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2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ستانی، چون شکّرست مردنچون جان تو می
با تو ز جانِ شیرین، شیرین تَرَست مردن

بردار این طبق را زیرا خلیلِ حق را
باغست و آبِ حیوان، گر آذرست مردن

مردن وان سر نشانِ زادناین سر نشانِ 
زان سرکسی نمیرد، نی، زین سرست مردن

بگذار جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو
مگریز اگرچه حالی شور و شرست مردن

واللَه به ذات پاکش، نُه چرخ گشت خاکش
با قند وصل، همچون حلوا گرست مردن

از جان چرا گریزم؟ جانست جان سپردن
نِ زرست مردناز کان چرا گریزم؟ کا

برستی، در گلشن است مسکنسچون زین قف
چون این صدف شکستی، چون گوهرست مردن

چون حق تو را بخواند، سويِ خودت کشاند
چون جنّتست رفتن، چون کوثرست مردن

ست و حسنت در آینه درآمدمرگ آینه
خوش منظرست مردن: آیینه بر بگوید

گر مؤمنی و شیرین، هم مؤمنست مرگت
کافري و تلخی هم کافرست مردنور 

ات چنانستگر یوسفی و خوبی آیینه
ور نی در آن نمایش هم مضطرست مردن

خامش که خوش زبانی، چون خضر جاودانی
کز آبِ زندگانی کور و کَرَست مردن
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز2037شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ستانی، چون شکّرست مردنچون جان تو می
با تو ز جانِ شیرین، شیرین تَرَست مردن

توضیحراانسانهلئمسومشکلدوبارهاولبیتهمیندرموالناواست،ذهنیمنبهمردنبهراجعامروزغزل

واستموقتهویتیبافتیکذهنیمنو،کردهدرستذهنیمنجهاناینبهآمدهانساناینکهودهد،می

چونزندگیاي،خدااي:اینکهبهکندمیشروعبنابراین.بمیردبایدکوتاهیمدتازپسآنبهنسبتانسان

مثلذهنیمنبهنسبتمردنپس.بودخواهیمنباتومنجانگرفتنموقعپس،هستیتومنجانگیرنده

مردناینبنابراین،شیرینجانزتوبامنی،باتوذهنیمنبهنسبتمنمردنموقعچونواست،شیرینشکر

کهذهنیمنجانایناز،دهیمیمنبهراتاشاديومنیباتوهر لحظه و،شوممیزندهتوبهدارمواقعدرکه

.استترشیرین،استشیرینخیلینظرمبه

آنکنممیفکرودارمدوستشهمهاینکهجانیازهستمتوباحالیکهدرذهنیمنبهنسبتمنمردنیعنی

همجاناینمنبنابراین.استترشیرینهاشدگیهویتهمبوسیلهشدهتشکیلجانینهمیعنی،هستم

.کنممیرهاراهاشدگیهویت

اینوبمیریمذهنیمنبهنسبتماکهخواهدمیزندگیحقیقتاًکهدیدخواهیم،کنیددقتبیتبهخوباگر

خواهیراذهنیمنجاناینتویعنیستانیمیتوجانچون.کندکمکمابهبکندراکارایناستآمادهلحظه

نگهزندهراذهنیمنو،موضوعاینبهبشومآگاهبایدمنپس.هستیآمادهوبگیريخواهیمیهماالنو،گرفت

.ندارمنگهفعالرانفسموندارم،

بهراماو،بگیردراماذهنیمنجانخواهدمیخدایعنیاوکهفهمیممیبیتاولچهارمیکهمانازپس

ذهنیمنو،هستیمذهنیمنگوییممیاالنکهگرچهکهیابیممیدرهمراحقیقتاینماو،کندزندهخودش

زندهبااستمساويذهنیمنبهنسبتمردنولی.کنیمحفظرااین حالتداریمدوستوداریمدوسترامان

کهبعدیشزندگیهماست،شیرینمردنشهمبنابراینلحظه،ایندراوابدیتواوبینهایتیعنیخدابهشدن

مندرماکهحالتیآنباخردآنآرامشآنشاديآناصالًوماست،سرنوشتواقعدراست،اوبهشدنزنده

.بشویمتسلیمبایدبمیریم،ذهنیمنبهاینکهبرايکهدانیممیهمینطورپس.نیستمقایسهقابلداریمذهنی
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توباکهوقتییعنیتوبا.دهدمیمعنیشیرینجانزتوباقسمتاینکنیم،میبازرافضاوشویممیتسلیموقتی

کهفکرهایمانیامانحستاپنجاینباببینیم؟راخداتوانیممیچجوريمالحظهایندربینم،میراتوهستم،

گشودهفضاياینلحظه،ایناتفاقاطرافدرکنیمبازفضایابپذیریمرالحظهایناتفاقبایدببینیم،توانیمنمی

.ماستبااوهمراهیواقعدرشده

متوجهموقعآنوهستیم،اوباماشد،بازلحظهایناتفاقاطراففضاشدیمتسلیموقتیبگوییمتوانیممیپس

همشیرینهمچوناست،شیرینخیلیذهنیمنجاناینکردیممیفکرذهنیمنبعنوانکهگرچهکهشویممی

کهکنیدتوجه.استترشیرینخیلیذهنیمنجانآنازاو،بهشدنزندهیواشیواشاوباهمراهیبلکهنیست،

:بدهمتوضیحدوبارهونیستجسمبهمردنمردن،ازموالنامنظور

تجسمنزدیکترینندارد،فرمخداندارد،فرمهوشیاريجهان،اینبهآیدمیانسانبصورتخداامتدادهوشیاري

جايخالی،جايیعنیخألگرفته،فراراجاهمهخألزمینجوبااليبرویماگرخألاست،خألیااستعدمآنبه

تواندمیجهاناینبهآیدمیوقتیکهچیزنهایننیست،چیزجنسازمااصلوخدابنابرایننیست،چیزخالی

درستراخودمثلیعنیهمانیدنهمانیدن،گوییممیاصطالحاًبکند،هویتتزریقفکريهايواحدبهذهندر

چیزهايبهمربوطکهفکريفرمهايبهفرم،بیبصورتجهاناینبهآییممیکهخداامتدادبصورتماپسکردن،

عمدتاًاست ومهممابرايکهچیزيهریاپولیابردارمانوخواهرمادرمان،وپدرتصویرمثلهستندجهاناین

.کنیممیتزریقهویتاینهابهدردها،وفیزیکیچیزهايفکرها،:چیزتاسه

جنسازکنیممیراکارایناینکهمحضبهواینهابهدادیمراهویتمانکه ماگوییممیگیریممیرااینهایعنی

یعنیکردندرستراهمانکنیم،میدرستراهمانیعنیشویم،میهمانیدهگوییممیاصطالحاًوشویممیاینها

نیست،خودشماننددانیممیحقیقتاًخودشماننداینولی.کرددرستراخودشمانندچیزيآمدخداامتداد

هوشیاريکهحادثچیزاین.هستیمخداجنسازهستیم، ماقدیمجنسازماواست،حادثجسمیکاین

شویممیهویتهمکهچیزيهربایعنی.گیردمیاختیاردررامادیداینذهنیمننامبهکرددرستاالنهمین

دهیسازمانرامانبیرونیزندگیدید،آنمحورطبقبرودیدآنبادید،آنماما،مرکزعینکشودمیرودمی

.استهاشدگیهویتهماساسبردیدنیستخداییدیداینکهبراياستغلطدیدکنیم،اینمی
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اینوایم،شدههویتهمآنهاباکهاستچیزهاییعقلبراساسمابیرونیزندگیازماسازماندهیبنابراینپس

پیغاممابهاستقراردردهاوکند،میایجاددردبزودياست،حادثچیزیکدیداست،مصنوعیدیدکهدید

جسمآنطریقازوایم،کردهدرستجسمیکماکهشویممیمتوجهماتدریجبهاست،غلطدیداینکهبدهند

زده،مادلچشمبهماديهايعینکذهنیمن.استذهنیمنهمانجسمآنوکنیم،میادارهراخودمان

دردخداآتشخدا،نارگذاشترااسمشکهدیداینو.بینیممیآنهاعینکبابینیم،نمیخدادیدباماکهبطوري

.کندمیایجاد

آنبابایدماحضور،هوشیاريیاخدانوراصطالحبهنامبههستدیگريهوشیاريیکهستدیگرينوریک

شروعذهنی،مننامبهنیستماديجسماینکهشدمتوجهکهانسانیهربنابراین.ببینیمدرستکهببینیم

منبهنسبتذهنیمنبوسیلهبدانیمبایدذهنی،منبهنسبتبمیریمآنبهاینکهبرايمردن،آنبهکندمی

همانبنابراین.میرندمیذهنیمنبهذهنیمنبوسیلهمردمبیشتر.بمیریمتوانیمنمیخودمانذهنی

ذهنیمندیگر، یعنیحالتیکبهمیرندمیحالتییکازدارند،مینگهزندهرادیدهمانذهنیمنهايخاصیت

.نیستذهنیمنبهمردنکاراینکنند،میعوضفقطراشان

توانیمنمیذهنیمنباخودمانما،بکشدذهنیمنبهتواندمیخدافقطراماکهبیتاینباشدیممتوجهاالنو

دردانیدمیاالنشماپس.باشیتوبایدجانستانندهیعنیستانی،میتوجانچون:گویدمیهمینبراي.بکشیم

شمااگر.کندکاراوبدهیماجازه،بشویمتسلیمبایدکاراینبراي،استخداذهنیمنبهمامیرانندهواقع

کهمندیدعینکدانم،میمناینکهچیست؟ذهنیمنخصوصیاتبگیرید،بکارراذهنیمنهايخصوصیت

راایزديداناییآنورازدانممیمنوقتیو.هستنددرستاینها،زدمدلمچشمبهکه،استذهنیمنعینک

واضطرابگذشته،بهتأسفاظهارمثلنگرانی،مثلترس،مثلدرد،مثلام،کردهایجاددردهاییوخواهم،نمی

مخرببسیارکهگرچه،هستندموجهبسیارذهنیمنبرايهماینهاحسادت،حسنقص،حسآینده،ازنگرانی

.هستند

اگرحاالاست؟درست. هستندذهنیمنمالنیستند،موجهاصالًدردهاوهیجاناتاینکهفهمیممیمااالنپس

راکاراینچراوخودمالمتوفکرهابردنکاربهونگرانیوترسباوخشمباباشیذهنیمندربخواهیدشما

بگذاريراذهنیمنهايخصوصیتاینبایدشما.شودنمیبکشیراخودتاینهاومی شومنکوچکچراونکردم
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استاینماکارتنهاکنم،مالمتنبایدمناستذهنیمنابزاراینبگویی،کنیمیمالمتدیديموقعهرکنار،

زندگیخردشدهبازفضايایناز،کنیمبازلحظهایناتفاقاطرافدرلحظهایندررافضاو،بشویمتسلیمکه

بازندگیکهبدهیماجازهو،باشیمداشتهرامراقبهحالتاین،کنیمنگاهمانذهنبهناظرعنوانبه دائماًوآیدمی

قانونباو،کندمیکاردارداوو،کردیمبازرافضامااینکهو،آیدمیبوجودلحظهایندراتفاقیچهکه،قضاقانون

همراماذهنیمنیعنیمافرمو،کندبازرافضااینمافرمیبیقسمت،شودمیوباشگویدمییعنیفَیکونکُن

.کندکوچک

اگروگرنهبکنیمتوانیممیراکاراینمااستشیرینذهنیمنبهنسبتشدنکوچکوماستهمراهاوچون

شویممیکوچکموقعهر،ذهنیمنبهنسبتبشویمنخواهیمکوچک،کنیمقضاوت،کنیممقاومتبخواهیم

خودمانذهنیمنبهخودمانذهنیمنباتوانیمنمیخودمانمامرد،نخواهیمما،کنیمایجادناراحتیبترسیم

کهبودکلیتوضیحاینبلهبرد،نمیراخودشدستهموقعهیچتیغرا،خویشدستهتیغتراشدکیبله.بمیریم

:گویدمیبعداول،دادممیباید

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بردار این طبق را زیرا خلیلِ حق را
باغست و آبِ حیوان، گر آذرست مردن

هست؟چیذهندرماغذايغذا،سینییعنیطبقبردار،راهاشدگیهویتهمطبقاینکهگویدمیپس

رامردمقدردانیخوریم،میتوجهخوریم،میتأییدداریم،پولباشدگیهویتهمخوریم؟میچیذهن،محتواي

همشماحاال.بردارراطبقاینگویدمیخوریم،میاستذهنیچیزهايهمهخوریم،میرامردماعتبارخوریم،می

اینکهبرايگفته،خلیلگویدمیخواهم،نمیبردارراشدگیهویتهمطبقاینکهبگوییدخدابهاالنحاضرید

یعنیحقخلیلیاخدا،یعنیهمحقخلیل،ابراهیمهمینطورحقدوستیعنیخداخلیلیعنیحقخلیلبراي

نظربهآتشمردنظاهراًگرچه.باشداینطوريبایدانسانهریعنیحقیقی،خلیلحقیقت،دوستیاخدا،دوست

.حیاتآبیعنیحیوانآبشد،حیاتآبوگلستانوباغبهفوراًولیآمد،

همباهاشکهماذهنمحتوايیعنیشدگیهویتهمطبق،بردارندکالًراطبقایناگرکهبگویدخواهدمیپس 

گرچه،بردارندرااینهااگر،شدهتشکیلذهنیمنجداییوهاشدگیهویتهماینبراساسو،هستیمهویت

لطفمابهخواهدمیخدالحظههر،هستیمخدادوستماو،بکشیمهوشیارانهدردبایدما،دارددرداینظاهراً
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،کنیمصبرکنیم،تحملراهوشیارانهدردمااگر،دارندبرمیراشدگیهویتهماینازیکیموقعهرو،کند

یکدفعهو.آمدخردآمد،حیاتآب،شدبرداشتهکهشدگیهویتهمخالیجاياز،آنخألازکهبینممییکدفعه

.حیوانآبهماست،باغهمآمد،نظربهزیباتربیرونهم،شدیمشاددرونازماهم

نشانبارهاکهبدهمنشانشمابهراهاآیهاینبدهیداجازه،دارداشارهآیهتاسهحداقلبهموالنابیتایندر

بهواقعاًکسیچهکهدانستخواهیدشماکهچرا.استمهمبسیاربسیارآنهایادآوريوهاآیهایندیدنو،دادم

خداکسیچه،هستمزندهخدابهوحضوربهمن:گویدمیو.استپرستبتهنوزکسیچه،هستزندهحضور

همباهاشماکهاستبیرونیچیزبهمربوطکهاستفکريهربتو؟استپرستبتکسیچهاست،پرست

بامثالًاست،مابتهستیمهویتهمباهاشماکهبیرونیچیزهرفکر، پسمامرکزفعالًشدهآنو،هستیمهویت

باهستیم،هویتهمهمسرمانبااست،مابتهستیمهویتهمفرزندبا،استمابتاین،هستیمهویتهمپول

هممانزیباییبامانهیکلباچیزيهربادانممیچهبا،هستیمهویتهممانعلمباهستیم،هویتهمدانشمان

راآنهاماوما،دیدعینکشدندآمدنداینهاشدنهویتهمموقعچرا؟.هستندمابتهمهاینها،هستیمهویت

:گویدمیانعامسوره76معروفآیه:هستنداینهاهاآیهحاالاست؟درستکنیم،میپرستش

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
ا َجنَّ َعلَْیِھ اللَّْیلُ «  ا أََفلَ َقالَ َال أُِحبُّ اْآلفِلِیَن َفلَمَّ َذا َربِّي َفلَمَّ »َرأَٰى َكْوَكًبا ۖ َقالَ َھٰ
فرو شوندگان را : چون فرو شد، گفت.این است پروردگار من: گفت.اى دیدچون شب او را فروگرفت، ستاره« 

».دوست ندارم
پس.استآفلچیزهايمالطبقاینکهبراي،راطبقاینبردار:گویدمیکهداردنظردرراآیهاینبیتآنیعنی

،هستیمخداامتدادهمماهستیم،اوعینهمماوبود،خلیلاسمشکهانسانییک،استخلیلبهراجعگویدمی

فکرخوابیعنیشبتويرفت،فکرهاباهافرمباشدهمانیدهآمدوقتی،بکنیمبایدهمماکردهکاريهراو

دیدبعدما،مثلدرستاست،منخدايایننهاگفت.بودذهنیمنهمینستارهایندید،ياستارهیکیکدفعه

چیزيچهشود،میردمرتبماسرازفکرهاکهبینیدمیکند؟میافولچجوريکند،میافولمرتبذهنیمناین

بعدشویممیعصبانی،شویممیبلندگیریممیجديخیلیماآیدمیفکراینماست؟فکرهايازگذراترترآفل

.آیدمیدیگریکیرودمیآنآید،میدیگریکیرودمیآن

اینهانبایدماهستند،آفلهممافکرموضوعاتوهستندآفلفکرهااینکهنشدیممتوجهحاالتامابنابراینپس

اینمتوجهخلیلنامبهانسانییکولی.نشدیممتوجهمابگیریم،جدينبایدهمرافکرهااین،بگیریمجديرا
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گفتیدمیحاالتاوکند،میافولچیزيیکبینیدمیوقتی.باشیداومثلبایدشماگویدمیموالناو،شدموضوع

چونو.داردذهنیجاندارد،همجاندرخشد،میاینکهبرايستاره؟چرا،ستارهاین،ذهنیمنیعنیچیزاین

شودمیبزرگوکوچکهی،داردبستگیفکرهااینبه مخصوصاًآفلچیزهايبهاینهویتاصالًواینزندگی

پسباشد،منمرکزتواندنمینیستخدااگر،نیستخدااینپسشود،نمیبزرگوکوچککهخداکهگفتخلیل

.پرستمنمیراآنمن

نیاازآنقدرموالنادیگرکهاالفلین،اُحبالندارم،دوستراشوندگانفرومن:گفتبلندصدايبابنابراین

،باشدمامرکزتواندنمیاستآفلاینمافکربهآیدمیکهچیزيهرکهبفهماندمابهتاکندمیاستفادهموضوع

متقاعدراماذهنیمنیکدفعه، شویممیپرستبتماوبتشودمیو،مادیدعینکشودمیباشدمامرکزاگر

خلیلمثلکهموقعیپرست،خدابجايهستیمپرستباورمامخصوصاً.استخدا، ایننیستبتنه:کهکندمی

جايخدا،پرستخداشدممنپسدور،رفتشدجاروبودمنمرکزدرکههرچهیعنی،بردارراطبقاین:بگوییم

راطبقاینبردار: گفتبودآنجادرکهبودآیهیکاین،گرفتراآنها

:بوداینبعديآیه

125، آیه )4(قرآن کریم، سوره نساء
ُ إِْبَراِھیَم َخلِیًال …  َخَذ هللاَّ َواتَّ
.و خدا ابراهیم را به دوستى خود برگزید…

دوستشد،نیستندخداآفالینداشتدوستنبایدراآفلینکهدادتشخیصچوناستانسانیکاسمابراهیم

تشخیصچهولی.هستیمخدادوستهمما،نیستیمآفلینجنسازماکهدهیممیتشخیصهممابنابراینخدا

منزندانوقفساینازخواهدمیرامااینکهو،به ماکندلطفخواهدمیو،ماستدوستخداندهیمچهبدهیم

ذهنیمنونمیریمداریماسرارچونما.بکندخواهدمیلطفاشهمه،کندمیدارددوستیپس،کندآزادذهنی

تغییرنبایددیگراستذهنیمنهمینماوضعیتآخرینکهکنیممیفکر،دانیممیسرنوشتماناصطالحبهرا

.استغلطاینوبکنیم،توانیممیبهترراذهنیمنفوقش،کنیم

اینيهمهیعنی،گویدمیراما،راخدادوستیاراحقدوست،راحقخلیلگویدمیموالناکهوقتیبنابراینپس

راآفلینکهدادیدتشخیصشماهستیدخدادوستشما.نیستدیگرنفریکبهراجع،استشمابهراجعحرفها

ازاقالمییاوبرداریدراطبقبخواهیداگرشماحاالو،بردارراطبقاینکهگوییدمیخدابهبنامرکزتانگذاشتید

،نهدارید؟برمیخوب،آفرینگویندمیواقعاً،هستندشمااطرافدرکهآنهایی،برداریدراهاشدگیهویتهماین
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و،پرستخدابجاي،هستندپرستبتآنهااینکهبرايکنند،نمیتشویقراشماهیچشوند،میشمادشمنآنها

:گویدمی68و67آیهانبیاءسورهکهگویدمیراآیهاین

69و 68، آیه )21(انبیاءقرآن کریم، سوره 
قُوهُ َواْنُصُروا آلَِھَتُكْم إِْن ُكْنُتْم َفاِعلِینَ  )۶٨(َقالُوا َحرِّ

.نصرت دهیدخواهید کارى بکنید، بسوزانیدش و خدایان خود رااگر مى: گفتند
)۶٩(قُْلَنا َیا َناُر ُكونِي َبْرًدا َوَسَالًما َعَلٰى إِْبَراِھیمَ 

.هیم خنک و سالمت باشاى آتش، بر ابرا: گفتیم
توهینهابتاینبهکسیاگرو،استمرکزشاندرهمهابت،هستندپرستبتپرستخدابجايمردمیعنی

راابراهیمنمرودبنابراینوبسوزانید،رااینکهگویندمی،کنمخالیرامرکزمخواهممیمننهکهبگویدوکند

طبقاینازیکییکوراخودشکندآزادبخواهدکسیهراستجهانذهنیمنهمیننمرود.انداختآتشتوي

هوشیارانهدردبیندازیدراهاشدگیهویتهمبخواهیداگرکهدانیدمیشماپس.کندمیدرددچاررااوبردارد،

.بشودگلستانبشود،خنکآتشاینکهداددستورخداولیبله،بکشید،

انداختنازکهايهوشیارانهدرداینیعنیباش،سالمتوسردیاخنکابراهیمبهآتشايگفتهخدایعنیگفتیم

کهشودمیگلستانوباغوحیاتآببهتبدیلفوراًباشیدداشتهصبرشمااگردهدمیدستهاشدگیهویتهم

دهد،میمعنیدیگراالنبیتاین

منوهستمخدادوستمناینکهبرايرا،حقخلیلزیراهستند،آفلاشهمهچونراطبقاینبردار:گویدمی

.شدخواهدحیاتآبوباغکنمصبراگرولی،استآتشمثلهوشیارانهدرداینظاهراًکهگرچهدانممی

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

این سر نشانِ مردن وان سر نشانِ زادن
زان سرکسی نمیرد، نی، زین سرست مردن

،میرممیدارمکهآیدمینظربهکنممینگاههاجسموفرمسرازیعنیسراینازکه جسمیهوشیاريبابله،

،کنیدسکوتشما،جمعدرکنندمیتوهینشمابهکهوقتیکهگوییممی.شودمیکوچکذهنیمناینکهبراي

و،کنیدتعمیرراذهنیمنکه،بشویدخشمگینو،بدهیدنشانواکنشکهآیدمیشمابهفشارایناینکهبراي

درستکند،جبرانراشدنکوچکآنتامن ذهنی بزرگ شودخواهدمی،شودمیسیخآدمموهايگربهمثل

یکنگردید،اعتباردنبالنگردید،تشکردنبالنگردید،قدردانیدنبالنگردید،تأییددنبالونترسید،است؟

کنیدمیکوچکراذهنیمنآگاهانهوقتیپس . من ذهنی رانکنیدبزرگ،بزننددستمردمکهنگوییدچیزي



# Programگنج حضور766برنامه شماره 766

10: صفحه

بهداریمآنورازولیذهنی،مناین،شودمیکوچکداردماجسمچون،میریممیداریمماآیدمینظربهشما،

کوچکذهنیمن.زاییممیسرآنازمیریممیسراینازپس.شویممیزندهاستبینهایتکهاصلمانبهخدا

خداخدا،اندازهاست؟چقدراشاندازهاصلمانشود،میدرستاصلمانیعنی،زاییممیاصلمانبهماشودمی

.بینهایتاست؟اینچقدراشاندازه

ابديلحظهایناست،ابديلحظهاینهمزمانینظراز،اندازهنظرازاستبینهایتیکیدارد،جنستادوخدا.

