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18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

روي بر بامِ مااي یوسف خوش نامِ ما، خوش می
اَلصال بازآ ز بام از در درآ» انّا فَتَحنا« 

پر مرجانِ من، والَله سبک شد جانِ مناي بحرِ
من از گردشِ این آسیااین جانِ سرگردانِ 

با قافله مگذر، مرو زین مرحله! اي ساربان
اُشتر بخوابان هین هله، نَه از بهرِ من، بهرِ خدا

نی نی برو، مجنون برو، خوش در میانِ خون برو
چون برو، زیرا که جان را نیست جااز چون مگو، بی

شدگر قالبت در خاك شد، جانِ تو بر اَفالك
چاك شد، جانِ تو را نَبود فناتو گر خرقه

اياي، بِنماي رو کایینهاز سرِّ دل بیرون نه
هااي، پیشِ تو آید فتنهچون عشق را سرفتنه

!روي؟روي؟ گستاخ و افزون میگویی مرا چون می
!روي، آخر نگویی تا کجا؟بنگر که در خون می

دلز آتشهايِ دل، بر روي مفرَشهاي« گفتم که 
؟»در سودايِ دل تا بحرِ یفْعل ما یشاتمی غَلْ

کشدرسد، جان را گریبان میهر دم رسولی می
»به اصلِ خود بیا « : دود، یعنیبر دل خیالی می

گشته گریزان سو به سودل از جهانِ رنگ و بو
جامه دران اندر وفا» !آن اصل کو؟«: نعره زنان که
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز18شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

روي بر بامِ مااي یوسف خوش نامِ ما، خوش می

اَلصال بازآ ز بام از در درآ» انّا فَتَحنا« 

بهکندمیرو،استخداامتدادجنساز،استهوشیاريجنسازدانیممیکهانسانیهرجانبازموالناامروزپس

یاخدانمادنامخوشیوسف.گویدمیزندگیازدرخواستومناجاتبعنوانراکوتاهیغزلو،خدابهزندگیخود

.نامیخوشیمنی،خوشباشیجاهرکهیوسفیاي:کهگویدمیبنابراین. استانساندرخودبهآگاههوشیاري

راحالتاین.افتدنمیبدياتفاقافتد،میاتفاقنیککارباشدجاهرو،استبخشندهکهاستکسینامخوش

.کشدمیدردبهبشودکردهفکريهر،بشودانجامکاريهر،باشدجاهرکه،ذهنیمنبدنامیباکنیدمقایسه

خواهیمکههمینطورو.استهاانسانيهمهبهمتعلقاست،مايهمهمال،استشگونخوشکهیوسفاینو

موالنابیتهمینباو.ماستصالحبهداردبرمیقدمیهرو،داردنیکقصداشهمهیعنی.رودمیخوشبامبردید

بام،رودمیراهبامدرماخدايکهحالیدرکهبدهدنشانمابهو،کندمراجعهانساناشتباهبهدوبارهخواهدمی

همیشه،ماستبامدرخداکهتمثیلاینوذهن،یعنیایمافتادهآندرماکهباشدايمحفظهاطرافتواندمیما

تواندمیاوپس.رسیدنخواهیماوبههمباز،بشویمزندهاوبهماکههمچقدرهراینکهبراي،داشتخواهدوجود

نیکقصداشهمهو،برودراهبامبراووشدگی،هویتهمدر،جداییدرباشیمخبربیاوازمایا،باشدماپیشدر

.باشدداشته

وباورهافکر،بصورتایمشدههویتهمچیزجورسهباهوشیاريیاخداامتدادبعنوانایمآمدهمااگربنابراین

جدایییکدرماوهست،اتاقیکهست،محفظهیکذهنذهن،تويایمافتادهدردها،وفیزیکیچیزهاي

ولیایم،کردهزندانیآنجاراخودمانوهستیماتاقیکدرماکهگرچه:کهبگویدخواهدمیموالنا.هستیمتوهمی

خودشبهراماخواهدمییعنی.استمانفعبهاشهمه،داردبرمیکههاییقدممابامدرو،استمابهحواسشاو

صورتبهترینبهپسافتد،میجهتایندرافتدمیاتفاقیهرو،بشودزندهخودشبهمادرخواهدمی،کندزنده

جهتدر،مابراياستاتفاقبهترین،افتدمیلحظهایندرکهاتفاقیاینکهبهگرددبرمیاینو،رودمیمابامبر

.اوبهشدنزندهوذهنازدرآمدن
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اجازه.استکردهمقدرانسانبرراپیروزيخداکهفتحسورهاولآیهوقرآنازايآیهبهکندمیاشارهبعدو

: گویدمیاست48اششمارهکهفتحسورهاستاینبله.ماببینیمبدهید

1، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

بِینًااا مفَتْح نَا لَکنَّا فَتَح

.ایمما براى تو پیروزى نمایانى را مقدر کرده

یا،هستانسانتقدیردریعنیایمکردهمقرریاایمکردهمقدرراآشکاريیارانمایانیپیروزيانسانیاتوبرايما

وبیرونبیایددرتوهماینازیعنی.بشودپیروزذهنیمنبهخداامتدادوهوشیاريبعنوانهستانسانروزي

خواهدمی،ماستپشتخدالحظهایندرکنیمدقتدرستاگر.استآشکارکامالًکردنمقرریاکردنمقدراین

پیدادسترسیخرداینبهتسلیمباتوانیممیما.استحقیقیزندگیخرد،استحقیقیخداکند،کمکمابه

. شودمیبیشتر،شودمیبیشتردردهاوقتیگمشدگیاینمخصوصاًایم،شدهگمفکرهایمانوذهنتوياما.کنیم

بلکهبشود،پیروزدر جنگ خواهدمیدیگرگروهیکبهگروهییککهنیستاینبهمربوطآیهاینبنابراین

ایننتایجو. استزندگیدرافتادنگیرهمینبههماشپیروزيو.استانسانیتوانسانپیروزيبهمربوط

.بودخواهدبیهودههايغمرفتنبینازپیروزي

بهکهچیزيهریانگرانی،مثل،شودمیمربوطآیندهبهکهچیزيهریعنیاضطرابوکینهرنجش،مثلدردهایی

کهبشودمتوجهتواندمیانسان.هستندتوهمعموماًاینهاکهخبط،حسوگناهحسمثل،شودمیمربوطگذشته

،بشودپیروزابديلحظهاینبهتواندمیلحظههمینواستزندگیوخداستجنسازاووهستند،توهماینها

شناساییماکهاستایناشمعنیتوهماتاینبهشدنپیروز.توهماتاینبهبشودپیروزوبشودزندهیعنی

جهانیاینچیزهايباشدنهویتهمبخاطرو.هستندبیهودههمهدردهاوهاشدگیهویتهماینکهکنیممی

کاراینو،بینیممیراجهانهاشدگیهویتهمعینکپشتازاالنو.کردیمگمراهوشیاريدیدماکهاست

. کندمیایجادغموغصه

کندبرقرارعشقیرابطهنوعشهمباتواندمیانسانواستبیخودواستتوهمیهاغصهایناینکهشناساییو

بهلحظهایندرکسیهر.کندزندگیعشقبایعنی،کندشناسایینوعشهمدرراخودشزندگی،رابودنشیعنی

وهمسرشواشبچهجملهازانسانیهردرراابدیتوبینهایتهمانو،بشودزندهخداابدیتبهوخدابینهایت
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مقررتوبرايراپیروزيماهکگویدمیخداو.استپیروزياینو،استعشقاینو،ببینددوستانشوفامیلهایش

.نیستسختخیلیدیدنیو.کردیم

اناگویدمیکهبیتهمیندرآیهاینازاستفادهباکردهمقررراپیروزيخداکهاستدرست:گویدمیموالنااما

شماشخصهم،جمعیبصورتهمبشویم،دارخبربایدمايهمهیعنیباش،خبردارواَلصالبخوانتورافَتَحنا

روشاینوهاشدگیهویتهموذهنیمنتوهماتبهبشویمپیروزماتوانیممیکهفرديشخصی،بصورت

پیروزماکهنگفتیمگراینکهمثل:کهگویدمیاست،زندگیمخاطبهمدومشمصرعتويهنوزو.زندگی

منیعنیتو،بیادرازوبرگردبامپشتازبام،پشترفتیکهحاال،موضوعاینازآگاهیمما،شدخواهیم

.گوییممیخدابهداریمهوشیاريبعنوانما.باشمتوپهلويخواهممی،بشومزندهتوبهخواهممی

باید،هستیمذهنخوابدرماکهاستایناشمعنی،باشخبردارباش،هوشبهاشمعنیکهالصالاینخوب

شرطوقیدبدونوقضاوت،ازقبللحظهایناتفاقپذیرش.استتسلیمبیدارياینعالمتاولینوبشویمبیدار

ذهنیمناینبهماپیروزيامکانکهشویممیمتوجهما،کندمیاولیههوشیاريهمانجنسازرامالحظهیککه

بهبایدماو،داریمسرنوشتیکهمهماکهدهدمینشان،ماکلمهبهتوجهبا.داردوجودجمعیوشخصی

.نیستیمباشیمبایدکهجهتیدرکالًماکهرساندمیهمرامعنااینالبتهوکنیم،همکاريکنیمکمکهمدیگر

یماهکردگمراراهماوشدگیهویتهمواست،دنیابههنوزماجهت:کهگویدمیساربانبهموالناسومبیتدر

هوشیاريکهمرحلهاینازانسانهامایعنیالصالکلمهبهگرددبرمیدوباره.نگذرآسانیبهانسانیمرحلهاینازتو

نبایدقافلهوکاروانبهذهنمرحلهاز،ذهنبهرسیدهحیوانازو،حیوانبهنباتاز،نباتبهرسیدهجماداز

فرديبصورتاگرچهماکهکندمیحسموالناکهچرا. گویدمیموالنا،بگذردفَتَحنااناپیروزيبدونونتیجهبی

ذهنیمنو،کنیممیزیادرادردهنوز.ایمشدهمنحرفجمعیبصورتولی،زندگیبهشویممیزندهتوكوتک

.برگردانیمراجهتوبشویممتوقفبایدماکهدهدمیهشداردوباره بنابراین.شودمیبزرگترداردزمینکره

چندوخواندمرااولبیتاینکهازپسشمس،دیوانومثنويدیگرجاهايازبخوانمبیتچندبدهیداجازهبله،

نیستالزمالبته،استکاملغزلاین.خواندخواهمبرایتانتکهیکراغزلکالً،خواندمدیگرجاهايازهمبیت

وسطآناینکهترسازنیاوردمبیتسهدوازبیشترمن.بگذاریموسطشبیاریمدیگرهايبیتدیگرجاهايازما

قرار.دادخواهمتوضیحشمسدیوانومثنويدیگرابیاتازاستفادهباارهابیتازبرخیبعداً،دبردارشکاف
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راتغییريچهو،دهندمیمعنیچهابیاتاینکهفهمیدیدخوبوقتی،بفهمیدخوبراابیاتاینشماکههست

.بخوانیدتوانیدمیبارهاوبارها،استبیتده،استکوتاهکهراسادهغزلهمین،کنندمیپیشنهاد

واستنامخوشخداکهکردیدمیفکربه حالتاشماواقعاًآیا،اولبیتدرمثالًخواندنخوبازمنظورمو

تنبیهو،ماسربیندازدسنگییک،کندبازسوراخییکخواهدنمی،رودمیراهمابامروياگر،استشگونخوش

بهراشماکهنیستخداکهبگیریدیادشماتوانیدمی،مابام بررويمیخوشاز،استمهرازپر،راماکندنمی

وبرساندمابهرالطفش،راعشقش،رامهرشخواهد میلحظههروا.استخودمانبینشاین،انداختهدردسر

خواهدمیخدا:کهگوییدمیخودتانبهاالنشماآیا.استنامخوشیوسفو.کنیدتغییربایدکههستیدشمااین

.دربیایمحالتاینازیعنی،بشومپیروزمن

در حالی که خدا در دنکنکمکآنهابهنوعشانهمازدارندتوقعو،هستندشدگیهویتهمدردهايتويمردم

وبشود،یکیشمابایعنیتو،بیایددرازبیاید،بامازتواندمی،بشوندخبرداربخواهند،اگروپت بامشان هست،

ازخدا،رسانیدمیصفربهرامقاومتورسانید،میصفربهراقضاوتشماوقتی.گیردمیصورتتسلیمباکاراین

شماوحدتیاشماترکیبشدهگشودهفضايآنکنیدمیفضاگشاییوقتی.شویدمییکیاوباشما،توآیدمیدر

اینکهبیتاینازشویدمیمتوجهشمااز در آمده تو و پسشما،هماستفضاآندراوهم.استزندگیخودبا

: گویدمیاستمهمهمبیتاین. پیدا کندادامهنیستالزمزندگیازذهندرمصنوعیجدایی

1787مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گر آخر آمد عشق تو گردد ز اولها فزون

خدا کَاخرونَ السابِقونبنوشت توقیعت

،کندمیفکرذهنشتويآدممثالً،آمدهموجوداتبقیهازبعدخداباماوحدتزمانیعنیماعشقکهگویدمی

کهآنهااست؟خبرچهحاالمن،بعدحیوان،بعدنبات،بعدبرسد،حضوربهجمادبایداولبوخخیلی،کهگویدمی

: گویدمیکهفردوسیمثل.نیستاینطورنهگویدمینرسیدند،حضوربهحاال

اندبپروردهمیانجیچندینبهاندبرآورندهگیتیدوازراتو

مداربازيبهراخویشتنتوییشمارپسینفطرتنخستین
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،آمدیمهمهازبعدیعنی،هستیمآخريکهاستدرستماو،هستیممااالن،شدهجدااوازکهفطرتیاولینیعنی

بازیعنیتوقیعپس.اوبهشدنزندهدرهستیمپیشتازولی،آمدیمحیوانازبعد،نباتازبعدآمدیم،جمادازبعد

هستیمآخرینکهماکهشدهنوشتهمافرماندرشد،خواهدپیروزانسانکهاستفرمانهمینفرمانفرمان،هم

عشقآنازترافزونعشقاینوذهن،مرحلهدریعنی.بشویمزندهاوبهبایداالنهمینو،هستیمپیشتازما

گفتیمماو؟ هستیمنجنسازتوپرسیدهماازاوکهروزکهاوالًاینکهبراي،بودهقبلکهعشقیهر.هستاولیه

.بشویمزندهاوبهخواهیممیماهوشیارانهاالن،نبودیمآگاهما،بله

او،بیرونذهنازبیاییم،هستیمذهنهنوزکه،مادرخودشابدیتوخودشبینهایتبهخواهدمیخدایعنی

بیداریعنیالصالکنیم،میانگاريلهسماو.مايهمهدراالنهمینخودش،ابدیتوبینهایتبهبشودزنده

بهمامدار،بازيبهراخویشتنتوییفردوسی،قولبههستیمبازيمشغولماشویم،نمیآگاهشویم،نمی

اینهاو،رودمیدستمازیکیآننشد،زیادامشدگیهویتهماینکه،هاشدگیهویتهموفکريالتااشتغ

:گویدمیبودهمنظورمبیتاینو.استبازياینهااست،ذهنیمنالتغااشتبراي

1787مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زرین شده طُغرايِ او زِ انّا فَتَحناهاي او

سر کرده صورتهاي او از بحرِ جانِ آبگون

مقدرتوبرايراآشکاريپیروزيمن:گویدمیخدایعنیاست،فَتَحنااناهمبازفرماناینفرمان،یعنیطغرا

،خداصورتهايیعنیاوصورتهاياینکهبرايچرا؟.پیونددمیوقوعبهداردیعنی،شدهزرینفرماناینو.امکرده

اتفاقبزرگاندرافتاده،اتفاقاولیادرافتاده،اتفاقپیغمبراندرافتاده،اتفاقموالنادرمثالًبینهایتبصورتانسان

در،آبجنسازنهولی،آبشبیهیعنیآبگوندریايدردوبارهخداصورتهايیعنی،اوصورتهايکردهسرافتاده،

اینکهاستاینماپیروزي.مامرکزشدنبینهایتهمبازیعنییکتایی،دریايدریابحردریعنییکتایی،فضاي

.بشویمبینهایتماوبشودمتالشیذهنیمن

یشاءمایفعلبحرآن:می گوید که. خواندخواهیمراآنوموالناآوردمیدیگريآیهیکدوبارهغزلایندرو

بهرسد؟میخدابهچجوريانسانکهگویدمیپاییندرو.کندمیبخواهدکاريهرخدای کهدریاییعنی.است

:ترتیباین
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18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دلز آتشهايِ دل، بر روي مفرَشهاي« گفتم که 

؟»در سودايِ دل تا بحرِ یفْعل ما یشامی غَلْت

مناینو.استآهنیداغبسیارسطحیکشبیهشدهبازفضاياین،کنیممیبازرافضاماوقتیاینکهیعنی

محرکهنیرويباسطحاینیا،فرشاینرويغلتانیممیراذهنیمنیخگلولهاینواست،یخگلولهمثلماذهنی

منِونیست،فکرجنسازشدهگشودهفضايکهآیدمیبوجودسطحییک،کنیممیبازرافضاوقتییعنی.عشق

آتشازیعنیدلآتشازگفتمهستیم،تسلیمدائماًماکهضاقوفَیکونکُنقانونبا،فضااینتويغلتدمیما

درشده،گشودهفضايازشدهدرستکهسطحییعنیدلمفرشرويآید،میآنورازمحرکهنیرويعشق

انسانکهدریاییتاکجا؟تاکشد،میراماايجاذبهنیرويیک،آنوربهشویممیجذبمایعنیدلسوداي

.داردنگهصفردرو،برساندصفربهراقضاوتشومقاومت

خداودانمنمیمنگویدمیآدمکهاستآنجادرورسد،میصفربههمذهنیمنبرسدصفربهقضاوتومقاومت

هرخداکهبگوییموداریمنگهراذهنیمنماکهنیستاینطوري.کندمیبخواهدکاريهرخداو،فقطداندمی

موالناکههمانطورمامرکزاگر.کردبایدراکاراینکهبگوییم،شویمبلنداملحظههمانکند،میبخواهدکهکاري

همینطورو،نداردوجودمادرذهنیمنهیچاینکهبراي،باشدصفرمامقاومتو،باشدزندگیاختیاردرگویدمی

کهمدانیدچونید،کهمدانید: خواندخواهیمامروزوبروي،بایدچونبی:کهگویدمی،خواندخواهیمهمغزلدرکه

یاشود،میبینهایتمرکزشکهمرحلهآنبهرسدمیانساننگیرید،اندازهنکنیدقضاوتذهنبایعنی.چندید

.استذهنیمنهمینیخیخ،اینازشودمیخالی

درد،کند،میکندارتعاشکند،میارتعاشکهاستدرستیخکند،میکندارتعاشاینکهبرايیخ؟گوییممیچرا

فرضشما. ماندمییخمثلاست،کندارتعاششدگیهویتهم. هستندکندارتعاشدردهابقیهوکینه،رنجش،

وبشود،آبمانیخباید،هستیمچیزينوهمچیکهمما،دریاسويبدبرگردو،بشودبخاروبشودآبیخکنید

هرخدایعنییشامایفعلدریايآنبه،کندمیایجادعشقکهايمحرکهنیرويبا،نغلتیمدلمفرشرويماتا

.رسیدنخواهیمکند،میبخواهدکهکاري
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یکفقطاو،فَتَحناهاياناشود،میتجدیدتندتندهی،بشودموفقانسانکهاوفرمان:کهگویدمیاینجاحاالپس

چرا؟.ماکند؟نمیاجراکیکند،اجراخواهدمیرافرماناینلحظههرخداکهاستاینمنظور.نبودهفرمان

.گرفتیمجديرادردهاخوابیدیم،دردهایماندرذهن،درخوابیدیمهستیم،هاشدگیهویتهممشغولخوابیم،

مرکزشاندرگذاشتند،گرفتندجديرافکرهایشانانسانهاازخیلیکهکنیمدركتوانیممیاولبیتدر

هر،استشماخدايازبهترماخدايگویندمیما،يهمهخدايگویندنمیبعدگرفتند،جديهمراخودشان

.کردهپیداخدایکخودشبرايکسی

ونژادومذهبودینبهکاري،رويمیراههمخوشو،رويمیراهداردماهمهبامبر:گویدمیموالناکهحالتیدر

خواهدمیخدا،زندگیطرفازلحظهبهلحظهفرمانیاطغرااین:کهگویدمیهماینجاو.توندارياینهاوجغرافیا

ولی.بشوداجراخواهدمیاینکهمثلبایدفرمانایناینکهمثلحقیقتاًشدهاجراکهحاال،شدهاجراو،بشوداجرا

گوید،میکنممیخواهش،باشدمواظبکهخواهدمیزندگیازدوبارهغزلهمینتويموالناکهکنیدتوجه

بهنرسیموببریم،بینازراخودماناصالًحماقترويازانسانهامانکندکهاستاینمنظورشسارباناينگذري

دررا که تا حدودي چی الزم استفرمانایناینکهبرايببینیمکه،خوانممیهمبیتدویکی،بله.فرماناجراي

:گویدمیدیگريغزل

2437شمس، غزل شمارة مولوي، دیوان 

همرهیاي یوسف خوش نام هی، در ره میا بی

ز یعقوبِ خرد، تا درنیفتی در چهیمسکُل

انسانکهامتدادشبهحاال،هستیدشمایا،استخدازندگییانامخوشیوسفگفتیم،استخداامتداددفعهاین

باشمواظب،برگرديخواهیمیذهنبهرفتیاگرمنتها،هستینامخوشیوسفجنسازتو:کهگویدمیاست

خودتراهنمايبکنی،خودتپیررااتذهنیمنبروي،خودسرنیفتیراهموالنامثلراهنماییبدونپیر،بدون

چاهتويدانیممیکهاالنحداقلهم،ما.دیگرچاهتويافتادشدجدایعقوبازیوسفخرد،یعقوبازو.بکنی

رااتصالاین،رابودنیکیاینفضاگشاییوتسلیمبا،استخدارمزاینجادرخردیعقوببایداالن،هستیمفکر

ذهناینازیعنی.نیفتیمزندانتويدرآمدیمچاهاز.نیفتیممتعددهايچاهتوينیفتیم،چاهتوي،داریمنگه

.بیرونبیاییم
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خواستممیرااینفقط.باشدراهنمایکبایدشد،خواهدپیروزانسانکهفَتَحناانافرمانآناجرايبرايپس

زندهاین.شویدنمیگمبرویدموالناباهمیشهشماافتاد،خواهیمچاهبهوگرنهاستموالناراهنمابهترینبگویم،

،ندارياحتیاجزندگیخردبهتو:کهبگویدشمابه،شماذهنیمننگذاریدافتد،نمیتأخیربهزندگیبهشدن

:دهدمیتوضیحدارد،نهنشدي،کاملنه،.شديکاملدیگر

2437مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

آن سگ بود کاو بیهده خُسپد به پیشِ هر دري
آید سوي هر خَرگهیوان خَر بود کز ماندگی

بهنشینیم،میمقامدربهنشینیم،میپولدربهو،نشنیدیمراالصالوباشبیداراینهوشیاريبعنوانمااینکه

این:گویدمیبدهند،مابهچیزيیکنشینممیمردم دربهنشینیم،میهمسرماندربهنشینیم،میمانبچهدر

ماپس.هستیمهویتهمماآنهاباعموماًکهدنیااینچیزهايدر.نشیندمیدريهردررودمیکه،استسگکار

کمکبیاکه،کنیمنمیمراجعهدهدمینشانمنذهنکهچیزيهیچبهکسیهیچبهشدگیهویتهمهیچبه

و.هستیمزندگیخودمامدانیمیاینکهبرايم،یخواهنمیزندگیهمآنازبرسم،زندگیبهبرسم،خدابهمنکن

،بیفتدذهنصندوقتویعنی،بیفتدکوچکخرگاهیکبهلحظههرآیدبییوسفیتوهوشیاريبعنوانانساناینکه

رويازاینو،دیگرچادریکبهبرودکندخرابراچادرآنبعد،کندعلمراچادريیکفکریکبعنوانبله

روياز،باشدذهنخوابروياز،باشدبیچارگیرويازباشد،حرصروياز،باشدخستگیروياز،باشدماندگی

خرگاهیک.استخرکاراین دمی گویفکر،آنبهفکرایناز،فکرآنبهفکراینازکهچی،هرحاال،باشددرد

؟استدرست.برویمآنبسويو،بشناسیمرااینبایدمااست،یکتاییفضايهمآناستبزرگ

هر،کردهمقدریا،کردهمقررانسانبرايراپیروزيخداکهفرمانآنباارتباطدرکهببینیمخوانیممیرااینها

