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1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

من اگر نالم، اگر عذر آرم
پنبه در گوش کند دلدارم

هر جفایی که کند می رسدش
هر جفایی که کند بردارم

گر مرا او به عدم انگارد
ستمش را به کرَم انگارم

ستدارويِ دردوی رددلم د
دل به دردش ز چه رو نسپارم؟

عزّت و حرمتم آنگه باشد
که کند عشقِ عزیزش خوارم

باده آنگه شود انگورِ تنم
که بکوبد به لگد عصارم

جان دهم زیرِ لگد چون انگور
تا طرب ساز شود اسرارم

گر چه انگور همه خون گرید
که از این جور و جفا بیزارم
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کوبندهپنبه در گوش کند 
افشارمکه من از جهل نمی

گر تو انکار کنی، معذوري
لیک من بوالحکَمِ این کارم

چون ز سعی و قدمم سر کردي
آنگهی شُکر کنی بسیارم
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز1678شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

پنبه در گوش کند دلدارممن اگر نالم، اگر عذر آرم
و،رومنمیهوشیارانهخدابسويمنکهکنمتراشیبهانهوکنمشکایتوکنمزاريوگریهمناگرکهگویدمی

راگوشهایشیعنیکندگوشدرپنبه. شنودنمیزندگییاخدایعنیمندلدار،کنمنمیرهاراذهنیمناین

کنیممیدرستذهنیمنماوقتیشودمیمشخصپس.شنودنمیوکردهگوشدرپنبهکهنفریکمثل،گیردمی

همخداوهستیمذهنیتصویر،هستیمذهنیذهنیبافتهمینما کنیممیفکرو،نالیدنبهکنیممیشروعو

هاينالهبشنودبایداو،کنیمتجسمشتوانیممیمانذهنباوکه ما منعکسش می کنیماستدیگريباشندهیک

.مابهکندکمکوراما

چیزيآنتوهمزبانباماکهچرا.دهدنمیگوش،شنودنمیاصالًاوکهکندمیشروعاینطوريراغزلشموالناولی

عیناستخداامتدادکهمااصلو،استسایهیک،استشبحیک ذهنیمن.کنیممیصحبتنداردوجودکه

ونالیدنبجاي،شودمیشروعذهنیمندردهايوقتیکهدهدمینشانبیتاینخودپس.استزندگیاست

تسلیماستبهتر،دادنبروزراذهنیمنهايخاصیتيبقیهوکردنمالمتوشدنخشمگین،کردنشکایت

گشودهفضايجنساز،بشویمخداجنسازو،کنیمبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضالحظهایندرو.بشویم

صرفاًاگرو.خداهمهستیمماهمشدهگشودهفضايآن.کندصحبتشدهگشودهفضاآنبگذاریمبشویم،شده

.رسیدنخواهدزندگیگوشبهمادعاهايوماهايناله،کنیمصحبتذهنیمنبوسیلهوببندیمرافضا

کما،نداپیوستهبرنامهبهتازهکسانیکهبراي،بدهمتوضیحقدريهمراذهنیمنتشکیلهمینبدهیداجازهولی

شکایتونالهوذهنیمنداشتنکلیبطورانسانوضعیتکند،میشروعانسانوضعیتازموالنابینیدمیاینکه

کاراینعثبادیگرانکهدردهایمانبرايکردنتراشیعلتوذهنیمنبهرفتنیعنیآوردنعذر،آوردنعذرو

.آورندمیبوجودراماهايغصهدارندعواملمی شوند و

کهکسیآنکهببینیمکرد،خواهیمبررسیرامثنويکلیديابیاتدوبارهبدهمادامهغزلبهاینکهازقبلامروز

اینکهبجايوببینیم،بدماکهشودمیسببچجوريذهنیمنو،بیندمیبدچجوري،کندمینالهاالن

زندگیگذراوضعیتهايوگذراچیزهايازدوباره،کنیمپیشهراقضاوت،کنیمپیشهرامقاومت،کنیمفضاگشایی

جهاناینبهآییممیهوشیاريیاخداامتدادبصورتوقتی ماکهبارهاگفتیمکنیم؟میاشتباهماکجا،خواهیمب
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این.دهندمینمایشمابهرابیرونیچیزهايکهفکرهاییبهدهیممیهویتحس ذهندرو،شویممیذهنوارد

.شدهساختهفکراز،استباوراست،فکرچیزجوریک.هستدچیزجورسهعمدتاًبیرونیچیزهاي

فرزندمان،مثلهمسرمان،مثلمان،خانهمثلمان،اتومبیلمثلپولمان،مثل،هستندفیزیکیچیزهايدیگرجور

،خشممثل،دردمثل،رنجشمثلهیجانات،استدرددیگرچیزیکو.دربیاوریمتصویربهتوانیممیراآنهاکه 

کهمنفکرجملهاز،باشندفکرکهذهنیفرمهاياینبهکهداردرااینقدرتخداامتدادیاهوشیاريوترسمثل

فکرهااینچوننتیجهدرو،کندتزریقهویتحساینهابهکهاستفکریککهمنمالفکرت،سافکریک

آتشینمیلهیکچرخاندنهمین مثل،آیدمیبوجودذهنیتصویریکاینهاچرخشاز،چرخندمیذهندرمرتب

.هستیمآنکنیممیفکرماکهآیدمیچرخانذهنیتصویریکنظربههمآن،آیدمیدایرهنظربهکه

دیگرانوخودمانبینکه،ماديجهاندرکندمیکمکمابهفکرازشدهساختهذهنیبافتیاذهنیمناین

رافرقمانو،بشویمردخیابانازچجوريکهبدانیمو،بگذاریمخودماندهانمثالًراغذاو.بشویمقائلجدایی

هویتهماساسبرذهنیمنبنابراینو.گیریممییادراجداییحساین،بدهیمتشخیصدیگرانوخودمانبین

پول،مثلماديچیزفکري با هرهرباشویممی هویتهمماکهچیزيهرباو. شودمیتشکیلجداییوشدگی

هوشیاري جسمی پیدا می کنیم آن حضور، ماو دید ما عوض می شود،مادیدعینکومامرکزشودمیآنفوراً

ازماگوییممی، کوچکذهنیبافتیکبهکند،میپیداکاهشبودبینهایتکهخداامتداد،ییخداهوشیاريآن

.آوردمیبوجودراجسمیهوشیاريکهافتادیم به محدودیت، و به محدودیت افتادن بینهایت

وهستیمحضوروهستیمبینهایتجنسازکهخودمانازو،فقطاجساماز شدنآگاهیعنیجسمیهوشیاري

اینباوشویم،میفکرهااینجذبچنانماتدریجبه.نباشیمآگاهآنازو بی فرم هستیمهستیمهوشیاري

منو.هستیمذهنیمنهمینکنیممیفکرماکهگیرندمیدستبهراماکنترلوضعیتها،کنیممیتغییرفکرها

،آمدندبوجودشدگیهویتهمازهمآنهاکهدیگرذهنیهايمنباراخودش،زندگیازشودمیقطعچونذهنی

مقایسهحسکند،میپیداارزشحسمقایسهازو،کندمیمقایسهدکنمیمنعکسراآنهاماذهنیمنیعنیاوو

.حسادتنامبهکندمیدرديیکایجاد

شروعبنابراین،آنهاازخواستنزندگیبهکنیممیشروعما،گیردمیقرارمامرکزدرکهچیزيهرهمینطورو

مابهاینهاومانعلمازمان،مقامازمان،بچهازاز همسرمان، پولمان،ازخواستنزندگیبهاشتباهبهکنیممی

ناکامما،چیستزندگیدانیممیوشناسیممیالستازهمرازندگیماودهندنمیزندگیچون.دهندنمیزندگی
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زندگیبهماگذارندنمیدیگرانشایدکهکنیممیفکر،شویممیبزرگتدریجبهماکهناکامیایندر.مانیممی

استفرماحکمجامعهبهکهسیستمیجامعهبطور کلی دوستهایمان،همسرمان،فرزندمان،مثلدیگرانبرسیم،

.بیندمیمانعرااینهاوبکنم،زندگیو،برسمزندگیبهمنگذارندنمیاینها

درکهدیدجوراینتدریجبهو.هستندمندشمناینهاگویدمی،بیندمیدشمندیگررااینهامدتییکازپس

زندگی،بیندمیدشمنو،بیندمیمانعو،بیندمیمسألهراچیزيهر،کنندمیایجادمسألهمنبرايدیگرانواقع

همهازشدنخشمگینوکردنشکایتونالیدنبهکنیممیشروعماو.آوردمیبوجودمابرايدرديازپربسیار

.کنمزندگیمنگذارندنمیخداجملهازدادنهمدستبهدستهمه، کهکسهمهوچیز

چیزيهرباکهدلیلاینبه،افتدمیماجاندردائماًترسو.استترسذهنیمناینهیجاناتمهمترینازیکیو

گذراآدمها،هستندگذرافکرها،هستندگذراوضعیتها،استگذرایعنیاستآفل،شدیمهویتهمماکه

،هستندآفلاینهاو،کندمیتغییرمامقامکند،میتغییرهیماپول،هستندگذرادردهاصورتهربهو،هستند

بهاگرگوییممی.ترسیممیدائماًما،رسیممیاینهابهحتینیستیممطمئنماو،روندمیبینازدارنداینهاچون

گذاردنمیترس،هستماباهمیشهترسپس،رسیدنخواهیمزندگیبهما،بدهیمدستازرااینهایانرسیماینها

.کنیمزندگیما

یکایشانبهکهبگویندشماجلويبگذارنداستدردازپرذهنیمنیککهآدمیهمچونیککنیدفرضاالنو

دروبیرونبیایدوضعیتاینازایشانکه،بدهیدیاددانیدمیکهچههرمثالًیا،بدهیددرسموالناشمامقدار

باشیمآنهاازیکیاستممکنهمماکهآدماینکه،کنیممیپیدااحتیاجکلیديابیاتآنبهماکهاستاینجا

؟بیندمیبدچرا،بیندمیبدراچیوهستچه چیزش

شمابرايتندتنددوبارهمنرااینها،دانیممیمعنويهندسهابیاترااینهاگفتیمکهکلیديابیاتازبعضی

کندمیتراشیبهانه،آوردمیعذرو،نالدمیوداردجسمیهوشیارياالنکهشخصاینبهکهببینید،خوانممی

رادردهااینکهاستوضعیتشاینکهکندقبولیتمسئولخواهدنمیو،کنمحفظراذهنیمنبایدمنکه

کندگوشدرپنبهموالنابیتهمینطورو.رسیدنخواهیدجاهیچبهبدهدادامهاینطورياگروآورد،میبوجود

خدایاعرفانیمعشوقرسید،نخواهدجاییبههانزاعاینوهاخشمگینیاینکنیمیکههانالهایندلدارم،

.رسیدنخواهددادتبهشنود،نمی
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راهنماییچهحاال،کنیمنمیکسیبهنصیحتالبتهما،نصیحتیچهشما،راهایشبرخی،ابیاتاینازاستفادهبا

بهکنیدمینگاهوقتیشماکند،نمیقبولدیدشعلتبهیاکندمیقبولناایشکهدهیدمیبه او ايمشاورهچه

.کنممیردیفیکییکیمنافتد،مییادتانابیاتاینیکدفعهناایش

1329مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پیشِ چشمت داشتی شیشۀ کبود
نمودز آن سبب، عالَم کبودت می

یکشدگیهویتهمهرو،شدههویتهمچیزتاصدباآدماینکهبینیمیکنیمینگاهشخصاینبهوقتی

ترسبیند،میدردازپرراعالموبیند،میراجهانجسمیهوشیاريآنباو،زدهدلشچشمبهکه،استعینک

بایدماکهباشدایناستممکنحرفتاناولینشماخوب.بیندمیمسأله،بیندمیمانع،بیندمیدشمن،بیندمی

رادنیاندارم،چشممرويعینکیمنکهگویدمیناایشبرداریم،شماچشمرويازراهاعینکاینیکییکی

بعنوانماتشخیصاولینپس.یکیاینهستید؟اینطوريهمشماآیاحاالبینم،میمنکهبینندمیهمانطوري

زمانیکهتابرداريبایدراهاایندلت،چشمبههمآن،داريچشمتبهماديهايعینکتوکهاستایندکتر

:گویدمیبه او استایندومیمثالًکرد،خواهیایجاددردبینیمیاینطوري

3133مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

راستی آري، سعادت زایدتکژ روي، جفّ الْقَلَم کژ آیدت
رادردخواهیمیدردپخشباو،کرديایجاددردو،بینیمیشدههویتهمهايعینکپشتازکهدیداینباتو

اياندازهبهکندمیترسیمرااتزندگیلحظهایندرخداگفته،کردهالقلمجفصحبتآمدهموالنا،کنیدرمان

ازکدامهرچون.بینینمیماديهايعینکباچقدرکهدارداینبهبستگیاتشایستگیو.هستیشایستهکه

با،بشويزندهفکرتادوفاصلهبهبایدتو،عینکتبشوداین،بشويبلندفکربصورتبایدتوماديهايعینکاین

اماناصالًدیگر،فکریکبهپرممیفکريازمن،اصالًهستچیفکرتادوفاصلهگویدمیایشانببینی،بایدآن

بنابراین،بینیمیکژ،ببینیاستتوهمکهذهنیمنباباشدقرارتواگرکهگوییممیاوبه.منبهفکردهدنمی

.شدخواهدبدحالتنویسد،میکژراتوزندگیلحظهایندرخدا

در،هستیراستبشويزندگیجنساز،کنیبازرافضا،بپذیريرالحظهایناتفاقبشويتسلیماگرآريراستی

رادردشکهدانیممیماحداقلولیدهد،نمییادهدمیگوشدانیمنمیدهد؟میگوشزایدت،سعادتاینصورت
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آنهاکنند،نمیخرابنهاآرااشزندگیبیرونی،آدمهاي،بیرونیمسائل،بیرونیموانعنه،نویسدمیخدادست

راشمازندگیکهاستشماهمسرکهکنیدمیفکراگرشمایعنی.استغلطوکند،میایجادذهنکههستندعلل

کردترسیموقتی.کندمیترسیماینطوريراشماحاللحظهایندرزندگی.کنیدمیاشتباهحتماًکندمیخراب

.القلمجفهستاسمشو،استبدیااستخوبحالتکهشویدمیمتوجهشما

هماتسزاواريبودي،شایسته،بوديسزاوارکهچیزيآنبهشدخشکقلمیعنیایمخواندهبارهاالقلمجف

جف،کنیباز،کنیبازرافضااگرو،هوشیارانههستیخداجنسازلحظهایندرچقدرکهدارداینبهبستگی

رادردهایتدیگرانکهگوییمیاوبهخوانیمیبرایشهمرااینبله.آوردخواهدبوجودشمابرايسعادتالقلم

.کنیمیخودتدمبهدمراهایتغصه،کنندنمیایجاد

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَمهاي دم به دمفعلِ توست این غُصه

ودیدآن،گذاشتیدلتچشمرويکبودهايعینکو،هستیدردجنسازوهستیذهنیمنجنسازتوکهاین

ستاوتکارکنند،میخرابراتووضعکههستنداینهادانی،نمیورويمیدردبسوي،هستیدردجنسازاینکه

بهرااتزندگیلحظهایندرخدااینکهمعنیوآورد،میبوجوددمبهدمهايغصهکهستاوتعمل،ستاتوفعل

که،آوردنبهانهونالیدنجايبهگرددبرمیفهمدمیاگرفهمد؟میآیااست،ایندهدمیتوبهشایستگیاندازه

خودمبایدمن،کنممیدفاعآنازکنممیدارينگه،کنمحفظراذهنیمنخواهممیمن،استخوبدیدایننه

بوجودرامنهايغصهآدمهاهمیناست،درستگویممیمنکهدیديهمین،بیایمدربرتربایدکنم،مقایسهرا

یادتانپس. شدنخواهددرستکارشکندمیاشتباهاوکهزمانیتاکند،میاشتباهکهدانیدمیشماآورند،می

:بیتاینافتدمی

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

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

وبپذیريرالحظهایناتفاقو،بشويتسلیمباید،بشودکمکیتوبهباشدقراراگرکننگاه:کهگوییمیایشانبه

واردخدادم،اودمتا،کنیبازلحظهایناتفاقاطرافرافضاو،بشوياولیههوشیاريهمانجنسازلحظهایندر

آننهدهد،مینشانتوبهراراهکند،میآگاه،دهدمیهوشیاريایندردهایت،بهدهدمیشفااین،بشودوجودت
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بیرونبروندخانهازاینهاکنمبزرگراهایمبچهمناگر،بگیرمطالقمناگرکنیمیفکراینکهنهبیرونی،علل

زندگیگذارندنمیهمسرمفامیلهايکنم،زندگیمنگذارندنمیمندوستانایناینکهنهشود،میخوبچقدر

دیدآنباذهنچونهستند،ذهنیعللنهاآبدهم،انجامدرستراکارممنگذارندنمیهمکارانمدانمنمیکنم،

.هستندغلطکه،دهدمینشانمابهراماناراحتیعلتهاي

درختمامثالًکههمینطور.نکنعجله،بشودخوبحالتبشويعوضباشدقراراگرشماکهگویدمیهمبعدو

رامانسعیحداکثرو،دهدمیسیبچقدردومسال،دهدمیسیبچقدراولسالدانیمنمیوکاریممیسیب

داشتهمیوهچقدرولی،باشدداشتهکوددانمنمی،باشدداشتهنور،باشدداشتهآبسیبدرختاینکنیممی

توشود،میوبشوگویدمیکهاستخدادست،استنیرویییکدستاست؟چیدست.نیستمادستد،باش

درختاالنهمینمنکهنکنعجله،هستیشدگیهویتهمازپر،هستیدردازپراالنداريذهنیمنکههم

.بدهدبایدساعتیکتابدهد،سیبتاپانصدخواهممیکاشتمسیب

باید،کردهاینطوريراتوفَیکونکُنکههمینطور،نه.کنممیتحملهمراروزسهروز،سهنه،حاالهمساعتیک

قسمتبهبگویدخداتا،بکشیراهوشیارانهدرد،داردهوشیارانهدردکنی،صبروکنیصبرکنی،بازرافضا

درستکارتوذهنیمنعجلهباو.بشوددرستبشودرستبگویدبیرونیوضعیتهايبه،اتشدهگشودهفضاي

.پذیرندنمیاوقاتگاهیپذیرندمیاوقاتگاهیپذیرد؟میآیاشود،نمی

ذهنازخواهیمیتو،هنذبهبردمیراتوفوراًسؤالچون نکن،سؤالگوییممیدارندزیاددردکهآدمهاییبه

بایدتو.شودمیبدترکچلیخارانی،میراکچلاینکهمثلگفتهموالنا،استذهنتتحریکسؤالبشوي،خارج

خردشدهگشودهفضاياینازتا،کنبازرافضالحظهایناتفاقاطرافدر،کنیبازرافضاکنیصبرکنی،صبر

هستندهابعضیگرفته؟رابیرونیعللیاچیستاودمداندمیاصالً،آدماینپذیردمیآیاآید،میاودمآید،می

فالنوبشود،عوضبایدهمسرم،بشوندعوضبایدبیرونیوضعیتهاينه،گویندمی،کنیمیکههمصحبتآنهابا

.بشودخوبحالممنتا،بشودعوضبایدهموضعیتفالن،وضعیتفالن،وضعیت

چقدررسد،میشاديچقدرآنورازکهدارداینبهبستگیتوحالنویسد،میالقلمجفراتوحالگوییممیاوبه

ازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.هستیتسلیمتوچقدرکهدارداینبهبستگیهمآنو،رسدمیخرد

درراماذهنیمناز،شدیمذهنیمنجنسازاالنکهماکه،شرطوقیدبدونذهنبهرفتنیعنی،قضاوت

پذیردمیدانیمنمیپذیرد؟میاست؟درست.بودیماولازکهشویممیزندگیهمانجنسازلحظهیک،آوردمی
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پذیرممیمنآیابگویید،خودتانجلويبگذاریدراخودتانبگویید،خودتانبههستیدشخصآناالن شما.نهیا

کهخوانیم،میهمرااین. دانممیناراحتیدلیلرابیرونیعلتهايهنوزیا

2465مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خود چه باشد غیرِ این کار اله؟اي ماهم کند یک دم سیاهلحظه

یکخدایعنی.بخوانراموالناابیاتاینگوییممی،استنشستهدارددردازپرذهنیمنکهشخصیهمینبه

کُنباچی؟با،شوممیتسلیموقتی،کندمیخودشجنسازلحظهیککند،میذهنیمنجنسازرامنلحظه

شخصاینذهنیمناعتقادبهبلهخدا؟کندمیراکاراینچراشود؟میچیخداکاراینازغیرگویدمی.فَیکون

اینطوري،نیست.بشودتمام،برساندحضوربه،بکندخودشجنسازرامنزودتواندمیکهخداکهگویدمی

،داريانتخابقدرت،داريآزادارادهتواینکهبراي،بشودانجامتوبوسیلههوشیارانهبایدکارایناینطورينیست

خوانی،میبرایشرابیتاینبعدو.نیستآنطورياست،اینحیوانبامافرق،داريتشخیصقدرت

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان

وبشوگویدمیکه،استخدادرستدراتبیرونیوضعیتوشدهگشودهفضاياین،نگاهکهگوییمیاوبه

دارد،توصبر،داردتوتسلیمبهبستگی،کندمیکارتوبرايفَکانکُنچقدرباشی،تسلیمدائماًبایدتو.شودمی