بابودهیچاولاولمثالًکهبگوییداینکهشما.استلحظهاینمنظورمانازلیتوابدیتگوییممیوقتی،است

بوده،چی؟بودهکیخداازقبلخوببوده،خدااولخوب،بودخواهدفکرمرتب،کنیدحلتوانیدنمیفکرتان

استلحظهاینهمیشه،استلحظهاینهمیشه،بودهلحظهاینهمیشهگوییمیوقتیولیبوده؟چیجریان

بوجودماجسمیکدفعه،بودهلحظهاینهمیشهمثالً،بودههمینطوراولازوکنند،میتغییرلحظهایندرهافرم

چهلبهرسیدیم،شدهبزرگباالخره،کردنپیداتغییربهکردهشروعماجسم،بودیملحظهایندرهمیشهآمده،

.بودیملحظهایندرهمیشهولی،شودمیمتالشییکدفعهسالگیهفتاد،سالگیپنجاه

نمادهمانابديلحظهاینازآگاهی.بشودآگاهوبشودزندهابديلحظهاینبههوشیارانهتواندمیانسانحاال

اینبهابديلحظهاینبهبیایدسالهسییا،سالهبیستنفریکحتیاگرپس.استانسانجاودانگییاخضر

اینطورياگرکهايمراقبهحالتبهشودمیمتوجه،بشودزندهابديلحظهاینیعنی،استابدیتکهخداخاصیت

یک،کندمیتغییرجسمشکنند،میتغییرفکرهایشکهکندمیهظمالحشود،میهمبینهایتجنسازکهباشد

متوجهوکند،نمیاوولیکند،میتغییرهیداردتنایناصالً،داردتنیا،کردهدرستذهنیمننامبهايباشنده

ماند،میاوشود؟میچیبیفتدمدتییکازپس،بکندتغییراگرکند،میتغییرتناینمدتییکازپسشودمی

.کردیمنقلماگویدمیموالناهمینبراي

پسشده،بینهایتهممااندازهوایمشدهجاودانهایم،شدهزندهابديلحظهاینبهایمآمدهیعنیایمکردهنقل

کسیآنورازگویدمیبله.شویممیبینهایتمابشودصفرذهنیمناگر،میریممیمیریممیذهنیمنبهوقتی

بهمردم،استسراینازمردننه،.هستیمخداجنسازما،کهمیردنمیکهخدامیرد،نمیکسیآنورازمیرد،نمی

و،هستیمزندهوهستیمجسماینتويهنوزکهذهنی،منبهمردنیکی،ماداریممردنجوردواست،جسم



# Programگنج حضور766برنامه شماره 766

11: صفحه

مرگجنسازمامیرم،نمیمااینکهبراياست؟توهمچرا.استتوهمدوهرو.جسماینبهمردنهمیکی

.هستیمزندگیجنسازما،نیستیم

شودمیزادهماتن،استلحظهاینهمیشهداریم،تولدومرگنداریم،کهزندگیومرگتولد،ومرگگوییممیما

کهچیزيهر، مدتییکازپسشود،میمتالشیهمیکدفعهاستلحظهاینهمیشهکند،میتغییرلحظهاینبه

درذهنیمنزمان،گوییممیاینکهدهد،مینشانراجسمتغییراتهمزمانافتد،میزمانبهبیایددرفرمبه

شروعییک،رودمیبینازکندبکارزماندرکهچیزيهرکند،میکارزماندرهمماجسمکند،میکارزمان

.هستیممازمانبیدارد،ختمییکدارد

بهشویممیتبدیلهستیمجسمتويهنوزدرحالیکه، زادننشانِسروانمردن،نشانِسراین: بنابراینپس

ومیرد،نمیچیزيسرآنازوآدم،میردمیسراینازفقط،میردمیفرمفقطکهشویممیمتوجهوخدابینهایت

دويهر،کنیدنگاهابديلحظهایندیدبا،دیداینباکنیددقتاگرو.رودمیبینازترسکلیبطوربنابراین

اینطوريذهنبهکهاستچیزيیکیعنی.استتوهمتنبهنسبتمرگچهذهنی،منبهنسبتمرگچهمرگها

،دهیممیبازيکنیممیانیمیترافکرها،شویممیهویتهملحظههرما،نداردوجودکهذهنیمنمثالً.آیدمی

ومرگهمانپس.آیدنمیبوجودذهنیمننکنیم،راکارایناگر،آیدمیبوجودذهنیمننامبهتصوريچیزیک

.استمادستذهنیمنزندگی

کردنفکربامیریم،مینکنیمفکرکنیممیفکروکنیمفکرتندتندکهکردیمعادتوشدیمشرطیماچونولی

کنیممیفکرتندتندهاشدگیهویتهمبراساسهم،داریمشدگیهویتهمهم،کنیمحلرامانمسائلباید

جایییک،شودمیکندذهنیواشیواشیواشیواش،نبافدنبافدکندمراقبهکسیاگر.بافیممیراذهنیمن

،بلهاست،زندگیجنسازفکرتادوبینفاصلهفکر،تادوبینفاصلهبهشودمیآگاهانسان

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بگذار جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو
مگریز اگرچه حالی شور و شرست مردن

طبقاینخدابگذاربیرون،بیااینتويازیعنی،بشوجانبهتبدیلوکناربگذارراذهنیمنجسماینگویدمی

رافضاحالیکهدرکنانرقصوشو،زندهزندگیبهیعنیشو،جان.هاشدگیهویتهماینبهنچسب،برداردرا

هافرمبگذاراست،شیرینشکرمثلاست،شیرینجانمثلنمرداوباکهشويمیمتوجهکنی،میبازلحظههر
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رادستتاناتوماتیکبطور،کنیبازرافضااگرکهشويمیمتوجهشما.فتندابیاینهاوبشودبازدستتوبرقصند

قسمتدرهمو،بوديچسبیدهکهچیزيآنکنیمیولبعدکنی،میشلکنی،میشلکنی،میشلیواشیواش

رقصندمیهافرموقتی.رقصیدمیداریدشماهافرمقسمتدرهم،استزندگیکهشدهگشودهفضاي،فرمیبی

بوجودگلاین،برودبمیردخودشآهنگبااستآفلچون، آیدمیبوجودکهچیزيهرکهدهیدمیاجازهشما

بهشتواندنمیکسی.رودمیبینازکهشودمیپژمردههموقتی،استزیباچقدرکنیم،میتماشایشماآیدمی

.نه،بماندبایداین بشودپژمردهاینخواهمنمیمنکه،بچسبدخواهدنمییاکهبچسبد

همتويجهاناینوجهانآناینکهبرايجهان،بدان.یکتاییفضايبهرودمیذهنفضايازرقصانبنابراین

نکن،فرارگویدمی.شودمیساختهماذهنباجهاناین،استجهانآنواقعدرجهانآنگوییممیوقتیاست،

راچیزيیکبینیممیموقعهرلحظه،اینبهآییممیکنیممیفضاگشایی،شویممیتسلیمواقعاًماموقعهر

گرچهنترس،.بچسبمبایدمنکنم،کنترلبایدمننه،گوییممیکنیممیفرار،ترسیممیو،بیندازیمخواهیممی

فسادوفتنه.استتباهیوفتنهیعنیاستشروشوراست،شروشورمردنلحظاتیحالی،چهاگرلحظاتیکه

آشوب،یعنیفتنه.شودمیبرپاآشوبماذهندربمیریم،شدگیهویتهمبهخواهیممی ماوقتییعنی.است

راپاركاینخواهیممی،استپاركاینخودشجايدرچیزيهرکسیهر،چیدیمماکردیمدرستکهپاركاین

نظربهپاركاین،بدهیمدستازبخواهیمراشدگیهویتهمتاچندیکمردنموقعکنیم،جنگلبهتبدیل

.ریزدمیهمبهداردماذهنینظمآنآشوب،افتاده،تویشفتنهکهآیدمی

داردشماازقسمتیکبینیدمییکدفعهتباهییعنیهمفسادو،ریختنبهمرافعلینظمیعنیفتنهیاآشوب

حضورتانبهعرضموآشوبپس.بخوردبهمبگذارندارد،اشکالی.آمدهپیشنظمیبیافتاده،فتنهوشودمیتباه

خردوزیباییبهتبدیلفوراًکهگفتهباالهمین،استلحظهچنداینوآمد،خواهدبوجودذهندرتباهیکه

وزیباییشزندگیشود،میبازبیشترفضاو،شودمیآزادماافتادهتلهبهقسمتآنباالفاصلهچوناین،شودمی

.کنیمصبربایدولیدهد،مینشانفوراًمابهراعشقشوخردش

جسمبایدشماپسشود،نمیآن،استفرارتوانم،نمیدهم،میدستازراایندارممنواياي،کندفرارکسیهر

اندشدهتمامچیزهاخیلیآفلین،بروند،برقصندهافرمکهبدهیداجازهتسلیم،همیشهودبشوجانبگذارید،را

یعنیرقصانهستید،هویتهمباهاشاستیادتانهنوزشمارفتند،مردندچیزهاخیلیکنید،نمیتمامشما
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آنبینیدمییکدفعه،گرفتیدسفتکهرااینهاکنیدرهااگرشماولی.هستندآفلاینهابروندبرقصنداینهابگذار

فتد،ابیبایدخوب،منمصنوعینظمایندرافتادآشوبو،خوردبهمآنبودندفشارزیرکهزورکیمصنوعینظم

.شويمیزندهداريچوناست،خوبهمذهنتباهیاست،خوبآشوب

شروعذهندرماکهچیزيآنکهبگیریدنظردررااینشویم،میسالمداریماینکهبراياستخوبذهنتباهی

این،گذاشتیمجایشسرراچیزيهرخیلیو،استگلیمواستمنظمکهذهنیمننامبهکردیمدرستوکردیم

ماخواندنمیواقعیاتبابینیممیکهاستاینهمعلتش. استدرستمابراينیست،درستاصالًایناست،توهم

کنیم،میکنترلراهمسرمان،ماستکنترلسیستمکه،داریمنگهراسیستمایناینکهبرايما.هستیمدردزیر

تکانناینزند،راحرفآنیکیآننیاید،یکیآنکنیم،میکنترلرایکیآنکنیم،میکنترلرامانهايبچه

کهآنخوببگوییکنیشلرادستتبخواهیاگرخوب.هستیمفشارزیرخوبوایستادیم،نگهبانمانخورد،

ببینیدبلهاتفاقاً،شودمیدرستدارداین،کهنشداینرفت،کردمولهمآنشد،نظمبیکههماینشد،آنطوري

گوید،میراهمینهمشهراین

2960ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کانیاصلاصلکزقراضهايشورقصان
آنیعینکهدانمیهستیچههرجویاي

جنسازخدا.برقصپسهستیخداجنسازياتکهیکیعنیقراضهطال،برادهیعنی،استمثبتقراضهاینجادر

موزونحرکتاین،آوردمیدرحرکتبهلحظههرخودشآهنگباراچیزهمهکهبینیدمیخدااست،رقص

زندگیباموازيشمااگرنیاوریم،فشاربگذاریم،مااینکهشرطبهبلهنه؟یاهستموزونمابدنایننه؟یاهست

ازکهبشورقصانکهگویدمیمابهبنابراین.کندمیکارداردکلخردبازندگیآهنگباموزونبدنتان،باشید

.هستیخداجنسجنسیعنیهستی،معدناصلاصل

اگر،مرکزتبکنیبشويهویتهمباهاشکهکنیمیراچیزهاجستجويکنی؟میچیجستجويببینتوو

ازکنیمیجستجوراچههر،گذاريمیراخدابجایشوکنیمیرهانهاگر،هستیجسمجنسازاستاینطوري

ازمرکزتاینصورتدر،شويمیتبدیل،ذهنتبانهکنیمیجستجوراخدااگرهستیآنعینهستی،آنجنس

همآنباکهکنیمیجسمجستجوياگرهوشیارانه،شوي،میداريخداجنسازهمتو،شودمیخداجنس

،بلهشوي،میجسمعین،بهتربیشترچههر،بشويهویت
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2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

واللَه به ذات پاکش، نُه چرخ گشت خاکش
با قند وصل، همچون حلوا گرست مردن

نُهاوپاكذاتواوخردبراساسکهقسمخداهب:گویدمییا،خوردمیقسمخداپاكذاتبهکهگویدمیاالن

درکهچیزيهر،استخداجايکهدهمآسمانعرش،ازغیریعنیخاکش،گوشتچرخنُهاست،اوتسلیمچرخ

خاكما،دانیممیگوییممیذهندرمایعنیچی؟یعنی.بشویماوخاكباید،جزوشهمماکهاستجهان

بههنوزما.گویدمیچهزندگیخردببینمبگذار،لحظهبهلحظهشوممیتسلیممنکهگوییمنمیاالنمانیستیم،

کمکمنبهاین،خوردنمیدردبه،استهیچمنذهنیمنعقل،منجزويعقلاینکهبگوییمنرسیدمجایی

،بشوموصلاوبههوشیارانهتوانممیمنبعالوهونشوم؟اوخاكچرامناستاوخاكچرخنهکهحاالکند،نمی

هستخردازپرنه؟یاهستشیریننه؟یاهستقنداینشوم،میوصلاوبههوشیارانهکنممیبازرافضاوقتی

نه؟یاهستعشقازپرنه؟یا

در،داردتواضعکائناتتمامپس.استسازحلوامثلمنمردنپس،استمیسرمنبراياوبهوصلقندکهحاال

تمامگردد،میاونظمباتمامدارم،عقلخودممنکهگویدنمیايباشندههیچیاکهگویدنمیهیچکسکائنات

ودانم،میمنگفتهحاالتاذهنیمناینکهحاالبنابراین.دانممینگویمبگردماونظمبابشومتسلیمباید

براي این که بیاید،زندگیخردگذارممیاینازبعددیگراالنمنبیاید،زندگیخردگذاشتنمیکردمیمقاومت

چههرلحظهبهلحظهاست،سازحلوامثلمردناینوشوم،میزندهدارمطرفآنبهمیرم،میدارمذهنیمنبه

.شودمیبیشترمنزندگیحلوايشودمیکوچکترمنذهنیمنکه

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

از جان چرا گریزم؟ جانست جان سپردن
گریزم؟ کانِ زرست مردناز کان چرا 

اینبااالندانیممیماما،اصلیجانیکی،ذهنیمنجانیکی،استجور دوجانگریزد؟میجانازکسی

هویتهمباکهجانیدیگر،استتلخچقدرکهدیدیدشما،نیستجانیهمچونماذهنیمنجانتوضیحات

شدگیهویتهماینازیکیتا،هاشدگیهویتهماینازشدهتشکیلجانشواقعدر،کردیمدرستهاشدگی

کهمااصلیجاننیست،جانینهمچوپسآید،میدرمانجیغما،افتدمیخطربهجانشافتد،میخطربهها
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یامردناینکهبرايگریزم؟چراجانآنازمنگویدمی.داریمجانهمخدائیتبعنوانما،ماستهوشیاريجان

.استاصلیجاناست،جانهمانسپردنجان

زندهاوبینهایتبهوقتیکهمانزندگیجانیکی،استذهنیبدلی که جانیکیداریم،جانجوردوماپس

بودقرارآمدیم،اینبراياصالً،کنیمپیداراجانآنبایدماواستجاندومین.کنیممیپیداراجانآنشویممی

،باشدبایدمادائمیوضعیتاینکهبگوییمبگیریمماراذهنیمناینکهنهباشدسالهشتتاهفتذهنیمناین

چیخوانیم،میراموالنادیدیدشمااالنهمین،خوانیممیراقرآنمثالًماوقتیکهبینیدمیما،کردیماشتباه

یکدفعهسالگیده،سالگیهشتتاهفتبیایدانسانیککهاستدارخندهاصالًگویندمیگویند،میاینهادارند

مادرشماست،اززیباترمااتومبیلاست،شماازبیشترماپولاست،ترتويتوپدرازمنپدربگویدايبچهیک

.ندارداشکالبگویدسالههفتبچهمثالً،استپزاینهااست،شمامادرازترقشنگمن

است،شماازبزرگترامخانهمن،استشماازبیشترپولممن.استزشتخیلیبگویدسالهشصتانساناگرولی

بهکهجانآنبهنسبتبایدپس،انسانبراياستکوچکخیلیایناست،شماازبیشترهایماتومبیلتعداد

بهمردنو،بمیریمآنبهنسبتماباید،دارداحتیاجمردمتوجهوتأییدبهدانمنمیوپزبهوداردبستگیمقایسه

همهشامل،استیکتاییفضايکهمعدنیبگریزم؟چرامعدنازگویدمیو.استکردنپیداجانمعادلآن

.زندگیخالقیتزندگی،برکتزندگی،عشقجملهاززندگی،خردجملهاز،استامکانات

ذهنیمنبهمیریممیوقتیمردناستخالصهوشیاريمعدناست،خالصهوشیاريیعنیمردناستزرکان

توجهها،شدگیهویتهمازشدهآزادهوشیاريیعنیخالصهوشیاريرسیم،میماخالصهوشیاريمعدنبه

منبهمردنآمادهپسها،شدگیهویتهمها،فرمتويرفتهمنتها،داریماالنداریمالزمکهچههرماکنید

.هوشیارانههستیم،شدنکوچکآماده،هستیمذهنی

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

برستی، در گلشن است مسکنسچون زین قف
چون این صدف شکستی، چون گوهرست مردن

ما.ماندمیقفسمثل،هاشدگیهویتهماین،کردیمدرستمنماآنبراساسکهذهناینشودمیمعلومپس

اینشکستندرتوانیممیماکهگویدمیداردموالناو.ماستقفساینوتوآنرفتیمکههستیمهوشیاريیک

منباکهاستدرستماپسشکستی،صدفاینچونوبِرَستی،قَفَسزینچونکنیم،همکاريخداباقفس
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شدهگشودهفضايایندر،تسلیمباعقببکشیمتوانیممیماولیراقفسیا،راصدفبشکنیمتوانیمنمیذهنی

برسانیم،صفربهراقضاوتتوانیممیبرسانیم،صفربهرامقاومتتوانیممیهمکاريبراي.کنیمهمکاريزندگیبا

،دانمنمیبگوییمتوانیممیبنشینیم،فروترسوخشمبصورتباالآیدمیذهنیمنوقتیباشدیادمانتوانیممی

فرو،بیایدزندگیخردگذاردنمیودانممیمنگویدمیباالآمدذهنیمندیدیمرفتیادمانیکدفعهاگر

.کنیمصفرمقاومتانوبنشینیم

دانم،میمنمنمنمنبشویمبلنداشهمهجهلرويازناآگاهانهاینکهنهکنیم،همکاريزندگیباتوانیممیما

خداباوقتی.گلشنیکتایی،فضايکجاست؟تومسکنشديآزادتووشدشکستهقفساینکهوقتیگویدمی

خاصیتنوعهزارهستیم،خردجنسازهمهستیم،آرامشجنسازهمهستیم،شاديجنسازهمبشویمیکی

بینیم،میخداعینکبا،بینیممیزندگیعینکباچونبینیم،میزیبا،بینیممیقشنگهمبله؟هستیم،دیگر

قبالًکهگوهراینحاالپسبیرون،آییممیگوهرمثلهمما،هستگوهرصدفتويشکستی،وقتیراصدفاین

دنبالشماشود،میآفتابمثلشودمیبینهایتبیرونبیایدصدفازگوهر،خوانممیهماالنکهگفتهمابه

اینشویم،میبینهایتمحدودیتایناز،بیرونآییممیکهصدفازکههستیمهوشیاريیکمانگردید،الماس

واستبیتاینبهمربوطکهخوانممیبیتچند. استدرستدرخشد،میآفتابمثلحالعیندربینهایت

گویدمیاوالً. دهدمیتوضیح

3496مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بر صدف آید ضرر، نَی بر گُهرکس نیابد بر دلِ ایشان ظَفَر
اینبهآیدمیزندگیاوایلدرکهکسیهرکههست،هممعنويهندسهابیاتجزواین،باشدیادمانهمیشهاین

زدهکتکش،نباشدخوباشخانواده،دشنباخوباش،اولیهزندگییعنیباشدزندگیفشاراتزیراگرجهان

خرابمنخدائیتاینکهبشودناامیدنبایدبایدشدهبهشظلمیهریا،باشندندادهبهشغذادانمنمی،باشند

.شودنمیخرابخدائیت، شده

یعنی،نرفتهماازعالیومستطابطبعآنولی،عذاباینتويانداختهراماقضاکهاستدرستکهگویدمیو

اینماصدفاینو،داریمصدفاالنما،صدفبودباالدراگربنابراینپس.رودنمیبینازخدائیتهايخاصیت

.بیندمیآسیباوچی،هرحاالیا خورد،میکتکشود،میخشمگیندهد،مینشانواکنشمابیرونیپوسته
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آسیبتواندنمیکسیاستخداجنسازکهانساندلبربنابراین.بیندنمیآسیبماخدائیتیعنیتویشگوهر

.گوهربهنهآیدمیصدفبهآسیبوضررهمیشهو،بزند

نیستیم،پوستهایننیستیمصدفماکهدارد،همپیغامییک،آیدمیصدفبهآسیبوقتیکهکنیممیتوجهو

،هستیدهویتهمچون،استزندانیاستپوستهاینتوياصلتان،داریدراپوستهاینکهبینیدمیاالنشما

رامن،استناجورمنذهننظربهکهکنندمیمردمکهناجورکارهايکهکنیدمیفکرنشینیدمیشماخوب

اینپس.رامنپوستهرا؟منپوستهوصدفاینیارامنخدائیتایندهد؟میعذابراکیدهد،میعذاب

بهنسبتخواهممیمنپسبمیري،بایداینبهنسبتگویدمی،قرآنودینوموالناگفتهطبقنیست،الزمپوسته

دیگر،بزنندآسیبتوانندنمیمنبهمردمبرودبینازصدفخورد،میصدفبههاآسیبتمامبمیرم،صدف

بینهایتبیایدبیرونگوهرصدفاینازکهخواندیمششمدفتردرهمقبالًبله،، گوهربرنیضررآیدبرصدف

.شودمیآفتابحالعیندرشود،می

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان
تسلیمشویممیتسلیمشویممیتسلیمشویممیتسلیموقتیذهنی،منصدف،تويهستیمايذرهیکماپس

شود؟میچقدراشاندازه،بیرونزندمیصدفازذرهاینیکدفعهکنیممیگوشموالناحرفبهوشویم می

یکدفعه،باالرودمیماآگاهیاینکهازپسوشدهنهانکوچکجايیکدرآفتابپسبله،درخشد؟می.بینهایت

آفتابمثلشود،میبینهایتو،کندمیبازرادهانشذرهاین

4581مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

یعنیبودیمشدهمیقاکهآنجاییازنهانگاه،از،کمینگاهازبینهایت،خورشید،شویممیبیرونبزنیمذرهبعنوانما

به طوري که تمام کائنات مثل خورشید و ماه و غیره و هر چه که در جهان شویمبینهایت بیرونبزنیم،ذهنتوي 

ممکن است که به فکر . گویداینها را موالنا می. خداشویم اندازه یعنی ما می. شوند پیش ماهست، اینها ذره ذره می

. م ماکشیبراي همین عذاب می. دار باشدمن ذهنی شما اینها خنده



# Programگنج حضور766برنامه شماره 766

18: صفحه

4582مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

شویم، اندازه بینهایت پیدا وقتی ما جان می. و جان شویک چنین جانی، االن یادتان هست گفت بگذار جسم

گوید یک چنین جانی که پر از خرد است، پر از دانایی ایزدي است، یعنی می. درخشیمکنیم و مثل آفتاب میمی

یعنی من ذهنی باید متوجه شود که یک چنین . خداي زنده شده در جسم است، این در خور من ذهنی نیست

به عنوان من ذهنی باید اینقدر عقل داشته باشیم . ما هستیم االن من ذهنی. دش نگه نداردآفتابی را در خو

هویت هایم را و چسبیدن به جهان را، به همکنم دستبگوییم یک چنین آفتابی در من پنهان شده، من شل می

. شومبآفتاب تبدیل رسانم به صفر تا بهشوم، خودم را میشوم، کوچک میها را و یواش یواش کوچک میشدگی

ما به عنوان من ذهنی . گویدیعنی به ما می. از این جان دستت را بشوي:گویدپس بنابراین به من ذهنی می

حاال آفتاب همین . خواهیم بفهمیم که اگر ما نچسبیم به این جهان، به زودي از ما یک آفتابی زاده خواهد شدمی

. ب بشوید، بینهایت خدا بشوید یا این من ذهنی کوچک بدبخت بشویدخواهید این آفتاحاال شما می. ما هستیم

.بله، این را هم موالنا گفته به ما. کدام یکی بهتر است؟ جوابش مشخص است

806مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هر کسی در عجبی و عجبِ من اینست
آید؟کاو نگنجد به میان، چون به میان می

گوید هر کسی از یک چیزي متعجب است، ولی من از این واقعه متعجب هستم، از این وضعیت که خدا پس می

بعد از این هم که از . ذهن من افتادهتواالن امتداد خدا که بینهایت است، . بینهایت است، من که محدودیت هستم

یعنی تعریف . گنجدگنجد، در من مییمن به بینهایت او که در هیچ جا نم. آید بیرون، هنوز من نمردماینجا می

فرمش که این است که محدودیت است، . انسان چه هست؟ تعریف انسان این است که فرم است به عالوه انکار فرم

گوید چه موقعی من ذهنی که می. تواند بایستدولی این فرم نباشد، آن بینهایت نمی. شودکه به زودي متالشی می

شود بینهایت، در عین حال هنوز این محدودیت باشد شود، میودیت، چه وقتی آزاد میاین بینهایت رفته در محد

درست است؟،تا بمیرد این
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گوییم من جسم هستم به عالوه انکار جسم، انکار جسم همان زنده شدن به اهللا است، کنم وقتی میمن تعجب می

و عجب من این است، کو نگنجد به میان، گنجد؟ هر کسی در عجبیبینهایت است، این چه جور در محدودیت می

چطوري در میان ما گنجیده، . شود جا دادشود جا داد؟ بینهایت را کجا میخدا را کجا می. گنجدیعنی در میان نمی

ما فقط باید بدانیم . لزومی ندارد جواب بدهیم ما که چطوري گنجیده. جا شده؟ این سوال را نباید جواب بدهیم ما

،خودشاست االن بینهایتی در درون محدودیتش گیر افتاده که در واقع این بینهایت . انسان استکه این وضعیت

.بله. شود، ولی هنوز این محدودیت این جسم هستآید بیرون، هشیارانه انسان بینهایت میوقتی بینهایت می

***پایان قسمت اول *** 
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2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

بخواند، سويِ خودت کشاندچون حق تو را
چون جنّتست رفتن، چون کوثرست مردن

ما را . خواند؟ من ذهنی ما را؟ نهخواند و چی ما را میخواند، خدا که همیشه ما را میگوید که وقتی خدا ترا میمی

را دارد خواند و ماشویم که خدا هر لحظه ما را به خودش میپس ما اوالً متوجه می. به عنوان امتداد خودش

خواهد بگوید که ما االن به عنوان هشیاري و خداییت از جسمها آگاه پس بنابراین می. کشاند به خود اصلی مامی

شویم این چیزهایی که چسبیدیم آفل هستند و یواش یواش که متوجه می. هستیم و متکی به دنیا هستیم

پس خودمان به . آییم به سوي خودمانمان میشویم، یواش یواش خودکنیم، ناهمانیده میخودمان را جدا می

. شویمخودمان آگاه می

. اسمش حی قیوم است. شویم، در واقع این زندگی قائم به خودش استدر اینجا وقتی خودمان به خودمان آگاه می

پس ما خود زندگی هستیم، خود خدا هستیم، . یعنی زندگی که به روي خودش قائم است، متکی به جهان نیست

آییم به این لحظه و در اینجا خودمان، خودمان کنیم، مین اشتباهاً متکی به جهان هستیم، جهان را رها میاال

خودمان، . شوندها مرکز ما میو آن جسم،خودمان، جسم بودیم. تا حاال خودمان، خودمان نبودیم. شویممی

. یاري از اجسام بیرون آگاه بودتا حاال هش. شودشویم، یعنی هشیاري از هشیاري آگاه میخودمان می

جلو، این آمدن خودمان به سوي مرویکنی و با این فضاي گشوده شده و صبر میوقتی فضا را باز می:گویدمی

خودمان مثل یک خاصیتی، یک جنسی موقتاً جنسش را تفویض کرده بود به یک چیز دیگري، االن یواش یواش 

یواش یواش . وقتی هویتش را تفویض کرده بود، چیز دیگري بود. شودمیگیرد خودش پس می،گیرداین را پس می

. گیرد، این پس گرفتن یواش یواش مثل بهشت استآن را که پس می

. شویمبینیم که ما داریم بینهایت میو این مردن یواش یواش می. چون جنت است رفتن، چون کوثر است مردن

کنیم، لحظه به خواند، ما فضا را باز میابراین خدا ما را هر لحظه میپس بن. بینهایت خدا،کوثر، یعنی بینهایت

شویم، یواش یواش خودمان از خودمان آگاه می. آییمشویم، خودمان داریم به سوي خودمان میلحظه ما تسلیم می

جهنم شویم و این رفتن مثل بهشت است، یواش یواش مثل اینکه ما از ببه جاي اینکه خودمان متکی به جهان 
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شویم، خردمندتر شویم، شادتر میبینیم آرامتر مییعنی یک دفعه می. شویموارد بهشت می،آییم بیرونمی

. شویمشود، به زندگی آگاه میمان بیشتر میشویم، عشقمی

ما زندگی. بینیمزندگی را در دیگران می. شویم ما نباید بترسیم براي اینکه عمالً از جنس زندگی شدیممتوجه می

مان بیشتر کند در ما زنده شدن و در عین حال عمقها شروع میاین خاصیت. کندبا زندگی دیگران ارتعاش می

این . دهیمشود، ما دیگر واکنش نشان نمیمان دارد بیشتر میشویم چون عمقو یواش یواش متوجه می،شودمی

بینیم که می. ، بلند شویم خشمگین بشویمشویم از جابطوري نیست که کسی بیاید یک حرفی بزند، ما کنده 

تر شود روز به روز و هر چه او ضعیفمیترخیلی سخت است ما را از ریشه دربیاورند، براي اینکه من ذهنی ضعیف 

. شویمدارتر میشود، ما ریشهمی

داریم به خدا یعنی . داري، بینهایت وسعت هم هستبینهایت ریشه. تواند باشد؟ بینهایتمان چقدر میریشه

هر چه . آییم به این لحظهشویم، یواش یواش میخودمان که به سوي خودمان کشیده می. شویمتبدیل می

. شویم، چرا؟ من ذهنی در زمان استشویم، از زمان جمع میشود، از گذشته و آینده جمع میمان بیشتر میعمق

. شودشود، یعنی گذشته و آینده تمام میمیشود، زمان هم جمع شود، کوچکتر میمن ذهنی که کوچکتر می

آییم به این لحظه ابدي ما داریم می. شودشود، نگاه کردن به آینده تمام میهویت شدگی با گذشته تمام میهم

بخش بخش است، این کار شاديو این کار لذت. شویمبخواهیم از این لحظه به بعد از جنس این لحظه ابدي می

. فتن، چون کوثر است مردناست، چون جنت است ر

1921ةشماررباعیات،شمس،، دیوانمولوي

امید بود که حی قیوم شويگر عاشق روي قیصر روم شوي
دانید روم یا رومی یعنی بیرنگی، یعنی از جنس خدا بودن، از جنس می. قیصر روم نماد خدا است، زندگی است

پس قیصر روم یعنی پادشاه رومیان، خداپرستان، هشیاري حضور . من ذهنیهشیاري حضور، زنگ یعنی سیاهی یا

کند شود؟ کسی که هر لحظه فضا را باز میگوید اگر عاشق قیصر روم شوي، کی عاشق قیصر روم میمی. یعنی خدا

را باز هر موقع ما فضا. شودو ذهنش خاموش می،اي نیست که از جنس او نباشدهیچ لحظه. شودو از جنس او می

در این صورت باید امید داشته باشی که حی قیوم یعنی . شودکنیم، توجه کنید آن موقع ذهنمان خاموش میمی

