ یا نه، مردن به من ذهنی را برکت می داند؟ آینۀ شما زندگی را یوسف نشان می دهد، صحبت آینه است باز هم

و به یوسف می گوید هر کسی دید که اگر بمیرد نسبت به من ذهنی . مرگ به من ذهنی را گرگ نشان می دهد

و گفتیم اتفاق ، فضا باز می کنید، هر موقع در اطراف اتفاق این لحظه. و این دید با تسلیم امکان پذیر است، برسد

و این ، و شما حتما از عهده این چالش بر می آیید که فضا را باز کنید. این لحظه را هم زندگی درست می کند

به ، هر کسی فهمید که اگر بمیرد نسبت به من ذهنی. استیوسف خودمان، فضاي بازشده زیبایی خودمان است

هر که فکر کرد . می خواهد این را بگوید. در این صورت جان من ذهنی را فدا کرده است، یوسف اش زنده می شود

در . بنابراین مرگ نسبت به من ذهنی را گرگ می بیند. و این بد است، که اگر کم بشود این هم هویت شدگی ها

. یعنی نمی شود آن را هدایت کرد. رت از هدایت بر می گردداین صو
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3440مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آیینه را خوش رنگی استپیشِ تُرك

پیشِ زنگی، آینه هم زنگی است

، خودش را می بیند که خوش رنگ است، جلو آینه بایستد، یعنی انسان زیبا رو، تُرك، می گوید اگر آدم زیبا روي

زنگی یعنی سیاه ، تُرك یعنی سفید پوست، تمثیل است اینها، زنگی در اینجا سیاه، آدم زشت رو. استزیبا 

اگر اتفاقات بد می افتد . پس آینۀ جهان دارد خود ما را نشان می دهد. جلو آینه بایستد خودش را می بیند، پوست

ما زنده تر داریم می ، اگر اتفاقات خوبی می افتد. انعکاس درون ما را نشان می دهد، دارد درون ما را نشان می دهد

. داریم زنده می شویم به زندگی، در این صورت ما داریم می میریم نسبت به من ذهنی، شویم

آنکه می ترسی ز مرگ اندر فرار

آن ز خود ترسانی اي جان، هوش دار

. بشین یک ذره تامل کن. ی ترسیتو از خودت م، اي کسی که از مرگ می ترسی و داري فرار می کنی:می گوید

پس اگر کسی یک من ذهنی زشتی درست کرده است و حاضر نیست هم هویت شدگی ها با اجزاي آنها را 

باید بداند از خودش می ، از تسلیم فرار می کند، از این لحظه فرار می کند، کندوفرار می، و می ترسد، بیندازد

بایستد فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کند و از آن دمبل هاي چالش که یا ؟ آیا باید بترسد و فرار کند. ترسد

، و دم او جان می دهد. و با کن فیکون اینها را حل می کند، قضا و قدر جلویش می گذارد، قضا جلویش می گذارد

. از آن فرمول، استفاده کند، بیت را خوانده ایمبارها آن

ت بپذیررو زِ نَفَخ، دم او جان دهدت

نه موقوف علل، کار او کُن فَیکون است

یک . از آینۀ غلط می آید. می بینید که علل ذهنی بیرونی از ترازوي غلط می آید، نه موقوف علل ذهنی بیرونی

، آینه ما بد می بیند. که به وسیله علت هاي بیرونی است، آن طوري که ما تا حاال می بینیم، من ذهنی است، آینه

آینه پر از . درست کرده ایم، با چیزها و باورهایی که به نفع ماست، ینکه ما آینه را با هم هویت شدگی هابراي ا
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، زیاد می کند، آن چیزهایی که در مرکز ما است، ما آن چیزي که شبیه ماست و ما را زیاد می کند. تعصب است

هر جور می بینیم . کنیم داریم دریده می شویمفکر می. آنها را زیبا می دانیم و کم کردن آنها را زشت می دانیم

. این بیت ها را باید بارها بخوانید تا جا بیفتد، بله. خودمان هستیم

روي زشت توست نه رخسارِ مرگ

جانِ تو همچون درخت و مرگ، برگ

روي . می گوید رخسار مرگ یعنی کوچک شدن نسبت به من ذهنی و انداختن هم هویت شدگی ها زشت نیست

جان ، جان ما مثل درخت است و مردن، می گوید، همین من ذهنی که پر از درد است. من ذهنی تو زشت است

مردن به هم هویت . و مردن نسبت به هم هویت شدگی ها شبیه برگ سبزش است، درخت استاصلی ما مثل 

. برگ سبز است. شدگی ها به ما زندگی می دهد

استاز تو رسته ست، ار نکوي است ار بد 

ناخوش و خوش، هر ضمیرت از خود است

اگر ناخوش ، اگر خوش است. پس آینه توست، تو خلقش کردي، اگر نیکوست یا بد است در بیرون از تو رسته

. هر چیز درونی از جمله فکرها و دردها از خود توست، است

گر به خاري خسته یی، خود کشته اي

دري خود رِشته ییور حریر و قَز

و اگر در راحتی حریر و قز . اگر به وسیله خار من ذهنی زخمی شده اي خودت کشته اي. پرنیان، یعنی ابریشمقَز 

در این لحظه اگر آینه ما مردن نسبت به من :پس می بینید دارد می گوید که. شته ايرخودت ، غوطه می خوري

این آینه اي است که در اثر . می دهداین آینه درست نشان ن، گرگ نشان می دهد، ذهنی را بد نشان می دهد

و ما یواش یواش خار می . و درست نشان نمی دهد، گذشتن فکرها از ذهن ما به طور پی در پی بوجود می آید

ما االن . دیگران و این کار درست نیسترويو به عنوان من ذهنی مالمت می کنیم ، و پایمان زخم می شود، کاریم
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گیریم که مرگ مثل برگ است و ما جانی داریم که مثل درخت یم از موالنا یاد میمسئولیت قبول می کنیم و دار

. است و اگر نمیریم به این دردها و هم هویت شدگی ها ما نجات پیدا نمی کنیم

216مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کاي برادر راه خواهی؟ هین بیاهر طرف غولی همی خوانَد تو را

شما در جهانی قرار . مسئولیت پیدا کردن یک گل سرخ یا عارف و استفاده از آن به عهده شماستمی گوید که

که اي برادر راه ، ترا می خواند به خودش، گرفته اید که در هر طرف یک غول که به انسانها آدرس غلط می دهد

. بیا بلدم و تشخیصش به عهده شماست، می خواهی

در این راه دقیقمن قَالووزمره نمایم، همرهت باشم رفیق
ها و می گوید من راه را به تو نشان می دهم و رفیق همراه تو هستم و در این راه دقیق شناختن هم هویت شدگی

اگر شما موالنا را پیدا کردید . نباید قبول کنی، نه؟ باید قبول کنی. من ذهنی و فضاي یکتایی من رهبر تو می شوم

انرژیتان را تقسیم نکنید در کالسهاي ، و دیدید دارید پیشرفت می کنید، ی واقعا به ابیاتش گوش کردیدو مدت

چه بسا ما را . همیشه رقیق کردن توجه و تمرکز ما را عقب می اندازد. و تلف نکنیدجاهاي مختلف، مختلف

. همین ابیات هم بسیار آموزنده است اگر خوب بخوانیم. منحرف می کند

یوسفا کم رو سوي آن گرگ خوقَالووزست و، نی ره دانَد اونی 
اي ، به شما می گوید اي یوسف. یک کسی که هنوز در من ذهنی است او نه رهبر شماست و نه راه را می داند

بسیار . و می گوید من عارفم و قالووزم نرو، امتداد خدا به سوي آن گرگ درنده که هنوز من ذهنی پر از درد دارد

اگر . درست همان کاري که ما می کنیم. به مردم نشان بدهیم، مهم است که ما از بزرگی یک چیزي را بنویسیم

همیشه هم ما باید از معلمینمان رفرانس . و رفرانس آنجا هست، بیت آنجا هست، بنده اینجا اشتباه هم بکنم

یا قرآن اگر می زند شما آیه اش را به ما نشان ، زندموالنا یا یک بزرگی یا فردوسی کجا این حرف را می . بخواهیم

. بده

چرب و نوش و دام هاي این سراحزم، آن باشد که نفریبد تو را

هاي این جهان و دامهاي این خوشایندها و عسلهاي این جهان و شیرینی:کهاست می گوید دوراندیشی و تامل آن 

. این سرا یعنی این جهان. به تله نیفتادن بر عهده شماستمسئولیت . جهان ترا به تله نیندازد
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که نه چربش دارد و نی نوش، او

سحر خوانَد، می دمد در گوش، او

سحر همین افسونهاي من . و درنتیجه سحر می کند. نه عسل دارد، پس بنابراین نه چیز چرب و خوشمزه دارد

نمی تواند ، پر از هم هویت شدگی است، از درد استپس هر من ذهنی که پر . مامی دمد در گوش . ذهنی است

و راحتتان ، به این راحتی او را رها نکنید و به دعوتها گوش نکنید، راهبر شما باشد و شما از موالنا اگر خوبی دیدید

. را عوض نکنید

خانه، آنِ توست و، تو آنِ منیکه بیا مهمانِ ما اي روشنی

هاي ذهنی می کنند و یعنی من، همین دعوت را عوامل دنیا می کنند. روشنایی بیا مهمان ما بشويمی گوید که ا

و در قصه خاتون و کنیزك ما خواندیم که وقتی هشیاري می رسد به این جهان . دنیا هم همین دعوت را می کند

و هم ، رش را می خوانیمامروز هم یک قد، گفت باید هم فرهنگ داشته باشد. می خواهد از آن استفاده کند

. با چشم بسته نرو. می گوید تو هشیار باش. اینجا هم همین را می گوید. دانشش را داشته باشی و هم هشیار باشی

وگرنه این دنیا می . تا بتوانی از این دنیا استفاده کنی، و در آنجا هم می گفت که فرهنگ باید داشته باشی و آب

. دکشد و شما را به تله می انداز

وقتی می گوید خانه منظورش همین ذهن . خانه توست، می گوید خانه. این دنیا هم همین را می گوید، براي همین

دنیا هم همین را ، پس بنابراین خانه مال توست و تو هم آن منی. ما را می اندازد تو ذهن و زندانی می کند. است

. خدا هستید، شما آنِ زندگی هستید. نیستید که، هن؟ مال دنیا هستید. آیا شما آن دنیا هستید. می گوید

تُخمه ام: حزم آن باشد که گوئی

یا سقیمم، خسته این دخمه ام

، یا بیمارم، تخمه ام، نفخ کردم، ست که بگویی من مهمانی نمی آیم براي اینکه سیرمامی گوید دوراندیشی این

پس دوراندیشی :می گوید. این دنیا است، دخمه همین ذهن استمنظور از . مریضم و زخمی این سراي دنیا هستم

:این هم بخوانم برایتان می گوید. ست که تو به دعوتها جواب مثبت ندهیاو تامل این
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42مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شودآنگهان روزیش اجاللیحلقِ جان از فکرِ تن خالی شود

:پس می گوید. این حلق فکري نیست، هشیاري ما اگر دارد یک حلق دیگري دارد، احلق جان که گفتیم جان م

هشیاري ما مشغول فکرهاي ، وقتی که جان ما، هاي ذهنی خالی می شودحلق هشیاري ما از فکر من، حلق جان ما

می ایزدي را و ، پس تا زمانی که ما حلق داریم. قوت غیبی می آید، در اینصورت روزیش غیبی می شود، ذهن نشد

گرچه هر لحظه آماده . این روزي غیبی و برکت الهی یعنی روزي اجاللی نخواهد آمد، به صورت مفهوم می خوریم

. است

کز مزاجِ بد بود مرگ بدانشرط، تبدیلِ مزاج آمد، بدان

بارها هم گفتیم . یل شود به هشیاري حضوریعنی من ذهنی تبد. ست که مزاجت تبدیل شودامی گوید شرطش این

می ، آیا در هر لحظه توجه شما را یک چیز بیرون دعوت می کند. اینکار مستلزم تامل و حزم در هر لحظه است

یواش یواش ، توجه ات روي خودت نگه می داري، اگر هشیاري را نگه می داري؟ روي یا توجه ات را نگه می داري

نه آن چیز یا آن کس توجه را برده و می خواهد در فضاي ذهن ترا راهنمایی کند و این به وگر. این فضا باز می شود

ولی مزاج من ذهنی گل خوار . ست که من ذهنی تبدیل شود به فضاي هشیارياشرط این. کار شما مفید نیست

حریکهاي بیرونی ت، کسی من ذهنی را نگه دارد و آینه ما نشان می دهد آیا شما به دعوتهاي بیرونیهر. است

؟ واکنش نشان می دهید

بازوي معنوي شما . اتفاقات بیرونی به عنوان وسیله ورزش شما هستند، همین االن گفتیم که این چالشهاي بیرونی

این کس چی ؟ آیا شما از اینها استفاده می کنید و تامل می کنید که این چیه من دنبالش می روم. را قوي کنند

قبالً هم موالنا گفته که مرکز ما و؟ اینجا چه خبر است راجع به چی صحبت می کنیم؟ هست مرا دعوت می کند

به هر صورت . یعنی هر جا می رویم روي ما اثر بد یا خوب می گذارند. ددخوي بد را بدون گفتگو از دیگران می دز

اصالً کسی . لعیده شوددوست دارد توجهش به وسیله دیگران ب. من ذهنی مزاجی دارد که به بیرون میل می کند

. می گوید این کار را نکنید. اجازه می دهد که توجهش بلعیده شود، که این همه دنبال توجه و تایید است