و،مرکزتدرشدهگشودهفضايیعنی،مهمقسمتدوایندائماًبدانولی،داردکشیدنهوشیارانهدرد

بدهدسیبتاچندهک،استاودستهمکاشتیمکهسیبیاین،استاودست.استاودستبیرونیوضعیتهاي

هر،داردشاخهتاچند،کندمیرشد،دادیمنور،دادیمکودآنقدرکاشتیمماکهاینجادرسیباینچقدرامروز

و،شودمیوبشوگویدمیاوکه،استتسلیمازقسمتییکهماین.نیستمادستدارد،سیبتاچنداششاخه

کهکسیونیست،ماذهنیمندستدرونوبیرونتغییراتکنیم،قبولرااینبایدمانیست،ماذهنیمندست

.نداردقبولراموضوعاین،استذهنباهویتهم

:بلهخواند،خواهمبرایتاناستفَکانکُنبهمربوطکهياآیهیکاالنو

اوبهباید،کندنمیگوشتوهاينالهبهخداکهگوییمیهماوبهونالدمیواستدردازپرکهشخصیاینبه

بگذاردقدمخداکه،کنیکاريیکبایددردتکردنساکتبرايولی،فهمممیمنراتودردهاياینکهبگویی
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کنید،میبازرافضالحظهایندروقتیگذارد؟میچجوريو.شودمیساکتبگذاردکههمین،توجهنماینبه

.خداستقدمشدهگشودهفضاي

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

شود از کُن فَکانآنگه او ساکنحق، قدم بر وي نهد از المکان

وذهنیمنبوسیلهتوانیمنمیما،شدگیهویتهماثردر،ذهندرکردیمدرستماکهجهنمیبرايیعنی

،بگذاردراقدمشخدا،کنیمبازرافضابایدکنیم،درمانرااینهاهاقرصوروانشناسانوذهنیهايمنتسکین

فَکانکُنازاینو.شودمیساکتماجهنماین،شدهگشودهفضايچیست؟قدمشرسید،قدمشاینکهمحضبه

،نیستمادست،شودمیوبشوبگویدتواندنمیذهنیمنو.شودمیوبشو:او می گویدیعنیفَکانکُناست،

.بدهدشفاراتوزندگیتابمانی،،بشويتسلیمهمینطوريبایدنزن،آنورواینورراخودتنکن،سؤالنکن،عجله

.خوانیمیبرایشهمرابیتاین

و،بگیریدیادراجداییذهنیمندرو،کنددرستذهنیمنبیایدانسانکهزندگیطرحاینکهکنیممیتوجه

،نبودهعشقیمانخانوادهکهعلتاینبهماولی،بودهزندگیطرحجزو،بشودخارجبزوديذهنیمنازبعد

ذهنیمنتادو.بودندذهنیمن، از جنسنبودندحضورجنساز،نبودندعشقجنسازمادرمانوپدرمانیعنی

دو،ببینندزندگیرادیگرهماینکهبجايو،بودندشدگیهویتهموبودنددردازپردوهرکردند،ازدواجآمدند

ذهنیمنتادوموافقتوشباهتاثردر،بودندشبیههمبهذهنیتصویرهاينیامنتهادیدند،میذهنیتصویرتا

،بینندمیجسمراهمدیگرکردندازدواجکههمموقعآنازو،کردندازدواجهمباتادو،آمدبوجودذهنیعشق

.استجسمیهوشیاريچون

گویدمیاینکهبرايچرا؟.کندمیتزریقدردرابطهایندرکردهشروعشیطانکردندازدواجکههمموقعهماناز

تواندنمیذهنیمنتادو،کنیدرهاراذهنیمناین،باشیدحضورجنساز،باشیدزندگیجنسازبایدشما

ایندرکینهدشمنی،کدورت،رنجش،کهبینیدمیشما. گذارممیدردآنتويمن،کندایجادعشقیيرابطه

.بینندمیجسمهمشانبچهکنند،درستبچهخواهندمینفردواینحاال.شودمیذخیرهرابطه

،رسیدماالنهمینمنببینید،زندگیرامنگویدمیآیدمیهمبچه،استهوشیاري،استزندگیجنسازبچه

جنسازبینندمیجسمرااومادرشوپدرو،بینندمیجسمرااومادرشوپدریلوهستم،خداجنسازمن

تشویقداریم،بینیممیجسمرامانبچهوقتیما.کندمیتعیینرامنظورجنسناظرگفتیمماکنند،میجسم
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تشویقهممادهدمیادامهراذهنیمنوکندمیدرستذهنیمنیکاوبنابراینپس.بشودجسماوکنیممی

بههمرامقایسهکن،مقایسهرانمراتتباش،دیگرانازبهتربیا،دربرترکنمقایسهراخودتگوییممیکنیممی

دیگرانازخوشگلتردانمنمیگیرد،میخوبینمراتمابچهکهدهیممیپزبرتر در بیایی ما هم دهیممییاداو

سالشیککهکوچکبچههمان، شودمیایجادهمدردتدریجبهو،شودمیساختهذهنیمننتیجهدر.است

رامنکهندارد،بیانزبانمنتهارنجد،میکنیدنمیاششناساییزندگیبصورتکهموقعهمان، از شمااست

کنید؟میتوجهبینید؟میجسمرامنچرا،ببینیدزندگی

ذهنیمنباسرآخر،کندمیتولیدذهنیمنیکهمآنو،کردهپیداادامهحدازبیشذهنیمنایننتیجهدر

بچهیکدوباره،کندمیازدواجذهنیمنیکباهماوبعد،کندمیکنترلرااوذهنیمنشود،میبزرگاش

پارهمعیوبسیکلاینبایدجایییک.داردذهنیمنهمآن،کنندمیدرستذهنیمنهمآن،کنندمیدرست

پنبهکنی،میصحبتتوهمزبانبااینکهبراي،شنودنمیخداننال،کن،نگاهکهگویدمیمابهموالناامروزو.بشود

شمابکنی،بایدچکاردارید،اشکالیچهکهگویدمیشمابهکلیديابیاتهمین؟کنمچکارپس.کرديگوششدر

آنجاقدمفضاگشاییاثردرخدابایدهستدردزیاديمقداربینیدمیوکردیدتولیدتانسینهدرجهنماگر

گیردمییادکند؟میکند،میتوجهدهد،میگوشاالننشستهماجلويکهشخصیاینحاال.بشودساکتبگذارد

:کهگویدمیکنیدنگاهراآیهاینبله.شودنمیموفقدهد،نمیادامهدهدنمیگوششود،میموفق

117، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره
َما َیقُولُ لَُھ ُكْن َفَیُكونُ  َماَواِت َواْألَْرِض َوإَِذا َقَضٰى أَْمًرا َفإِنَّ َبِدیُع السَّ

.شودو آن چیز موجود مى.موجود شو: گویدچون اراده چیزى کند، مى. آفریننده آسمانها و زمین است

زمین،ماستدرونآسمانآسمانست،نیزمیناینوآسماناین،زمینوسماواتشماحاالکنید؟میتوجه

آسمانکهتدریجبهو،کندمیبازراانساندرونآسمانکهخداستاینبنابراینپسو.ماستبیرونیوضعیتهاي

منباشماکهشما،بیرونیوضعیتیعنی.شدنبهتربهکندمیشروعزمینیعنیبیرونوضعیتهايشودمیباز

درونآسمانباوضعیتآن،بنالمبایدمن،شودنمیاینطوريواست،بدچقدرگوییدمیو،بینیدمیتانذهنی

.کندمیبازدروندرراآسمانپس.کردخواهدتغییر

فکروببندیدراآسمانقضاوتومقاومتباتوانیدنمیشماپس.استبیروندرزمینیکبامتناظرآسمانیهر

همسرتانباتانرابطهشود،میترزیادپولتانمثالًشودمیداردبهترتانزندگیوضعیتهايبیروندرکهکنید
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بینیدمیبهترشود،میبهترمردمباتانرابطه،کنیدمیپیشرفتکارتاندرشود،میبهترتانبچهباشود،میبهتر

وکنیدمیفکرباکنیدمیدرستچههرآید،میزندگیتانبهبیشترشاديشوید،میزندهبیشترخدابه،راجهان

.افتادنخواهداتفاقیهمچونببندیدراآسماناگر،ریزدمیآنتويشاديکنیدمیعمل

ذهنیمنرابیرونیوضعیتپسبیرونیوضعیتیکبااستمتناظراستمتناسبدرونشدهبازآسمانهر

یککهاستاینکندفکرتواندمیکهايدیوانهتعریفچیست؟دانیدمیدیوانهتعریفاصالًکند،عوضتواندنمی

کسیدیوانهمعنويبلحاظوآورد،خواهددستبهدیگرينتایجکهکندفکرکندعملورجیک،کندفکرجور

.شدخواهدبهترروزبهروزبیرونیوضعیتهايکهکندفکرنکندبازنکند،بازنکند،بازرادرونفضايکهاست

وکنیدعملو،کنیدفکرددارهمدردکهذهنیمنبوسیلهدائماًاگرشما.شدنخواهدشد؟خواهدبهترچیبراي

بهبهترينتایجداریدانتظارچراباشدتانحسادتتان،خشمتان،ترس،تانفکرهايمنشأتان،فکرهايانگیزه

؟اصالًچیبرايبشود،زیادترتانپولبشود،بهترهمسرتانباتانرابطهمثالًبیاورید؟دست

در،کندقضاوتنبایدذهنیمنکهگویدمیداردکنممیفکرمناصالًیعنیقَضااذاکلمهتادواینکهگویدمیو

زمانیکهو.بودهذهنیمنبحالتاخدا؟یاماذهنیمنلحظه؟ایندراستقاضیکیاست؟قاضیکیلحظهاین

چرانکنیم،قضاوتخاموش باشیم،ذهنیمنبعنوانبایدماکهاستایناشمعنی،کندقضاوتکندارادهاوکه

،لحظهایندرآیدمیدرخداقضاوتبارودرروذهنیمنقضاوتکنید؟صفرراقضاوتشماگوییممینقدرای

قضاوتلحظهایندرخداکهحالتیدر،شودمیمقاومتسبب،شودمیدانممیسببذهنیمنقضاوتچون

.استفَیکونکُنواست،قدروقضاقانوناینوکند،می

ما،استخداداوردادگاه،رئیسمنتها،مالحظهاینماند،میدادگاهمثلدرستمرفرمانمرامرطورهمینو

ماکندمیقضاوتخداو.راخودمانکشتیم؟راکی،کشتیمرانفریکو،دزدیدیمچیزمقداريکههستیممتهم

ولراماکشتیمهمرایکیحاال،کردیمدزديکهماباباکهاستاینماقضاوتکنیم،میقضاوتسارقبعنوانهم

ماندارداشکالیاست،درستذهنیمندرماهايقضاوتکهکنیممیفکرماو.نهنه،:گویدمیهمآن.کنندمی

قبرتويگذاشتیموکشتیمهمراخودمانو،شدیمهویتهمآنهابا،دزدیدیمراچیزهاییهوشیاريبعنواناگر

.نیستايمسألهاینذهنیمن

کنممیقضاوتمنو،فرستادمدیگرمنظوریکبرايراتورامن،کرديمعطلرامنامتدادتو:گویدمیخداولی

منبدانتوو.کنممیکارفَیکونکُنباهممنو،باشدصفربایدتومقاومت،باشدصفرتوقضاوتبایداینبراي
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بدانیبایدتوو.استضررتبهبگوییاگر.ذهنیمنبابشودوبشوبگوییتوانینمیتوو،شودمیوبشوگویممی

تو.شودنمیدیگرجورشود،میعوضآسماناینمطابقهمبیرونیوضعیتو،کنممیبازمنراآسمانکه

وضعیتهایمدانممیگویممی،کنممیقضاوتومقاومت،گویدمیذهنیمنیعنیبندم،میراآسمانگوییمی

شمازمینوشمادرونآسمانکنندهباز،شمادرونآسمانکنندهدرستوآفریننده.شودنمیبشود،درست

خواندمقبالًکهرهاییعشدانمنمی،القلمجفبااشهمهاینهاشماست،بیرونیوضعیتهايیعنی

بهکههستندهاییچراغهمهاینها، نباشبیرونیعللموقوف، دهدتجاناودم، فَکانکُنحکمچوگانهايپیش

برایتانراتادویکیفَیکونکُنمورددرهست،همدیگريهايآیهدرست است؟. کنندکمکتوانندمیشما

.امروزخواندخواهم

وضعیتهاي،هستیدبیرونیوضعیتهايکردندرستعاشقآنقدرکهشمابدانیدشماکهاستمهممطلباینولی

منببندید،رافضاباشید،خشمگین،کنیدشکایت،کنیدنالهتوانیدنمیشود،میدرستدرونآسمانبابیرونی

کُنهمآنجا.کردنخواهدکارشمانفعبهفَیکونکُن،نباشدبازآسمانیهیچ،کنیدحملهمدردباشید،ذهنی

بهرسیممیاینازبعدحاال.شدنخواهددرستهمکارتانداشت،دخواهیبیشتريدردولی،کندمیکارفَیکون

دنبالو،دارددردازپرذهنیمن،استدردازپرکهکنیممیصحبتشخصیآنبهراجعداریمهنوز،بیتاین

.گرددمیکمک

ذهنیهايمنکنندمیپیشنهادکههاییحلراه.ندارداینبرايعالجیهیچبیرونذهنیمنباشدیادمان

اشکالی،بشوهمگیجبشو،حسبیبخوررااینبدهد،قرصبه او تواندمیبرودروانشناسدکتربهمثالًاگر،بیرون

شماازحالشانکهکسانیباراخودتتوهمیکی.راتودهدمیتسکینولی،پایینآیدمیاتهوشیاريندارد،

آنازبهترتووضعهنوزخوابد،میخیاباندرکهکسیآنبهکننگاهداريخانهکهتوکن،مقایسهاستترخراب

آنازمنوضعیتگوییمیراستگوییممیاستیادماندقیقهدو.باشخوشحال،باشدیادتبهآنهمیشهاست

.کندمیشروعدردازپرذهنیمندوباره،رودمییادمان،استبهتر

قَیومحیوخدا،امتدادحضوربعنوان،کنیممتالشیراذهنیمناین،زندگیطرحطبقنداریمعالجیهیچما

دائماً،کنیدتوجهقبالً،آیهاینمورددر.نداریمکاراینازعالجیهیچ.بشویمزندهزندگیبه،خودبهقائمزندگی

اینبباردآتشآسمانهمینازکنیدفرض.استمانآسنفوذزیردرواقعزمین،آمدهاینجاازتمثیلاینزمیناین

بهو،بیایدبارانکافیاندازهبهآسمانازاگر،آمدهاینجاازتمثیلش.ندارددفاعیهیچدارد؟دفاعیچهزمین
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رامانشودطوفان،هاییموقعیکببردراجاهمهایدینسیل،باشدسازگارمامزاقبرو،بتابدآفتابکافیاندازه

بههممامحصوالتوخرموسبز.گذردمیمانزندگیهمما،کندمیلطفآسمانخوب،بکندجاخانه ما را از از

.هستیمخوشحالهمماو،آیدمیوجودبهموقعبهاصطالح

بعدش،ببردراجاهمهبیایدسیلکهبیایدآنقدریکدفعهنیایدایدینبارانبکند،قلقیبدبخواهدآسماناگرلیو

بامنرابطهپس.آمدهنجاایازتمثیلکنیم؟چکارآقا ما،بکندجاازراماخانهبشودشروعطوفانهاسريیکهم

است،درونمآسمانگرودرمنبعدچهاربیرونوضعیتهايهمهمن،جسمانیوضعیت،پولمبامنرابطه،همسرم

بدترلحظهایندرچیزيهیچکنیم،مقاومتمانباید،استطوفانهاهمیننشانآسمانبستنببندید،نبایدشما

.گفتخواهیماالنهمرااینآفل،چیزهايباشدنهویتهمو.قضاوتونیستلحظهاینمقابلدرمقاومتاز

.کنیممیآینهصحبتاستدردازپرنشستهکهشخصیاینبهبعد

،شديآینهکهشويمیمتوجهیکدفعه،کنیبازرافضاولحظه،ایناتفاقمقابلدرنکنیمقاومتتواگرگویدمی

آنهاگرفتنجديوفکرهاتغییراثردرکهمی بینی. بینیمییواشیواشباشداتذهنیمنکهرا،جسماینو

همتوحال،شوندمیعوضفکرهایتبینیمی،شودمیبدشودمیخوبشود،میبدشود،میخوبهیتووضع

یواشیواشیواش.نیستیآنهاپسبله؟،آینهبصورتبینیمیرااینهاتوچون.بینیمیرااینتو،شودمیعوض

: گویدمیشوي،میجدا،شويمیمنفصلذهنیمناز

2862مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

همچو آیینه شوي خامش و گویا تو اگر
همه دل گردي و بر گفت زبان نستیزي

فضايجنسازاشهمهونگیريجديرااینها،نکنیستیزه،آیدمیذهنبه،گویدمیزبانکهچیزيآناگر

رافکرهایتاینوشويمیآینهمثلتوبودي،خداجنساز،بودياولازکهدلیهمان،بشويشدهگشوده

کردنتماشافیلمجوردو.استفیلممثلدرست،دهدمینمایشتوفکرراوضعیتهااینکهبینیمی.بینیمی

فیلمجلويهمهابعضی.ندهنشانواکنشیهیچ،کنممیتماشامناستفیلماینبگوییعقببکشییکی،است

دزدیدش،زدش،اااابزن،بلهبزنگویندمیهیشوند،میهویتهمفیلمبامنتها،کنندمیتماشا،نشینندمی

.استفیلمباهویتهم،شوندمیبلندهمینطوريشد،اینطوري
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یواش،شودمیعوضحالمانهمما،کندمیعوضراکرهافاینمرتب،هستیممانذهنفیلمباهویتهمهمما

مقاومتاینکهشرطبههستمثابتمنشومنمیعوضمنشودمیعوضآننهگویدمیشویممیآینهوقتییواش

دهدمیگیرآنشوم،میآنقربانیشوم،میآنموقوف،کنممیمقاومتاینکهمحضبه.لحظهایناتفاقبهنکنم

آنهاجنسازکهبینیدمیفوراً،کنیدمقاومتمقابلشاندربدهند؟گیرشمابهچیزهاخواهیدمیشما.منبه

قضاوتوا.استباطلماقضاوتخدا،قضاوتمقابلدردانید،میذهنبایعنی،ذهنبهرفتیدکنیدقضاوت.شدید

بابندیدمیرافضاکنیدمیقضاوتشما.آیدمیپیشفَیکونکُن،آیدمیپیشقضاقانونلحظهایندرکندمی

کافیاندازهبهفضاوقتی.رودمیبینازهمآینهشود،نمیدرستکارتان،کنیدمیکارذهنیمندانشومعلومات

.شدخواهددرستآینهبشودباز

دارندفکرهاایندیدخواهیدروزيیک.کنیدصبر،کنیدمیکارپیوسته،کنیدمیکارخودتانرويواقعاًشمااگر

چیزهاهمانگویندمیشمابهچیزيیکمردم.کندنمیتغییرشماحالوبینیدمیراآنهاشما،کنندمیتغییر

نشاناینکهبراياستگویاوخاموش،شدیدياآینهاینکهبرايچرا؟.کندنمیاالنکردمیعصبانیراشما

درستماکهچیزيآنبگوییم،نکنیمستیزهمااگراستآسانخیلیاین.دهدمینشانراوضعیتدهد،می

.استحادثهبگوییدخواهیدمی.استحادثاینذهنیمننامبهکردیم

یکذهنیمناست،آنهاازیکیذهنیمناین،ناگوارحوادثالمنونریبگذاشتهرااسمشموالناکهاین است

ریبدچارباشیمداشتهذهنیمنمااگر:گویدمیکهاینشده،دردازپرصورتاینبهکهاستناگوارحادثه

:مبگوییآنهابههمرابیتاینوشویم،میالمنون

1145م، بیت سومولوي، مثنوي، دفتر 

المنونریبازایمنکلیعقلنگونگهچیرهگاهجزويعقل

هاموقعبعضیبینیممی،استدردازپرکهشخصیهمین،ذهنیمناینازایمنیعنی المنون ریبازایمن

کمپولشهاموقعبعضیشود،میزیادپولشهاموقعبعضیشود،میسرنگونهاموقعبعضی،شودمیخوشحال

بعضیاینکهبرايکند،میادارهراتوداردجزويعقلگوییمیاوبهشود،میبدوخوبحالشکاراینباشود،می

در،بشودبینهایتمرکزتاین،بشويزندهخدابهیعنیکلیعقلاگرنگون،هاموقعبعضیهستیچیرههاموقع

.شويمیایمنتوباشدذهنیمنکهبدوضعیتیاحادثهیاحادثاینازاینصورت

داشتیمهمراایناستیادتان
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550مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تندمیمرگیسويزندهنفسکندمیبیرونزندهمردهزچون

ذهنیمن،مانفساینبنابراینپس؟استیادتان،زندهازرامردهوکند،جداخواهدمیمردهازرازندهخدایعنی