. شوي، متکی به جهان نشويبزندگی قائم به ذات 
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1921ةشماررباعیات،شمس،، دیوانمولوي

از هجر مگو به پیش سلطان وصال
میترس کزین حدیث محروم شوي

و احتیاط کن که از این ،از هجر مگو یعنی از جدایی مگو به پیش خدا، سلطان وصال. گویدمیهمین را دارد 

کی ما از . به هر انسانی روي کرده محروم بشويدر این جهان حدیث، از این سرنوشت عالی، از این توفیقی که 

هویت شدگی جدایی و همگفتیم من ذهنی بر اساس . اندازیمگوییم؟ وقتی من ذهنی را به کار میجدایی می

هاي شوي، هر موقع یکی از خاصیترنجی، هر موقع خشمگین میترسی، هر موقع میهر موقع می. تشکیل شده

گیري، بینی، هر موقع عیب میهر موقع عیب می. گوییبري، در این صورت از جدایی میمن ذهنی را به کار می

کنی، یکی از دردهاي من ذهنی را به معرض را، حسادت میکنی خودتکنی، مقایسه میگویی، غیبت میعیب می

.گوییگذاري، از جدایی مینمایش می

خواهی از یکی شدن با او و االن می،ايگوید که متوجه باش که االن پیش سلطان وصال یعنی خدا ایستادهمی

نی از زنده شدن به او، از مردن به اگر از جدایی بگویی، احتیاط کن که از این حدیث یع؟یا از جدایی بگوییبگویی

.من ذهنی محروم خواهی شد

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ست و حسنت در آینه درآمدمرگ آینه
خوش منظرست مردن: آیینه بر بگوید

وقتی به من ذهنی بمیریم یا تا حدودي بمیریم، مقدار زیادي هشیاري . گوید که مردن یا مرگ آیینه استمی

هر کسی ناظر ذهنش است، آن ناظر . مان باشیمتوانیم ناظر ذهنشود، بر اساس آن هشیاري ما میبحضور حاصل 

شود که چه اتفاقی در ذهن متوجه می. بیندبیند، یعنی فکرهایش را میو دارد ذهنش را می،هشیاري حضور است

و این آیینه .آیدشود، به صورت آیینه درمیبصفر اگر حقیقتاً آدم به من ذهنی بمیرد، یعنی من ذهنی. افتدمی

براي اینکه این آیینه آن موقع حسن ما را به ما . خواهد گفت که مردن یا حاصل مردن یک منظره زیبایی است

. با دید خدا همه چیز زیبا است؟ بله. دهد، ما زیبا هستیم، خدا زیبا است؟ بلهرا نشان میدهد، زیبایی ما نشان می

منتها . االن هم ما یک آیینه داریم. مانآید به زندگیآید، برکت میمان، عشق میآید به زندگیآن موقع خرد می

. دهدمان آیینه من ذهنی است که غلط نشان میآیینه
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2037ةغزل شمارمولوي، دیوان شمس، 

ست و حسنت در آینه درآمدمرگ آینه
خوش منظرست مردن: آیینه بر بگوید

شما . دهددهد، زشت نشان میدهد، بد نشان مییکی آیینه من ذهنی که غلط نشان می. پس دو جور آیینه داریم

. شویمهویت میجهان، همآییم به این آیینه من ذهنی اول که می. دهداید آیینه من ذهنی چطوري نشان میدیده

زندگی را هم ما به فرم . که مرکز ما هستند، با دید آنها زندگی خواستنها هویت شدگی کنیم از همشروع می

. رسدخواهیم و این کار به جایی نمیخواهیم، فکر زندگی را میما زندگی نمی. به فکر زندگی،تبدیل کردیم

هویت هستیم، به صورت من ذهنی مان همهویت هستیم، با بچههمسرمان همهویت هستیم، با وقتی با پولمان هم

یا . این زندگی واقعاً زندگی نیست، فکر زندگی است. خواهدمن ذهنی ما از فرم همسر ما زندگی می. درآمدیم

گوییم خوش هاي خاصی که مییا یک وضعیت. مثل تایید و توجه. چیزهایی که ما اسمش را زندگی گذاشتیم

رویم دهد و ما میاین آیینه اینطوري که نشان می. نه اینها هیچ کدام زندگی نیست. گذرد و این زندگی استیم

رمان بیا از دور و ،خواستیم ما از همسرمان بگیریمجلو، آخر سر به اینجا خواهیم رسید که این زندگی که می

گذارند ما گوییم اینها نمییواش یواش می. ند به ما، نشدمان بگیریم، این را ندادبگیریم یا از پولمان بگیریم، مقام

هایم همین طور، دوستانم بچه. گذارد به زندگی برسمدهد همسرمان، نمینه تنها زندگی نمی. به زندگی برسیم

گوییم اینها می. بینیمپس از یک مدتی آنها را دشمن می. بینیمآنها را مانع می. همین طور، مردم هم همین طور

. اند بر علیه مناصالً عمداً توطئه کرده

اما آدم به من ذهنی بمیرد، یواش یواش آیینه خوبی پیدا . شودبینید که آیینه من ذهنی به تدریج بدتر میپس می

، به صورت حضور ناظر یماندازها را میهویت شدگیکه یواش یواش هم،و این آیینه زنده شدن به خداست. کندمی

رود با هیچ چیزي رود به فرم، به ذهن نمیشود و دیگر نمیقتی انسان به بینهایت خدا زنده میو. آییمدرمی

بیند، زندگی انسانهاي دیگر را ها را میبیند، ذهناي است که جهان را میشود، مثل یک آیینههویت نمیهم

است، با شادي اصیل است، با آرامش بیند که زنده شدن به زندگی که توام با عشق است، با زیبایی و می،بیندمی

آدمهاي دیگر هم زیبا هستند، منتها ،جهان هم زیبا هستیم،زیبا هستیمهم و ما ،اصیل است، چقدر زیبا است

.و آن آیینه را باید به دست بیاوري که آن آیینه به تو بگوید،فعالً دچار یک پوسته ذهنی هستند
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. توانی بفهمی که خوش منظر است مردنتا به آیینه تبدیل نشدي، نمیحاال یک پیغام این بیت این است که شما

توانی من ذهنی را نگه داري، بگویی خیلی خوب، درست است که ما تبدیل نشدیم، آیینه نشدیم، آقا یعنی نمی

ود باید عیناً و در این لحظه به خ. فکر، زندگی نیست. شود فکرتوضیحش می. توضیح بدهید بببینیم چطوري است

تو بخواهی بمانی در ذهن، فقط توضیح . شوي تا آن آیینه به تو بگوید که مردن خوش منظر استبزندگی زنده 

. خواهی زندگی را به فکر دربیاوري و تجسم کنیدوباره می. خورد کهبخواهی، توضیح هم اگر بدهند به درد تو نمی

:گویدیهمین را دوباره م. گویدحاال می. تجسم زندگی، زندگی نیست

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گر مؤمنی و شیرین، هم مؤمنست مرگت
ور کافري و تلخی هم کافرست مردن

توانیم به من ذهنی کدام فرصت؟ که ما می. داندمومن انسانی است که قدر این فرصت را که خدا به ما داده، می

. کندمعنی مومن این است که قدرشناس است، شکر مییک . یعنی قدرشناس است. بمیریم و به او زنده شویم

چرا؟ براي . ش مومن استاهر انسان تسلیم شده به اندازه تسلیم. شویمآید که تسلیم میمومنی ما از اینجا می

هر کسی قدر این . پس این آدم شیرین است. وصل شود به او،شودبداند که به خدا زنده اینکه قدر این را می

او در من به خودش زنده شود و به عمقی زنده وشوم بتوانم تسلیم بشوم و به او زنده داند که االن میفرصت را می

اش شیرین است، از جنس شادي شود، زندگیکند از جنس زندگی میچرا؟ فضا را باز می. شوم، شیرین هم هست

. و آرامش است

میري براي اینکه همین که می. شکر همراه استگر مومنی و شیرین، پس مرگت هم با شادي و با رضایت و با 

که من، من ذهنی ،آیدآید، آگاهی تو میاین از قدرشناسی تو می. شويخوشحالی، براي اینکه به او داري زنده می

. اما اگر در جهل من ذهنی هستی و کافري. نیستم، ولی این من ذهنی یک موقعیتی است که زنده شوم به او

خیلی خوب. پوشانیدانی، هم زندگی را میمعنی کفران کننده است که قدر این موقعیت را نمیکافري یعنی هم به 

ها زندگی هویت شدگیهر لحظه اگر آدم فضا را ببندد، مقاومت کند، موازي با زندگی نباشد و از چیزها و هم

و اگر اطرافش را مانع ببیند، دشمن ببیند، در مقابل آنها مقاومت کند، این آدم ،بخواهد و آنها هم زندگی ندهند

. شودتلخ می
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آیا باز هم خواهی . اگر کفران کننده هستی یا پوشاننده زندگی هستی و تلخی، در این صورت به زور خواهی مرد

شویم، هویت میعنوان هشیاري همآییم به یعنی از وقتی که ما می. رد؟ بله زندگی و قضا در کار خودش استم

شود، الی االبد درست مثل اینکه بگوییم یک خانمی حامله می. خواهد ما را از این تو دربیاوردخدا یا زندگی می

ما هم به عنوان هشیاري . پس از نُه ماه این بچه باید دربیاید. نُه ماه حامله است. نه. این بچه در شکمش بماند

ذهن، پس از مدت کوتاه، نُه ماه نیست، معلوم نیست چقدر است، ولی پس از یک مدتی باید آمدیم رفتیم در رحم 

اگر درنیاید چی، مثل ما؟ . از آنجا دربیاید

. کنیمکنیم و خودمان را مقایسه میاز موقعی که آمدیم من ذهنی را هر چه بیشتر بهتر را داریم اجرا می

. تا از یکی دیگر برتر دربیاییم، دروع هم می گوییمو توهم هم شدیمو دچار هپروت . خواهیم برتر دربیاییممی

توانیم زنده یم و از اینکه به خدا میهستمان تلخ است و ناسپاسزندگی. غافل از اینکه این کافري و تلخی است

ز با ولی خدا هنو،کشیمکنیم، بدبختی میکنیم، قضاوت میکنیم، مقاومت میشویم این را سپاسگزاري نمیب

دانم از جنت رد حاال یک نفر با زبان خوش، با شیرینی و غذاهاي خوب و کوثر و نمی. شدخواهد ما را بکُقضایش می

. میردمیرد، یکی هم با مشت و لگد و تلخی میشدن و اینها می

مرگ ما شیرین خواهیم تعیین کنیم کهحاال با توجه به اینکه ما اراده آزاد داریم و قدرت انتخاب داریم، ما می

علت اینکه این همه درد . اش و کافري و تلخی بماندولی هیچ کس نیست که خدا بخواهد او در من ذهنی. باشد

گیرید که االن باید پس شما حداقل این پیغام را می. آید، براي اینکه پیغام بدهد که تو باید به من ذهنی بمیريمی

. براي اینکه مرگتان خیلی بد خواهد شد. ید نمیریدتواننمی. شروع کنید به مردن به من ذهنی

2037ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ات چنانستگر یوسفی و خوبی آیینه
ور نی در آن نمایش هم مضطرست مردن

ات هم اگر مثل یوسف هستی، زیباروي هستی، یعنی به او تبدیل شدي، روي خدا را داري، خوب یعنی زیبا، آیینه

ات زیبا ردي نسبت به من ذهنی، آمدي بیرون از جنس یوسف شدي و زیبا شدي، آیینهیعنی اگر مزیبا است، 

دهد؟ ورنی در آن نمایش، چه چیزي را نمایش می. ات هنوز آیینه کهنه من ذهنی استاگر نشدي، آیینه. شده

بختی است، یعنی هنوز مردن توام با نگرانی است، پریشانی است، گرفتاري است، بد،یعنی در آن نشان دادن
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شما این لحظه تصمیم بگیرید که مردنتان نسبت به من ذهنی که حتماً . ست، منتها با سختی همراه استهمردن 

شوید، نرم شوید، انعطاف داشته باشید، واکنش نشان بیعنی تسلیم . باید صورت بگیرد، به آسانی صورت بگیرد

را تغییر ندهید، با دیگران کاري نداشته باشید، قضاوت نکنید، دانم، دیگران ندهید، تلخ نباشید، نگویید می

. ایدهویت شدهمقاومت نکنید و بشناسید که با چیزهاي آفل هم

هیچ . اند، وقتشان گذشته، آگاه باشید که اینها را بیندازیداگر گذشته. اندهایشان گذشتهچیزهاي آفل خیلی

آیینه : یک سوالی از خودتان بکنید. یوسف آزاد از دردها است. نداردبراي اینکه یوسف درد . دردي را نگه ندارید

دهد؟ آیینه من نشان بدهد که مردم بد هستند، مردم مانع من االن چه جوري هست؟ آیینه من چی نشان می

کنند، اند، اذیت میدهند، مردم مرا در اضطرار گذاشتههستند، مردم دشمن من هستند، مردم به من زندگی نمی

هویت شدگی پر از هم. یوسف نیستی، زیبا نیستی. کنند، اگر اینطوري است باید به خودت نگاه کنیشمنی مید

دهد که چقدر زیبا هستم، چقدر آسوده هستم، چقدر شاد هستم، من براي شادي ات نشان میاگر نه آیینه. هستی

.رممن به هیچ کس احتیاج ندا. و آرامش به چیزي از بیرون احتیاج ندارم

بینیم از این لحاظ که از هیچ کس انتظار ندارم، توقع ندارم، همه را هم زیبا می. خواهممن از هیچ کس هیچی نمی

ولی چون من یوسفم، زیبا . اي من ذهنی دارند و طبیعتاً باید آنطوري رفتار کنندبا من متفاوت هستند، یک عده

من از صدف آمدم بیرون، من گوهر هستم، من آفتاب . لطمه بزنندتوانند هستم، و زیبایی خدا دارم، آنها به من نمی

توانند بزنند، پس شما شروع کنید به بینید که آسیب میو اگر می. تواند به من آسیب بزندو کسی نمی،هستم

. شود این طورينمی. نگویید من کامل شدم، ولی مردم بد هستند. هاهویت شدگیانداختن هم

2037ةغزل شمارمولوي، دیوان شمس،

خامش که خوش زبانی، چون خضر جاودانی
کز آبِ زندگانی کور و کَرَست مردن

و ما هم . زبان خدا سکوت است. براي اینکه سکوت بهترین زبان است. گوید خاموش کن این ذهنت رامی

این قدر هم گوید که تو باید چنان قشنگ حرف بزنی و گرچه که من ذهنی می. زبان هستیم در سکوتخوش

. نه این خوش زبانی نیست. هیچ کس حرف نزند، فقط تو حرف بزنی. دار مجلس باشیدانش داشته باشی که میدان
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مانند خضر . پس زبانت خوش است. خاموش باش که تو از جنس خدا هستی. این من ذهنی است. این بدزبانی است

. جاودانه هستی

خواهیم ذهن ساده شده را به کار بیندازیم، آن موقع خوش زبان یذهن به طور کامل خاموش بشود و وقتی ما م

زند، خدا خواهیم حرف بزنیم، زندگی از طریق ذهن ما حرف میکنیم، موقعی که میچون ما سکوت می. هستیم

زند و آن موقع هست که ما آمدیم به این لحظه ابدي و آگاه از این لحظه ابدي شدیم، در این لحظه ساکن حرف می

به طوري که در این حالت، یعنی آمدن . پس مانند خضر جاودان هستیم. رویمدیم و دیگر به گذشته و آینده نمیش

وقتی ما آب زندگی را . آب حیات هستیم. به این لحظه و سکوت و ساکن شدن، پر از آب زندگانی هستیم

آید دیگر آن را ه از ذهن ما میخوریم به جاي آب هشیاري جسمی، به جاي تایید، توجه بیرون، هر چیزي کمی

. خواهیم بشنویمچیزي نمی. شویمدر این صورت به جهان کور و کر می. خوریماز آنور آب زندگانی می. خوریمنمی

خواهید از جهان بشنوید یا از آنور بشنوید؟شما می

بینید اگر ما دیگر میحرفهاي ذهن کور و کر است، شبه مردن چون پر از آب زندگانی است، نسبت به جهان و 

کند، اصالً کر شدید، خواهید دید که حرفهاي ذهنی مردم شما را عصبانی نمی،درست بمیرید، واقعاً بمیرید

کنید که این آدم عقلش هیچ قضاوت نمی. هستیدبراي اینکه از خرد کوتاهی برخوردار. کندشنوید، اثر نمینمی

روید یک مجلسی، یک نفر دارد از خودش شما می. دهیدتشخیص میولی حرف ذهن و من ذهنی را . رسدنمی

گویید کسی که از جنس زندگی باشد که از خودش کند، خوب شما که از جنس زندگی هستید، میتعریف می

. پس او من ذهنی است. ت چطوري استادانید که زندگیخودتان می. کندتعریف نمی

اگر از این جنس نباشد و سکوت و . کند؟ مگر در شما هم از آن جنس باشدآیا حرفش برد دارد، شما را ناراحت می

سکون خدا باشد، خوش زبانی خدا باشد و مثل خضر جاودان باشید، یعنی آمده باشید به این لحظه، در این لحظه 

لحظه ساکن شده باشید، در این صورت هر چیزي که در زمان باشد که من ذهنی هم در زمان است و شما در این 

آید یا به بیرون وابسته است، شما را ناراحت ساکن هستید، حرف او، واکنش او، کارهاي او که از بیرون می

اند، به یک من مطمئنم آنهایی که به زندگی زنده شده. امتحان کنید خواهید دید. شویدکند، شما کور و کر مینمی
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به آن نوع . شنوند اصالًبراي اینکه نمی. کندناراحت نمیهاي ذهنی بیرون آنها را دیگراند، حرف منعمقی رسیده

.دانند بردي نداردمی. صحبت کور و کر هستند، یا به آن رفتارها کور و کر هستند

و این ابیات را قبالً . اجازه دهید از حاال به بعد من ابیاتی از هندسه معنوي برایتان خواهم خواند. بله غزل تمام شد

ببینیم جاهایی که ما لغزش داریم، این ابیات . و این ابیات را خواهیم خواند،یلی تاکید نکنمشاید خ. ایددیده

شما اگر ابیات مهم موالنا را بخوانید و از حفظ باشید و معنیش . توانند به ما یادآوري کنند، ولو من ذهنی داریممی

اگر در شیشه باشد و . تان را در شیشه نگه داریدتوانید آن دیوتان را، من ذهنیرا بفهمید، ولو من ذهنی دارید می

.تواند دستور بدهد و ضرر و زیان بزندشما آگاه باشید، به شما نمی

گوید که خدا موالنا در چند بیت می. در ابتدا اجازه دهید یادآوري کنم که منظور ما از آمدن به این جهان چی بوده

خرد خودش را، خالقیت خودش را، عشق خودش را، دانش .خواسته خودش را آشکار کندگنج مخفی بود، می

گوید خدا گنج مخفی بود، و می.اینها همه از آن گنج نهان آمده. خودش را، این همه اختراعاتی که ما کردیم

پس اگر کسی بیاید به این . خواست آشکار بشود، باالخره انسان را ساخت، انسان را براي این کار ساختهمی

هم دارد . ذهنی بماند و هشیارانه دست به تسلیم نزند و به او تبدیل نشود، هم به خودش ظلم کردهجهان، در من 

:گویدمی. کنداز مقصود خدا تخلف می

2862مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تر از افالك کردخاك را تابان گنجِ مخفی بد، ز پرّي چاك کرد
خاك را، یعنی مواد شیمیایی . ر بود، یک دفعه منفجر شد، چاك کردو از بس که پ،مخفی بود پیش خدا،پس گنج

تر از خورشید شد را به هم پیوند داد، انسان ساخت و رفت توي آن و یک دفعه از توي آن آمد بیرون و تابان

خودش را و بینهایتش را در ما .محدودیت ما، بدن ما، خاك است. خاك را یعنی ما خاك هستیم دیگر. انسان

آشکار کرد، به تدریج آمد جماد، نبات، حیوان، ذهن انسان، ذهن انسان را متالشی کرد من ذهنی را و به 

اید؟ اید یا نکردهشما این کار را کرده. درخشدبینهایتش در انسان زنده شد، به طوري که بهتر از خورشید االن می

کند یا حدیث هایی است که مربوط به این موضوع است و موالنا از اینها اشاره میم آیهاین ه. اید باید بکنیدنکرده

.است

:گویدمی
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حدیث
.َفاَْحَبْبُت اَْن اُْعَرَف َفَخلَْقُت اْلَخْلَق لَِكی اُْعَرفَ ُكْنُت َكْنزاً َمْخفِّیاً : یا َربِّ لـِماذا َخَلْقَت اْلَخْلَق؟ قالَ : قالَ داُود

نهان بودم، دوست داشتم من گنجی: پروردگارا از بهر چه آفرینش را پدید آوردي؟ فرمود: گفتداود پیامبر
.شناخته شوم، پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شوم

دانیم تا از پس ما را درست کرده تا به وسیله ما خودش را بشناسد یا ما به صورت او خودمان را بشناسیم و ما می

و از دل ما گفته . تواند ما را در اختیار بگیرد و بتابد از ماون و به بینهایت او زنده نشویم، او نمیمن ذهنی نیاییم بیر

. بله. خواهد به جهان بتاباندهزار تا برکات می

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلغیر نطق و غیر ایما و سجل

حرف زدن، غیر از ایما و اشاره، غیر از نوشتن صد هزاران جور برکت از مرکز انسان زنده شده به زندگی به غیر از 

نیامدیم اینجا که بگوییم هر چه بیشتر بهتر، پولمان را بگذاریم . رود و ما براي این کار آفریده شدیمکائنات می

: گویدمی. حدیث دیگري استاین هم یک. روي پول و بمیریم برویم، بگذاریم براي دیگران

حدیث قدسی
...ُکنُت َکنزاً َمخفِّیاً فاحببُت اَْن اُْعَرف

...من گنجینه رحمت نهانی بودم و می خواستم که شناخته شوم
خدا . کندبخواهد ما را تنبیه خدا نمی. خوانم که شما در ضمن پی ببرید که خدا دشمن ما نیستاینها را من می

خواهد کمک ش میاهخواهد به ما شادي بدهد، آرامش بدهد، برکت بدهد و همو می،پنهانی استگنجینه رحمت 

ما این وسط اشتباهاً من ذهنی درست کردیم و دانش من ذهنی را که خیلی . در واقع به ما نه، به خودش. کند به ما

پرستیم، شتیم مرکزمان، آنها را میها را که گذاهویت شدگیو این هم،محدود است به جاي دانایی زندگی گرفتیم

پس از باورپرستی که مرکز مادي داریم، جز غم و غصه و درد چیزي به . باورپرست شدیم، به خیالمان خداپرستیم

:این را هم بخوانم. توانیم بدهیمچیزي دیگري نمی. توانیم بدهیمچیزي به دیگران ما نمی. رودکائنات نمی

2863یت مولوي، مثنوي، دفتر اول، ب

گنجِ مخفی بد ز پرّي جوش کرد
پوش کردخاك را سلطانِ اَطلَس

. خواست خودش را بیان کندر بود، دلش میاز بس که پ. گنج خدا مخفی بود. باز هم همین است،پس بنابراین

یعنی . اطلس یعنی حضور. خاك را باز هم، مواد شیمیایی را که این بدن را ساخته، آمده به آن حضور را پوشانده
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که از این جسم اول به صورت هشیاري رفته آن تو، بعد اگر ما موافقت کنیم و ،جسم ساخته االن که ما باشیم

و به ما هشیاري حضور ،آید بیرونزه نکنیم و به عقل بیاییم، از اینجا میاعتراض نکنیم و مقاومت نکنیم و ستی

اطلس یعنی . پوششویم ما به سلطان حضورپوش، اطلسیعنی در عین حال که ما فرم داریم، زنده می. پوشاندمی

. حریر، ابریشمی، جامه نازك حضور

و ما در من ذهنی ،شویمبه بینهایت او زنده میشویم،سطح پایین که ما باشیم، به خدا زنده مییعنی خاك، خاك 

آیه قرآن . اینها را موالنا گفته. گویماینها را من نمی. شویم که این کار را نکنیمآگاه می. ایمجلوي این کار را گرفته

ن بله ای. خودش هم وصل به خدا است. کنداو هم فرهنگ چندین هزار ساله ما را دارد بیان می. است، حدیث است

. هم یک مطلب که سریع بگویم، بارها خواندیم

364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فَابتَعثْت اُمۀً مهدیّۀًکُنت کَنزاً رحمۀً مخْفیّۀً
گوید که من گنجینه رحمت می. گویدبینید که چطوري میمن گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، می:گویدمی

بیند، من بخشش هستم، من لطف هستم، هیچ کس نباید حتی من ذهنی دارد و دویی می. و مهربانی هستم

حتی آن خداي ذهنی را شما نیایید که چماق دستش ،گوید یکی من و یکی هم خدا، حاال یک خداي ذهنیمی

ما از این موضوعات آگاه نیستیم، اشتباه . خواهد ما را تنبیه کندخدا نمی. خواهد تنبیه کندبدهید که شما را می

گوید شما که گرسنه هستی، باز کن به زند، مییکی آمده در را می. خوریمکنیم و چوب اشتباه خودمان را میمی

خوب در را باز . میریماالن ما داریم می. مان است چکار کنیمگوییم گرسنهمی. کنیمما در را باز نمی. شما غذا بدهم

.من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، پس امتی هدایت شده را برانگیختم. در را نبند. کن

تسلیم چی هست؟ . از چه طریقی؟ از طریق تسلیم. کند؟ خودشپس ما را کی هدایت می. کنمشان میهدایت

قید و شرط که ما را از جنس همان تسلیم، پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون

کدام . کند که از اول بودیمپذیرش کامل اتفاق این لحظه ما را از جنس همان هشیاري می. کندهشیاري اولیه می

. امتداد خدا،هشیاري؟ هشیاري خدایی

م، قربانی اتفاق کنیشود و ما با اتفاق این لحظه ستیزه نمیو در عین حال فضا در اطراف اتفاق این لحظه باز می

شویم، قربانی با اتفاق بجنگیم، در مقابلش مقاومت کنیم، از جنس اتفاق می. شویمشویم، از جنس اتفاق نمینمی
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کنید تا فضاي باز شده که محل به اصطالح کار کنید؟ پس بنابراین لحظه به لحظه فضا را باز میتوجه می. شویممی

براي اینکه از . خودش باید ما را هدایت کند. را درست کند، ما را هدایت کنداو هست با کن فیکون و قانون قضا ما 

. ما در این جهان هیچ هدایتی نداریم. وقتی که آمدیم من ذهنی درست کردیم، ما قطع شدیم

در این ،هر کسی که من ذهنی دارد باید بداند، هیچ نوري در جهان نیست والسالم، غیر از اینکه ما تسلیم بشویم

شویم، بتوانیم راحت و اگر او هدایت نکند، ما از شر من ذهنی نمی. ضاي گشوده شده او بیاید ما را هدایت کندف

:این بیت را هم بخوانم. شویمبتوانیم خالص نمی

3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جوهرِ خود گُم مکن، اظهار شوکُنت کَنزاً گفت مخفیاً شنو
گوهر درونی خود را مپوشان بلکه آنرا پس"من گنجی مخفی بودم":این قول را بشنو که حضرت حق فرمود

.آشکار کن
من گنج مخفی بودم، . گوید این قول را بشنو که حضرت حق فرمودمی. پس این ما هستیم که باید اظهار شویم

او گفته من گنجی نهان هستم و االن تو بیا این پس یعنی . پس گوهر درونی خود را مپوشان، بلکه آن را آشکار کن

به . ها و در فکرها و دردها گم نکنهویت شدگیو بنابراین جوهر خود یعنی همین هشیاري را در هم،را خوب بشنو

و این گم شدن در فکرها سبب خواهد شد که تو ،هویت شدهعبارت دیگر گم نشو در خواب دردها و فکرهاي هم

. هار کنیاو را نتوانی اظ

و گنجش را به ،هویت شده بکَنیم و بیاییم به این لحظه تا او از طریق ما اظهار بشودپس ما باید از این فکرهاي هم