ما،بینیممیجسمیهوشیاريباکهزمانیتاولیاستآشکار،استآشکاريچیزیکاین وگویید،میشماچه

.بلهذهنی،خدايیکبهرسیدنیادانیم،میهاشدگیهویتهمبهیافتندستدرراپیروزيوموفقیتاین

1323مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اندرین حضرت ندارد اعتباراعتذارجز خضوع و بندگی و 
منعقل:گوییممیمایعنی،تسلیمیعنیبندگیصفر،ذهنیمنیعنیخضوعتواضع،جزقانونایناجرايدرپس

بهمنو،کنممیحملدردمنو،شدمبیدارشنیدمراالصالکلمهآنمنکهعذرخواهی،ودهد،نمیقدمنذهنی
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بدبخترامنهمسرمیا،کردندبدبخترامنکنممیفکرگذشتهدرکهراامخانوادهدارممنچسبیدم،گذشته

ازعذرخواهیایناگربنابراین.خداازیعنی،شماازخواهممیعذر،نشومزندهتوبهکهکردمبهانهرااینهاوکرده

تولحظهایندراالنکهدانممیمن و.کنممیبازرافضاو،رسدمیصفربهمقاومتمحتماً،باشدصمیمانهودلمته

صفر،سطحدرراخودممنو،رويمیراهمنبامدرمرتب،بکنیکمکمنبهخواهیمی،هستیمندسترسدر

.دارممینگهخضوع

باید،کنیدمیمعنیجورهر،کنیدمیمعنیخودتانبرايراچیزتاسهاینکهجورهروچیزتاسهاینازغیرو

مناست،صفرمنمقاومتاالن،استصفرمنقضاوتبنابراین،دیگرنیستمذهنیمن،منکهاینجابهبرسید

توجايبهراآنهامنوخواهم،میعذرامچسبیدهآنهابهحاالتانچسبمآفلچیزهايبهکهامکردهشناسایی

کهتوبارگاهدرکهدانممیو،کنمنمیراکارایندیگروخواهممیمعذرت: گوییدمیخدابهشمایعنیامگذاشته

کههستمتوفرمانهمیندنبالمنو. ندارداعتبارچیزيهیچاعتذاروبندگیوخضوعازغیر،امنشستهمناالن

.کردخواهیموفقرامنايفرموده

،کندمیاحساناشهمه،استنامخوشواقعاًنامخوشیوسفکه،ایمفهمیدهکامالًرابیتاینمعنیماپسبله

مایعنیهست،مابرايآشکاريپیروزيیکو،هستیمذهناتاقتويمارود،میراهمابامبردارد،بخشش

توانیممیما،یعنینرویمبشویم،پیروزقدرتمانبهمیلوحرصمانودنیااینکششهايبرومانذهنبرتوانیممی

بهتبدیلوشدنبازوزندگیشاديوزندگیخردبیرونتوجهوتأییدبجايتوانیممیما.بکنیمهوشیارانهپرهیز

کهروزيیکو.شویممیآگاهداریممانهمهالصال،،موضوعاینازشوممیدارمآگاهمنو،بگذاریمراشدنخدا

منباوبیرون،دربیاوردذهنازهمرامنوتو،درازبیایدتواندمیهماالنهمینورودمیراهبامدرمعشوقاین

:گویدمیدوبارهبله،بشود،یکی

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

پر مرجانِ من، والَله سبک شد جانِ مناي بحرِ

این جانِ سرگردانِ من از گردشِ این آسیا

برکت، امکاناتيهمهازپریعنیمرجانپراست،یکتاییفضاياست،زندگیاست،خداهمبازمرجانپربحر

کنیم،تعریفتوانیمنمیذهنباماکهدیگرچیزتاهزارانوزندگیخودزندگی،آرامشزندگی،شاديزندگی،
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حاالتاماکه،جهاناینوآوردمیذهنمقابلدررا مرجانپربحراینکنیدتوجه.مرجانگذاریممیرااسمش

پولبرکتاست،پولمرجانمثالًمابرايهستند،ذهنتوي،هستندجهاناینتويهامرجانکهایمکردهفکر

مرجان،ازمنظور.هستندجسمباورها،کهنیستندهستند،مرجانباورهاهستند،باورهااست،مقاماست،

.منمرجانپربحراياست،ایزديهايمرجان

هاشدگیهویتهموخواندههمرافَتَحنااناوکردهاستفادهالصالآنازهوشیاريیعنیمن،جانشدسبکواهللا

که چیزياینکهفهمیدممنیعنیمن،جانشدسبکواهللا،دشدیسبکهمشماشده،سبکاالنو انداخته،را

.راآویزشهاواتصاالتاینکردمرهاپساست،چیه جنسمکفهمیدممنچیه؟جنسش،استزندگییاخداست

دراستماهوشیاريواقعدرکهماجانمگرنبود؟مگربود،سرگردانجهانیاینهايمرجاننیهمدرمنجانو

نشد؟سرگردانجهانایندرزندگیجستجوي

بیتدرکههمینطوربهکهفهمیدمدیگرما.بشودسرگردانجهانایندرماجانکهنیستالزمکهفهمیدیمماو

رفتیمنیست،دیدیممقامرفتیمنیست،آندرزندگیدیدیمپولسراغرفتیم،رفتیمسوهابهگویدمیهمآخر

زندگیتا،سراغشرفتیم،دهدمینشانماذهنکهچیزيهرنیست،دوستنیست،ماهمسرنیست،دیدیمبچه

بده،منبهشادي.خودشرودمیبینازدارداینکهنشد،کن،معینرامنهویت.دهدنمیدیدیم،منبهدبده

. شدیمسرگرداننداد،بده،امنیتحسبده،آرامش

راآنها،دهندنمیرابرکاتآنمنبهبیرونیچیزهاییکهکردمشناساییمنچوننتیجهدرشدیم،بیداراالنولی

اینکهیعنی.آسیااینگردشازشده؟سبکچجوري.هستمتوهايمرجاندنبالشده،سبکمنجان،انداختم

هممااست،کاردروچرخدمیدارداالنکهچههرمکان،وکُونیعنیآسیاایناو،دملحظههرزندگی،نیروي

گوییمیتواینکهولحظه،ایندرافتدمیاتفاقیچهکهقضاقانون.فَیکونکُنبعالوهقضایعنی.هستیمجزوش

بیدارمنکهآوريمیبوجوداتفاقاتیتوکنی،میتماشاداريتوهستی،مابامپشتتواینکهبرايشود،میبشو

،شدمسبک،بوديبامپشتتوکهچرخیدطوري،شدمواردشمنکهروزگارچرخشاینبنابراینپس.بشوم

.شدمسرگردانمدتییک

خوانند،میرابیتاینورسیدندشصتسالگیپنجاهسنبهحاالکهانسانهاییوماست،همهسرنوشتبیتاین

جانکردنپیدادرماجانایم،کردهجستجودنیااینتويرامرجانما،گویدمیراستگویندمی،اندشدهپخته

شنوممیکهرااینهام،شدپختهاالنولیاست،سالشصتسالپنجاهاست،شدهسرگرداناستکیکهخودش
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یکمنکهچرخیدهنمیآسیابوده،کاراینبراي،چرخیدهمیآسیااینکهفهمیدممنوانداختنش،استراحت

هماینازهوشیاريبعنوانمنکهچرخیدهمیآسیا.بروم،بمیرمهمبعدش،کنمجمعبدلیهايمرجانسري

بشومسبکاینکهجايبه،رودمیعکسجهتدرقافلهاینکهشدممتوجهحاال،بشومآزادهاشدگیهویت

.شوممیترسنگیندارم

همینبراي.شویمنمیسبک،رویممیداریمشدنترسنگینسويبهجمعیدستبطورماکهبینیدنمیشماآیا

برگرداند،راجهتش،کندمتوقفرودمیسمتاینبهکهايقافلهاینکهخواهدمیساربانازبعديبیتدرموالنا

راآسیادارداودمببینیدشماکه،خوانیممیکههفتههر،بخوانیمماهندسهقضایايمثلهمراهابیتاینوبله؟

هابعضیافتد،میهمسرپشتکهاستاتفاقاتیهمانماشخصیآسیاچرخاند،میاوهمراماآسیاچرخاند،می

بشود،سبکماجانخواهدمیخوشایند،هابعضیدردناك،

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر
ست، نه موقوف عللکارِ او کُنْ فَیکُون 

همراماشخصیآسیاياودمبلکهنیست،بیرونیعللموقوفامجانشدنسبکفهمیدممادیگراالن

هویتهمما،دهدمیبینشمابهبله؟،تسلیماثردرکهاستفَیکونکُنو،مابهدهدمیجانو،چرخاندمی

باالبیتدر.کردیممیکارداشتیممانذهنیمنوعقلمانباکهشویممیمتوجهما،کنیممیشناساییراشدگی

.بودیمشناختهمانذهنیمنبارامرجانکهشدیممتوجه

هویتهمپولمانبامااینکه، اینورينههستندآنوريهامرجانکهفهمیممیشدیمترپختهذرهیککهاالن

هممامقام،رودمیبینازداردایننیست،واقعاًاستزندگیبرکتو،استمرجاناینکردیممیفکر،بودیمشده

چقدرچسبیدند؟هایشانرنجشبهچقدرمردمونبوده،مرجانهاجزوهممادردهاينبوده،همماباورهاينبوده،

قضاباگردد،میبیتاینباآسیاگردشولی.شناختیماالن.نهاست؟مرجانرنجشوکینهو،کنندمیحملکینه

.فَیکونکُنو

:گویدمیاستمهمخیلیهمبیتاینولی،استنظرممورداشبعديبیتکهخوانممیرابیتایندوبارهو

2465مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خود چه باشد غیرِ این کار اله؟ماهم کند یک دم سیاهاي لحظه
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ماههیشوم،میسیاهمن،رودمییکدفعهشدم،ماهکهشوممیمتوجهمنمن،بهشودمیزندهلحظهیکیعنی

،کندمیبازرامامرکزلحظهیککند؟میاینطوريزندگیچراکند؟میاینطوريچراشوم،میسیاههیشوم،می

مانغصهمابنددمیوقتیبندد،مییکدفعهکجاست،مرجاناست،چیزندگیفهمیممیما،دهدمیوسعت

هنوزنشدي،زندهمنبههنوزنشدي،هنوزنشدي،هنوز:بگویدبه ما خواهدمی.محدودیتبهافتیممی،گیردمی

.کنیمیحملدردهنوزهستی،شدگیهویتهمبقایاي

،اینهاوشدمپیشرفتهدیگرخیلی،شدمزندهخدابینهایتبهمنمگوییمی،داریمعجلهذهنیمنبااینورازما

کهگویدمیماذهنیمن،جلورویممیمتریکولیکردیم،پیشرفتنشدید،یعنی،گرفتدلتانبینیدمییکدفعه

.کنیمکاربایدهنوزبفهماندمابهتادیرگمیدلمانو.استمتریکنیستصدکیلوکترنه،رفتیمکیلومترصد

بکارمستلزمشد،خواهدپیروزانسانکهماست،تقدیردریافرمانگفتآنجاحاالایناجرايدرکهکنیدتوجه

خوشآن،بشویمتسلیمکهصورتیدرد،کنپیدامابهمی تواند دسترسیزندگیخرداست،زندگیخردبردن

. کنیمتسلیم بشویم، دسترسی پیدا می. رودیعنی خدا بر بام ما دارد راه میمابامبررويمی

. آمد تورود دیگر، وگرنه میبراي همین در بام راه می. گذاریمخواهد به ما دسترسی پیدا کند، ما نمییعنی خدا می

گیرد، دوباره یک یک چیزي را از ما می،با جایگزینی،با تعمیر من ذهنی. گذاریم، چطوري؟ با مقاومتما نمی

:گفت. کنیمگذاریم، آنجا رفو میچیزي را می

1407ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیتم

دانه کمتر خور، مکن چندین رفُو
چون کُلُوا خواندي بخوان ال تَسرُفُوا

من دارم سوراخ . ، دوباره ندوزکنممن وقتی این گلیم ترا سوراخ می. گوید دانه نخور، اینقدر رفو نکنبله، می

. خواهم من این رارود، تو بفهمی که بابا این آفل است، نمیبام دارد راه میکند که آن پشتسوراخ می. کنممی

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان

شود، هم در گوید بشو و میهاي حکم او میپس این تقدیر در زندگی ما با چوگان. این همین قضیه هندسه است

پس . هم این فضاي گشوده شده دست او استما قسمت مکان ما، فرم ما، ذهن ما، هم در المکان ما، یعنی المکان 
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یز آفل چسبیدم دور انداختن آن، شناسایی مقاومت صفر و قضاوت صفر و هر موقع یادمان افتاد که من به یک چ

.اینها شرایط راه رفتن است. آن و دست را باز کردن و نترسیدن

***پایان قسمت اول *** 
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:گویدبله بیت بعدي می

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

با قافله مگذر، مرو زین مرحله! اي ساربان

من، بهرِ خدااُشتر بخوابان هین هله، نَه از بهرِ 

من . یعنی هشیاري رسیده به ذهن. این بیت است که ما را باید بیدار بکند. ساربان باز هم خداست، زندگی است

هویت با هویت با باورها است، همو چون هم. کند، به جهانمن ذهنی به بیرون نگاه می. ذهنی درست کرده

خواهد درد ایجاد یت با دردها است یعنی چه؟ یعنی میهوهمهویت با دردها است،چیزهاي این جهانی است، هم

و بنشینیم نگاه ،زندگی یکی را به هم بریزیم. آید که یکی را برنجانیمما به عنوان من ذهنی خوشمان می. کند

و توجه ،هویت شدگی بیشتر برویماین حالت من ذهنی که ما به سوي هم. چرا؟ در مرکزمان درد است. کنیم

و دردها ما را اداره کنند، جلو ببرند، نیروي محرکه درد ما را جلو ببرد، توجه کنید ،ایمایجاد کردهنکنیم که درد

. رویم جلو؟ این خیلی خطرناك استرنجیم، کینه داریم، مینیروي محرکه درد، ببینید چقدر درد، وقتی می

توجه بکنیم که این جهان، . ربان نیستگوید ساربان، من ذهنی ساوقتی هم می. اي ساربان:گویدبراي همین می

در آن کلمه الصال، براي . گردد، من ذهنی توهم استگردد، به وسیله من ذهنی نمیاین کائنات به وسیله خدا می

کنی؟ هم به روي، چرا اینقدر اشتباه میگوید الصال، یعنی بیدار شو، حواست کجاست، چرا اینطوري میهمین می

. رت جمعیصورت شخصی و هم به صو

هویت شدگی به صورت حرص، به صورت درد، به صورت میل به قدرت، میل شود که آثار همپس موالنا متوجه می

به سلطه، میل به تغییر دیگران، میل به اینکه این باورهاي من حقیقت است گذاشتم مرکزم و مال شما مفرغ است، 

شود که این جور رفتار در نتیجه متوجه می،ن را دیگربیند ایمال من دین است، مال شما کفر است، موالنا می

بینید که چه بحرانی ما در خانواده شما می. کندخیلی خطرناك است، نه تنها براي فرد، فرد زندگیش را خراب می

حاال فرد هیچی، جمع چی؟ . در روابط داریم. داریم

خوب قافله . بردساربان یعنی کسی که قافله را می. کند دوباره به سارباندر نتیجه رو می. موالنا نگران جمع است

حاال یک جزو به خصوصی . آنها هم جزو قافله هستند،میلیاردها کهکشان وجود دارد. فقط که انسانها نیستند که

نا کنیم، موالو درد را زیاد می،هویت هستیمو با توجه به اینکه ما با این باورها و دردها هم. از این قافله ما هستیم
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مرحله ذهن به این گوید از کند به خدا، میدر نتیجه رو می. که بشر خودش را از بین ببرددنکن:گوید کهمی

. سرعت نگذري

هله یعنی متوقف کن این کاروان که اینطوريهینبخوابان، اشتربا قافله مگذر، مرو زین مرحله! اي ساربان

مان را به درد ما همنوع. هویت شدگی بیشتر، ولو به کشتن دیگرانبه سوي قدرت بیشتر، هم. رود، یعنی ما رامی

خوب . سلطه بیشتري داریم. فقط بگوییم ما قدرتمندتریم. عین خیالمان نیست، فقط پول ما زیاد بشود،اندازیممی

موالنا، در زمان . البته موالنا هم هست. کنیم جمعاً، جمعاًمیگوید خدایا نگاه کن، ما چکار داریممی. این هم شد کار

که ما این همه بمب اتمی را جمع کردیم، ؟گفتحاال االن زنده بود چی می. موالنا هم، زمان حمله مغول بوده دیگر

ینها را اگر گفت اینها یعنی چی؟ براي چی جمع کردي اینها را؟ ااگر او بود می. دانم براي چی جمع کردیممن نمی

شود؟ منفجر بکنی چه می

رود پس اگر در آن سمت نمی. اگر انسان یک کاري بکند که یک انسان هم روي کره زمین نماند، تمام شده کارش

هاي خطرناك را براي چی به وجود آورده؟ براي چی آن کسانی که هم ندارند، دنبالش هستند؟ براي این همه سالح

:این بیت. بریم؟ خیلی سوال خوبی استلذت میچی ما از ویرانی اینقدر 

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

با قافله مگذر، مرو زین مرحله! اي ساربان

اُشتر بخوابان هین هله، نَه از بهرِ من، بهرِ خدا

باشیم، توانیم آگاهیعنی ما می. البته هله از ادات شادي هم هست. ین هله به معنی آگاه باش هم هستهیعنی 

گوییم، وقتی به خدا یک نفر بتواند بگوید، یعنی گوییم، اینها را به خدا میاینها را درست است که به ساربان می

تان، همسرتان، توانید با بچهتان موفق هستید؟ میحاال شما شخصاً در زندگی شخصی. شودمی خودش هم متوجه 

خوب اگر شما شخصاً نتوانید با این همه اطالعات، جمعاً ما توانید؟ همنوعتان رابطه عشقی برقرار کنید، نمی

. خواهند هم گوش بدهنداي که اصالً از این چیزها خبر ندارند و نمییک عده؟چطوري بتوانیم

. نه به خاطر من، نه بخاطر من ذهنی من، به خاطر قانون خدا، به خاطر تکامل هشیاري، به خاطر همین انا فتحنا

گوییم ما از خدا حاال اینطوري که می. پس تو این کاروان را متوقف کن. نسان پیروز خواهد شدمگر نگفتی که ا

خواهید با خدا همکاري کنید؟ خواهیم همکاري کنیم یا نه؟ شما شخصاً میخواهیم، میخواهیم ما هم اگر میمی
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هایت را بشناسی، دردهایت ت شدگیهویخواهید از فردا تسلیم بشوي، فضا را باز کنی، رو بیاوري به عشق، هممی

خواهی بخوابانی؟ و در شتر خواباندن هم هین شتر را میبلی؟ . را بشناسی و بیندازي، به دردت افتخار نکنی

. هست، هم هله

توانیم معنی کنیم که اینطوري می. توانیم شتر را بخوابانیمبه پس ما میبه. توانید بجاي شادي بگیریدهله را می

خوابانم یعنی چی؟ من دیگر در امتداد جهت قبلی که به سوي دنیا شترم را می. خوابانمتم، شترم را میآگاه هس

اندازم، به کسی هم کنم، دردهایم را هم نمیها را زیاد میهویت شدگیگفتم هر چه بیشتر بهتر، همرفتم میمی

االن . قبالً حواسم به تغییر دیگران بود.کنم، من حواسم به خودم هستمربوط نیست، نه، من این کار را نمی

. خواهد حرکت خودم را تنظیم کنم، جهت خودم را برگردانمخواهد، خدا میساربان میاول باید، فهمیدم که 

. برو،نه:گویدو در بیت بعدي می. این حرکت فعلی را، جهت فعلی را بشناس و االن بایست:گویدپس موالنا می

18غزل شمارة مولوي، دیوان شمس، 

نی نی برو، مجنون برو، خوش در میانِ خون برو

چون برو، زیرا که جان را نیست جااز چون مگو، بی

نه نه متوقف ،هم به معنی. مجنون بِرَو. توانستیم بخوانیم بِرَوالبته می. نی نی، برو. یعنی جهتت را عوض کن برو

. صالحدید من ذهنینه با. وار برومجنون. یعنی به سوي زندگی برو. نشو برو، جهتت را عوض کن اینوري برو

. من فهمیدم. دنکرو به حرف کسی هم گوش ن،هویت شدگی را انداختنوار رفتن یعنی یک هممجنون

صورت تقلید نباید به دست دیگران نگاه کنید، به دهن خوانید، بعداً بهکنید که االن شما اینها را اینها میتوجه می

توانیم ب ما جمع را نمیوخ. روداین کاروان در بد جهتی می:االن شما متوجه شدید گفت. کهدیگران نگاه کنید

هویت شدگی بیشتر، درد حرکت به سمت دنیا و هم. توانیم تغییر بدهیممتوقف کنیم، ولی جهت خودمان را که می

کنیم به سوي گردیم فضا را باز میبرمی،کنیمستیزه بیشتر، جنگ بیشتر را متوقف می،و مقاومت بیشتربیشتر 

خواهم مجنون بگو من می. این احمقانه است:گویدگرچه که من ذهنی می. صلح، آرامش، عشق، نرمش، انعطاف

. به تو هیچ ربطی ندارد. بشوم

هایت را بشناس، هویت شدگییعنی هم، خوش در میان خون برو، برونی نی برو، مجنون برو، خوش در میانِ خون

کوچک کن من ذهنی را، کوچک کن، . یعنی یکی یکی بمیر نسبت به اینها. درد هشیارانه بکش و اینها را بینداز
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یعنی از . چون برواز چون مگو، بی. دانداین کار را حماقت می. خوب این را من ذهنی دوست ندارد. کوچک کن

پایین براي در. خواهد به چگونه و چطور و اینها فکر کندفوراً می. چون ذهن هشیاري جسمی دارد. ذهنت نپرس

خواهیم این رفتن به سوي زندگی، ما به سوي هشیاري رفتیم به جهان می:گوید کهگوید که، میهمین می

. برومگردیم چون هشیاري جسمی پیدا کردیم، دنبال چطور برگردیم، وقتی برمی

چیزي نیست، غلط نتوانم شما را به خدا برسانم، همچوآید کالس بگذارد، در هفت قدم من مییک کسی می

خواهد از چون بگوید، ایشان می. تواند به خدا برسدتواند آدم چطوري میهیچ کس نمی. گویداست، دروغ می

یعنی تسلیم بشو، فضا را باز کن، بگذار آن . روچون باز چون مگو، بی. خواهد صحبت کندچگونه بگوید؟ با ذهن می

توانید شما می. شودشود، گل میمثل یک گل از غنچه باز می. چون استکن فیکون بی. کن فیکون کارش را بکند

. شودشود بخار میمان آب میما یخ. کهمدانینمی. شودد که چطور دارد این مییبگوی

اصالً این برنامه را . اندازیمکنیم، چقدر راحت میهویت شدگی را شناسایی میهمبینید بعضی مواقع ما شما می

ساده نیست این ،آیدکنند به نظر آدم ساده میوقتی صحبت می. شوند با ابیات موالنامردم االن عوض می. ببین

دو ماه، سه ماه ت مدآن چیزي را که شما در ،از روي کتاب بروي، یعنی چون و چگونه و ذهن بگوید. تغییرات

هایی که و یکی از شناسایی. شاید هم نیاورید اصالً. توانید بدست آوریدآورید، در عرض سی سال نمیبدست می

ست که شما پیشرفت معنوي خودتان را با اکنیم از این بیت و یک بیتی هم االن خواهیم خواند، اینما پیدا می