استاینداردذهنیمنکهپروگرامیاصالًاست،خودشکردنمتالشیدنبالوکندمیخطرناكکارهايدائماًما

وهستیم،ماکنیممیفکرهستیمهویتهمباهاشچونماو،کندمتالشیراخودشخودشمدتییکازپسکه

بگویی،باشدداشتهساعتاینوکنیدرستآهنیآدمیککنیدفرض.گیریممیراشدنشمتالشیجلويما

.دیگرشودمیکند،نابودراخودشخودشاینسالسیازبعدمثالً

دائماًذهنیمناینبعدبهمدتییکاز،گیریممییادراجداییماوشودمیدرستذهنیمنکهموقعیآناز

آینهچرا.نشدیمآینههنوزچون،اشتباهبههستیمهویتهمباهاشچونماو،استخودشکردنمتالشیدنبال

وقتی.استخداآینهباشد،عشقجنسازبایدآینه.نیستآینهجامعهمادرمانوپدراینکهبراينشدیم؟

برايبرگردد،تواندنمیهوشیاري.آینهشودمیاینشودمیقائمخودشبهوگرددبرمیجهانبهرودمیهوشیاري

ما.شودمیمتالشیداردآنکندمیفکرشود،میمتالشیوقتی،استهویتهمذهنیمنشدنمتالشیبااینکه

.ببینیدآینهبصورتشمابایدرااین.شودمیمتالشیذهنیمنشویمنمیمتالشیکه

کبودشیشه،داردراآنهاعینکوچیزهابااستهویتهمکهشخصیایندانیدمیشمابخوانیم،همرااینبله

گذارد،میپازیررافَیکونکُنگذارد،میپازیرراخداهايقضاوتبنابراین،کندمیقضاوتخودشودارد

آینهوترازواین.نداردهمترازوآدماین،کردهخودشانرژيراذهنیمنمردگیدمبیاید،زندگیدمگذاردنمی

ما.داریمبرمیآنازمااستالزمکهاياندازهبهو،سنجدمیراچیزهمهکهبینشییکیعنیترازو.هستندهمبا

آندوبارهخورده؟بهمچراترازو.خواهیممیحدازبیشکهنداریمترازو.خوریممیحدازبیشکهنداریمترازو

:کهمابهگفتکهباشدیادمانشعر

531م، بیت ششمولوي، مثنوي، دفتر 

هبدآنضمانباري،خوريوربهپرهیزهم،ستهضرورتگر
اینکهدانیمنمیما،خوردهبهمترازو،آیدمیروانشناختینیازهايازضرورتوقتیمرغ،داستاناستیادتان

ذهنیمنگونهمریضاضافهنیازهايایننهیا،ماستنیازهايواقعاً،خواهدمیذهنیمنوداریمماکهنیازهایی

:گویدمیماست،
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1899مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تا رود انصاف ما را در سبقاین ترازو بهرِ این بنهاد حق
لحظههمیندرعدلشوانصافقانونکهکردهدرستعلتاینبهلحظهایندرگویدمیراترازواینخداوند

است؟درستلحظه،اینیعنیسبقبشود،رعایت

1900مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تا تو با من روشنی، من روشنمکنماز ترازو کم کنی، من کم 
،کنیمیپیداآینهبشويمنجنسازاگرکهگفتهخدابگویید، به اوکندمینالهنشستهکهخانمییاآقاهمینبه

نیازنیازشکهداندنمیذهنیمن.دهدمیتوبهسنجشتواناییوسنجشقدرتهست،همترازوآینهآن

نیازاست،واقعینیازغذابهنیازمثالً.استواقعینیازهايیا،استذهنیمنگونهمریضیعنی،استروانشناختی

نیازجوییعیب،مردمسرپشتگفتنبد.نیستماواقعینیازآنزمینبیایدکلهباکسییکاینکهوغیبتبه

.نیستماواقعینیازکنیمکوچکرایکیمااینکهنیست،ماواقعی

حديیکازوقتیولی.ماستواقعینیازهاياینها،سکسدهدمینشانترازوکهيااندازهبهلباس،مسکن،آب،

از:گوییممیاوبه،نالدمیکهشخصیاینبهگویدمیخداو.رودمیبینازترازو،گذردمیشدگیهویتهماثردر

کمکیترازو.کنممیکمرااتزندگیمنبشوي،هویتهمبیشترچیهریعنیکنیکمترازوازکنیکمترازو

هستی،هویتهمگذراچیزهايباتوبگوشخصاینبهحاال.بشويهویتهمآفلچیزهابامرتبشماشود؟می

.نشودمتوجهشایدبشودمتوجهشاید

منباورهايماشویم،نمیمتوجهماکنندمیصحبتماباوقتیوپایینآوردمیراماهوشیاريدردهاموقعبیشتر

کهدهد،میسنجشابزار،دهدمیدیدشمابهابیاتاینحداقلصورتهربهولی،دانیممیاصلراخودماندار

ذهنیمنیعنیکرده،کمراترازو،کردهگملحظهایندرراترازوآدم این،استدردازپرونالدمیکسییکاگر

مقاومتکنیممقاومتهیماباشدقراراگربستهاصالًهاموقعبعضی،کردهکمراحضورهوشیاري،کردهزیادرا

بستهچیزهمهخوب،ببینیممسألهراچیهمه،ببینیممانعراهمه،ببینیمدشمنراهمه،کنیممقاومتکنیم

شویم؟میدیوانهماچرا.استزیادخیلیآدمهاجوراینازو.بینیممیغلطراچیزهمهرفته،بینازترازو،شده

.نیستدرستمانمحاسبههیچو،نیستجایشسرچیزهیچدیگربینیممیغلطراچیزهمهآنقدراینکهبراي
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کارفَیکونکُنگذاريمیکنی،میقبولرامنقضاوتمنیجنسازتوکهزمانیتایعنی، روشنیمنباتوتاو

.خوبمتوباهممنبشود،ردمنبرکتگذاريمیبشود،رومنخردگذاريمیبشود،درمندمگذاريمیکند،

ازپرذهنیمنتوبیرون،بیاخرافاتازتوکهبگوییم،گوییممییکیبهاگریا،رااینهابدانیمماکهاستمهمپس

حاال،برگردمبمالمجایییکبهرادستمزیارتجایییکبهبروممنکهخرافاتاینبااین،کرديدرستدرد

کنی،بازرافضابشوي،تسلیمبایدشمانه،دهد،مینجاتموالناخوددیگريکسهریا،باشدموالناخواهدمیاین

چیزهايازرپاینکه،مقاومتازپرو،قضاوتازپرذهنیمناینباونالهبا،کشیمیهوشیارانهدردکنیمیصبر

؟استدرسترفت،نخواهدپیشکاراینهستیآفل

خداازغیرخواهدمیچههرخداازآدماینکهدیدخواهیدکندمینالهکهکنیدنگاهشخصاینبهوقتیحاال

خدا،خدا،گوییممیهیمانعباداتدرماگرچه.استبهتربیشترچههرفکریکاینکهدیدخواهیدواست،

بیتاینپس.هستیمذهنتويیعنیاست،ذهنمالیعنی.استبهتربیشترچههرفکراینهاهمهولیخدا،

اینجاکهشخصیاینکهخورد،میشمادردبهتشخیصابزاریکبعنوانهندسیقضیهایکلیديبیتبعنوان

:نوشتهکهخواهد؟میراخدافقطخداازآیانالدمیاست

773مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ظَّنِ افزونی ست و کُلّی کاستنغیرِ خدا را خواستناز خدا 
،استچیزهمهکردنکمو،استبهتربیشترچههرفکرایناینصورتدر،بخواهیمرااوازغیرماخداازیعنی

ازغیرخواهدمیچههرخداازاالنهمین،کردهراکاراینشخصاینآیا،استمانزندگیکردنصفریعنی

کند و این کند، دارد عبادت میکند واقعاً دارد دعا میدر فکر هر چه بیشتر بهتر است و فکر میاینو؟خداست

پنبه در گوشش گذاشته یار، دلدار، یعنی کسی که دل ما را :گویدامروز موالنا می. کار، کارش را درست خواهد کرد

تان به صورتهاي مختلف بگویید به من این را بده، شما هی در ذهنتان با من ذهنی. شنوددر دست دارد، اصالً نمی

عنی ظن افزونی است، ی. خورد، این فقط وقت تلف کردن استشنود، نه به درد میآن را بده، نه این دعا را خدا می

. فکر افزون کردن است، زیادتر کردن است، هر چه بیشتر بهتر است که ذهن شعارش است

و ما باید ،من شغلم این است. شوندبهویت هستم، باید اینها زیاد گوید که هر چه که من با آن هممن ذهنی می

چرا دردهاي ما . ا خوب بودهآیا درد هم هر چه بیشتر بهتر خوب است؟ تا حاال براي م. جلوي اینکار را بگیریم
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هویت باشیم، آن را ما با هر چیزي که هم. کنیماینقدر بیشتر شده؟ براي اینکه به عنوان درد، درد را بیشتر می

. شما باید اینها را ببینید. درد هم باشد همین طور. رویمکنیم و به سوي آن میبیشتر می

اگر از خدا، خدا را بخواهی، خدا را به صورت یک . ر از خدا نخواهکه شما از خدا غی،حاال به این شخص هم بگویید

و تبدیل هشیاري یعنی ،شويبباید این من ذهنی را متالشی کنی، به او تبدیل . توانی بگیريچیز جسمی نمی

اینطوري نیست که ما یک ایدلوژي را از . هشیاري جسمی به هشیاري حضور یک فرآیند عوض کردن باور نیست

. شودمیرود مسیحیاین اسالم بد است و میگوید آقا مثالً یک نفر می. گیریمدهیم، یکی دیگر را میدست می

اینطوري نیست که یک باوري بد است این را برداریم و . گنج حضور این است، تبدیل به خدا شدن این است؟ نه

. یک باور دیگر آنجا بگذاریم

اینطوري نیست که، بله بعضی باورها بد هستند و . د مرکز ما باشدتوانصحبت سر این است که هیچ باوري نمی

ها خوبند، ولی این طوري نیست که شما باورهاي بد را بردارید بیندازید دور، باورهاي خوب را بگذارید با بعضی

ک چیز براي اینکه شما ی. این همان افزونی است. این کلی کاستن است. این باورپرستی است. هویت شویدآنها هم

اینجا، اینها باورهاي . گویید من تا حاال پنجاه تا باور خوب داشتم، االن شصت تا دارممی. گذاریدبهتري آنجا می

. غلط است. اینجا هستند

***پایان قسمت اول *** 
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عذر کنیم که یک بیت از غزل خواندیم و گفت که من اگر نالم، اگر اگر مالحظه فرمودید امروز اینطوري کار می

کنم و بخواهم به این کار اي بیاورم که من، من ذهنیم را رها نمیآرم، یعنی من اگر شکایت کنم، ناله کنم و بهانه

در حالتی که . شنودهاي ما را نمیکند و نالهیعنی خدا پنبه در گوشش می. ادامه بدهم، پنبه در گوش کند دلدارم

گوییم یک کسی اگر به آن وضعیت برسد که پر از داریم می. رسدیهاي ما به گوش ما مکند نالهمن ذهنی فکر می

دانم همسرش را شکایت بشود، پر از خشم بشود، پر از رنجش بشود، پر از کینه بشود، زندگیش کار نکند، چه می

همینطور، این آدم شیشه کبود در چشمشمانع ببیند، مساله ببیند، دشمن ببیند، همین طور آدمهاي دیگر را هم

.بینددارد و هر چیزي را با عینکهاي بد می

خواهیم ببینیم که با این ابزارهاي سنجشی که از قضایاي هندسی به این آدم گم شده در ذهنش و دردهایش و می

گوییم؟ اگر این ابیات را به ایشان بخوانیم، آیا طوري بینیم و به ایشان چه میدست آوردیم، ایشان را چطوري می

این هم یادمان باشد که اگر بتوانیم . عنی کنیم که ایشان جاي لغزشش را ببیند و فکرش را درست کندتوانیم ممی

و باید دیدش را درست کند و اگر ،ثابت کنیم به یک چنین آدمی و زبانش را پیدا کنیم که آن طرز دید غلط است

آن هم باید . یم به آن آدم کمک کنیمشوموالنا را بخواند، دیدش درست خواهد شد در مدت کوتاهی، ما موفق می

و یک چنین آدمی مسلم بدانید که به طور پیوسته و مداوم به کار در . مایل باشد که خودش به خودش کمک کند

گوییم خوب و می.رسدیعنی ما امروز فهمیدیم که ناله و شکایت به گوش معشوق نمی. روي خود ادامه نخواهد داد

:گویدو موالنا در این بیت می. بگیریمچطوري، چکار کنیم که مزد 

2981ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

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

ممکن است این ابیات واقعاً اثر کنند روي بعضی . این جور آدمها ممکن است شروع کنند به کار روي خودشان

در بتواند و اگر یک کسی خودش را .کندبسیار بسیار موثرند و مستدل و موالنا دقیق صحبت میاین ابیات . آدمها

شود که باید روي خودش کار کند، باید فضا را باز کند، باید این ابیات را معرض این ابیات قرار دهد، متقاعد می

تواند این کار ود، ولی آیا این شخص میشبو بعداً در دلش روشن ،زیاد بخواند، این چراغها را در مغزش روشن کند

را پیوسته و هر روز سه چهار ساعت ادامه بدهد تا خوب بشود؟ و اگر کار کند، روز به روز هشیاریش بیشتر خواهد 

. شد
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اگر این . هویت شده با این جهان و درد ایجاد کرده، هشیاریش االن پایین استیادمان باشد کسی که آمده، هم

و شما هم که . و واقعاً تایید کند، این خیلی موفقیت است،بیتی را بخواند همین طور گوش بدهدشخص بیاید یک 

ولی به محض اینکه ما شروع کنیم به کار روي خودمان، . به این ابیات گوش کردید و پذیرفتید، خیلی موفق شدید

. شودشیطان وارد می

کند؟ در کجا زندگی می. ا چیزها در این کره زمین استهویت شدگی با دردها و بشیطان هم فرض کنید نیروي هم

هویت وقتی ما هم. هویت کندکارش چه هست؟ کارش این است که این من ذهنی را نگه دارد، هم. در ذهن آدمها

اگر تسلیم . هویت شدگی جهانشد؟ همین نیروي همککی ما را می. شدیم، از جنس چی شدیم، از جنس جسم

کشد ما شویم، کی میبفرمی نس فضاي گشوده شده شویم، از جنس جسم نشویم، از جنس بیشویم و االن از جب

هویت شدگی در ما هست و اما با توجه به اینکه بقایاي هم. فرم شویدپس شما باید بیشتر بی. را؟ خدا و زندگی

همین . کنیممقاومت میکنیم، هویت هستیم، بیشتر قضاوت میو ما با این فکرها هم،آیدپشت سر هم فکرها می

. شویمکنید؟ چون از جنس ذهن میتوجه می.شویم به سوي جهانکه مقاومت کنیم، کشیده می

کی . کندقضاوت ما را از جنس جسم می. دکنمقاومت کردن در مقابل یک چیزي فوراً ما را از جنس جسم می

گاهی اوقات ما روي خودمان کار . نیروي درد جهان،هویت شدگی جهاننیروي هم. کشد آن موقع؟ جهانمی

یا نه ما روي . رویمکنیم میرها می،کنیم تمام شدفکر می. شودپس از سه چهار ماه حالمان خوب می. کنیممی

خواهد کنیم، همسرمان آمده با من ذهنیش میبینیم که ما داریم پیشرفت مییک دفعه می. کنیمخودمان کار می

یعنی او با من ذهینش دارد پیشرفت . بگوید که آقا آنطوري نیست، اینطوري است، پیشرفت نکرديقضاوت کند،

. گیردما را اندازه می

. تان شما را سرخورده نکنندتان، دوستهمسرتان، بچه. شما باید آگاه باشید که مردم شما را سرخورده نکنند

یعنی با من ذهنیش پیشرفت معنوي شما را . شديمیکردي اینطوري اگر پیشرفت می. بگویند پیشرفت نکردي

گذارید که شما پیوسته در شما باید بدانید که چه چیزي نمی. نگذارد. گذاردگیرد و این روي شما اثر میاندازه می

استاد شدید . کند که شما به جایی رسیدیدکه شما را متقاعد می،اولش من ذهنی خودتان است. این کار باشید

. رفتتمام شد

روید پس از سه چهار می. کنیدهیچ آثار من ذهنی وجود ندارد و شما هم قبول می:گوید کهمن ذهنی به شما می

اینکه این . و اینهاهمین ترسها همان دردها آمدند و همان گیجی . بینید که دوباره برگشتید سر جاي اولتانماه می
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اگر شما آن شخص . خیلی هنر است،ي خودش کار کندکند پیوسته روشخصی که پر از درد است، قبول می

. خود توجه به دیگران و یا توجه دیگران به ما استکار روي هاي یکی از بزرگترین مانع. هستید، باید قبول کنید

3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیمیخویش را بدخُو و خالی و سنیتا کنی مر غیر را حبر
خواهیم یکی یا ما می. هنوز این بیت بزرگترین مانع در پیشرفت معنوي است. دیگر اینقدر خواندیم این بیت را

شما نباید بگذارید یکی دیگر شما را درست . خواهد ما را درست کندیا یکی دیگر هنوز می،دیگر را درست کنیم

. کند بگویید که این بیت مهم استن شخص هم که ناله میبه ای. والسالم. کند، نه شما یکی دیگر را درست کنید

هیچ . هیچ کس را دانشمند نکن. به هیچ کس نصیحت نکن، هیچ کس را درست نکن. این بیت ابزار دستت باشد

.فقط روي خودت کار کن. اول روي خودت کار کن. کس را نیاور آن چیزهایی که یاد گرفتی، او هم یاد بگیرد

براي اینکه آن آدم . نگذار. کندکه بگذار ترا درست کنم، بگو نه من را موالنا دارد درست میاگر کسی آمد گفت 

فرستد یادتان باشد این شعرها گفت که دیو اگر عاجز بشود، انسانها را می. و موالنا هم به ما گفته،من ذهنی دارد

است، اصالً شما فرض اه فقط موقعی مقدوروسته در این رپس کار کردن پی. که نگذارد شما کار کنید،به سراغ شما

هاي ذهنی دیگران یا من،گذاردکنید مقدور نیست، یعنی این قدر مشکل است، براي اینکه یا من ذهنی شما نمی

. اگر شما مقدور کنید، خیلی هنرمند هستید، خیلی قدرتمند هستید، خیلی آگاه هستید. گذارندنمی

کنم، که من دارم شما را درست می،و شما را درست کنند،شما را بگیرنداگر نگذارید دیگران جلوي پیشرفت

شدي، دارد قضاوت شدي اینطوري میگویند درست نشدي، اگر درست میکنم، اینقدر هم که میقضاوت می

دون و ما بویندگو البته بعضی مواقع دیگران ایرادهاي ما را می،نگذارید دیگران روي شما قضاوت کنند. کندمی

توانند می. دیگران آیینه ما هستند. کنیمبینیم ایراد هست برطرف میکنیم میاینکه واکنش نشان بدهیم، نگاه می

بله . ولی کالً بخواهند روي کل ما قضاوت کنند، این غلط است. گیریمما بدون واکنش آن را می. به ما نشان بدهند

. کنیمرویم درست میگوییم ایراد وارد است، میما هم میگیرد و جزییات رفتاري ما را اگر کسی ایراد می

اینها ابیات هندسه معنوي . خوانیمتوجه کنید عرض کردم امروز این ابیات را می. آره، این هم بخوانم براي شما

و ،کند چه اشکالی داردو پس از آن وقتی توضیح دادیم که کسی که ناله می،است و ابیات کلیدي است بگوییم

.ر بخواهد روي خودش کار کند، با چه اشکاالتی مواجه خواهد شد، غزل را خواهیم خوانداگ

:گوید کهموالنا می
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426مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ال اُحبّ االفلین گو چون خَلیلاندرین وادي مرو بی این دلیل
یکی . هویت شدن با چیزهاي گذرا استقضاوت است، یکی هم همیکی مقاومت است، یکی . سه تا مطلب داریم

گیریم که االن کدام یکی شما را به ذهن آن سه تا مطلب را در نظر می،کنیمهم در اینجا که داریم صحبت می

تواند نشان هویت شدن با چیز آفل؟ چیز آفل، چیزي است که ذهن میمقاومت است، قضاوت است یا هم. کشدمی

بندي کند و به فکر درآورد، این ر چیزي که ذهن بتواند نشان بدهد و پنج تا حس ما بتواند این را فرموله. بدهد

. و مثل خلیل بگو من آفلین را دوست ندارم. استادي که به زندگی زنده است. در این راه بدون استاد نرو. آفل است

و خلیل این را گفت، هزار بار خواندیم، یک بار هم بخوانیم، 

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام
ا أََفلَ َقالَ َال أُِحبُّ اْآلفِلِین َذا َربِّي ۖ َفلَمَّ ا َجنَّ َعلَْیِھ اللَّْیلُ َرأَٰى َكْوَكًبا ۖ َقالَ َھٰ َفلَمَّ

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

هویت شد و وارد شب من ذهنی شد، شب ذهن اي دید، یعنی وقتی انسان آمد همچون شب او را فراگرفت ستاره

وقتی افول کرد، دید خدا افول . و گفت این خداي من است،این ستاره همین من ذهنی بود. اي دیدشد، ستاره

و منظور از این آیه و از . کنندگان را دوست ندارمو خلیل گفت من افول . کند، خدا گذرا نیست، خدا ثابت استنمی

.هویت نباشیداین ابیات این است که شما افول کنندگان را دوست نداشته باشید و با آنها هم