اجازه . اینها را خواندیم. شودمن ذهنی صفر می. شویمآن موقع ما هم عین او می. به وسیله ما،جهان آشکار کند

شما این میل را در . تان و آن میل به سوال کردن استکنم خدمتبدهید یکی از آفتهاي من ذهنی را عرض 

. گویم بکشید، ولی جلویش را بگیریدخودتان حاال من نمی

و به وسیله علل .و زندگی را دوباره به صورت فکر تجسم کند،شود انسان برود به ذهنسوال کردن سبب می

درست است که سوال کردن . رسداین کار به نتیجه نمی. خداکند برود به سوي ذهنی که من ذهنی به ما ارائه می

در مورد مردن به من . خورددر کالس فیزیک، شیمی، علوم، ریاضیات و هر چیز دیگري که مادي باشد به درد می

پس از اینکه ما فهمیدیم که براي چه آمدیم، چرا خواندم این گنج مخفی بود را . کندذهنی سوال کردن کمک نمی
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اید به این جهان؟ آمدید گنج خدا را خواهد به وسیله ما اظهار بشود، براي اینکه شما بدانید براي چه آمدهکه می

. آشکار بکنید

یک دفعه . شوداگر این موضوع را ندانید عمرتان تلف می. نیامدید من ذهنی بسازید و بگویید هر چه بیشتر بهتر

هویت شدگی تید و مقدار زیادي درد جمع کردید، مقدار زیادي همهر چه بیشتر گفو میرید، بینید دارید میمی

رود، آید و میبنابراین آن لغزشگاه بزرگی است که آدم نداند براي چی می.جمع کردید و به هیچ جا نرسیدید

پس . فکر کنید که باید هی سوال کنیداین هم یک جاي لغزش است که شما در ابتداي کار . کندوقتش را تلف می

شما . کنمکنم و صبر میو فضا را باز می،کنمنابراین شما باید به این چند بیت توجه کنید و بگویید که سوال نمیب

باید صبر . آیددهد و خرد زندگی میفکر نکنید که دو سه بار فضا را باز کردید، خدا خودش را به شما نشان می

. بیندازید، یک مقدار انباشتگی حضور در شما به وجود بیایدها را هویت شدگیباید تعداد زیادي از این هم. کنید

. باید صبر کنید

1846مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صبر تا مقصود زوتر رهبر استصبر اولیتر است: باز با خود گفت
تر صبر اولی. تر است، بهتر است، راه آسانتري استان بگویید و تلقین کنید صبر واجبتیعنی شما باید به خود

است یعنی ما صبر را انتخاب کنیم به جاي اینکه برویم به ذهن، بگوییم که من عجله دارم، زودي بپرسم، بلکه 

. این ذهن است. توانم صبر کنمرسم، من نمییکی به من بگوید که چطوري به حضور می

ین سوال و جواب آخر سر به بحث و جدل و ا. مبادا شما از اینجا بلغزید و بیفتید به ذهن و همین طور ذهن بمانید

صبر تا . کندگوید صبر تا مقصود یعنی زنده شدن به او و مردن به من ذهنی زودتر رهبري میمی. انجامدهم می

.مقصود زودتر رهبر است

1847مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بودتر مرغِ صبر از جمله پرّانچون نپرسی زودتر کشفت شود
کنی، زندگی را هم به صورت فکر بري، خودت را من ذهنی میذهن میاگر به ذهن نبري، نپرسی، وقتی به

خواهی در ذهن هی علل بتراشی، این کار را بعد می،شودخواهی از یکی بپرسی که چطوري میآوري و میدرمی

. االن خواهم خواند. ونید، مدانید که چندیدمدانید که چ. شود، قبالً گفته این کارها را نکنیدبکنم اینطوري می
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1344ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

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

این کار را گویید باید این کار را کرد،می. تراشیهاي میدر ذهنتان علت. شويپرسی موقوف علل میوقتی می

اگر نپرسی و به ذهن نروي، زودتر کشفت . یعنی زندانی شدن در ذهن. این کار را کرد تا به حضور رسیدکرد، 

مرغ صبر از همه مرغهاي ذهنی . رسداین صبر کردن زودتر به مقصود می،و مرغ صبر یعنی اگر صبر کنی. شويمی

. تر استپران

1848مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سهل از بی صبریت مشکل شودحاصل شودور بپرسی دیرتر 
شود به حضور رسید و صبر نکنی و فضا را باز نکنی، این مقصود که مردن به من ذهنی اگر بپرسی چطوري می

و این چیز آسان، واقعاً آسان، براي اینکه ما از آن جنس . است و زنده شدن به خداست، دیرتر حاصل خواهد شد

شود که هی آب و پرسیدن و سوال کردن سبب می. حضور در ما وجود دارد. س خدا هستیمهستیم، ما از جن

دهیم وقتی تکان می. شودپرسیم آب از روغن جدا میهستیم، وقتی نمینما مثل مخلوط آب و روغ. روغن بکنیم

کنید، آب از میکنید، سوال ندهید ذهن را، خیلی آشفته نمیو وقتی که تکان نمی.شودآب و روغن قاطی می

تا مرتب تکان ،و این سهل است که شما آب را ببینید.دهدو خودش را به شما نشان می،شودروغن جدا می

.بدهید نتوانید آب را ببینید، روغن کدام است و آب کدام است

عجله دارم، گویند من اند به ذهن میآنهایی که رفته.شودصبري تو مشکل میپس بنابراین کار آسان از بی

خواهم زودتر از همه به حضور برسم، این حضور چیز خوبی است، بله باید آدم به خدا زنده شود، اینها به هیچ می

کنید، تامل شما تمرکزتان روي خودتان هست، فضا را باز می. توانیم برسیمبا مقایسه ما نمی. رسندجا نمی

هویت هویت شدید، همبینید با چه چیزهایی همکنید، میمیتان باز نگاه کنید، به ذهنکنید، مراقبه میمی

شناسید، مرتب هاي خودتان را خودتان بر اساس تامل خودتان و خالقیت خودتان، شناسایی خودتان میشدگی

. کنیدکنید سوال نمیکنید، سوال نمیفضا باز می
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ش توو ،کنندناکی است که مردم میاین سوال کردن یکی از جاهاي لغزش بسیار بسیار خطر. سوال ذهن است

درست است؟. شودتر میصبري آنها مشکلو سهل یعنی کار آسان از بی،افتندمی

اي کنیم و زنده شدن به زندگی، چرا یک عدهاین را هم بگویم که امروز راجع به مردن به من ذهنی صحبت می

اگر ابیات امروز را شما خوب گوش کنید که تعدادي . شوند؟ در بیتهاي امروز جاي لغزش را ببینید شماموفق نمی

رسید سر آنجا و اگر خوب یاد بگیرید، وقتی می. از ابیات هندسه معنوي است، شما جاهاي لغزش را خواهید دید

روید اگر یک مسیري را خیلی رفته باشید و وقتی زمستان کوه می. شما تا حاال حتماً کوه رفتید. مواظب هستید

خورد، آنجاها را آید، لیز میهایت هم خوب نباشد، آن جاهایی که سر است، مثالً آب میکفشآمده باشید،

این . گویید باید اینجا خیلی مواظب باشمرسید، میوقتی به آنجاها می. آنجاها خیلی مواظب هستید. شناسیدمی

. فتیداجاهاي لغزش هم درست مثل این است که شما مواظب باشید نی

اي است بسیار خطرناك و کمتر اي است، یک گردنههفته گذشته موالنا به ما گفت که این حسادت یک عقبهمثالً 

براي اینکه ذات من ذهنی به مقایسه است و ما مرتب . کنیمیعنی باالخره ما حسادت می. تواند نلغزدکسی می

گوییم که اینجا جاي همان لغزش میکنیم، یک دفعه وقتی مقایسه می. کنیمخودمان را با دیگران مقایسه می

ایم و باید آگاه باشیم که لغزیده،کنیمو وقتی دیدیم حسادت می. همین االن است که من حسادت کنم. است

. خواهیم اینجا مواظب باشیمو می،ایم در ذهنافتاده

. کنما دیگران مقایسه نمیگوییم دیگر من خودمان را بگردیم میدیگر آنجا برمی. شود مواظب بودبا ذهن هم می

خواهم تمام توانم را در اجراي این برنامه که االن من می. دهمبهترین خودم را انجام می. حواسم به خودم هست

کند آیم این برنامه را با برنامه یک آقا یا خانم دیگري که یک جاي دیگر اجرا میولی نمی. کنم بگذارماجرا می

. هتر است یا اینبگویم که آن ب،مقایسه کنم

و این ،توانم هر چه در توان دارم بگذارمولی می. چون اگر بکنم این کار اشتباه است، این کار من ذهنی است

فتم به اکوششم را بکنم و مقایسه با دیگران نکنم که مبادا پایم بلغزد بی. برنامه را به بهترین صورت مثالً اجرا کنم

یکی دیگر این . دیگر اتصالم را به زندگی از دست بدهم. از کار خودم بمانمحسادت و بدگویی، پس از آن دیگر 

گویدرسیم به آنجا؟ میاست که چرا ما نمی
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2981ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

نرسد مر تو را که توزان مزد کار می
پیوسته نیستی تو درین کار، گه گهی

توانند به زندگی زنده شوند، براي اینکه متعهدانه و هر و نمی،میرندانسانهایی که به من ذهنی به طور کامل نمی

در این کار مردن به من ذهنی، گوش . گیرندبراي همین مزد نمی. کنندروز به طور پیوسته روي خودشان کار نمی

اگر . دگهگاهی این کار هستن. دادن به موالنا، تمرکز روي خود، کار روي خود، به طور پیوسته و متعهدانه نیستند

باید هر روز، هر روز چند بار به این . کنید، شما نخواهید رسیداي یک دفعه به این برنامه گوش میشما فقط هفته

. برنامه گوش کنید، این ابیات را بخوانید، حفظ باشید، هی تکرار کنید، تکرار کنید تا مزد کار برسد

قبالً . خوانم که این ابیات، ابیات هندسه معنوي استیاز حاال به بعد عرض کردم دارم این ابیات را برایتان م

اینقدر آماده در و. توانید اینها را واقعاً حفظ کنیدیکجا جمع کردیم اینها را و ببینیم که آیا شما می. ایددیده

همین مان، نه فقط شما، بنده همرسید یادتان بیاید و پایتان نلغزد، یعنی همهذهنتان باشد که در عمل وقتی می

:گویدمی. طور

1259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند
قضا یعنی قضا و . کند، امروز فهمیدیمهویت میکند، با صد تا چیز همآورد ما را وارد من ذهنی میپس قضا اول می

کند، جان گیرد، بعد یعنی قصد جان ما را میهایمان را نشانه میهویت شدگیبعداً هم،قدر، قانون خدا، طرح خدا

باید آگاه ،باید خوشحال شوید؟شوید یا خوشحال شویدبآن موقع شما باید تلخ . هایمان راهویت شدگیهم

.شوید

که دارید، قضا هویت شدگیباید بدانید که هر چند تا هم،توانید درك کنید موالنا راشما به عنوان انسانی که می

بهتر . خواهد بگیردیعنی از شما می. هاي شما را نشانه خواهد گرفتهویت شدگییعنی قانون الهی، طرح الهی هم

یعنی هویت . نیست قبل از اینکه او نشانه بگیرد و من ذهنی شما تلخ شود، شما ناهمانیده شوید نسبت به آنها

ها را کرد، در این صورت باید تسلیم هویت شدگیولی اگر نکَندید و قضا قصد این هم. خودتان را از آنها بکَنید

. ها را و خودتان را از آنها جدا کنیدهویت شدگیشوید، خشنود باشید، شکر کنید و بشناسید همب
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مش به شما خواهد فهماند که یکون و با دقضا هست که اگر تسلیم شوید، فضا را باز کنی، با کن فنگویید همیمی

هم قضا جانت دهد، درمان . هویت شدگی را رها کنید و به او زنده شویدشما از جنس زندگی هستید و باید آن هم

. یعنی همیشه باید فضا را باز کنی و با خرد او عمل کنی. کند

هاي شما را زندگی نشانه شدگیهویتاز هماگر یکی . لغزیم ما، تلخ شدن و شکایت کردن استحاال جایی که می

کند، خدا دشمن من نگویید خدا مرا دارد له می. گرفت، تلخ نشوید، شکایت کنید، عصبانی نشوید، ناله نکنید

هویت کند که شما همو دارد به شما حالی می. خدا غیر از لطف، غیر از کرم، غیر از کمک چیز دیگري ندارد. است

و االن به قول معروف ریب المنون یعنی حوادث ناگوار .ي شما مهم نبوده که اینها را بیندازیددارید و براشدگی

. بله. کنیدهمکارياوباهوشیارانهو بعد از این . پس به جاي اینکه شکایت کنید، بیدار شوید. دامن شما را گرفته

:گویدمیرااین

1145مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقلِ کلی ایمن از ریب الْمنونچیره گه نگونعقلِ جزوي گاه 
شدگیهویتهمعقلعقلش. داردعقلذهنیمنکنیم،میدرستذهنیمنآییممیماوقتی:کهگویدمیپس

مثال. شودمیموفقشود،میچیرهماديلحاظبههاموقعبعضی. آیدمیهاشدگیهویتهمدیداز. هاست

. آوردمیدستبهراچیزيیکهاموقعبعضی. دهدمیدستازراپولهمههاموقعبعضی. شودمیزیادپولش

کنم،میکارذهنیمنعقلبادارمذهنیمن. سرنگونگاهیاست،چیرهگاهی. دهدمیدستازهاموقعبعضی

سرنگونوخوردمیمنبههمضرريدهم،میدستازرامقامآنفردا. رسیدممقاماینبهمن،شدمموفقحاال

. استدرستشکستشنهاست،درستموفقیتشنهپس. شوممی

بهکنیم،عوضرامرکزمانوذهنیمنبهبمیریمبیاییموکناربگذاریمراجزئیعقلاینوقتییعنیکلیعقل

المنونریب. ناگوارحوادثازهستیمایمنصورتایندربشویم،وصلکندمیادارهراکائناتهمهکهکلیعقل

موردداردشدگیهویتهمهرکسیکهگفتیماالنهمینو. افتدمیذهنیمنهربرايکهاستناگواريحوادث

نمی. استمنمالفقطشمامرکزکهکندحالیمابهکهاستاینبرايخداتیراصابتاینو،خداستتیراصابت

نهانگنجیکمنکه،خدازبانازگویدمی. خواندیمهمآنازقبل. بشوداشغالشدگیهویتهموسیلهبهتواند

راهاشدگیهویتهمخواهیمیشما. کنماظهارتوطریقازراگنجماینانسان،ايکردمدرستراتو. هستم
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میمابهناگوارحوادثپس. باشمنتظرراناگوارحوادثالمنون،ریب. بگیريراکاراینجلويمرکزتبگذاري

بداتفاقاینو. بشناسیراهاشدگیهویتهم،بشويآگاه،بشويبیداربایدداري،شدگیهویتهمکهگویند

.بیفتداتفاقاینشدسببکهداشتیشدگیهویتهمچهچسبیدنی،چهياسلطهچهکهببینیافتادکههم

سایهکنیمسعیاینکهجايبهمتاسفانهو. میهویتهمهایمانبچهبامادروپدرعنوانبهماکهکنیدتوجهحاال

سایههستند،ماذهنیمنسلطهو،هستندماسلطهزیرآنهاایم،هویتهمچونبیفتد،هایمانبچهسربرخدا

کنترلنباید. بیفتدآنهابرايهمبیفتد،مابرايهمبد،اتفاقاتکهبساچهو. آنهاستسربااليماذهنیمنشوم

نبایدما. بشویمهویتهمنباید. خداستسایهاصلیسایهکهبدهیمیادهایمانبچهبهیواشیواشبایدما. کنیم

. باشیمچیزهاسایهزیر،باشیمآدمهاسایهزیر. کنیمدرستسرمانبرراآدمهایاراچیزهاسایه

به. نطلبیدراماسایهکهبدهیمیادهایمانبچهبهوخودمانبهبایدکاراینبراي. باشیمخداسایهزیربایدما

آنهاباعشقبابایدکاراینبراي. بشودخالیدلتاناینبگذارید،کنیدبیروندلتانازراماذهنیتصویرتدریج

یکهمانشدیمزندهزندگیبهماهرموقع. استدیگرانمرکزدرخودزندگیشناساییعشق،. کنیمبرخورد

رااومانذهنیمنوسیلهبهاگروگرنه. دهیممیعشقمانبچهبهداریمکردیم،شناساییمانبچهدررازندگی

کنیممیتشویقجداییبهرااووکنیممیتقویترااوذهنیمنوکنیممیشناساییذهنیمنصورتبه

:گویدمیکهآیدمیقرآنآیهیکازهماینبله.بودبایدالمنونریبمواظب

30، آیه )52(قرآن کریم، سوره طور
أَْم َیقُولُوَن َشاِعٌر َنَتَربَُّص بِِھ َرْیَب اْلَمُنونِ 

.شاعرى است و ما براى وى منتظر حوادث روزگاریم: گویندیا مى
خودشانکهبداننداینکهجايبه.شدخواهدالمنونریبدچاراوکهاندگفتهاوبهرسولحضرتدشمنانیعنی

همبخاطرهستیمناگوارحوادثدچارماکهحالیدرکهدهدمینشانآیهاینخودو. هستندالمنونریبدچار

ابیاتخوانیم،میراابیاتهرحالبه. هستندالمنونریبدچاردیگرانکهکنیممیفکرهایمان،شدگیهویت

. بکنیمپیداراهایمانگاهلغزشتا،یماخواندهقبالاینکهبرايتند،تندرامعنويهندسه

خودمان. کردنخواهیمشکایتهمبازدادرخاگر،بودالمنونریبیاناگوارحوادثصحبتکهدیدیدقبلیبیتدر

کهبدهدمابهپیغامیبایدالمنونریباین. کردنخواهیمبیشترمقاومت. بودنخواهیمتلخ. کردنخواهیمگمرا

کنیمشکربایدمایعنیاست،بیشترشکراست،بیشتررضایتاست،بیشترنرمشاست،بیشترتسلیمپیغامش

نمیراکوچکدردایناگر. کنمنمیکاردرستمنکهبفهمماینکهبرايداديمنبهرادرداینخدایاکهبگوییم
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کمآسیبباکم،دردبااینطوريکهکنممیشکرمنپس. ذهنیمنایندرکردممیافراطخیلیمندادي

.فهمیدم

4123مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ْتازتُركسود نَبود در ضَاللَتشرط تسلیم است نه کارِ دراز
اینکهجايبهمردمکهدهدمینشاناین. طوالنیکارنهاستتسلیمکردن،کاردرستشرط: کهگویدمیموالنا

درستقضارااتفاقاینبگویندو،بپذیرندشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاقلحظهایندرلحظه،اینبهبیایند

برکتوبیایدعشقو،بیایدخردشدهبازفضاياینازتاکنممیبازرافضامن،کردهدرستالهیطرحکرده،

تلخذهنیمنشوند،میتلخکنند،میشکایت،بندندمیرافضاشوند،میمنقبض،کنندمیمقاومتبیاید،

کارنهاستتسلیمکارشرطپس. دهندمیادامهنالهوشکایتباذهن،درکار،درنتیجهدر. کنندمیدرست

منناگوارحوادثیعنیالمنونریبطریقازآسیبییکاگرکهببینیدشمانه؟یاکنندمیاشتباهمردم. دراز

کنند؟میشکایت،کنندمینالهیاشوندمیتسلیمآیاکنند؟میچکارمردمبرسدمابهذهنی

کردن،جدلوبحثهاشدگیهویتهمتاریکیدرتاریکی،گمراهی،یعنیضاللتذهن،گمراهیدر: گویدمی

ودادننشانواکنشوکردناعتراضوشدنبلندو،دانممیمنکهدویدنآنورواینورکردن،ثابتراخود

داريمیدانوشدنسوارراذهناسب. نداردسودياینهاکردن،جنگوکردنستیزهودادننشانمقاومت

. نداردفایدهباشند،ذهنیهمهکهزدنحسابیحرفهايوکردن

اشتباهذهندرتازيترك. کنیدمیتازيتركذهنتاریکیدریاهستیدتسلیمکهشویدمی متوجهاالنشماپس

عمرآخرلحظهبههاموقعبعضیدرازاشحتی. شودمیدرازکاراینکهبراي،بفهمیمرابیتایناستمهم. است

ماباخواستیم،میکهحضوريآنو،یمهستدادنجانحالدریامیریممیداریمبینیممی. رسدمیهمما

همیشهکهراخداکردیم،جستجوراخدااینهاشدگیهویتهمدروذهنتويیمارفتهبسازماوبودههمیشه

خاطربهاین. ایمنشدهشامتوجهبشود،زندهخودشبهمادراویابشویمزندهاوبهماخواستهمیوبودهمابا

.استذهنگمراهیدرتازيترك

***پایان قسمت دوم *** 
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:یماخواندهبارهاکهرامعروفبیتاینبله

1344ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

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

فضاگشاییاثردر:کهگویدمیاوال. استلغزشجايرعایتشعدمانسانهاماازخیلیبرايواستمهمیبیتاین

وارد. شودنمیبعدتچهاروارداودم،لحظهایناتفاقمقابلدرکنیمقاومتاگر. بیایداودمبدهیداجازهباید

کنیممیبازرافضاوقتیو،کنیمبازرافضابایدبشودماوجودوارداودماینکهبرايپس. شودنمیوجودت

اگر. کنیمقضاوتنباید،کنیممقاومتنبایدبیاید،اودماینکهشرط. شودمیصفرمقاومتشویم،میتسلیم

. آیدمیذهنیمندمنیاید،هماودم. آیدنمیاودمکنیدمیمقاومتوکنیدمیقضاوت

. استسماست،دردازپر،نیستآندرآرامشوشاديهیچ. استدهتلخیواستکنندهمسمومذهنیمندم

بادکنی،قضاوت،کنیمقاومتاگر. همهبراي،غیبطرفازیکیذهنی،منازیکی. وزدمیباددوتالحظههمین

میزندگیکنندهزندهدمکنیصفرراقضاوتکنی،صفررامقاومتاگر،وزدمیذهنیمندردازپرسردتلخِ

. استفیکونکنبااوکارکنید،میبازرافضاشماوآیدمیاودموقتیو. بپذیرنفختآیهازبرو: گویدمی. آید

.شودمیاعمالمابهمزرعهقانونو. شودمیوبشوگویدمیاو: کهگویدمیاستقرآنآیهفیکونکن

میوبشو: گویدمیهممافرمیبیوفرمقسمتبههممابهشود،میوبشو،: اوگویدمیدرختبهکههمانطور

منباماو،کندمیبازرافضااینو،هاشدگیهویتهمازکندمیآزادراماکهاستفیکونکنآنیعنی. شود

. کندمیکاردیگرجوریکفیکونکنبکنیماگر. کنیمنمیکاريهیچمقاومتمان،باقضاوتمانبامان،ذهنی

. کنیمصفررامقاومتیعنی. نکنیمکاريهیچونگوییمهیچماتاکشاند،میدردبهرا،ماکندمیخرابیعنی

خدا: گویدمی.شودمیقطعدردکنید،صفر. کنیدصفرراقضاوتورامقاومتشماکهاستاینبرايدردهاتمام

وشماجهنمبرنهدمیقدمالمکانازخداکنید،میصفرراقضاوتکنید،میصفررامقاومتشماکهوقتی

.شودمیساکتشماجهنم

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کانفَنکُازشودساکناووانگهالمکانازنهدويبرقدم،حق
میقدمشماذهنجهنماینبهخداکنید،میصفرراقضاوت،کنیدمیصفررامقاومتوقتیکنید؟میتوجه
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اویعنی. فکانکناز،راماسوزاندنمیهیچیا،شودمیساکنیاشود،میساکتماجهنماینو،المکانازگذارد

وماهايرنجشانداختنمثلما،دردهايشفادادنوفضاگشاییومامردناینپس. شودمیوبشو: گویدمی

تواندنمیوگیردنمیصورتماقضاوتومامقاومتوماذهنیمنوسیلهبهمادردهايتماموماهايخشم

کنممیراکاراین: بگوییدشماتوانیدنمی. نیستبیرونیعللموقوفواستفیکونکنبابلکهبگیرد،صورت

بکنمراکاراینشود،میاینطوريبکنمراکاراینگویدمیکهذهنیعللبایعنی. افتدنمی. افتدمیدردماین

پیداراعللاینبلکهآندنبالکنیممیهمسوالکههمینشود،میاینطوريبکنمراکاراینشود،میاینطوري

. باشدتواندنمیماذهنیعللموقوفذهنی،منبهنسبتمامردنما،مرکزپیداکردنوسعتما،نجاتاینکنیم،

. استمهمخیلیاین

ستیزه،ماثانیا. دهیمانجامتوانیممیخودمانکنیممیفکرمااوالاست؟لغزشکجایک،نه؟یااستلغزشجاي

. کنیممقاومتباید. شوندمیپررومردمکنیممیفکراینکهبراي. رسانیمنمیصفربهراقضاوتومقاومت

میذهنیعللموقوفراکارما.استلحظهاینوضعیتمقابلدرمردم،مقابلدرستیزه،مردممقابلدرمقاومت

بهوهستیمساکنذهندرما. دانیممیزندگیدمازمعتبرترراذهنیمندمماکهاینجاستلغزشجاي. دانیم

میبیرونیعللموقوفراکارهاکنیممیکارذهنیمنباساکنیمذهندروقتیچون. نیستیممعتقدفکانکن

:ایمخواندهبارهاکهاستاشآیههماینبله.دیگربیتیکرویممی. بله. استلغزشجايخیلی. دانیم

29، آیه )15(قرآن کریم، سوره حجر
ْیُتُھ َوَنَفْخُت ِفیِھ ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُھ َساِجِدینَ  َفإَِذا َسوَّ

.او به سجده بیفتیدآفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم،در برابرچون 
کهببینیمبیتاینبهبیاییمبدهیداجازهوکندمیزندهرامالحظههرکهاوستدم. آیدمیدائمااودمیعنی

:گویدمی. هستکجابیتایندرلغزشجاي

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَمهاي دم به دمفعلِ توست این غُصه
. استایناشمعنیبودي،سزاوارکهچیزيآنبهشدخشکزندگیقلمکهالقَلَمجفّقَداینمعنیگویدمی

کهچیزيآنبهشودمیخشکزندگیقلملحظهاینکهاستایناشمعنیحدیث،بگوییمحاالاینیعنی

ازچقدرلحظهایناینکهبهداردبستگیماحالدیگرعبارتبه. بینیممیماشدنخشکازپس. بوديسزاوار



# Programگنج حضور766برنامه شماره 766

41: صفحه

میلحظهایندرراماحالرا،مازندگیکهخداستقلمو،هستیمذهنیمنجنسازچقدرحضوریم،جنس

. فهمیممیماشودمیخشکوقتی. نویسد

بهتوجهباشد،کمقضاوتمانباشد،کممقاومتمانیعنیباشیمحضورجنسازبیشترکهوقتیاستمعلومخوب

کمترکنیم،میستیزهکنیم،مینالهکنیممیشکایتماوقتی. نویسدمیخوبآنباشد،کمآفلچیزهاي

یعنینویسدمیبداوقلماگربنابراینپس. نویسدمیبدلحظهایندراوقلمپس. هستیمشایستهسزاواریم،

خرابهمبعدلحظهاست،خرابهمبعدلحظهاست،خرابلحظهایناست،خرابلحظهایناست،خرابماحال

تقصیرداریمغصهمادمبهدماینکهعلتیعنی. ماکی؟فعل! توفعل:گویدمیداردکیست؟کارایناست،

. بیایداودمگذاریمنمیوکنیمنمیبازرافضاکنیم،میمقاومتاینکهبرايچرا؟. استخودمان

تقصیریاخداستتقصیرکیست؟تقصیراینحاال. استدردازپرکهآیدمیذهنیمندمآید،نمیاودموقتی

نکنید،مقاومتکنیدمیانتخابلحظهایندرشما. داریمانتخابقدرت،داریمآزادارادهما. ماستتقصیرما؟