. گیرد و چگونهفقط کمیت را اندازه میکش ذهن چون خط. کش ذهن اندازه نگیریدخط

راهی نولی یک همچو. این راهها را برو،آقا بیا توضیح بدهم. شود از اینجا رفت به فالن شهرچگونه و چطور می

نهمچو. به او زنده شوممنبعد از ده روز ،از این نقطه من ذهنی به سوي خدا. هم از اینجا به سوي زندگی است

یعنی . خواهدایم جان جا میما فکر کرده. خواهدبراي اینکه جان جا نمی. دهددش توضیح میخو. چیزي نیست که

گوییم و بارها خواندیم می. هشیاري در ذهن االن زندانی شده. خواهدخواهد که ذهن هم میهشیاري حتماً جا می

که البته . شودیعنی به اندازه خدا می. ودشاین ذره افتاده در رحمی، اگر از اینجا بیاییم بیرون، این ذره بینهایت می

. رسدهیچ موقع به او نمی

براي . خواهد این کار را بکندو خدا هم می،پس موالنا در بیت قبلی گفت که ما باید شخصاً و جمعاً متوقف بشویم

:گفت. اه آوردهاین همه ر،و آشکار است پیروز شدنش،گفته تو پیروز خواهی شد. اینکه پیروزي را نصیب ما کرده

یعنی جامد بودي، . گفت از سطح خاك تا بشر صد هزار منزل است. من شهر به شهر بردمت، بر سر ره نمانمت
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آورم از این هم در می. خاك بودي، ترا کردم به نبات، نبات را به حیوان، از حیوان رساندم ترا به مرحله من ذهنی

. گذارمترا در سر راه نمی

. هویت شدگی را بشناسیمهم. درد هشیارانه بکشیم. وار برویمبه شرطی که ما مجنون. استپس اینجا سر راه 

و بفهمیم که جان یا ،کش ذهن پیشرفت معنوي خودمان را اندازه نگیریمو با خط،حواسمان به خودمان باشد

بتواند در ما به خودش زنده این بدن باید باشد، این مغز باید باشد که بله، هشیاري. خواهدهشیاري یا خدا جا نمی

این یک . ولی این موقت است،این بدن را براي این ساخته. اصالً هشیاري این مغز را براي همین ساخته. شود

. کارگاه است

آییم آییم قبالً هشیارانه از هشیاري آگاه نیستیم، میمثل اینکه این جهان یک کارخانه است، کارگاه است، ما می

گردیم به کنیم، برمیها را رها میهویت شدگیشویم، بعد زودي این همهویت مییک فرآیندي همرویماینجا، می

ما ،ریزد این جسمشویم، بعدش هم میچون از اول بینهایت بودیم، هشیارانه زنده می،بینهایت اولیه خودمان

با اینکارهایی که ما دست جمعی مبادا:حاال موالنا در بیت قبل گفت که. رویم معلوم نیستکجا می. رویممی

بله این بیت را بخوانم، بعد هم . بگوید ما برویم دنبال یک چیز دیگري. خدا بیاید این مرحله را حذف کند،کنیممی

. مهم است. خواهم خواند

638مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید

چندیدمدانید که چونید، مدانید که 

روم، باالخره می. شودگویی اینکار را بکنم، آنطوري میگوید که من ذهنی داري و در ذهنت با دید ذهنت میمی

خواهم اندازه و هر لحظه هم می. رسمدانم بعداً به خدا میکنم، نمیکنم، کار خیر میروم این کارها عبادت میمی

دا، چقدر به خدا زنده شدیم، این هشیاري من االن عمقش مان که چقدر رسیدیم به خکش ذهنبگیریم با خط

براي اینکه چونی و . گوید مدانید که چونید، مدانید که چندیدمی. شود اندازه گرفتاینها را نمی؟چقدر است

. چندي براي فضاي ذهن است

اینقدر هم ملک من . دارمحساب کنید پولهایتان را، بگویید اینقدر . توانید بگویید که من چقدر پول دارمشما می

توانید بگویید که چند است یا چون است، تان را نمیولی هشیاري. ارزدام میدانم وسایل خانهاینقدر نمی. ارزدمی
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براي اینکه هر . همین بیت است،رسیمتوجه کنید که یکی از دالیل عدم پیشرفت ما که به جایی نمی. با ذهن

نه حالم بد . حالم خوب است پس به هشیاري زنده شدم. نیم چونیم و چندیمخواهیم ببیمان میلحظه با ذهن

کنیم قضاوت می. گیریمهی با خط کش ذهنمان اندازه می. است، رفتم امروز عصبانی شدم، به هشیاري زنده نشدم

. و من ذهنی با چونی و چندي ما را زیر کنترل خودش درآورده

کند و با خط کش ذهنش هر لحظه هر کسی که به خودش نگاه می. تیمنیس،کنیم آدم معنوي هستیمما فکر می

یا خودش را یا دیگران را، ،کندرود مالمت میکند روي خودش و دوباره میگیرد و قضاوت میخودش را اندازه می

کار معنوي همین . کنداین آدم معنوي نیست و کار معنوي هم نمی. این آدم دیگر زیر سلطه من ذهنیش است

مدانم که چونم یا ندانم که . خواهید یک چیزي براي خودتان درست کنیدمی. دانید که چونید، مدانید که چندیدم

داند بهر کسی . کندچون ذهنم دارد کار می. خواهم بدانم چونمنمی. خواهم بدانم چندمنمی. چونم، ندانم که چندم

. چون است و چند است، تو ذهنش است

ایم که خدا مقرر کرده که ما به من ذهنی، به ه تا به حال در این غزل متوجه شدهاین را هم عرض کنم ک

کند و ساربان کمک می،گوید باید این حرکتی که رو به دنیا داري را متوقف کنیو می.شویمبهایمان پیروز غصه

هیچ . نتخاب تو شرط استولی خواست تو و اراده تو و شناسایی تو و تصمیم تو، ا. اگر تو بخواهییمکه متوقف کن

و بدون ترازوي خرد زندگی و بدون قانون جبران ،کندکس نباید فکر کند که بدون فضاگشایی که ما را آینه می

.کند دیگرخدا خودش درست می:ما نباید فکر کنیم که. این پیروزي میسر است

گوییم چطوري؟ موالنا خودش درست یخواهم موالنا را گسترش بدهم در تمام دنیا، مگویند من میها میبعضی

این نه آینه دارد، نه ترازو . حتی پول ناهارش را هم ندارد. کندهیچ کاري هم نمی. خودش را خواب دیدم. کندمی

دارد، نه قانون جبران دارد، این آدم زیر سلطه من ذهنی است، آن هم من ذهنی تنبل، منتها با باورها و الگوهاي 

. اهر معنوي یا گاهی اوقات دینی خودش را معطل کردهذهنی معنوي یا به ظ

شما باید فضا را باز . تا ما با فضاگشایی و تسلیم آینه درست نکنیم، ترازو درست نکنیم، ترازو خرد زندگی است

نه که مقاومت کنید بعد با مقاومت و قضاوتهاي من ذهنی و الگوهاي هم هویت شده بیایید بگویید من . کنید

بیا مقایسه کنیم . ام، چقدر پیشرفت کردم، یا ستیزه کنیم بگوییم من بهتر از تو پیشرفت کردمنهچندم، چگو

. تر است؟ اینطوري نیست کهببینیم کی معنوي
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خواهند بدانند که چگونه هستند، چند هستند، چه مقدار هستند و هی می. و بیشتر مردم اینجا گیر هستند

کنیم ما موقعی عمق پیدا می. توانداند عمق حضور ما را اندازه بگیرد؟ نمیتوشان چقدر است؟ من ذهنی میعمق

گویید کنید میگیر هستید، مرتب به خودتان نگاه میاینجا توجه کنید که اگر شما . که این من ذهنی اندازه نگیرد

. تانتان را بخواهید تعمیم بدهید به پیشرفت معنويحاال ببینم وضعم خوب شده؟ وضع بیرونی

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

شدگر قالبت در خاك شد، جانِ تو بر اَفالك

تو چاك شد، جانِ تو را نَبود فناگر خرقه

قالبت در خاك شد معنیش این نیست که شما مردي رفتی زیر . قالب ذهنی است. قالب، همین من ذهنی است

میریم، پیروز شویم تا میصفر که وارد این جهان میست که از ثانیه اتوجه کنید تمام صحبت سر این. خاك

نه . ست که به او زنده بشودااین،میردآید و میپیروزي انسان در این مرحله، در مرحله این جهان که می. بشویم

ات گوید اگر قالبت، قالب ذهنت یعنی من ذهنیمی. این موفقیت نیست. اینکه مقدار زیادي پول جمع کند و برود

. شویمدانیم که به عنوان ذره از توي ذهن زاده شویم، بینهایت میما می. ین رفت، جان تو رفت به آسمانهااز ب

درست است؟ 

هویت دانید که این همشما می. شود، نباید بترسیمبو اگر این لباسی که پوشیدیم به عنوان ذهن چاك 

ها بیفتند، این لباس ما هویت شدگیال این همحا. کند، ما پوشیدیمهاست که لباس ذهن ما را درست میشدگی

شما باید جایگزین کنید فوراً؟ چون من . این خوب است یا بد است؟ این خیلی خوب است. نده شدش کَالیک گُ

این چندي و چونی . خواهد بداند که چندید، چونیدمی. خواهد با دیگران مقایسه کندمی. شودتان نگران میذهنی

این گل همین پولش است، هی مرتب به رخ ما . ل دارد، خیلی زیبا استآن یک گُ. دیگران استهم در قیاس با 

خواهیم داشته باشیم به رخ ما هم می،اش استبچه. خواهیم یک همچو گلی داشته باشیمما هم می. کشدمی

.براي اینکه جان تو فناپذیر نیست،اگر این خرقه ذهنی چاك شد نترس. نه. ایشان بکشیم

ها را براي رسد؟ ما غصهضرر به چی می. رسد؟ نهبه ما ضرر می. میریممیریم؟ نه نمیآیا ما به صورت هشیاري می

هایمان خورده و این هم هویت شدگیخوریم؟ چرا اینقدر درد داریم؟ براي اینکه همه این آسیبها به همچی می

ه منظور از آمدن ما این بوده که در این کارگاه ما به او براي اینک. خواست از ما بگیردها را خدا میهویت شدگی
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کند یک چیزهایی را رود، مرتب نگاه میدر نتیجه او که پشت بام راه می. ما فراموش کردیم. زنده شویم، هشیارانه

من . بخواهد بگوید که اینها آفل هستند و به اینها نچسو می.گیردببیند که ما خیلی چسبیدیم آنها را از ما می

. این درست نیست. گذاریمشویم یک چیز دیگر آنجا میگیرد ما ناراحت میتا می،گیرم از توباینها را 

براي اینکه من از . بگو خوب شد. گر خرقه تو چاك شد یعنی ناراحت نشو، اینقدر غصه نخور، خودت را گم نکن

گوییم که این را من خیلی وقتی میی هل نشویم،وقتی جایگزین نکنیم، وقت. آیدبینم نور میاین سوراخ االن می

سلطان . هویت استامیر که حالت گدا دارد با اسب هم،دوست داشتم، چرا این از من گرفته شد؟ در داستان اسب

چرا؟ با این اسب است که . شودامیر بیچاره می،گیرندوقتی اسبش را می. هویت استهم خوارزمشاه با اسب هم

ام را هر چه دارم، اینها را گوید زنم را و بچهمی. به توجه احتیاج دارد. کندکند و جلب میذب میتوجه مردم را ج

و شما باید بدانید به ،گیرمبراي اینکه این عاملی است که من به وسیله این تایید می. ببرید، ولی این اسب را نبرید

.و اینکار خطرناکی است. گیریدوسیله چی دارید تایید می

و این را ممکن ،رودو خدا پشت بام راه می،هویت هستیمدهیم باید بدانیم که با آن همگر ما به یک چیزي پز میا

توانیم خرقه را ما خودمان می. مان را از آن بکنیمقبل از اینکه از ما بگیرد، ما بهتر است هویت. است از ما بگیرد

خورد و باید بخورد و خدا دانیم که جان ما فناپذیر نیست، مردنی نیست، و هر ضرري میو ما می،چاك کنیم

. هاي ماستهویت شدگیهمین هم،خواهد بخوردمی

یا ما داوطلبانه، با تامل و با بازبینی خودمان، هر کسی باید روي خودش زندگی خودش را بازبینی : دو تا راه دارد

گویم هر چه بیشتر بهتر؟ هنوز با باورها روم به دنیا؟ هنوز هم هویت هستم؟ هنوز میمیمن هنوز دارم . کند

روي خودم می . هویت هستم یا نه؟ اگر هستم، من با دیگران کاري ندارمهویت هستم؟ هنوز با دردها همهم

ر است؟ اگر جان من کنم که جان من فناپذیآیا من فکر می. خواهم خرقه خودم را چاك کنممیخواهم کار کنم، 

کند، پس میناراحتاگر چیزي در بیرون مرا . ها تشکیل شدههویت شدگیفناپذیر است، پس جان من از این هم

. کنم جان من فناپذیر استمن فکر می. من وضعم خراب است

ت ما صفر است، کند، در آنجا قضاوخواهد میبحري که خدا هر کاري که میء،بحر یفعل ما یشا:گویددر پایین می

انسان فقط . هویت نیستیمترسیم؟ براي اینکه با هیچ چیز همچرا نمی. ترسیمما نمی. در آنجا ترس ما صفر است

هویت شدگی نداشته انسان اگر هم. هایش را از دست بدهدهویت شدگیترسد همترسد که میبه این علت می

ولی . کنداندازد، نه، خردمند است، کار خطرناك نمیاز کوه میترسد نه اینکه خودش را نمی. ترسدباشد، دیگر نمی
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و ترس نگذارد زندگی کند، این آدم ،کند ترس داشته باشداینکه دائماً ترس به او چیره باشد، هر کاري می

. کند فناپذیر استفکر می. هویت شده با چیزهاي این جهانی استهم

دهد که ما از جنس فناپذیري یرها را و آفلها را بشناسیم نشان میتوانیم فناپذاصالً این شناسایی که ما می

اگر ما فناپذیر بودیم، از . توانیم ببینیمها را نمیرنگ نباشد، ما رنگشناسیم؟ اگر نور بیوگرنه چطوري می. نیسیتم

توانیم فناپذیرها یپس ما از جنس فناپذیري نیستیم که م. توانستیم فناپذیرها را ببینیمها بودیم، نمیجنس رنگ

بینیم که مقام فناپذیر است، باورها فناپذیر هستند، این تن ما فناپذیر است، نیست مگر؟ خوب مگر نمی. را ببینیم

. و این الزم است. گوید نترسپس موالنا می. فهمیم این را؟ براي اینکه از جنس فناناپذیري هستیماز کجا می

ما داوطلبانه با او . ا باید بر افالك بشود، خرقه ما را هم خدا چاك خواهد کردقالب ما باید در خاك بشود، جان م

شرط پیروزي ما که بیت . ایمایم ما، همکاري با او نکردهاگر دقت کنید خواهید دید که نه نکرده. کنیمهمکاري می

اراده آزادمان را به . بیندازیممان را به کارقدرت تشخیص. ست که با او همکاري کنیماانا فتحنا این:اول خواندیم

ما فعاالنه قانون جبران را انجام . کندآید درست مینگوییم که او می. توانم تصمیم بگیرمکار بیندازیم که من می

اینکه . صبر کردن قانون جبران است. ست که شما دردتان را شناسایی کنید و بیندازیداقانون جبران این. بدهیم

کنیم کنیم و صبر میکشیم و صبر میو موقع انداختن آن درد هشیارانه می،هویت هستیمي همبینیم با چیزما می

.شودتا ندهی این را، نمی. کنیم، این قانون جبران استکنیم، پرهیز هشیارانه میو صبر می

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

اياي، بِنماي رو کایینهاز سرِّ دل بیرون نه
هااي، پیشِ تو آید فتنهسرفتنهچون عشق را

یعنی از سر و مشیت . اي یعنی راز خدا و حکمت خدا و عقل خدا در همین هشیاري تو استاز سر دل بیرون نی

درست مثل انار که ما به عنوان نماد یکتایی داریم . اياز سر دل بیرون نی. نترس پس،توانی بیرون باشیخدا نمی

شان او پشت بام. ها یعنی همه کائنات، همه مخلوقات در یکتایی هستندکه همه دانهدهد در شب یلدا، نشان می

. باید بداند که توي انار است. خوب این غلط است. کند از انار استحاال یک انار تو فکرش تجسم می. رودراه می

. ولو در من ذهنی،ندکخرد زندگی ما را اداره می. یعنی ما در مشیت الهی هستیم و تابع قانون قضا هستیم

یادتان هست در داستان خوارزمشاه و امیر، گفت حتی در ذهن هم که هستید، در توهم، غذاي توهمی تو را هم او 

یعنی اینکه االن ما من ذهنی داریم و دنبال تایید هستیم و توجه هستیم، آنها غذاست دیگر، غذاي . دهدمی
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کند او تعیین می. دهدیعنی خدا می. دهدی غذاي آن را هم او میگوید حتمی. خوردروحی است که من ذهنی می

کنید، زنند شما که کیف میبگویند، دست میاهللا باركبه او . که شما امروز پیش کی بروید و از او توجه بگیرید

گوید نه، آنها را می. آوریمما فکر کردیم اینها را خودمان دیگر به وجود می. آوردگوید او به وجود میآنها را هم می

گردیم به اینجا که پس برمی. آوردپس اگر اینطوري باشد که همه چیز را او به وجود می. آوردهم او به وجود می

.اما ترازو، آینه، آینه مهم است و قانون جبران. هشیارانه اگر اینطوري است، تسلیم شو و بده دست او دیگر

بیند، از پشت بام راه بیند، وضعیتش را میاش بخوابد و خدا میگوشه خانههیچ کس نباید فکر کند که باید برود 

کار الزم . عقلی الزم استشرکت فعاالنه ما ولو با این عقل بی. نه. کندآید خودش درست میرود، حاال او میمی

قانون جبران را توکل خیلی خوبه ولی به شرطی که. این توکل من ذهنی که غلط فهمیده. شودبا تنبلی نمی. است

حاال اینکه خوابیدم . دهد به شماکنی خدا راه را یکجوري نشان میکار کنی، باالخره وقتی کار می. انجام دهی

. کندکنم ولی خدا درست میهیچ کاري نمی. این من ذهنی استکند وآید درست میاینجا، توکلم دارم و او می

.کندبمن را راهنماییکار باید بکنم که بتواند 

حاال که اینطوري فهمیدي . کندیعنی خدا دائماً دارد روي تو کار می. ايگوید از سر دل بیرون نیبراي همین می

کنید، به ها را حداقل یک لحظه شما نگاه میهویت شدگیآید که همآینه وقتی به وجود می. این آینه را نشان بده

پس ما . شوي آینهشوي؟ میو دردها را بیندازي چه میهاهویت شدگیاما اگر همه هم. عنوان حضور ناظر

. بیت خیلی مهمی است این. ايبنماي رو که آینه. گویدهمین دارد موالنا می. شویم کهبتوانیم موفق می

اطالعی بی. کندمی که راز زندگی در شما کار ،اي، االن شما به خودتان اعتماد بکنیدگوید از سر دل بیرون نیمی

امروز در ضمن اول برنامه . کنیمخواهد میمان میشود که ما هر کاري که من ذهنیاین موضوع سبب میما از

:خواندیم گفت

2437مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

همرهیاي یوسف خوش نام هی، در ره میا بی
ز یعقوبِ خرد، تا درنیفتی در چهیمسکُل

هم براي کسانی که علی االصول علمی هستند، یک . ها همراه و راهنما بهتر از موالنا نیستواقعاً براي ایرانی

. توانند در این جامعیت موالنا جا بشوندهر سه دسته می. دین هستنداي هم بیاي هم دینی هستند، یک عدهعده

.توانی راهنمایی بگیري از موالنااي هستی، تو میهر فرقه
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یعنی . کمک نیستی، آینه را نشان بدهپس تو بی،کندچون زندگی با رازش در تو هر لحظه کار می:گوید کهو می

اي، فتنه یعنی آشوب و چون عشق را سرفتنه. و تو رئیس فتنه گران عشق هستی.ها را بیندازهویت شدگیهم

گر در جهان زنده شده، ما به عنوان فتنهیعنی به عنوان عاشق، عاشق واقعی، عاشقی که به بینهایت خدا 

آشوب انداختن یعنی حاال در مورد انسانها، یعنی آشوب . فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی آشوب انداختن. نظیریمبی

. بار من ذهنیانداختن به این زندگی ظاهراً نکبت

توي پارك زندگی . کنندزندگی می) Comfort Zone(دیدید انسانها توي بقول روانشناسان در کامفورت زون 

همه را . ام است، این اینطوري استام است، این خانهاین همسرم است، این بچه. اندههمه چیز را چید. کنندمی

هیچ کس . کندآشوب برپا می. اندازدعشق فتنه می. و توي این قفس همه را کیپ نگه داشتهندکنکنترل می

ها یک هویت شدگیهر کسی بر اساس هم. تواندهیچ کس نمی،ظ کندنیست که بتواند این آرامش بدلی را حف

بینی یک ستونش کشیده شد، یک دعوایی و یک دفعه می،بگوید که اینجا من دیگر راحت هستم،آالچیقی بسازد

خواهد ما را به عنوان اش رفت، مالش رفت، چرا؟ براي اینکه خدا میشد، یک چیزي، آدم همسرش رفت، بچه

. در این جهان، نه آشوبگر بد، آشوبگر عشقی، آشوبگر موالناستآشوبگر 

آشوب افتاد در . روممن راه را عوضی می. کنمگوییم بابا من خیلی اشتباه میخوانیم، مییک دفعه این ابیات را می

ودید، مگر این ابیات در شما آشوب برپا نکرده؟ شما یک آدم بقول معروف آدم سلیمی بودید، آدم راحتی ب. من

این آالچیق عافیت است که . حافظ اسمش را گذاشته عافیتبلی . یک دفعه متوجه شدید که کارتان اشتباه است

. ریزدبهم می

به . روي آشوب عشق را برپا کنی، منهاي ذهنی را بهم بریزيگران باشی یعنی هر جا میگوید تو باید سر فتنهمی

شما . خواهند درد ایجاد کنندوقتی می. گویند هر چه بیشتر بهتروقتی می،روندآدمها بفهمانی که اشتباه دارند می

خواهد، زندگی از جنس شادي است، آرامش است، آن کسانی که آدمها را باید متوجه کنی که زندگی چی می

بهم بریزي و پارك را باید . اندازند، آنها را باید دلشان را بلرزانی و به زندگی زنده کنیگرند، جنگ راه میستیزه

. بیاوري به قانون جنگل

چون عشق را . گوید ایشانبه انسان می. گران عشق هستی در کائناتاي یعنی رئیس فتنههنترفسپس عشق را 

یعنی تا زمانی که به عشق تبدیل نشدي، با او تماماً یکی نشدي، هنوز در این خانه . هاپیش تو آید فتنه،ايهنترفس

با من . توانی زندگیت را آرام کنییعنی تو نمی. کند، فتنه و آشوب خواهد آمدکنترل میعافیت هستی، ذهن هی 
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خواهیم، دو تا بچه خواهیم، یک همسر میاي میگوییم بابا ما یک خانهگردیم؟ میذهنی ما دنبال چی می

با من ذهنی درست . داریمچرا؟ براي اینکه من ذهنی. شودبینیم نمیخواهیم، با آرامش اینجا زندگی کنیم، میمی

.یک آالچیق زدیم که چیز طوفان را ندارد. کردیم

و آن قانون را ،خواهد که بریزدریزد و زندگی میاین می،یک ساختمانی درست کردیم که زیربنایش خوب نیست

آن قانون که کار . آن پیروزي آشکار ما. انا فتحنا لک فتحاً مبیناً:انا فتحنا، که گفت.خواهد اجرا کندکه می

شوي یا به زور یا به زبان خوش پیروز می. کنم یا مجبوري که پیروز بشويمن کوششم را می:گویدخدا می. کندمی

انسان پیروز موالنا این احتمال را هم داده که . اي هستیمما باید توجه کنیم که در چه مرحله. شويپیروز می