1812مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در مزیدست و حیات و در نَماهر گیا را کش بود میل عال
گوید که هر گیاهی که آن میل باال داشته باشد، در اینجا گیاه انسان است، هر هشیاري که میل باال داشته می

آورد که باید من ذهنی نالد و بهانه میباشد، باال یعنی دوباره برگشتن از جنس خدا شدن، این شخصی که اینجا می

. ه باال داري، یعنی پایین نروگوییم که تو گیاهی هستی که میل برا حفظ کند، به او می

دهد از جنس هشیاري است، باید فضا را باز کند و باز کند، از جنس زندگی هر کسی که در این لحظه تشخیص می

کند، این آدم دارد زیاد این آسمان است که بیرونش را درست میکهبشود و این آسمان را باز کند و معتقد است

درست است؟. کندشود و دارد رشد میزنده میشود، در مزید است و دارد می

هاي مرا بیرون درست گوید ناراحتیو می،هر گیاهی که، هر انسانی که در این لحظه موقوف علل بیرون است

، همه را زیر پا گذاشته رادانم کن فیکون را، قانون قضا را، همه اینها، دم اوکرده، جف القلم را زیر پا گذاشته، نمی
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این آدم به وسیله هشیاري . شودکند، این آدم چطوري است؟ این آدم خشک میکند و قضاوت میومت میو مقا

. کند و دردها است که انگیزه فکرها و عملش استدار ذهنی دارد حرکت میمن

1813مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چونکه گردانید سر سوي زمین
در کمی و خشکی و نقص و غَبین

شود، در این صورت در رددانم و آن دم ایزدي را نگذارد ا ببندد، مقاومت کند، قضاوت کند، بگوید میاگر فضا ر

. افتددر نقص می. افتد، دیگر آب ندارد، شادي ندارد، آرامش ندارد، جان نداردافتد، در خشکی میکمی می

ناکامل بودن است یا حس نقص من یکی از مهمترین عیبهاي ما، نقصهاي ما، همین حس . من کم هستم:گویدمی

ما در واقع از وقتی . شودغوي و مغبون می. براي اینکه قطع از زندگی است،من ذهنی سیربشو نیست. ذهنی است

کنیم، سر خودمان کاله دهیم، به اصطالح مغبون میایم، داریم خودمان را فریب میکه من ذهنی درست کرده

:بله. دهیمگذاریم، همین طوري ادامه میمی

1814مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در تَزاید مرجعت آنجا بودباال بودمیلِ روحت چون سوي
که میلش واقعاً روي آن است، این به زور ،اگر میل هشیاري در این لحظه به سوي آن بینهایت باشد که از اول بود

پولم بگوید من از،واقعاً اگر وقتی یک نفر بنشیند درست فکر کند. ما خودمان بستیم به چیزهاي این جهانی

این . زنند، این شد زندگیکشم و آنها دست میاینکه من پولم را به رخ مردم می. توانم بگیرمچطوري زندگی می

کشد، تایید و توجه مردم چه زندگی است آخر؟ چه خوشی است؟ این چه شادي است که نیم ساعت هم طول نمی

یعنی من باید بروم . پس میل روحم به باال باشدمن باید. کندخودش هم مصنوعی است، من را واقعاً خوشحال نمی

.کندشود یعنی فضا را باز میزیادتر می. شودبنابراین زیادتر می. همان بینهایتی بشوم که از اول بودم

یعنی نسبت به من ذهنی کوچک بشوم، نسبت به فضاي . ار عشق او بشوموگوید من باید خدر غزل هم داریم می

شوم تا اندازه شوم، بزرگتر مییعنی بزرگتر می. شومبه آن است، یعنی به خدا است، بزرگتر درون که تبدیل شدن ب

بله اینها . شومکند به همان اندازه میولی هر چقدر کن فیکون ایجاب می. شومهیچ موقع اندازه او نمی. شوماو می

،اینها را این شخصی که. را خواندیم

:بله این هم هست
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1815فتر دوم، بیت مولوي، مثنوي، د

آفلی، حق الیحبّ اآلفلینور نگون سازي سرت سوي زمین
و اگر سرت را به سوي زمین خم کنی و متوجه دنیاي پست مادي شوي، قطعاً تو نیز جزو افول کنندگان خواهی بود 

.و حق تعالی افول کنندگان را دوست ندارد
ات را یعنی اگر توجه. دنیاي مادي شوي که توضیح دادیم قبالً دیگروجهزمین خم کنی و متو اگر سرت را به سوي 

و خدا ،شويشوي، آفل میها شما را اداره کنند، از جنس آنها میهویت شدگیو هم،هاهویت شدگیبدهی به هم

من . ذهنی را دوست نداردخدا آفلین را دوست ندارد یعنی خدا شبح را، سایه را و من. آفلین را دوست ندارد

. براي ما این سایه شده خود. ذهنی واقعاً موجودیت ندارد

براي . یک کمی که فضاي درون را باز کنیم، به زندگی زنده شویم، خواهیم دید که خدا این حالت ما را دوست دارد

. و این آفل است،تر نیستاي بیشو این من ذهنی سایه،شویماینکه به تدریج از جنس خودمان یا از جنس او می

به . قطعاً تو نیز جزو افول کنندگان خواهی بود و حق تعالی افول کنندگان را دوست ندارد:گویدبه هر حال می

بعد . اي را خالصه کنمبله، اجازه بدهید من اینجا یک قصه. ایم قبالًاندازه کافی راجع به آفلین صبحت کرده

.ه این استغزلمان را خواهیم خواند و آن قص

دهد که انسان را که در اینجا یک شتربان سیه تشبیه شده، بردارند به در واقع خدا به تمام نیروهایش دستور می

هویت شده با آفلین، با چیزهاي گذرا و درد ایجاد این شخصی که اینجا نشسته جلوي شما و هم. زور ببرند پیشش

امروز . دانید که زیر نفوذ قانون قضا استکند، این آدم میاومت میدانم و مقگوید میکند و میکرده و قضاوت می

و آسمان و زمین در حیطه تاثیرات کن فیکون ،آوردگفت که آسمان زمین را به وجود می. اش را هم خواندیمآیه

. خواهد شدهایمان درست نو ما اگر آسمان را باز نکنیم، زمین یعنی وضعیت،شودگوید بشو و مییعنی او می. است

آید پایین، زیر نفوذ قضا و کن فیکون گفتیم و هشیاریش می،کندکند و ناله میآید درد ایجاد میو انسان وقتی می

برند پیشش، با آن مشکی که و در این قصه وقتی یک نفر را می. خواهد به زور، با امر مر ما را ببرد پیششخدا می

. شودمینو آب تمام ،دهدبرد، همه جهان را آب میدارد، با آن ظرفی که آب می

گوید ایشان در صحرایی گذر مصطفی یا حضرت رسول را مثال زده، می،تمثیلی موالنااین قصه البته به طور 

یکتپهپشتمیرند، گفت بروید از میرند، شترانشان هم میاي از تشنگی دارند میدید یک عده. کردندمی

این تمثیل هم . ر بیاوریدولی به زو،آیدنمیاوبه او بگویید بیا و. اینجاشود، آن را به زور بیاوریدسیاهی رد می

. خود ما است
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هویت سیاهیم براي اینکه فعالً هم. کنیمکه ناله می،حاال مصطفی را تمثیلی بگویید خدا و آن سیاه را بگیرید ما

پس خدا به نیروهایش دستور داده، با امر مر، امر مر یعنی . هستیمبه این علت سیاه ،و پر از درد هستیم،هستیم

هایش را کند نالهو فکر میو ناله می کند،یعنی اگر به این شخص بگوییم که جلوي شما نشسته. امر تلخچه؟ یعنی 

شنود اصالً، پنبه در گوش گذاشته و تو هم بهانه نیاور که در هاي شما را نمیشنود، به او بگوییم که خدا نالهخدا می

یرش اتفاق این لحظه، پذیرش اتفاق این لحظه برایش حکم یعنی پذ،و باید بیایی به سوي او با تسلیم،ذهن بمانی

. مر دارد، براي اینکه تلخ است

،شما هر کی هستیدتمثیل ایناست، . کنمپس دوباره تکرار می. من خالصه گفتم به شما. خوانیمچند بیت را می

توجه . من ذهنی بمانیدتوانید در جهان به صورتشما نمی. خواهد به زور هم شده شما را ببرد پیششخدا می

کند، این در مورد ها خواندیم که آسمان زمین را درست میکه امروز در این آیه،کنید این امر مر هم از آنجا است

آید، ما اگر یک آسمان بزرگ درست کنیم، یک زمین جدید به وجود می. تمام انسانهاي روي زمین هم است

این . این قدر پول است، سالح ندهیم. وقع ممکن است این قدر نترسیمآید، ما آن مآدمهاي جدیدي به وجود می

که از ترس ،عقلی من ذهنیاین قدر تن در ندهیم به بی. اعتماد به هم باشیمقدر به همدیگر مظنون نشویم که بی

: گویدمی. کندپس بنابراین اینطوري شروع می. آیدآید، از حس عدم امنیت میمی

3137ر سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفت

سوي من آرید با فرمان مرآن شتربان سیه را با شتر
با شتر، . هویت با این جهان هستیمسیاهیم براي اینکه هم. شتربان ما هستیم. گویدفرض کنید این را خدا می

با فرمان تلخ، مر، یعنی به زور بیاورید به پیش . شتري که با آن حاال سوار هستیم، یعنی باید سوار زندگی بشویم

هویت با یعنی هر انسانی که هم. گویدرا قانون قضا میاین . گویدگوید؟ این را کن فیکون میاین را کی می. من

. اگر نرود فرمان تلخ است. ذهنش است، باید این ذهن را متالشی کند برود به آنور

3144مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

او فغان برداشت در تَشنیع و تفکشانش آوریدند آن طرفکش
. شد با شتر، یک مشکی هم داشتفرض کنید یک سیاهی رد می. بیاییپس افراد رفتند، آن طرف، گفتند باید 

گفت باید به . آیمگفت من نمی. خواهدحضرت مصطفی شما را می. رفتند به او گفتند که در داستان اینطوري است

، کسی رااستفرض کنید خدا مامورانش را فرستاده، مامورانش هم تمام اتفاقات هستند، کن فیکون. زور بیایی
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همین طور که در قصه است . شودباید بیایی، نیایی نمی. فتیاکند که تو به تلخی بینیاورده، کارها را طوري جور می

گوید او فغان و شروع کرد به داد و بیداد و فحش دادن، تشنیع، ناسزا گفتن و داد و فریاد، داد و قال راه می

یند که این مشک من ذهنی، با این شتر باید بیایی پیش خدا، ما گوکه االن به ما می،مثل ما. آیمنه نمی. انداختن

.آییمگوییم نمیداد و قال، می. گوییم نهمی

3145مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چون کشیدندش به پیش آن عزیز
نوشید آب و، بردارید نیز: گفت

همین . ماندر این مورد کشیدند یکی از ما را پیش خدا را با مشک من ذهنی. باالخره به زور بردند پیش آن عزیز

این تبدیل . بریمکه رسیدیم که پیش خدا گفت همه جهان آب بخورد از این مشک، از همین من ذهنی که ما می

یک آدمی مثل . ه همه کاروان انسانها استپس بنابراین قص. دهدشد به یک ظرف آبی که به تمام جهان آب می

هم . پیش خدا و وقتی پیش خدا رسیده، گفته از این مشک به همه جهان آب بدهیدشده مثالً موالنا کشیده 

. چرا؟ ما عادت کردیم به دید این عینکهاي ذهنی. ولی اول با حکم مر کشیدند. بنوشید، هم بردارید

، شما استهویت شدگیفر را فرض کنید جلوي شما نشسته، پر از درد و همگوییم ما، گفتیم یک ناینها را می

فهمانید که کجاها لغزش دارد؟ حاال فرض کنید تان به ایشان چی خواهد بود؟ آیا با چه ابیاتی به ایشان میمشاوره

بین به محض اینکه شما پیش خدا برسید، این مشک از . این هم طرح زندگی است. آن آدم خودتان هستید

: گویدحاال می. خوریدخودتان هم می. دهدشود که به دنیا آب میرود، تبدیل به یک مشک بزرگی میمی

3151مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

و آن هوا، گردد ز سردي آب هاگردد هواآب از جوشش همی
وشد، بخار بشود، برود باال و سرد بشود تا باران گوید که طیق قانون ذهن و علت و معلول بیرونی باید آب بجمی

بله . پس این آب به وسیله علتهاي ذهنی درست نشد. اما این آب از یک جاي دیگر آمد. بشود بیاید پایین

3152مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آب رویانید تکوین از عدمبلکه بی علت و بیرون زین حکَم
هاي ذهنی خدا، قدرت خالقه خدا همین کن فیکون، تکوین، تکوین همین ون علت ذهنی و بیرون از حکمتبله بد

و زیبایی را در این کن فیکون است، از عدم، از فضاي یکتایی، آب زندگی مثل شادي و آرامش و خالقیت و عشق 
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در اینجا اسمش را گذاشته .تشنه آب حیات هستیم. تشنه عشق هستیم. ما تشنه خرد هستیم. جهان پخش کرد

درست است؟ . آب

کنیم؟ راجع به اینکه اگر هم ما به عنوان من ذهنی ناله کنیم و خشمگین شویم و داریم راجع به چی صحبت می

. پس بهترین چیز این است که ما مقاومت نکنیم. ناسزا بگوییم، به زور نیروهاي خدا ما را به پیش او خواهند کشید

بگذاریم این من ذهنی متالشی . روز خواهیم خواند با انتخاب خودمان مرگ اختیاري داشته باشیمهمین طور که ام

درست است؟. تسلیم بشویم. بشود

3164مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دمید از المکان، ایمان اومیآن سیه، حیران شد از برهان او
. گوید حضرت مصطفی، حیران شددر این مورد خدا، در آن قصه هست می،برهانآن سیه یعنی آن من ذهنی، از 

رویم، اگر حکم مر کنیم، ولو با حکم مر یک مقدار از راه را میباز میکنیم،کنیم، باز مییعنی ما وقتی فضا را باز می

ولی ،شما گرچه که تلخ استحکم مر عبارت از این است که. شودمیدرد هوشیارانهتبدیل به ،با انتخاب باشد

کنید که تا قبول می. کنیدهایتان را خودتان ایجاد میکنید که غصههویت هستید، قبول میکنید که همقبول می

قبول کنید که آن علتهایی . باید مسئولیت هشیاري خودتان را در این لحظه بر عهده بگیرید. حاال مسئول نبودید

. ندبودآنها توهم . ها معتبر نیستندو ناراحتی شما هستند، آن علتکردید سبب ناکامی که فکر می

کنیم به تدریج داراي پس به تدریج که ما این فضا را باز می.دمیدگوید از المکان، از فضاي یکتایی، ایمان او میمی

فیکون ما را به زور ولو اینکه ابتدا نیروهاي ایزدي یعنی قانون قضا و کن. شویمشویم، داراي یقین میایمان می

چرا زیر درد هستید؟ نگویید که . کنید که اگر کسی زیر درد است، دچار این مطلب استتوجه می. کشندمی

. دانم این بد است، آن بد استام بد است، نمیشانس نیاوردم، همسرم بد است، بچه

کنید و شما از منظور زندگی، منظور د میخودتان دارید دردهاي خودتان را ایجاید،در من ذهنی پر از درد گیر کرد

ی ماندي، من و آن این بوده که بیایید پس از چند صباحی که در من ذهن،خبر هستیدخدا، از خلقت خودتان بی

ا کنترل کنی، سر یکسري آدم رنیامدي.به بینهایت و ابدیت او زنده شويدوبارهذهنی را متالشی کنی برگردي

ا مقایسه کنی برتر از آن بیرون بیایی، دیگران را خوار و ذلیل کنی تا بلکه بهتر دیده ، خودت رجایشان بنشانی

: بله. معتبر نیست. علتهاي من ذهنی است. راههاي من ذهنی است. اینها چیزهاي من ذهنی است. شوي
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3165مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

فیض آن شدهمشک او روپوش چشمه یی دید از هوا ریزان شده
اي بوده که از آن فضاي اي هست، آدم چشمهبیند که یک چشمهیک دفعه انسان وقتی به پیش خدا رسید، می

گشوده شده ریزان شده از درون، نه از این هوا و تا به حال آن مشک او یعنی من ذهنی او جلوي این را گرفته 

. مشخص است. جلوي فیض و رحمت الهی را گرفتهفهمیم که این من ذهنی ما بوده که باالخره ما می. بوده

3174مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

یوسفی شد در جمال و در دالل
اکنون رو به ده، وا گوي حال: گفتش

. شویممان بغل کردیم، داریم رد میبا من ذهنی،یعنی ما. شد با مشکشکنید این سیاه داشت رد میتوجه می

به محض اینکه آنجا رسیدیم و او . ما را به زور بردند پیش خدا. بروید این را به زور بیاوریدنیروهاي ایزدي گفتند

یک . و ما هم ایمان پیدا کردیم، فهمیدیم کی هستیم،را دیدیم، از آبی که از ما جاري شد، همه دنیا سیراب شد

یعنی در ناز و کرشمه، ناز و کرشمه ما و در دالل،دفعه یوسف شدیم در زیبایی، یعنی به بینهایت او تبدیل شدیم

آمد می هر چیزي به صورت فکر در. کردآمد ما را جذب خودش میقبالً هر چیزي می. به همه جهان است االن

هیچ . کنیم به همه چیزناز می. ولی االن ما ناز پیدا کردیم. کردبسیار به لحاظ من ذهنی زیبا بود ما را جذب می

. را جذب کندتواند ما چیزي نمی

بگو که اوضاع از چه . گرددجهان با ذهن می. برو به جهان،به ده یعنی ذهن. حاال در این حالت گفت که برو به ده

و به محض اینکه او بودبگو که من رفتم و این مشک من یعنی من ذهنی من جلوي فیض الهی را گرفته. قرار است

کنم و حال شما هم این است، شما هم باید االن به همه جهان ناز میو،را دیدم، ایمان پیدا کردم، یوسف شدم

. اینها را هم گفتیم. با انتخاب خودتان بیایید. حاال که یکی از ما رفته، شما دیگر با امر مر نیایید. بیایید

3175مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شد بی سر و بی پاي، مستاو همی
دستنشناخت در رفتن ز پاي می

به . مست شده بود. رفت به سوي ده یعنی جهان، دیگر سرو پاي من ذهنی را نداشتپس او وقتی از پیش خدا می

و پا و دست را از ،دادپس بنابراین پا و دست را از هم تشخیص نمی. من ذهنی نداشت،رفتصورت هشیاري می

مثالش موالنا است که به . تواند موالنا باشداین می. دیدبا ذهنش نمی،داد یعنی ذهن نداشتهم تشخیص نمی
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هم خوردند و هم االن ،و از مشک او یک اقیانوسی ایجاد شده،صورت شتربان سیاه شاید به زور بردند پیش خدا

. ما داریم این را به صورت یک اقیانوس

نالد پر از درد است و میهویت شدگی حاال با این شخص که هم. بله، این بیت هم بخوانم که هفته گذشته خواندیم

:شنود، به او بگویید کهگوید نمیشنود و موالنا میهایش را خدا میکند نالهو فکر می

1503مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خویش را تسلیم کن بر دامِ مزد
وانگه از خود بی ز خود چیزي بدزد

ما به رویدادها . کنیم به خدا نه به رویدادهامیپس ما خودمان را تسلیم. دام مزد همین فضاي گشوده شده است

یادمان باشد اتفاق این لحظه یا در بیرون . یمکندر اطراف رویدادها، اتفاق این لحظه فضا باز می. شویمتسلیم نمی

مثالً . آیدافتد، از گذشته و آینده میافتد، در ذهن ما مییا اتفاق اصالً االن نمی،دهدافتد که ذهن ما نشان میمی

تان براي اینکه در ذهن. اتفاق این لحظه است،آید ده سال پیش همسرتان شما را رنجاندهاالن نشستیم یادتان می

کنید؟ فضا را در اطرافش باز شما چکار می. گذرد، اتفاق این لحظه استتان میهر چیزي که در ذهن. افتداتفاق می

اگر . آنجا بیگاري است،توانی مزد بگیريیعنی فقط از اینجا می.این فضاي گشوده شده دام مزد است. کنیدمی

.بادام پوك کاشتیم. مزد کردیمما تا حاال کار بی. مزد استفضا را ببندي و بروي به ذهن، آنجا کار بی

. بکنیباید گوییم که خودت را باید تسلیم دام مزد می،کندگوید به همین شخصی که نشسته ناله میاالن می

تواند ببیند، علت اینکه من ذهنی می. بیندشوي، من ذهنی نمیکنی، در این لحظه تسلیم میتی فضا را باز میوق

چرا او به ما پیروز . دهیم به آنکنیم و قدرت میبراي اینکه این لحظه ما هر آبی داریم، هر زندگی داریم واردش می

واضح است که . گیریمکنیم به آن و بعد کشتی میمیرا با دست خودمان تزریقنشود؟ براي اینکه قدرتمامی

. دهید؟ با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظهچطوري نمی. دهیداالن نمی،مان را دادیم به آنهمه قدرت

تان را صفر کنید، تمام انرژي مقاومت. دهید به ذهنتان را میافتد، مقاومت کنید تمام انرژيتان میاتفاق در ذهن

. بیندمن ذهنی نمی. بینداگر شما به آن انرژي ندهید، ذهن نمی. ماندشود، نمیماند پیش شما، ذهن نابینا میمی