هزار جور هم . هزار جور درد دارند. مرگ بدان هم یعنی آنهایی که در من ذهنی مرده اند. و می گوید مرگ بدان

اینها به خاطر مزاج بدشان . اینها مردند، ویت شدگی ناله می کننددر خواب دردها و هم ه. هویت شدگی دارند
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وقتی گذاشته بود که شکر وزن ، آن داستان کسی که رفته بود شکر بخرد از عطار و سنگ عطار از گل بود. است

وقتی این لحظه ما گل می خوریم و. این گل را می خورد، این کسی که می خواهد شکر بخرد، قند وزن کند، کند

ست که شما سعی کنید این مزاج را ابنابراین شرط این. هیچ شکري به ما نمی رسد، همه سنگ ترازو را می خوریم

. که ما را خواهد کشت، و مزاج بد من ذهنی را نگه ندارید، تبدیل کنید

زرد و بد رنگ و سقیم و خوار شدچون مزاجِ آدمی گل خوار شد

یکی مزاج من ذهنی است که . فضاي گشوده شده است که میل می کند به غذاي غیبییکی. دو جور مزاج داریم

لمیل می کند به گ .ما دوست داریم بعضی . همین تایید و توجه و درد هم حتی. ل یعنی چیزهاي این جهانیگ

داشتن آینه در شما همین حزم و دور اندیشی و . ل خواري استاین گ. دردها را ایجاد بکنیم براي خود و دیگران

. در ذهنم من چکار دارم می کنم، که من دارم ذهنم را نگاه می کنم، این لحظه و ترازوي غیبی را به کار انداختن

آیا این گل خواري ؟ دناین عملها به کجا می انجام؟ چه اعمالی را تجسم می کنم؟ چه فکرهایی در ذهنم می گذرد

؟ یشتر غذاي غیبی می خورممن بیشتر غذاي من ذهنی می خورم یا ب؟ است

زرد و . زرد و بدرنگ و بیمار و پست می شود. همین که االن تعریف کردم دیگر، ل خوار باشداگر مزاج آدمی گ

انتقام جویی پیدا . کینه پیدا کند. رنجش پیدا کند. خشم پیدا کند. بدرنگ یعنی انسان رنگ و بوي درد پیدا کند

این لحظه زندگی می خواهد به ما . ل خوار آدمی استمزاج گ. من ذهنی استاینها مال. حسادت پیدا کند. کند

ل است می ما سنگ را بر می داریم چون از جنس گ، شکر وزن کند، سنگ را می گذارد آنجا، بله. شکر بدهد

. در نتیجه زرد و بدرنگ و بیمار و پست شدیم. خوریم و در نتیجه شکر به اندازه صفر می گیریم

اجِ زشت او تبدیل یافتچون مز

رفت زشتی از رخش، چون شمع تافت

مزاج زشت من ذهنی را تبدیل کند به . هر انسانی باید آماده باشد و زحمتش را بکشد. پس انسانها فلج نشده اند

در این صورت آن زشتی ها که همان دردهایی که االن گفتیم هستند و هم هویت شدگی با . فضاي گشوده شده

پس باید . مثل شمع خدا می شود. و شروع می کند مثل شمع نور انداختن، این جهانی از رخش می رودچیزهاي 

و شما می دانید یددنبال غولها نرو:حزم می گوید که. حزم کرد، و امروز موالنا صحبت تامل کرد. شویمبتبدیل 

. وقت را تلف نکنید. موالنا بلد هستندراه را بزرگانی مثل. هر کسی می گوید من راه را بلد هستم. غول زیاد است
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ینید که شما لحظه به لحظه گل می بب. تا ذهنتان را تماشا کنید، نروید و به عنوان آینه مقاومتتان را صفر کنید

. گل هم معادل غذاهاي این جهانی است که مناسب روح ما نیست. خورید یا نمی خورید

***پایان قسمت دوم *** 
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. 933. این آخرین بیت غزل اصلی ما بوداگر یادتان باشد

ست و ترازو خموش و گویا یارچو آینه

ز من رمیده که او خويِ گفت و گو دارد

در واقع آینه و ترازو . پس ما هم مثل آینه و ترازو هستیم. می گوید یار ما یعنی خدا مثل آینه و ترازو است

مقاومت به صفر ، دردي نیستهیچ . شدگی در ما نیستکه هیچ هم هویت ، آینه مزاج تبدیل شده ما. هستیم

قضاوت با تشخیص آینه فرق . قضاوت به صفر رسیده، رسیده و هم هویت شدگی با چیزهاي آفل به صفر رسیده

، اگر شما جلوي آینه بایستید هیچ موقع آینه نمی گوید که شما چقدر زشت هستید. آینه قضاوت نمی کند. دارد

بنابراین آینه . فقط نشان می دهد شما را. از این حرفها نمی زند، چرا چاق هستید، هستیدچرا نمی دانم کوتاه 

. خصوصیتهاي من ذهنی را ندارد. قضاوت ندارد و مالمت هم ندارد

و ایراد نمی گیرید ، و دیگران را می پذیرید، هر موقع شما دیدید که بدون قضاوتهاي من ذهنی جهان را می بینید

همینطور ستیزه و و . اگر قضاوت کم شده یا اصالً نیست دیگر. بدانید که پیشرفت کردید، نیدو قضاوت نمی ک

ترازو می دانید که . اگر آینه شدید به احتمال زیاد ترازو هم شدید. نشان می دهد که شما آینه شدید. مقاومت

چیزهاي کوچک خیلی بزرگ و هم هویت باشیم اینها وزن، نشان می دهد چه چیزي چقدر وزن دارد در زندگی ما

. دیده می شود

و یک . یک دفعه می بینید که ده دالري ده هزاري بنظر می آید، اگر شما با یک چیز ده دالري هم هویت باشید

. ما هم آینه و ترازو هستیم. به هر صورت یار آینه است و ترازو. چیز خیلی گران قیمت خیلی کوچک بنظر می آید

تقلبی است و بد نشان می ، آینه و ترازوي اصلی نیست، به عنوان من ذهنی هستیماالن که منتها آینه و ترازویی

بعضی چیزها را کوچک نشان می دهد دیدید که هی آینه محدب و مقعر رویشان. مثل بعضی آینه ها هست. دهد

اي هستیم در من ما یک همچو آینه. بعضی چیزها را درست نشان می دهد. و بعضی چیزها را بزرگ نشان می دهد

یار موقعی با ما آشتی است که ما آینه و ترازوي او را بگیریم و . و اگر همچو آینه اي باشیم یار از ما رمیده. ذهنی

. آینه و ترازوي خودمان بکنیم

پس از آن راجع به . چند بیت می خوانم یادآوري باشد. اما یک گریزي می زنیم دوباره به داستان کنیزك و خاتون

کنیزك با خر معاشقه می کند و خاتون متوجه اینمی گوید که اگر یادتان باشد . نه و ترازو مطلب خواهیم خواندآی
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، هنر کنیزك این است که به علت محدودیتهایی که کنیزك دارد. و هر دوي اینها ترازوي مادي دارند، می شود

می تواند ابتداي . اتون می تواند یک نفر باشدو می بینیم که کنیزك و خ، ترازوي مادي را به خودش اعمال کرده

هشیاري وقتی به این جهان می . خر سمبل این دنیاست. سبب شود که ما با خر معاشقه کنیمزندگی محدودیتها

. رسد به عنوان خداییت

ري با عشق اگر هشیا. خونه مال توست اصالً. تو خونم بیا. تو مال منی. امروز گفت که دنیا به او می گوید بیا بیا

یعنی بی . و نباید بپذیرد و این مثل غول است، بزرگ بشود متوجه می شود که این ترغیب دنیا زیاد جالب نیست

بعداً محدودیتها که یواش ، در ابتدا مثل کنیزك می شویم. محابا و بدون تامل نمی توانیم ما از دنیا استفاده کنیم

و دچار سرنوشت خاتون می ، یواش از روي ما برداشته می شوداین ترازوي مادي یواش، یواش برداشته می شود

؟ درست است. شویم

ترازوي معنوي باید پس از یک مدتی که ترازوي مادي را . ترازوي مادي و ترازوي معنوي. پس ترازو دو جور است

و ما فرصت داریم ، آیدترازو و آینه از باز شدن فضاي درون بوجود می . به خودمان اعمال کردیم در ما بوجود بیاید

. که از فضاي بینهایت باز شده در مرکز ما ایجاد می شود بوجود بیاوریمراهر چه زودتر این آینه و ترازوي معنوي

. بهتر است که ترازوهاي مادي را نگه داریم، اگر نه

و شما آمدید قوانین اساسی اگر یادتان باشد قبالً هم موالنا پیشنهاد کرد که شما بیایید دیوتان را در شیشه بکنید

. کردن دیو در شیشه معادل کشتن دیو یا از بین بردن دیو نیست. و آن قوانین اساسی را رعایت می کنید، نوشتید

. دیو را ضعیف کنیم. ها را بشناسیمو کردن دیو در شیشه به ما فرصت می دهد که یواش یواش هم هویت شدگی

و هر هم هویت شدگی ، م که ما را بیش از حد با جهان هم هویت بکندفرصت به آن ندهی. دیو من ذهنی ماست

. و این کار خطرناك است طبق صحبت موالنا، عشقبازي با خر است

. ضعیف کردنش هم شناخت هم هویت شدگی هاست. و ما باید من ذهنی را داخل شیشه نگه داریم و ضعیف کنیم

ولی همینطور که شما حوادث بد را در بیرون می . زم داریمبراي شناخت هم هویت شدگی ها ما آینه و ترازو ال

درست نمی . و آینه تان کدر است. شما متوجه می شوید ترازویتان بد است، بینید کوچک و بزرگ اتفاق می افتد

چه بسا خیلی از ما نقش خاتون را بازي می . و درست دیدن دیدید که براي خاتون حریص امکان ندارد. بینید

بهر حال ترازوي . آینه ما را کدر کرده و ترازو را از ما گرفته، هر چیزي، ص یک چیزي نه چیز جنسیحر. کنیم

امیدوارم شما دوباره این قصه را . و چند تا مثال می خوانیم از خاتون و کنیزك، مادي درست نشان نمی دهد
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رازوي این جهانی خر را یوسف نشان می می گوید این ت. و براي ما نقل کنید، آوریدبیبخوانید و پیغامهایش را در 

. دهد و یوسف را هم خر نشان می دهد

1371مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یوسفی را چون نماید آن جهود؟چون خري را یوسف مصري نمود

هم این خر باز. اینقدر زیبا جلوه می دهد خر را. این من ذهنی آینه اش یک چنین چیزي است، یعنی آن کافر

ما حرص خر . و اصل ما را که یوسف است آن را زشت نشان می دهد، دنیاست یا هم هویت شدگی با این دنیاست

. را پیدا می کنیم

را فسونش شهد کردبر تو سرگین

شهد را خود چون کند وقت نبرد؟

ذهنی یا آینه بد من ذهنی می گوید سرگین را افسون این من. فضوالت حیوانات را می گوید یا انسان را، سرگین

. موقع نبردش شهد را زهرمار نشان می دهد، و اگر بخواهد این خر یا من ذهنی حمله کند، عسل نشان می دهد

. و سرگین چیزهایی است که از بیرون می آید، شراب غیبی است، شهد در واقع در اصل این برکتهاي غیبی است

. و درست ترازوي کنیزك و خاتون است، ر نمی کندپس ما فهمیدیم که ترازوي من ذهنی درست کا

، وقتی بزرگ می شویم قوانین و آداب و رسوم. و ترازوي مادي می تواند خیلی طیف وسیعی داشته باشد براي ما

اینها ترازوي مادي ما را نشان می ، هم هویت شدگی با باورها. تمام ارزشهایی که پدر و مادر ما به ما یاد می دهند

ما باید یواش یواش که بزرگ می شویم از آن آینه اصلی و ترازوي اصلی استفاده کنیم ببینیم این و. دهند

. چیزهایی که ما یاد گرفتیم اینها به نفع ماست یا نیست

آن آدم حرص دنیا را ، یادمان باشد کسی که به بینهایت خدا زنده شده و آینه و ترازوي اصلی را بدست آورده

، هر عملی می کند، هر فکري می کند. روي خودش است و به وسیله خرد زندگی حرکت می کندندارد و توجهش 

از جنس . یک چشمه شادي است و آرامش است. هاي خرد زندگی است یا زندگی است و شاد استبا انگیزه

آییم من ذهنی واقعا وقتی می ، امروز صحبت می دانید آینه و ترازو است. دوباره به ما گفت موالنا. دیگري است

. و به ما گفت اگر کار آتش یا آشپزي را بلد نیستی دور شو، درست می کنیم آینه و ترازوي درستی نداریم

مواظب باش حداقل این ، ست که اگر بلد نیستی چطوري از این دنیا استفاده کنی به عنوان هشیاريامنظورش این
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یعنی اگر آن فضا را باز نکرده اي این اصول را و . کنحداقل دیوت را به شیشه. ترازوي مادي را به کار ببري

تا مگر آن فضا ، باید اینها را رعایت کنی، مقررات و هر چه که نوشته اي یا ننوشته اي و جامعه به تو دیکته می کند

:می گوید، باز شود

1378مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گرد آتش با چنین دانش مگَرددانی تو، برْدفعلِ آتش را نمی

ما می آییم هم . در اینجا آتش در واقع آن انگیزه و نیروي محرکه اي است که هم هویت شدگی ها به ما می دهند

دید آنها و غذایی که آنها در بیرون به اصطالح به ، آنها می شوند مرکز ما، از جنس آنها می شویم، هویت می شویم