. نشود

کنم کنید که من هر کاري میپس بنابراین شما وقتی سوال می. هااي، پیش تو آید فتنهچون عشق را سر فتنه

براي اینکه تو . گران بشويخواهی رئیس فتنهست که تو نمیاآید، براي اینآرامش در زندگیم بیاید و نمی

آینه من . هنوز آینه من ذهنی را داري. براي اینکه آینه نشدي. کندر خدا در دلت دارد کار میدانی که سنمی

کنیم، چقدر انتقاد ببینید ما چقدر قضاوت می. کندهی قضاوت می. ذهنی چطوري است؟ آینه تقلبی است

گیریم، رویم، این چرا اینطوري است، آن چرا آنطوري است، از این ایراد میهر جا می. این آینه ماست. کنیممی

اش است ترازو دارد؟ ترازوهایش هم الگوهاي ذهنی. این آینه من ذهنی است. بیایید من شما را درست کنمشما 

همه . تان ترازوهایتان غلط است، غیر از ترازوي منهمه:گویدترازوي من ذهنی می. هویت استکه با آن هم

. قلبی استترازویش ت. میزان کنید. ترازوهایتان را بیاورید با ترازوي من بسنجید

پس شما با من ذهنی، با حیثیت تقلبی، با ترس، با کنترل، با اینکه هر چه بیشتر بهتر، اینکه من . بیت مهمی است

توانی آینه درست کنی، خواهم دیگران را درست کنم، با اینها نمیباید مقایسه کنم بهتر از دیگران باشم، من می

ر خدا هم این چیزها نیستس .شوي که در اختیار او باشی، او مرکز شما را زنده میاوهشیارانه تو بهر خدا وقتیس

هویت شدگی داري، نداختی و همابله، و تا زمانی که رئیس آشوبگران نشدي تو، این یعنی همه چیز را نی. باز کند

کنم یک کاري می، هر هستمه چیزدانم چگوید من نمیمی. ها و آشوبها و بهم ریختن زندگی شما خواهد آمدفتنه

ها را بینداز، هویت شدگیشما همه هم. کندکسی مزاحمم است، یک کسی اغتشاشی در زندگی من ایجاد می

شما آن خرده شیشه را آنجا دارید که . خواهی دید که در مرکز شما چیزي نیست که آن اغتشاشات را جذب کند

بله،. کنداین اغتشاشات را جذب می
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!روي؟روي؟ گستاخ و افزون میگویی مرا چون می

!روي، آخر نگویی تا کجا؟بنگر که در خون می

پرسد که تو خدا از شما می. تواند از خدا باشدمی. تواند پرسش از یک انسان دیگر باشدگوید این را؟ میکی می

دانی توانی بفهمی، ولی میتو با ذهنت نمی،نداردجور . روند؟ حاال که این چیزها را فهمیديدانی چطوري میمی

و از شما بپرسد، حاال این پرسش از طرف هر کی ،رویدیا یک من ذهنی بفهمد که شما دارید می،چکار باید بکنی

داند که با زندگی می. دانداو می. دانیدخواهد ببیند که شما میشود، از طرف زندگی مطرح بشود، میمطرح می

چون با توهم بروي، همیشه این من ذهنی را نگه خواهی داشت و آن تو زندانی . توانید به سمتش برویدیتوهم نم

. خواهی بود

خیلی . رويتو چطوري به سوي خدا می. حاال یک من ذهنی دیگر بپرسد، مخصوصاً اگر من ذهنی دیگري بپرسد

کنی، دیگر انتقاد یم توجه نمیهستدوستتبه ما هم که . اندازيهویت شدگی را میهم. رويگستاخانه می

هویت هم. ترسیبعد آن موقع نمی. کنی، خیلی خودت را کنار کشیديدیگر در غیبتهاي ما شرکت نمی. کنینمی

دهد انگار اضافه بر آن چیزي که سطح محدودیت عمومی اجازه می. و هیچ عین خیالت نیست،افتدات میشدگی

نمی ترسی؟، چطور رويتو داري جلو می

خواهم و بگوید که خدا به من مقدر کرده که پیروز شوم و من می،براي اینکه اگر کسی این ابیات را خوب بفهمد

گفته . خواهم از در بیاید تو، رفت، اول با من بوده رفته پشت بامو می،رودو او هم پشت بام ما راه می،پیروز شوم

من االن به چیزها نچسبم، او . چرا؟ من چسبیدم به چیزها. ي، رفتی پشت باماول با من بود.بازآ زِ بام، از در درآ

پرستند، باورپرستند، آنها هم همین را هویت هستند، به قول موالنا کفیک آدمهایی که با باور هم. آید تومی

آن خدا قول بابا تو قر. خیلی گستاخ شدي،چیزينشود همچوشوي، مگر میبخواهی به خدا زنده می. گویندمی

گویید این گستاخانه است اصالً مسلمان شدن یعنی به او زنده شدن، به یکتایی او زنده شدن، چطور شما می. داده

میري نسبت به من ذهنی، این من کنی من ذهنی را، هی مینگاه کن که هی کوچک می:گویدمی؟و زیادي است

آید پیش شما یک من ذهنی دردمند می. ریزدد میشود این، خونش دارشود، کشته دارد میذهنی کوچک می

خواهم شود؟ بخشیدم دیگر، میگوید من مثالً همسرم را بخشیدم، چرا بخشیدي، براي چی بخشیدي، پررو میمی
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براي اینکه من . گیري؟ طالق بگیرطالق نمی. خواهم زندگی کنمخواستم طالق بگیرم، االن میزندگی کنم، می

. دایی استاش بر اساس جذهنی

این . شودریزد، این خون من ذهنی ریخته میها میهویت شدگینگاه کن که هر چه هم. رويبنگر که در خون می

و تا کجا این کار را ،رويگویی کجا میباالخره به من می. خواهدخواهد، این خیلی گستاخی میخیلی جسارت می

. دهدکه در بیت بعدي جواب می.آخر نگویی تا کجا. خواهی بکنی؟ تا صفر بشوممی

روي، در کنی، اضافه میپرسد از شما که خیلی گستاخی میپرسد یا یک نفر من ذهنی میپس بنابراین یا خدا می

همینطوري کوچک ؟روي، تا کجا خواهی رفتروي، به من بگو کجا میروي، به من بگو چطوري میخون می

هویت خواهم بروم که قضاوت نکنم، مقاومت نکنم، همبله تا آنجا می. شود کهنمی. شويشوي و کوچک میمی

شدگی با چیز آفل نداشته باشم، نترسم، انتقاد نکنم، ایراد نگیرم، غیبت نکنم، هیچ دردي را حمل نکنم، تا آنجا 

. این دیوانگی است، این آدم دیوانه شدهيآ:گویددارد میخوب یک آدم عادي که من ذهنی . خواهم بروممی

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دلز آتشهايِ دل، بر روي مفرَشهاي« گفتم که 

؟»در سودايِ دل تا بحرِ یفْعل ما یشامی غَلْت

گفتم که ببین باید با نیروي محرکه یا آتش عشق بروي، با آتش اوحاال اگر آن آدم انسان بود من ذهنی داشت، به

کنیم ما، ما تحت تاثیر یک نیرویی قرار وقتی فضا را باز می. آید؟ از فضاگشاییخوب این از کجا می. دل بروي

وقتی من ذهنی. گیریمشویم، تحت جاذبه زندگی قرار میکنیم از جنس فضا میوقتی فضا را باز می. گیریممی

وقتی فضا را . کشدوقتی درد داریم مرکزمان، دردهاي بیرون ما را می. گیریمشویم، تحت جاذبه جهان قرار میمی

. گویددارد همین را می. کشدکنیم، خدا ما را میباز می

به سوي خدا اینطوري . رومگوید گفتم اینطوري میمی. بردش دل است که آدم را میاهگوید با، یعنی هممی

کنم یا نیروي محرکه عشق اینست که هر لحظه فضا را باز می. شومبا نیروي محرکه عشق میالن هما. روممی

کشد مرا به سوي زندگی، هم مفرش است، مفرش یعنی شویم، این فضاي باز شده هم نیرو دارد، میتسلیم می

آن موقع من ذهنی من خاموش و،کند براي من ذهنی منهم یک سطح گرمی ایجاد می. فرش، یک چیز گستردنی

. کنمبراي اینکه من فضا را باز می.است
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وقتی ذهن خاموش بشود، . شما امتحان کنید. شودکنید این ذهن خاموش میهر لحظه که شما فضا را باز می

ه شود کیک چیزي می. بدهیدشتوانید غلتواند مقاومت کند و شما راحت آن را میتواند قضاوت کند، نمینمی

یعنی پر از شادي است، پر از آرامش . این مفرش دل داغ است. کنیدشما به عنوان هشیاري ناظر به آن نگاه می

. است، پر از نیروي شناسنده است

هویت در عشق رسیدن به دل، یعنی عشق رسیدن به خدا، تا کجا؟ تا هیچ هم. بخورقل غلط، یعنی غلط بخور،می

کنید که این دانش هم هویت شده ماست که یفعل توجه می. شود، مقاومت صفر شودتا قضاوت صفر . شدگی نماند

و او ،داند فقطیعنی در هر لحظه شما این قانون را اجرا کنی که خدا میءیفعل ما یشا. گذاردرا زیرپا میءما یشا

ن من ذهنی اگر فعال باشد، چو. این با داشتن من ذهنی امکانپذیر نیست. باید کار کند و خواست او باید اجرا شود

خدا از فاصله بین دو تا فکر حرف . تواند حرف بزندوقتی من ذهنی بیاید باال، خدا نمی. دانمگوید من میاو می

. زندمی

شود، در اثر فضاگشایی و تسلیم، دوباره در اثر بوقتی این فکر است، فکر برود و فاصله بین دو تا فکر باز 

پریدیم به یک فکر دیگر، قبالً که از یک فکر می. شودسطح باز می. شودن سطح زیاد میفضاگشایی، فضاگشایی ای

در این سطح ایجاد . ذهن ما خاموش استاصالًپنج دقیقه ما هست که. پریم به یک فکراالن دیگر از یک فکر نمی

و . صفحه آهن صاف داغ استیک ي یخی روي خوردن یک گلولهقل خوردن ما مثلقل این. خوریممیقل شده ما

شویم ما، وقتی بخار می. شودشود، بخار میبدهید این گلوله یخ را چه میقل دانید که اگر یک خردهشما می

او از طریق ما . شویم که تبدیل به او شدیمهویت شدگی و درد نماند، ما متوجه میهیچی نماند از ما یعنی هیچ هم

شما . اصالً او باشد. عمالً باید او باشد. کندمیکند و عمل ی اوست که دیگر فکر میکند، یعنکند و عمل میفکر می

این یفعل ما . شودخواهد او میو هر چه می،کندکند، عمل میپس بنابراین او هست فکر می. دیگر، شمایی نباشد

. یشاي واقعی است

داشته باشد، بگوید خدا هر چه بخواهد همان حاال یک یفعل ما یشاي مصنوعی بدلی هم داریم که آدم من ذهنی 

بلند شویم مقاومت کنیم، قضاوت کنیم، من ذهنی بیاید باال بگوید من میلیتوکل به خدا و. توکل به خدا. شودمی

بین این دو تا باید شما فرق بگذارید که این یفعل ما یشاي واقعی است یا مصنوعی است؟ هر . کنیدتوجه می. دانم

توانستیم این را این گل واقعی است ولی می. مثل این گل،و حقیقی یک چیز مصنوعی هم داردچیزي واقعی

.کنیدتوجه می. مصنوعی هم بگذاریم
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فضاي بازشده، مرکز الیتناهی شده، یکی شده با او، ثبات، خوراك ایزدي، خرد ایزدي، امکان فضاگشایی، اینکه 

یعنی نه من و انسان رود، رود، ما هم از بین مینکه من از بین میکند، ایآدم خودش را در دیگران شناسایی می

ماند که بر اساس مثالً این باورهاي ما یک ما درست کردیم، نه ماند که فردي است و نه ماي جمعی میذهنی می

. ماندماند، هیچی نمیستیزه می

. ءي انسان یعنی برسد به بحر یفعل ما یشاپیروز. اینکه خدا گفته پیروز خواهید شد، یعنی این:گویدموالنا می

خواهید و نه اختیارش را دارید که کند و شما نه میخواهد مییعنی خدا هر کاري می. معنیش هم خیلی ساده است

چون . ولی خیلی خردمندید. گویید من عقل دارم، به عنوان من ذهنیکنید و نه مینه مقاومت می. حرف بزنید

االن هشیارانه همان به سر دل دیگر چون باز شد . ايهمان گفت که سر دل بیرون نی. دهخرد زندگی مال شما ش

موالنا همان قسمت آخر را . اش اینستبله ترجمه. اش استاین هم آیه. در مرکز شما، شما آگاهی پیدا کردید

:گرفته

27، آیه )14(قرآن کریم، سوره ابراهیم

ا یشَاءویفْعلُ اللَّه مۚ◌ ویضلُّ اللَّه الظَّالمینَ ۖ◌ بِالْقَولِ الثَّابِت فی الْحیاةِ الدّنْیا وفی الْآخرَةِ یثَبِّت اللَّه الَّذینَ آمنُوا 

سازد و هر چه و ظالمان را گمراه مى.داردخدا مؤمنان را به سبب اعتقاد استوارشان در دنیا و آخرت پایدار مى

.کندخواهد همان مى

شما فکر نکنید که منظورش . اعتقاد هم در اینجا فکر نیست. توجه کنید مومن انسانی است که به او زنده شده

ولی ایمان واقعی و ثبات واقعی و زنده شدن واقعی به ،حاال اعتقاد ترجمه شده دیگر،اعتقاد همان. باور است

.وحدت واقعی. اوست

1197مولوي، مثنوي، دفترپنجم، بیت 

نجاتدهثباتیبیزینراخلقثباتوتمکینوقوتندهدهاي
یعنی ما . دهی، یعنی ثباتدهی و به ما ریشه بینهایت میدهی، توانایی فضاگشایی میاي کسی که غذاي آنوري می

ثباتی نجات بیریشگی،دهی، مردم را از این بیریشگی من ذهنی نجات میکنی و از این بیرا به خودت زنده می

براي کسانی هستند که . پس این آیه براي کسانی نیست که من ذهنی دارند. مردم در من ذهنی ریشه ندارند. بده

این هر چه .کندسازد و هر چه خواهد همان میظالمان را گمراه می. هاي ذهنی هستندظالماً همین من. پایدارند

. آیه و این بیت زیبا را ساخته که االن نشان دادمکند را فقط موالنا گرفته ازخواهد همان می
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18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دلز آتشهايِ دل، بر روي مفرَشهاي« گفتم که 

؟»در سودايِ دل تا بحرِ یفْعل ما یشامی غَلْت

.بیت بسیار بسیار مهمی است

***پایان قسمت دوم *** 
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18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

کشدرسد، جان را گریبان میدم رسولی میهر

»به اصلِ خود بیا « : دود، یعنیبر دل خیالی می

براي اینکه به خرد . کنیم، فضاي باز شده باشعور است، مثل من ذهنی نیستخوب، گفتیم که وقتی فضا را باز می

یک نیروي . رویدتان میدارید به اصلشما هر لحظه نه به صورت گفتار، یک حسی که . زندگی دسترسی دارد

گوید می. رویدروید دیگر، به سوي او میشود، شما به سوي دنیا نمیاي به این فضاي گشوده شده وارد میجاذبه

واقعاً جان ما که گریبان . کشدگیرد میرسد و گریبان جان شما را میهر لحظه یک رسولی از طرف زندگی می

. شویمیعنی کشیده می. دیگراینها تمثیل است. ندارد

هویت شدگی با پول دارید، با همسر وقتی هم. شما اینور را در نظر بگیرید. شناسیمکشیده شدن به اینور را ما می

ها دارید، با بدن دارید، به سوي چی با زیباییبا سواد دارید، ها دارید، دارید، با مقام دارید، با نقشدارید، با بچه

هویت شدگی با درد دارید این وسط، کشیده وقتی هم. ید، آنها وقتی مرکز ما هستند؟ به سوي دنیاشوکشیده می

شویم و براي همین است که طبق قانون جذب است که ما به سوي درد کشیده می.شوید به سوي درد بیشترمی

. کنیمدرد ایجاد می

کس . گوید بلند شوآید مییک کسی می. استرسول همین کشش. رسدوقتی من ذهنی داریم از بیرون رسول می

از ،کنیم؟ خانهدانیم چطوري اوقات تلخی میما نمی. کندآید، همین طوري ما نیروي جاذبه ما را جذب مینمی

نیروي جاذبه . کشد، درد استچرا؟ براي اینکه رسولی که ما را می. کنیم به اوقات تلخیآییم شروع میبیرون می

ما و ارتعاشاتمان با هم . کندکنم، همسرم هم به همان درد ارتعاش مییک دردي ارتعاش میمن به. درد است

. کنیمکنند شروع میت میالقام

شود جانتان کشیده می. شویمایم آنوري کشیده میوقتی فضا را باز کرده.حاال ببر آن یکی،در اون یکی هم است

وقتی فضا . شودنه دوباره فضا گشوده می. نکه با حرف زدن استخیال نه ای. شودو یک خیالی در دل دمیده می

از جنس . واقعاً از جنس درد نیستی. گوید که تو از چه جنسی هستیشود، هر لحظه به شما میگشوده می

این هشیاري جسمی که . از جنس نقش نیستی. از جنس انتقاد نیستی. از جنس عیب نیستی. محدودیت نیستی

. نآآید که من اینم تا به نظر می. با این هشیاري فضاي خالی فرق داردتا به حال داشتی،



# Programگنج حضور760برنامه شماره 760

34: صفحه

. کندفشاند، بعضی مواقع ول میگوید خدا در دستانش گرفته، بعضی مواقع مییادتان هست گفت که دل ما را می

. ض نیستماین انقبا. این فشار نیستم. پس من این نیستم. دهدعجب چی شد؟ دوباره فشار می. کندخوب باز می

کند تا شما بفهمید کی مرتب اینها را با هم مقایسه می. ها من این هستم. کنددوباره باز می. این درد نیستم

. شودو دوباره نروید به ذهن و دنبال آن دردها نروید، کار درست می،هستید و اگر بفهمید کی هستید

ما یاد گرفتیم، عمل کرده بودیم، پیروزي کامالً اگر همان تسلیمی که ؟گوید این پیروزي آشکار استچرا می

دهید، کنید، انعطاف به خرج میبینید وقتی فضا را باز میمگر شما نمی. براي شما هم آشکار است. آشکار است

. بینید که کار سخت شدکنید، میکنید، مقاومت میوقتی ستیزه می. رودتر پیش میشود، کارها راحتزیباتر می

خندیم، خوش اخالق هستیم، کارها خودش وقتی انعطاف داریم، می. زندگی با آدمهاي عادي. ي عاديهمین کارها

. شودروبراه می

دهد که شما طلبکار هستید، حقتان خورده شده و باید حق همه راتان نشان میکنید، قیافهوقتی ستیزه می

شود، شود، گشوده میود یعنی فضا گشوده میشپس در دل خیالی ظاهر می. دایستنبخورید، مردم جلوي شما می

تا کجا این . اصل من بینهایت است. فهمم باید بروم به سوي زندگی، من کی هستم، یعنی به اصل خود بیامن می

روم به سوي جهان، اینجا شوم میپس آنجا منقبض می. مشود؟ تا بینهایت بشوتر میشود و وسیعتر میوسیع

:گویدهمین را می. به سوي زندگیروم شوم میمنبسط می

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گشته گریزان سو به سودل از جهانِ رنگ و بو

جامه دران اندر وفا» !آن اصل کو؟«: نعره زنان که

گفت مثل سگ . گیردگیرد، آرامش را از آن فضا میشود، خوب دیگر شادي را از آن فضا میبعد این دلی که باز می

مثل خر عمل کرده رفته در هر خرگهی، رفته . فهمیده که مثل سگ عمل کرده. نیست که برود هر دري بخوابد

. توي هر صندوقی، به صورت فکر بلند شده، از دریچه چشم آن فکر جهان را نگاه کرده، غلط دیده و ضرر دیده

.هاي مختلف آن درد داردبنابراین فهمیده که ذهن و جهت

با . هویت شده، آن شده رنگوقتی هم. هویت شدهرفته با چیزي هماست، فرم هشیاري آمده رفته، هشیاري بی

فکر وقتی به فیزیک ما، بدن ما اعمال . آوردهویت شدگی هیجان به وجود میهویت بشویم ما، آن همهر چیزي هم
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گوییم که براي همین می. یجان همراه استهویت شدگی با یک هپس هر هم. آیدشود، یک هیجان به وجود میمی

هویت شدن و رنگ و بو یعنی هم. رنگ و بو:گویندهویت شدگی و هیجانات و در اصطالح ادبیات میجهان هم

. ها و هیجاناتهویت شدنهم. هیجانات

ا، من میمتوجه شده که اي باب. خوب دل ما که االن فضاي باز شده، عاقل شده، یعنی خردمند شده، شاد است

با پول . بعضی موقع خوش بودم، بعضی موقع ناخوش بودم. آمدشدم هیجان به وجود میهویت میرفتم هم

آخر این چه کاري است؟ این غلط . شدم، ناخوش میآمدپایین می. شدمشد خوش میهویت بودم، زیاد میهم

. هشیاري فهمید. شما فهمیدید. یعنی من فهمیدم به عنوان هشیاري. است

سو به سو یعنی سوي همسر، سوي ،سو به سو. کنم دیگرمن نمی. دل، مرکز ما از جهان رنگ و بو حاال فراري شد

دانم شاهی، گدایی، بچه، سوي مقام، سوي پول، سوي باور، سوي دانش، سوي نقش پدري، مادري، استادي، چه می

گریزان یعنی فراري، یعنی دیگر . دن نیستتوجه کنید گریزان شدن متنفر بو. شما گریزان شدید. هر چی، سو

. هیجان مال ذهن است،چون متنفر یعنی ذهن، یعنی هیجان. خواهم بکنم، ولی متنفر هم نیستمنمی

. هویت نباشیدشوید از یک چیزي و با آن همبشود شما متنفر نمی. اگر شما متنفر بشوید، دوباره رنگ و بو است

ترسد، هر کسی خشم هر کسی می. ند، تنفر ندارند، کینه ندارند، رنجش ندارندبنابراین انسانهایی که عشق دار

گیرد، این آدم در جهان رنگ و بو هر کسی از یک چیزي ایراد میهر کسی کینه دارد،دارد، تنفردارد، هر کسی 

.هنوز به اندازه کافی درد نکشیدههنوز دلش گریزان نشده، . است

. آیداز آنور انرژي می. سو یعنی در اصل ما ذاتمان خمیر هر چیزي است. رودنمیاگر یک آدم پخته باشد، سوها 

چون . کندکند، تبدیل به درد میگیرد، تبدیل به رنجش میگیرد، آب زندگی را میمثالً یکی انرژي زندگی را می

دادید شما، این ل قحاال با این گلوله یخی که روي سطح آتشین. الگوهاي درد دارند. دردهایش گرسنه هستند

قل .شودعشق هم یعنی یکی شدن با خدا قلش دادید، بدون اینکه زحمتی شما داشته باشید، این آب شد، آب می

نه ما در . نه باید بگذارید مردم در کار ما دخالت کنند. به حرف مردم نباید گوش بدهید. ید، باید قل بدهیددادهم ن

تا بخار ،تا آب بشود. داغ است. بدهید روي سطح عشققل تان را بایدلوله یخیشما این گ. کار مردم دخالت کنیم

. بشود

شما دیدید فرض کن یک میدان فوتبال باشد، شما یک گلوله یخی خیلی بزرگ باشد، این سطحش را گرم کنند، 

وگرنه باید با تبر . بینی بخار شدپس از یک مدتی می. اصالً زحمتی ندارد. بدهیدقل آهنی هم باشد، این را
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کشی، یعنی چی من ذهنی داري، بشکنی، خرد کنی، یعنی من ذهنی را با تبر، با فشار، با مالمت، چرا خجالت نمی

.بله. بدهیقل باید روي سطح عشق. باید بیندازي، اینها با من ذهنی، با محرومیت، نباید اینکار را بکنی