غمخداقلم. کنیدمقاومتکنید،قضاوتکنیدمیانتخاببعدلحظه. نویسدمیشاديخداقلم. نکنیدقضاوت

کردید،مقاومتلحظهاینآمدیدشمااگرکنید؟انتخابخواهیدمیراکدامشماحاال. نویسدمیراذهنیمن

نکنید،مقاومتبشویدتسلیمبایددانیدمیشماکهحالتیدرکردیدمقاومتبعدلحظهکردید،مقاومتبعدلحظه

. نیستخوبیهیجاناتهمهیجاناتشواستالمنونریبازپراین. نیستخردذهنیمنخرداینکهبراي

دارد،دردکلی. کندمیتاسفحسکند،مینقصحسدارد،حسادتدارد،ترسدارد،خشمانسانذهنیمندر

شماحاال. نیستعقلعقل،ایناصالاینداردتوقع. داردرابیرونیچیزهايعقلباز،استهویتهمدردهااینبا

میغصههیخداقلموکنیدمیقضاوتوکنیدمیستیزهکنیدمیمقاومتاینباوکردیدعقلرااینآمدید

عقلایناندگفتههمشمابه،شمامالخدا؟مالیاشماستمالکیست؟تفصیراینحاالنویسد،میغصهنویسد

هستی؟همطلبکارمیرينمیحاال،بمیريذهنیمنبهباید،استموقتذهنیمن،نیستعقلذهنیمن

خودشقضاوتخودشستیزه،خودشمقاومت،خودشفکرخاطربهداردغصهکهکسیاستلغزشجايپس

،درهتهافتدمیلغزدمیپایشلحظههریعنی،لغزیدهبیندازداگر،بیندازدخداگردنبهرااین،خودشانقباض

:استحدیثیکهمبازهماینبلهجهنممیافتداستآتشازپرهمدره

.َجفَّ اْلَقلَُم بِما اَْنَت القٍ 
. خشک شد قلم بدانچه پدید آمده و یا خواهد آمد
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بیشتررافضاچقدرهر،داريلیاقتچقدرکهداردبستگینویسدمیراشماحاللحظهایندرکهخداقلمیعنی

:شدهگفتهبارهاهمبیتاین، داريلیاقتبیشترکنیستیزهکمترچقدرهر،داريلیاقتبیشترکنیباز

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شناسی آفتی ستکه از آن در حقانبیا گفتند در دل علتی ست
این.استشدگیهویتهممرض،مرضایندانیدمیشماوداردوجودمرضییکمامرکزدرگفتندپیغمبران

.استهمعیندوهرکه،داردمعنیتادوشناسحق.نباشیمشناسحقماکهشودمیسببشدگیهویتهم

کهبودنشکرگزار،بودنسپاسگزارهمیکی،بشویمتبدیلاوبهبایدشناسیخدابراي.استخداشناسیشایکی

میکهاستسپاسگزاراینبهحتماً،باشدشکرگزار،باشدسپاسگزارکهکسیهراینکهبراي.استیکیتادواین

همراخدابشودزندهزندگیبهاگر.بشودزندهزندگیبهبمیردذهنیمنبهیعنی،شودتبدیلخدابهتواند

راخدا،خدابهراجعتوصیفاتباوکنیمتجسمذهنیخدايیکوبمانیمذهنيتوماشودنمی،شناخته

سپاسگزارماکهشودمیسببمرضاین،علتاین،هستمامرکزدرشدگیهوبتهماینتاپس.بشناسیم

.خواندخواهیماآلن.هستهمخدامقابلدرجبرانقانون،نکنیمرعایتراجبرانقانون،نباشیم

تادو.دارينگهاصطالحبهراذهنیمنایننبودقرار،بدهمرابهشتتوبه،بدهراذهنیاینگویدمیخدا

شکرگزاردو،گرفتیم؟خداجايبهراباورها؟هستباورمرکزماندر؟پرستیمباورماآیا:کنیدچکراخاصیت

هستانسانمرکزدرکهمرضیاینگفتندانبیاپس.بشویمزندهاوبهتوانیممیاینکهبرايشکرگزارهستیم؟

میاوبهکهنباشدهماینسپاسگزارونشناسدراخداانسانکهشودمیسببچیزهاباشدگیهویتهمیعنی

.بشودزندهتواند

.آوردمیحساببهموهبتبزرگترین،بشودزندهخدابهتواندمیانسانکهراموقعیتاینموالناکهبینیدمی

وبدهددستازشازندگیدرانسانرافرصتوراموقعیتایننبایدموقعهیچوما آمدیماینبرايگویدمی

شناسیجسمبهکندشروعو،بیفتددوربهشناسیحقازوبشودهویتهمآنهابا،بگذاردمرکزشدرراچیزها

برکتپخشجايبهجهانایندر،بشودتبدیلدردجنسبهباالخره،بشودآنهاجنسازو،کندزیادراهاجسمو

چهاینجاکهببینیمومهمبسیاربسیارمثنويبیتسهاینبهبرگردیمبدهیداجازهبله.کندپخشدرد،زندگی

کنیم؟استفادههمبازابیاتاینازتوانیممی،داریمذهنیمنماحالیکهدرآیاو،هستلغزشجاهاي
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549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کشدزنده بیرون میچون ز مرده
هر که مرده گشت، او دارد رشَد

پوستهاین،هستیمبادامیکمثلمااینکهمثلواقعدرخدا:گویدمیکهاستقرآنآیهبهمربوطبیتاین،بله

رامردهزندهاز،کشدمیبیرونرازندهمردهازحالتایندرو،دهدمیرشدرامغزشاینشکندمیرابادام

قرآنآیهاین.بخوریمفریبنبایدماو،بکندراکارهمینکهایستادهاینجالحظهاینباالخره،کشدمیببرون

:گویدمیبله،دهممینشانشمابهاآلنکهاست

95، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
َوٰى ۖ ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن  َ َفالُِق اْلَحبِّ َوالنَّ ٰى ُتْؤَفُكونَ اْلَمیِِّت َوُمْخِرُج اْلَمیِّتِ إِنَّ هللاَّ ُ ۖ َفأَنَّ لُِكُم هللاَّ ِمَن اْلَحيِّ ۚ َذٰ

این است . آوردمرده را از زنده بیرون مىآورد وشکافد، و زنده را از مرده بیرون مىخداست که دانه و هسته را مى
کنند؟پس، چگونه از حق منحرفتان مى. خداى یکتا

منپوستهازراانسانوشکافدمیراتادواینیعنیهستاشپوستهوانسانجوهرهمبازهستهودانهاینجا

مردهو،آوردمیبیرونذهنیمنةمردازهستیممازنده.آوردمیبیرونمردهازرازندهو،آوردمیبیرونذهنی

ازبیتهاایندراآلنو.کشدمیبیرونمازندهاینازکهاستذهنیمناینهممرده،آوردمیبیرونزندهازرا

لحظهایندرخدایعنییکتاخداياستاین.بکنیمدیباکارچهفهمیممیماکهگیردمیعالینتیجهموالنااین

،بکندراکارهمینخواهدمی

بکندراکاراینخدابدهیداجازهباشیدبایدآگاهشماحالیکهدریعنی؟کنندمیتانمنحرفحقازچگونهپس

راشماذهنیهايمنچراکنید؟میگوشمردمحرفبهچرا؟کندمیمنحرفراشماکیگذارید؟نمیچرا

حاال.بشکافدراهستهودانهو،بکندجدامردهازرازنده،زندهازرامردهکهگذارندنمی،کنندمیمنحرف

،استاینخداکارکهدانیدمیاآلنشما.هستیمزنده،هستیمتوآنما.استمردهذهنیمن،اینبهبرگردیم

مردهازکه.افتدمیبیتتادواینبخاطروآیهاینخاطربه،مابرايافتدمیکهاتفاقیهر،زندگیطرحقضا،قضا

.بکشدبیرونهستیمزندگیکهراماذهنیمن

کنیمانتخابهشیارانهتوانیممیکنیمانتخابتوانیممیوداریمآزادةارادلحظهایندرکهمابنابراینپس

کهفهمیممیماکهاستاینماهدایتپس.استشدههدایتاوگشتمردهکههر.بمیریمذهنیمنبهنسبت

هشیارانهماو،کندبیدارراماذهنخواباز،کندجدامردگیایناززندگیبصورتراماکهاستاینزندگیطرح

رامقاومتتوانیممیماکهآنجاییتاکهاستاینازعبارتماهمکاري،کارایندرکنیممیهمکاريزندگیبا
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بگوییمو،کنیمتعمیررامردگیماکهشودمیسببمقاومت.کندمیزیادرامردگیمقاومتچون،کنیممیصفر

.ایممردهاینما

،زندگیخردازاستفادهباآگاهانهوهشیارانههمآنذهنیمنبهنسبتبمیریمبایدماکهگویدمیبیتاینخود

کههستمزندههمانهممن،آوردمیبیرونرازندهمردهازاوکهحاالبنابراینپس:کهگویدمیبیتاینخود

معادلکردنتقویتش،دادندمشبهدم،دهمنمیباشدذهنیمنکهمردگیایندمبهدم،بیایمبیرونباید

خودمانتخاببارااینو،ذهنیمنبهنسبتمیرممیهشیارانهمن،استکردنقضاوتوکردنمقاومت

فضاگشاییمنهستبیتایندریعنی.کندهدایتمرااوتاکنممیبازرافضابنابراین.دهممیانجامهشیارانه

آگاهانهدارمو،استصفرقضاوتم،استصفرمقاومتمپس،بزندحرفگذارمنمی،کنممیصفرراذهنم،کنممی

.ذهنیممنبهمیرممی

،استذهنیمنبهمردنانتخابم،خوشحالمذهنیمنبهنسبتمردنمدر، دشَردارداو،گشتردهمکههر

،مقاومت،مالمت،بشودتقویتذهنیمنکردشودمیکارچه،بشودتقویتذهنیمنکهکنمنمیکاريهیچ

،گناهاحساس،تعصبحس،ترسمثل،نگرانیمثل،حسادتمثل،خشممثل،ذهنیمندردهايتمام،قضاوت

مدارییعنی.شودمیزیادمردگیگذاریدمیدمشبهدمشماآیدمیباالکهکدامشهراینهارانقصحسگفتم

درسته؟مجنگیمیخداارادهبا

منکشتنحالدرهماووبمیریمکهکنیممیهمکاريزندگیباشدهگشودهفضايایندرهشیارانهماپس

،شدیدمتوجهرااولبیت،کهشدیدمتوجهکهخواندیمراآیهاین،ماستذهنیمنکردنرمقبی،ماستذهنی

متوجه،آیهاینباارتباطدراین هماستمهمخیلیکهبگویمبرایتانراچیزيیکخواهممیدومبیتازقبل

کندمیبینهایت،کندمیرشدراهسته،بیرونآوردمیراهسته،شکافدمیراذهنیمنپوستهکهشدیم

وکشدمیبیرونرامردهزندهازخالصهو.گویدمیقرآنآیه،کندمیخدارااینها،کندمینابودومحوراپوسته

.گفتهموالنارابیتدوهرکه،رازندهمردهاز

دراو،استجدیدکاردراولحظهایندربفهمشمایعنییکتاخداياستاین،یکتاخدااستاینسرِآمدیماما

کندمیجدیديکاریکبعدلحظهگذشتلحظهاین،جهتتدرکندمیجدیديکاریکیعنیاستجدیديکار
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هايمنبوسیلهبخوریدگولنبایدشما،کندمیراکاراینداردفعاالنهخداکهحاال،استجهتایندرهمباز

خوانیممیرابیتاینداریمبنابراین،خودتانذهنیمنیاذهنی

1639مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر نَفَس بر دل دگر داغی نهمهر زمان دل را دگر میلی دهم
استمنبسويمیل،میلاین،دهممیجدیدمیلیکانساندلدریعنی.خداست،استزندگیزبانازاینها

بله.شمکُمیراشدگیهویتهمیکیعنی،گذارممیداغیکدلبرلحظههرو،استشدنزنده

1640مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ال یحیدکُلُّ شَیء عنْ مرادي کُلُّ اَصباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید
مشیت من خارج نمی شودکاري تازه داریم، و هیچ کاري از حیطه) هر لحظه(در هر بامداد 

زندگیزبانازکنممیدارمجدیديکاریکلحظههر،اینجاایستادممنکهلحظههریعنیبامدادهربنابراین

دریعنی شمامورددرخدالحظهاین،کنیدمیتوجه.شودنمیخارجمنمشییتحیطهازکاريهیچواست،

ضمندرو،بیرونآوردمیآنجاازراماکندضعیفراذهنیمن،بکشدذهنیمنبهنسبتراماکهکارآنمورد

.کندمیجدیديکارهرلحظهخدا،کندنابودراخودشکهبکندمخربیکاریکذهنیمن

یک،امذهنیمنیکمنکه،کنیممیشکایتفقطنداریمکارهااینبهکاريوذهنتويخوابیدیمهمما

،کندمیدرسترادیگرانکار،کندنمیدرستراماکار،کندمیتنبیههینداردمابهکاريهستباالهمخدایی

بله.خوانممیاآلنکهابیاتیاینوهاپایهآنبااستمهمخیلیبیتاین.زنیممیپایینسطححرفهاياینازو

.استجدیدکارهماین

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن
َماَواِت َواْألَْرِض ۚ ُكلَّ َیْوٍم ُھَو فِي َشأْنٍ  َیْسأَلُُھ َمْن فِي السَّ

.لحظه در کارى جدید استهر کس که در آسمانها و زمین است سائل درگاه اوست، و او هر
.هستجدیدکاردراولحظههرپسدانیدمیشماکهاستقرآنآیهپسهماین

550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندنفسِ زنده سوي مرگی میکندچون ز زنده مرده بیرون می
هستیمزندهکهماازاوچونکه گویدمی،ابیاتاینمعنیاستمهمخیلیخیلیموالناگویدمیچیببین

بهرسانضرر. استخودشبهمخرب،کندمیکاريهرفعالذهنیِمنبنابراین،کندبیرونخواهدمیرامردگی

بمیریمذهنیمنبهنسبتکنیممیسعیداریمزندگیبصورتما.بکنیمتوانیممیکارتادویعنی.استخودش
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حاال.نیستشماسودبهذهنیمنکهبفهمیدشماتا،کندمیمخربکارهايهمذهنیمندیگرطرفیاز،آگاهانه

ومرگمحورحول،تندمیمرگیسويزندهنفسیعنیذهنیمن،استاینکنیممیاینجا ماکهاشتباهی

راتخریبشو،هستممناینثانیاً،کندنمیتخریباوالًاینگوییممی،آنباهویتیمهمچونما،تندمیتخریب

.کردنتوجیهبهکنیممیشروع

دوما.استاینموالناشعرخودوموالناتفسیروآیهآنطبقگویدمیخداقانون،بفهمیدخوبراخداقانونولی

اینازخواهدمیخدامرتبرازندگیاین،زندگیبعنوانماهمیکی،استذهنیمنیکی،اینجاداریمچیزتا

خواهدمیراذهنیمنایندیگرطرفاز.ذهنیمنبهنسبتبمیردبایدآگاهانهزندگیاینپس.کندجدامردگی

اینجا،مابهرساندنضرروتخریبجهتدرکردنکاربهکندمیشروعذهنیمنپس،کندجدامازندگیایناز

بابلکه.هستیمذهنیمناینماکهنگوییمما،شودمیشروعذهنیمنتخریبوقتیکه،باشیمآگاهبایدما

! کنیدمیتوجه.نیستیماوماکهبشناسیمتخریبش

نهکهکنیدتوجیهنیایید،زندمی لطمهشمابهتانذهنیمنبینیدمیوقتیشماکنیمجدااوازراخودمانپس

خودممنکهنیستذهنیمناصالً،استخوبیذهنیمنخیلیمنذهنیمناین،نکردهکاريکهبیچارهاینبابا

راخداقانون،نه،ایننیستتخریباصالً،استسبکخیلیکندمیکهتخریبی،نداردمنکهخیلی،هستم

،قرآنآیهوبیتاینطبقشدهدرستذهنیمنکهموقعیاز،شمابببنیدراقضایعنی،ببینید

امتدادانسانايتو،گویدمیخدا،امزندههستممناینگویدمیدائماًیعنی، کندمیبیرونمردهزندهزچون

نتیجهاینبهتو،بزندلطمهاینقدرتا،چرخانممیمرگحوشوحولراذهنیمنایندایماًمنپس.هستیمن

منکهکوششیهمهاینباحاال.هستیمنبفهمیتوکه،کنممیزندهاینقدرراتومنو،نیستیاینتوکهبرسی

درسته؟.توبهبگویمچیردیگواقعاًنفهمیاگرکنممی

نگویید،نکنیدآغشتهآنباراخودتانشماوکندمیتخریبدائماًذهنیمنفهمیدیمپسفهمیدیمرااینهاحاال

مننه،استمنمالکههستهمذهنیمنباالخره،اوازکنمدفاعبایدشوممیکوچکو،استمنذهنیِمن

ازراخودتانکه،استخودتانبهحواستانشماتندمیمرگحولو،تندمیمرگحول،هستکیهرمالذهنی

بهآگاهانهیعنی.کنیدهمکارياوباشماوکندمیجدامردگیازرازندگیبینیدمیدیگرطرفیاز.کنیدجدااو



# Programگنج حضور766برنامه شماره 766

47: صفحه

واستمن،ذهنیمناینکهنگوییدو،تخریبشبابشویدناهمانیدهو،ببینیدهمراتخریبشوبمیریدذهنیمن

.برودکنیدرها،نهکنمچیکار.استخودممالردیگبکندکندمیکههمتخریبو،اوبهبچسبمباید

اگرکنیمنمییاکنیممیهمکاريمااینکهیعنیاستجدیديکارلحظههردرخداکهفهمیدیمهمرااینو

،اینهاواستخوبچیزهمهونویسدمیخوبهمالقلمجفوکندمیماسودبهجدیديکاریککنیمهمکاري

و.شویممیگرفتار،استحساسکار،فالنوچیهچیزهااینو،فهممنمیبگوییموکنیممقاومتبخواهیماگر

مابگوحرفیکآقابگوییکهنیستکیلوییزندگینفهمیداگر،بفهمیدرااینهابدهیانجامراجبرانقانونباید

.نهنداریمکارهااینبهکاريماکنیمعملبرویم

،بفهمیدنداریدراحالششمااگر،گذاشتندفهمبراي،استساده،استمثنويابیات،استقرآنهايآیهاینها

بخوانیدمراتوضیحاتهمین،بگذاریدبایدوقتبشویدرهاغمهایتانازتوانیدنمیبگذاریدخواهیدنمیوقت

ذهنیمنما،نفس. بلهنه؟یالغزدمیبیتاینتويماپاي. لغزدمیکجاپایتانبفهمیدتا، بخوانیدزیادراابیات

مابعد،زندمیضررملتیکبهبلکه،زندمیضررجامعهبهزند،میضررماخانوادهبهزند،میضررمابهما،فعال

چطورشما! استخداقانوناینتند،میمرگحولمنزندهنفسآقانهنیست،طورياینآقانهکنیم؛میتوجیه

واستمنمالگوییدمیچراپردازید؟میتوجیهبهبعدداریدمینگاهفعالرافعالذهنیمنرا،زندهنفس

زدم؟زدم،همضررندارد،اشکالی

راکاراینکیشوند،میهدرشوند،میمصرفهاسرمایهمیرند،میآدمهاجنگتويکنیم،میایجادجنگما

اگردیگرطرفاز.آنباراخودتانکنیدقاطینبایدشماتند،میدائماتَند،میمرگیحولزندهنفسکند؟می

پسبود،رابطهایندراشهمهغزلامروزکهذهنیمنبهنسبتنمیردگزارانهشکرآگاهانه،هوشیارانه،کسی

داري؛ارادهداري،اختیارتوکهحاالگوید،میحاالاست،مهمبسیارکهراسومبیتحاال،پس. فهمدنمیچیزهیچ

است،ماخدائیتمالآزادارادهاینکهبراي،بگیردتواندنمیکسیراماآزاداراده،بلهنداریم؟یاداریمآزاداراده

.بمیریمآگاهانهتوانیممیهمماپسشو،مرده:گویدمیاالن

551مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

یی زین مرده بیرون آوردزندهالصّمدمرده شو تا مخْرِج الْحیِّ
بی نیاز که زنده را از مرده تا خداوند) یا نسبت به من ذهنی بمیر( مرده شو، یعنی از نفس و نفسانیات پاك شو

.بیرون می آورد، زنده اي را از مرده تو بیرون آورد



# Programگنج حضور766برنامه شماره 766

48: صفحه

یکبینیمیپایین،بیاورراخشمکنبازرافضاشويمیخشمگینبینیمیذهنی،منبهنسبتشوکوچکمرتب

شو،مردهنشوید،بلندشوید،بلند،بکنیدخواهیدمیاعتراضشماکهکردعملییکزد،حرفیزد،چیزيیکنفر

حرفبشود،بزرگذهنیمنرا،شماکنندتاییدمردموبزنیدحرفتوانیدمیجایییککهبینیدمی. شوکوچک

تاشومرده.کنکوچکهیکن،کوچکهیکن،کوچکنکن،بزرگراذهنیمننباش،دارمیدان. نزنحرفنزن،

نیاز؛بیزندگیکنندهخارجکهخدا

را،طبقاینبردار: گفتامروز.ذهنیمنبهنسبتمیریممیهمعلتاینبهماهستیم،نیازبیزندگیمایعنی

هستم،نیازبیزندگیجنسازمناینکهبرايچرا؟.ندارماحتیاجمنبردار،خدایاراشدگیهاهویتهمطبقاین

هموجهاناینبهنیازبیونیاز،بییعنیصمدهستیم؛صمدجنسازهستیم،خودشجنسازکهراماخدایعنی

،شدگیهاهویتهمبهنسبتمیریممیهمینبرايهستیم،شدگیهاهویتهمازنیازبیماهستیم،شدگیهاهویت

. بیاوردبیرونذهنیمنیعنیمرده،اینازرامازندهتا

تخریباینکهدومشدگیها،هویتهمبهنیازمندیمکنیممیفکرمااینکهیکیاست،اینلغزشجاياینجادرو

آنبازندمیضرربینیدمیوقتیهستیم،هویتهمذهنیمنباهنوزمادهیم،مینسبتخودمانبهراذهنیمن

ازقسمتیذهنیمناینکهبرايمیریم،نمیذهنیمنبهشکرگزارانهوآگاهانههوشیارانه،ما. نباشیدهویتهم

حسوداریمشدگیهاهویتهمآنبهاحتیاجکنیممیفکرو.دانیممیذهنیمنراخودماناستماوجود

ازذهنیمنمردگیدرکهراهایینعمتماکردیم،عادتذهنیمندرمردگیبهما. هستیمنیازبیکنیمنمی

.دانیممینعمتاینها،دیگراستلغزشجايرسد؛میبیرون

کههاییخوشی. دانیممینعمتمارااینهارا،مردمتوجهرا،مردمقدرشناسیرا،مردماعتباررا،مردمتأییدمثال

خوشیاینهستم،برترمنپساستدیگرانازبیشترموفقیتماست،بیشترپولممقایسهدرمناینکهتجسماز

اینهااست،ذهنیمنمسمومغذاياینهانعمت،نیستنداینهااینها،که،نیستندنعمتاینهادانیم،مینعمتمارا

.آیدمیزندگیازکهسببیبیآرامشآید،میزندگیازکهسببیبیشاديبادارندفرق

خدااست،جدیدکارلحظههردرخداکهبدانیدتاکنیدتکرارشماکردیم،سیربرمارامهممطلبتاچندپس

گرفتهنظردرماهمکاريکوچکتریننیست،پنهانایشاننظرزیرازماکارهیچاست،کارهاهمهبهمسلط

باکندمیایجاداوکهراذهنیمنتخریباگرشود،میگرفتهنظردربمیریمذهنیمنبههوشیارانهاگرشود،می
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ازماکهبگویدخواهدمیمرتبو.کندمیکمکگیرد،مینظردرهماینما،ندهیمنسبتخودمانبهقضاقانون

کنیدجمعباهمراحرفهااینهمهو،هستیماوبهنیازمندهستیم،جهاناینبهنسبتنیازبیهستیم،اوجنس

:گویدمیاست،بیتآنمعنیهماینبله،.شودمیخوبیچیزخیلی

بی نیاز که زنده را از مرده تا خداوند) یا نسبت به من ذهنی بمیر( مرده شو، یعنی از نفس و نفسانیات پاك شو
.بیرون می آورد، زنده اي را از مرده تو بیرون آورد

:بعديبیتبله،. کنیدتکرارکنممیخواهشبارهاوبارهاراابیاتاین

918مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کی رود آن خو و طبع مستَطاب؟گر قَضا انداخت ما را در عذاب
همهم،غمودردباکنیم،ایجادغمودردوچیزهابابشویمهویتهموذهنتويبیاییمماشدباعثقضااگر

طبعوخوآنآیاداریم،کینهداریم،رنجشاست،پایینهوشیاریمانداریم،دردزیاديمقداراالنبشویم،هویت

اینفقطاست،نرسیدهآسیبیآنبهاست،نرفتهنهنرفته؟یااسترفتهبینازمادرخداجنسخدا،امتدادعالی

. داردراخاصیتاینکهاستماپوسته

موقعهرپسهست،هنوزمادرخداییتعالیطبعوخويآنذهنی،منعذابدرعذاب،درراماانداختقضاگر

رادردهایمانبیندازیم،راشدگیهاهویتهمبرسانیم،ظهوربهراعالیخويآنوکنیماقدامتوانیممیما

. بیندازیم

1463پنجم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

از غمِ هر مشتري هین برتر آ'مشتريِّ ماست اَهللاُ اشْتَري
.بهوش باش از غم مشتریانِ فاقد اعتبار باالتر بیا.، مشتري ماست»خداوند می خرد « : کسی که فرموده است

:بیتایندرلغزشجايمثالدارد،وجودلغزشجايابیاتایندرکردم،عرض

918مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کی رود آن خو و طبع مستَطاب؟گر قَضا انداخت ما را در عذاب
کهاوالخداییت،کنندمیفکرشدند،ضعیفقدريبهبرگردند،دیگرتوانندنمیکنندمیفکرمردمکهاستاین

منگویدمیذهنیمنهستند،ذهنیمنهستند،جسمیککنندمیفکرهستند،خدائیتجنسازکنندنمیفکر

جاينه،کرد،کاريشودنمیدیگرپایینهوشوگرفتاريودردوکینهازپردیگر،شدمخرابهستم،جسمیک

هویتهمبیندازد،رادردهایشتماموکندکارخودشرويآدمشودمیکرد،کارشودمیاست،همینلغزش

بهراپاركنظمآنبگذارد،کنارراسلطهنکند،کنترلراکسهیچبگذارد،کنارراکنترلبیندازد،راشدگیهایش
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االنامبچهرود،میبینازیکیآید،میوجودبهیکیمنزندگیدرکهکندقبولوجنگلیکبهبرسدبریزد،هم

رشددارداینکند،میفوتآنجاداردآناست،بیمارستانتويپدرمکنفرضطرف،آنازاست،سالشپنج

دارددرختییکجنگلدراست،جنگلاینآید؛مییکیرودمییکیوهستسالمچهلهممنکند،می

جايسربایدچیزهمهکنیمدرستپاركیکماکهنیستاینطوريو.زندمیجوانهداردیکیآنپوسدمی

عالیخويوطبعآنوکنید؟میتوجه. نیستچیزيهمچنینباشد،عالیبایدهمچیزهمهبماند،خودش

بله،. استنمردههست،هممندرکهخدا،هايخاصیتزندگی،عشقخاصیتزندگی،داناییخاصیتخدائیت،

:گویدمیبیتاین

1463پنجم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

از غمِ هر مشتري هین برتر آ'مشتريِّ ماست اَهللاُ اشْتَري
کسیچهبهمارامانذهنیمنامااست،ماذهنیمنخریدارخداخدا،هست؟یکماذهنیمنمشتري

راهنماییراشمامنبدهید،گوشمنبهکنید،توجهمنبهاست،باالسوادممنمردمآيمردم،بهفروشیم؟می

اعتباروبفروشیممردمبهیکییکیراشدگیهایمانهویتهمتمامخواهیممیما. کنیدرئیسرامنکنم،می

آیهیکبامرتبطاینو.شنبادیگريمشتريهیچفکربنابراین،استخداتومشتريتنهانه،کهگویدمیبگیریم،