تامل وحزم و هشیاري ، و ما بدون اینکه دانش اینکار را داشته باشیم، به بیرون می کشندما نشان می دهند ما را

. می رویم و به تله می افتیم، این کار را داشته باشیم

از شَرَر نه دیگ مانَد، نه اَباعلمِ دیگ و آتش ار نبود تو را

دیگ و آتش همین جوشش ، یعنی علم دیگ و آتش را ندانی، که اگر علم آشپزي ندانی، تمثیل می زند آشپزي را

می گوید اگر علم اینها را . جوشش هم هویت شدگی هاي ما و حرص ما براي رسیدن به آنها، مثالً غریزه جنسی

. نه به نتیجه می رسی. نه ذهنت می ماند. یعنی نه این بدنت می ماند. شآنداري تو از آتش نه دیگ می ماند و نه 

پس می بینید که موالنا دارد می گوید که منتفع شدن از . همه اینها از بین می رود. توانی لذت ببري از دنیانه می

ولی باید مواظب . بیا بیا بیا:این دنیا و آش این جهانی را پختن و لذت بردن گرچه که ما می آییم و غول می گوید

. و می افتیم در آتش درد، باشیم که ما مواظب نیستیم

هشیاري و فرهنگ جوشش . ساله این همه درد دارند25ساله 22ساله 20براي همین است که امروز جوانهاي ما 

خانه بافردا هم هویت شدگی با باورها با دانش با مقام با. چطوري اداره کنند، مثالً غریزه جنسی را نمی دانند

. ب نه دیگ می ماند و نه آشوخ. همسر با بچه را هم نمی دانند

تا پزد آن دیگ سالم در اَزیزآب، حاضر باید و فرهنگ نیز

می گوید آب هشیاري ، وقتی این هم هویت شدگی ها و غریزه ها در انسان می جوشد. عزیز یعنی جوشیدن دیگ

و دانش بیرونی را هم . و از هشیاري ایزدي استفاده کن، مرتب ما باید به جوان بگوییم که فضا را باز کن. باید باشد

، همسر چیه، ببین بچه چیه، ببین این چیزي که شما با آن سروکار داري و می خواهی. کتاب هم بخوان، یاد بگیر
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و هم این آب حضور باید خرد زندگی همراه تو ، و هم دانشش را، هم فرهنگش را داشته باش، مقام چیه، خانه چیه

. ون بیایدتا از این دیگ غذاي سالمی بیر، باشد

در داستان کنیزك و خاتون می دانید . اما وقتی ما میزان و آینه را نداریم لقمه را اندازه می گوید نمی خوریم

م می کرد و تظاهر می کرد که دارد طویله پاك می یولی قا، کنیزك بخاطر هم هویت شدگی از خر استفاده می کرد

و می گفت من روزه ، در حالی که از خر استفاده می کرد، استیعنی در خدمت جامعه ، کند با جاروي نرم و ظریف

خاتون بدتر از آن بود حتی آن مقررات . در حالی که روزه نبود، یعنی پرهیز می کنم از هم هویت شدگی ها، هستم

ه ما هر چ. چه بسا فرآیند تبدیل ما از کنیزك به خاتون در زندگی ما وجود داشته. هم به خودش اعمال نکرده بود

و باالخره ترازوي اصلی را پیدا نکرد و در نتیجه ، بیشتر به خطر افتادیم، بزرگتر شدیم

1398مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در گلو بگرفت لقمه مرگ بدلقمه اندازه نخورد از حرصِ خَود

و اگر آن ترازو و آینه . دا بودن استامروز از شعر موالنا از غزل متوجه شدیم که محصول نهایی ما آینه و ترازوي خ

این به ما کمک ، و آینه ما و ترازوي ما حرصهاي ما باشند و هم هویت شدگی هاي ما باشند، در ما بوجود نیاید

پس حرص آینه و . براي اینکه حرص داشت، لقمه اندازه نخورد:پس از مرگ آن خاتون می گوید. نخواهد کرد

. مرگ بد در گلویش گرفتبنابراین. ترازوي درستی نیست

گرچه باشد لقمه حلوا و خَبیصلقمه اندازه خور اي مرد حریص

هر چیزي این ، نمی دانم مال دنیا باشد، سکس باشد، می گوید اگر لقمه مال حلوا باشد و هر چیز شیرینی باشد

ن میزان مادي مطالعه شده را همیشه آ. اگر آن فضا باز نشده اندازه بخور. اندازه بخور، لقمه هم هویت شدگی

:اینجا می گوید. داشته باش

رحمان بخوانهین ز قرآن سورةرا زبانحق تعالی داد میزان

منرااینهاخواندیم،قبالرارحمنسورهوبخوان،رارحمنسورهقرآنازبروتوداد،زبانترازو،بهخداگویدمی

کهدارندوجودانسانهاماازبساچهوشود،میبازدرونازاصلیآیینهواصلیترازويکهبدانیمتا،کنممیتکرار

نمیبازرامعنويترازويودارندبرمیراماديترازوياصالبعدا،زندگیهايمحدودیتبخاطردارند،ترازوابتدا

:بوداینآیهتاسهاینو،کنند



# Programگنج حضور748شمارهبرنامه  748

40: صفحه

9و 8و 7، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

)7(والسّماء رفَعها ووضَع الْمیزَانَ 

.ترازو نهاد] براي سنجش هر امر معنوي و مادي[و آسمان را برافراشت و 

وبرافراشتراآسمان:استطورياینولیآوردیمعیناهمماگذاشته،قرآنمترجمراپرانتزاصطالحبهداخلآن

ترازويکفه،ایندرقندهمکیلویککفه،ایندربگذاريکیلویککهنیستترازوئیترازو،ایننهاد،ترازو

ترازووآیینهمثلهممااست،ترازووآیینهمثلخداما،یارگفتاست،درونفضايترازوياست،معنوي

مدتیکازپسجهان،اینبهآئیممیکهوقتیگویدمیپسشود،میبازدرونازترازووآیینهاینهستیم،

ذهنی،منکردنکوچکبرايبشود،بازبایدما،ذهنیمنشدنکوچکاثردرمادرونآسماناینکوتاهی

بشود،بازدروندرآسماناینتاکنیدصبروبپذیریدرااینهابایدشماوافتدمیمااطرافدرچالشهاواتفاقات

دارد،ارزشچقدرچیزيچهکهگفتخواهد،بازشدهآسمانایناست،ترازوهم،استآیینههمشدهبازآسمان

:گویدمیبعديآیهبعداست،درونآسماناینکهبراينیست،باالآسماناینآسمان،این

)8(أَلَّا تَطْغَوا فی الْمیزَانِ 

.]و از مرز عدالت و انصاف مگذرید[ترازو طغیان روا مدارید ] سنجیدن با[تا در 

است،مترجممالاینهامگذرید،انصافوعدالتمرزازومداریدرواطغیانترازو،باسنجیدندرتا،نوشتهآنجا

بازمرکزتاندردرون،درراآسماناینکنیدفرضشما،مداریدرواطغیانترازو،درتا: اینستاشترجمهواقعدر

این،بدهیدنشانواکنششماموقعهرهست،همذهنازشدنزائیدهمعادلآسماناینکردنبازاینکردید،

میمناالنکهچیست؟اینشدگی،هویتهماین:بگوئیدکه،بگیریدراذهنیمنترازويو،ببندیدرافضا

.کنیدمیعدولخداترازويازدارید؟داردارزشچقدراینکنم،قضاوتخواهم

بدهید،شکرکیلونیمشکر،کیلویکجايبهکنیدتقلببیائیدشماکهنیستاینمدارید،رواطغیانترازودرتا

گذراچیزهايوماديچیزهايکهگویدمیکهدرون،ترازويکه،گویدنمیراچیزهاسنجیدنوترازوایناصال

آنهانه،:گویدمیذهنیمنکهحالتیدرنیستند،رقمیاصالترازووآیینهاینمقابلدرهستندمهمهمهرچقدر

ترازوئیهمانترازوبگوئیمما مادي،زندگیبهبیاوریمراهمهراچیزهااینگونهکهنیستاینطوريهستند،مهم

:گویدمیوکنند،میوزنآنباراگندمشکرووقندکهاست
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)9(وأَقیموا الْوزنَ بِالْقسط ولَا تُخْسرُوا الْمیزَانَ 

.دارید و از ترازو مکاهیدو ترازو را به عدالت برپا

راشدهبازفضايماکههمینندهید،دخالتترازودرراذهنیمنموقعهیچیعنیداریدبرپاعدالتبهراترازوو

دیگرجوریکراچیزهامابهما،حرصوشدگیهویتهماینکهبراي.شودمیگذاشتهپازیرعدالتببندیم،

هاصحبتاینازشدخواهیدمتوجهشمااالن.کاهیممیترازوازماموقعآنوماست،نفعبهکهدهدمینشان

ماواقعدر.هستیمآیینهوترازوهمماواست،آیینهوترازوشبیهریاگویدمیکهچیستمنظورشموالناکه

:گویدمیراهمینببینیدبودنمان،ترازوهمرفته،بینازمانگیآیینههمکه،هستیمآیینهوترازو

هین ز حرصِ خویش میزان را مهِل

آز و حرص آمد تو را خَصمِ مضل

مرکزدرشدگیهویتهموقتی؟آیدمیکهحرصخودت،حرصازباشآگاهگویدمیکننده،گمراهیعنیمضّل

شدگیهویتهممرکزکهياجاذبهنیرويیعنیحرصوآزاینرا،خداترازوينگذار،کنارراترازومیزان،ماست،

ترازوبدخیلیدشمن.ریزدمیهمبهراترازواست،حرصوآزاینکشد،میبیروندرچیزيیکبسويراما

هویتهمیکیباوقتیماکهبینیدمی؟کندمیکاردرستترازویشببیندکندنگاهخودشبهکسیهر.است

طرفداریمانهستیم،هویتهمچونما؟استشدهچهپرسیمنمیاصالکرده،دعوارفتهمثالشخصآنوهستیم

درما،نداریمموردایندرهضمیتحملی،هیچمقصرم،منخودنکنداست،مقصرمابچهنکندشود،میشروع

برنبایدکهماستشناسائیتوانائیترازو،ازمنظورکهبینیممیپس.نداریمخوبیترازوياینبنابرذهنی،من

.باشیمهاشدگیهویتهمنفوذزیروتعصباساس

حرص مپرَست اي فُجلّ ابنِ الْفُجلحرص، جوید کُل، بر آید او ز کُل

ماديترازوهايیواشیواشکهدارداحتمال،داریمماديترازويوقتیپسخواهد،میراهمهحرصکهگویدمی

داریم،کهشدگیهویتهمهرهست،کهچیزيهربخواهیم،راهمهوبرداریم،کردیمپیداکهقدرتیبخاطررا

گویدمیاینبنابر.دهدمیدستازراهمهبخواهی،راهمهاگردهد،میدستازراکلبنابراین.بخواهیمراهمه

.ذهنیمنعقلباحقیروتپسآدمیعنیزادهتربچهتربچهايمکن،پرستشراحرص
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را به راهکردي اي خاتون تو اُستاآه: گفتشد و میآن کنیزك می

درسترااینهاموالناوکردي،راهبهمرا،بودماوستاکهمنمن،خاتونايتو:کهگفتمیورفتمیکنیزكآن

درموالنازند،میکهحرفهائیخداست،زبانحتییااستخودشزبانولی،گویدمیکنیزكزبانازکهاست

.خودشنصیحتیا،استزندگیهايوحرف،بدهیمگوشدرستبایدماگیریها،نتیجه

جاهالنه جان بخواهی باختناستاد خواهی ساختنکارِ بی

پذیرامکانموالنااستاد،بدونهم،حضورکارایناین،بنابرپسبدهی،انجامخواهیمیاستادبیراکارگویدمی

ماترازويوآیینهکهچراداد،خواهیمدستازراخودمانجانجاهالنهبکنیم،راکاراینمااگراالنونیست

:کهبیتاینودهدنمینشاندرست

ننگت آمد که بپرسی حالِ دام؟اي ز من دزدیده علمی ناتمام

بازرافضاولیایمدزدیدهخداازراذهنیعلممااینکه. استذهنیعلمدهدزدیعلمواستمهمخیلیبیتاین

دزدیدهعلمهمینباو، بشویمزندهاوآیینبهو، بشویمزندهاوترازويبه، بشویمزندهاوداناییبهکهکنیمنمی

می، کنیمدرستترازوخواهیممی،بشویمموفقخواهیممی، ستامامرکزدرهستیمهویتهم،همآنباکه

. استبدترازويوبدآیینهنشان، افتادبرایشکهخاتونیاینمثلبیروندربداتفاقات، افتدمیبداتفاقاتبینیم

،بپرسیمنازرادنیااینیعنیخریعنیدامحالوکنیکوچکراخودتنتوانستیداشتیننگتوگویدمی

. دهدمینشانرادنیافقطاستذهنعلمکهدزدیدهعلمکهکنیدتوجه

آنواستخفتهغولیطرفهرو، کنداستفادهسوءماازخواهدمیو،بیابیا:گویدمیدنیاکهخواندیمامروز

و، کنیممدیریتراقضیهاینکه،نداریمرااشهوشیاريیعنیآبوفرهنگماگویدمی،جوشیدهمادرحرص

اینترازويعنوانبه،بودهشدهاعمالمابهکهچههرقانونیامقرراتصورتبههامحدودیتکههممقداریک

.ایمبرداشتهماهمراهاآنجهانی

چهرااین، استوحشیخریکمثلوحشیحیوانیکمثل، استدامکهدنیااینکهبپرسیدخواهیدنمیشما

اینتويجوريچهبگیريیادمنازو،شدمیبازدرونتدرفضاگذاشتیمیباید؟ کنندمیاستفادهازشجوري

کهکسیهر، استزدهآسیبمابهدنیاکهکنیدتوجه. نزندآسیبتوبهدنیاو،کنیاستفادهدنیاازو،باشیدنیا