م شما هم گریزان شده باشید، نه متنفر، سو به سو و سو به سو دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان، امیدوار

دران هر دو حالت را نشان زنان و جامهحاال نعره. اید که جهت به جهت به شما درد دادهدیده. اید شماامتحان کرده

ی شود و یک مقدار من ذهنتر میهر موقع این فضا گشوده. زندیعنی یک کسی که دائماً نعره می. دهدمی

.و امروز راجع به این نعره زدن ما صحبت خواهیم کرد. زندشود، انسان نعره عشق میتر میکوچک

زند که این عربده زشت من یا من ذهنی می. نعره دو جور است. این غزل یک نعره مستانه است از موالنا صادر شده

گفتن و چماق داشتن و اینها هم عربده انداختن و به من توجه کنید و شکایت کردن و زورراههیاهو. ذهنی است

مثل . شودهر موقع، برعکس من ذهنی با نعره زدن بزرگ می. گوییماین عربده و این نعره را نمی. من ذهنی است

زند سر یکی تا او برود بنشیند داد می. داندآن را نعره می. من ذهنی خشم دارد. شودیک گربه موهایش سیخ می

. کندبه جاي بزرگ کردن من ذهنی کوچکترش می. کندکسش عمل مییکی هم برع. سر جایش

تواند مثل این غزل باشد، مثل یک خرد شود و یک نعره عشقی که میکنیم، فضا باز میهر موقع کوچکتر می

یک آگاهی باشد و این نعره نشان . آیدباشد، یک لطفی باشد، یک بخششی باشد که در اثر فضاگشایی به وجود می

اصلم چطوري است؟ اصلم . روم به سوي اصلمیعنی من یواش یواش دارم می. هد به شما که آن اصل کودمی

. بینهایت شاد است. نه تنها بینهایت است، بینهایت خردمند است. بینهایت است

انسانهاي دیگر ولو زیبا به من. در پول هست؟ نه.آیا این شادي که در اصل من هست، در بیرون هم هست؟ نه

. نعره زنان کان اصل کو. آیداین فقط از چشمه جوشان زندگی می. توانند بدهندنمی،توانند بدهند؟ نهمی

وقتی . رود جلودرد و میپس اینها همین طوري می. درددران، لحظه به لحظه جامه هم هویت شدگی را میجامه

براي اینکه در روز الست . ه اصلت وفا کنیخواهی بدري؟ براي اینکه میدري، چرا میهویت شدگی را مییک هم

.خواهی به آن بله وفا کنیمی. ماز جنس تو هستگفتی که من

تو می. بینهایتییدانتو می؟ معنیش این است کهدر واقع آن سوال از ما که خدا پرسید تو از جنس من هستی

شدي، از جنس یخ شدي، از جنس درد تو اگر یک روزي به محدودیت افتادي، منقبض . دانی محدودیت نیستی

توانی آن موقع به من وفا کنی، شدي، خواهی فهمید که از جنس منی، از جنس شادي هستی، آرامش هستی، می

بعد بگو اي ساربان مواظب باش، ما داریم . کنیمگوید ما به جاي وفا جفا میهمین االن که می. هایعنی همین موقع
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کهراذهنیمناینکهجايبهما. مان یاد رفتهما اصل. ما وفا یادمان رفته. ا جفا کردیمم. شویماز این مرحله رد می

اضافهیخشبههممقداریکدهیم،میقلمنجمدسطحرويداریمبدهیمقلداغسطحاینروي،استیخلوله

میشویم،میمتوجههمخودمانگوییم،میاینطوريحاال. کنکمکبیاتو.کنیممتوقفبایدرااین. کنیممی

.شنویم

بشویمآگاهماکهاستمنتظرمابامپشتدرخداو. بگیردصورتتواندمیلحظهبهلحظهزناننعرهودرانجامه

فقط،هستشمارويبهتوجهشاو. نیستیبیرونخداسرازوجههیچبه: کهگفتامروزموالناو.موضوعایناز

دریایییکو،شدخواهدپیروزانسانکهآیهدوتاصورتبهکه،گفتهمقانوندوتاازو. مبشویآگاهاَلصال،باید

منعقلکهرسیممیموقعیو. آنجاستمااصلو،برویمبایدآنسويبهماکههستیشاءمایفعلُدریاينامبه

کهچیزهاییتمامکهکنیمپیداراشعوراینو،برسدصفربهمامقاومتوماقضاوتما،ذهنیمنقدما،ذهنی

مرکزماندراندفروریختنحالدرکهرااینهاتوانیمنمیماآفلند،وگذراهمهاینها،دهدمینشانمابهذهن

. هستیمنامیراییجنسازهستیم،وفاجنسازاصلدرما. بدهیمقرار

هوشیاريخودت،جانِجايبهباشمواظباما. نیستفناپذیرشماجانِ. ندارداحتیاججابهشماجانِ: گفت

.ندهیقرارمرکزتدرراآفلچیزهايخودت،

خواستممیوخواندمغزلبیتدوتابیندرابیاتآوردنبدونتقریباراغزلخدمتتان،کردمعرضکههمانطور

هماناشیکی. خواندخواهمراابیاتیابیات،ازبرخیبیشترتوضیحدراالنو. بشودحفظغزلتمامیتاینکه

عشقنعرهاینازاحساسیوشناساییهیچآیاکهببینیمخواهیممیوخوانیممیداریماالنکهاستدهمبیت

عربدهیاعشقعربدهجايبهراذهنیمنعربدهیارا،ذهنیمننعرهوباشیم؟داشتهتوانیممیزندگینعرهیا

:داشتیمباالبیتدر. کنیمصحبتجهتبهراجعاول. بله. نگیریمزندگیمستانهنعرهیازندگی

:دادبالتوبهرفتیهرجهتیکهگفتخواندیم،قبالغزلیدرو، سوبهسوگریزانگشتهبوورنگجهانِازدل

368مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

جهاتتتا بازکشد به بیاز هر جهتی تو را بال داد

یکجهتی،یکیعنیسواست،شدگیهویتهمیکسوگفتمرفتی،سوییهربههوشیاريعنوانبهتویعنی

وقتیهمه،تقریباانسانها،ماازخیلی. آندراستزندگیکنیممیفکرماکهجهاناینچیزهايبهمربوطفکري
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زندگیوبخریمخانهبایدبشویم،داربچهبایدکنیم،انتخابهمسربایدخوبکهکنیممیفکر،هستیمجوان

میهویتهممااینهاباوکنیمجلوهزیبایا،بگیریممدركیاکنیمبزرگراهایمانبچه. باشیمداشتهمشترك

. اندجهتاینها. کنیممیزندگیجستجويیعنی.شویم

اینکنیدمیفکرندارد،زندگیباشدنداشتههمسراگرآدمکهگوییمیودانیمیهمسردررازندگیوقتیشما

بهکندنمیپیداهمسراصالهرکسی. ستااینطورياغلبوداد،خواهدزندگیتوبهمفهوم،اینسو،اینجهت،

ازوتوبرويهرجهتی: گویدمیولی. اینهااستتوهمکهگرچه. استرفتهبادبرامزندگیکهاستناراحتموقع،

. نداديتشخیصرازندگیجايچرا؟. انجامیدخواهددردبهو،شدخواهیسرخوردهبخواهی،زندگیچیزيهر

.بشويیکیخدایااصلیزندگیبابرگرديبایدوهستیزندگیخودت

انسانکهاستیکتاییفضايهمینجهتبی. بشويجهتبیبرگرديتوتادهدمیبالتوبهجهتیهرازبنابراین

باشدهسادهطوربهنبایدشمایعنی. نداردجهتنهایت،بیفضايیکعنوانبهاینو،کندمیبازمرکزشدر

نبایدباشد،فیزیکیچیزیکخواهدمیباشد،باورخواهدمیباشد،دردخواهدمی. بشویدهویتهمچیزي

. شدخواهیدردهایشدچاراي،شدههویتهم. داشتخواهیدهمبوحتماکردید،پیدارنگبشویداگر.بشوید

:گویدمیهمینبراي. نداردامکان. باشدنداشتهدردبشوید،هویتهمکسییاچیزيباشماشودنمی

دردهایتانکهکنیدتوجهبایدشماکنم،میصحبتهمهایندارممنبیت،ایناستمهم، دادبالراتوجهتیهراز

میدستشزند،میدستداغچیزهايبهآدمدهد؟میدردچهبراي. آیدمیشدههویتهمهايجهتاز

تويبگذارندراداغآهنیکموقعآنبعد. زندنمیدیگرسوزدمیدستشچندبارو. زندنمیدیگرسوزد،

! نه: گویدمیدیگر،رفتدردزیرآدمکهبارپنجاه. استهمینطورهمشدگیهویتهم. اندازیدمیفورادستتان

:گویدمیغزلهمینبعديبیت.بله. جهاتبیبهگردمبرمی. استمابسدیگر

368مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خندد عشق بر ثباتتمیگفتی که خمش کنم نکردي

بینفاصلهبهچندبارما. کنیممیخاموشراذهن، هستیمسکوتجنسازمااینکهشناساییازپسگفتیمما

بایدکهفهمیدیم. دادنشانمابهرامااصلفکردوتابینفاصله. آمدپیغامآنجاازدیدیم. شدیمزندهفکردوتا

پوشانندهپردهاینوکنیمفکرتندتند. کنیمدرستپردهیکوبپریمدیگرفکربهفکريازنبایدکنیم،خاموش
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! کهنشدهکنم،میخاموشراذهنمکنم،میخاموش: گفتی. بغلتدرویشمایخاستقرارکهباشدداغزمینهآن

کهشدخواهیبیدارتوکی: کهگویدمیکند،مینگاهرود،میراهبامپشتکهخدا،موردایندرعشق،بنابراین

.درگیريآفلچیزیکبالحظههرکهتوبشوي؟یکیمنبا

مثلها،نقشمثلآدمها،مثلپول،مثلناپایدار،ثبات،بیچیزهايازاینکهبرايپریم؟میفکربهفکريازچراما

که،گویدمیمابهعشقبنابراینبدهند،ثباتتوانندنمیاینها. خواهیممیثبات. خواهیممیهویتبدنمان،

بهکهمن: گویدمی. خنددمیخودشامتدادبهداردخدایاآنخدا،باوحدتدیگر،زندگیباوحدتیعنیعشق

انتظارماازهمخداتوانستیمنمیاگر:کهگفتمابهموالناخواندیم،شعريیکقبالدرضمن. دادماقتدارتو

.توانیمیتو: کهگویدمیداردفَتَحناانّا. نداشت

ندارم،رااشحوصله. کنپیدابروبگوییکنی،پنهاناتاقتويراچیزيیکباشی،داشتهبچهیکمثالاینکهمثل

ثباتمااینکهعلت. داریمحالتیهمچودرستهمما.کندپیداتواندمیاوکهايگذاشتهجایییکبروداگرولی

بهپریممیریزد،میفروداردواستثباتبیچیزیکبهمربوطو،استجهتکهفکریکازکهاینبراينداریم

هویتومهروعشقوثباتوپایدارياالصولعلیماچیزهااینازوریزدمیفروواستثباتبیکهچیزيیک

خواهی؟میاینهاازايرفتهشمام،اایستادهاینجامن: گویدمیخندد،میهمخداو. خواهیممی

وبشودمشخصاند،مهمبسیاربسیارکهسوهابهرفتناینومستانهنعرهایناینکهبرايخوانممیبیتچند. بله

نعرهشدهگشودهفضاياینوزندگییعنیکندبروزماازاگرمستانهنعرهاینکهکنیمشناسایییکماحداقل

.استذهنیمنمالترساننده،بلندآوازاینکهنهاستخوبنعرهنعره،ایندرضمن. بزند

1594غزل شمارة مولوي، دیوان شمس، 

هان الصال این کاریانالصال اي عاشقان، 

ایمباده کاري است این جا زانک ما این کاره

هستیم،زندگیجنسازکهفهمیدیمامروزما. هستیمحقیقیعاشقما. عاشقانايبیاییدباشیدآگاهیعنیاَلصال

بهبرویماو،شراباو،دمِخوردنباباید. نیستیمذهنجنسازنیستیم،جهاناینجنسازوهستیمخداجنساز

معنیبههماَلصالاَلصال،دوباره،باشیدآگاههان،. عاشقانايبیاییدباشید،آگاهکهگویدمیبنابراینپس. اوسوي

مادوروبراینکهکسانیآيخوریممیناهارداریمکندصداآدممثالمثلعمومی،دعوت،بیاییدهمباشید،آگاه
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اینکارهکهکسانییعنیکاریاناین. کاریانایناَلصالهان،. بخوریمراناهارمانبیاییدهستید،مهمانهستید،

ذهنیمنهرلحظهکهآنهایینه. هستندعشقاهلهستند،تسلیماهلهستند،فضاگشاییاهلیعنیهستند،

.کنندمیبزرگراشان

توجهنیست،تاییدآید،نمیبیرونازگیراشراباین. داردوجودگیراشرابیکاینجااینجا،استکاريباده

درگیرا،یعنیکاريگیرا،شرابآنفضاگشایی،بادانیدمیشماو. نیستجهاناینازنیست،مردمازنیست،

خوبحالتاناگرشما.اندازدمیراشدگیهویتهمراحتیبهکند،میشادکند،میمستراانسانیعنیاینجا

. آیدمیفضاگشاییازکاريباده. اندازیدمیخودتاناصالراهارنجشآنکهبینیدمییواشیواشباشد

جاناودمِاهلهستیم،فضاگشاییاهلهستیم،عشقاهلماهمه. یمااینکارهماهمه. یمااینکارهماکهزان

داشتهذهنیمن. برویمبایداوسويبهدارد،وجوداوسرّمامرکزدرهستیم،قضاقانونزیر. هستیمدهدت

همدیگرانگذاریمنمیکنیم،نمیزندگیخودمان. بریممیبینازرادیگرانوراخودمانکنیم،ستیزهباشیم،

دیدیمرفتیماگر. کنندزندگیهمدیگرانگذاریممیکنیم،میزندگیخودمانبکنیمبازرافضااگر. کنندزندگی

هستند،حسودکهآنها. یمااینکارهماهمه. یمااینکاره. شویممیخوشحالاست،خوشبختاست،خوشحالیکی

.بشوندمتوجهتوانندمیفورا. استمصنوعیکهکنندمیدیگرکاریکآنهاهستند،بخیل

بیایدشدهآفریدهانساناست؟چکارهبفهمدکههستهمهمینبهفَتَحنا،انّاگفتمیکهانسانپیروزيو

باشد،مقایسهباشد،جنگباشد،دعواباشد،ستیزهدردائمانکند،زندگیهمخودشکنند،زندگیدیگراننگذارد

هویتهممتوجهيزودکند،بازرادرونشفضاينه،یاشده؟آفریدهاینبراي. دینداریمماکافریدشمابگوید

بگیرد؟زندگیازراکاريبادهوشودتبدیلاوبهوبیندازدرااینهاوبشودهاشدگی

1594مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

هر سحر پیغام آن پیغامبر خوبان رسد

ایمکالصال بیچارگان، ما عاشقان را چاره

. باشیممانهمه. باشیدباش،آگاهباش،بیداریعنیاَلصال! گفتهاَلصالچقدرامروزببینباشیمآگاهاگرلحظههر

. بگیرندخواهندمیکهآنهاییآورد؟میپیغامهاکیبه. آیدمیزیبایانپیغمبر. آیدمیزندگیازپیغامهرلحظه

وآیدمیپیغمبرآنورازهرلحظه. نیستآنوريپیغامدنبالجمعببینیداینکهبرايکنیم؟احتیاطگفتموالناچرا
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شما. نیستیدذهنیمناصالشما! ذهنیهايمنايبیچارگان،ايعمومی،دعوتکهگوید؟میچه.آیدمیپیام

. رویممیراهشمابامپشتهمما. هستیمعاشقانچارهماو. هستیدزندگیعاشقهستید،عاشق

واقعابیچارگان؟ايمنسويبهآییدنمیچرا. هستممنتانچاره. هستمشمابامپشتمنگویدمیخدایعنی

حاال. فرديهمجمعیهماست،مخربراندمان،بدونکارا،غیرمنفی،بسیارماهايروش. استبیچارهذهنیمن

شما. استمهمخیلی. هستیمخودماندرآنکیفیتوهوشیاريمسئولولیکنیم،کارينتوانیمشایدجمعبراي

نمی. گذارمنمیدیگرانعهدهبهوگیرممیعهدهبهلحظهایندرراامهوشیاريکیفیتمسئولیتمن: بگویید

. نکردهکرد،میرارفتاراینبایدفالنی. بشودخوبحالمتابخندممنبگویدچیزيیکبایدهمسرمکهگویم

.دیگراننههستیدتانهوشیاريکیفیتمسئولشما

1594مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

نعره لبیک لبیک از همه برخاسته

ایممصحف معنی تویی ما هر یکی سی پاره

،معنا استدر واقع می گوید که زندگی است که قرآنِ.خدا استزندگیقرآنوقرآنیعنیمصحفبنابراین،پس

به سی قسمت تقسیم می کردند ،االن هم هست دیگر،قدیم می دانید،همۀ ما سی پاره هستیم.قرآنِ خرَد است

منظور از سی پاره این است که ما قرآنی هستیم که سی ،در اینجا سی پاره.جزءهر یکی را می گفتند،قرآن را

.یعنی ما هم هویت با جهان مادي هستیم.و این پاره ها از هم جدا شده است.پاره شده ایم

من دارم ،من پاسخ دادماگر نمی کنیم باید هی باید بگوییم که بله،یعنی همۀ ما انسانها اگر می کنیم که هیچی

من گردن ،و من چشم.پیروز بکنی،که تو می خواهی ما را موفق کنی،من آگاه شدم،من می فهمم،پاسخ می دهم

یعنی ،اطاعت می کنم و تشخیص می دهم که خرَد برتر تو هستی،فضا را باز می کنم،می گذارم و تسلیم می شوم

هزار تا،با سی تا، عالمت زیاد است،سی.آمدم،یعنی من هم یکتا بودم.دو انسانها سی پاره هستن.زندگی است

پس بنابراین من .و من این را اقرار می کنم.تو عقل داري،من عقل ندارم.تقسیم شدیم،چیز هم هویت شدیم

،که روي تو را ببندم،من پرده درست نمی کنم با فکرم،من از یک فکري به فکر دیگر نمی پرم.حرف نمی زنم

در اختیار ،پر از گرما است،که پر ازشادي است،زمینه تو، یا زمینه زندگیبلکه این پرده را برمی دارم این سطحِ

اقرار می کنم سی پاره .و من می دانم که سی پاره هستم،رویشمن قرار بدهی که من ذهنی خودم را قل بدهم



# Programگنج حضور760برنامه شماره 760

42: صفحه

،این شعور را داشته باشد که سی پاره شده است و قرآن معنا،و بفهمد،بیکل،پس هر کسی بگوید لبیک.هستم

.توجه بکنید که هر چیز مهمی را به قرآن تشبیه می کند موالنا

یعنی اگر شما تشخیص بدهید که این من ذهنی شما .خرَد کُل،مصحف براي همین آمده است یعنی خرَد زندگی

فضا را باز ،من تسلیم می شوم،چشم،چشم،همین که می گویید چشم.انه استاین جزو آن نَعره مست،نمی داند

گشته گریزان سوبه ،دل از جهان رنگ و بو؟گفت چی.یعنی تشخیص می دهید که به سوي اصلتان بروید،می کنم

.سو به سو درد ایجاد شد،گشته گریزان را که گفتیم. سو

نه اینکه با صداي بلند نَعره بزنیم همین که در درون ،نَعره زنان؟نان یعنی چهم نَعره زممکن است بگویی،نَعره زنان

،تو خرَد هستی،تو معنا هستی،سی پاره هستم،من نمی دانم،فضا را باز می کنم،می گوییم چشم،آرام هستیم

یعنی نَعره لبیک ،نَعره مستانه است،لبیکنَعره لبیک.اینها همه نَعره مستانه هستند،من دیگر ستیزه نمی کنم

من دیگر با من ذهنی ام نمی ،من آن هشیاري ام را زنده کردم،من می شنوم،لبیک هم یعنی من پاسخ می دهم

.گفت من می دانم،چون من ذهنی داشتم که لبیک نمی گفت،شنوم

خرَد زندگی .هم چنین چیزي وجود دارداصالً نمی دانند که ،اصالً من ذهنی و من هاي ذهنی ولو اینکه با سواد

فکر .نمی تواند.این می تواند مسایل ما را حل کند،فکر می کنند این فکر که عموماً از کتابها می آید،وجود دارد

،می شنوم،فهمیدم،پس ما باید هی بگوییم.ما می خواهیم خرَد زندگی به ما کمک کند.هم هویت شده نمی تواند

نمی شود بلند شویم حرف .اما این نمی دانم را عمالً باید ثابت کنیم،نمی دانم،م که باید تسلیم بشوماالن می دان

!بله ،آن نمی شود،بعد بگوییم که من که گفتم نمی دانم.بزنیم و ذهن را خاموش نگه نداریم

حسی داشته باشیم که آیا واقعا من که یک،یکی از نَعره هاي مستانه.اجازه بدهید این نَعره الضَیر را هم بخوانم

این .نَعره من ذهنی ام را به عنوان نَعره مستانه.!یا نه ؟من نَعره مستانه می زنم؟درست دارم می روم یا نه

به من ضرر نخواهد ،استنباط و این اقدام و عمل و فکر است که از اینکه من هم هویت شدگی هایم را می اندازیم

براي اینکه من ذهنی بزرگ مرتب تهدید می کند می گوید تو هم هویت شدگی هایت را ،توجه می کنید.رسید

می خواهی از نوکري من در ،گستاخ شدي،افسون می روي.درغزل،در شعر داشتیم.گستاخ شدي،می اندازي

آبرویت می ،کوچک می شوي،خرابت می کنم،تو را تهدید می کنم،من نمی گذارم.بروي به وحدت برسی،بیایی

.من نمی ترسم.شما می گویید بِکُن.هیچ خواهی شد،رود
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یعنی اینها .باز هم نَعره الضَیر را به عنوان نَعره مستانه بشنوید،با وجود اینکه این چند بیت را بارها خوانده ایم

ردید که آن را هم این که شما یک هم هویت شدگی را انداختید دنبال یکی دیگر می گ.محسوس است این نَعره ها

.این نشان این است که نمی ترسید از انداختن هم هویت شدگی.بیندازید

نَعره مستانه ،این نَعره الضَیر است.این است که یک رنجش را انداختید آن یکی را هم فوراً می خواهید بیندازید

این .دمند زندگی را انجام می دهیدنَعره مستانه یعنی شما کارهاي زنده زندگی و خر.این کار زندگی است،است

من روي خودم تمرکز ،من هم به زندگیت نَکش،از من نپرس،که شما می گویید من به کار تو دخالت نمی کنم

انسان هایی مثل ،بعضی نَعره هاي مستانه محسوس نیست،این هم نَعره مستانه است که محسوس است،کردم

.لکه انرژي هاي خاصی به این کائنات می فرستندموالنا فقط این غزل را نمی گویند ب

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلغیر نطق و غیر ایماء و سجل
آنها هم نَعره .صد هزار جور از مرکز ما برکت پخش می شود،یعنی غیر از حرف زدن و ایما و اشاره و نوشتن

یک دفعه ،گرچه که وقتی در حضور انسانی مثل موالنا هستیم.ما نمی توانیم آنها را کشف بکنیم.مستانه هست

خیلی ها هستند ،فقط موالنا نیست.ارتعاش زنده زندگی به دل ما می زند،می بینیم دل ما دارد زنده می شود

ن خودشان به زندگی زنده هستند و روا داشت زندگی را به اینها چو،صحبت می کنند،وقتی اطرافشان هستیم

،فوراً ارتعاش زندگیشان،به زندگی مرتعش هستند،همه دارند و زندگی خودشان را در دیگران شناسایی کرده اند

.به ارتعاش در می آورند،این سرّ ما را که در مرکز ماست

3339مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هین بِبر که جان زِ جان کندن رهیدالضَیر بر گردون رسیدةنعر

هیچ ضرري به ما نمی :ساحران با بانگی بلند که به آسمان می رسید گفتند،یعنی جادوگران فرعون می گفتند