:استاشترجمهالبتهایناست،قرآن

.بهوش باش از غم مشتریانِ فاقد اعتبار باالتر بیا.، مشتري ماست»خداوند می خرد « : کسی که فرموده است
کهمشتريتنهاخدا،ازغیربفروشیمخواهیممیهمهبهراذهنیمانمنما. هستندمردماعتبارفاقدمشتریان

خدایابگوییدونفروشیدکسیبهراتانذهنیمنازايجنبههیچشمابعدبهحاالاز. استلغزش! عجبداریم،

:آیهاینطبق. بدهمنبهرابهشتآنازاءدرشماوبکنمشماتقدیمخواهممیرااین

111، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه
ةَ «  َ اْشَتَرٰى ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن أَْنفَُسُھْم َوأَْمَوالَُھْم بِأَنَّ لَُھُم اْلَجنَّ …»إِنَّ هللاَّ
»…خداوند، جان و مال مؤمنان را به بهاي بهشت خریده است« 

یافروختخواهیمشمابهرااینولیشویممیداریمشدههویتهمماکهایمگذاشتهقرارخدابامایعنی

. دهدنمیتحویلراجنسهمآن،دهیمنمیتحویلراجنسماولیاست،شدهتماممعاملهایمفروختهایم،فروخته

،شویممیهویتهمداریمماکه،کردیمامضاءخداباداديقراریکشدیممیهویتهموقتیکنید؟میتوجه
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،بدهیدمابهرابهشتشماوخدا،یعنیشما،خدمتدهیممیشدتماموقتیو،ایمفروختهشمابهرانهایینتیجه

. راحتیهمینبهدهد،نمیرابهشتهماوشود،نمی.دهیمنمیزدیم،معاملهزیراالنماو

،نفروشدیگرمشتریهايبهتوبفروشی،دیگرانبهخواهیمیاینکهبرايدهی؟نمیچراکهگویدمیموالناپس

خدابهکهچیزيهمانرا،اینفروختیدشمایعنی. بدهاستخداتنهامشتري،تنهاکن،فراموشراآنها

تاکنیداجرابنابراین،ایدکردهتمامرامعامله،ایدفروختهاوبهنه،بفروشید،همدیگرانبهخواهیدمیایدفروخته

. بدهدشمابهرایکتاییفضاي

یکدفعهاالنشمادیگر،استهمینذهنیمنمردنتدریجبهاین. شودمیحتماما؟بکنیمراکاراینشودمی

اگرولی.بمیریدبفرماییدبفرمایید،بمیرید،توانیدمیذهنیمنتمامبهلحظهاینیعنیبدهید،توانیدمی

هماوشما،خدمتدادمفالنیبارارنجشمثالامروزخوبخیلیخدایابگویید،آیدنمیدلتان،بتدریجتوانید،نمی

ازفرداپسبده،خوبخیلیبدهم،شمابهخواهممیپدرمازرارنجشمفردادهد،میرابهشتازقسمتییک

دهیدمیوقتیولی. بدهیدخواهیدنمییکدفعهبدهید،یواشیواشهمینطوريهمسرم،ازفرداپسمادرم،

بله.گفتمیغزل، مردناستکوثرچونرفتن،استجنتچون، بلهآید،میبهشتجایشبهبینیدمیرودمی

:گویدمیبعديبیت

1900مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تا تو با من روشنی من روشنماز ترازو کم کنی من کم کنم
منقبضببندي،وکنیکمراحضورهوشیاريکنی،زیادراقضاوتکنید،زیادرامقاومتشمااگرگویدمیخدا

داریمماپس.استاتوماتیکمکانیسمیکاینیعنی. کنممیکمراخردمکنم،میکمرازندگیهممن،بشوي

بایدهمیشهکنیم،مساويحداقلیعنی،کنیمباالنسحضورهوشیاريبهراجسمیهوشیاريکهکنیممیسعی

دردهايهوشیاريوجسمیهوشیاريبیاییممااگر. باشدماجسمیهوشیاريازبیشترماحضورهوشیاريمیزان

.دهدنمیزندگیمابهخدا،باشدکمحضورهوشیاريو،باشدزیادخیلیما

اینجا،گذارممیکیلویکبگوییدشماها،نیستبیرونیچیزهايبهمربوطترازواینکنم،کممنکنیکمترازواز

،بفروشمشکرکیلویککهنیستطوريایندهم،میشکرکیلویکاندازهبهدرستاینجا،گذارممیهمشکر

انساندرراحضورهوشیاريوجسمیهوشیاريترازويدارد.گویدنمیراآننه،بگذارم،شکرکمترمقداریک

جوريچهراترازوتوکهدارداینبهبستگیاالن،نویسممیراتوحالاینکهمن،الْقَلَمجفگویدمی. گویدمی
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دهم،میعشقکمتردهم،میخردکمترمنشود،میبدترحالتباشدباال اتجسمیهوشیارياگرکنی،میمیزان

جنساز،باشیروشنمنبااگرولی. توبهدهممیشاديوتوبهدهممیخردکمترمندهم،میزیباییکمترمن

.شوممیتوجنسازهممنباشی،من

توجنسازکمترمن،کرديعادتآنبهحاالتاکهباشیخودتجنسازباشی،ذهنیتمنجنسازبخواهیاگر

همیشهکهکنیدمیزانطورياینخودتاننفعبهراترازوخواهیدنمیشمااست،مادستکهببینیدپس. شوممی

اصالباشید،حضورهوشیارياشهمهاوقاتگاهیباشد،جسمیهوشیاريازبیشترحضورتانهوشیاري

درراعشقشهمهرا،خردشهمهرا،شادیشهمهاوکه؟دارداشکالیچه،باشیدنداشتهجسمیهوشیاري

.بگذاردشمااختیار

نیاییدشمابکنیمکارهایییکبایدماپس. جبرانقانونیعنیهمترازودارد،وجودترازوبینیدمیخالصه

خواهممیولیدهممیبروزراذهنیمنخصوصیاتوکنمنمیکاريهیچنشینممیمنکهبگوییدبنشینید

:گویدمیبله،. شودنمیچیزينوهمچبشوم،خوشبخت

267مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا گُریزي و، شوي از بد، بريحزْم آن باشد که ظَنِّ بد بري
پیشگرفتارياگرباشد،مظنونشاذهنیمنبهکسیهرهمیشهکهاستآنحزم. تأملاندیشی،دورحزم،

مشکوكشماچیبهاولدیگرجايهراداره،دریادوستتانوتانبچهوشمابینهمسرتان،وشمابینآیدمی

هر. خوبخردمندياست،خردمندياست،عقلایناست،اندیشیدوراین. خودتانذهنیمنبهشوید؟می

مبرارامنبیاییدیارشوه،باپول،باکندتشویقرادیگرانیا،استگناهازعاريمنذهنیمنکهبگویدکسی

سويبهراخودشآدموداشتنگهراذهنیمنشودنمی. دهدمیفریبداردراخودشآدماینگناه،ازکنید

وبدیهاازوبگریزيذهنیمنازتاببريبدظنکهاستآنحزمپس. بکندرادیگرانیا،کندهدایتخوشبختی

. باشیدورباشی،بريالمنُونریباز

268مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گفته ست آن رسول» حزْم سؤ الظن « 
دان اي فَضولقَدم را دام میهر 

ظنسوءورزيخردوتأملواندیشیدوریعنیاستسوءظنحزم،کهاستفرمودهرسولحضرتگویدمی
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اینجادرکهگویاوه. گویاوهايبدان،دامرالحظههررا،قدمهر. اندفرمودهایشانیعنیاست،خودبهداشتن

بهآیدمیوزندمیسرشدرشدگیهویتهمفکریکاست،شدههویتهمباورهاباکهکسییعنیاست،فضول

و،گیردمیجديراخودشحرفهايزنند،میحرفسرشدرشدگیهاهویتهمکهندارداحتیاطیهیچو،زبانش

بهراخودمانماکهاستشدگیهاهویتهمفکربایعنی.نیستمتوجهاستدامقدمشهر. کندمیعملآنهابه

.کنیممیبختبدکنیم،میگرفتاراندازیم،میتلهبهاندازیم،میدام

گو است، در حالی که یاوهآدماینزنند،میحرفدارندآنهاواستشدگیهاهویتهممرکزشدرکسیهر

اینها از طرف . اینها یاوه است. جدي بگیرید اینها را:گویدو به مردم هم می،گیردفکرهاي خودش را جدي می

حضرت رسول فرموده که :گوید کهبراي همین می. ها استهویت شدگیاینها گفتار هم. آیدزندگی نمی

کنم، حتماً یک یعنی شما همیشه بگویید من دارم اشتباه می. دوراندیشی سوظن داشتن به من ذهنی خود است

هویت یک رنجشی، یک کینه هست، یک هم. زندیک جایی درد من است که دارد حرف می.جایی من اشتباه دارم

نه که . کنیدتوجه میمال من است،این مساله برایم پیش بیاید،فتماشدگی است که سبب شده من به این روز بی

. عیبم و حتماً تقصیر توست، تقصیر آن است، تقصیر آن است، من که عیبی ندارممن بی

حدیث
».بد گمانی به من ذهنی خود حزم یا دوراندیشی است« 

گویدمی. این بیت را هم بخوانیم. گوید این از فرمایشات حضرت رسول استمی

773مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ظَّنِ افزونی ست و کُلّی کاستناز خدا غیرِ خدا را خواستن
در این . کنمگاهی اوقات من قید نمی. بینیدگذشته شما جاهاي لغزش را کامالً میکنم که در بیتهاي من فکر می

هر من ذهنی دنبال دفاع از خودش . کنیم که تقصیر ماستبیت جاي لغزش کجاست؟ که ما به خودمان شک نمی

بررسی کنند یا خواهد مردم نمیاصالً. رودبنابراین زیر بار مسئولیت اشتباه نمی. خواهد کوچک شودنمی. است

.شودبراي اینکه کوچک می. خودش بررسی کند ببیند اشتباه کند

که شما دائماً سوظن به من ذهنی خودت داشته باشی و پیدا کنی که ،یعنی این دو تا بینش کامالً مختلف است

مزه ما، حرف بیشود مثالً یاوه بگوییم چه دردي است که سبب می،هویت شدگیچه هم. کنیکجا اشتباه داري می

اشتباهشان . پوشانندها دارند میخیلی،این را ما، جاي لغزش ما است. بزنیم، نامربوط بزنیم و گرفتاري ایجاد کنیم
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بگویند که من اشتباه کردم چه آدم ،توانند معذرت بخواهندنمی،روندزیر بار نمی،کنندرا به راحتی اعتراف نمی

پا شوم من اشتباه کردم کند، من اشتباه کردم، دوستم دارد اعتراض میپیش خودش باشد، بگوید خیلی خوب

. شودکوچک می،گذاردعار نمی،کندنمی،بروم بگویم من اشتباه کردم، معذرت بخواهم

یا نه .نمی توتند بگوید.شوید، من اینجا اشتباه کردمبسه تا بچه من، همسر من جمع . یا براي خانواده مثالً بگوییم

ور عمومی بیاید به مردم بگوید که اگر یک آدم مهمی بوده، اشتباه کرده، بگوید من اشتباه کردم، ببخشید به ط

من ذهنی این کار را ؟و این حزم نیست.خواهد بپوشاندمی. کند که بگویداصالً فکرش را نمی. تواند بگویدمرا، نمی

. تواند بکندنمی

450حافظ، غزلیات، غزل شمارة 

جم از کان جهانی دگر استگوهر جام
داريگران میتو تمنا ز گل کوزه

و به خودش ،کند که من ذهنی ممکن است اشتباه بکندو فکر می،تواند معذرت بخواهدآن جام جمی که می

کنیم که گل ما فکر می. سوظن ببرد، این انسان از جهان دیگري است، از هشیاري ساخته شده این جامِ جم

خاصیت ،ها تشکیل شدهشدگیهویتمن ذهنی که از هم. خاصیتی داردننی من ذهنی هم همچوگران یعکوزه

کنم در هر کدام از من خواهش می. خواهی و اعتراف به اشتباه و یادگیري از آن را نداردقبول مسئولیت و معذرت

. استها خیلی مهم همین بیت. ها شما جاي لغزش را با زیاد خواندن پیدا کنیداین بیت

خواهم یا کنم؟ من معذرت میپوشانم یا فوراً اعتراف میکنم میشما به خودتان بگویید من وقتی اشتباه می

من . اندازم؟ خیلی مهم است اینروم یا گردن دیگران میشوم؟ من خودم زیر بار مسئولیت اشتباه میطلبکار می

این شخصی که به خودش . سازدا آدم متفاوتی میبه خودم سوظن دارم یا به خودم خیلی مطمئنم؟ اصالً دو ت

کند، گیرد، به حرف دیگران گوش میخورد میگیرد، به اصطالح پسسوظن دارد مرتب از دیگران فیدبک می

کند و خیزد و دعوا میآن یکی به ستیزه برمی. کنددهد و ایرادهایش را پیدا میخودش را زیر نورافکن قرار می

. توانید بشناسیدو به هر حال جاي لغزش را می،ایراد هستمگوید من بیشود و میدشمن می

. بله این را هم بخوانیم
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773مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ظَّنِ افزونی ست و کُلّی کاستناز خدا غیرِ خدا را خواستن
هویت رند و مرتب از خداي ذهنی این همهویت شدگی داتوجه کنید که انسانهاي من ذهنی در مرکزشان هم

خدا به خواهند به هشیاري یا خواهند بمیرند و میانسانهایی که نسبت به من ذهنی می. خواهندها را میشدگی

شویم بخواهیم به تو زنده ما می. گویند ما را به خودت زنده کنیعنی می. خواهندزنده شوند، اینها فقط خدا را می

. کنندهویت شدگی دعا نمیبر اساس هم. خواهیمشدگی از تو نمیهویت و ما هم

در این صورت در ذهن هستید، با ،گوید که اگر شما از خدا غیر از خدا را بخواهیدبیت می. گویدبیت ببینید چه می

و به خدا اگر کسی در هر چه بیشتر بهتر باشد و ر. گویید هر چه بیشتر بهترکنید، یعنی میفکر افزونی کار می

که به او زنده بشود، به خرد او ،این را بده، آن را بده، آن را بده و کاري با خود خدا نداشته باشد:بکند و بگوید که

هیچی ندارد . همه را،کلی کاستن یعنی همه را از دست دادن. زنده بشود، در این صورت این آدم هیچی ندارد

هیچ زندگی ،دا را نخواهد و فقط چیز بخواهد، این آدم هیچی نداردهر کسی از خدا، خ. هیچ زندگی ندارد،یعنی

خواهی که زندگیت به صفر برسد اگر از خدا فقط یعنی شما خودت می. کلی کاستن یعنی صفر، صفر مطلق. ندارد

. چیز بخواهی

ا بیت مهمی است، یک کمی معنیش مبهم است، فهمش مشکل است، به این علت که ما عادت کردیم به خد

هویت یعنی شما ممکن است هم. بگوییم این را بده، این را بده، آن را بده و ما متوجه نیستیم هیچی نداریم

عشقی نداري، زندگی نداري، رمق نداري، جان نداري، خرد . ها را داشته باشید، ولی زندگیت صفر استشدگی

مربوط است که ممکن است به زندگی شما یعنی چیزي که به خدا مربوط است و به زندگی . نداري، بزرگی نداري

رود، عوض اینکه بهتر می مان باال بینید که زندگی ما مرتب که سنبراي همین است که می. کیفیت بدهد ندارد

. شودتر میبشود، خشک

من پنجاه ساله اگر . خواهید دید که ده ساله زندگی دارد. شما یک آدم ده ساله را با آدم پنجاه ساله مقایسه کن

براي اینکه از خدا غیر از خدا . شاهیچ کیفیت ندارد زندگی. ش خشک استاههم. ذهنی داشته باشد، هیچی ندارد

ما االن . هویت شدیمما آمدیم هم. رسیم که ما از جنس زندگی هستیمپس ما داریم به این آموزش می. خواسته

خواهد، قانون و این را زندگی می،شویمبخواهیم به او زنده می. خواهیم بمیریمها میهویت شدگینسبت به هم
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ها ببینیم و هویت شدگیآییم در من ذهنی گیر کنیم و مرتب با عینک من ذهنی و همما نمی. خواهدقضا می

ن این در واقع فکر م. بگوییم خدایا این را زیاد کن، آن را زیاد کن، آن را زیاد کن. بخواهیم اینها را زیاد کنیم

. ذهنی هر چه بیشتر بهتر است

شود من ذهنی را نگه داشت و گفت خدایا مثالً من نمی. حتی اگر با ذهن بگوییم که مثالً چیزهاي معنوي بدهد

دانم در آن دنیا این را به من بده، آن را به من بده، اینها غیر از خدا را کنم، ثواب به من بده، نمیعبادت دارم می

حال امیدوارم بیت را شما بخوانید و جاهاي لغزشتان را پیدا بکنید و بیایید اینجا صحبت به هر. خواستن است

. تا همه ما از شما بهتر از این یاد بگیریم،بکنید و بگویید من این جاهاي لغزش را پیدا کردم

***پایان قسمت سوم *** 
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:می گوید73نجم بیت داشتیم راجع به این بیت صحبت می کردیم که موالنا در دفتر پ

773مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ظَّنِ افزونی ست و کُلّی کاستناز خدا غیرِ خدا را خواستن
در این بیت جاي لغزش این است که . و گفتیم هر کدام از این ابیات یک یا چند جاي لغزش را به ما گوشزد می کند

در اینصورت خدا را به صورت یک مایملک یا یک چیز که آن . از خدا، خدا را بخواهیمما من ذهنی را نگه داریم و 

و چیز دیگر را بنابراین اگر قرار باشد از خدا خدا را بخواهیم. هم ذهنی باشد به خودمان اضافه خواهیم کرد

. نخواهیم باید نسبت به من ذهنی بمیریم، و به او تبدیل بشویم

تن یعنی مردن به من ذهنی و زنده شدن به بینهایت او، و اگر کسی این کار را نکند و من پس از خدا خدا را خواس

بهخواهدمیخداازذهنیتصویریکحتما،بخواهدراخودشیابخواهددیگراز خدا چیزهاي ذهنی را نگه دارد

نداریدنگهراذهنیمنِشماپس. دادخواهددستازراچیزهمهصورتایندر:گویدمیکه،کنداضافهخودش

شماوماندخواهدباقیذهنیمنِاینصورتدر. بخواهیدرادیگرچیزهاينخواهیدراخدایابخواهید،راخداکه

.بله. داشتنخواهیدزندگییعنیداد،خواهیددستازراچیزهمه

1329مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پیشِ چشمت داشتی شیشۀ کبود
نمودعالَم کبودت میز آن سبب، 

راشدگیهویتهمعینکآنمادلچشمبالفاصلهچیزي،باشودمیهویتهموقتیآیدمیهوشیاريگفتیم

یعنی.کندمیدهیسازمانراجهاناینچیزهايواعمالوفکرهاوبیندمیآنحسببرو،زندمیچشمبه

میدیدهآنرنگبهچیزهمهبنابراینو.دهدمیسامانرازندگیخاصیت،آنوچیزآنودیدآنحوشوحول

هرگیرد،میقرارشمامرکزدرشما،دیدعینکشودمیپولآن،باشیدهویتهمپولباشمااگرمثال. شود

.کنمزیادراپولاینجوريچهکهاستاینبهمربوطکنید،میکاريهرکنید،میفکري

میبینم،مییکیبااگر. همینطورمنهمسرکنم؟زیادراپولممنبکندتواندمیکمکجوريچهمندوست

کند؟زیادرامنپولتواندمیاینببینمکنممیبررسیاولباشد؟مندوستتواندمیاینکنمارزیابیخواهم

میآنرنگباراچیزهمه. باشدتواندنمیبکند،تواندنمیاگرباشد،مندوستتواندمیبکند،تواندمیزیاداگر

همیکبااگرببینیم،حضورهوشیاريبابیرنگ،نوربابایدمااینکهبهتوجهباپس. شمادانیدمیهمرااینبینم؛
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ماديدیدبود،خواهدغلطمادیدهايکهبینیدمیشماببینیم،راجهانشدگیهویتهمصدباشدگی،هویت

خواهیمدردآندنبالبنابراینپسداشتنخواهدهمراهراخداخرَدبنابراین. بودنخواهدخدادیدبود،خواهد

.انجامیدنخواهدشاديوخوشبختیونیکبختیبهموفقیت،بهوداشت

3344مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر که محجوب است، او خود کودك است
مرد آن باشد که بیرون از شک است

شدگیهویتهمباگفتیماالنیعنیاست،پردهخداواوبیناست،ذهنتويیعنیدارد،ذهنیمنکسیهر

پردهآدماینپسشود،میدیدهجسمیکخداهاشدگیهویتهمدیدبابیند،میراخداو،بیندمیراجهان

نشدهپختهاست،نابالغهنوزیعنیاستکودكاست؟درست. شدگیهویتهمیعنیپرده. هستچشمشجلوي

باشندهانساناست،انسانمعنیبهمرداینجادرباشد،آنمرد. استکودكخوداواستمحجوبکههر. است

.استشدهبیرونشکفضايازکهاستانسانیآنیااستاي

جدااینکهبرايذهنی،منیاذهنفضاياستشکعلتاینبه. استتقلیدوشکفضايذهنکهگفتیمبارها

نداریم،ریشهایمشدهجدازندگیازماچونو،استشدهدرستجداییوشدگیهویتهماساسبراست،شده

،استشدهزندهزندگیبهاالنکهکسیآن. داردشکبنابرایننیست،وصلجاهیچبهآسماندراستابريمثل

رازندگیکهکسیآنولی.نیستشکدردیگراینکند،میزندگیرازندگیداردو،استیکیزندگیباعیناًو

. استشکدربنابرایناست،زندگیازجداآدمایندارد،زندگیظنِّواستدرآوردهفکربصورت

. کنمکارچهکهبپرسدزندگیازتواندنمیاولدستاینکهبراي.هستهمتقلیددراست،شکدرکهکسی

کنندمیکارچهدیگرانببیندکند،تقلیدیابپرسد،آنواینازاستمجبور. زندنمیحرفاوطریقازخدایعنی

. نیستندمفیدخداشناسیوخودشناسیبرايکدامهیچشکوتقلید. بکندراکاراینهماو

فکربگذارد،خودمرکزدرراباورهاتعدادیکانسان. استیقیندرکندمیفکرباشد،شکدرانسان: لغزشجاي

اینواستایمانایندیدن،راخدادیدن،راجهانآنهادیدازوباورهاباشدنهویتهموپرستیباورکهکند

یکی. نگیریدیکیپرستیخداباراپرستیباورشما. استلغزشجايایناست،پرستیخدااینواستدین

. استشکازپراست،شکتوياست،شکدایماًذهنیمنِیاذهن،فضاي. داردشکیکیآن،داردیقین
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1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آدمی دید است و باقی پوست است
دید آن است آن که دید دوست است

چشمشدرکبود،شیشهآنشدگی،هویتهمعینکاگراینکهبراياست،دیدفقطلحظهایندرآدمیگویدمی

مرکزشدرخألوبیرنگیاگربیند،میخدادیدازاواست،خدااگربیند،میهاشدگیهویتهمحسببراست،

واستپوستاشبقیهاست،دیدبنابراینپسبیند؛میخدادیدازاینصورتدر،نیستشدگیهویتهماست،

خدادیدباو،شودجارومرکزشازهاشدگیهویتهمکهاستاینانسانبرايقبولقابلدیدتنهاودیدبهترین

وباورهاباشد،داشتهراباورهادیدانسانکهاستاینلغزشجاي. استخدامعنیبهاینجادردوست. ببیند

دیدوباورهادیدکهگویدمیاالنو.بیندمیدوستدیدازکندفکرببیند،آنهادیدازوهستندمادهفکرها

.نیستندباقیونیستنددوستدیدهستند،آفلچونجهانیاینچیزهاي

1407مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دوست کو باقی نباشد دور بهچونکه دید دوست نبود کور به
میلطمهخودشبهدایماًدیدآنبااینکهبرايباشد،کوراستبهترنباشدمادلِدیدخدا،دیداگرکهگویدمی

دورتند،میمرگسويبیند،میشدگیهویتهمدیدباکهزندهنَفسکهکردیمبحثمفصالًدیگرامروز. زند

ماازنباشد،خداجنسازیعنینباشدباقیکهمادوستو.استبهترنبیندبنابراینپس. تندمیخرابکاريمحور

کهداشتغزلامروزکه،استمااصلیخودیکیداریم،دوستجوردوداریم،ماکهدوستی. استبهترباشددور

خودبهمئقازندگیکسیاگر. کندمیزندهقیومحیبهو،کشدمیخودتسويبهبخواهدراتواگرخداگفت

.استباقیکهداردرادوستدیداینصورتدراست،

هستم،تودوستمنگویدمیذهنیمنچون،ماستدوستهمذهنیمنخوبدارد،راذهنیمندیدکسیاگر

اینکهبراينیستباقیدوستما،ذهنیمنهمیننباشد،باقیکهدوستیگویدمی. ماداشتهنگههمینبراي

دردایماًهمآفلچیزهايوشدهدرستجداییوآفلچیزهاياساسبرچون.استرفتنبینازحالدردایماً

.ذهنیمنبهمردنیعنی. باشددورماازاستبهترنیستباقیکهدوستیاین. هستندرفتنبینازحال

3460مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا ببینی ذات پاك صاف خودخویش را صافی کن از اوصاف خود
هویتتوصیفیعنیتوصیف. استتوصیفازپرذهن. خودشتوصیفاتباشدههویتهمانسان:کهگویدمی
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توصیفپدرينقشیامادرينقش. هستندنقشهااین. هستمپدریا،هستممادر: گویممیمنمثال. ماجسمی

کارهچهدیگر. هستمهممعلممنضمندرهستم،پدرمنهستید؟کارهچهشماآقایاچی؟یعنیپدردارند،

مادرتوکهگویدمی. استشدههویتهمتوصیفاتبا. استتوصیفوشماردمیراهایششغلبعدهستید؟

درکههستندشماوظایفشماهاينقشآنو.استزندهخدابهکههستیانسانییکبلکهنیستی،پدرنیستی،

یکبلکهآن،توصیفبانقش،بابشود،هویتهممادريبانبایدواقعامادرپس. دهیمیانجامعشقیزمینه

راهاییسرویسیکعشقی،زمینهاساسبراش،بچهبرايراوظایفتعدادیکاست،عشقبهزندهاست،عشق

. دهدمیانجام

هر. ندازابیراهااینهوشیاري،بهياچسباندهرااوصافیعنیخودت،اوصافازکنصافراخودتگویدمی

یا بنویسیتوانیمیوهستمآنهستم،اینمنکهبکنیتوانیمیخودتدربارهفکرتوسیلهبهکهتعریفی

. استتوخداییتکهخودتنابِوخالصوصافپاكذاتماندمیماند؟میچینداز،ابیراهااینفکر،بابگویی

میتوصیفراخودتانجوريچهشما. یماکردهشاآلودهاوصافبافقطداریم،ماهنوزراصافپاكذاتپس

چیزهاییچهبهراجعشماماًئداکهببینیدکنیدپیداراتوصیفاتآناینکهبراي.بشویدصافبایدهاآنازکنید؟

آن. کنیدمیمقایسهدیگرانباو،کنیدمیافتخارشماوهستندماديهااینوزنیدمیحرفخودتانمورددر

:معروفبیتاین. استهویتهمهاآنباشماهوشیاريکه،هستندشمااوصافها

3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیخویش را بدخُو و خالی میو سنیتا کنی مر غیر را حبر
میراآنهايآسیبو،کنندنمیرعایترابیتاینمابینندگانازخیلیو،استطالییکهاستبیتیاینواقعا

ماکهخوردمیهمکسانیبهشاصدمهخورد،میصدمهمابهکهاستمامورددرتنهانهآنهايآسیب. بینند

بهوکنیعوضبخواهیرادیگریکیتا:گویدمی. کنیمدرستراهاآنخواهیممیو،استهاآنرويتمرکزمان

رادیگریکیبخواهیاگریعنی. شدخواهیخالیوبدخوخودتاینصورتدر،انیبرسداناییبهوبرسانیبزرگی

. استدلیلاینبهکاراین. شدخواهیخالیوبدخوخودتبرسانی،بزرگیبهوداناییبه

بازرافضابرسانیم،هوشیاريبهراخودمانباشد،خودمانرويتمرکزمانماکهاستمهمبسیاربسیارمطلباین