که، استدنیااینياستفادهسوءخاطربه، شدهدچاربديمرضبه،استشدهمریضیااسترفتهبینازبدنش
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همینو،مرکزشاستگذاشتهرادنیاایندانشو،استهویتهمآنمختلفهايجنبهودنیااینباذهندر

میراکاراینمايهمهو،ذهنعلمیعنی، ناتمامعلم.استناتمامعلمیاینو،کندمیادارهرااودنیاایندانش

یاحیوانیاداماینکهبگویدمابهخدااقال،بشویمتسلیم،شویممیبلندلحظههرآیدمیناننگمحتیما، کنیم

ندیدنآسیبودنیاازاستفاهروش. بشویمهویتهمآنباتوانیممیماچقدر. داردهاییخاصیتچهدنیااین

. گویدمیراایندارد،استجوريچه

استفادهروشکنممیپیشنهادفقطمن، بلدممنگویدنمیهیچکس،شخصاًبلدممنگویمنمیمنکنیدتوجه

متخصصدیگر،شودمیسالشبیستکهکسینیستاینطوري. بگیریمیادبزرگانازاستفادهبامارادنیااز

اینو،هاستشدگیهویتهم،هاستدردانواعنفوذزیرکهببیندسالگیچهلدرو،ستدنیااینازاستفاده

بپرسدکهباشدداشتهننگنبایدهمموقعآنو.بخوردتکانتواندنمیاصالدیگرکهکردهاشمچالهچناندنیا

کهما؟ داردهاییخاصیتچهخراینحیواناین؟ استجوريچهداماینبفرماییدحاال. موالنامثلآدمیاز

بزرگفضاآنبهنسبت،کندکوچکذهنیمنعنوانبهراخودشآدمموقعآن، بیاییمبراشعهدهازنتوانستیم

بدانیمو،بخوانیممختلفجاهايازترازوبهراجعابیاتیبدهیداجازهبله. آیدمیدستشبهترازووآیینه،بشود

. استگفتهچهترازوبهراجعموالناکه

141مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

بی ترازو هیچ بازاري ندیدم در جهان

جمله موزونند، عالم نَبودش میزان چرا؟

هماینجاداردکارسروجهاناینباکهانسانهاعالمآیا،نباشدترازوآندرکهکنینمیپیدابازاريهیچگویدمی

حدمخصوصا؟بکنیروتاسعیحداکثرشمابایدآیا؟داردمزرعهقانون،کندمیکارجبرانقانون؟ هستترازو

ازاستفادهباايگرفتهیادموالناازرامطلباینشماآیا؟کنیبازدرونتدررافضااینکهبکنیراتاسعیاکثر

ترازواینها. بدهدشمابهرابهشتخداتابدهیدتحویلوبفروشیدراذهنیمناینبایدشماکهگویدمیقرآن

چطور. هستندموزونجهاناینيهمه، خواهدمیترازوآنازاستفادهوجهاناینکهدانیدمیشما؟ نیست

انسانیهر. داردترازوهمماعالمچرا؟ باشدنداشتهترازوماعالمچرا؟ استکردهگمراترازوذهنیمندرانسان

. کندپیدابایدراترازو،باشدداشتهترازوبایدهم
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کشندخود بارِ سرگین میگیرم این خَربندگان

مانند از میدان چرا؟این سواران باز می

هم. هستنددنیااینيبندهاینهاهوشیاري،حضورازندارندخبراصالکههستندهاآدمازعدهیکگویدمی

میخردنبالخرکچییعنیبندهخر، هستندبندهخراینبربنا. هستندجهانیاینچیزهايوهادردباهویت

اینتماماهمذهنیمن، هستذهنیمنخر، هستچیدانیممیراخرازمنظور.کندمیمواظبتخرازو،رود

اینو،آمدهدرفکرصورتبهراچیزهاآن، استجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهم، دهدمینشانرادنیا

کسانیو،شدهدرستجداییوجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهماساسبر،فکرازشدهساختهذهنیمن

کهآنهایی، کشندمیرادردهاوچیزهاباشدگیهویتهم.کشندمیمدفوعباراینها، هستندخراینيبندهکه

اینهامايهمهمثلسواراناین، سواراناینهستچیجریانایمشدهآگاهدیگرکههاما، هستندآگاهاالن

و، بشویدخارجذهنیمنازوبتازیدبایدشمادانیدمیکهحاال، بمانندنبایدیعنی؟ماندندمیدانازچرادیگر

بله. کردراتوصیفشموالناکهايآیینهومیزانهمان،بکنیدپیدامیزان

563مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ترازو گر نداري، پس تو را زو ره زنَد هر کس

بیاراید، تو پنداري که زر داردیکی قَلبی

منبهچههر. آیدمیدستبهلحظهایناتفاقپذیرشیاتسلیموسیلهبهدرونفضايکردنبازازترازوگفتیم

ترازوياینوسیلهبهحقیقتدر.کندمیپیداترازووشودمیبزرگتردرونفضاي،شويمیکوچکترذهنی

شماعهدهبهمسئولیتشگفتیمو.بدهیدتشخیصواقعیمعنوياستادباراهاغولبایدشماکههستدرون

تقلبیچیزیک، بزندراتوراهتواندمیکسیهرنداشتنترازوراهازپسباشینداشتهترازواگرگویدمی. ستا

این،مانداریمترازووقتیاتفاقا.هستطالهستزرتوشتقلبیچیزاینکهکنیمیفکرتوو،کندمیآرایش

اصال، ستاطالاینتويکنیممیفکرماساختهذهنیمننامبهتقلبیجسمیک، تقلبیيسکهیکهمجهان

.اینطورنیست، استطالذهنیمن
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رنجشنداریمترازوچون،فروختندمابهرابدچیزهاينداريترازوچون. آیدمینظربهاینطورنداریمترازوچون

میچهبرايرامدفوعاین،داشتیمراخداآیینه،داشتیمراخداترازوياگراندازیمنمی، داشتیمنگهرانیماها

مدفوعما،هستیمخوعیشماکهخواندیمامروزما. نیستیبندهخرکهتو، کشدمیبندهخررامدفوع؟کشیم

،داریمبخشیزندگیخويما،هستیمخوآرامشما،هستیمخوشاديما،نیستیمکهخودردما،نیستیمکهخو

. داریمگشاییفضاخويما

. باشدداشتهوجوددیگرنبایدغممدهآبوجودانسانوقتی،استنشاط دوراندورانمی گوید . خوعیشگفت

همین،کنندمیهارایمابهراباورهایییکايعدهیکدادندرایشآراقلبییکاینکهبراي؟ تازدمیغمچطور

باشدگیهویتهم.داردزراینگویندمیمابه، مرکزمانگذاریممیرانهاآشویممیهویتهمنهاآباماغوالن

.نیستخداباورها

ذهنیوجسمیخدايیکذهنیمنوشدگیهویتهماینبراساسماشودمیسببباورهاباشدگیهویتهم

پررامرکزمانو،کنیمجاروبایدرامنشدگیهویتهماینتمام، نیستخدانآ،بپرستیمرانآوکنیممنعکس

چهاستخوبچیزيچهدانیمنمی.نداریمترازوچون؟ رفتهکالهسرمانچطوري، استزرنآ،کنیمخدااز

مابهخوشبوچیزومشکبعنوانرامدفوعوسرگین:گفتخواندمامروزهمراکنیزكداستان. استبدچیزي

ترازو،استشناسندهیینهآ، ترازویشنهاستدرستاشیینهآنهددهمینشاندیورامصريیوسف،دفروشمی

. سنجنده

672شمارةمولوي، دیوان شمس، غزل 

ترازو کانِ گوهر را نَسنجدز مستی من ترازو را شکستم

شدممستگویدمی،کردیمدرستذهندرماکهترازوییاستماديترازوياستذهنیمنترازويترازواینجا

معدن،استجزويعقلکهذهنیمنترازوياینکهبراي،شکستمراذهنیمنترازوي،شدمایزديشرابمست

اندازهراتانپیشرفت، نآقضاوتهايوذهنیمنباکهگویممیهمینبراي.بسنجدتواندنمیراحضورگوهر

منترازويباذهنیمنعقلبااینکهبراينکردمپیشرفتاصالاستماهسهگویندمیايعدهیک. نگیرید

دیگرشمابیفتدکارازبایدترازواینبیایدایزديترازوينآردیگ.بسنجیدخواهیدمیراهشیاریتانکان، ذهنی

دیگرخودتانبهشماکهدیدخواهیدتدریجبهالبته.راخودتانبسنجید،کنیدقضاوتنبایدذهنیمنعقلبا
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درستیزهوتعارضوکشمکش،کنیدنمیایجاددوستانتانبایاهایتانبچهباهمسرتانبادعوا،زنیدنمیلطمه

.شدهکمقضاوتکهدیدخواهید، شدهکمتردرون

اگرکنیدمینگاههمینطوريحاالگفتیدمیچیزيیکشدمیردهرکسیتلویزیونکردیدمینگاهقبالشما

همینطور،ايمراقبهتماشايیک،قضاوتبیحالتیکباکنیدمینگاهدارید، هنوزکنیدمیتماشاتلویزیون

میهرچی،بکنندخواهندمیکاريهرمردمداریدمیرواو،استبدیااستخوبگوییدنمی،کنیدمینگاه

زنیدمیدستشویدبلندمییدآمیخوشتانگویدمیچیزيیکیکینآکهنیستاینطوري.بگویندخواهند

.گوییدمیناسزایدآمیبدتانیکینآ

کنیدبیزنسرویدمی،کنیدنمیدعواکسیبااینکهبراي،شودمیخوببیروندربینیدمیتانماديوضع

منازمردم.رودمیپیشکارتانو.هستیدکاريیکدنبالفقطشمارفتهدیگرمن، کنیدنمیمطرحخودتان

اگریا،بینندمیراخودشاننهاآکهشویدمیايیینهآ، یدآمیخوششانمنیبیازیایدآمیخوششانکوچک

بنابراین.کنیدمیخوبراحالشانووریدآمیدرارتعاشبهرانهاآزندهقسمتنآ،کنیدمیارتعاشزندگیبه

کهبگیریداندازهبخواهیداگرولی.بینیدمیراپیشرفتهااین،دارنددوستراشما،خرندمیراچیزهاشمااز

.استغلطاینتوانیدنمیشدمدارریشهمنمترچندمنبببنم

762مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

لب، هله خو کن چو ترازوتو سخن گفتنِ بی

که نمانَد لب و دندان چو ز دنیا گذر آید

. هستیخاموشترازوویینهآمثل، گویینمیسخنزبانباوذهنبایعنی،لببیگفتنسخن،گویدمیمابه

کسیهر.استسکوت،استخاموشیمااصل،ماستبودنحالتبهترینونزدیکترینخاموشیگفتیمبارها

هرچهدانیدمیشماو،کردهپیشرفتو،کندمیپیشرفتدارددمآنآ،کندخاموشراسرفکرهايوِزوِزبتواند

تکرارواقعدر،استصوتیتارهايارتعاشدرواقعکهزبانولبباگفتنسخننآ،وِزوِزهانآ،کنیدقضاوتکمتر

شودمیخاموش، شدگیهاستهویتهمحرف،فکرهاستتکرار،استمفاهیم

عیشگفتمیکهنجاآ،استعادتازعمیقترخیلیخوواقعاکنخوترازوچوکنخوهلهلببیگفتنسخنتو

هویتهمیعنی،کندمیگذردنیاازانسانوقتی،رفتهبینازذهنیمن، استانسانتبدیلحالتخوعیش، خو
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، بله؟ بزنیمهمحرفبایدمایاآ. نیستگفتنسخنبهاحتیاج،ماندنمیدندانولبدیگر،اندازدمیراشدگیها

،کنیممیارتعاشنآمرکزباکهمرکزماندرزندگیارتعاش، زندگیبوسیلهیکی،کنیممیبرقرارارتباطجوردو

، شدهزندهزندگیبهکهمامرکزارتعاشنآهايانگیزهبراساساطالعاتدادنهمیکی.استکافیهمیناصال

.هستیمدردزیرمابیشترنتیجهدر،هستیمبیرونجهانوشدگیهاهویتهمنفوذزیرانسانهامابیشترناآل

1252مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

هر کسی کاو به ترازوي خرَد فَخر کند

گر چه چون ماه بود چرخ به میزان کشدش

عجببهبه،بکندفخربیایدخودشجزويعقل، خودشذهنیمنترازويبهبیایداوکهکسیهرگویدمی

راهاچیدماناینارزشو،بچیندهمبغلراچیزهاو،کنددرستپاركترازواینبراساس،کردمدرستترازویی

زیبابسیارجنبهیکیاجنبهچندازیعنی،باشدهمماهاگرحتی.استاشتباهدردمآاین،کندتعیینذهنشبا

میمیزانبهرااوچرخ، باشدداشتهقدرتقدراینباشدشاه،باشدثروتمند،باشدفیلسوف،باشددانشمند، باشد

قدرتش،رودمیبینازاشزیبایی،رودمیبینازاشماهی.استغلطکاراینکهفهماندمیاوبهیعنیوکشاند

.رودمیبیناز

راچیدمانهااینوردآمیبوجودکهحوادثی، فیکونکن، قضا، سمانآگردش، سمانآاینجادرزندگییعنیچرخ