ین توجه می کنید هم.دست و پاي ما را قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یافت،حال اینک اي فرعون.رسد

من ذهنی بزرگ می خواهد حتی به ،یا در این راه حرکت کنید،که شما بخواهید یک هم هویت شدگی را بیاندازید

تهدید بکند که ،مانع ایجاد بکند،که نگذاردیکی را می فرستد سراغتان،آدم هایی که اطراف تان استوسیله

می ،تهدید کن:شما می گویید.من خارج می شويهم هویت شدگی ها را بیندازي که از زیر کنترل ؟ کجا می روي
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اگر .من نمی خواهم،این ها حیثیت هاي بدلی است؟می خواهی حیثیت مرا کم کنی؟خواهی مرا بی آبرو کنی

.این هم که آیه اش هست.بله.و این از فضا گشایی به دست می آید.بتوانی بگویی این نَعره مستانه است

50، آیه )26(قرآن کریم، سوره شعراء

ربِّنَا منْقَلبونَٰ◌ إِنَّا إِلَىۖ◌ قَالُوا لَا ضَیرَ 

.که به سوي پروردگارمان بازگردیمهیچ زیانی ما را فرو نگیرد: گفتند ساحران

مندردو،اي دردي که این جهان را فرا گرفته است،اي من ذهنی بزرگ،شما هم می گویید که اي فرعون بزرگ

منبگذاري؟خواهینمیتوبیندازي؟خواهینمیتو،بیندازمرادردمخواهممیمن،توستازيازیرمجموعههم

.شوممیزندهخدایمبهمنبلکهرسدنمیمنبهضرريهیچواندازممیمن،توازترسمنمی

3340مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زییماز ورايِ تن، به یزدان میایمما بدانستیم ما این تن نه
کهباشیدمطمئن.کنتهدید،کندمیتهدیدذهنیمناندازیممیراشدگیهویتهموکنیممیبازرافضاوقتی

خواهیدمیرامرکزتاندیگر بخشیدمیراکسییااندازیدمیاصطالحبهراباورهاباشدگیهویتهموقتیشما

کجاازمن:گویدمیمثالً.گذاردنمیترسآن،دهدمیرخشمابهترسییک،شدگیهاهویتهم،کنیدتمیز

من.بروددردستماززندگیفرمان،کنمگمراخودممننکند،اینهابهچسبیدممناست؟درستراهاینبفهمم

میدستمازامورشیرازهاینها،استمناختیاردرخانه،کنممیکنترلراامبچه،کنممیکنترلراهمسرماآلن

.کنیممیزندگیخداباذهنیمنورايازونیستیمذهنیمناینماکهفهمیدیمما.نترسید،ترسیدمی،رود

راتوهماین،کردیمجدااوازراخودمانتوهمیبطورما،نیستماازجدااوموقعچیهکهفهمیدیمامروز

.پیوندیممیاوبهدوبارهما،استتمامکاربشناسیم

3341مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

آن را که ذات خود شناختاي خُنُک
اندر اَمنِ سرمدي قصري بساخت

،ذهنیمننه،شناختخداازقسمتیکهخدائیتوهشیاريعنوانبهراخودشذاتکهکسیحالبهخوشا

برايمسکنییکابديلحظهایندرو،بشودآگاهابديۀلحظایناز،لحظهاینبهبیایدآدمیچنیناگربنابراین

هموقتیباشدیادمان.بکنیدراکاراینبایدهمشمایعنی.حالشبهخوشا،استخوبخیلی،بسازدخودش
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نگهزماندرراماکهچیزيآن.لحظهاینبهآییممی،شویممیجمعهمزماناز،اندازیممیراشدگیهاهویت

،شویممیجمعیواشیواشاندازیممیکهرااینها.هستندشدگیهاهویتهماین،آیندهوگذشتهدرداشته

،رودمیبینازقضاوتد،اندازیمیراشدگیهاهویتهموقتی.کردیمپیداعمقلحظهاینيتوبینیممییکدفعه

هویتهمازهممقاومت،استهمینبرايهمستیزه.ذهنبراساس،شدگیهاستهویتهمبراساسقصاوت

ازغیرعملیشناختکنیدتوجه.نیستشدگیهویتهمجنسازفهمیدکهکسیحالبهخوشا،شدگیهاست

.نشودایجاداودرتغییريهیچولی،کندحفظتواندمیآدمرااینها،استذهنیشناخت

3342مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پیشِ عاقل باشد آن بس سهل چیزو مویزکودکی گرید پیِ جوز

یک،پولمقداریکبرايهمسالهشصتکودكیک،کندمیگریهکشمشوگردوبرايکودكیکگویدمی

افتادهپاپیشچیزهاياینهاشدهزندهزندگیخردبهکهکسیخردمندپیشاما،کندمیگریهمقامیک،خانه

.هستند

3343مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

طفل کی در دانشِ مردان رسد؟پیشِ دل، جوز و مویز آمد جسد

کشمشوگردو،بشویمهویتهمآنهاباتوانیممیماکهجهانیاینچیزهاي،شدهگشودهفضاي،اصلیدلپیش

میشمادوبارهخواندیمامروزکهغزلیاینبا.استجهتایناستسواینکهداندمی،هستندجسمجنساز

بهو،دهدمینشانشمابهذهنکهاستچیزيهرمویزوگردو؟مویزوگردوسويبهجهت؟بهبرویدخواهید

رافضا،باشدنشدهبالغوباشدطفلانساناگراما.بشوهویتهماینبابیا،هستزندگیاینتويگویدمیشما

.فهمدنمی،باشدنکردهباز

.رسدنمیپختهمرداندانشبه،استسالشپنج،استسالشچهارکهطفلی،زندمیمثالراطفلبنابراین

حضوربهولیداردسالدهکهانسانیاندازهبه،داردذهنیمنهنوزکههمسالهشصتپنجاهانسانیکبنابراین

مویزوجوزهمینبهمربوطفکرها،پرندمیسرشدرهمسرپشتفکرهایشاینکهبراي.داندنمی،هستزنده

.هستند
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3344مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر که محجوب است، او خود کودك است

مرد آن باشد که بیرون از شک است

میدرستپردهیکفکرازپسفکروفکرآنبهپردمیفکراینازچی؟یعنیداردپرده،داردپردهکهکسیهر

وقتی.استباشعوراستخردمند،زندگیۀزمینوهشیاريۀزمین،مابغلطیماستقرارکهايزمینهآنروي،کند

ماکه،هستندچیزهادید،هستندشدگیهاهویتهمبهمربوطفکرهااین،گیردمیراآنرويفکرازبعدفکر

یعنیمرد،نشدهبالغیعنی،استکودکیاوخوداستمحجوبکههر.داریمراآنهاعقلو،داریمراچیزهادید

باورهاییبراساسمایعنیذهن.استشکفضايذهناینکهبراي،استذهنازبیرونکهاستکسی،بالغانسان

هستندماعملوفکرۀپایآنهاوگیریممیتصمیموبینیممیداریمهویتیمهمآنهاباوهستندمامرکزدرکه

.کنیممیتقلیدکهاستهمینبراي.داریمشکهمیشهما،آفلندچیزهايوندارندریشهچونآنهاو

آنهامثلهمما،کندمیکارچهجمعآقا،کندمیکارچهجمعببیندکندمینگاهبنابراین،داردشکذهنیمن

جمعکندمیاشتباههمیشهجمع.کنیمجداجمعازراخودمانتوانیمنمیمااستسالمخیلیحالتاین،ردیگ

بهشدهزندهجمعِمگر.نبوداینطوريوضعمانکهرفتندمیاگر،رودنمیدرستیراهجمع،استشکدرهمیشه

.کندمیفرقجمعآن،باشندخدا

یعنیترازو،جبرانقانونترازوآیینه،تراروآیینه،جبرانقانونو،کردیدکارخودتانرويمدتهاشمااگر

بازرافضاشما.دهدمیزندگیکههستتشخیصییک،دهدمیذهنیمنکههستتشخیصییک،تشخیص

؟چرااستسازندهآنبراساسکارواست زندگیترازويِ،استترارو،فضاآنتشخیص،شویدمیآیینهکنیدمی

خواهددرداین،کنیعملوفکرورافضاببندياما.داشتنخواهددردآن،عملتانوفکربهریزدمیزندگیخرد

.داشتنخواهداثر،داشت

انسانپختهانسان،مردوزن،نیستمرداینجادرمرد،باشدآنمرداستکودكخوداواستمحجوبکههر

مرد،ندارندفرقهمبازنومرد،شدخواهدپیروزمردنه،شدخواهدپیروزانسانگفتهستیادتان،انسان،بالغ

،زندگیشوندمیدوهرعقببیایند،زنشدهآنمردشدهاینهستندهشیاريدوهر،نهدارند؟فرقهمبازنو

.مردیکیبشودزنیکیباید،هستندخدائیتدوهر،خدائیت،هشیاري
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4624مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خامشی تلقین بودبحریان را این خموشی مرکب چوبین بود

مستانهةنعرتواندمیاین،باشدساکتذهنیعنیخموشیخود،کنیمصحبتخواهیممیمستانهةنعربهراجع

داشتهچوبینمرکبباید،کندحرکتخواهدمیدریاتويکهکسی،استقایقشبیهخموشیگویدمی.باشد

یکتاییدریايبه، ذهندریعنی،کنندزندگینبایدخشکیدردانندمیکههستندانسانهاییبحریان.باشد

،خوانیدمیراموالنا،کنیدمیگوشبرنامهاینبهکههستیدبحريشما،هستندبحريکهینکسابراي.بروند

. شوندمیخاموش. گویدآیند گوش بدهند کی چه مییعنی به وسیله فکر و ذهن نمی. شان خاموشی استتلقین

پس خود خاموشی . گوید چکاره هستند، کی هستنداین خاموشی و سکون به آنها می. کنندمیذهن را خاموش 

.نعره مستانه است

بحریان را خامشی تلقین بوداین خموشی مرکب چوبین بود

4625مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زندآن سو میهاي عشقنعرهکندهر خموشی که ملولت می

خاموش بخاطر اینکه اینها را . یعنی هر خاموشی مثل موالنا، موالنا این همه شعر گفته ولی تخلصش خاموش است

زند و ما وقتی با من کند، براي اینکه من ذهنی دائماً حرف میهر خموشی که تو را ملول می. آورداز خاموشی می

مان خاموش باشیم، حوصله. توانیم خاموش باشیمحرف بزنیم، نمیکنیم که هی باید ذهنی همراه هستیم، حس می

. در حالی که خاموشی بهترین حالت است. رودسر می

زند، رود، براي اینکه حرف نمیات سر میکند، حوصلهگوید هر خاموشی مثل موالنا که تو من ذهنی را ملول میمی

پس هر . هاي عشق آن طرفی استپس خاموشی، نعره. زندهاي عشق آن طرفی را میدر واقع با خاموشی نعره

ها این تلقین. موقع شما ساکن بشوید، خاموش بشوید و ذهن را خاموش کنید، بدانید که این هم نعره مستانه است

. کندشما را به اصل خودتان هدایت می
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4626مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خامش چراست؟! عجب: گوییتو همی

گوشش کجاست؟! عجب: گویدهمیاو 

گوید که عجب این موالنا چرا خاموش است؟ این انسانی که مرکزش بینهایت شده، چرا خاموش یک من ذهنی می

تو . صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. زند؟ براي اینکه حرف زدن که فقط با حرف نیست کهاست، چرا حرف نمی

پس این گوشش کجاست؟ کر است : گوید کهبه انسان خاموش میگویی که این چرا خاموش است؟ آن موالنامی

خواهد همین حرفهاي معمولی را می. خواهد بشنوداین؟ یعنی انسانی که من ذهنی دارد، با این گوش حسی می

چی شده و سیاست چی شده و فالن کس چی گفته و کجا جنگ شده و چند نفر مرده و چی می شود و . بشنود

. خواهدفهمیم و اینها را میي است و ما که نمیوضعیت چرا اینطور

گوید که این گوشش کجاست، من از آنور دارم مرتب انرژي بنابراین آن موالنا و انسانی که به زندگی زنده است، می

خواهم مرکزش را باز کنم، من خواهم دلش را به ارتعاش در بیاورم، من میآورم، من میآورم، شادي میمی

توانی به خردي که توانی بینهایت بشوي، تو هم میه او بگویم که تو هم از جنس عدم هستی، تو هم میخواهم بمی

ات کجاست؟ دهی؟ گوشچرا گوش نمی. کند، دسترسی پیدا کنیهمه کائنات را اداره می

4627مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هستند کَرسمرتیزگوشان زین خبرمن ز نعره کَر شدم، او بی

. ولی این خبر ندارد، این من ذهنی. فرستم، کر شدم خودمزنم، انرژي میمن از بس نعره مستانه می: گویدمی

از این قصه، . تیزگوشان کسانی که گوش حسی دارند فقط. تیزگوشان، تیزگوشان در اینجا من هاي ذهنی بگیریم

در . نود، چرا؟ براي اینکه در مرکزشان باور دارند به جاي عدمیعنی فقط حس هایشان می ش. از این راه کر هستند

خواهند به وسیله پنج تا حس و فکرها هویت هستند و میبنابراین با آنها هم. مرکزشان فکر چیزهاي بیرونی است

. ثمر استچیزي را بشنوند و آن هم بی

که موثر نیست که، آنها عقل ندارند هویت شدههویت شده و باورهاي همهشیاري جسمی ما و عقل چیزهاي هم

ولی شما هر موقع . شنودتوانند از طریق خاموشی هم نعره مستانه بزنند که من ذهنی نمیپس انسانها می. که
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بینید که یک خردي شوید، میوقتی خاموش می. خواهید ساکت باشیدکنید، میدیدید که میل به خاموشی می

شوي، و به آید انگار، داري یواش یواش به اصلت زنده میفکرهاي جدید میآید، یک آید، یک خالقیتی میمی

زنم که شما ببینید که نعره مستانه به چه صورتی من دارم فقط مثالهایی از موالنا می. رويسوي اصلت داري می

. شود و موالنا چه مثالهایی زدهظاهر می

***پایان قسمت سوم *** 
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بهتوجهباو.کردخواهدپیروزذهنیمنبهراماخدا:کهگفتاولبیتهمانکهخواندمشمابرايغزلیامروز

اینهاو،روندمیبیشترهايشدگیهویتهمودنیابسويکهذهنیمنبصورتهاانسانفعلیحرکتجهت

شدگیهویتهمبهانسانپیروزياینکهدادهشدارو،کرداستفادهالصالکلمۀازموالنا،شوندمیدردبهتبدیل

وفعاالنهشرکتمستلزم،شدنزندهخدانهایتبیبههوشیاريبصورتوبرگشتنوگذشتهدردهايوها

دردوزحمتبدونواتوماتیککاراین،کندمیتصورذهنیمندرانسانکههمینطورو.هستانسانهوشیارانۀ

.نیستندکارایندنبالهاانسانو،شدنخواهدانجامهوشیارانه

بصورتماتکتکبههمینطوروخداستبهخطابو،کندمتوقّفراکاروانکهخواستساربانازنتیجهدرو

و،دنیاستبسوي،استغلطجمعیمنبصورتیاشخصیزندگیدرکنیمیحرکتکهمسیريکه،هوشیاري

رفتنخوندرراهاینگفتو.کندحرکتدیگريجهتدربرگرديوارمجنونو،کنیمتوقّفراحرکتاینباید

کجاکهگفتخواهندمردم،استخودرويتمرکز،استذهنیمنبهشدنکوچک،استهوشیارانهدرد،است

خودتالگوهايباکردهتعیینجامعهکهحدوديوحداز،رويمیاضافه،رويمیگستاخاینقدرچرا،رويمی

؟رويمیداريکجا،رويمیفراتر

بحرتازندگیجذبباوعشقیعنیدلآتشنیرويبادلفرشرويبایدما:کهگفتدادجوابهمخودشبعد

شدگیهویتهم،صفرذهنیمنحالتو،کندمیخواهدمییابخواهددلشکاريهرخدایعنییشاءمایفعل

استفادهجبرانقانونازو،ایمکردهپیدارازندگیترازويوایمشدهآیینهکهحالیدرصفرهايقضاوتوصفر

.برویممی کنیم

میبازفضایییکانساندلدرو،آیدمیزندگیازپیغامیدمهرکهگفت،مرتّبانسانکهگفتکاراینبرايو

راحرکتاینوپذیردمیراجنسیتاینانسانو،منبسويبیاوهستیمنجنسازتو:گویدمیآدمبهو،شود

سطحیکرويبهاوخوردنقل بهکردیمتشبیه،استیخگلولۀبصورتکهذهنیمنازانسانرفتنو.پذیردمی

بهصورتییکبههمبخاراینو.ماندنمیهیچیماازو،شودمیبخاریخمدتییکازپسکه،آهنیداغبسیار

.زندگیباشودمییکتاو،گرددبرمیدریا

یکیوذهنیمنیکی:داردحالتدوانسان.نیستمهم؟چیهماشدگیهویتهمباورهاي؟چیهماظاهراینکهو

دانمنمی،استچیدینشاینکهازنظرصرفهاانسانهمۀیعنیمابامبرخداذهنیمنحالتدرو.حضورهم

و،استذهنیمنمسئلۀهمآن،داریممسئلهیکماهمۀپس،رودمیراهاستچیرنگش،استچینژادش
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اگر.کنداستفادهاوکردنمقرّریاخدالطفاینازبایدانسانولی.بشودموفّقکندکمککهدادهقولهمهبهخدا

گفتآخربیتدرو.مابرايبودهشدارياینو،داردوجودنشودموفّقانساناینکهاحتمالکنداستفادهنخواهد

:که

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گشته گریزان سو به سودل از جهانِ رنگ و بو

جامه دران اندر وفا» !آن اصل کو؟«: نعره زنان که

صحبتآنبهراجعداریمهنوزکه،زدیمهاییمثاللحظهبهلحظهدریدنجامهوعاشقانهنعرةاینتوضیحدرما

یک،داریدذهنیمنمقداریکهماحتماالًو،دادیدقرارنورافکنزیرراخودتانکهشماآیاکهببینیم.کنیممی

زدیمهاییمثال؟بدهیدتشخیصتوانیدمیخودتاندررازندگیمستانۀیاعاشقانههاينعره،هوشیاريمقدار

نمیحس،اندازیممیراشدگیهویتهموقتیکهگفتیم،مثالًبودالضَیرنعرةاشیکی.متوانیمیکهشدمعلوم

:خوانممیشمابرايهمدیگربیتیکاالن.خواندیمهمدیگرموردچندو.رسیدخواهدمابهضررکهکنیم

2811مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هاي ال اُحبّ الْافلیننعرهشد صفیر باز جان در مرْج دین

که من افول کنندگان را دوست ندارمچمنزار دین فریاد بر می آوردشاهباز جان در 

کهباشیدداشتهراعمیقدركایناگرکشیدمیعاشقانهنعرةبفهمیدتوانیدمیشما:کهبگویدخواهدمیپس

گویدمی.آوازیعنیصفیروچراگاه،زارچمنیعنیمرج.ندارمدوستراآنهاوشومنمیهویتهمآفلینبامن

افولبسويشمااگریعنی.ندارمدوستراکنندگاناُفولمنکه،آوردمیفریاددینچمنزاردرجانشاهباز:که

سو: کهگفت،کندمیبیانراآخربیتآنواقعاًبیتاینکه،نرویددهدمینشانذهنکهچیهریعنی،کنندگان

بازرافضا،هستمیکتاییفضايدربنابراین.سوهابهرفتنازشدمگریزاناالن،کشیدممیدردورفتممیسوبه

.استاصلیدینشدهگشودهفضاياین،کردم

دیناینبگوییم،بشویمهویتهمآنهاباومرکزمانبگذاریمماکهنیستباورهاازايمجموعهیکواقعدردین

باوگشودهرافضامرکزشدرکسیهر.استشدهگشودهفضايهمیندینچمنزاریعنیدینمرجبنابراین.است
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شدگیهویتهمبدونهوشیاري،استهوشیاري،دیگراستبازیعنی،استشاهبازو،دارددین،استیکیخدا

.ندارمدوستراآفلینمن:زندمیفریاداینطوريیکتاییفضايدردینچمنزاردرپس

میداریدمستانهنعرةپس،نداریدآفلینبهمیلکهبینیدمیاگر.ببینیدخودتاندربایدرااحساساینشما

جهانایندرسوییهراینکههمبله،رامستانهفریادهم،کندمیتعریفراواقعیدینهم،استمهمبیت.زنید

:اینستآنوخواندیمبارهاکهآوردمیآیۀیکازهماینبله.استآفلینجنساز

76، آیه )6(انعامقرآن کریم، سوره

فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحبّ الْآفلینَذَا ربِّی ٰ◌ قَالَ هۖ◌ کَوکَبا ٰ◌ فَلَمّا جنَّ علَیه اللَّیلُ رأَى

فرو شوندگان را دوست : گفتچون فرو شد،. این است پروردگار من: گفت.اى دیدچون شب او را فروگرفت، ستاره

.ندارم

فروگفتکردافولیعنیشدفروچونمنپروردگاراینستگفتدیدايستارهگرفتفرورااوشبچونیعنی

،باشیمطوريآنبایدمایاخلیلکهستااین،استمهمهمخیلیکهآیهاینمعنی.ندارمدوستراشوندگان

اینچیزهايباشدهویتهم،آمدشمابصورتیاخلیلبصورتهوشیاريوقتییعنیگرفتفراشبوقتی

اینکلّدر،دیدايستاره،استشبفضايذهنفضاي.شدذهنواردیعنی،شدشبچیزتاسهآنبا،جهانی

.استمنخداياینگفت،دیدراذهنیمنوقتیو،استذهنیمنهمانستاره

خداتواندنمیگذرا:گفت.گذراستاین،رودمیبینازدارداین، کندمیافولدارداینکهشدمتوجهخلیل

نمیآن،بپرستدخواهدمیو،استمرکزدرکهشدگیهویتهمیاذهنیمناینکهفهمیدبنابراینپس.باشد

بگوییدبایدیعنیبگوییدهمشما.ندارمدوستراکنندگانافولیاراآفلینمنگفتبنابراین،باشدخداتواند

پرستیدنبهیداکردهشروعو،خداستاینایدکردهفکرو،ذهنیمنبنامذهنشبدرایددیدهايستارهیک

یکپس،هستیدستارهاینگیروداریدرنجش،داریدکینه،شویدمیخشمگیناگراستهنوزکههمهنوز

برودمرکزتانازستارهاینتا،ندارمدوستراآفلینمنکهبگوییدباید،ایدگرفتهخداجايبهراآفلستارة

.بدهیدقرارمرکزتاندرراواقعیخدايتا،بشویدگریزانسوبهسو،آنازبشویدگریزان

آفلیننداریدمیلشمااگر،استمیل،استتمایلحالتیکنعرهاین،راندارمدوست،راآفلیننعرةبتوانیداگرو

استجسمیهوشیاريکهراآنهوشیاريو،بنامیدخداراآنباشدگیهویتهمو،مرکزتاندربگذاریدرا
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یااصلتانبسوي،کنیدمیبازرافضاو،زنیدمیمستانهنعرةداریدشماصورتایندر،بنامیدحضورهوشیاري

.رویدمیخدا

استحسرتحالتیک،کشیدمیشماهاموقعبرخیکهمستانهنعرةدوبارهعالماتازیکیکهکنیدتوجهبله

شما:کهگویدمیچهاردفتردرموالنا.نشدممتوجهراچیزهااینزودترچرامناینکهبه،مالمتبدونهوشیارانه

هشتادیعنی.استايکرایهدکّانایناما.استگنجزیرشولی،استذهندکّانهمینکهیدانشستهدکّانیتوي

گنجکشفبراي.کنیدکشفراگنجاین بایدنود سال شما سالهشتادایندر،شماستاختیاردرنودسالسال

برايکنیدنمیو،کنیدمیترمیمشمافکرآنبهفکراینازمرتّبرامغازهتهولی،رامغازهاینتهبکنیدباید