. اي را دور بیندازیدیک کینه. مثالً یک رنجشی را ببخشید. بدزدیدبیند آن موقع یک چیزي را باید از او وقتی نمی

اگر ببیند . گذاردبیند، میچون نمی. هویت نیستمگویید من با پول همدارید، مییکی از این عینکها را برمی

. بینیدکند که شما نمیگذارد و چنان خرابکاري مینمی
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گذارد؟ چطوري نمی. گذارد؟ من ذهنی ماکنیم؟ کی نمیعد نمیکنیم و بچرا ما سه چهار ماه موالنا گوش می

،تمام ابیات کلیدي را یاد گرفتی. یهمی دحتی به دیگران هم یاد . حالت خوب شده،گوید یاد گرفتی دیگرمی

کند فرق می. گفتم تبدیل هشیاري هر چه بیشتر بهتر نیست. شود هر چه بیشتر بهتراین می. دانیهمه را می

اینکه بگویید همه یتان اضافه کنید، به صورت هر چه بیشتر بهتر، یکشما اینها را به صورت مفهوم به ذهناینکه

عالمت یدها دیددر جاده. انگشت اشاره به ماه، ماه نیست. اینها براي این است که یک انگشت اشاره به ماه است

ایستید، آنجا که نمی. شویدسریع از آنجا رد میاین عالمت است، شما. گویند تهران سی کیلومترگذارند، میمی

. تهران نیست که

رسیم؟ وقتی من به آن فضا کی می. رود؟ به آن فضاکجا می. این ابیات و این گفتگوها همه عالمت راهنما است

توانید چطوري می. تا موقعی که از من ذهنی آثاري نماند. شویمشود و ما زنده میشود و صفر میذهنی متالشی می

وقتی بیدار شد ببیند بطوري که نفهمد، . من ذهنی را ضعیف کنید؟ باید نابینایش کنید هی چیزها را از او بدزدید

این بر . تواند حرف بزندهویت نشدگی نباشد، این نمیبراي اینکه هم. تواند بیاید طلبکار بشوددیگر نمی. نیست

ها را بدزدید از او، هویت شدگییکی یکی هم. نید چطوري استکتوجه می. زندها حرف میهویت شدگیاساس هم

. شود دیگر آن قسمتش ناقص شده، رفته دیگروقتی حتی هشیار می

هویت شدگی با پول را از بین بردید، با همسر را شما فرض کن هم. تواند اذیت کنددیگر با آن قسمتش به شما نمی

تان از تان را از بین بردید، به زیبایی قیافها مقامتان را از بین بردي، با دانشاز بین بردید، با بچه را از بین بردید، ب

خوب االن که شما هستید و ایشان هم . حسش کردید، ندید، دزدیدیدبین بردید، خوب چطوري از بین بردید؟ بی

نیست که شما اینطوري . اینطوري است. د بیاید حمله کند به شماآن الگوها نیست که دیگر فعال شوهست،

.غیرفعال باشید، هیچ کاري نکنید و این من ذهنی متالشی شود

اندازید، قشنگ کند، میبین که وقتی روي یک انسانی که ناله مینما، یعنی ذرهاین هم ابزاري بود مثل یک درشت

از خودش چیزها خواهد پیشرفت کند، آیا خویش را تسلیم دام مزد خواهد کرد؟کند که این انسان میارزیابی می

. را خواهد دزدید یا نه؟ اگر نخواهد دزدید، پیشرفت نخواهد کرد

:گویدپس از این مقدمه بلند می.حاال اجازه بدهید بقیه غزل را برایتان بخوانم
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1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کند دلدارمپنبه در گوش من اگر نالم، اگر عذر آرم
و کندهویت شده، پر از درد شده و این دردها در مرکزش است، درد پخش میپس فهمیدیم انسانی که آمده هم

هایش به صورت خشم، به صورت گریه و زاري و رنجش و کینه و اظهار نالد، نالهکشد و میخودش هم درد می

کند، مثل حسادت، مثل و بقیه دردها را هم اظهار می. شودتاسف و همه این چیزها، حس نقص و اینها از او بیان می

ها ذهنی و اگر عذر بیاورم، یعنی بهانه تراشی کنم و این بهانه. توقعات بیجا از دیگران، همه توقعات بیجا است

با من ذهنی کار . من االن یا وقت ندارم، موقعش نیست. گیرم که من باید من ذهنی را حفظ کنمباشد، من بهانه می

دانم ازدواج کنم، بعداً وقتی هاي من ذهنی پول دربیاورم، خانه بخرم، نمییک خرده حاال با این زرنگی. کنممی

هاي من و آن خاصیت،کنمولی در عین حال ناله می. کنمآیم من ذهنی را متالشی میچهل پنجاه سالم شد، می

:بله. شنودشنود، دعاهاي مرا نمیهاي مرا نمیدهم، دلدار من یعنی خدا نالهذهنی را بروز می

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هر جفایی که کند بردارمهر جفایی که کند می رسدش
ما . کندقانون قضا کار می. امروز دیگر همه را متوجه شدید. کند به جفا کردن، یعنی درد آوردنپس شروع می

اثر و مال ما بی،شودمن ذهنی در مقابل قضاوت الهی و کن فیکون الهی آن اجرا میکنیم به وسیله قضاوت می

هاي ما جفاهاي تعیین شده به وسیله بینی ما و نالهبنابراین بر اثر بدبینی ما، کج. شنودبراي اینکه خدا نمی،است

براي اینکه او با عقل . ش استگوید که، پس حاال متوجه شدم که ایشان هر جفایی بکند، سزاوارمی. آیدخدا می

.اش استداند و سزاوارش است، شایستهاو صالح مرا بهتر می. کندکل می

پذیرم، هر جفایی که کند بردارم، پس در این لحظه هر دردي به من بدهد، من می.آیدرسدش یعنی به او میمی

و االن خواهیم دید که فقط . هایش باز بشودتا چی بشود؟ تا گوش. کنمکنم، فضا را باز میکنم، صبر میتحملش می

دهد در این و این بیت معادل این است که هر جفایی که می.کوچک شدن به من ذهنی است و باز کردن فضا است

م ما االن دیگر بخاطر جفاي ما یداندهد، میهر جفایی که االن می. کنم، بردارملحظه، من باز هم فضا را باز می

. ا استجفا عکس وف. است

کسی است که پیمان الست را که از جنس زندگی هستیم، فراموش . گوید بلهکند که در این لحظه میوفا کسی می

کند وقتی در این لحظه مقاومت می. کنداین آدم وفا می،گوید بله به اتفاق این لحظهدر این لحظه می. نکرده
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. یعنی جفاي او در جواب جفاي ما است. پس هر جفا متناسب همین جفاي ما است. کنداو هم جفا می،گوید نهمی

پس هر جفایی که بکند شایسته او است و متناسب با ،گوییم بلهنمی. ما باید هشیارانه وفا بکنیم بگوییم بله

د براي بیداري ما از خواب ذهن، نه براي افتنو اتفاقات می. اتفاق این لحظه بهترین اتفاق براي ما است. وضعیت ما

آید، من آید، هر دردي که میو هر جفایی که االن می. بارها گفتیم این را،خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما

. کنمهشیارانه فضا را در اطرافش باز می

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ستمش را به کرَم انگارمگر مرا او به عدم انگارد
قضاوتش هم هیچ . اگر او فکر کند که من سایه هستم، شبح هستم، عدم هستم، یعنی من ذهنی من هیچ است

اش فکري که انگیزه. گویی استیاوه:گفت،گذرند، اینها همهویت شدگی که از سر من میاین فکرهاي هم. است

آید، در اثر دم آن فکر آن فکري که از خرد ایزدي می. که این فکر نیستخشم باشد، ترس باشد، حسادت باشد 

گوید این ستم گوید تو شبحی، عدمی، درست است که من ذهنی میخدا اگر به ما میمی گوید پس بنابراین . است

گوید ستممن حتی این ستمش را که من ذهنی می،نه. من، من به این عظمت، من عدمم؟ این ستم است. است

قضاوت تو غلط است و قضاوت من :گوید کهلطف او است که هر لحظه به من می. گویم کرم او استاست، من می

. درست است

خواهد یا قضاوت و زمانی که او می،و بعدش هم کن فیکون آمد. یادتان هست خواندیم در آیه قرآن گفت اذا قضا

وقتی به . گوید عدمی؟ تا زمانی که به او تبدیل شویمتا کی میپس بنابراین. کند، او، داور در این لحظه او استمی

گوییم نه، از جنس عدم هستیم و حرف ما تا زمانی که می. از جنس او هستیم. او تبدیل شدیم دیگر عدم نیستیم

. شنودرا نمی

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دل به دردش ز چه رو نسپارم؟دارويِ درد دلم درد ویست
این دلم که به درد آمده در اثر آن دردهاي من ذهنی، دارویش چه هست؟ دارویش این است که دم او جان دهدت، 

نآید، شراب همچوتوانم فضا را باز کنم و شرابی که از آنور میولو اینکه االن من یک خرده می. رو زنفخت بپذیر

در این لحظه اگر، یک . آید در اثر فضاگشاییباالخره یک چیزي می. کنمده میخالصی نیست، چون من خودم آلو

داند تسلیم چه هست، یک خرده فضا را باز کشد و تا حاال درد کشیده، اصالً نمیکشد و درد میکسی که درد می
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ین نیست که داروي من ا. ولی داروي من همین است،آید، درست است که آلوده استکند، یک نشتی از آنور می

. پس داروي درد دلم درد وي است. هویت شده و پر از درد من درد بدتري بیایداز مرکز هم

ایم کهو قبالً هم شعرش را خوانده

2677بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

ست آفتیشناسیحقدرآنازکهستعلّتیدلدر: گفتندانبیا
. شناس نباشیمشود که ما حقانبیا گفتند در مرکز ما یک بیماري وجود دارد که همان من ذهنی هست و سبب می

کنیم یعنی قدردانی نمی. شویمبتوانیم به او تبدیل هم سپاسگزار این نباشیم که می. شناس به دو معنی استحق

پس هر دو معنی . براي اینکه خداشناس باشیم باید به او تبدیل شویم. مان یا خداشناس نباشیماز این موقعیت

. یکی است

گوید که دلم را به درد او هشیارانه و از روي صداقت ز چه رو نسپارم؟ دل به دردش ز چه رو نسپارم، یعنی من می

دانم که آن درد را فرستاده من فضا را باز کنم و گویم، میال رضایت در حالی که شکر میهشیارانه و با کم

پس من از روي صداقت و با تمام قدرتم دلم را . دنفتاهایم بیهویت شدگیهشیارانه این درد را بکشم تا هم

یواش یواش شراب صاف . دکنم تا از آن فضاي گشوده شده درد او بیایسپارم به دردهاي هشیارانه و صبر میمی

. آیدآید، شراب بیشتري میکنیم، روز به روز آب بیشتري میاین فضا را باز می. شودمی

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که کند عشقِ عزیزش خوارمعزّت و حرمتم آنگه باشد
احترامدارد؟حرمتوعزّتاه خدا بزرگی دارد، ارزشی دارد؟آیا االن من ذهنی داریم ما، پر از درد، این در پیشگ

هممردمپیشهمینطور،خداپیش:گویدمی. نداردارزش،احترام،یعنیحرمتبزرگی،یعنیعزّتدارد؟

او،بایکتاییحسوشدنتبدیلتدریجبهیعنیاو،عزیزعشقِکهکنممیپیداارزشوبزرگیموقعیهمینطور،

منموقعآنفقطیعنیباشد،آنگهحرمتموعزّت. کندصفروکندکوچکیعنیکند،اروخرامنذهنیمناین

سایهاینبوده،عدماینکهبفهمممنو،کنداروخرامنذهنیمناو،عزیزعشقکه،کنممیپیداارزشوبزرگی

مندهند،مینشانراهاوضعیتکنندمیتغییرهافکراینباباببینمو،بشوممنفصلآنازوبودهشبهاینبوده،

منگرفتم؟میجديراهااینو،بودمشدههویتهمهااینباچرامننیستم،هایمفکرمننیستم،هاوضعیت

. بینممیاالنراهااین
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هرشدم،میبلندآنباهممنشدمیبلندآنجافکريهرکهشدمیطوريایننباید. استفکرتولیدمحلذهن

کاراین. نهبدهم،نشانآنبهواکنشیکمنو،شودمیظاهرمنذهندرفکرشآن،گویدمیچیزيیککسی

. هانیستآسانیاینبهالبته. شدصفرشد،کوچکشد،کوچکشد،کوچکذهنیمن. ذهنیمنکرد؟میکیرا

راخودشمرتبذهنیمناینکهبرايشود؟نمیکوچکماذهنیمنچرا.نیستدشوارکارهاکریمانباولی

. خواندیمراابیاتش. کندمیبزرگمااطالعبدون

خواهیممیچرادیگر،خواندیمرابیتشسنی،وحبرراغیرمرکُنیتاکنیم،درسترایکیخواهیممیماوقتی

ازکسی. ماذهنیمنما؟ذهنیمنیامازندگیبشود؟بزرگکی. بشویمبزرگخودماناینکهبرايکنیم؟درست

میبزرگمانذهنیمناینکهبرايکنیم؟میچرا. کنیممیمابکنیم،اشزندگیدرنظرياظهاریکنخواستهما

کنیم،میپیداعیبیکنیم،میجوییعیب. کندمیبزرگراذهنیمناتوماتیکخشم. شویممیخشمگین. شود

خواهیممیکنیم؟میاینقدرچراغیبت. کنیمبزرگراخودماناینکهبرايچرا؟کنیم،میکوچکرایکی

منکهکنیدپیداهاییراهبایدشما. استبکنداروخرامنعزیزشعشقضّدهااین. کنیمبزرگراخودمان

.کنیدکوچکهوشیارانهراذهنی

. شودمیبزرگماذهنیمناینکهبرايکنند؟ستایشراماداریمدوستماچرا. دهدشنامراتوبستایدکههر

میزنندمیزنگنفرچندببینمکردمسخنرانیمنگوییممیچراهستیم؟زدندستوتاییدوتوجهدنبالچرا

اینکهبرايگوییم؟میشویممیبلندفوراًدانیممیچیزيیکتامجلسییکتويچرابود؟عالیچقدرگویند

.ذهنیمنِما،ذهنیمننهما؟خدائیتعشق؟کند؟میکی. کنندمیبزرگراماذهنیمنمردم

برايشود،میتربزرگماذهنیمناینکهبرايدهیم؟میپزکشیممیمردمرخبهرامانمتعلقاتاینقدرچرا

مندانیم،نمیماکهاستهاییروشهااین. بلهکنند،میتاییدبینندمیمردموقتیهویتیم،همآنبااینکه

بزرگراذهنیمنچههرگویدمیدارد.کنیممیکوچکراذهنیمنکنیممیفکرکنیم،میبزرگراذهنی

دارد،پنبهمنگوشبزنیحرفاینبااست،عدماینگفتهاو. نداریدخداپیشارزشوبزرگییعنیعزّتکنید،

منتانزنحرف. نزنحرف. استآرامشاست،سکوتگویدمیخدامن،وتوبرايزبانبهترین. شنومنمیمن

.زنمنمیحرفمنزنیمیحرفتوکهزمانیتا. بزنمحرف
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1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که بکوبد به لگد عصارمباده آنگه شود انگورِ تنم
جایییکقدیم. بگیریدماهايشدگیهویتهمشماراهادانهاین. کندمیتشبیهانگوربهراذهنیمنببینید

تا،کردمیلهراهااینلگدبارفتمینفریکوریختندمیراانگورهاداشتند،انگورکهآنهایی،روستاهادربود

می. کنندمیدرستشراباششیرهازهابعضیپختند،میمرباآنجااششیرهازحاال. بیایدبیروناششیره

من،تنایناست،انگورهايدانههمشدگیهویتهمهرو،استانگورمثلمنتنپسمن،تنانگورکهگوید

عصارکه،شوممیمستمنیعنیشود،میمستو،شودمیشراببهتبدیلموقعیمن،هايشدگیهویتهم

. بکوبدراهااینسختلگدشباگیرآبمیوهیعنی

میوکنیدمیبازرافضادردناك،افتدمیاتفاقییکشماکهدردهاهمینباکوبد؟میچهبا. استخداعصار

را،هاشدگیهویتهمرا،شماانگورهاياینخواهدمیمرتبو.کوبدمیداردانگورخدا،یعنیعصارکهبینید

. راخالصهوشیاريبیرون،بکشدانگورهااینازرانابهوشیاريیعنیهستید،انگورهااینشیرهکهشمابکوبد،

.کنددرستخالصهوشیاريخواهدمی

زندهاوبینهایتبهشدیم،زندهاوبهدیدیم،دوبارهعصارکوبیدناثردرانگورهاازرامانخالصهوشیاريماوقتی

قیومحیکند،میعمقحسدارد،امنیتحسدارد،آرامشاست،شاداست،مستماحالتاینوشویممی

عصاروقتیدارید،نگهراهایتانشدگیهویتهمرا،تنتانانگورهايشماشودنمی. ایمآمدهاینبرايماواست

. شنودنمیشنود،میراشماذهنیمنبیدادودادخداکهکنیدفکرو،بیایدباالبیدادتانودادبکوبدخواهدمی

حاالخوب. نکردیدکنید،آزادانگورهایتانازموقعبهشمااختیاريبطورراهااینبودقراراینکهبرايبشنود؟چرا

.بکوبدبگذاریدکهگویدمیموالناو.کوبدمیاو

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

تا طرب ساز شود اسرارمجان دهم زیرِ لگد چون انگور
من. دهممیراذهنیمنجانیعنی. دهممیجانکوبد،میراانگورهاکهکسیآنموردایندرخدا،لگدزیر

شدههویتهمدانشایناساسبرگفتممیکردم،میقضاوتشدممیبلندمنکهاینشبه،این. میردمیذهنی

چشمبهبودمگذاشتهراهاعینکاینوکردممیمقاومتکردم،میقضاوتعقل،یعنیجزويعقلدانم،می

نمیتناینمیرم،میاینکهنهدهم،جان. مردذهنیمنپسکَندم،یکییکیراهاایندلم،چشمبهمرکزم،
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امروز. فَیکونکُنباکند؟میلهچیباخدا،یعنیکند،میلهراانگورکهکسیلگدزیر. میردمیذهنیمنمیرد،

شود،میلهکهانگوريهر. شماازبشودرددمشاینکهبرايکند؟میچرا. قضاقانونبارا،همهایمخواندهدیگر

.شودمیردبیشتراودمِشود،میاضافهشماهوشیاريذرهیک

ماانگورهاياین. استهمینطوريهمماذهنیمنزرد،انگورهاياین. کنندمیجذبراهوشیاريانگورهااین

بایدانگورهایتانیعنیداریددرداگرشما. هااینبشوندلهبایدیعنیدرد. آورندمیدردهمینبراياسترسیده

مناسرارمن،اسرارتادهممیجانودهممیبیرونراماشیرهوشوممیلهعصارلگدهايزیرمنپس. بشودله

می. کردنشاديکردن،طرببهکندشروعسازنده،طربیعنیسازطرببشود،سازطَرَباست،منهوشیاري

برايهستیم؟گرفتاريوعزادچارهمهاینماچرا. استشاديماذاتپس . آیدمیزندگیذاتازشاديکهدانید

.دارددوسترادرددارد،دوسترانالیدندارد،دوستراغمدارد،دوستراعزاذهنیمناینکه

بهماواستبودهسازغمذهنیمندراشتباهبهحالبهتاباشدماهوشیاريکهمااسرار. استسازطربمااسرار

بودفَیکونکُنباامروزکهقرآنیآیه. بریممیپیقرآنهايآیهحتیموالنا،ابیاتازاستفادهباکاراینبودنغلط

رافضاتوانیدنمیشما. سازدمیرابیرونتانکهاستدرونفضاياینگفت. بوددرونفضايشدنبازبهمربوط

حاالتامنهوشیاريتادهممیجانمنعصارلگدهايزیرپس. استجنوناینکنید،درسترابیرونتانببندید

.بشودسازطرباالنکرد،میدرستغمکه

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

و جفا بیزارمکه از این جورگر چه انگور همه خون گرید
راایندرد،اینقدرچرااین: کندمیشکایتدایماًذهنیمنیعنیاست،ناراحتاشهمهانگورگویدمیکهگرچه

ناراحتگرید،میخونکرد؟حملهشدگیهویتهماینبهزندگیچرادادم،دستازراآندادم،دستازمن

من فرار می کنم و ما معموال فرار می .بیزارم،جفایی که می کندکه من از این ظلمی که خدا به من می کند و .است

یا عدم وفاي ما است که ،از کلمه جفا دوباره موالنا می خواهد یاد آوري کند که این جفاي ما است.کنیم به ذهن

مان له االن باید انگورهای.وگر نه اگر ما به موقع بشناسیم که انگور هستیم.سبب جور و جفاي زندگی می شود

.بشوند و کُن فَیکون هم به ما نشان می دهد

اتفاق این لحظه نشان می دهد که باید فضا را .همیشه اتفاق این لحظه به شما نشان می دهد که چه کار باید بکنید

این ،براي زنده شدن به زندگیما.آن پیغام را بگیریم.باز کنید و در این لحظه این اتفاق یک پیغامی دارد براي ما
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اتفاق این لحظه .همین،اتفاق این لحظه را الزم داریم و تسلیم.لحظه را الزم داریم که همیشه این لحظه است