وبشودزندهاینجاعقلنآبهکهنیامده، بودهپایینیسطحعقلعقلشکهکندمیثابتاوبه،ریزدمیبهم

گویدمیهرکسی.دانممیگفتیمنمیمالحظههرنبودصادقاگر،استصادقمامورددربیتاینو.کندافتخار

بهدمآنآ، شخصیکارهايدرمخصوصاً،دهدمینشاندیگرانبهراراه،کندمینصیحترادیگرانودانممی

.کندمیفخر،استذهنیمنخرد،نیستزندگیخرد، خرداین، خودشخردترازوي

میبیکارراایزديدانشاینصورتدر،دارمرادنیاعقلبهترینمنکه،کنیمفخرمانذهنیمنعقلبهنبایدماو

دانیدمیشما.گیریممی،شدگیهاستهویتهممالکهراذهنیمندانش، نیامدیمماکاراینبرايکه،گذاریم

، سمانآکهنایستیدشما. خوانیممیاینبراي، بدانیددانیدنمیاگر، کندنمیکارشدگیهاهویتهمدانشکه

.داردوجودحتماً؟ جهانایندرداردوجودترازویی؟ داردوجودايیینهآیاآگفت، شمابهکندمینگاهزندگی
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زندگیبوسیله؟ کیبوسیله، شودمیسنجیدهبله؟ شودمیسنجیدهلحظههمینمااعمالومافکرهايیاآ

خوبیاتفاقات، بله؟ دارداثرافتدمیکهبدياتفاقات. دارداثر،بله؟ دارداثرمازندگیاتفاقاتروي، خدابوسیله

فضاگشودهوگیردمیرازندگیدانشودانمنمیگویدمیلحظهنیادرکسیاگر. بله؟ دارداثرافتدمیکه

، نیستیکینه؟ استیکیدانممیگویدمی،کندمیافتخارعقلشبهکهکسیبادمآاین، استموازيوهست

راجامعهتواندمیحتیدمآاین، کندفرقخردترازويبهکوهرکسییعنی، ناآلهستصفحهرويکهدمیآاین

. استنابوديخرشآو،کشاندمیخودشدنبالراهمه.دانممیمنگویدمیاینکهبراي،بدهدبادبر

زودخیلیمارادرسایناستبهتر، بشودفاسدمابعدچهاربدهددرسییکمابهخواهدمیخدااینکهنباید

مینگو،نکناعتمادذهنیتمنعقلبهتوکه،بدهیمیادهمهایمانبچهبهراچیزهااینمااستبهتروبگیریم

میلمطابقچرا،دانممیمنکهنشوخشمگین،نکنقرمزرارنگتو،ندهنشانواکنشلحظههر،نشوبلندودانم

؟ روينمیمن

1992دیوان شمس، غزل شمارةمولوي، 

روي را پاك بشو، عیب بر آیینه منه

کن، عیبِ ترازوي مکننَقد خود را سره

کدرمایینهآوشدیمهویتهممدیمآهشیاريبعنوانما،استکثیفرویشهشیاريیعنیيبشوپاكراروي

هم، شودمیکورمایینهآ،گیردمیپردهیکرایینهآرويکنیممیمقاومتاینکهمحضبهباشدیادمان،شده

ایرادخدایینهآبهنبایدما، داریمخوبییینهآما. اندکردهکثیفرامارويیارامایینهآرويماشدگیهايهویت

کهراحضورتیعنی،کنسرهراخودنقد. بیندازیمراشدگیهاهویتهمیعنی،کنیمصافرایینهآبایدما،بگیریم

همانداختنبابیاتو،داریممخلوطهشیاريناآلما. کنخالصرااین، شدگیهاهویتهمبههستلودهآناآل

هشیاريبعنوانستادستتنقدکهچیزينآ، ذهنیمنبهنسبتشدنکوچکوفضاگشودنوشدگیهاهویت

. نگیرایرادترازوبهو،کنپیداعمقوکنخالصکنخالص.کنخالصرااین، لحظهاینهشیاريکیفیتو

همهکهاستجوريچهدانمنمیما، بیندمیبدهمخدایینهآسنجدمیبدخداترازويبگوییدنبایدشما

همتونقدو،نیستپاكتورويپس. افتدمیبداتفاقاتولی،استعالیفکرهایمانهمه،استنیککارهایمان

،استبددادهمابهخداکهترازوییگوییممیما، انسانهامابیشترولینشان می دهد،اتفاقاتهمین.نیستسره
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ما،سنجدمیاینطوريهمترازویش،دهدمینشاناینطوريیینهآاین،استبددادهمابهخداکهايیینهآو

.بکنکارخودترويتوخوب، استایننظرمان

2624مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ترازوي قیامتبرخیز که آویخت 

برسنج، ببین که سبکی یا تو گرانی

هویتهمیعنیسبکیتوببینلحظههمیندر،شدهویختهآ، رستخیز، قیامتترازويلحظهایندرکه،شوبلند

نمیگرانیاگر، ناآل،استقیامت،بشوزندهاوبهبرخیزخدابینهایتصورتبهاینصورتدر،انداختیراشدگیها

مدتازپسهرلحظهپس.بشودرستخیزتخواهینمیتوکهدهدمینشانقیامتترازويپس،بربخیزيتوانی

کندگاهآراماکهاستاینزندگیقصد،استچقدرکوتاهمدتایننیستمعلوموگذشتهعمرمانازکهکوتاهی

.بگذاردمااختیاردرراترازاینتواندمیو، خودشبهکندزنده، خودشبه

همیا،کنممیایجاددرد،دهممیانجامشدگیهویتهمکاریکاالنمنکهسنجشوشناساییتوانایییعنی

درشما. کنیماستفادهتوانیممیترازواینازما، هستمادر، شناسممیرادردهایمو،اندازممیراشدگیهویت

ماولی.استقیامتترازويوشماستترازويشدهبازفضاينآکنیدبازفضالحظهایناتفاقاطرافلحظهاین

و،کنیمزندگیناشیانهکورکورانهونسنجیدهداریمدوستما،کنیماستفادهترازوازخواهیمنمیما،سنجیمنمی

.کنیممیاشتباهداریمکجاکهفهماندمیمابهدرواقعابیاتشهمهاینباموالناخوشبختانه

بهسنجشترازوياین؟ شمانداریدچطور، دادهشمابهخداراترازوندارمترازومنگوییدمیناآلکهشمایعنی

میشما؟ کنیدمیکمرادردیا،کنیدمیایجاددردداریدکهشویدمیمتوجهدروندرشما، ندارداحتیاجسواد

پاكبایدرااین،شدایجاددردناآل،کردیدمشاجرهیکیباهمسرتانباکهلحظهاینکهبشویدمتوجهتوانید

زدهکتکرامنمادرمچراگوییدمیاینکهبدهیدتشخیصتوانیدمیشما. ببریدبرداریدخودتانبانباید،کنید

اگرخوب.هستشمادرشناساییاینوسنجشاین،استذهنیمنکارگذشتهبهرفتناین،بودمبچهوقتی

کنیدمالمتهمراخودتانوکنیدمالمترامادرتاننبایدو،برویدگذشتهبهنبایدکهگویدمیشمابهسنجش

.بدهیدانجامخوب، ندانیدعیبیکرااین
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کارچهشمابهکندنگاهناظربعنوانکه، ماشناساییقدرت، مادرخداییتتشخیصیعنیقیامتترازوياین

مییاکنیدمیافتخارذهنیتانمنعقلبهشما؟کنیدمیکمیاکنیدمیزیادرادردهاناآلشما، کنیدمیدارید

اینقیامتترازوي، مالمتبدون،کنمکارخودمرويبایدمن،بودهکارچهاینبودهاشتباهاینباباکهگویید

دیگرراخودتانیاراکسیکهرسیدیدايدرجهبهشمایاآ.استذهنیمنابزارمالمتکهدادهمابهراسنجش

؟ کنیدنمیمالمت

استفیکونکناوکارچوندانیممیماو،دهدمیجانکهاوستدمفقطکهدادهنشانمابهقیامتترازوياین

کنیمصبر،بکنیمرامانسعیحداکثرباید،کنیمرعایتبایدرامزرعهقانونما،کندمیکارداردیواشیواش

،کندمیکارجبرانقانوندانیممیماو، کارحداکثرپذیرشوصبر، کارحداکثر، پذیرشوصبر، پذیرشوصبر

کهجاییایناز،گفتامروزدخمهاینازنکشیدزحمتاگرکهگویدمیشمابهقیامتترازوي.بکشیمزحمتباید

توانیمنمیبیاییمبیروننتوانیماگر،بیاییمبیرونتوانیمنمیسانیآبهشدگیهاهویتهماینتوي،افتادیمگیرما

نمیباشیمداشتهخودمانباوخداباکلیبطوریامانبچهباهمسرمانباخوبرابطه، باکیفیتزندگیانتظار

. شودنمی، مابهبدهید:گویندمینکشیدهزحمتهاخیلی. گویدمیجبرانقانون، شود

***پایان قسمت سوم *** 
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:بیتایندیدیمکهطورهمین

2624مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

برخیز که آویخت ترازوي قیامت
برسنج، ببین که سبکی یا تو گرانی

درزمانییکدرقیامتکردیممیفکرشایدماازبرخیکهآنطوريپس، برخیزلحظهاینیعنیبرخیز. بودمهم

درشدنشمقیمولحظهاینبهتسلیماثردرآمدنشواستذهندرکهانسانحالتاینبلکه،نیست، استآینده

جنسازقیامت.نیستآیندهدرزمانییکقیامتپس.استقیامتش، داشتیمغزلدرکهطورهمین، لحظهاین

راماثوابکهکنیدفکرشماکه،نیستبیروندرقیامتترازويو،استلحظهاینقیامتبنابراینو.نیستزمان

رویممیماباشدترسنگینثواباگروسنجندمیرااینها، دیگرکفهیکبههمراماگناهوکفهیکدرگذارندمی

.جهنمرویممیباشدترسنگینگناهوبهشتبه

جهنمبهافتیمیشدگیهویتهملحاظبههستیسنگیناگر. گیردمیصورتماجراهمینلحظهاینگویدمی

یکتاییفضايبهشت، بهشتبهافتیمیذهنازشويمیخارجوگرنه،استدردهاوشدگیهویتهمکهذهن

خدانهیآینشاناینهادويهرو.استشدننهایتبیاندازهلحاظبهولحظهایندرشدنمقیمیا،استلحظهاین

کنیمفکرمااینکهجايبهرادیدنوسنجیدنمسئولیتکهبینیدمیبعالوهو.استبودنخداترازويوبودن

. بدهیمانجامبایدخودمانماکنندمیگانفرشت

بشويواقعیآینهاگرو،هستیآزادچقدر، هستیهویتهمچقدرکههستیاینسنجندهتولحظهایندریعنی

هویتهمچقدر، داريدردچقدر، دارياشکالیچهکهبینیمیراجریاناینتمام،برسدصفربهتومقاومتیعنی

جهنمتويماکهاستمدتهاو،استشدهساختهچیازتوجهنموهستندمرکزتدراینهاوداريشدگی

وخیزیدیدشمالحظهایندراگر. بگویدرااینخواهدمی.نیستیممتوجهماو،هستهمقیامتروزو،افتادیم

بازرافضاعبارتیبهیا،شدیدترازووشدیدنهیآیجنسازیعنی، ایستادیدزندگیپايبهلحظهیکوشدیدبلند

یاهستیدهویتهمچقدرکه،فضاآنمعیارهايبا، بگیریداندازهتوانستیدونهیآیشدشدهبازفضاياینکردید

کارچالشهاباودیدنوسنجشمسئولیتکهبینیدمیو.گیریدمیقرارقیامتدرموقعآن،هستیدآزادچقدر

ازماکهاستدیدهاییتعویضاینها. لحظهایندر، استماعهدهبهشدنداناتر، آمدنبرچالشعهدهازوکردن

. گیریممیموالنا
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3578مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بر پري و دیو، زن انگشتريچون سلیمانی دال در مهتري

شدهنهایتبیدلسلیمان، استکیسلیمانشدمعلومپس، سلیمانشودمیکندپیداوسعتاگرمادلپس

. معنويفضايبههمجهانآندرهم،استمسلطدنیابه، جهاناینبههمساالريدروبزرگیدرو.استانسان

، بزنراانگشتریتگویدمی، استدیوالبتهعکسپري، شودمینامیدهپريکهچیزيآنوذهنیمنبهبنابراین

، بودحضورشواقعدرداشتسلیمانکهانگشترينگین، استماشاهیعالمتتاجواقعدرانگشتريیعنی

، پريودیوبهبزنرابودنترازوونهیآیحالتاینگویدمی، لحظهایندرثباتش، لحظهایندرعمیقشحضور

. نظیريبیبزرگیدرتوو.هستچیپريودیوکهبشناسی

از دست تو نستاند سه دیوخاتَمرِیوگر درین ملکت بري باشی ز 

سلطهزیروجهاناینبهآمدیمهوشیاريصورتبهما، باشیمدوربهمامکروحیلهازاگرپادشاهیایندریعنی

کهذهنیمنشدگیهايهویتهمحالت این. گرفتیمقراراستبیرونیچیزهايبهمربوطکهشدگیهاهویتهم

درماهوشیاريو،استمسلطهستیمهوشیاريجنسازکهمابهدیواینو،استآوردهوجودبهاستدیوهمان

. دهدمینشانراماسلیمانی، ذهنیمنیعنی، دیوبهنسبتاستقاللاعالمودیوازماشدنجدایعنیلحظهاین