کهدکّانصاحبواستايکرایهدکّاناینکهدهدمیهشدارولی. کنیدجداهمازرافکرتادوبایدکندن

.باشیمزودباید،مردخواهیدروزيیکیعنی،کردخواهدبیرونراشماخداست

رويکردنکاروکردنتوجه،کنیدعجلهکهبعنوانینههمباشیدزودوخواندیمامروزکهغزلیدربنابراینپس

بهزودخواهممیمنکهکندعجلههیذهنیمنبانفریککهداردفرق،موالناراهنماییباصحیحبطرزخود

وکندمالمتولی،بخوردحسرتکسیاگرپس.استذهنیمنآن،دیگرانازبزنمجلوتروبشومزندهحضور

.خوانممیبیتچند،ذهنشدرشدهگمصورتایندر،باشدنداشتههوشیارانهتأسفحالت

2558لوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیتمو

را بر کَنَد از روي کانوین دکان پس ترا بیرون کند صاحب دکان

و،بماندکهنیستنفریکاصالً،میرندمیهمه،کندمیرادکّاناینخدایعنیدکّانصاحبمیریممیوقتییعنی

دکّان،دکّانشدهاین،آیدمیماذهندرکهپیدرپیفکرهايهمیندکّان.داردمیبرمعدنرويازرادکّان

نشانمابهراخودشخدا،دریا،هوشیاريزمینۀوحضورگنج،گنج،بشویمخاموشاگرکهدانیمنمیما.ماست

منایجادباشدهایجادذهنیمنباکهمامسائلخواهیممی،خواهیممینجاتفکرهاازچونولی.دهدمی

و،آنستجزوهمخردکهگنجبهنتیجهدر،اشتباهبهکنیمحلّبیشتريمسئلۀایجادبا،کنیمحلّبیشترذهنی

مرجانبایدهیکردنفکربا،استجهاناینمرجانپربحرکهکنیممیفکرما،منمرجانپربحراي: گفتامروز

اینخدا:گویدمیپس.شدنخواهدحلّاینطوريمامسائل.کنیمحلّرامانمسائل،کنیمپیداجهاناینازراها

.باشیمکردهکشفراگنجبایدمردنازقبل،میریممیوقتییعنیکانرويازکندمیرادکّان
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2559لوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیتمو

کنیگاه ریش خام خود بر میزنیتو ز حسرت، گاه بر سر می

.شويمیناراحتیعنی،کنیمیراریشتو،زنیمیسرتبه،بودهتوبانکرديپیداراگنجکهتأسفروياز

2560لوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیتمو

کور بودم، بر نخوردم زین مکانکاي دریغا آنِ من بود این دکان

ماولی،بودهماباچیزهمه،بودهمابازندگی،بودهماباگنجاینبودهماباخداکهبشویممتوجهوقتیمردنروز

لوواینکهبرايخوانممیمنرااینو.شویممیپشیماندیگریعنی.شودمیبدخیلی،گشتیممیمانذهندر

وسوزوآرزومنديباتوأمهوشیارانه،بیدارانهحسرتاگر،استمانسالهشتاد،استمانسالهفتادمااینکه

میهاموقعبعضیشمازدممثال.استمستانهنعرةاین.استخوباین،مالمتبدون،مالمتبدون،بخوریمگداز

حضورگنجاستسالسهاالن،نشدممتوجهراموضوعاتاینپیشسالبیست،پیشسالدهچرامنکهگویید

.کنممیزندگیدارماستسالسه،فهمیدمرااینها،کنممیگوش

درونفضايگشودنوصحبتوراهایندرشماشودمیمعلوم،زیباستاعترافیکایناستمستانهنعرةاین

،کردندظلممنبهمادرموپدرچراکهبگویدکسییکاگرولی.زنیدمیحرفاینجوريکهداریدصداقتواقعاً

درستیکارآدماین،داردنگهراذهنیمنو،نکردهراکارفالنهمسرمچرا،نرساندندحضوربهرامنآنهاچرا

عملوفکردرزندگیخرداززندگیبهبشویدوصلشمااالنکهبکندتواندنمیدخالتیهیچگذشته.کندنمی

.کنیداستفادهتان

شمابهراپیروزيیکامکردهمقرّرمنگفتهو،یعنیشماستپشتهمیشهشماستبامپشتاوگفتامروزو

یکدرنیامدیمدنیابهپاریسمثالًماچرا:گویندمیهابعضی،گذشتهسختشمابهبچگیاینکهلوویعنی

کارگرمادرمان،باشدمعتادپدرمان،بیاییمدنیابهايخانوادهخانهیکبایدما؟چییعنیآخر،اشرافیخانوادة

داشتهذهنیمنعمرمآخرتابایدمن؟چییعنی،نکندتوجهکسی،باشیمبچهتاهشتهفتموقعآنبعد،باشد

نمیاینها،نه؟استدرستاین.بزرگترخواهروبرادرومادروپدر،خانوادهمالمتبهکنندمیشروع.باشم

.آورندمیبیرونلحظههمینراگنج،استشاندکّانهمهمینوشاندکّانزیرازخواهند
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2560لوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیتمو

کور بودم، بر نخوردم زین مکانکاي دریغا آنِ من بود این دکان

،رامالمتهمین،رادکّانهمیندهیممیادامهمامردنتایعنی،مردنموقعانسانکندمیتأسفاظهاریعنی

گنجزیرشمکاناین،ندیدممکاناینازثَمري،میوهیعنیبرّ.نخوردممیوه،بودمکورولیبودمنمالدکّاناین

باشیدخاموشاینستهمکندن،بکنیم،استگنجزیرشمانذهنایمنشستهاالنکهجاییهمانیعنیاست

.شماببینیدرازیرآن،بشودجدافکرازفکر

2561لوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیتمو

تا ابد یا حسرَتا شد للْعباداي دریغا بود ما را برد باد

.عاصی باید تا ابد حسرت بخورندو در این حال است که بندگان. بردخوددریغا که دار و ندار ما را باد فنا با 

،گذاشتندیگرانرويتمرکز،کردنایجادبیشتريدرد،رفتنذهنبههی،کردنشکایتخوردنحسرتابدتا

کهبدانیدخواهممیفقطمن.استذهنیمننعرةاین،دادنادامهرازندگیاینجوري،کردندراکاراینچراکه

،کناربگذاردراگذشتهکسی؟چیهمستانهنعرةچیه؟ذهنیمنکردنتلفوقت،ذهنیمنعربدة،ذهنیمننعرة

و،بودممقصرمنهمهمسرماززندگیگرفتندرو،بدهندمنبهتوانستندنمیاینازبیشترمادرموپدر

.کندموفّقرامنخواهدمیزندگیو،هستمزندگیخودمنکهنفهمیدم

همسرمازرفتمدرون،اززندگیدریغبیشاديبهیافتندست،کردنعملخردباکردنکار،جبرانقانونبجاي

ازچونیوسف:گفتهمگذشتههفتهوبنشیند،دريهردرکهسگیآنگفتمیامروز.کردمگدائیخوشبختی

مگر:گفتاوبهخداکرد،رهاراخداوکند،میانیپادرمصرعزیزپیشبرودرفت،میزندانازکهخواست،یکی

یکیدامنبهدستاالنچرابیرون؟آوردمچاهازراتوچطوريمنفهمیديتواصالبودم؟کردهکوتاهیچهمن

.بمانیزنداندربایدبیشترسالچندپستو؟شديدیگر

ندارد،فایدهحسرتاینولی.خوریممیحسرتودهیم،میادامهراکارذهندکانتويذهن،درهمینطورماو

منچرااینکهحسرتیکیشکایت،ومالمتانگشتذهنی،منبایکیاست،جوردوحسرتکهبینیدمیپس

بازدرونمدررافضازودترچرانکردم؟واردامزندگیبهزودتررااصولمنچرانفهمیدم؟راچیزهااینزودتر
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بشوم؟مردمگداينبایدکهنفهمیدمزودترچرانکردم؟استفادهزندگیشاديوزندگیخرداززودترچرانکردم؟

:گویدمیاستقرآنآیهیکازهماینبله،است،مستانهنعرهحسرت،اینبشوم؟دنیااین

30، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس

 ادبلَى الْعرَةً عسا حنْ ۚ◌ یم یهِمأْتا یزِئُونَمتَهسی ولٍ إِلَّا کَانُوا بِهسر

اش کردندآنها مبعوث نشد مگر آنکه مسخرههیچ پیامبرى بر. اى دریغ بر این بندگان

میفقطاست،ذهنیمنعربدهجزوهمموالنامثلآدمهائیوپیشوایانازذهنیمنة مسخرکردند،اشمسخره

.بگذاریدفرقشمامستانهعربدهوذهنیمنعربدهبینخواهم

1738ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

جان چو خفته در گل و نسرین بود

چه غمست ار تن در آن سرگین بود؟

.باشدهمکثافاتبینوباشد؟جهانایندرجسمشکهداردغمچهباشد،یکتائیفضايدرجاناگرکهگویدمی

آدم،بیرونیوضعاگرحتیبگیرد،ماازرایکتائیفضايشاديتواندنمیزندگیوضعیت:کهبگویدخواهدمی

هفتهداستاندراینکهکما.باشدونسرینگلدرو.باشدیکتائیفضايدرتواندمیانسانباشد،بدهمآدممحیط

هوشیاريولی،بودآنجااشتنبود،ایستادهشاهپیشعمادالملکامیر،آنوالملکعمادوخوارزمشاهگذشته،

.بودغمگیناشتنبود،شادروحشبود،یکتائیفضايدرروحشاش،

1739ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

کو به گلشن خفت یا در گُولْخَن؟جان خفته چه خبر دارد ز تن
یافته،دستزندگیشاديبهاشهوشیاريباجانش،باکهکسیاست،یکتائیفضايدرکهجانییعنیخفتهجان

حمامگرمخانهدریااستگلشندرکهندارد،اختیاريکهتنایناست،آنکارياصلآن؟داردخبرچهگویدمی

مهمبیرون:کهبگویدخواهدمیاست؟بدجايیازیباست؟است؟خوبخیلیجايیعنیبوده،کثیفیجايکه

خیلیهمزیبابیرونِباپاکیزه،بیرونِکنیم،زیباتوانیمنمیرابیرونباشیم،یکتائیفضايدرمااگرکهنهنیست،

ندارم،آرامشمناست،اینطوريمنزندگیوضعیتمن،بیرونچونکهبگویدتواندنمیکسیولی.استقشنگ
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است،ذهندرهنوزهماشخدائیتهم،اشهوشیاريهم،اشهوشکهبداندبایدکسآنبکشم،دردبایدفعال

.بکشدمستانهنعرهتواندنمی

میمابعدچهارواردزندگیآرامشزندگی،شیرینیوزندگیخرداينعرههردرکشیممیکهمستانهنعرهآیا

درگذردمیبداگر.نباشدخوباستممکنفعالموقتا،ولیبله،شد؟خواهدزیبامابیرونما،بعدچهاراینشود؟

.استذهندریعنیاست،گولخنهماندرهمشماجاننیست،یکتائیفضايدرشماجانکهبدانیدحالت،آن

1740ولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت م

نعره یا لَیت قَومی یعلَمونزند جان در جهان آبگونمی
اینیعلمون،قومیلیتیایعنینیاورد،دربهشتازراشمامردمحرف:کهگویدمیاینواست،حالتیکهماین

یکدرمردماینکه،اینبنابرودانند،نمیمردمیاودانستند،میبهترفهمیدند،میبهترمردمایکاشکهنعره،

جمعباکسیهرروید،نمیجمعباشمایعنیکند،نمیمنعیکتائیبهشتبهشدنواردازراشماروند،میجهتی

.زندمیمستانهنعرهآدماینرود،میدرستکهشرطیبهرود،نمی

همبقیهایکاشکهزند؟میچهنعرهیکتائیفضايدرجانیکتائی،فضايیعنیآبگون،جهاندرجاناینبنابر

هرنه،جهنم؟درآنها؟پیشبرومبایدمندانندنمیاگرخوببهشت،اینبهآمدندمیهمآنهاودانستندمی

مردمبهباشدفضاآندرمردم،بخاطرآیدنمیبیرونلحظهاینیکتائیفضايازآید،نمیدربهشتازکسی

.استواضحکند؟درستدردوکنددرستذهنیمنبیایدیابکند؟تواندمیکمکبیشتر

بابدانیم،ماجانودلباکههمین.استمستانهنعرهدانستند،میمنقومایکاشیعلمون،قومیلیتیاة نعرپس

هستند،ذهندرمردمکه،اینهاخوب،کهگوئیدنمیشماباشند،ذهندرمردمکهنداردهماشکالیزیاد،عمق

برومچرامنکمترم؟اینهاازمنمگرباشم،داشتهذهنیمنخواهممیهممنذهن،دربرومخواهممیهممن

اینهاببرم،توانممیخودمباهمرامردممننه،یابرویم،همبابیاینداینهاآیند؟نمیاینهاچرایکتائی؟بهشتبه

نیست،اینهابداند،اینازبهتربایدکهکنمحالیتا،کنمدخالتدیگریکیکاردربروممننیستند،مستانهنعره

:گویدمیاست،قرآنآیهیکازهماین

26، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس

قَالَ یا لَیت قَومی یعلَمونَۖ◌ قیلَ ادخُلِ الْجنَّۀَ 

دانستنداى کاش قوم من مى:گفت. به بهشت درآى: گفته شد
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مردمکاشايکهگوئیدمیکه،گوئیدنمیوبهشت،رویدمیشمابهشت،بهبیاگویندمیلحظهاینشمابهپس

اینوسیعنهایتبیفضايکجاست؟بهشتروید،میتنهاشمانیایند،آنهااگرولیبیایند،همآنهابدانند،بهتر

ذهنمحدودیتازیعنیبهشتلحظه،ایندراونهایتبیبهلحظه،ایندرخدابهشدنزندهیعنیبهشتلحظه،

اینروید،میکهحالیدرنه،بیاورید؟همراهایتانبچهبیاورید؟همراهمسرتانبایدشماآمدن،بیروندردو

اگربگیرد،راشماجلويآنها،نیامدنآنها،نرفتنگذاریدنمیولیبدانید،همشماکاشايزنید،میرانعره

داریمرایعلمونقومیلیتیاۀ مستانة نعراینماصورتایندرنگرفت،راماجلويمانزدیکانیامردم،نیامدن

.زنیممی

دهمبیتبایدتوضیحاتاینباخواندم،راهمهبودم،آوردهآخربیتیعنیدهمبیتفهمیدنبهتربرايکهابیاتی

کهدهیدمیتشخیصآیازنید،میذهنیمنة نعرکیزنید،میمستانهة نعرکیکهباشید،فهمیدهخوبشمارا

زنید،میمستانهنعرهداریدنروید،شماچشمبهسوئیاگرکند،میایجاددردسوئیهرنروید،سوبهسو

نعرهو.استعالیکنید،میراخلیلکارواقعدرنروم،مناست،آفلسواینکهدارد،دردکهسوتشخیص

لحظهبهلحظهبایدهستید،زناننعرههستید،درانجامهکنید؟میچکارداریدشمالحظههرواست،مستانه

بیتچنددومبیتبرايحاالبرگردید،اصلتانبهکهزدن،مستانهنعرهودریدن،جامهحالدریعنیدران،جامه

:بودایندومتبیبفهمیم،خوب، خوانممی

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

پر مرجانِ من، والَله سبک شد جانِ مناي بحرِ
این جانِ سرگردانِ من از گردشِ این آسیا

:گویدمیبلی 

872مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ایم که دلداریی کندما دل نهاده
کشدیا گر کشد به رحم و به هنجار می

قضابهدادندلتسلیم،کنیم،رعایتبایدگفتیمرافیکونکُنقانونقضا،قانونکهباشدیادمانبیتاینمورددر

بحرکهدهیممیتشخیصو،کنیممیصفرمقابلشدررامقاومتما،آوردمیبوجوداواتفاقیهرلحظه،ایندر

میماجانو.نیستمرجانپربحرماذهن.استذهنما،هايشدگیهویتهمفضاينهاست،زندگیمرجانپر
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گشته،میهامرجاندنبالذهنفضايدراینکهبرايحاال،تاشدهسرگردانگفتیمماجانبشود،سبکتواند

: گویدمیداریم،پائینکهاست،کارسختینشانآسیااست؟چینشانهمآسیاو.استیکتائیفضايدرمرجان

نشویم،لهآسیاسنگزیراینقدرزندگی،باهمکاريوهوشیارانهمشارکتباتوانیممیماهستید،آسیازیرسنگ

.کردخواهدپختهرامادردوزحمتافتاد،خواهیمزحمتبهنشویم،تسلیماگرولی

رودمیراهمابامپشتکند،میکهبکند،دلداريکهخدا،یعنیدلدار،بهایمنهادهراماندلما: گویدمیپس

ونکنیممقاومتمااینکهبشرطبشویم،موفقماکندکمکخواهدمیهمیشهخداهمیشه،داردهمخوبقصد

اندازهکشخطآنباهمراهایشوکمکنگیریم،اندازهونشناسیمراخدامانذهنکشخطبانکنیم،قضاوت

نمیماکهکُشدمیچنانآرامآرامرامانذهنیمنولی.رامانذهنیمنکُشد؟میراکیبِکُشد،اگر.نگیریم

پزشکیکمثلکهداندمییعنیدارد،رحم.کُشدنمیدفعهیکراحت،قضا،قانونباکُشد،میهنجاربهفهمیم،

نکشیم،زجرزیادماکهخودشقانونبابکُشد،ذهنیمنبهنسبترامابایدجوريچهکهاستاد،یکحاذق،

انجامجبرانقانونکنم،نمیکارفهمم،نمیگوئیمبکنیم،مقاومتمرتبمااگر.کنیمبازرافضاماکهاینبشرط

میهمبهخودتانراهنجارشماخوب،ریزم،میهمبهعمداراترازویمندارم،ترازوشوم،نمیآئینهدهم،نمی

.ریزید

طالبااالنفتحناهاانّااین: گفتولینکرده،تضمیناصطالح،بهاستنکردهگارانتیراموفقیتاینخداگفت

موفقموالنااگرکنممیسوالشماازمناالنموالنا،مثلاند،شدهموفقهاجانازخیلیاینکهبرايشده،نوشته

شمابرايمن: گویدمیبشوید؟توانیدنمیچرابشوید؟توانیدنمیشمااند،شدهموفقبزرگانهمهاینشده،

.کنیدکاربایدمنتهاکردم،مقرّرراپیروزيرا،موفقیت

872مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دهدنی نی که کشته را دم او جان همی
کشدگر چه به غمزه عاشق بسیار می

نمیکند،میزندهرامایعنیدیگر،یماخواندهرااینکهدهد،میجانشادمبلکهکُشد،نمیگویدمینه،نه

میراغمزهددادندلکهعاشقانیدهد،میتکاننازباراابروهایشوقتیگرچهکُشد،میرامانذهنیمنکشد،

اصلیجنسوکنندمیبازرافضاکهدفعهیکداشتندمنکهآنهائیمیرند،میذهنیمنبهنسبتفوراگیرند،

.اوغمزهبامیرند،میذهنیمنبهفورافهمند،میراشان
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872مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

هل تا کُشد تو ر نه که آب حیات امست؟
تلخی مکن که دوست عسل وار می کشد

حیاتآبذهنیمنخداست،زندگیحیات،آباینکهبرايبکُشد،راشماذهنیمنبگذاربکُشد،راشمابگذار

آننیاوردم،دستبهرااینرفت،امشدگیهویتهمرفت،نمآرفت،اینمکهنکن،تلخینکن،اخماینقدرندارد،

دیدخواهیشو،تسلیمتوکُشد،میشیرینیبایعنیکُشد،میوارعسلخدا،یعنیدوست،کهدادم،دستازرا

.خواندخواهمابیاتیهم،بیتاینبهراجع.استمشخص.کُشدمیشیرینیباکشی،نمیهمهوشیارانهدردکه

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

نی نی برو، مجنون برو، خوش در میانِ خون برو
چون برو، زیرا که جان را نیست جااز چون مگو، بی

جهتیبددرمااالننگذر،مرحلهاینازگفتکند،متوقفراقافلهرا،کاروانکهخواستساربانازباشد،یادتان

گویدمی.انداختهراهدیگرجهتدراالنخوببینداز،راهدیگرجهتدر،کنمتوقفراقافلهاینرویم،میراه

اتذهنکشخطبابرو،چونبیوبرو،خونمیاندرنرو،ذهنیمنعقلبابرو،واردیوانهبرو،مجنونمثل: که

اینبله،.ندارداحتیاجاتاقبهاصالاست،اتاقکهباشدذهندرنبایدجانندارد،جاجان،اینکهبراي،نگیراندازه

رااینچندید،کهمدانیدچونید،کهمدانید: گفتمیکهخواندمبرایتانرااشبعديبیتکهبخوانمهمرابیت

مفیدتواندمیکههمبیتیوچندید،کهمدانیدچونید،کهمدانید: کهکنید،تکرارروزهرشایدکنید،یادداشت

:استاینباشد

638مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

متابیدرويمهزنباشیدرويمهچو
مبندیدخویشسرِنباشیدرنجورچو

ماهازاینصورتدرداري،راذهنیمنرويهنوزنشدي،زندهزندگیبهیعنینیستی،روماهنیستی،رويمهاگر

عنوانبهماببندد،راخودشسرِبایدچرانیست،مریضنیست،رنجورکسیاگربرنگردان،رارویتزندگی

اینمریضم؟منکهایمبستهراهوشیاريسرِدستمالباچراپسنیستیم،مریضنه،هستیم؟مریضهوشیاري

.بلهچندید،کهمدانیدچونید،کهمدانید: کهگفتبود،بیتهمیندنبالهکهدور،بیندازبکَنراذهنیمندستمال
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638مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید
مدانید که چونید، مدانید که چندید

آنطوريکنم،میراکارآنبعدشود،میاینطوريبکنم،راکاراینکنی،میمحاسبهاتذهندرچقدر: گویدمی

اینهانیست،اینطوريشوم،میزندهخدابهباالخرهذهن،باهمینطورياینطوري،روم،میروم،میبعدشود،می

.استمادهمالِچندوچوناست،چندوچونهمه

مقرّربشربرايراآشکاريپیروزيخدا: گویدمیاینکهکهبکنیمتوجهچندید،کهمدانیدچونید،کهمدانید

ازوبودنمادهازکهدادهبینشوقدرتبشربهیعنیاست،نبودنمادهواقعدرآشکارپیروزياینبله،کرده،

چشمشبهراخدادوستعینکوبشودرهاباشد،ماديعینکیکاشچشمجلوياینکهماده،بهبودنوابسته

دلمانهنوزذهنماندرهممااست،مادهدلشدراست،مادهحیوان،نبات،جماد،مابوده،مادهحاالتایعنیبزند،

این.استپیروزياینببینیم،خداچشمباوبِکَنیمتوانیممیراماديعینکاینکهاستاینپیروزي.استماده

واقعدراینو،شماچشمبهبزند،کنددرستراذهنیعینککسییکنیست،چندوچونجنسازعینک

ماپیروزيآننیست،.خداستعینکاین:بگویدبعددارد،چندوچونکه،هستشدههویتهمباورهايعینک

.استبیتآنبهدوبارهمربوطهماینبله،.گویدنمیراآنقرآنآیهآننیست،

13مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کندمیهاي عشق مجنون قصهکندنی حدیث راه پر خون می

شویممیمتوجهمابزند،اولحظهیککنیمبازرافضارا،خودمانبکنیمتوخالییعنیبشود،زدهدرستنیاگر

بینیممیپس.خواهدمیهوشیارانهدرداینوبیندازیم،رااینهابایدوداریم،شدگیهویتهمزیاديمقدارکه

هویتهمهوشیارانهوفعاالنهبایدشماکند،نمیدرستخودشنه،کند،میدرستخودشکهبگوئیماینکهکه

.بشناسیدراهاشدگی

میهستیم،اشبچههمماکرده،پنهانجائییکراچیزيیکاینکهمثلماباخداکارکنم،میعرضدوباره

نمیبازيکهبگویماگر:گویدمیگذاشتی؟کجاکجاست؟بدهنشانندارم،حوصلهگویممیکن،پیدابروگوید

پیداکهندارمراجدیتوکوششآناینکهبرايکنی،پیداراآنبرويبایدتوکنیم،میبازيهمباداریمکه،شود
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راهدرزیاديموانعکهشوممیمتوجهکنم،پیداخواهممیوقتی.استسختمابرايکردنشپیداولیبله،کنم،