براي .بعضی موقع ها با حکم مر همراه استمتناسب با وضع ما است که قانون قضا و کُن فَیکون ایجاد می کند

هردفعه که فضا .آسمان را باز کنیم،آسمان را باز کنیمولی ما چاره اي نداریم جز.اینکه ما مقاومت می کنیم

من از جنس ،هر موقع مقاومت می کنیم می گوییم نه،گشایی می کنید شما می گویید بله من از جنس تو هستم

. این را ما یاد بگیریم.تو نیستم

.آن بله اَلَست است! معنی اش این است که شما می گویید نه،این لحظه یا مقاومت می کنیم و قضاوت می کنیم

ولی .بله بگویید،بله،بله هی بله.گشایی می کنید می گوییم بلهفضا،هر موقع تسلیم می شویم.!باید بگوییم بله

است و جفا فکر می کند این ظلم .بیزار است،از این که له شان می کنند،من ذهنی از این که خونش را می ریزند

نمی داند که این جفا بخاطر جفاي خودش است اصال خود من ذهنی یعنی انکار این که من از جنس زندگی .است

.خواندیم این ها راقبالً،ال خواهد شد.وقتی من به زندگی زنده می شوم من ذهنی دیگر نخواهد بود،هستم

***پایان قسمت دوم *** 



# Programگنج حضور768برنامه شماره 768

40: صفحه

1678شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

افشارمکه من از جهل نمیپنبه در گوش کند کوبنده
ما به عنوان من ذهنی ناله کنیم که در آنجا انگور، انگور شروع کند به داد و بیداد و ناسزاگویی ،یعنی اگر من ذهنی

در عمل آن کسی که انگور را با پاهایش لگد می زند، له می کند تا .کوبنده نمی شنود،که این جور و جفا است

من می خواهم ،می گوید من از روي نادانی آب تو را نمی گیرم؟چرا،آن گوش نمی دهد که،ش بیاید بیروناشیره

رد می پس خدا هم که اسرار ما را دا.از تو چیز بهتري می خواهم بسازم.یا مربا درست کنم،شراب درست کنم

می گوید من از روي نادانی نیست که تو را دارم تحت این .به داد و بیداد ما گوش نمی کند،کوبد با کُن فَیکون

.من می دانم چه کار می کنم.فشارها قرار می دهم

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

بوالحکَمِ این کارملیک من گر تو انکار کنی، معذوري
فکر ،درست نبینی و انکار بکنی،اگر تو با توجه به اینکه با عینک هاي هم هویت شدگی و دانه هاي انگور می بینی

اما من .خوشا به حال کسی که می تواند ببیند.چون نمی توانی ببینی.عذرت موجه است،کنی داري می میري

تو را من .ن صاحب حکمت و دانایی هستم و می دانم چه کار دارم می کنمم،خدا می گوید.داننده این کار هستم

در ضمن،بوالحکَم.هم هویت شدگی هایت را باید له کنم.براي چه آفریدم،می دانم تو را کجادارم می برم،آفریدم

خدا .ننده نیستیمیعنی ما به عنوان من ذهنی دا.شد ابوجهل،چون من ذهنی شد،ابوجهل هم بوده است قبالًلقب

دارد می گوید که اگر صبر کنی االن خودش.و ما نداریم به عنوان من ذهنی،در این لحظه دانایی این کار را دارد

.بعداً تو هم خواهی دانست

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

آنگهی شُکر کنی بسیارمچون ز سعی و قدمم سر کردي
یا قدم هایی که من براي تو و له کردن من، با طرح من و کوشش هاي من،سر کردي،صبر کردي،کردياگر تحمل

از ؟چه خواهد شد،گذاشتی من کارها را درست کنم،اگر صبر کردي،اگر با کُن فَیکون من سر کردي.بر می دارم

تو را به بی نهایت ،آنجا بیرون می آورمازتو را.من ذهنی تو را من له می کنم.دست من ذهنی راحت خواهی شد

چه قدر .چه قدر راضی خواهی بود،آن موقع چه قدر شُکر خواهی کرد.به تو ثبات می بخشم،خودم زنده می کنم

.واقعاً هم همین طور است.از من تشکر خواهی کرد که انگورهایت را له کردم
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می بینید که این ،را از دست می دهید بعد از یکی دو سالشما وقتی تسلیم اتفاق می شوید موقعی که یک چیزي 

یا ،با یک کسی می خواستید ازدواج کنید،یک چیزي را می خواستید بخرید.اتفاق چه قدر به نفع شما بوده است

.االن می بینید چه قدر به نفع تان بوده است،آن موقع خیلی ناراحت بودید.بعد نشد این ها،یک جایی بروید

حاال .بعد می بینی چه قدر خوب بوده است براي تو،ت ات را از یک چیزي کَندي و دندان طمع ات را کَنديهوی

فضا را باز ،صبر کنی،اگر تو تحمل کنی،خدا می خواهد این را متالشی کند.کُل من ذهنی هم این طوري است

آرامش ،ت می شود و از آن تُو شادي می آیدفضا بی نهای،پس از یک مدتی که تحمل کردي،فضا را باز کنی،کنی

می من چی،بعد می بینی که چه قدر خوب بود که شما این کار را کردید که نمی کردي.خرد می آید،می آید

.این بیت هم یادمان باشد. بله.خدا را شُکر.شدم

411مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

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

بگذار من تو را ،تو با من ذهنی ات نکوش،با خرَد کُل،با قانون قضا،خدا می گوید من دارم می کوشم با کُن فَیکون

،و به تدریج که آینه می شوي،ستیزه نکن،مقاومت نکن.از توي من ذهنی در بیاورم و انگورهایت را له کنم

اگر یک خُرده صبر کنی و این فضاي درون مان گسترده بشود و آینه پیدا .می کنمخواهی دید من چه کار دارم

،و داوطلبانه هویت مان را از چیزها.پس از آن شروع می کنیم با خدا همکاري کردن،کنیم و ترازو پیدا کنیم

اهاي دیگر مثنوي بله اجازه بدهید چند بیت از ج.او کمک می کند ما هم زودي می کَنیم.خودمان می کَنیم

.می گوید.تا این جا که خیلی آسان بوده است،بدون توقف.برایتان بخوانم

3383مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بشکند توبه به هر دم در گناهچو کم عقلی که از عقلِ تَباههم
مخصوصا در ،به جایی رسیده است،استاگر یادتان باشد گفتیم که یک نفر ناله می کند و یک موقعی بیدار شده 

درد پخش می کند و ناله ،درد دارد،می بیند مقدار زیادي هم هویت شدگی دارد،چهل سالش است،اواسط زندگی

و فکر ،غزل هم عمل کندو اگر به این ابیات عمل کند و.و امروز غزل گفت ناله هایش را خدا نمی شنود.می کند

توبه کنم و درد هایم را ،من دیگر دانه انگور نسازم،اي انگور من را خدا له می کنددانه ه.بوخیلی خ،کند
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:امروز هم گفت.و این کار را ادامه بدهم،بیاندازم،هم هویت شدگی هایم را یکی یکی بشناسم،بیاندازم،بشناسم

.به خاطر این که ادامه نمی دهی،مزد نمی گیري

یک جایی است ما واقعاً می .من هاي ذهنی در خطر شکستنِ تسلیم یا توبه شان هستندو االن موالنا می گوید که 

من نباید دیگر با چیزهاي جدید هم ،اشتباه بود،چهل سال مان است،فهمیم که این راهی که تا حاال ما آمدیم

که در این ،خ خدا بکشممن نباید دانش خودم را به ر،من نباید قضاوت بکنم،من نباید مقاومت بکنم.هویت بشوم

بعضی موقع ها حال ؟چرا،تسلیم مان را می شکنیم،ولی توبه مان را می شکنیم،لحظه داریم قضاوت می کنیم

چون من ذهنی تمام نشده ،ما دوباره سرکش می شویم،یک کمی که حال مان خوب می شود،مان خوب می شود

اگر کسی وسط کار رها .و هشیاري وسیع بشود در ما،باید ادامه بدهیم تا من ذهنی خیلی ضعیف بشود.است

شما ،حال شما هم خوب شده است،به صفر رسیده است،من ذهنی وانمود می کند که تمام شده است،کند

.موضوع را متوقف می کنید

3383مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بشکند توبه به هر دم در گناهاز عقلِ تَباهچو کم عقلی کههم
میچراخودشبهمن ذهنی از عقل تَباه.عقل تَباه هم عقل جزوي من ذهنی است.کم عقل همین من ذهنی است

وبشکندکهراتوبهدمهروماستضرربهکندمیکاريهر،نداردفایدههیچعقلایناینکهبراي؟تباهگوید

ایجادجدیددردونشویمهویتهمدیگرماشودمیآیا. بشودهویتهمیعنیگناهبشود،هویتهمدوبارهبرود

.گویدمیموالناشکنیم،میرامانتوبهما؟نکنیم

3384مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شکناز ضعیفی رأي آن توبهمسخرة ابلیس گردد در زمن
منِواستآیندهوگذشتهدرذهنیمندانیدمیروانشناختی،زمانیعنیزمان،درهاآدمجوراینگویدمی

اندازدمیذهن،بهشدکمیراماابلیسیعنیزمان،درشدنابلیسيمسخره. استزندهلحظهایندرمااصلی

کهچراما،يارادهضعیفیعلتبه. استلحظهاینزمانازغیرذهنیزمانذهنی،زمان،روانشناختیزمانبه

پیداراناخودمآزاديارادهآنواقعاتابدهیمادامهبدهیمادامهبایدماپس.استذهنیمنيارادهما،ياراده

یعنیشکنیممیرامانتوبهاگرنرویم،ماببلعد،راماتوجهوبکشدرامابیروندرخواهدمیچیزيیکتاکنیم،

زماندرابلیسيمسخرهما،کنیممیایجادجدیددردو،شویممیهویتهمدوبارهآفلچیزهايبارویممی
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همچونرا،کاراینکندمیوبکندهویتهمدوبارهوذهنبهبکشدرامادارددوستخیلیابلیس. هستیم

معرضدرموقعآنبشویم،ذهنیمنماوذهنبهبکشدراماچیزيیکاستکافی،نشدهتمامهاشدگیهویت

.استابلیسنفوذمحلجاآن.هستیمابلیسآفات

مزددامهماناینشود،مینابیناذهنیمنشود،میگشودهتسلیمبافضااینوکنیممیگشاییفضاموقعهر

زمانجنساز،هستیمزندهلحظهایندراینکهبراينیستیم،اويمسخرهبکشد،راماتواندنمیابلیس.است

یعنیروانشناختی،زمان،بشویمذهنیزمانجنسازبایدکندکارمارويبتواندابلیساینکهبراينیستیم،

مقداریکپسباشدنشدهاگر،شدهتمامواقعا،باشدشدهتمامآیندهوگذشتهکهکسیبراي. آیندهوگذشته

قوتیاضعفبهتوانیدمیشما. بشویمابلیسيمسخرهمادوبارهکند،نماونشوتواندمیذهنیمن،مانده

کشدمیراشماکهچیزيبهنروید؟کجابهنرویدتوانیدمیآیاکهکنید،نگاهلحظهایندرتانارادهیعنیتانراي

میریدمیشمانباشدآناگراستآندرزندگیکه،بیروندر

3384مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آید هر زمان چون اسبِ لَنگدر سر 
که بود بارش گران و راه سنگ

بارش. استسنگازپرراهواستگرانبارشکهچراآدم،این،زمینافتدمیسرباهمانطورلنگ،اسبمثل

هوشیارياینکهبراياست،سنگراهش،استزندهيگذشتهاست،دوششرويگذشتهاینکهبراي،استگران

جاهراستشدگیهویتهمایناست،شدگیهویتهمجاهمه،شدهگزاريمینجاهمهکهرودمیراهیدر

نداشتهشدگیهویتهمباشدآزادهوشیاريکهداردفرقاین.خوردمیچیزيیکبهپایشرودمیطرفهر

باگرفتمتصمیمباریکهستم؟شکنتوبهمنآیابپرسیدتوانیدمیخودتانازشما.نخوردهیچیبهپایشباشد،

؟نهیاهستمباقیتصمیممبههنوزآیا،شدنخواهمهویتهمچیزي

3384مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

خورد از غیب، بر سر زخم، اومی
از شکست توبه آن ادبارخُو

هویتهمدوبارهوماشکستنتوبهکارهمین.نیستوابستهبیرونیعللبهزخمآید،میغیباززخمببینید،

بدبختیخويکهکسییعنیخوادبار. هستیمخوادبارماو،بخوردزخمماسربرکهشدخواهدسببما،شدن
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بدبختهمینشاخويوعادتیعنیدارد،بدبختیخوي،استجهاناینچیزهايباهویتهمکهکسی،دارد

مابتواندبایدابیاتاین. استشدههویتهمچیزهاييوسیلهبهخوردنسريتواست،بودنذلیلاست،بودن

.کندبیداررا

3384مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

کند با رأيِ سستباز توبه می
ش را سکُستدیو، یک تُف کرد و توبه

یکیعنی. کندمیتفیکدیوو،استذهنیمنرايسستراي.سسترايباکند،میتوبهدوبارهگویدمی

مینشانبیروندرآدمبهچیزيیکدارد،راآنباشدگیهویتهماستعدادآدمکه،اندازدمیآنجاخوبیچیز

تُفدیو.بشومهویتهمآنبادنبالش،بروممن،استچیزيعجبگویدمیکند،میمجسمذهنشدرآدمدهد

یکاینندارداشکالیحاالنشویم،هویتهمچیزيبابودیمگرفتهتصمیمحاالبابا.شکندمیاشتوبهکند،می

دیوتفاین،اینطورينیست. استوابستهبهشامزندگیاین،کنمرهاتوانمنمیمنرااین،استخوبیچیز

تصمیمذهنیمن،ذهنیمنباگرفتنتصمیمیعنیکردنتوبهاست،ذهنیمنيارادهسست،رايپس.است

میآنجا،بینیدمیروشنراجاآنشویدمیزندگیجنسازکنیدمیبازرافضاوقتی. بگیردتواندنمیقاطع

.گرفتتصمیمقاطعشود

3384مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان
که به خواري بنگرد در واصالن

همانبهشویممیهویتهمکهچیزيهربااست،هویتهمآنبااستهویتهماینبایعنیضعف،اندرضعف

خود،اشپرستیخود،غرورشکبرش،ولیاستضعیفاینقدرآدم،اینکهحالتیدر. شویممیضعیفاندازه

خواريبهندارد،اعتبارحرفهایشوموالنامثلواصالنیگویدمیکهاستبلندقدرایناشذهنیمن،اشنمایی

،خوبخیلی. داندمیآنازباالترخیلیراخودشبخوان،راابیاتاینبیاکهبگوییآدماینبهوقتی.نگردمی

پسکهگیریدمیتصمیمشما.نکنیمایجادجدیددردونشویمهویتهمجدیدچیزباکهگرفتیمتصمیمماپس

نشویدهویتهمگیریدمیتصمیمهستند،دردهااین،نکنیدحسادتنترسید،،نشویدخشمگیندیگرایناز

هویتهمآنباخواهندمیهمه. استخوبیچیزخیلیایندهندمینشانشمابهاالنکهچیزيایناینکهولو
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دیو. بگذریممانتصمیمازماکندتفدیويبگیریمتصمیمماکهنیستطورياین،شویدنمیشماولیبشوند،

. استمندعالقهخیلیآنبهذهنکهبدهدنشانشمابهخوبیچیزیعنی،کندتف

ازسریعهمانطور. بخوانمبرایتانرااستفیکونکنبهمربوطکهيهاآیهاینازتاسهدویکبدهیداجازهبله

.بخوانیدبرویدخواستیداگربدانیدراجایششماآنروي

:گویدمیکنممیتکراراهمیتشعلتبهدوبارهخواندمرااشیکی

117، آیه )2(بقرهقرآن کریم، سوره 
َما َیقُولُ لَُھ ُكْن َفَیُكونُ  َماَواِت َواْألَْرِض َوإَِذا َقَضٰى أَْمًرا َفإِنَّ َبِدیُع السَّ

.شودو آن چیز موجود مى.موجود شو: گویدچون اراده چیزى کند، مى. آفریننده آسمانها و زمین است
.آیهاینواستخدافیکونکنهماناین

47، آیه )3(سوره آل عمرانقرآن کریم، 
ُ َیْخلُُق َما َیَشاُء إِذا لِِك هللاَّ ٰى َیُكوُن لِي َولٌَد َولَْم َیْمَسْسنِي َبَشٌر َقالَ َكَذٰ َقالَْت َربِّ أَنَّ

َما َیقُولُ لَُھ ُكْن َفَیُكونُ  َقَضٰى أَْمًرا َفإِنَّ
بدین : دست نزده است؟ گفتبشرى به مناى پروردگار من، چگونه مرا فرزندى باشد، در حالى که : مریم گفت

.شودچیزى کند به او گوید موجود شو، پس موجود مىچون اراده. آفریندسان که خدا هر چه بخواهد مى
کهخداییتاین،هستیمحاملهخداییتبهما،مادریعنیما،ذهنیمندرکهاستاینتمثیل؟هستچیتمثیل

خداامتدادیاخداییتبهمنجوريچهکهبگویداستممکنذهنیمن.بشودزاییدهماازباید،استنهایتبی

حاملهرامابیروندرعلتینیست،بیرونحاملگیيوسیلهبهحاملگیاینکهدهدمینشاناینوهستم؟حامله

ماروزيیکیعنی. خداستنهایتبیبهشدنزنده،سمبلیکمسیحو،استمسیحبهحاملهانسانیهر،نکرده

گفت. استنزدهدستمنبهبشريکهحالیدر،بزائونیمرامانذهنیمنیعنیخودمانازبایدراخدانهایتبی

. آفریندمیبخواهدخداچههرکهسانبدین

منعجبوعجبیدرکسیهر، منگفتههمموالنامنگفتهداده،جاراخودشفرمدرآمدهخداکهسانبدین

چهمحدودیتدراستنهایتبیکهچیزي،هستمشگفتایندرمنواستشگفتییکدرکسیهر، استاین

جاجوريچهمادرخدااینشدن،زاییدهازبعدچهشدنزاییدهازقبلچهکنیدمیتوجهاست؟گنجیدهجوري

نهایتبیماوشودمیزاییدههماینکهازبعد؟هستیممحدودیتدرماواستنهایتبیکهحالیدراستگرفته

بدناینمحدودیتماکهحالتیدرفرم،انکاريبعالوههستیمفرمماشودمیماتعریفو،شویممیزندهاو

همآیهاین.اینازمتعجبممنگویدمیموالنا؟استشدهجامادرنهایتبیاینجوريچه،فکریماینهستیم،

؟چیزيهمچنیناستممکنچطورگویدمی،گویدمیراهمین
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موجودگویدمیاوبههمبازهستهمهمین.کندچیزييارادهچون،آفریندمیبخواهدچههرخداکهبدان

میکارطبیعت،کندمیکارگلهارويبیروندرفیکونکناستفیکونکنهماناین. شودمیموجودپسشو

میبازداردیواشیواشیواشگلکهببینیدکنیدنگاه،استهمینمزرعهقانونکهبینیدمیشما،بلهکند؟

صفربهراقضاوتبدهیماجازهاگرهمما. هستیماینطوريهمما،شودمیبازهیغنچه،شودمیغنچه،شود

فضااینو،نشویمهویتهمجدیدچیزبا،نشکنیمرامانتوبهگفتیمقبالًوبرسانیمصفربهرامقاومت،برسانیم

:گویدمیهستهماینبله.راماکردخواهدبازگلمثل،کردخواهدکارماروياو،کنیمبازرا

35، آیه )19(قرآن کریم، سوره مریم

َما َیقُولُ لَُھ ُكْن  ِخَذ ِمْن َولٍَد ۖ ُسْبَحاَنُھ إَِذا َقَضٰى أَْمًرا َفإِنَّ ِ أَْن َیتَّ َّ ِ َفَیُكونُ َما َكاَن 

.شودپس موجود مى. موجود شو:گویدچون اراده کارى کند، مى. منزه است. نسزد خداوند را که فرزندى برگیرد

جوريچه.هستیمخودشبلکه،نیستیمخدافرزندمانداردفرزندي،استخودشتجلّیِ،استخودش،خداپس

دوباره،فیکونکنباهمبازکند؟میراکاراین

68، آیه )40(کریم، سوره غافرقرآن 

َما َیقُولُ لَُھ ُكْن َفَیُكونُ  ُھَو الَِّذي ُیْحیِي َوُیِمیُت ۖ َفإَِذا َقَضٰى أَْمًرا َفإِنَّ

.شودپس موجود مى. شوموجود: گویدشو چون اراده چیزى کند مى. میراندکند و مىاوست که زنده مى

میراشدگیهویتهمیکاینکهوماوضعیتبهبشوداعمالقابلتواندمیواقعاًمیراندمیوکندمیزندهاینو

بردمی،بیرونکشدمیدوبارهذهنبردمیدوباره،کندمیزندهرامامقداريیکو،گفتامروزکندمیلهگیرد

،کندمیخودشجنساز،کندمیذهنیمنجنسازرامامرکزمرتبفیکونکنباببینید،بیرونکشدمیذهن

دواینو.شودمیانجامشودمیوبشوگویدمیاوباکاراینو.نیستیمسیاهیوتاریکیجنسازمابفهمیمتا

:گویدمیقبلیبیتهايترکیباتباکندمیکمککهبخوانیمهمبیت

1639مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

نَفَس بر دل دگر داغی نهمهر هر زمان دل را دگر میلی دهم

.دهدمیراخودشمیلِآوردمیبیرونآنازراآب،گذاردمیداغمادلِبرفشاردمیراانگوريیکلحظهیک

1639مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هر نَفَس بر دل دگر داغی نهمهر زمان دل را دگر میلی دهم
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1640مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