.نداریدچیزيشما،بدزدددیوراهوشیارياساسبربودنهوشیاراین، راتوحضورایناگرگویدمی

دیوسهاینصورتدرباشیبدوراستشدگیهاهویتهماساسبرکردنفکرگفتیمحیلهکه، حیلهازاگرولی

سهباشدگیهویتهمدیوسهاستممکنواقعایا،باشدکثرتعالمت، سهیعنیباشدزیاددیوهاينمادتواندمی

فکرجنسازکهباورهایافکرهاباشدگیهویتهمیکی،دردهاباشدگیهویتهمیکی: دیوجورسه، باشدچیز

بهدیوجورسهو،استجهاندرجنسجورسهاین، فیزیکیچیزهايباشدگیهویتهم، همیکی،هستند

حالهربه. دیوجورسهاینیازیاددیوهايیعنی،بگیریدکثرتعالمتگفتمراسهتوانیدمییا،آوردمیوجود

. استماحضورخاتم، دارينگهراخاتماگر، اگرکندپیداسلطهتواندنمیتوبهشدگیهویتهمدیو

دو جهان، محکومِ تو، چون جسمِ توبعد از آن عالَم بگیرد اسمِ تو

همهیچیعنی،بشويخودتسرزمینپادشاهوبگذاریدسربرتاجوداریدنگهراانگشتريایناگرگویدمی

کهشويمیانسانیتواینکهیعنی،گیردمیراعالمتواسمصورتآندر،باشدنداشتهسلطهتوبهشدگیهویت
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؟ شویممیشناختهکیماو.شویدمیمشهور، شویدمیشناختهشمایعنی، شودمیبرخوردارعالمهمهتوبرکتاز

، استماروحسلطهزیرماجسمکهطورهمینجهاندوموقعآنو،بگیردبرکتییکماازچیزيهرکهوقتی

معنیشاین، آیدمیدرتوسلطهزیرفرمیبیجهانهمفرمجهانهمیعنی، همجهاندو،استماهوشیاري

. است

پادشاهی فوت شد، بختت بِمردور ز دستت دیو، خاتَم را بِبرد

بهآنقدرداریمنگهراخاتمکهقبلشقسمتآن، استخطرناكقسمتشاینحاال، کهگویدمیکهکنیدمیتوجه

که،ماازبدزددراانگشتريایندیواگرولی.هستچهجریانکهبگویدمابهزندگیکهشویممیزندهزندگی

چیزهايبادرستیرابطهما، چیزهادروجودحسدرشدهگذاريسرمایهماهوشیاريیعنی.استدزدیدهاالن

هوشیاريما، هستیمروحمابگوییمو،کنیمشناساییراآنهابودنجسمکهنیستايرابطه، نداریمجهاناین

بهکنیدتجاوز، کنیداهانتمابهشمابدهیماجازهاینکهبدونما، هستیدجسمشماوهستیمزندگیما، هستیم

دغنقکاراین، مرکزمانگذاشتیمراآنها،شدیمهویتهمآنهاباما، کنیممیاستفادهشماازما، ماحقوقوحق

. دیگرکنیممیراکاراینماحاالاستدغنقزندگیلحاظبهیعنی، است

راماخوببختو،رفتبینازماپادشاهیصورتایندرو،دزددمیدیوراماهوشیاريخاتمصورتایندرکه

ازما،بشودمنطبقهوشیاريرويهوشیارياگرکهاینبراي؟ هستیمخوشبختیآدمماچرا، مردمابخت، بردهم

میزندگیزیبایی، زندگیعشق، زندگیخردهمیشه، افتدمیمابرايخوباتفاقاتهمیشه، بشویمزادهذهن

همیشهبیرونیچیزهايو،دهدمیزندگیبويورنگو،کندمیباردارزندگیخردباراآنها، مافکرهايبهریزد

زندگیچیزهاازمانه، بگیرندزندگیبایدماازچیزهایعنی، بودخواهندزندگیازپرهمیشه، بودخواهندخوب

آنهاازو،بگذاریممرکزمانتويراهاجسمتوانیمنمیما، مردهمابختصورتایندربشودکهعکسش، بگیریم

وماستپادشاهیشدنفوتنشانکاراین.برسانندخوشبختیبهرامایا،کنندهدایتراماکهبخواهیم

. هستجهانپادشاهی

بر شما محتُوم، تا یوم التَّنادبعد از آن یا حسرَتا شد یا عباد

بیایددردرستباالبیتاینیعنیبشودطوريایناگر

شد، بختت بِمردپادشاهی فوت ور ز دستت دیو، خاتَم را بِبرد
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:گویدمیکه،کنیمتوجهقرآنهايآیهاینبهبایددیگرصورتایندر،بشودطوريایناگر

، پس از آنکه حکومت و پادشاهی معنوي شما از میان رفت، آنگاه تا روز قیامت باید واحسرتا 'اي بندگان هوي

.بگویید

خواهیمواحسرتاما، بشویمخالصذهندرمرگاینازمابیایدپیشدیگريفرصتیکتا، قیامتروزتامایعنی

هشتادهفتادهمیندهدمینشاناینپس؟ نکردیمراکاراینچرا.خوردخواهیمحسرتیعنیهااینوگفت

انگشتريذهنیمندیوهمیشهمدتایندر،نهاگر.بشویمزندهحضوربهماهستفرصت، هستیمزندهکهسالی

، هاآیهاینبهکندمیاشارهولی.شدهحتمیمابهخوردنحسرتبایدقیامتروزتا،ربودهماازراماپادشاهی

56، آیه )39(قرآن کریم، سوره زمر

ما فَرَّطْت فی جنْبِ اللَّه وإِنْ کُنْت لَمنَ السّاخرِینَٰ◌ أَنْ تَقُولَ نَفْس یا حسرَتَا علَى

.کنندگان بودمحسرتا بر من که در کار خدا کوتاهى کردم، و از مسخرهاى : تا کسى نگوید

کاردریعنیخداکاردرمایعنی،کنندگانیممسخرهازماگویندمی، زنندمیراحرفاینهاخیلیمتاسفانه

وپیغمبرانکهگرچه،کردیمتنبلیماتاریخمدتتمام، تنبلیمبسیارماخدابهشدنزندهوذهنیمنازبریدن

، دادندنشانراآنازشدنرهاطرز، دادندنشانراذهنیمن، گفتندمابهراحقیقتآمدندموالنامثلهاییآدم

، دادندتوضیحراحضور، کردندبیانراهوشیاريبیرونیهايخصوصیت، کردندبیانراذهنیمنخصوصیات

ذهنجهنمتويهنوزماولی.دادندتوضیحراهااینهمه، دادندتوضیحراجهنموبهشت، دادندتوضیحراقیامت

مسخرهجزوشماکهامیدواریم، کنیممیمسخرهرابزرگانخردمندانههايحرفو،کنیممیتلفوقتو،هستیم

. بگیریدجديونباشیدکنندگان

دنیاییاینزندگیهمین، شدیمپشیمان، بخوریمحسرتبایدچقدریعنیحسرتااياینهايقسمتازیکی

کهاینو،کردیماشتباهشویممیمتوجهماگذردمیکهسال40، سال40بگوییمهمآنمدتیازپسکه.ماست

هم، بیندازیمراشدهایجادهايدرد، بشویمخارجذهنیمنازبرگردیم، کنیمجبرانرااشتباهتوانیممیما

،داردماکوششبهبستگیدیگراین، بشویمخدانهیآی، بشویمخداترازويواقعا، بشناسیمراهاشدگیهویت

آنوقیامتروزیعنیهستالتنادیومکهآنجادرهستهمدیگرآیهیکاما.داردوجودامکاناینهمیشهالبته

:کهموالنابیتایندرکندمیاشارهوهستاین
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32، آیه )40(قرآن کریم، سوره غافر

قَومِ إِنّی أَخَاف علَیکُم یوم التَّنَادویا 

.اي قوم من، من درباره شما از روزي که بهشتیان، همگنانِ خود را و دوزخیان، همتایانِ خود را ندا دهند می ترسم

، کنندمیپیداراذهنیهايمن،ذهنیهايمن، هستیمذهندرماکههستلحظههمینآنبلهدیگرعبارتبه

میآزاددارندوندارنددردکهآنهایی، کنندمیپیدارادارهادرددارنددردکهآنهایی، هستنددوزخیهااین

ازدیگرعبارتبه، باشیدمواظبشماروزایندرگویدمیباالخره، کنندمیپیداراخودشانهايجنسهمشوند

بتوانیمکهبشویمخوبیترازويونهیآیوباشیممواظببایدلحظهبهلحظه،شویممیجهاناینواردکهوقتی

. گویدمیراچیزهاایندارد، بسنجیمدرستوببینیمدرسترالحظهاینقیامت

از ترازو و آینه، کی جان بري؟ور تو ریوِ خویشتن را منکرى

فکرهااینوگذردمیفکرمرتبسرتازگوییممی، منکريراخودتذهنیمن، راخودتذهنیمنحیلهتواگر

کدام؟ ذهنیمنکدام؟ دیوکدامگویدمی، هستدیوسلطهاینوهستذهنیمنوزوز، نیستتواختیاردر

میشماصورتایندرتواحوالواوضاعاین، تومنکرياگرو.گذردمیذهنتازاالنکهفکرهاییهمان؟ فکرها

ودهدمینشانکج، دهدمینشانبدذهنیمنآینهوذهنیمنترازوي.کردیدپیدابديآینهوترازوکهدانید

درستهمرااوضاع، رساندنمیخدابهراماذهنیمن، هستکارنااصل، هستکارکج، کندنمیکاردرست

جانتوانیممیچجوريمائیآینهوترازوچنینهايآسیباز.هستغلطهمهایشسنجش، دهدنمینشان

.یماهنتوانست، ببریمبدرتوانیمنمیکه؟ ببریمدربهسالم

نمیکهشما، ندارمدردمن، ندارمذهنیمنمنکهکنیمانکارنبایدما، باشیممنکرنبایدراخودمانحیلهماپس

بگوییدکهمصنوعینه، االنهستیدحقیقیآدمیکشما، کهبفروشیدمردمهببسازیدذهنیتصویرخواهید

پیدارهاییدردازکهشما،نه، هستکافیمابرايبفروشیمبتوانیمراذهنیمناین،باشندداشتهقبولرامامردم

ایندرخواهیدمیکه،هستیدجهانیاینزندگیبهعالقمندهماگر، داشتنخواهدکیفیتزندگی، کنیدنمی

میراجاییرویدمیمسافرتنه، چسبدمیشمابهغذانه، گذشتنخواهدخوش، بگذردخوششمابهجهان

، هستیکیتودانیمینه، سنجیمیدرستنه، بینیمیدرستراچیزينه، توهستیزندانیذهنتتو، بینید

اب، مقاومتازپر، قضاوتازپر، دانیمیفکريدستگاهیکراخودتتو، بینینمیدانینمیدرستراخودتنه
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دررازندگی، بینیمیمجسمههمرادیگران، بینیمیمجسمهراخودت، بینیمیراهمهدهنشانکجآینههمان

.توانینمی؟ ببريبدرسالمجانخواهیمیچجورياحوالواوضاعایناز.بینینمیآنها

مابهخواهیممیزندگیازما، داریماشکالما، نیستیممنکرراخودمانمکروریوماپسگویدمیرااینهادارد

، کنیمنمیگستاخی، کنیمنمیامتحانراموالنابنابراین، کندکمکمابهخواهیممیموالناازما، کندکمک

:گویدمی3982بیتاولدفترازهمبیتچندبله، کنیممیگوشدرستراحرفهایش

3982مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ايهر ترازو بودهبل زبانۀايبودهتو ترازوي اَحدخُو

هر زبانهبلکه، هستیماحدخوترازويتنهانه، باشیمداشتهخداخويبایدیعنی،هستیماحدخوترازويماهمه

درایزديهوشیاريحتما،باشدداشتهوجودترازواگرکهاینبراي، داردوجودجهانایندرکههستیمترازویی

ایندرسنجشیهرزبانهتواندمی،شدهزندهحضوربهکهکسی، آنجاستدرخداازايشعبهیک، آنجاست

توانیممیهمجماداتونباتات، حیواناتبهحتیکهشویممیترازوییکهبگویدخواهدمی، بگیردقرارجهان

سلیسشترجمه،بله. داریمايقوههمچونیکما، ماندیمخودمانسنجشدرکهمایی، بدهیمنشانسنجش

ستا

.تو ترازویی هستی که در عدالت و درستی، خوي الهی داري و زبانه شاهین همه ترازوها تویی

ايتو فروغِ شمعِ کیشم بودهايو اصل و خویشم بودهتو تَبار

.ايتو دودمان و اصل بوده اي، و تو فروغ و پرتو شمع مذهب و کیش من بوده 

شدهبینهایتوشدهزندهخدابهکهعارفیهروهستیمخداجنسماحالتترینعمیقدرکهبگویدخواهدمی

راخودمانمرکزورااومرکزجنس.هستیماومرکزجنسازهمماکهبشناسیمماکهکندمیکمکمابه

مادین، ماکیشنورفروغایناصطالحبهگویدمیکههستخدااین، شناسیممیهمراخداگویدمی،بشناسیم

، ايبودهمنکیشومذهبشمعپرتووفروغتووايبودهاصلودودمانتو:گویدمیحالهربه.آیدمیاواز

.ايبودهمنخودیامنفامیلیعنیمنخویشوهمبازریشهواصلوریشهبگوییمکهاینمثلیعنیتبار

این، واقعاهستکیفهمدمی، دهدمینشانآدمبهراانسانزندگیمرکزاووبیندمیراعارفییکآدموقتی

می؟ هستیمکیآمدیمخودمانبهیواشیواشمافضاگشاییوتاملوموالنامطالعهباهماالن، نبودهذهنیمن
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آنو.هستیمجنسآنازهمما، بودهاصلیهوشیاريجنسازبودهموالناکهعمیقیهوشیاريآنگوییم