خودمانرويازراحواسماناگرماولی. بگذارداثرهمدیگرانرويبشود،صادرمااززندگیبرکاتاینکنیم،

میعبورمااززندگیخرَدوبودیمزندگیبهوصلکهحالیدراینصورتدردیگر،یکیرويبگذاریموبرداریم
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ازاینصورتدر،بودزندگیهماهنگیوزندگیانرژيوزندگیخردوزندگیقانونباهماهنگمابعدچهارو،کرد

اگر.کنددرسترادیگریکیذهنیمنخواهدمیماذهنیمنحاال.ذهنبهرویممیآییم،میدرحالتآن

دیگربنابراین،زندگیازشویممیقطعماکهشودمیقويماذهنیمنآنقدربکنیم،اصرارکارایندربخواهیم

. رسدنمیمابهزندگیزندهانرژي

،کنیمتمرکزدیگریکیرويخواهیممیوقتیشود،میصادرماازبرکاتکنیم،میکارخودمانرويوقتیپس

ذهنیمنوسیلهبهحاال. شویممیانرژيبیشویم،میبدخوذهنی،منشویممیزندگی،ازشویممیقطعما

بهکنیممیعوضرااشذهنیمنداریماینکهبراي. شدنخواهدعوضاوکنیم،عوضرادیگریکیبخواهیماگر

. دیگرذهنیمنیک

میماذهنیمنیا،برسدزندگیبهبمیرد،اشذهنیمنبهیکیکهشویممیسببیاداریم،کردنعوضجوردو

میمقاومتاوچههر. کندمیمقاومتآدمآنچونبکند،ماذهنیمنمثلکندعوضرااشذهنیمنخواهد

تادوشما. کنیمکارخودمانرويبایدمادیگرانتغییربرايحتیاست،اینچارهپس. شویممیترخالیما،کند

هستند،زندگیبهمربوطو،استخودشانبهشانحواسدوندهتادواینکهزمانیتابگیرید،نظردررادونده

میهماهنگخودشآهنگباراعضالتاینتمامو،شودمیدمیدهزندگیزندهانرژيهستند،زندگیبهوصل

. دوندمی،بگیرندقدرتزندگیازتوانندمیو،دارندقدرتکهاياندازهبهدوندهتادواینکند،

بهرودمیوشودمیقطعزندگیازبالفاصلهکجاست،اوببینمکهکندمینگاهیکیآنبهگرددمیبریکیوقتی

. پایینآیدمیسرعتشنتیجهدربکند،هماهنگتواندنمیذهنش. بگیردهماهنگیذهنشازبایداالن. ذهنش

بایدبنابراین. بدوندسرعتآنبهتوانندنمیومانندمیبکننداگرکنند،نمینگاهدیگرهمبهاحتماالًهادونده

. بدوندراخودشانبهترین

یکینخواهیدوجههیچبهوبگذاریددارید،خودتانرويتمرکزکهحالیدرراخودتانبهترینبایدهمشماحاال

خواهیدانرژيبیشما.نیستدرستکاراینکنید،کنترلبخواهیدیا،بیاوریددرسلطهزیریاکنیدعوضرادیگر

ولی،استشیراززیادتربسیاربسیارآهوسرعترسد،نمیآهوبهشیرگویندمیشنیدمتمثیلییکحتی. بود

آنبنابراینکجاست؟شیرببینمدکننگاهگرددمیبرهاموقعبعضیآهودود،میزندگیهماهنگیباشیر

این. گیردشمیشیرو،پایینبیایدسرعتشو،بدهددستازرازندگیباهماهنگیکهشودمیسبببرگشتن
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. استماهمهلغزشجاهايازیکیوبیتایناستمهمپس.ندانوشتهونداگفتهدوستانبلهکهاستتمثیلی

برگردیمبایدلغزیدیمکهوقتی. بلغزیممااستممکنهمهنوز. نلغزدوبگذردگذرگاهاینازکهنیستکسییعنی

. بکنمخواهمنمیراکاراینمندیگرکهبگوییمو

مااینکهولی. استالزمعشقیزمینهیکدرهایمانبچهبهدادننشاندرستراهوبچهتربیتکنیدتوجهالبته

منبچهگویندمی،زنندمیزنگمادرانبرخیهاموقعبرخی.کنیمکنترلبگذاریم،سلطهزیرراهایمانبچه

سال،پنجاهسال،چهلگویدمیاست؟سالشچندتانبچهاست،سالشدهشانبچهکنممیفکرشد،اینطوري

کنترلوکندکنترلراآنبایداینونداردعقلمادرشنظرازسالهپنجاهمردیک. نداردعقلمنبچهاینولی

بچهخودشنظربه،اشبچهآنگذاردنمیهم،هستخالیوبدخوخودشکند،میزندگیخودشنه. کندمیهم

. استمادراست،پدرخودشدارد،بچهاست،بالغنیست،بچهسالهپنجاهساله،چهلزنیامرد. است

خودتو،کنندزندگیهاآنگذاریدنمیشماکنید،میاخاللشما. برداریداورويازراتانسایهاستبهترشما

با،کنندزندگیدیگرانگذارينمیکهاستاینازشماشدنمریضوخالیوبدخو. شويمیخالیوبدخوهم

است،اینعکسکهحالتیدر،بدهییادعقلاوبهندارد،عقلگوییمی،کنیآدمرااوخواهیمی. لغزشهمین

است؟یادتانقبلیبیت. برداریمبایددستخودماناوصافازبنابراین. کنیدمیفکرشماکهطوريایننیست

سالگیهجدهازمانبچهوقتی. استاوصافجزوپدريیامادرينقش. خوداوصافازکنصافیراخویش

کنصافیبردار،خودترويازراپدريومادريوصفشما. هستیمدوستمانیستیم،مادرمادیگرگذشته،

.نباشیهمخالیوبدخووخودتصافپاكذاتبهبشويصافشاءاهللان باالخرهتاراخودت

140مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نشنود یزدانِ پاكوز کَرَم میبس دعاها کان زیان است و هالك
ذهنی،منکهگفتکهبیتآندردیگرموالناامروز. استمضرمابرايکنیممیمانذهنیمنباماکهدعاییهر

هاشدگیهویتهمدیدباماچون. استطورهمینهمهایشخواستهتند،میتخریبمحورحولفعال،نفس

خوبچیزيچهدانیمنمیبده،راآنبده،رااینخدایاکنیم،میدعاخواهیم،میدیدآناساسبروبینیممی

بخششرويازخداواستهالكوزیانذهنیمندعاهايتمامگفتشودمیبنابراین. استبدچیزيچهاست

میاگر. دهدنمیاهمیتخوشبختانه،شنودنمیرامادعاهايو،شنودنمیرسد،نمیعقلشمنبندهاینکه

.شدیممیاینازترحالبدما،کردمیمستجابوشنید
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746مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خود را مخَرهین، به کمتر امتحان، امتحان بر امتحان است اي پدر
ماسودبهوجههیچبهکههاییخواستهداریم،هایمانخواستهدراصرارمااست؟چیلغزشجايقبلیبیتدر

کهباشیممواظب. استنشدهدرستزندگیعینکباشده،درستذهنیمنعینکباکههاییخواسته. نیست

فضاآنبخواهد،فضاآنبگذاریدکنیدبازرافضاشوید،بتسلیمشما. نخواهیماستبهتراصال. خواهیممیچه

بشناسیم،راهاشدگیهویتهمماکهاستاینکاربهترینو.استخوبشمابرايچیزيچهکهبدهدتشخیص

.داردلغزشجايدوبارههمبیتاینو.بیندازیم

ذهنیمنمااصالایم،شدهزندهحضوربهگوییممیکنیممیکارخودمانرويکهکمییکمابینیممی

ممکنشماحتی. استامتحانپشتامتحان. چیزينوهمچنیستشد؛تمامداشتیم،مختصريیکنداشتیم،

میدفعهیکبعد،استخوبحالتانکهدهدفریبراشماذهنیمنوشودخوبخیلیحالتانماهششاست

کمتربهبنابراینپس. دانستیدنمیشماکهداشتهوجودشمادرشدهپنهانهايشدگیهویتهمکهبینید

حضوربهمننگوییدنَخَرید،راخودتانشما،گذراندمیاصطالحبهتانذهنیمنکهکوچکامتحاناتباامتحان،

. نکنیمادعا. ماداریمکارهنوزشدم،زندهخدابینهایتبهورسیدم

بزرگشدگیهویتهمتاپنجاهیا،بودهبزرگیشدگیهویتهمیکایم،شدهروفوزهکهبینممیدفعهیک

بایدما. زدزمینراماوشدروچهارتاشسهدفعهیکنداشتیم،خبرهااینازهیچمابوده،دردتاپنجاهبوده،

منگوییمنمیکشیم،نمیدیگرانرخبهراخودمانکنیم،نمیادعاکنیم،نمیستیزههیچکهحالیدرآرام،آرام

اینبله،. نکنیممقایسهراخودمانهمکسیبادهیم،ادامهخودمانرويکارهمینبهشدم،آنطوریاشدماینطور

:استامتحانبازهمبهمربوطهم

3293مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

امتحانِ ما مجیرباش اندر اي ستّار از ما بر مگیرپرده
مانذهنیمنباما. نداربرمارويازراپردهاینخدا،ايها،عیبپوشانندهايگویدمی. استخوبدعااین

که،داردفرققبلیصحبتبااینجور صحبت .کنمالحظهراماما،امتحاندر. بینیممیآلایدهخیلیراخودمان

وآیممیکوتاههمینطورو،نیستمامتحانآمادهمنو،شوممیامتحانحتماکه،بشومامتحاناستممکنمن

دردهد،پناهراماخداکهاستبهترو.شدخواهمامتحاندانممی.شوممیخاكنزدیکو،کنممیکمراستیزه
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راهاشدگیهویتهماینکهنکندبیاندازیم،راهاشدگیهویتهمهمینطورماخودش،سایهزیرخودش،پناه

خیلی. ندارمشدگیهویتهمهیچدیگرمنکهبگوییمذهنیمنعنوانبهشویمبلنددفعهیکباشیم،داشتهما

میخطربهراخودشانخودشان،هااینها،اینبرايولی.هستدهندهپناههمزندگیو.کنندمیراکاراینها

کار؟اینباداریمکارچهمارسیدیم؟حضوربهآخرکنیمادعاماچیبراي. اندازند

3296مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بود اَبدالِ امیرالمؤمنینصد هزاران سال ابلیس لعین
منهم،مادر. استنشستهامیرالمومنینبجايسالهزارانملعونابلیسیعنی. استبیتهمیننزدیکبیتاین

بهباشیم،امیرالمومنینیا،باشیممومنیکتوانیممیکهماجايبهاستهاسال،استابلیسنمایندهکهذهنی

نیستیعنی،استاوجانشینذهنیمناما. استنشستهذهنیمنفعالخدا،بهشدهزندههوشیاريعنوان

فوزهرنهگویدمیوشودمیفوزهرامتحاندرکههمکسیآن. هستکهکندمیوانمودبلکهامیرالمومنین،

. دیدخواهدآسیبم،ارسیدهآنجابهمنونیستم

.هستممومنانامیرمنگویدمیونشستهامیرالمومنینجايبهابلیسسالهزارانصد: گویدمیزندمیتمثیل

ولی. گوییمیدرستباشد،گوییممیهممانشسته،حضورجايبهذهنیمنهممادر. داریمقبولهمماو

خدابهزندهواقعاماهستیم،ماکهشویمگستاخنبایددانیم،میرااینماحالیکهدر. استامتحانپشتامتحان

کاريدیگرانبابله،کنیم،بازرافضاکنیم،صفررامقاومتکنیم،صفریاکنیم،کمراستیزههمینبایدما. هستیم

.کنیمبازرافضامرتبکنیم،کارباشد،خودمانبهحواسمانباشیم،نداشته

امتحانراماخواهیمیتوکهدانیممی: مجیرماامتحانِاندرباش. مجیرماامتحانِاندرباشکهکنیمدعامرتبو

اینمنوبیاندازمراهاآنمنبده،نشانمنبهرامنهايعیبآنتوبرودمنآبروياینکهازقبلولی،کنی

مرتبهستم،اوکنممیفکرمنو،خداجايبهنشستهابلیسنمایندهمندرکهدانممیدانم،میهمراحقیقت

بهسپردمراخودمو،هستمموضوعاینازآگاهمنهستم،اوادعاهايباهویتهمهم،منکند،میراادعایشاو

.بگوییمراچیزهاجوراین. تو

3718مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جز که نور آفتاب مستَطیلخود نباشد آفتابی را دلیل
هايزاویهازکندمیکمکو،خوانممیبرایتاندارمکههستمثنويمختلفجاهايازابیاتاین،کهگویدمی
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وباشدداشتهذهنیمنانسانقبلیبیتدر. بلغزیمتوانیممیماکجاهاکهدهدمینشانوموضوعبهمختلف

آفتابذهنیمنو،استآفتابدلیلآفتاب،: گویدمیو.استزندگیعمیقبینهایتحضورذهنیمناینبگوید

مثلواوبینهایتبهوخدابهشدنزندهبلکهنیست،خداخدا،تصوراینو.آوردمیدرتصوربهرا،خدایعنیرا،

. استآفتابکهاستشدنزندهاوبهیقیناًعیناً،تابیدنآفتاب

3718مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جز که نور آفتاب مستَطیلخود نباشد آفتابی را دلیل

بهبایدخدابهشدنزندهبرايخالصهیعنیبینهایت،اندازهیعنیعظیم،وگستردهوتابانیعنیمستطیل

ابديلحظهاینبهشویم،آگاهاوابدیتازلحظهاینبهبیاییموشودبمتالشیذهنیمنشویم،زندهاوبینهایت

ایندربیاوریمفکربه،دربیاوریمتصوربهراهااینخواهیممیوباشدذهنیمناگر. نباشدذهنیمنشویم،آگاه

:کهگویدمیهمینبراي. نیستقبولقابل

3719مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

این بسستَش که ذَلیلِ او بودسایه که بود تا دلیل او بود

کهنیسترقمی:گویدمیاینبیاوریم،درخواهیممیتصوربهراچیزيهرکهذهنیمنیعنیسایهعنوانبهما

. استآنعیناینیااستآنبهراهبرندهاینیا. استآنعیناین،یعنیاست،اودلیلتصوراتهمینکه،بگوید

منیعنیشود،تسلیمیعنیشود،بنورآنذلیلکهبدهدتشخیصکههمینقدرماذهنیمنیعنیماسایهاین

.ذهنیمناینبهآفرینواقعاایندانم،نمیکهبگویداگرلحظههرماذهنی

تسلیمبایدمنآید،میآنورازکههستمخرَديذلیلمنودانمنمیمنکهبگوییمذهنیمنعنوانبهمااگر

نبایدبیشترهمینقدر. استخوبیذهنیمنخیلیاینکنم؛بازرافضابایدخورد،نمیدردبهمنعقلاینبشوم،

. نپرسیداوازراهاایندیگراست؛جوريچهخدابگومنبهخدا،بهبرسانرامنبگوییاوبهنبایدبخواهی،اواز

ازشما. بفهمیتوانینمینشويتبدیلاوبهتا. استجوريچهبگویدشمابهبایدخودشمستطیلآفتابچون

میزندگیعینراذهنیدانشماازخیلیاینکهکردن،سوالبهراماگرداندمیبردوباره. نپرسیدذهنیمن

.استواضحمطلب. دانیم
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411مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صبح نزدیک است، خامش، کم خروش
کوشم پیِ تو، تو، مکوشمن همی 

خدابهکهزمانیبههستیمنزدیکخیلی. هستیمصبحدرماکهگویدمیمابهبیت. ایمخواندهرابیتاینبارها

وتراشیعلتوعللباوتصوراتباکنیم،بخاموشراذهنیمنباشیم،خاموشبایدفقط. هاانسانشویم،بزنده

درترکتازيهمینهاایناست،خروشیدنهااینشود،میطوريآنبکنمراکاراینو،داردربطآنبهاین

خداوکندمیزندهخودشبهراماخداباشیم،خاموشنکنیم،شلوغراکارهاذهنبامااگر. استذهنگمراهی

کنم،بازرادلتببرم،بینازراهاشدگیهویتهمکوشممیدارممنتو،پیکوشمهمیمن: گویدمیدارد

عنوانبهتوکنم،میدرستمنچقدرهررا،کارکنیمیخرابنکوش،ذهنتبااینقدرتوکنم،جاآنجاراخودم

. بگویدرااینخواهدمیکنی؛میخرابذهنیمن

اشهمهفَیکونکُنوقضاقانونکهکنیدتوکلکنید،بازرافضاشوید،تسلیمشماکنیم؟میخرابچراماآخر

دردمابهراماآوردهمگرکه،استنکردهکهتوطعهکهخداآخرکنید،اعتمادشما. کندمیکارشمانفعبهدارد

است،فراوانیجنسازاوکنیم؟میتجسمذهنمانباماکهاستمریضیخدايهماناینمگراینجا؟بدهد

خودشامتدادتازهبدهد،کند،کمکخواهدمیاشهمهاست،آرامشاست،شادياست،مهربانیاست،بینهایت

کوشیممیچیبرايذهنمان؟باکنیممیاخاللماچرا. کندمیآزادهاشدگیهویتهمبادرگیريازداردرا

کنیم؟آزادراخودمانکهبکوشیمکهمابلدیمچیبرسیم؟خواهیممیکجامانذهنیمنعقلبااصال؟

کردن،مقاومتنشدن،تسلیمکردن،راذهنهايانتخابرفتن،راذهنراهکردن،سوالذهن،باکوشیدن: لغزش

میپیشرفتمناگرکهگویدمییکیمثالنیستند،مربوطهاعلت. گرفتناندازهذهنکشخطباکردن،قضاوت

اینکهبرايچرا؟. نداردفایدهاینوخوانممیموالنادارماستسالپنجاالنمنشد،میعوضهمسرمکردم

،بردلیلشودمیآخرهااین. نشدزیادمنبهمحبتششوهرمنشد،قبولکنکورامبچه

بهربطیچهدهد،میدرسموالناخوانده،موالناآدمفالن. ندارمقبولمنرااوخوانده،موالناآدمفالننه،یا

ربطیچهدارد؟شماخردورزيبهربطیچهدارد؟شمافضاگشاییبهربطیچهدارد؟خدابهربطیچهدارد؟موالنا

بهکنیمیمربوطنیستندهمکشیخطهیچکهرانامربوطچیزهايشمااینکهدارد؟خودتانرويشماتمرکزبه
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بسیارذهندرکوشیدناست،ذهنگمراهیدرتازيتركایناست؟درستاین،خودتان،معنویتگیرياندازه

.ذهنیمنباکردنعملوکردنفکریعنیکوشیدناست،مضرّ

668مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کی فرار از خویشتن آسان بود؟گریزم، تا رگم جنبان بودمی
میبازرافضاتوانمتمامباتادارم،بدندرجانکهزمانیتاگریزم،میذهنیمنازهوشیاريعنوانبهمنیعنی

مدتهاکهموجوديازفرار.نیستآسانکارایندانممیامابشوم،دورذهنیمناینازتاشوم،میتسلیمکنم،

کار.کنیدکارکنید،صبرنیست،آسانکاراینگویدمیموالنانیستم،بینممیاالنهستم،آنکردممیفکر

راشمازندگیبدهیداجازهواستمقدورکهآنجاتااست،گشاییفضاکردنکارنیست،ذهنیمنباکارهمکردن

ازآید،میمقاومتازکهفکرهاییاینچونکنیم،فکرنکنیم،مقاومتکنیم،فکرما،نکنیمستیزهبکند،هدایت

سويبهماشودنمیکند،میکمکذهنیمنبهاینهاآید،میذهنهیجاناتازآید،میترسازآید،میخشم

.گریزممیذهنیمنازمنکهبگوئیمبرویم،ذهنیمنکردنمحکموذهنیمن

رواکهبینیدمیاگربگنجد،چیزهمهبحرایندربحر،ایندرکنید،میبازترکنید،میبازترشمارافضاموقعهر

میروادیگرندارید،کمیابیذهنیتوشوید،میخوشحالدیگرانموفقیتازدیگران،بهرازندگیداریدمی

شماو،شودمیبازداردفضااینیعنیشوید،نمیناراحتمردمشاديبهباشند،شادکنند،زندگیمردمدارید

پخششماخوبیانرژيو،شودمیجوربیروندرکارهایتانمثالبینیدمیاگروشوید،میدورذهنیمنازدارید

شماپیشاینکهبرايدارید،میروااینکهبرايدارند،دوستراتانانرژيرا،شمادارنددوستمردمکنید،می

تانذهنیمنکنید،نمیراکسیغیبتگیرید،نمیعیبکنید،نمیقضاوتگیرید،نمیایرادهستند،راحت

.ذهنیمنازگریزممیدارمبگوئیدنگریزید،شودنمیگریزید،میداریدپسنیست،فعال

637مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

درین بحر درین بحر، همه چیز بگنجد
مترسید، مترسید، گریبان مدرانید

رابادکنکیکشماکهاستفضاییمثلانسانکنیم،تعریفراانسانبخواهیماگریعنیاست،گشاییفضاماکار

میماجلويلحظهایندرفضاکهچیزيهرکند،میبازرافضاکند؟میچکاراطرافشفضايکنید،میباد

وبله،گشا،فضااستموجوديانساناست،گشاییفضاانسانتعریفاصالًوکنیم،میبازفضااطرافشماگذارد،
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کهدهدمیمابهخرَديشده،گشودهفضايکنیم،میبازرافضاوقتیبترسی،نبایداینبنابرگنجد،میچیزهمه

.مییآمیبرچالشیهرعهدهاز

638مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

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

کهنگوئیدتانذهندر: گویدمیذهنی،ماديکشخطوسیلهبهمعنویتگیرياندازهبهاستمربوطهمبیتاین

راستچنانشود،میاینطوريبکنم،راکاراینکهذهنیتجسماتآنذهن،باشودمیاینطوريکنم،اینطوري

سازید،میفکرتانبوسیلهماديتصوريمعلولهايوعلتتانذهندر.شویدنمیزندهخدابهشمایعنینیاید،

کهندانیدو،هستیدچقدرکهندانیداصالکهستااینکاربهتریننیست،یکیفیکونکنوقضاقانونباآنها

.هستیدچگونه

حالمشدهزیادپولمدارم،پولاگرخوببگوئیدذهنیمعیارهايباواالن؟چطورممننگوئیدتانذهنبایعنی

عنوانبهتانذهنبوسیلهکهچیزيهریعنی.استذهنیمعیارهاياینهادیگر،هستمخوبپساست،خوب

افتند،میمردمکههاستتلهآنازیکیاینو.خوردنمیشمامعنویتدردبهواست،ذهنیبشود،ایجادمعیار

ذهنباکهمعلولهائیوعلتبایاو،مگیریمیاندازهراانممعنویتمادي،هايکشخطباکهافتیم،میماهمه

.برسیمحضوربهخواهیممیسازیم،می

رسیم،میحضوربهبکنیمراکارهاآناگرکهبگوییدمرحلههفتمثالبگویید،مابهقدمچندیکگویندمی

آنازبعدبدهیمانجامکارتاهفتپله،هفتقدم،هفتنیستیم،بلدکارهفتما.نیستچیزيهمچوندرسته؟

توانیمنمیذهنمانبامااصالاست،اودماست،فکانکنقضاست،کارشدنزندهحضوربهبرسیم،حضوربهحتما

کنوقضاقانونگفتیمبارهاتسلیم،گشائیفضاتسلیم،واستگشائیفضافقطماکاررا،چیزهااینبزنیمحدس

ماشود،میخشکلحظهایندرخداقلمنویسد،میالقلمجفراماحالکند،میبازرامافضايکهاستفیکون

ماشود،میکمترمانلیاقتبشویممنقبضاگرباشد،بیشترمانگشائیفضاصورتیکهدراستبیشترمانلیاقت

اینهاالیقتر،گشاترفضاچقدرهرهستیم،الیقچقدرکنیم،میآمادهکنیم،میتهیهراخودمانلیاقتکههستیم

.دانیدمیشمارا

***پایان قسمت چهارم*** 
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3611چهارم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

پوشکه تو آن هوشی و باقی هوش
خویشتن را گم مکن، یاوه مکوش

هویتهممايبقیهخدا،امتداددرآمدیم،آنطرفازکههستیمهوشیاريیاهوشهمانهستیم؟هوشکدامما

راخودتنشوید،هویتهمپوشانهوشبااینبنابرپس،نپوشاندهوشیعنیاست،پوشهوشکهاست،شدگی

هوشآنازغیریعنیمکوش،بیهودهذهن،دریعنیها،شدگیهویتهمایندرونکن،گمهاپوشهوشایندر

شدگیهویتهمدرشدیم،گمهایمانشدگیهویتهمدرماوهستند،شدگیهویتهمهمهبقیههوشیاري،یا

هاشدگیهویتهمدرگمچوناوقاتبیشتروآنهادیدحسببرچونکوشیم،مییاوهوشدیم،گمهایمان

راهاپوشهوشبشویم،هوشآنبایددوبارههوشیارانهاینبنابرو.کنیممیزیادراآنهاداریمهستیم،

کدامباشدگیهویتهمکدامها؟شدگیهویتهمکداماالن؟پوشاندمیراهوشآنچیزيچهبشناسیم،

.بردمیکارایندردها؟

3146مثنوي، دفتر دوم، بیت مولوي، 

صبر کن، اَلْصّبرُ مفتاح الْفَرَجهیچ تسبیحی ندارد آن درج
ندارد،راصبردرجهعبادتیهیچمقام،درجه،یعنیدرجصبر،گویدمیاست؟همهازبیشترمقامشعبادتیچه

مرتبذهنیمنولیکنیممیبازرافضاماقضا،بوسیلهافتدمیاتفاقییکیعنیصبراست،عبادتبهترینصبر

ماوبدارد،واواکنشبهراماخودشعقلباوببندد،رافضاخواهدمیکند،میمقاومتمرتبوکند،میقضاوت

داشتننگهوگشاییفضااینداریم،مینگهگشودهرافضاولیکشیممیدردداریم،مینگهگشودهرافضا

کلیداست،آزاديکلیدصبرواست،صبراینبکند،کمکمابهفضاآندربتواندزندگیکهگشوده،فضاي

.استذهنیمنازشدنآزادیعنیاست،رستگاريمفتاحصبرالفَرَج،مفتاحالصبرُاست،رستگاري

3456مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش
چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش

باش،خاموشکن،خاموشراذهنتکهاستاینگفتم،هممنکردید،مطرحشمابارهاوبارهاکهراانصتوافرمان

وکنیم،بازفضامالحظهایناتفاقاطرافدروقتیشود؟میخاموشکیذهنکن،خاموشراذهننزن،حرف
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میسوالهمهمهایناینکهکند،صبرخواهدنمیذهنیمنکهاستمهمیعبادتدلیلاینبهصبرکنیم،صبر

.کندصبرخواهدنمیکهاستاینخاطربهآورد،میذهنیعللکند،میخروشکند،

خواهیدمیسوالنتیجهدرکار،ایننداردفایدهبشوید،زندهخدابهزوديخواهیدمیدارید،عجلهشماازبرخی

تاباش،خاموشکن،گوشراباشخاموشفرمانگویدمیکنید،پیداراراهبتوانیدکردنسوالبابلکهبکنید،

کافیاندازهبهفضااینبایدبکندصحبتماطریقازخدااینکهبرايکند،نمیصحبتتوطریقازخدازمانیکه

وکنیدکارروزسهدوکهنیاییدشماباشد،داشتهوجودمادرنابهوشیاريانباشتگیبایدباشد،شدهگشوده

کند؟نمیصحبتچراخداکهبگویید

تافهمی،میخودتبگیرید،پیغامبگیرید،بتوانیدآنطرفازرازندگیخرَدکهموقعینشدم،خدازبانهنوزمن

یککنند،باززباناینکهازقبلکنند،باززبانخواهندمیکههمهابچهباشدیادمانباشی،گوشبایدموقعآن

میباززباندیدیدراکوچکهايبچهکنند،میباززباندفعهیکزنند،نمیحرفدهند،میگوشفقطسالیدو

اللبایدهستیم،آنطوريهمماگوید؟میچیزهمهدفعهیکاالنگفت،نمیهیچیچطوراینگویندمیکنند،

اینبله،بیاید،درسخنبهماازبتواندزندگیتابیفتیم،زندگیحرفبهتا،بشویمخاموشذهنیمنبهبشویم،

استاشآیههم

204، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف
َوأَْنِصُتوا لََعلَُّكْم ُتْرَحُمون... 