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

بایدشما،دهدمیانجامشمارويجدیديکارِخدا،فیکونکنبالحظههر،داریمجدیدکارمالحظههریعنی

بیندمیوداندمیراماچیزهمهخدایعنی.شودنمیخارجمنمشییتۀحیطازچیزهیچو.باشیدکاراینةآماد

کسیهستمتنهااتاقایندرحاالکنممیکاريهرمنکهبگوییمنبایدو.استآگاهچیزهمهبرلحظهایندرو

بهمربوطهمآیهاینبله.استذهنیمنازخودشامتدادخودشکردنآزاددنباللحظههردراوو.بیندنمی

استقبلبیت

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

َماَواِت َواْألَْرِض ۚ ُكلَّ َیْوٍم ُھَو فِي َشأْنٍ  َیْسأَلُُھ َمْن فِي السَّ

.هر لحظه در کارى جدید استاست سائل درگاه اوست، و اوهر کس که در آسمانها و زمین 

کهکسهریعنی،هستزمینوآسمانهادرکهکسهر.کنیمتبدیلزمینوآسمانبهدوبارهتوانیممیراآیهاین

جدیدکاردرلحظهایندراوو.دارداودمبهاحتیاجباشدجاهر،هستشدهگشودهآسماندریااستفرمدر

عقلبهشدگیهاهویتهمبه،عادتبهببردراماخواهدمیذهنیمن.باشیمجدیدکارآنةآمادبایدماو.است

پیغامشاتفاقاینببینیدوکنیدبازرافضاوهستچیلحظهایناتفاقکهببینیدوعقببکشیدبایدشما،یئجز

تا،بدهیمانجامبایدماهشیارانهدردتحملِوصبرباکهکاریستاینها؟میآیدپیغامیچهفضاایناز؟هستچی

.برسیممقصدبه

فعاالنهکارجايبه.معتقدیمخرافاتبهماازخیلی،بشویممتوسلخرافاتبهوکنیمشکایتکنیمنالهتوانیمنمی

اصالًاینکهبه،دردهایمانبه،هایمانشدگیهویتهمبهکردننگاه،خودمانرويهشیارانهخودمانروي

و. دهیممیادامهخودمانخرافاتبههمینطورما؟گویدمیچیقرآنحتی؟گفتندچیموالنامثلبزرگیآدمهاي

مخصوصاً،کندمیکمکمابهکههستبیروندرچیزيیکگوییممیما.داردذهنیعللهمیشههمخرافات

بایدشما،استخرافاتاینها،کندنمیکه،کندمیکمکمابهآنهازیارتومردگانقبرکنیممیفکرماهم

مینشانچیذهنتانببینید،کنیدنگاهذهنتانبه،باشیدآئینهمثل،باشیدهشیاربایدلحظهایندرکهبدانید

هویتهمجوريچه،آیدمیپیغامیچه،آیدمیخرديچهشدنبازفضايازببینید،کنیدبازرافضادهد
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ماغزلبهکههسترباعییکاین.ایمخواندهکهاینهاۀهمو،بیندازیدوبشناسیدببینیدتوانیدمیراشدگیها

:گویدمیشودمیمربوط

1167ةمولوي، دیوان شمس، رباعی شمار

در کس منگر که آشناي تو منمبا درد بساز چون دواي تو منم
زندگیتوارددارممنچون،بسازآگاهانهوهشیارانهدهممیتوبهمنکهدردهاییبا.خداستوزندگیزباناز

بیرونیچیزهايبهوبیرونیآدمهايبه،منگرسکَدر.نیستبیروندرتودواي،هستممنهمتودواي،شوممی

ازتوکهحالتیدر،کنیمینگاهتصاویربهاستذهنیبافتیک،هستسایهکهذهنتباموقعآن،نکننگاه

.زندگیستزباناز،هستممنهمتوآشنايو،هستیمنامتداد،هستیمنجنس

1167ةمولوي، دیوان شمس، رباعی شمار

گر کشته شوي مگو که من کشته شدم
شکرانه بده که خونبهاي تو منم

کهراانگوريهر.شويمیزندهداريتو،مردمنگو،کوبیدمراانگورهایتو،مرديذهنیمنبهنسبتاگر

.رودمیدهدمیکه،ماستشدگیهايهویتهمهمینشکرانهاتفاقاً.بدهشکرانهشديراحتشرشازوکوبیدي

چیه؟گیریممیآنازايدرماکهچیزيآنیعنیخونبهایش،میردمیشودمیریختهکهذهنیمنخوناین

درتغییريیککدامهرکهبشوندکلیديابیاتتوانندمیابیاتاین.ردیگاستساده،اوبهشدنزنده،خدا

:گویدمی.آورندمیبوجودمابینش

2685مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

با چنان رحمت که دارد شاه هش
نَفْس کُش ؟: بی ضرورت، چون بگوید

ما،هوششاه،خواهدمیراماصالحهمیشه،استمهربانیمنبع،داردکهکرمیورحمتآنباخداکهگویدمی

پس.استهشیاريچیزهمهدر.استهشیاريچیزهمهوهشیاريشاه،ماشاهیعنی،هستیمهشیاريکههم

میکیبهرااینبکش؟رانفسگفتهچرا،بشودکشتهذهنیمنکهنبودالزماگر.نهایتبی؟داردرحمتچقدر

ماوقتی،استهویتهمدیدشبا،استهویتهمآنبا،گرفتهخودشاصلیمنِراذهنیمنکهکسیبه؟گوید

.استغلط،دانیممیزندگینشیبوخوببینشراخودمانبینش،داریمدردچون،داریمپائینهشیاري
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میشودمیکوچکذهنیمنوقتییابشودکوچک،بشودکشته،بشودمتالشیذهنیتمنبگذاربگوییماگر

؟استبدیااستخوبشودمیکوچکماازقسمتییک،شودمیتوهینمابهجمعدر،باشخوشحالگوییم

وبشودکوچکبمیردقسمتآنوندهیمجواباگر،بشودکوچکبایدداریمذهنیمندهدمیننشااستخوب

کنداروخاوعشقراماذهنیمنکهگویدمی،داشتیمغزلدرامروزکه،بشودکوچکذهنیمنکلیطوربه

:بلهکهگفت

1678مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که کند عشقِ عزیزش خوارمعزّت و حرمتم آنگه باشد

وقتی،تندمیمرگسويذهنیمناین،گفتهمخودشو.بمیردوبشودکوچکذهنیمنکهداردضرورتپس

میتیهوهمآنباچراشما،بزندضررشمابهکهکندمیکاريدائماًذهنیتانمندیدیدآیینهبصورتشما

،بلهنشویدهویتهمآنباولیبدانیدرحمتراضررشهر.برودبینازکهبزندضرراینقدربگذارید؟شوید

3051مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آمد مر تو را گردن زدنفضل چون نبودي فانی اندر پیش من

بایدماو،کندمیکارفیکونکنوقدروقضایعنی،قضاقانونکهلحظهایندراینکهبهاستمربوطابیاتاین

میگردنکشیو،دانیممی:گوییممیو،کنیممیقضاوتما،زندگیدستبهبسپاریمراخودمانوبشویمتسلیم

میراگیریشنتیجهولی.اینهاستوروباهوگرگوشیربهمربوطدانیدمیقصهاینو.منگوییممیو،کنیم

.هستجوريچهخدامقابلدرانسانکه:خوانیم

انتخابیکفقطداریمذهنیمناگرما.لحظهایندرنیستصفریعنینیستفانیخدایازندگیپیشِوقتی

اگر،بشویمفانی،کنیمصفرلحظهیکراذهنیمنلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیمبالحظهایندر،داریم

دردخواهیممیوشویممیبلنددردبصورتهرموقع،دردهاوترسبصورت،خشمبصورتبشویمبلندونشویم

.بزندراماگردنکهاستواجببنابراین،خداپیشنیستیمفانیکنیمایجاد

میرااین،خودمانانتخاببهشویممیفانیلحظهایندریاداریمانتخابتادوما،زدنگردنرامردآمدفضل

.کندمیلهراماانگورزوربهعصاریا.استعاقالنهاینکنیممیانتخابکهاختیاريمرگگوییم

،موالنابگویدخواهدمیچیزتاچنداآلنو
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3052مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کهال ءهجز وجه اوکُلُّ شَیاو،چون ن هستی مجواي در وجه

برویمتوانیممیمالحظهایندرکنیدتوجه،خداجنس،خداوجه،خداازغیراستمردنیچیزيهرکهقانوناین

همچونو.رفتنیبینازفانیبشویم،جسمبشویموبشویمبلنددردبصورتیابشویمچیزيباهویتهم،ذهن

ماچیزهمهشامل.شودمیهممابدنشاملبودنرفتنیبینازوبودنگذراوبودنآفلاین،ذهناینباهویتیم

.ماسالمتیدر،مارويگذاردمیاثر.شودمی

اووجهدر،نیستیاوجنسدرچونواوجنسازغیراستمردنیچیزيهرقرآنۀآیطبقکهگویدمیموالنا

بینممیمنلحظهایندردیگرعبارتبه.داريوجودنکنحسیعنی،مجوهستی،نیستیاوصورتدر،نیستی

ایندچاردانممیچون،گردمنمیوجودحس،هستیدنبالمن،ذهنیمندرپس،هستمذهنیمنجنساز

از،هستمشدهگشودهفضاياینبگویمو،کنمبازرافضابشومتسلیماگر،حاال.برومبینازکهشدخواهمقانون

ازاگر.بشومذهنجنسازیا،بشوماوجنسازتوانممیلحظهایندرپس.اووجهجنساز؟هستمکیجنس

ازدچارچون،بکنمهستیحسنباید،آفلینجنسازبشوماگر،بکنمهستیجستجويتوانممیبشوماوجنس

:استاشآیههماینبله.شدخواهمرفتنبین

88، آیه )28(قرآن کریم، سوره قصص

َھ إِالَّ ُھَو ۚ ُكلُّ َشْيٍء َھالٌِك إِالَّ َوْجَھُھ ۚ لَُھ اْلُحْكُم وَ «  ًھا آَخَر ۘ َال إِلَٰ ِ إِلَٰ »ُتْرَجُعوَن إِلَْیھِ َوَال َتْدُع َمَع هللاَّ

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

».فرمان اوست و همه به او بازگردانیده شوید

ماهستکنیممیفکرماکه،نیستاوجزخداییهیچ،خوانیممیذهنیخدايهمیشهماخوانیممیماکه

،پرستدنمیراخداپس،پرستدمیراباورهافقطکسیهر،ماستپرستشمورددرواقعماذهنیمنباورپرستیم

ۀبوسیلراخودمانکههمما،استشدنینابودکندتجسمذهنکهچیزيهریعنی،استشدنینابودچیزيهر

.شدیمشدنینابودکردیمتجسمذهن

یاجاودانگیجنسازیا،بشویمنابودشدنیجنسازتوانیممیهشیارانهانتخاببالحظهایندرکهکنیدتوجه

وتسلیمعدم،کندمینشدنینابودجنسازراماتسلیمکنید؟میانتخابراکدامشما.بشویمنشدنینابود

،خداذاتیعنی،اوذاتمگراستشدنینابودچیزيهر.کندمیشدنینابودجنسازرامامقاومتوستیزه
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گفتیمامروزکهاوفرمانچیزيچهاوستفرمانِ،فرمان.شویدمیبازگردانیدهاوبههمهو،اوستفرمانِفرمان

میما؟گذاردنمیچیزيچه،شودمیوارداودمو،شودمیبشوگویدمیاو،قضاستقانون،استفیکونکن

بودناوذاتجنسازکهحالتیدر،شویمنمیاوذاتجنسازما،شویممیشدنینابودجنسازوذهنبهرویم

آندچارذهنبرویمتا،دهیمانجامتوانیممیآسانخیلیراکاراینمایعنی،استهشیاريتکاملباموازي

.بشویماتمشقّ

درداینکهولو،بشویدتسلیملحظههربایدصورتایندراوست؟فرمانِفرمانواقعاًبگوییدتوانیدمیشما

؟بشویدبازگرداندهمرگازبعدخواهیدمیشمایابشویمبازگرداندهاوبههشیارانهتوانیممی.بکشیدهشیارانه

.داردشمابهبستگی

3053مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کُلُّ شَیء هالک نَبود جزاهر که اندر وجه ما باشد فنا
پس،نگیردراذهنیمنجنس،بگیردراماجنسبشودتسلیملحظهایندرکسیهریعنی.خداستزبانازاین

میشماخوب.شودنمیاوشاملَ،استشدنینابودچیزيهرکهقانوناینصورتایندر،بشودفانی،ذهنیمن

دچار،باشدسالمروحتان،باشدسالمچهاربعدتان،باشدسالمفکرتان،باشدسالمبدنتان،باشیدسالمتخواهید

درراشما،استشدنینابودچیزهمهکهقانوناین،بشویدهویتهمذهنبابرویدذهنچون.نشویدقانوناین

.شمابهدهدنمیامان،گیردمیفرا،گیردبرمی

3054مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زآنکه در الّاست او از ال گذشت
هر که در الّاست او فانی نگشت

هویتهمهستخدافقطکهاستجاییاال،گیردمیاهللالیالاهللاهمانازکهاال،االفضايبهرفتهاواینکهبراي

شدگیهویتهماگر.داریمشدگیهویتهمماکهایستمرحلهال،گذشتهالۀمرحلازبنابرایننیستشدگی

خواهندنابودچیزهاوءاشیاتمامقانوناینو.هستیمشدنینابودجنسازشدگیهاهویتهمآنخاطربهداریم

اینتويکهحالیدرو.هستیماوجنسازمانیستیمنابودشدنیجتسازبگویدخواهدمیما.شدخواهیم،شد

الازو،برویماالفضايبهتوانیممی،بکنیمراکاراینزودترچههراگرو.بشویمزندهاوبهتوانیممیهستیمتن

.بگذریمزود
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بودالفضايصحبتشاهمهاصالً.نیستمچیزهاجنسازمنکهاستاینانکارفضاي،الفضاياینگفتیمبارها

ببردراماکهکندمیلهدارداویاکنیدشالهبینیدمیکهانگوريهرکهکنیدمیشناساییداریدشما،ردیگ

منگوییدمیکنیدمیبینیبازراشدگیهایتانهویتهمهشیارانهشمایکییکییعنیال.االفضايبه،االفضاي

موهایماینمن،هویتمهماوباکهنیستمشخصاینمن،نیستماتومبیلممن،نیستمهمسرممن،نیستمپولم

مرکزدرتوانندنمیاینها،باشدباوريجورهرخواهدمی،نیستمباورهایماینمن،نیستمصورتماینمن،نیستم

:کهگویدمیو،کنیمالماکشدمیطولمدتیرااینها،باشندمن

االولالبابالطریقه،شریعهوالحقیقهحدیقهسنایی،

ااالسرایدرنرسیراهنروبیالجاروببهتا

اینجا،نرسیاهللالیۀخانبهنکنیتمیزراراه،شدگیهاهویتهمکردنشناسایییکییکییعنیالجاروببهتا

جنسازاشهمهکهکسیهراالستدرکههر، گذشتالازاواالستدرزانکه: گویدمی،گویدمیراهمینهم

.رفتنخواهدبینازدیگراونداردشدگیهویتهمهیچخداست

3055مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تندردّ باب است او و بر ال می هر که او بر در، من و ما می زند
بینۀفاصلبهبشودصفراینکهجايبهلحظهاین،استلحظهاینخدادرِ،لحظهایندرخدادرِبرکههرکسی،بله

ازشماراشترگویدمیموالنااوقاتگاهی،استتنگخیلیخدادرِ،ردیگخداستدرِ،بشودآگاهفکرتادو

،شدگیهاهویتهمدرهستیمشترمثلما.بشودالغرخیلیبایدشترکنی؟ردخواهیدمیچطوريسوزنسوراخ

باورهاياساسبرانسانهاما. آیدمیماازما،منِازاعظمیقسمتکنیدتوجه، ماومنگویدمیهیدربرکسیهر

دهوقتی. دهدمیکاذبدانشحسودهدمیکاذبامنیتحسگفتیمبارهاماو.سازندمیمایکمشترك،

تأییدآنهااینکهبرايدانم،میمنیعنیهستم،هویتهمآنهابامنکهباورهااینبههستندمعتقدنفرمیلیون

.استمااینهاپرستیم،میراباورهاجوریکهستیم،باهمماچونهستند،منپشتآنهاوکنندمی

باشگاهدانم؛نمیشود،میدرستدینشود،میدرستسیاستاساسبر:شودمیدرستچیزهمهاساسبرما،

دارند،مااینهادارند،دوستراخاصیتیمکهکسانیتمامشود،میدرستفوتبالتیمدانم؛نمیشود،میدرست

زبانازهمامروز. شودنمیوارداست،خدابابردآدم،این؛مامن،گویدمیخدادربرکسیهرکنید؟میتوجه

ازاست،عدمجنسازیعنیتندمیالبر.شنودنمیراماهاينالهواستکردهگوشدرپنبهخداکهگفتزندگی
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همبازهم،قسمتاینبله،. کندالراچیزهاهوشیارانهکندکارخودشرويبرودبایدهنوزاست،سایهجنس

:گویدمیکند،میتقویتراهاگفتههمین

2766مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

یاغیی باشی به شرکت ملک جونمردي و نگشتی زنده زوچون 
کُنبااست،درستقضاوتآنکند،میقضاوتلحظهایندرخداکهخواندیمگذشتهابیاتدرکهکنیدتوجه

خداشریکبنابراینپسکنیم،میقضاوتذهنیمنباهممااوقضاوتمقابلدرولی.استهمراهفَیکون

گردنصورتایندر،باشیذهنیمنبهزندهیعنینشوي،اواززندهوذهنیمنبهنَمیرياگرگویدمی. شویممی

این. ملکجستجويبهکنیمیشروعرا،خودتدانیمیخداشریککهحالیدرو.هستییاغیشوي،میکش

ادارهرامااوخرَدوبشویمتسلیمبشویم،زندگیباموازيبایدماعالمموجوداتبقیهمثلبدانیمبایدمالحظه

یعنیشرکتبشویم،خداشریکوکنیمقضاوتذهنیمندانشبامرتبلحظهایندریاغیصورتبهمانهکند،

. خدابهدادنقرارشریک

2767مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

چون بدو زنده شدي، آن خود وي است
شرکت کی است ؟وحدت محض است آن، 

وحدتاینواستاوخودهماناونهایتبیبهشدنزندهاینبشوي،زندهاونهایتبیبهبمیري،ذهنیمنبهاگر

محضوحدتبهوشديزندهاونهایتبیبهوقتی. کناروخراذهنیمنعشق،اینخاطربهگفت. استخالص

اوکنیمیفکرزند،میحرفاوزنیمیحرفاگرشدي،زندهاوبهاگرموقعآنیعنینیست،شرکتاینرسیدي

. نیستخدابهدادنقرارشریکیعنینیستشرکتاینکند،میفکر

2768مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

که نیابی فهمِ آن از گفت و گوشرحِ این در آینه اعمال جو
بهآید؟میزندگیخردازعملتآیاکنی؟میکارچهتوببینیببینی،رااینشرحخواهیمیکه،گویدمی

کنی،میمقاومتعملدریاهستی؟تسلیمهستی؟زندگیباموازيلحظه؟ایندرریزدمیزندگیخردفکرهایت

اینبهراجعگفتگوگفتگو،بهکنیمیشروعذهنتويتوانی،نمیآوري؟میوجودبهدرددهی،مینشانواکنش

بایدماآوردندرعملبراي. بیاوريدرعملبهرااینبایدشمانیست،اینشرحتوضیحاتاینتوضیح،واعمال

همماکند،میقضاوتاووگرنهبشویم،تبدیلاوبهمابشود،صفروبشودکوچکذهنیمنحقیقتاًبشویم،تبدیل
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زندگیخردبوسیلهبایدمازندگیمدتییکازپسیعنی. داشتنخواهددردجزاينتیجهاینکنیم،میقضاوت

حرف،حرف،زنند،میحرفهمهمردمنکند،مشغولگفتگوباراماما،ذهنیمنو. ماذهنیمننهبشود،اداره

ایندراونهایتبیازخردشدنجارينیست،اونهایتبینیست،بودن،استذهنیگفتگويحرف. حرفحرف،

کنید؟میتوجهنیست،ماعملوفکربهلحظه

2769مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بس جگرها گردد اندر حال، خونگر بگویم آنچه دارم در درون
گفتگوهايوهستندمشغولگفتگوبهمردمیعنیمردم،ازبینممیآینهصورتبهمنکهچیزيآنگویدمی

حقیقتاگراند،شدهزندهخدابهکنندمیفکرذهنی،تصوراتباو،دانندمیخدابهشدنزندهراخودشانذهنی

. شدخواهندناراحتخیلی،هستندحالیچهدرکهبدانندمردمکنم،بیانمنرا

4028مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بِه از آن زنده که باشد دور و ردمرده یی باشم به من حق بنگرد
ذهنیمنبهزندهکهاستاینازبهتربشنودراحرفهایمکند،نگاهمنبهخداوبمیرمذهنیمنبهاگریعنی