اصلجنسازهممادوهر، بودهجنساینازهمموالنا، هستدینشمعروشناییکه،هستیمماکهروشنایی

. دهدمیتوضیحاینجادارد، هستیمخداجنسازیعنی،هستیم

ازوکه چراغت روشنی پذرفتجومن غالمِ آن چراغِ چشم

.چراغی هستم که در طلب چشم است، که تو چراغ دلت از او روشنایی پذیرفتمن غالم و بنده آن 

جوچشمچراغ، هستمجوچشمچراغآنغالممن:گوییدمیشما، گرفتیدراروشناییاینموالناازشمااگر

دوبارهریختههمبهراچمنبارهزارگفتمیهستیادتان. کندمیجستجوراانساندلبینایی، خداستچراغ

چشمچراغآنغالممن. کنیمروشنرادلمانبیناییچراغماخواهدمی؟ مابهبگویدچیخواهدمی، آراسته

؟ چشمکدام، ستاچشمطلبدرکههستمچراغیآنبندهوغالممن، اوازپذیرفتروشنیتوچراغکه، جو

چراغعلیايتوکهآمدههمینبرايکهنفریکباجنگباهستعلیحضرتداستاناینالبته، مادلچشم

مرکزکهستاقصهآنگیرينتیجه، کندمیهمهبرايراگیرينتیجهاینموالناو،پذیرفتهروشناییاوازدلت

اصلیروشناییاینکه. ستااصلیروشناییهمان، روشناییاینکهشودمیمتوجه، شودمیروشنوقتیانسان

خواهدمیوماستدلدرچراغدنبالکهمدتهاستوکردهروشنهمرامادل، کردهروشنراموالنادلتنهاه ن

:گویدمی، بلهگذاریمنمیستیزهباماوکندروشن

571مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مانع آمد عقلِ او را ز اطّالعو طَمعِ آن ذوق و سماعطَمعِ لوت

جمعهمههاصوفیجاییبهرسیدآمد،داشتخريیکصوفییک، دانیدمیکههستايقصهازگیرينتیجه

خرصاحبو،کردندبرپاساطوسورو،فروختندرااوخراطالعبدونو،کاروانسرایییکبگوییمحاال،شدند

آنجاشبآناصطالحبهخواهندمیوخریدندغذاپولشباوفروختندو،دزدیدندرااوخرکهاینازاطالعبدون

، آمدهکجاازپولشاینکهنپرسید، نبودمعتقدجبرانقانونبهچونهماو، کردنددعوتهمرااو، کنندسماع

یادتاناگر، برفتخروبرفتخروبرفتخر:گفتمیمرتبو،رقصیدمیداشتخرشپولمهمانیدربنابراین

:گویدمی، قصهآنازموالناکندمیگیرينتیجه، آمدهآنجاازوباشد
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مانع آمد عقلِ او را ز اطّالعو طَمعِ آن ذوق و سماعطَمعِ لوت

مانعبنابراین.کنیممیشرکتهمما، دادهکیراپولشداریمچکاروامشبافتادیم، ستامفتمهمانیپارتیما

. هستخودشخرکهفهمیدمیپرسیدمیاگروآمدهکجاازپولاینکهبپرسدکهحرصاینشد

در نفاق، آن آینه چون ماستیگر طَمع در آینه بر خاستی

مامثلوکردمینفاق، داشتطمعدادننشاندرآینهاگراصطالحبه، خواستمیبرآینهازطمعاگرگویدمی

،نیستآینهواقعاذهنیمندرماآینهو،نیستآینه، باشدداشتهطمعکهايآینهکهبگویدخواهدمی، شدمی

راموالناپیغامکنممیسعیدارمهممنونیستآینهآنآینهاین.داریمرابیرونیچیزهايطمعماکهاینبراي

جنساز،بکشدنابوديبهراماهستممکن، نیستواقعیآینه، داریمذهنیمناگرمافعلیآینهکهبدهمشمابه

وداشتکنیزكآنکههستايآینهآنجنساز، افتادبرایشبداتفاقکهداشتخاتونآنکهستاايآینه

نمیآینهدیگرآینهاین،کندبازيپارتیاصطالحبه،وایستادهجلویشباشدداشتهانسانیدرطمعکهايآینه

یک، باشدداشتهتعصبکهاینوبدهدنشانزشتراهابعضی، بدهنشانخوشگلراهابعضیآینه.شود

ستاطورياینماذهنیمن، بدهدنشانبایدچجوريراآنوآیدمیکیببیندکه،باشدداشتههوشیاري

. ستاروچند، ستادورو، داردنفاق، متاسفانه

راست کی گفتی ترازو وصف حال؟گر ترازو را طَمع بودي به مال

بایدرااین، کشممیراطالحاالکهبگوید، باشدداشتهطمعمالبهترازواگر، هستطورهمینترازوببینیدپس

وصف، نیستترازودیگرترازواین، بدهیمکمپول، بیایدنظربهترسبکطالاصطالحبهکهبکشمجوريیک

بااست مامرکزدرکهذهنیمنباماشناساییروش، ماسنجشیعنیماترازويو.دهدنمیدرستراحال

ایجاددرد، داریمدردنداریمقبول، هویتیمهمچیزهاباکهنداریمقبولحتیما، نیستدرستدیدهایش

. کنمنمیمن، نه:گوییممیکنیمیخودتکهگویندمی، رویممیدردسويبه، کنیممی

نخواهم مزد پیغام از شمامن با قوم از صفا: هر نبیی گفت

اگرگویدمی.خواهمنمیچیزيپیغاممبرايشماازمنکهپاکیرويازخودشقومباگفتپیغمبريهربله

فقرابه، دادمیبهتريپیغامآنهابهدادندمیبیشتريپولکهآنهایی، دادمیطمعباراهایشپیغامهمپیغمبر
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رعایتآنهامثلراصداقتبایدهمماوشدنمیپیغمبردیگرآن، دادمیدیگرجوریککردمیعوضراپیغام

کهراخادمآنبعداًو،ایدآوردهکجاازراپولاینکهنپرسیدمالدرطمعبعلّتصوفیاینکهقصهاینگفتم.کنیم

توبهآمدمبارچندینمنواهللاگویدمی،بگوییمنبهنیامديچراتوگویدمیاوبهبودسپردهاوبهراخرش

:کهگفتبله،گفتم

کارهازینکنمآگهراتوتابارهاآمدممنواهللاگفت 
ترذوقباگویندگانهمهازپسرايبرفتخرگفتیهمیتو
وبرفتخروبرفتخروبرفتخرگفتندمی،رقصیدندمی،بودشدهسیرشانشکموبودندخوردهاینکهبراي

خرچنانتوگویدمیخادمآنبعد،بله.تقلیدرويازبرفتخروبرفتخروبرفتخروگفتمیهمخرصاحب

.گفتیمیبهترهمهازکه،گفتیمیبرفت

استراضیخوداوکهگفتممیباز
استعارفمرداستراضیقضازین

مناندفروختهراخرشکهداندمیالبدخودشداندمیاستعارفخودشاوگفتمییعنیچیزيهمچونیک

.نشومزاحمبرفتخرگویدمیفعالًحاالبگویماوبهخواهممیهی

گفتنشآمدذوقهممرامرخَوشگفتندمیجملهراآنگفت

.گفتممیهممن،آمدخوشمهممن،برفتخرگفتندمیقشنگاینقدرگفت

بادتقلیداینبرلعنتصددوايدادبادبرتقلیدشانمرامر

، صوفیآنچونکهشدمشخصپس.لعنتخیلیتاچند،تقلیداینبرلعنتودادبادبرآنهاتقلیدمراگویدمی

میورقصیممیحاالگفت،آمدهکجاازپولاینکهنپرسید،نبودبلدراجبرانقانونوداشتحرصشخصآن

:گفتهنوحبله،نیستکهمنمال،باشدخواهدمیکیهرمالخوریم

29، آیه )11(قرآن کریم، سوره هود

…إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهۖ◌ و یا قَومِ لَا أَسأَلُکُم علَیه مالًا 

...مرا خدا تعهد کرده استو اي مردم از شما مالی نخواهم که مزد: نوح گفت
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برايپیغمبريهیچپساستکردهتعهدخدامرامزدکهآیهاینبهاستاشارهنخواهممالیشماازمردمايو

:گویدمیبخوانمدومدفترازهمبیتچنداینبله.استنخواستهمردمازپولپیغامش

121مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رو، ز آن آستانسر مکَش اي راستاز راستانراست کُن اجزات را

یکییکی.کنراستعارفان، خردمندان، راستانازخردگرفتنوزندگیارتعاشطریقازرااجزاتتمامگویدمی

بگذار،بینداز،بشناسراشدگیهویتهمبیاتو،کندمیبدراآینهشدگیهویتهمهر.کندرسترااتآینه

.بزرگانآستانازمکنسرکشیو،بشوددرستاتآینه

هم ترازو را ترازو کاست کردهم ترازو را ترازو راست کرد

،شودمیبد، بدودیگرکجترازويبوسیلۀماترازويو،شودمیراستدیگرخوبترازويبوسیلۀماترازويپس

میراستداردموالناترازويبوسیلۀماترازوي.گذاردمیاَثرماترازويرويهمدمودوستوهمنشینپس

.شودنمیکجدیگرماترازوي،دارنددرد،دارندذهنیمنکههاییآدمازکنیمپرهیزاگرو،شود

شددر کمی افتاد و عقلش دنگشدهر که با ناراستان همسنگ

میخويدلشازمادل،شودمیمادوست،شودمیماهمدمکسیوقتی:کهگفتداشتیمگذشتههفتۀبله

دریعنی،بیاوردپایین،بیاوردناراستانسطحدرراخودشهرکسیگویدمی.بشودزدهحرفیاینکهبدون،دددز

همیشهنقصان، نقصاندرافتدمیصورتایندر،اینقدرپایینآوردنمیگرنهو،داردذهنیمنحتماًصورتاین

.درجهترینپاییندرشودمیذهنیمنعقل، عقلششودمیبیهوش، شودمیگیجعقلشواستذهنیمنمال

بارچندتوانستیداگربشنویدشمامهمولیهستندسادهخیلیخیلیکهخوانممیتانبرايتندراابیاتاین

:گویدمیکنیدتکرار

374مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

گر مریدي امتحان کرد، او خر استاستشیخ را که پیشوا و رهبر 

امتحانرااوبخواهدکهکاريتازهآدمهر،باشدموالناسطحدرباشدموالنامثلباشدرهبروپیشواکهشیخیهر

عقلعقلش،استاحمقیآدم، آدماین،نهیابدهدجوابسوالشبهتواندمیببیندکه، بفهمداینکهبرايوکند
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درراآنهاوکنیمتصحیحیاکنیمانتقادرابزرگانبخواهیمنبایدمایعنی.پایینشجنسازهمآناستذهنیمن

آنهابوسیلۀرامانآینۀوراترازومانمختلفجاهايما.بدهیمجايخودمانهايقالبدرمانناقصذهنیمن

راآنخواهیدمیشماواقعاًداندمی، دانیدمیشماکهاستادياگرحتّیکسیاگر.کنیمدرستخواهیممی

.بگیریدیاداوازخواهیدمییاکنیدامتحان

نمیجاییبهشمااینصورتدر،کنیدمیکاووکندیا،کنیدمیسوالهمینبراي،کنیدامتحانخواهیدمیاگر

صحبتبزرگبزرگانبهراجعماولی.شماستبعهدةشمااستادبودنشرایطواجدتشخیصحالعیندر.رسید

راآنهاو،بدانداصلرااشذهنیمنبخواهدو،کندشکاینهاوجوددرکسیهرفردوسی، موالنامثل.کنیممی

،نوشتمیآنطوربایدآنجا،نوشتمیاینطوريبایداینجاآقابگویدبیایدو،کنددرستاشذهنیمنبوسیلۀ

.شودمیاشچیزيیکحتماًآن،نوشتهاشتباهرااینها

یقیناي بیهم تو گردي ممتَحنامتحانش گر کنی در راه دین

میامتحانداريخودتتوکههستحواست،نهیااستداردیناینکهببینیکنیمیامتحانتواگرگویدمی

نهیااستبلداینکهببینی،بکنیامتحانکهکنیصحبتعارفیکبادقیقهپنجشمایعنی،یقینبیايشوي

امتحانراتواوکنیمیامتحانکهحالیدر،دهیمیپسامتحانداريتو،نیستیبلدخودتکهشودمیمعلوم

.شدخواهددیدهتوایرادهايبنابراین.کندمی

او برهنه کی شود ز آن افتتاش؟جرأت و جهلت شود عریان و فاش

اینهادويهر،هستیجاهلنهاینکهوکرديجسارتاینکهولی،شودنمیعریاناوتوتفتیشاینازگویدمی

فاشراخودشبزرگعارفیککهفهمیدیمهمامروز.ببینیبرهنهتوانینمیرااوتو.شودمیفاشوعریان

داناراخودشانکارتازههايآدمکهاندمهمعلّتاینبهاینها،توگستاخیمقابلدرشودمیعبوس،کندنمی

رااینهاجهتبزنندخودشاننسیمبابزرگان.سپارندنمیبزرگاندستراخودشانوذهنیداناي،دانندمی

راکاراینو،درستجهتدربرگردانیمرانیروهاباید،داریمزیادينیروهايکجهايجهتدرما،کننددرست

.دهندمیانجامبزرگان
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بر درد ز آن کُه، ترازوش اي فَتیگر بیاید ذره، سنجد کوه را