شناسائیکنم،شناسائیرااینهابایدیکییکیخوبمن،هايشدگیهویتهمهستند؟چهموانعایناست،من

.دردیعنیخونپراست،خونپرراههمینکردنش

منفعلیوضعایننیست،مربوطمابهاصالدیگرکنیم،قبولمسئولیتکهداریممقاومتچقدرماکنیمنگاهاصال

چه؟بعدشبله،ول،وشلآنهمکنم،قبولحاالخوبکردي،خودتکهکنقبولحاالبیاکرده،دیگریکیرا

مننخیرکنی،شناسائیبایدرااینهایکییکیهستی،هویتهمچیزتاپانصدباکننگاهاین،کهاستاینبعدش

ایجادمنرادردهااینهمهکندقبولیکیکهاین.دارددردرفتنبارزیرچونرود،نمیبارزیرنیستم،هویتهم

.دارددرداینمردم،نهبرادرم،وخواهرنهمادرم،وپدرنهخودم،کردم،

باکهکردیمشناسائیوقتیکنیم،شناسائیبایدخواهد،میجبرانقانوناینهایکییکیبهپرداختنآنازبعد

انداختیم،رااشیکیدارد،دردانداختنشبینداز،راایندنگویمیآن،بههستیممعتادهستیم،هویتهمآن

بیندازي،بایددارید،رنجشنفرپنجاهازکنید،نگاهاالنشماها،نیستکمگویندمیاوبههمبعدیکی،آنحاال

رافضاهمینهابعضیبینید،میکنید،میبازرافضاشماوقتیاینبنابراست،آوردردخودشایندیدناصال

راهوشیارانهدردراهخواهندنمیهابعضی.مردنروزشوندمیپشیمانکههستندهاهمینولیبندند،می

.بروند

روزکنید،تحملتوانستیدنمیگرنهودیگر،کنیدمیگوشبرنامهاینبههمینبرايبروید،خواهیدمیچرا،شما

راشدگیهویتهمحاضرهستیداید،کردهقبولمسئولیتشماپسشناسید،میبهترراخودتانشماروزبه

اینم،اشدههویتهممنوهستندآفلاینهاکهبشناسدراشدگیهویتهمکسیهرامروزگفتیموبشناسید

رويندارد،دیگرانبهکارياست،خاموشزند،میمستانهنعرهوشودمیمبدلداردخودشجنسبهدیگرآدم

. کندمیکارخودش

میماست،مثلنپخته،واقعدرخامنخودکهبپزدرانخودخواهدمیکدبانوکهاستنخودداستانازهماینبله،

آنبجوش،پائینبروگویدمیسرشزندمیکفگیرباکدبانووکندمیاعتراضباالآیدمینخودوبپزد،خواهد

:گویدمیاوبهکدبانووبرود،خونپرراهخواهدنمیاینبنابرشود،بپختهبجوشد،خواهدنمیباال،آیدمیهی
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4171مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رنج مهمان تو شد نیکوش دارگوید اي نخود چریدي در بهار

ممکنبگذارید،احترامدردبهشماشده،مامهماندردشدیم،هویتهمچونایم،متوجهکامالماازکدامهرپس

ازکَندنوهستیمهویتهممانه،بگذارید؟احترامدردبهگوئیدمیهستیدمریضشماآقاکهبگویدیکیاست

تودانممیمنبگوکن،بازرافضابگذار،احترامآنبهشماست،مهماندردایناالنو.دارددردشدگیهویتهم

شدهتومهمانرنجگوید،میپس.شودمیتمامدردبروي،توکهکشممیهوشیارانهدردمنهستی،منمهمان

.دارنیکویشبگذار،احترامآنبهخام،نخوداین

4172مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پیش شه گوید ز ایثار تو بازتا که مهمان باز گردد شُکرساز

باراشدگیهویتهمشدحاضربندهاینکهبگویدوشاه،برگردد،خداپیشدرد،اینیعنیمهمان،گویدمیتا

.بگذاردبجایشراتووبیندازدکشیدندرد

4172مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پیش شه گوید ز ایثار تو بازتا که مهمان باز گردد شُکرساز

.استاینطوريکارشاینکهبگوید

4173مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جمله نعمت ها برد بر تو حسدتا به جاي نعمتت، منعم رسد

ووقتیبیاید،دهندهنعمتآنجا،بیایدخدامرکزت،بوديگذاشتهراشدگیهویتهماینشمااینکهجايبهکهتا

مثلگفت،کهخواستیمیزندگیآنهاازکهچیزهائیآنهمهموقعآنشما،مرکزآیدمیخدادهنده،نعمت

آمديمیحالبهتا: کهگویدمیشود،میحسودیشانآنهاروي،میخرگَهشدرخرمثلخوابی،میآندرسگ

دانستی،مینعمتکهچیزهائیآنهمهما،دربآمديمیگویدمیمقامما،دربآمديمی:گویدمیپولما،در

:گویدمیبخوانم،برایتاندیگرابیاتبهراجعهمبیتچندیکبله،.شودمیحسودیشانتوبهآنها
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18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

شدگر قالبت در خاك شد، جانِ تو بر اَفالك

تو چاك شد، جانِ تو را نَبود فناگر خرقه

:گویدمیبخوانیم،توانیممیبیتدویکیاینفهمیدنبهتربرايکهببینیمخواندم،رااین

166مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

به عذار جسم منگر که بپوسد و بریزد

به عذار جان نگر که خوش و خوش عذار بادا

بهدهد،مینشانذهنکهچیزيهمانچیست؟جسمجسمی،هرنکن،نگاهجسمصورتبهصورت،یعنیعذار

باشد،اتجوانیباشد،اتخوشکلیباشد،اتبدنخواهدمیریزد،میوپوسدمیایناینکهبراينکن،نگاهآن

صورتبهکن،نگاهجانتصورتبه.بریزدوبپوسدباشد،اتاستادينقشخواهدمیباشد،پولتخواهدمی

بکَناینهاازومرکزت،بگذارراآنوبشو،زندههوشیاريبههوشیاري،عنوانبهیعنیکن،نگاهاتهوشیاري

مانهوشیاريبهماوقتیاست،قیافهخوشوخوشهمیشهکهبادا،عذارخوشوخوشجان،عذارکهرا،خودت

.ریزدنمیپوسد،نمیاست،شادهمیشهاست،خوشهمیشهاست،زندههمیشهشویم،میزنده

166مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان

که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا

سردیعنیزمستانگفتیم،امروزاست،زمستانذهن،واست،زاغمثلماذهنیمنهمیشه،ابد،تایعنیابدا

ماباتادوایناینکهوجودباذهن،دردازپرسردفضايِوذهنیمنزاغِاینوجودبااست،دردازپراست،

آنجابترسد،تنجهانوزاغشازنبایدکسهیچیعنیباشیم،شادیعنیباشیم،بهاردرماابدتاتواندمیهستند،

عملراآنهاخواندیمامروزکهحرفهائیوبدهیمگوشموالناحرفبهاینکهشرطبه.نیستماهمیشگیجاي

.کنیم
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166مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد
که قوام بندگانت بجز این چهار بادا

تنهمینواقعدرعنصرچهاراست،عنصرچهاربهذهن،فضايوذهنیمنناخوش،تادواینبنايزیرقوام،

رازندگیکسیهرزندگی،شودمیواردبعدچهاراینبهماست،هیجاناتماست،ذهنیجانماست،فکرماست،

وکندمیدرستذهنشود،میناخوشاینها،بابشودهویتهموچیزتاچهارایناساسبرکندبناخودشبراي

خودتاچهاراینازغیرتاست،چهاراینازغیرهستند،تسلیمدائماکهتوبندگاناماکند،میدرستغکال

.بخوانمدیگرغزلازهمبیتدویکیبدهیداجازهبله،است،زندگیخداست،

1177مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جان ما صوفییست معنی دارتن ما خرقه ایست پرتضریب
یعنیتضریبپر،استشکافازپروبفهمیمبهترراغزلکهخوانیممی،استخرقهیکماذهنیمنپس

کردند،میپارهراشانخرقهصوفیانکهبودحالتیوچینیسخن،نمامیمعنیبهتضریب،چاكازپرشکافته،

پارهرامانخرقه،آیدمیاصیلشاديکهگشاییفضااینبابیاییمزندگیشاديوجدبهاینقدربایدمایعنی

تواندمیتضریبو.دهدبنشانمابهراخودش،استزندگیازپر،استزندگیدارايصوفییکماجانتا،کنیم

.بلهآمدههااینوزنیهمبهدووچینیسخنونمامیمعنیبهتضریبگفتمباشد،خرقهکردنپاره

1177مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جان و عشق است تا ابد بر کارخرقه پر ز بند روزي چند
هشتاد نود ایناینکهازقبلو،بیاوریمدربایدزودترچههرومبپوشیبایدروزچند،استذهنکهراخرقهاین

اما. راهاشدگیهویتهمیعنیراذهنیمن،دوربیندازي،کنیچاكبیاوري،درراخرقهبایدشودتمامسال

.استکاربرابدتاتوة زندجانوزندگیباشدنیکی،زندگیبایکتاییحسعشقجان

1177مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

عشق چون آتشی عظیم شراراین جهان همچو موم رنگارنگ
برودسوییهرفکريهرگفتیم،هستندرنگارنگهايموممثلمايهاشدگیهویتهمیعنیجهاناینپس

آتشعشقاماهستند،نرمهااینگویدمی.استرنگیکشدگی،هویتهمیککند،میتولیدآنجارنگییک
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،کنیدمیبازرافضاشمادیگرعبارتبهاست،عظیمبسیاراششعلهوکشدمیشعلهیعنی،استشرارعظیم

تواندمیرامومکهداغ،شودمیبلندعظیمیبسیارآتشیکفضااینازکنید،میبازرافضا،کنیدمیبازرافضا

.کندآب

1177مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

نقش و رنگش فنا شود ناچارموم و آتش چو گشت همسایه

پس،هاشدگیهویتهممومموم،بهبیاوریمبایدراشدهگشودهفضايیعنیراعشقآتش،بکنیمبایدتوجه

میشدهگشودهفضاياینآتشیعنی،عشقآتشۀ وسیلبهچیزهاباوهادردباشدگیهویتهمکهکنیدنگاه

میدرازبشویمتسلیماگر،رودمیمابامپشتدرمعشوق:گفتیعنیند،اهمسایهآتشومومو.بشودآبتواند

.هستهممابهحواسشهممابامپشتدرولیتو،آید

،بشناسدتواندنمیراهایششدگیهویتهمبیندازد،تواندنمیرادردهایشکهبشودناامیدنبایدهیچکسپس

آتشیکهاستاینکارشوساز،شامکانیسمایننه،بدهم،انجامجوريچهراکاراینمناستسختکاراین

راشماتواندمیکهداردقانونیخداکهشنویممیلصال رااشویممیهوشیاراینکهمحضبه،استمومنزدیک

دیگر،گیردمیقرارآتشمعرضدرمومو،چسبدمیمومبهآتشاینشویدمیتسلیمکهلحظههرو،کندموفق

.استسادهخیلیشدنآب

: گفتکهبخوانممهمبسیاربیتاینبرايهمبیتچندبدهیداجازه

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

اياي، بِنماي رو کایینهاز سرِّ دل بیرون نه

هااي، پیشِ تو آید فتنهچون عشق را سرفتنه

خدایعنی،باشیاوازبیرونتوانینمیوکنیمیحملخودتباراخداسرّهوشیاري،عنوانبهتوکهگفت

گفتهمامروزکهموقتی،سطحیطوربهفعالهست،توباهماسرارشوکندمیهدایتراتوواستتوباهمیشه

تودراوسرّکهحاالبنابراینهست،توبااسراراینکهايکردهفراموشبله،باشیذهنیمنتويبایدروزيچند

ترازوباشدیادمانبشويآیینه.باشآیینهکنخاموشراذهن،ببینراهاشدگیهویتهم؟عقببکش،هست

کارایندر.کنیکاربایدکهفهمیمی،آیدمیکاربههمجبرانقانونبشويآیینهبشويترازوو،شويمیهم
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تاآشوبوفتنهبنابراینهستی؟گرانفتنهسرکهگفتبعدریزدمیزندگیخردریزد،میحیاتآبگفتیم

بهاندازدمیآشوبخدایعنی. بودخواهدتوبانکرديرهاراهاشدگیهویتهمونرسیديحضوربهتوکهزمانی

کنممیشکایتمنکهبگوییدنیاییدکنیدتوجه. باشیداشتهشدگیهویتهمنبایدکهبفهمیتاشمازندگی

،ندارمکاريکسیبا،کنمزندگیهمسرمبا،باشمداشتهکوچکیزندگییکخواهممیمنشوممیناراحتمن

. آیدمیآشوب،شودنمیذهنیمنبااینشود،نمی

567مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

برآرد عشق یک فتنه که مردم راه کُه گیرد

به شهر اندر کسی ماند که جویاي فنا باشد

درروند،میگیرندمیراذهنراهمردماما،آوردمیهمهزندگیبه.نیاوردشمازندگیبهفتنهعشقشودنمی

خدا،ذهنبهبرندمیپناهگیرند،میراذهنکوهراهیعنی،گیرندکُهراه،بشودفنابخواهدکهماندمیکسیشهر

درسترااینهامنبابا،خوردهمبهچیزهمهکهبینیدمی،دهدمیپیچییکشماهايشدگیهویتهمآیدمی

همبههااینکهشدچطورمبودکردهدقتهمخیلیبودم،گذاشتهخودشجايسرراچیزهمه،بودمکرده

.ریختهمبهمنزندگی، ریخت

میفتنه،هستیفتنهسرچونگفتکند؟چکارخواهدمی.اندازدمیخداهمین،اندازدمیدیگریکیرافتنه

یکتایی،فضايدرلحظهایندریعنیاندرشهربه،نماندههمشدگیهویتهمیکحتیکهزمانیتا،توسراغآید

.ذهنیمنبهنسبتبشودفنابخواهدو،کندتحملهوشیارانهدرد،باشدداشتهصبرکهماندمیکسی

567مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

زند آتش در این بیشه که بگریزند نخجیران

ز آتش هر که نگریزد چو ابراهیم ما باشد

،ذهن،هافکرۀ بیشبهزندمیآتشخدایعنی،شمابشنویدزندگیزبانازیا،گویدمیزندگیزبانازراهااین

استزندگیدیگر،شودمیشکارذهنیمنذهنی،هايمنمنظور،شوندمیشکارکهحیواناتییعنینخجیران

.ترسندمی،گریزندمی،هستندذهنیمنهااین،خرگوشمثل،آهومثلنخجیرانو،کردشکارششودنمیکه
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هماناینبشناسد،راهاشدگیهویتهم،بکندصبروبکشدهوشیارانهدردونگریزدعشقآتشازکسیهر

.استماابراهیم،خلیلابراهیم، دیگراستابراهیم،استمادوست

استبدنآدانمنمی،استبدمنهمسراینکهنگویید،شمازندگیبهآوردمیآشوبزندگیدانیدمیشماپس

همۀ همکهزمانیتاباشید،برکنارآشوبازتوانیدنمیداریدذهنیمنتادارید،ذهنیمنشمانهاست،بداین

راخلیلابراهیمضمندرندانید،خودهايگرفتاريمسئولونکنیدمالمتراکسیبیندازید،راهاشدگیهویت

میخودتانرافتنهکنید،میبازرافضاشمالحظهایندراگرکهاستایناشمعنی. خواندهخودشدوستخدا

.هستیدخدادوستشما،اندازیدمیشناسید،میراهاشدگیهویتهم،زندگیتانبهآورید

567مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

خمش کوته کن اي خاطر که علم اول و آخر

بیان کرده بود عاشق چو پیش شاه ال باشد

بهداردچرا؟،دیگرکنکوتاهراذهندرزدنحرفکن،کوتاهراصحبتاینوکنخاموشراذهنت: گویدمی

بسکن،خاموشکنی،میدرستذهنیمنکههوشیاريايکن،خاموشذهنیمنايخاطر،ايگوید،میذهن

کههمآخرالست،روزدرایم،شدهجداخداازماکهاستموقعیاولعلمآخر،واولعلماینکهبرايدیگر،است

بیانراخودشاوست،همآخربوده،اواولباره،وداوستکهراآخربیندازیم،راحالشدگیهویتهماگراالن

.بشودالشاهیعنیخداپیشعاشقاگرکند،می

ببیندراگرگبرهیککردن،صفررامقاومتوقضاوتودانستنهمانواقعدر،الشدنترسازنهشدنال

شدنال.شویممیالآید،نمیحرفماندیگرببینیم،راخداهمما.شودمیخشکشود،میالشود؟میچجوري

خردداند،میزندگیکهبداندهرکسی.آمدهبندزبانمآید،نمیبرکاريدیگرمنازیعنیشدن،نیستیعنی

میالباشدداشتهصداقتوبداند،درستاگرداند،نمیذهنیمنواست،زندگیدستعشقاست،زندگیدست

هاتیراینواندازد،میتیرماازلحظههرخداکهدانیدمیشما. استفتنهبهراجعبخوانمهمرااینبله.شود

.آوردمیفتنه
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4579دفتر ششم، بیت مولوي، مثنوي، 

ايهزاران خرمن اندر حفْنهصدايما رمیت اذْ رمیتی، فتنه
درستتیرگذاریمنمیقضاوتومقاومتباماچهگرخداست،اندازشتیروکمانمااندازد،میاوراتیرهمیشه

و.مازندگیبهآوردمیآشوباست،انگیزفتنهایناندازد،میتیرماطریقازخدااینکهحالهربهولیبیندازد،

نهایتبیذهندرهستیم،ماکهايذرهایندریعنی.استمشتیکدرخرمنهزارانصدکهدانیممیما

.امخواندهبرایتانبارچندینراهابیتاینودارد،وجودامکانات

4580دفتر ششم، بیت مولوي، مثنوي، 

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان
هویتهمکهزمانیتاباشیم،توانیمنمیبرکنارفتنهیعنی شما بدانید که از کنیم،میصحبتداریمفتنهبهراجع

هستیمماکهياذرهایندربیرون،بیایدذهنازذرهاینتاباشیمبرکنارتوانیمنمیفتنهازبیندازیم،راهاشدگی

راهاشدگیهویتهموبشویم،تسلیممااگرناگهاناست،پنهانآفتابیکهستیمزندانیذهندرماو

.شودمینهایتبیوشودمیآفتابوبیرون،پردمیذهنازماذرهاین،بیندازیم

4581دفتر ششم، بیت مولوي، مثنوي، 

ذره ذره گردد افالك و زمین
پیشِ آن خورشید، چون جست از کَمین

ازاگرماخورشید.شودمیریزهیکما،وسعتمقابلدرکهکشانهاوآسمانها،،هافلکوکائناتتماموزمینپس
بهتواندمیواستنهایتبیکهجانیچنینیکذهناي:کهگویدمیبعدبیرون،بجهیمذهننهانگاهیاکمین

.دارنگهیرنگرااینتونیست،توشایستهبشود،تبدیلخدا
4582دفتر ششم، بیت مولوي، مثنوي، 

این چنین جانی چه درخورد تن است؟
هین بشو اي تن از این جان هر دو دست

بیوماهستیمکهخورشیديچنینیککهفهمیممیاالنداریممایعنینیست،تنخورددرجانیچنینیک

مهمانیاین،بشومهویتهمهااینباکنم،اضافهحاالرااینفکردرما.کنیمزندانیذهنتوينبایداست،نهایت

باذهنبدهم،نشانکسیبهراانگشترماینبدهم،نشانمردمبهبخرمچیزيیکبدهم،نشانراخودمبرومهم

خداوبشود،تبدیلخدابهتواندمیکهنهایتبیجاناینپس.کردهزندانیخودشدرراخورشیدهابهانهاین
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منايبردار،خورشیداینازدستبنابراینپسنیست،ذهندرماندنشایسته،شودبزندهتواندمیخودشبه

.بلهذهنی،هايمنايذهنی،

18مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

!روي؟روي؟ گستاخ و افزون میگویی مرا چون می
!روي، آخر نگویی تا کجا؟بنگر که در خون می

.بخوانمدارد،بیتچندنظرمبههماین

910مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اندبر قضاي عشق دل بنهادهاندعاشقان در سیل تند افتاده
پسسیل،درکندمیرهاراخودشکند،کارفیکونکنوبگیرد،قرارقضاقانونزیروفتد،ابیتندسیلدرانسان

داردراشمازندگیسیلافتید،میزندگیسیلنیرويزیرپذیرید،میرالحظهایناتفاقکنید،میبازرافضاماش

کندمیهدایتراشمازندگیشاديوزندگیخردپذیرید،میرااتفاقیهرچون،اتفاقاتسیل؟کجابهبردمی

.اوبسوي

911مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

قرارگردان و ناالن بیروز و شب چو سنگ آسیا اندر مدارهم
هویتهمهوشیارانهدردبارویم؟میسوییچهبهداریمقراربیوناالنوچرخیم،میدائماآسیابسنگمانند

اندازیم،میکنیممیشناساییاندازیم،میکنیممیشناسایی،اندازیممیکنیممیشناساییراهاشدگی

آنهادرهشیاريوروند،میبینازهاشدگیهویتهمتمامشود،میتبدیلنرمیبهماهايدرشتیتمامباالخره

.شویممینهایتبیماوشود،میآزاد

1729مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

الست گفتیم از غیب و تو بلی گفتی
چه شد بلی تو چون غیب را عیان کردیم

خواهممیکهاالن.بلهگفتیتو؟هستیمنجنسازتوکهگفتمگوید،میخداجانبازمن: گویدمیاستیادت

ازگفتمبال،: گفتیتوبربکمالستگفتممننه،گوییمیشاهمهچراکو؟توبلیاینکنم،زندهتودرراخودم

آوردمراتوتو،ازکنمعیانراغیبخواهممی نمکهاالنبله،گفتیموقعآنبله،گفتیتوازل؟روزمنیجنس
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میانگاريسهلماکهدهدمینشانراخودشکامالهمابیاتایندرکرده،مقررراموفقیتاینکهو،راههمهاین

بهتوآوردمیاتفاقییکقضاقانونبلی،:بگوتوگویممیمناالنهستی،منجنسازگفتیموقعآنتوکنیم،

اینبرايراتواصالبدهم،نمایشتودرراغیبخواهممیمنشو،تسلیمکنبازرافضابلی،بگونگو،نهاتفاقاین

.مکردیعیانراغیبچونتو؟بلیشدچهبله؟گویینمیچراپساینجا،تاآوردم

226مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بلی: الست عشق رسید و هر آن که گفت

گواه گفت بلی هست صد هزار بال

بلهبایدگوید،میبلهاالنکسیهروبشویم،یکیبایدخداباکهاستموقعی.اوستبهشدنتبدیلموقعاالنو

بله،بگویدکند،صفررامقاومتبایدکردن،مقاومتوکردنستیزهونهبجاي.لحظهایناتفاقبهبه چه بگوید؟ 

حتمابله،بگویدصداقتباکسیاگر.بالستهزارصدشاهدشوگواهنگوید،ذهنبارابلیاگراما.بزرگبلهیک

.دردهاوهاشدگیهویتهمازجدایی؟ی هستندچبالها.بکشدبایدهمراهابال

226مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تو را کند زیركبال درست، و بالدر

خصوص در یتیمی که هست از آن دریا

وداردداروییمصرفکههنددراست،درختیمیوهبالدربالدر،وست،اردهشیارانهدردوبالاین: گویدمی

یکآورد،میآدمیاددفعهیکاست،بالدرمثلهشیارانه،دردیعنیبالگویدمیموالناکند،میزیادراحافظه

زیركراتوخداست،جنسازکهدیآمی یادشواستتمثیل.کندمیزیادراحافظهگویندمیکهاستدارویی

آنازکهیکدانهردیتیم،ردیکتایی،ردآن مخصوصاهشیارانه،دردکند،میبیدارراانساندردپسکند،می

.زندگیبایکتاییحسیعنییکدانهرددریاست،
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