.خاموشی گزینید، شاید مشمول رحمت خدا شوید
2460مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بینی هر دم پاسخِ کردار توگر مراقب باشی و بیدار تو
دیدبااینبنابرکنید،نگاهتانذهنبهناظرهوشیاريبصورتوباشید،تسلیملحظهاینوعقببکشیدشمااگر

نمیشدگیهویتهمیکدیدبانیستید،ذهنخوابدریعنیهستیدبیدارهستید،بیداروبینید،میزندگی

تانعملپاسخکهدیدخواهیدباشید،تانذهنناظرايمراقبهبصورتببینید،زندگیعینکبااگرپسبینید،

وقتیشود،میچهکنیدمیعملزندگیبوسیلهوقتیشود،میچهکنیدمیعملذهنیمنباوقتیچیست،

شود،میچهاشنتیجه،ریزدمیتانعملوفکربهزندگیخردکنید،نمیمقاومتهستید،زندگیباموازي

میانجامعملیو،شودمیتولیدشمادرفکريوفکرتانوتانذهنبهآیدمیذهنیمنمسمومانرژيوقتی
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توجهبینید،میرااینها؟دهدمیپاسخجورچهآنبهتانبدنچیست؟محیطپاسخچیست؟مردمپاسخشود،

کنید؟می

درستراماکارخداهستم،دردهایموفکرهاباهویتهمذهنم،درماخوابیدهمنکهذهندرخوابیدنباکاراین

میکهوقتیتازهببینی،لحظههرراکردارپاسخباشی،بیداروباشیمراقببایدآید،نمیدرجوراینکند،می

میوقتیکنی،میبازبیشترهمبازکنی،میبازبیشتررافضاخوبآمد،آنطرفازخردوکردي،بازرافضابینی

بایدچکارفهمیمیزند،میلطمهذهنیمنعقلیِبیاست،عقلواندازدمیراهراتوکارزندگیخردبینی

.کنیدسوالدیگرکسیازتوانیدنمیکنید،پیداخودتانراراهتانبایدشماکهکنیدمیتوجهبکنی،

2461مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

حاجتت ناید قیامت آمدنچون مراقب باشی و گیري رسن
خاموشاالنذهنتباشی،حضورهوشیاريبهزندهیعنیباشی،ذهنتتماشاگرعقب،بکشیهمینطورياگر

دانینمیهستی،چنددانینمینداري،ذهنیارزیابیاست،صفراتذهنیقضاوتاست،صفرمقاومتتاست،

درکند،میکارفیکونکنو،آوردمیپیشرااتفاقاتقضاکهدانیمیداري،توکلییکفقطهستی،چون

ذهنتهستی،مراقبچوننیستیقطعاالن،هستشمااتصالطنابکه،زندگیطنابرسن،ایناینصورت

زند،میحرفذهنیمنهستی،وصلحتماشمازندنمیحرفذهنیمناگرهستی،وصلیعنیاستخاموش

تو،قیامتشودمیلحظهایناینصورتدربگیري،رازندگیبهاتصالاینوباشیمراقباگرپس.نیستیوصل

بهدیگرنداردلزومیگیرد،میصورتلحظهاینکهخدانهایتبیبهشدنزندهوذهنیمنبهمردنیعنیقیامت

.توقیامتشودمیلحظهاینهمینکنی،صبربزرگقیامتآن

383مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بینی و داور اي غَويداد میشويدم به دم چون تو مراقب می
بعدلحظهکنید،میگشاییفضالحظهاینیعنیهستید،مراقبشماکهوقتیلحظهبهلحظهگمراه،یعنیغَوي

میصفررامقاومتکند،میخاموشراذهنلحظه،ایناتفاقاطرافگشاییفضااینکنید،میگشاییفضاهم

داورکهبینیدمیدفعهیککنی،مینگاهذهنتبهداريهستید،مراقباینبنابرکند،میصفرراقضاوتکند،

داردراعدالتوگفتیم،همامروزجا،همینایستادهداوریعنیشود،میاجراداردعدالتیعنیدادوخدایعنی

دمهايغصهاینتوستفعل: کهکنیمیقبولشده،ظلممنبهبگوییآیینمیدیگرتواینبنابرکند،میاجرا
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یکرود،میذهنیمنعقلرود،میذهنیمنسماگردم،بهدمشوید،میمتوجهگفتمکههمینطوردم،به

لحظه،اینایستادهاینجاداورآید،میزندگیخردنه،آید،میزندگیازپاسخییکآید،میبیرونازپاسخی

.کندمیاجرامنمورددرراعدالتوخدا،یعنیداورهستم،یکیداورباهممن

اگرولی،نکنیهممقاومتذهنت،بانکنیقضاوتکههستیمراقبتوشودمیاجراداردعدالتلحظههرپس

میظلممنبهکهبینممیذهنمبامناینکهبرايونیست،خداییلحظه،ایندرنیستاینعدالتکهگوییمی

ازخداهمراشدگیهویتهموبینی،میشدگیهویتهمدیدازتوتو،کاراستسادهخیلیتودانیمیشود،

منازدارندراارزشباچیزایناینکهبرايشود،میظلمداردمنبهکهاستواضحگوییمیگیرد،میداردتو

اینکهبراياستچیزترینارزشبیاتفاقاشماست،شدگیهویتهمچیزآننیست،ارزشباچیزآنگیرند،می

.بگذاردجایشبهراخودشبردارد،راآنخواهدمیداوراست،شدهتوعینکاست،گرفتهدلتدرراخداجاي

384مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کارِ خود را کی گذارد آفتاب؟احتجابور ببندي چشمِ خود را ز 
ازباشد،مراقباینکهبجايکسییعنیهستی،پردهپشتاینکهبرايببندي،رااتچشمهمینتواگرگویدمی

تخریببتند،مرگمحورحولهمذهنشوکندفعالراذهنشبیایدکند،خاموشراذهنشباشد،حضورجنس

خوب،خیلیهست،داوروهستدادلحظهاینکهنبینداصالوبشود،گماشذهنیمنهايتخریبدروکند،

آفتابکهبدانیبایداست،اتچشمجلويشدگیهویتهماینکهبراياست؟درستاي،بستهرااتچشمپس

ماچونتابد؟نمیآفتابببندیم،راچشمانمانوبایستیمآفتابجلوياگرماببینمکرد،خواهدراخودشکار

شد؟خاموشهمآفتاببستیم،رامانچشم

غممااگردیگر،استافتادهاالنوافتد،میاتفاقدیگرجوریکفیکونکنوقضاقوانینوزندگیمورددر

خواهدراخودشکارِهمباززندگییعنیندیدیم،لحظهایندرراداورودادمااینکهبخاطرداریم،غصهداریم،

.دردهابادفعهاینکرد،

تسلیملحظه،ایندراستصفرمقاومتممنبگوییمبدهیم،گوشموالناحرفهاياینبهماکهاستخوبچقدر

میلطفواقعامنمورددرداردکههستمشاهدلحظهایندرراخداخودوخداعدالتمنندارم،قضاوتهستم،

کنم،میبازرافضالحظههرمنچونومن،بهاستکمکفیکونکنکاري،هرکند،میکمکمنبهداردکند،

شود،میترگشودهفضااینشوم،میزندهاوبهمیرم،میامذهنیمنبهمرتبوافتد،میاتفاقمننفعبهقضا
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زندگیخرداینمرتبیعنیتابدمیآفتابکنم،میاستفادهدارممنوتابد،میداردآفتابشود،میترگشوده

زندگیخرداینکهبرايکنم،میبیدارکارمنکند،میعبورمناززندگیبرکتزندگی،عشقوزندگیشاديو

.نیستمدیگراحتجابوتردیدوشکفضايدرمنریزد،میعملموفکربه

کسیهرکنید،میاشتباهکجاکهدیدخواهیدکند،میکمکشمابهبخوانیدزیاداگررابیتهااینکهبینیدمی

همرابیتبگویید،راتانتجربهبیاییدشماهمهاتلفنقسمتدرکند،پیداخودشراخودشاشتباهباید

تکراراست،تکرارياینهانگوییدشمااست،کمهمبازبخوانیمهمبارهزاردوبار،هزارماراهابیتاینبخوانید،

چههرشود،میآشکارترهابیتاینمعنیخوانیم،میبیشترچههرکند،میکمکتکرارکند،میکمکمابه

.بینیممیبهتررامانلغزشمابشودآشکارترهابیتاینمعنی

هممناست،آمدهسرتانبهخودتاناشتباهاتسرِبالهاهمهکهدیدخواهیمسرآخرکهباشیدمطمئنشما

تقصیريهیچخدامیانایندرکهشدخواهیمناپذیرانکارحقیقتاینمتوجهماهمۀشوم،میهمینمتوجه

میمااینکهما،قضاوتما،مقاومتوذهنگمراهیدرماتازيتركما،کاريندانمداشته،لطفاشهمهنداشته،

نداشتیم،فکانکنوقضاقانونبهاعتقاديوذهنمان،درخروشیدیمهیچندیم،چونیم،ببینیم،خواستیم

یعنیافتادیم،روزاینبهآوردیم،مانزندگیبهرادردهاسموذهنیمندمبیشترنداشتیم،اودمبهاعتقادي

.بودهماتقصیراشهمهکهدیدخواهیمها،بیتاینرويکنیمتحقیقخوبمااگرباالخره

368ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جهاتتتا بازکشد به بیاز هر جهتی تو را بال داد
هویتهمفرزندباشد،ختمدردبهآخرشدیدهشده،هویتهمپولبامثالآمدهرفته،سوییهرآمدههوشیاري

مادري، با با مقام، با نقش ختم شده، دردبهشده،هویتهمهمسرباآمدهشد،ختمدردبهسرآخردیدهشده،

بنابراین از هر جهتی که ما رفتیم به ما بال داده، برگرداند . استش با درداهنقش پدري، با نقش استادي دیده هم

توجه زنده ترا هیچ چیزي . شويبباید برگردي در این لحظه به من زنده . دانی سوي مادي برويبگوید تو نمی

پس بنابراین دلت را باید باز کنی، به من زنده باشی، به . من بدهیات را باید بهتوجه. تواند ببلعد در بیروننمی

.ثبات من، به خرد من، آن موقع در بیرون کار کنی

مثالً پول نداشته باشید، همسر . تان پیشرفت نکنیدش این نیست که شما در امور مادياها معنیاین صحبت

فقط با . خواهد از آن محروم شویدهر چیزي که دلتان مییا از لذایذ زندگی مثل غذا یا سکس یا ،نداشته باشید
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نس، از تعادل، الاهویت نباشید، آن دل ما نباشد، مرکز ما نباشد، ما از باگر با چیزي هم. هویت نباید باشیدآنها هم

غزل هم این زنده شدن به او امروز در . خوردخورد، آیینه به هم نمیترازو به هم نمی. شویماز توازن خارج نمی

گوید که از چه چیزي ما چقدر و ترازو به ما می،دهدآیینه ترازوي خوبی به ما می. دهدگفت، گفت به تو آیینه می

پول، هر چه بیشتر بهتر، درد . گوییم هر چه بیشتر بهترهمین طوري کیلویی می. االن ترازو نداریم ما. خواهیممی

. بله. شوداین آیینه نمی. شوداین ترازو نمی. شودنه، این توازن نمیهر چه بیشتر بهتر، دوست هر چه بیشتر بهتر،

3339مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هین بِبر که جان ز جان کندن رهیدبر گردون رسیدنعرة الضَیر
بزرگ که نیروي هایمان را بیندازیم، فرعونهویت شدگیبه محض اینکه بخواهیم به من ذهنی بمیریم، هم

گوید که اگر اینها را از دست بینیم، میچون ما با دید ذهن می. کندهویت شدگی در جهان است ما را تهدید میهم

کشیم ما، ضرر گویید که نه، نعره میو شما هستید می.شودبدهیم مثل اینکه دست و پایتان دارد بریده می

. نعره الضیر که ضرر نخواهیم کرد جادوگران فرعون به آسمان رسید که دست و پاي ما را تو ببر.نخواهیم کرد

من ذهنی دست و پایش استادي است، دانایی این جهانی . دست و پا همان دست و پاهایی است که من ذهنی دارد

خواهی گوید تو از اینها میمی. اینها است. است، مقام این دنیایی است، نقش پدري یا مادري یا استادي است

اینها نباشد که دیگر ما اصالً، اگر به ما . گوییم نه باباکنیم، میدست برداري؟ ما یک دفعه با دید ذهن که نگاه می

. نگویند استاد که دیگر اصالً ما، پس کی هستیم دیگر، هویتی نداریم

بنابراین از نقش . پس من دیگر حس هویتی ندارماگر به ما نگویند تو مادر این آقاي دکتر یا خانم دکتر هستی،

ولی این هویت مادري من ذهنی را زنده . من درستش کردم،گوید این فرزند من استمی. داردنمیمادري دست بر

پس باید مثل . تان استهویت شما انسانیت است، زنده شدن به خداییت،هویت شما مادري نیست. داردنگه می

. یر بزنیجادوگران نعره الض

.هیچ ضرري به ما نمی رسد: ساحران با بانگی بلند که به آسمان می رسید گفتند
.قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یافت) اي فرعون دست و پاي ما را(هان اینک 

بله . جان کندن هم زندگی کردن در ذهن است

50، آیه )26(قرآن کریم، سوره شعراء
َنا ُمْنَقلُِبونَ َقالُوا َال َضْیَر ۖ  ا إِلَٰى َربِّ إِنَّ

.هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوي پروردگارمان بازگردیم: گفتند ساحران
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اندازم، امروز اندازم، یکی یکی این دردها را میها را میهویت شدگیگویید که من یکی یکی این همشما هم می

رود و فتنه افتاده، شورش آید که همه چیز رو به تباهی میبه نظر می. خوردگفت این نظم پارك به هم میمی

پارك دارد . شویمخیلی خوب است براي اینکه داریم به خدا زنده می. نظمی به وجود آمده در پارك ماافتاده و بی

:براي همین. خواهم کنترل کنمرود، من دیگر نمیسلطه دارد از بین می. روداز بین می

3341پنجم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

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

خوشا به حال کسی که من ذهنی را رها کرد و به من اصلیش زنده شد، زندگی قائم به خود شد، آن موقع وقتی 

دانه است، و در این لحظه که سرمدي جاو.زندگی قائم به خود شد، هم خودش را شناخت، هم خدا را شناخت

وقتی به این لحظه . از این لحظه ابدي آگاه شد و در این آگاهی ماند، دیگر این آگاهی را از دست نداد. ساکن شد

گفتیم ذهن یا من ذهنی در زمان است، گذشته و آینده . رودابدي آگاه شد، دیگر به گذشته و آینده ذهنی نمی

نخوشا به حال یک همچو. لحظه امن جاودانه مسکن گزیدپس او آمد در این. این لحظه خود زندگی است. است

.یعنی شماانسانی

هویت شدگی با گذشته اینکه اصالً ما گذشته روان هستیم، تمام هویت ما االن بر اساس اید که همو شما دیده

این . تافتخارات ما راجع به گذشته اساست،ش راجع به گذشتهاهگویند هممردم ببینید چه می. گذشته است

هویت هم. ولی خوب ده سال پیش چه زندگی بود. زندگی شما االن چی هست؟ هیچ. لحظه چی؟ این لحظه هیچی

این بیت قبلی که . در توهم است، گرفتار است،این آدم در هپروت است. با گذشته است، در حالی که نیست

بله. کندن رهیدهین ببر که جان ز جان : ببینید. خوردگوید جان کندن به این میمی

2811مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هاي ال اُحبّ الْافلیننعرهشد صفیر باز جان در مرْج دین
یا در حال مردن هستیم، این باز جان، باز ،میریمگوید که شاهباز جان یعنی وقتی ما نسبت به من ذهنی میمی

شود، از دویی دارد ن باز خدا در چمنزار دین، در چمنزار یکتایی در حالی که یکتا میهشیاري، انسان به عنوا

. زند من آفلین را دوست ندارمشود، هر لحظه نعره میآید به جان تبدیل میآید، از جسم بودن درمیدرمی

شاهباز جان در چمنزار دین فریاد بر می آورد که من افول کنندگان را دوست ندارم
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اي شما باید این فریادها را لحظه به لحظه بزنید که من عالقه. شومهویت نمیمن با افول کنندگان دیگر همیعنی 

خواهم بیندازم و با آنها را می. ها هم دیگر انسی ندارمهویت شدگیدیگر ندارم و با آن هماچیزهاي گذربه 

وقتی چیز آفل . گذارياري به معرض نمایش میاین را، نعره یعنی با عمل د. هویت نخواهم شدچیزهاي جدید هم

این همان است که . من آفلین را دوست ندارم. رومگویی من نمیآید توجه شما را ببلعد، بلند به خودت میمی

. دوباره موالنا از این آیه گرفته

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
ا َجنَّ َعلَْیِھ اللَّْیلُ َرأَٰى َكْوَكبً «  ا أََفلَ َقالَ َال أُِحبُّ اْآلفِلِیَن َفلَمَّ َذا َربِّي َفلَمَّ »ا ۖ َقالَ َھٰ
فرو شوندگان را : چون فرو شد، گفت.این است پروردگار من: گفت.اى دیدچون شب او را فروگرفت، ستاره« 

».دوست ندارم
.این را باید خوب یاد بگیرید شما

872ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

کُشد تو را، نه که آبِ حیات اوست؟هل تا 
تلخی مکن که دوست، عسل وار می کشد

ات را بکشد، تسلیم بشو، ستیزه نکن، بگذار من ذهنی. گوید بگذار تو را بکشدحاال دیگر به اینجا رسیدیم که می

. شودتلخی میمقاومت سبب . مقاومت نکن. این طور نیست که آب زندگی او است، یعنی خدا است. دانمنگو می

. کشدکشد، شیرین میبراي اینکه دوست وقتی می

1323مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اندرین حضرت ندارد اعتبارجز خضوع و بندگی و، اضطرار 
جز افتادگی، صفر بودن، یعنی من ذهنی صفر، بندگی، تسلیم شدن و اضطرار، یعنی من به خدا احتیاج دارم و من

و این احتیاج ذهنی .نیاز از این جهان هستم و واقعاً همین االن به تو احتیاج دارممن بی. دانم به تو احتیاج دارممی

خضوع به معنی اینکه عمالً. عدم دانایی آمده. آمدهصفرجلوتر من ذهنی . براي اینکه جلوتر تسلیم آمده. نیست

تواضع،ازغیریعنیندارد،اعتباريخدابارگاهدرکند،بازرافضاوبشودتسلیمودانمنمیبگویدآدماین

چیزهیچخدادرگاهدرخدا،بهدلتهازوحقیقیوواقعینیازومقاومتعدموتسلیمصفر،ذهنیمنافتادگی،

بلندلحظههرگوییم می دانیم نداریم، میخضوعماببینید،اینها،ازغیرکنیممیکارهمهما.ندارداعتباردیگري

احتیاجیخدابهبگوئیمکهنداریمهماضطراريهیچداریم،مقاومتاینکهبرايشویمنمیتسلیمشویم،می
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میماذهنازکهفکرهاییساعتهچهاروبیسترویممیکهچرا.داریماحتیاجهاشدگیهویتهمبهماداریم،

راذهنمکردمخاموشمنبگویددیدید،حاالتانفریکهیچاست،بیرونهايشدگیهویتهمبهمربوطگذرد،

فشارذهنوکندمیبازرافضاکند،میصبرگفتکهاستکسیشخصآنکردم،بازرافضاخدابهنیازبخاطرو

دردونبندید،کهبیداروهستید،مراقباینجاشماوبدهدنشانواکنشکند،مقاومتببندد،کهآوردمی

تبدیلفوراکهدهدمیدستوردردبهخداوخلیل،بشودسردداددستورآتشبهکهگفتامروزو. داردهشیارانه

.دیگرخواهیدمیراهمینشمابیرون،بیایدافتادهتلهبههشیاريیعنیشود،زندگیبه

نخودهمانمابپز،دیگدربروکهنخودسرزندمیکهاستکدبانوآنداستانبهمربوطهمبیتسهاینبله

میباالآئیممیذهنبوسیلهچههروداشتهنگهدردزیروشدهگشودهاین فضايدرراماخداکدبانويوهستیم

ايچریديبهاردرکهگویدمینخودبهکدبانوآنو.بپزآنجابروگویدمیوسرمانبهزندمیاواست،بسگوئیم

.نخود

4171مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رنج، مهمانِ تو شد، نیکوش داراي نَخّود چریدي در بهار: گوید
گوید میمابهخداوسرمانبهزندمیکفگیرباکدبانووجوشیممیدیگدرکههستیمنخودهمانهمماپس

کردي،مقایسهراخودتوشديهویتهمآنبادیديچههردنیا،ایندرچریديسالگیسیتاصفرسنازکه

تومهمانآمدهدردحاالکشیدي،مردمرخبهکردي،مقایسهشدي،هویتهمآنباآورديدستبهدانشمثال

.بلهباشد،بایدهشیارانهدرداینبلهکند،خالصراتوآمدهدرداینبگذار،احترامدرداینبهشده،

4172مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پیشِ شه گوید ز ایثارِ تو بازتا که مهمان باز گردد شُکرساز
برمیهستشدهآزادهشیاريبلکهگردد،نمیبردردواقعدر.برگرددخدابسويمهمان،یعنیدرداینکهتا

شماوجودازقسمتییکشود،میآزادهشیاريوکنیدمیصبرورویدمیهشیارانهدردزیروقتیشماگردد،

تو هوشیارانه با انتخاب خودت کرديایثارواقعاتوکه،شودمیمتوجهرااینخدایازندگیفوراًاینشود،میآزاد

سازشکرو.کرديآزادراخودتازمقداريو،انداختیراهاشدگیهویتهم،انداختیرادرداینوایثار کردي 

کهنعمتیبرايشکریکیهستشکرجوردو.شویممیاوبهتبدیلداریمدیگر،کنیممیواقعیشکرمایعنی
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تاگوید،میدارداالنایناست،اینهمیناصلیشکر،شویممیاوبهتبدیلاالنمااینکهیکیداده،مابهخدا

کرد،ایثاربندهاینکهبدهدپیغامخدابهبرگرددمهمان

4173مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

جمله نعمت ها برَد بر تو حسدتا به جايِ نعمتت، منعم رسد
برسد،یا،توبهخدایعنیمنعمخودنعمتبجايتا

773مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

و کُلّی کاستنظَّنِ افزونی ست از خدا غیرِ خدا را خواستن
زندهدهندهنعمتخودبهنعمتبجاياالنمادهندهنعمتیعنیمنعمگردد،میبرداردرفتهکلآنببینیماالن

آنبودیم،هانعمتدنبالحاالتاماتاکهحالیدرورزند،میحسدمابهدنیاهاينعمتهمهآنموقع،شویممی

:گویدمیبیتاینبله،. بشناسندراخداوخودشانتابگیرندهشیاريماازخواهندمیهانعمت

567مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

خمش، کوته کن اي خاطر که علمِ اول و آخر
بیان کرده بود عاشق چو پیشِ شاه ال باشد

داناییاولعلمآخر،واولعلماینکهبرايمن،ذهنايکن،کوتاهراسخنوکنخاموشراذهنتگویدمی

اوبههشیارانهدوبارهکههستموقعیآخر،علمگفتند،مابهالستروزوهستیمجنسآنازماکهاستایزدي

ذهنوحیوانونباتوجمادمراحل،گذشتیممراحلاینازآمدیمبودیم،اوجنسازاولیعنیشویم،میزنده

واولیاآخرواولعلمپس.هشیارانهشویممیزندهاوبهدوبارهآئیم،میبیرونکهانسانذهنازانسان،

،شویمبالخداپیشعاشقبعنوانماکهصورتیدرشودمیبیان.اوستهمآخرواوستاولاوست،آخرمان

.شودصفرمانذهنیمنیعنی

تعداديامروزخواند،خواهمبرایتانتدریجبهرامعنويهندسهابیاتکنیم،بسندهجاهمینبهبدهیداجازهبله،

اینکهولوهابیتاینکهببینیدوکنیدتکراربارهاوبارهاشماراهابیتاینتکتکامیدوارمخواندیم،راآنهااز

شیشهدررادیوشتواندمیانسانکهخواندیمپنجمدفتردر.دهندمینشانرالغزشیچهداریمذهنیمنما

شیشهازدیواگردانیممیبیرون،آیدمیشیشهازدیومان،مالغزیممیکجاکهدهندمینشانابیاتاینکند،

کافیاندازهبهکنمفکرمن دیگرامروز.کندمیتخریب،بیرونبیایدشیشهازمانذهنیمنیعنیبیرون،بیاید

:کهرابیتنآکهدادمتوضیح
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رااینبایدشخصاست،تخریبحالدردائمافعالذهنیمنیافعالنفسیعنی، تندمیمرگیسويزندهنفس

قانونبینندگانشماازتعدادي.کنمشیشهدرچطوريرامدیومنبگوئیدکنیدفکرشمااستممکنببیند،

خواهید،کنیدتکرارزیادشمااگرراابیاتهمینولی.کنیدمیاجراوخواندید،رااساسیقانونو،نوشتیداساسی

دیگرانرويازراتمرکزشتواندنمییکیمثالجایی،یکدرداردضعفییککسیهر،لغزیدمیکجادید

ماازخیلیلغزشجاياست،شالغزشجاياینوبدهدتغییرو،کندنصیحترادیگرانمرتبخواهدمیبردارد،

.دارددیگرجايیکیکیبله،انسانهاست،

نتیجهدرکردماشتباهبگویدتواندنمیبخواهد،معذرتتواندنمیبرودمسئولیتبارزیرتواندنمیداردعاریکی

هر.دهندمینشانراچالششمابهقدمبهقدمواقعدرهندسیقضایايابیاتاینکند،میپنهانرااشتباهاتش

چهباشدذهنیمنبوسیلهایناگر،بگوئیمچیزيیکوکنیمانتخابرارفتاريیکبایدماکهآیدمینظربهقدم

.راو دیگران خودمانزندگی بکنیمتخریبوبکنیماشتباهبسا

اشتباهاینکهاحتمال،دهندمیمابهعملوفکرالگويابیاتاینبیاید،خاطرمانبهآنموقعابیاتایناگراما

خودشحالبهکهراذهنیمنتخریبقدرتشمازنیم،میضررکمتربکنیمکمتراشتباهشود،میکمتربکنیم

بدهید،گوشخوبکنید،توجهامروزبرنامهاینبهحتیشمااگر.نگیریدکمدستراناظربیمنشده،رها

دلشکاريهرخودسرنبوده،رویشنظارتیهیچناظري،هیچکهحالیدرشماذهنیمنچقدرکهدیدخواهید

.کرددنخواهکمکشمابهابیاتاینبنابراین.کردهخرابراشمازندگیو،کردهخواسته

موالنارااینهافضول،ايدانمیدامراقدمهرببر،ظنسواتذهنیمنبهگویدمیرسولحضرتقولازاینکه

راموالنامهمبسیارابیاتیعنیرا،معنويهندسهابیاتبنابراینپس.کنیمگوشبایدما،کهگویدنمیبیهودهکه

توضیحوخواندخواهمشاءاهللاناینجامنو،بفرستیمبرایتانتوانیممیبخواهیدهمشمااگرکردیم،استخراج

شماذهنملکهتا،کنیدتکرارتکرار،تکرار،رااینهاشماو،دهیممیتوضیحدوبارهدادیم،توضیحقبالدادخواهم

.بیایدخاطرتانبهواقعاداریدالزمکهموقعیتابشود،
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