اطّالعی،استنرفتهراهیهنوزراهایندرکهکارتازهآدمیکیعنی،بسنجدراکوهبیایدذرهیکاگرگویدمی

،آورندمیدرراایرادهایشو،سنجندمیاالنکه،بسنجدراکوه، موالنامثلعارفیانسانیکبخواهد،نداردهم

بهودارددانشمقداریککهکسیهرکهبگوییمهماینوکوهآنازشودمیدیدهدراوترازويصورتایندر

.افتدمیهممردمچشمازونبودهبارشچیزيکهشودمیمعلومباالخره،گیردمیایرادبزرگان

کُندمرد حق را در ترازو میتَنَدکز قیاسِ خود ترازو می

اینکههمبغلچیدهراالگوهاو،کندمیدرستترازوخودمقایسۀازگویدمی،استسادهخیلیدیگرابیاتاین

فقط،نداردزندگیوخدابهاتصالیهیچ،حضوريبهشدنزندههیچ،ثباتیهیچ،هستندمفاهیمجنسازالگوها

میخودشذهنیمنترازويدرشدهزندهاونهایتبیوخدابهکهراحقّمردو،گذاردمیهمبغلراذهنیات

.گذارد

پس ترازوي خرَد را بر دردچون نگنجد او به میزانِ خرَد

.شودمیدریدهماخردترازويبنابراین،گنجدنمیماذهنیمنعقلترازويدرموالنامثلبزرگشخصاین

بهبزرگیآسیباستممکنیا،دانمنمیگویدمیوشودمیتسلیمواقعاًشخصیا،آیدمیپیشمطلبدواینجا

یکدفعهو،دارندقبولهممردم،داندمیخیلی،داندمیکندمیفکرآدماگر،نکندرهاراستیزهاگر.برسداو

اوبهرااعتبارآندیگر،بفهمندرااینهممردمو،بودهغلطخیلیفردوسیازموالناازاوسنجشکهبشودمتوجه

.بشودنابودوبیفتداستممکن،دهندنمی

تو تصرّف بر چنان شاهی مجوامتحان همچون تصرّف دان در او

وبکنیتصرّفخواهیمیتوکهستااینمثلموالناموردایندربزرگانسانآنواستادکردنامتحانگویدمی

.مکنجستجوشاهیچنینباراتصرّفیچنینتو،خداستبهتصرّفمثلاوبهتصرّفاینوآنبابکنیپیداسلطه

وورزیدمیکجبادکهسلیمانداستانآندرراآینهیکوترازویکبدهیداجازهاما.هستسادهبسیارمعنی

.ورزیدکجسلیمانبرزندگیبادکهستااینآنو،استآموزندهبسیارداستانو.کنیمجستجو،شدکجتاجش

مقاومت،نداردشدگیهویتهمهیچکهستاایننشان،ورزدمیمرادوفقبرزندگیباد،دیگراستواضحخیلی
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دراینو،کردهکاريکجیکیا،نشستهکجسلیمانپس،ورزیدهکجبادسلیمانتختبراگرپس،کندنمیهم

کجتاجشوورزیدهکجبادیعنی،افتادهاوبرايکهاتفاقیاینکهدهدمینشانمابهموالنااولهماندرقصه

بهکندمیسردرادلشسلیمانوقتی.مرکزشبهبودآمدهکه،بودماديچیزبهاستعشقیکنشانهاینشده

:گویدمی.ورزدمیدرستهمبادوشودمیصافتاجش،کندمیراشدگیهویتهمیعنیبیرونیچیزآن

1897مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بادا کژ مغَژ: پس سلیمان گفتباد بر تخت سلیمان رفت کژ

،ورزدمیکجخیلیمابرايزندگیباداینکهبراي،دانیممیرااینمعنیدیگرما.ورزیدکجسلیمانتختبرباد

کجبادايگویدمیاوبهسلیمانپس.داریمگرفتاريوداریمدردخیلیهمینبراي،ورزیدهکجماازخیلیبراي

مورزمعنیبهاینجادرمغژ،مورز

اي سیلمان کژ مرو: باد هم گفت

ور روي کژ، از کژم خشمین مشو

دیگرپس،بوزمکجهممناینصورتدربرويکجاگر،مروکجومنشینکجهمتوپس:گفتهماوبهباد

بر،برویمهاشدگیهویتهماساسبریعنیبرویمکج،برویمکجیاوبنشینیمکجاگرماخوب.مشوخشمگین

نَفَختزرودهدتجاناودمهمان،ورزدمیکجهمبادخوب،نرویمزندگیبابودنموازيیافضاگشاییاساس

توگویدمی،شديکمچراگویدمی. د ما می فهمیمبشوکمکهمحضیبه،شودمیکمیا،آیدنمیدمش،بپذیر

میاَثرزندگیکنندهزندهباد،زندگیباددرشدنکجورفتنکجذرهیکبگویدخواهدمی.رويمیکجهم

.موالناگویدمیداردرااینجابله.گذارد

رود انصاف ما را در سبقتااین ترازو بهرِ این بنهاد حق

لحظهاینوابدوازلولی،هستازلمعنیبهگرچهسبق،نهادهاینبرايخدالحظهایندرراترازواینگویدمی

،گیریممیلحظهایندرخداازکهدرسی،خدابهدهیممیتحویلمااالنکهدرسیدریعنیسبقدر.استیکی

زندهباد،باشیمداشتهموافقبادانتظاربایداندازههمانبه،هستیمتسلیمماچقدرهرلحظهاینکهستااین

لحظهایندرپس،شودمیخرابهمماکارو،ورزدمیکجهمبادلحظهاینیعنیهمسبقبشویمکجاگر.کننده
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باموازيچقدرکهدارداینبهبستگیماخوببختوماکاررفتنپیش،ماکاربودندرست،مازندگیکیفیت

ورزیدهکجباداگر:گویدمیاینجادر؟ایمرساندهصفربهلحظهایندررامقاومتمااندازهچه؟هستیمزندگی

.بودشدهپیدامرکزشدراشکالیسلیمان

میزندگیلحظهاینکهالقَلَمجفقانونو،شودمیاجراءلحظهایندرقضاقانوناینکهوانصافوعدالتقانونو

ایندرترازوپس.لحظهایندربگیردصورتبایداینهاهمۀدر،باشیمزندهچقدررامازندگیکیفیتنویسد

شمارویممیهمکجباباحاال:گفتسلیمان،کندمیکارگویدمیخداترازويلحظهبهلحظه،کندمیکارلحظه

.کندمیکاردرستترازواین،شودنمیگویدمی.بوزیدراست

خشکقلماینکهزندگیکیفیتنوشتنیاقضایا،لحظهایندراستالهیقانوناستلحظهایندرسسبقبله

رواستواقعاً:کهگویدمیخدا.استکاردرهمهاینها،لحظهایندرهستیممستحقّماکهچیزيآنبهشودمی

.نه.خواهدمیچیآنببینیمبیفتیمراهشماذهنیمندنبالماموقعآنبعد،نشوداجراءمنقانونکه

تا تو با من روشنی، من روشنماز ترازو کم کنی، من کم کنم

االنتو،کنیکمراهوشیاريشمااگریعنیکنیکمترازواز.کنممیکمهممنکنیکمترازوازاگرلحظهاین

کمهممنببینیاتذهنیمنترازويبابخواهیلحظهیک،بینیمیمنترازويباسلیمانايمنبههستیزنده

بفرستمتوبهراخردآنانرژيآنمن،ببینیآنبا،کنیدرستترازواتذهنیمنباتوگذارمنمیمن.کنممی

منکنیمیزیادتوتا.کنممیکمهممن،کنیمیکمتوتا.شودنمیچیزيهمچونیک،فرستادمنیزقبالًکه

.توستدستترازواینپس.کنممیزیادهم

،رفتارمان،فکرمانکیفیتمواظب،باشیمخودمانمواظبماکهدهدمیمابهموالناکهاستخرديهمۀاینها

ما.دیگرنیستايمسئلهدیگربیندنمیدیگریکیاگرحاالکهکنیمنمیفکر،باشیملحظهایندرمانهوشیاري

کجحاالگفت،ورزیدمیکجبادپس،کندمیکارداردترازوولی،کنیممیراکارمانماحاالندیدکسیگوییممی

ترازو کم کنی من هم کم می از، نه آقا نمی توانیم ببخشیم، ببخشید، ارفاق قائل بشویم. نورزیدکجشمارویممی

اینطوري نیست ، اگر تو با من صاف و ساده هستی، روشنی من هم روشنمتا تو با من ، از زبان خدا می گوید، کنم

خودت را می زنی ، یک هم هویت شدگی داري، م کنییفکر می کنی از من هم میتوانی قا، م می کنییازمردم قاکه

.اینها را من نمی خرم، به اینکه من ندارم



# Programگنج حضور748شمارهبرنامه  748

65: صفحه

قضاوت را به صفر ، مقاومت را به صفر رساندي، انداختیهمه دردها را ، اگر صاف صاف رفتی مقاومت را صفر کردي

، من هم با تو روشنم، گذاشتیمن دلت را در اختیار ، من روشنیپس تو با، هیچ چیز آفل در مرکزت نماند، رساندي

ده اش را کم ریک خ، یک چیز دیگر را بجاي من می گذاريو، تو یک دفعه کج می روي، هر دوي ما یکی هستیم

.بله، من هم کم می کنم،مانقدر که تو کم می کنیه، می کنی

تاجش یعنی متوجه می شود که دیگر آنطوري که باید به جهان بیرون فرمانروایی ، پس از آن کالهش کج می شود

با دستش یعنی به وسیله ، تاج را می خواهد با دستش صاف کندهی، چون تاجش کم می شود، می کرد نمی تواند

بوسیله ، ما نمی توانیم تاج معنوي مان می گوید کج باشد.موقوف علل نیست، ل بیرونی که گفتعل، عوامل بیرونی

ما نمی ، هستمکه شما بیائید امضاء کنید که من آدم عادلی، استشهاد گرفتن از مردم، علل بیرونی مثل ضحاك

بایک چیزي هم هویت، هاپس بنابراین یک دفعه سلیمان متوجه شد که .توانیم ترازوي معنوي را درست کنیم

. آن آمده مرکزشبا یک چیزي هم هویت است و، و اوست که نمی گذارد، و آن آمده مرکزشاست

1906مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

پس سلیمان اَندرونه راست کرد

دل بر آن شهوت که بودش، کرد سرد

؟ درست است، بین رفتشهوتش از ، و دلش را ازآن کند، سلیمان هم هویت شدگی راشناخت

بعد از آن تاجش همان دم راست شد

خواست شدآنچنانکه تاج را می

که امروز گفت شناخت این هم هویت ، آن هم هویت شدگی را شناخت، حرص را کند، همین که آن شهوت را کند

هم م عمل کرد وسلیمان ه، این لحظه قیامت استو، خدا و ترازوي خدا برعهده ماستآیینهشدگی ها به وسیله 

، و هرکه با دستش تاج را کج می کرد،همان موقع تاجش راست شد، و دلش را از او کند،هویت شدگی را شناخت

باره کیفیت زندگی اش برقرار ود، یعنی پادشاهی اش آمد سرجاي خودش، باره صاف می شد سرشودرا، تاج تاج 

. بخوانمیک بیت هم ، بله، درمورد ما حالمان خوب شد، شد
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1831مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

راست چون جویی ترازوي جزا؟چون ترازوي تو کژ بود و دغا

، چجوري می خواهی ترازوي خدا، فریب استو پراز مکر و، و کژاست، وقتی ترازوي ما من ذهنی است: می گوید

، اینطوري استامروز شود ما بگوئیم حاال ببخشید ترازوي ما آیا می.این راست کار کند، که جزاي آن را می دهد

پس .نمی شود همچنین چیزي، اتفاق بد نیافته، ولی شما نتیجه خوبی به ما بدهید، ما می خواهیم اینطوري باشد

آیینهبراي اینکه مرکز ما و، بشوداوآیینهما هم آیینه، باید هوشیارانه از جنس ترازوي زندگی بشود، ترازوي ما

تا سنجش درست این ترازو ، چه چیزهاي بیرونی پاك بشودچه درد و، باید همه هم هویت شدگی ها، عالی بشود

. فضاي باز شده استاین هم جزو خاصیت هاي 

3145مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در ترازوي خدا موزون بودیی گر جهد تو افزون بودذره

ترازوي خدا آن را اندازه می ، انداختن آنهادردرشناخت هم هویت شدگی ها و، رده جهد بیشتري بکنیاگر یک خ

و شناخت آنها و اینکه بگوئیم ، هویت شدگی هایعنی کوچک ترین قدم ما در جهت سبک شدن نسبت به.گیرد

، چرا نمی شود، هی کار می کنمشما نگوئید که من ، مورد سنجش خداستو بیندازم ، من می خواهم این را بیندازم

حاال با چشم معمولی قابل ، روي بدنت اثر می گذارد، همینطور که شما یک روز بروي ورزش دو ساعت ورزش کنی

یک روز هم اگر ، بدانید که اثر دارد، یک روز شما کار می کنید روي خودتان.این هم همینطور است، دیدن نیست

آن هم ، زیر تشعشع این دردها قرار می گیرید، دردند رفت وآمد می کنیدازپرکار بد می کنید و با آدمهایی که 

. بله، منفی خودش را می گذارداثر
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