. استواضحکامال.کندردوکنددورخودشازرامنخداولی،دانممیبگویمکنم،مقاومتکنم،قضاوتباشم،

گشودهفضايایناززندگیخرَدازاستفادهباتسلیم،باهوشیارانه،بایدشماکهدهدمینشانهابیتاینهمه

بدهیدجانبمیرید،و،کندلهزندگیبگذاریدو،بشناسیدراانگورهایتانرا،یتانشدگیهاهویتهم،آیدمیشده

:بخوانمهمرااینبله،. بشویدزندهاوبهتا

723مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زآنکه مردن اصل بد ناورده ايجان بسی کندي اندر پرده اي
آنکهببینیدبایدحقیقتاشما، هستیمپردهدرهنوزولیکشیدیمزحمتخیلیکَندیم،جانخیلیماذهندر

اید،کردهانتخابکهاستادياینمخصوصانه؟یارسدمینتیجهبهدارد،کشیدمیزحمتکنید،میکهکارهایی

اینکنید،انتخابراموالناشماگویممیمندارد؟ذهنیمنکهاستاستاديهماویااستموالنامثلاستادي

جانخیلی. بیاوریمشمادیدمعرضبهراابیاتاینکهکشیممیزحمتهمهاینهمینبراياست،منپیشنهاد

بهشدگیهویتهمباکهراکبودهايشیشهآننتوانستیهنوزنشدي،خارجذهنیمنپردهازهنوزولیکندي

. بشوندبایدشناساییاست،کافیکاروتوجهتمرکز،مستلزمآنهابرداشتنبرداري،بوديزدهچشمت
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آخرواستکندنجانوگذاردنمیجاهیچاثريهیچکهبکنیمماايبیهودهکارهايیکشودنمیکنید؟میتوجه

،دارمگرفتاريدارم،ترسدارم،خشمهنوزکردمکارکندم،جانهمهایناستسالمشصتمنهنوزببینیمسر

اینکهبرايمتنفرم؛ترسم،مینزدیکانمازحتیمتنفرم،مردمازدارم،کینهدارم،رنجشدارم،شدگیهویتهم

است،نشدهکوچکذهنیتمننمردي،ذهنیمنبههنوزنمردي،هنوزبود،ذهنیمنبهمردنبود،مردناصل،

. ببینیدهمرازندگیبهشدنبزرگو.ببینیدراخودتانشدنکوچککارهاآنمطابقکهبکنیدبایدکارهاییشما

724مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بی کمالِ نردبان نآیی به بامتا نمیري، نیست جان کندن تمام
وزاريوگریهاي،نالههرکردیم،شروعنالهباامروزکنید،توجه. شودنمیتمامکندنتجاننمیريذهنیمنبهتا

کندنجانهمهاینهاام،رنجیدهمنهستم،خشمگینمناست،شدهظلممنبهکهذهنیمندربیدادوداد

بلندو،باشدنداشتهپلهکافیاندازهبهنردباناگرو.شدنخواهدتمامتوکندنجاننمیريذهنیمنبهتااست،

اینبدهی،ادامهبدهی،ادامهبدهی،ادامهبدهی،ادامهبایدشماکهگفتیمدلیلهمینبه. رسدنمیبامبهنباشد

بکنید،معنويورزشبایدشماکنار،بگذاريوبدهیدگوشسالیکماه،چهارماه،سهشماکهنیستچیزي

. بخوانیدموالناروزهربایدشمااست،الزمهممعنويورزش،استالزمجسمیورزشکههمانطور

همینهمموقعآنموالنا،معلمشویدمیموقعآنشدیدزندهنهایتبیبهواقعاکهبینیدمیکهموقعیحتی

همماو.استشایعبسیارجامعهدرذهنیمنمرضایناینکهبرايچرا؟بکنید،تلقینخودتانبهراهابیت

همرااشبقیهکنیم،ضعیفرامانذهنیمنتوانیممیماکنیم،کنریشهراخودمانذهنیمنبقایايتوانیمنمی

توکهرامانذهنیمنبقایايآنجامعهجامعه،بهرویممیوقتیولیبمان،آنجابروبگوییم،کنیمشیشهدر

خودشبهرامنکندمیشروعوبیرونپردمیکنندمیبازراچوبپنبهاین.کندمیتحریکشهی،استشیشه

. کنارنگذارموبکنممعنويورزشبایدبدهم،ادامهبایدپسافتم،میکندنجانبهدوبارهکشیدن،

754مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

رمزِ موتُوا قَبلَ موت یا کرامبهرِ این گفت آن رسولِ خوش پیام
منبهیعنیبمیرید،جسم،بهمردنازقبل:کهاستفرمودهگویدمیرسول،حضرتاینبرايبزرگان،ايیعنی

بمیرید،خودتاناختیاربهمردنازقبلبایدشماکهاستگفتهاین.گویدمیپیامخوشرسولآن. بمیریدذهنی
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بهشماخوب،بمیریم،مانذهنیمنبهخاك،زیربرویمتن،بهبمیریممااینکهازقبلفرمودندایشانیعنی

:بله. بپرسیدخودتانازاید؟کردهگوشحرفشان

حدیث
»ُموُتوا َقْبلَ اَن َتُموُتوا « 
»بمیرید پیش از آنکه بمیرید « 
:فرمایندمیایشانداشتید؟اختیاريمرگمردید؟ولیشنیدید،حتماحاال؟تاشنیدیداست،ایشانفرمایشاتاز

755مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

همچنانکه مرده ام من، قَبلِ موت
زآن طرف آورده ام این صیت و صوت

آنازغیب،طرفازوتن،بهبمیرداینکهازقبلاست،مردهذهنیشمنبهرسول،حضرتیعنیمن،کههمینطور

مردمذهنیمنازنهامآوردهورآنازهمهراهاپیغاماینمنیعنیاست،آوردهراهاپیغاماینوآوازهاینور،

. بگویدرااینخواهدمیرسید،منبهاینهاامداشتهراذهنیمناینکهنهام،گرفته

756مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دیدنِ هر چیز را شرط است اینپس قیامت شو، قیامت را ببین

رويهوشیاريیعنیایستادن،زندگیرويشدنبلندیعنیقیامتبشوي؛زندهزندگیبهبیاییبایدتوپس

زندگیشدنزندهاینوبشويزندهزندگیبهبمیري،ذهنیمنبهنسبتبکنی،راکاراینبایدبِایستد،هوشیاري

. استجهانبهمتکیاست،جهانباهویتهمهوشیاري،عنوانبهمایازندگی،االنچرا؟است،خودشروي

خودشرويتواندمی،استخداجنسازکهیزندگکهکنیمدركیعنیکنیم،دریافتماکهاستآسانخیلی

.آوردمیدردکاراینو،بشودمتکیآفلوحادثچیزبهنداردلزومیوبشودقائم

همبایدچراباشیم؟گذراچیزبهمتکیبایدچراخداجنسخدایی،هوشیاريجاودانه،چیزیکعنوانبهمایعنی

نشومقیامتاگرولیشوم،میقیامتمنپسبکشد؟خودشبهبایدراماگذراچیزچراگذرا؟چیزباباشیمهویت

کهراچیزهراین،استشرطراچیزهردیدنِ:گویدمی. اوبهشدنزندهیعنیقیامتببینم،توانمنمیراقیامت

. بشوياوجنسازبایدببینیبخواهی

:شودمیمهمبعديبیتصحبتاینبااالنو
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757مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خواه آن انوار باشد یا ظَالمتا نگردي او، ندانی اش تمام

جنسآنازتومرکزتانشوي،جنسآنازتایعنیاو،نگرديتاکهگویدمی. ذهنیمنیعنیتاریکی،یعنیظالم

نشاناینپس. باشدذهنتاریکییاباشدهوشیارياگرخواهدمیاینبشناسیش،بدانیش،توانینمیتمام،نباشد

راتاریکیکهوقتیتاکردیم،درستتاریکییعنیکردیم،درستذهنیمنآمدیماولماچراکهدهدمی

نورجنسازچونتاریکی،اینشناختو.شناختیمنمیکردیمنمیایجادراذهنرا،تاریکیایناگر.شناختیم

. نیستیمدیگرتاریکیاینکهشویممیمتوجه،شویممیجداوقتیهستیم،هوشیاريهستیم،

تادویادارد،وجودآسمانکهدهدمینشانکالغبینید،میراکالغشماآسماندراینکهمثلدرستعبارتیبه

شویم،میهویتهمآنهاباکهماهوشیاريفضايدرمافکرهايیادهد،مینشانراشانفاصلهآیدمیکالغ

. بینیممیراتاریکیاینو،شویممیآنهاگیرندهبردرفضايدفعهیکشویممیجداشود،میتاریک

تاریکیدرتوانیمنمیمادیگرعبارتبه.استچیروشناییکنیمدركتوانیمنمی،نشویمروشناییتاکهگویدمی

وکنیمرهاراتاریکیاینباید. چییعنیخدابهشدنزندهکهکنیمتجسمتوصیفبابمانیم،ذهنتويبمانیم،

. چییعنیبودنتاریکیوچییعنینبودنتاریکیکهدانیممی،ایمکردهشناساییقبالچون

شویدمیزندگیجنسازوشویدمیجداکهاالن.ایدکردهتجربهشدگیهویتهمودردصورتبهراتاریکیشما

کهشویدمیمتوجه،شویدمیزندگیجنسازوقتیو،ببینیدبتوانیدرازندگیکهکندمیکمکهمتاریکیآن

توصیفداشتیدذهندریعنیتاریکیدرکهفهمیدمیتازهشویدمیکهزندهو،داردفرقتاریکیبااین

. اینیعنیزندگیبهشدنزندهکردید،می

هوشیاريرويهوشیاريو،بشویدتبدیلبایدشماکهبگوییمخواهیممیها،کنیممیتوصیفداریمماهمهاالن

بهآسمانولی،دارداحتیاجآسمانبهزمینندارد،احتیاجچیزيبهخدابودن،یاهوشیاريچون،باشدمنطبق

هموهاوضعیتبهمادارند،احتیاجآسمانعنوانبهمابهماهايوضعیتکنید؟میتوجهندارد،احتیاجزمین

.ندارداحتیاجشدنجنسِازاست،بودنخدا. نداریماحتیاجیآنهاباشدنهویت

عنوانبهتوانیممیهممایعنیکند،نگاهوضعیتبهاینکهبدونبشودقائمخودشرويتواندمیزندگیپس

و.نباشدمهمهاوضعیتتغییرمابرايو.ببینیمذهنماندرراهاوضعیتتغییروبِایستیمزندگیپايرويزندگی

ما،نشودنوراینجنسازمامرکزیانشویمنهایتبیایننشویم،تبدیلاگرولی.نکنیمتغییرهاوضعیتتغییربا
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آنخواهکامل،یعنیتمامتمام،اَشندانیاو،نگرديتا. بشناسیمتوانیمنمیتوصیفبااش،بشناسیمتوانیمنمی

من. دادیمتشکیلذهنیمندادیم،تشکیلشبآمدیممااولکهاستبودهدلیلاینبهو. ظَالمیاباشدانوار

. راحتیبهبشناسیمراهوشیاريبتوانیمکهکندمیکمکذهنی

821مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

 ردن استشرطل مروزِ بعث، او
زآنکه بعث از مرده زنده کردن است

قیامتیابعثاینکهبرايبمیریم،ذهنیمنبهمااولکهاستاینزندگیبهشدنزندهیاقیامتروزشرطیعنی

. شویممیمتوجهمااست،سادهدیگراینها. استکردنزندهراخوداست،مردهکهذهنیمناز

822مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کز عدم ترسند و، آن آمد پناهجمله عالَم زین غلط کردند راه
است،عدمجنسازشدهبازفضايایناینکهبراياند،کردهگمراشانراهاینبرايعالمدرانسانهاهمهگویدمی

اووجهدروقتیکهگفتمیامروزترسند،میعدماینازونیستذهنیمنجنسازنیست،تاریکیجنساز

هستیم،ماشدهبازفضايکنید،میبازرافضاوقتیخالء،یعنیعدماست،مااصلعدماینمجو،هستینیستی

وجوداینکهمثلاالنداشتموجودمنگوییممیترسیممیما،شودمیکوچکذهنیمنکنیممیبازرافضاوقتی

تجسمذهنباماراداشتنوجوداالنچونچی،یعنیداشتنوجودکهدیدخواهیممدتییکازپسولیندارم،

شویممیکوچکترسیم،می. بشویمکوچکبایدترسیممیکهحالیدرولی،بشویمکوچککهترسیممیکنیممی

. نترسیدبشویدکوچکبایدترسحالدرشمایعنی

پناهآنواست،شمااصلاست،زندگیولیاست،عدمجنسازکهنهایتیبییکبهشویدمیزندهداریدورآناز

اینکهبراي،دیدیمغلطراراهولینداریمدیگريپناههیچزمین،اینرويدراستماپناهاوتنها. استشما

همچیزهاباگوییممیماچی،یعنیداشتنوجودکهدهندمینشانمابهآنهاداریم،شدگیهویتهمهايعینک

مقاومتدانم،میگویممیکنم،میقضاوتکهلحظههرداشتن،وجودیعنیذهنیمندارد،ذهنیمنبشومهویت

بگویدماذهنیمنواستعدماینبگویدمنبهاواگرگفتامروز. استعدماینداشتن،وجودیعنیاینکنممی

. شددادهتوضیحکافیاندازهاالنواالن،هستیعدمتوگویدمیکهاواست،کرماینگویممیمناست،ستماین

***پایان قسمت سوم *** 
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داشتیم صحبت می کردیم که طرح زندگی این است که اول تاریکی را در مرکز ما می گذارد و تاریکی را می 

و موالنا در این بیت می گوید که این عدم آن چیزي که . شناسیم، و هر چی که تاریکی نیست، آن زندگی است

کوشش کنیم مرتب ال کنیم، آن پس ما باید. تاریکی نیست، پناه ما است و مردم فکر می کنند تاریکی است

همیندنبالدوبارهبلی . چیزهایی که فکر می کنیم آن هستیم، و آنها در مرکز ما هستند و تاریکی ایجاد می کنند

:آیدمیموتقبلموتواسراینهاصحبت

3837مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کز پسِ مردن، غنیمت ها رسدموتُوا قَبلَ موت این بودسرِّ
اینبمیرید،خودتاناختیاربهیعنیخاك،زیربرویدوبمیریدتنبهاینکهازقبلبمیریداین،معنییاسرّپس

اینازدیگرصورتهزاروزیباییمثلعشق،مثلخالقیت،مثلشادي،مثلالهیبرکاتالهی،غنائمکهاست

:یماگفتهبارها. آیدمیمادستذهنیمنبهمردنازپسبرکات،

1216بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

دلزخیزدترمجانهزارانصدسِجِلوایماغیرونُطقغیر

مرکزازبرکتجورهزاراناشاره،وایماونوشتنوزدنحرفگفتن،گویدمیازغیر. استغنیمتهمهاینهاپس

همه. گیردمیقرارمادردسترسذهنیمنبهمردنازپسولی.خداستغنائمهمیناینهاو،شودمیپخشما

:استهمیندوبارههماینو. گیردمیقرارمااختیاردرذهنیمنبهمردنازپسیکتاییفضايامکانات

حدیث
»َتُموُتوا ُموُتوا َقْبلَ اَن « 
»بمیرید پیش از آنکه بمیرید « 
:بیتاینو

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر
. گرحیلهذهنیمناي،گذاردنمیاثرخدارويدیگريروشهیچوتدبیرهیچذهنیمنبهمامردنازغیریعنی

تویشبیتدوهمینکه،خوانممیبرایتانمثنويازکوتاهیقصهیکبفهمیمخوبرابیتدوایناینکهبراي

باشدقراراگر:کهگویدمیقصهکهببینیموبخوانیمراقصهبدهیداجازهو.استجهانصدربهمربوطوهست

یابخاراستصدربهمربوطقصه. بزنیمحرفذهنیمنبهوذهنبهنبایدما،بدهدمابهخودشبرکاتاینازخدا

صدرو. کائناتیعنیجهان. قلبیعنیمرکز،یعنیصدر.هستهمبامسماجهانصدر. جهانصدرگویدمیاینجا
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صفاینهاکهبوداینشرطشوبخشیدمیداد،میصلههمهبهبخاراحاکمکهراتمثیلاینو. خداستجهان

:گویدمی. خوانممیراقصه. نزنندحرفصبحهرروزوبکشند

3799مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بود با خواهندگان حسنِ عملدر بخارا خويِ آن خواجیم اَجل
سرورآنخويپس. خداستمنظورشمنتهیگوید،میرابخاراصدربزرگوار،سرورآنیعنیاجلخواجیم

میرفتاريخوشطالبانوخواهندگانمابهنسبتکهچیست؟خدایعنیکائناتدرهستی،جهاندربزرگوار

.نباشدهاشدگیهویتهموجزازونخواهیمذهنیمنباکهشرطیبهدهدمیبخواهیمکههرچه. کند

3800مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زر نثارتا به شب بودي ز جودش شمارداد بسیار و عطايِ بی

اگریعنی. استعادلواستبخشندهخداجورنهایتبیبه. شماربیبخششوداشتبسیاريعدلبنابراینپس

ماست،جفاينویسد،میدردالقلمجفّبارامازندگیخدااگرلحظهاین. ماستتقصیررسیمنمیزندگیبهما

زراینجادر. شدمینثارزندگیشببهتااشبخششازو. گوییمنمیبلهمالحظهایناینکهبراي،نیستماوفاي

.کنیممیبیانراخداوخودمانرابطهداریمولی،استبخاراحاکمهمینتمثیل. استزندگیبرکاتهمین

3801مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

افشاند جودتا وجودش بود، میها پیچیده بودزر به کاغذ پاره

میسخاوتمندياشتواناییتمامباقدرتش،حداکثرباوجودشتاوبودپیچیدههاکاغذپارهبهرازرهايسکه

کاغذپارهکهحالیدرپیچیده،نداکاغذپارهکهلحظهایناتفاقاتیعنیهاکاغذپارهبهرازندگییعنیزرپس. کرد

یکاليبگذارندراسکهکسییکاصطالحبهاینکهمثلدرست. ندارداهمیتزرواندمهممابراياتفاقاتوها

هوشیاريچونلحظهایندرهمما. برداردراکاغذپارهودوربیندازدراطالسکهشخصوبپیچندکهنهروزنامه

زرپس. کنیممیرهارازندگیکیفیتواستزندگیکهرااتفاقاطراففضايوگیریممیرااتفاقداریم،جسمی

بهبرسدگذاردنمیکی.رساندمیمادستبهتواندمیکهآنجاتادارد،وجودتاو،پیچیدهخداهاکاغذپارهبهرا

.زربهنهداریمتوجههاکاغذپارهبهاشهمهاینکهبرايجوري؟چهما؟
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3802مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ضیا، بِدهند بازآنچه گیرند ازهمچو خورشید و چو ماه پاکباز

میمنعکسگیردمیهرچهکهچهاردهشبماهندارد،شدگیهویتهمهیچکهماهوخورشیدمانند: گویدمی

کهکندمیهميااشارهبنابراینپس. دهندمیپسدوبارهوگیرندمیروشناییازهرچهو. کندنمیجذبکند،

اینکهبدونوبشویمچهاردهشبماههممااستخورشیداگراوکهگرددمیایندنبالگردد؟میچهدنبالخدا

بله؟. ماپاكدلازخیزدمیترجمانهزاراندارد؟چهنورآنگفتم. کنیممنعکسکائناتبهکنیمتلفرااونور

3803مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خرابزر ازو در کان و، گنج اندر خاك را زربخش که بود؟ آفتاب

اثردرکهاستخاكتمثیلش. رساندمیماگوشبههمراخودشپیغامموالناهابیثوحیثاینتويببینید

اثردربنابراینپساستخرابهدرهمگنجو. بودندمعتقدقدمازمین،زیردرشودمیدرستطالآفتاب،تابش

منبههرچهیعنی.استزرکاناینو،شویممیزندهاونهایتبیبهو،رسیممیحضوربهمازندگیآفتابتابش

میماو،شودمیدرستمادرزندگیمعدنیعنیزرمعدنزر،کاناین،شویممیزندهاوبهومیریممیذهنی

. بشویمخرابهذهنیمنبهنسبتماکهدهدمینشانراخودشموقعیزندگیمعدنما،درزرمعدناینکهدانیم

است؟درست. بشویمجنگلبهتبدیل.کنیمخرابراپارك

3804مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا نَماند اُمتی زو خایبههر صباحی یک گُرُه را راتبه
ازگروهیهیچکهطوريبهراگروهییکدادمیمستمريوظیفهصبحیهرگویدمی. ناکامنومید،یعنیخایبه

کهببینیماما. دهدمیهمانسانهابهدهدمیرااشروزيجهانایندرچیزيهربهخداپس. ماندنمیناکاماو

چیست؟شرطش

3808مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زر نخواهد هیچ، نگشاید لبانشرط او آن بود که کس با زبان

فقطموجوداتتمامبین. نزندحرفذهنشبهیعنیزبانشبهکسیکهبودآنهمشرطش. داشتشرطیکفقط

بودآنشرطش. زندمیمعنیبیهايحرفروانشناختینیازوشدگیهویتهمروياززبانشباکههستانسان

کهاستاینبدهدمابهرازندگییازرهايسکهآنوبشودخوبخدابامارابطهاینکهشرطپس. نزندحرفکه
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رااینمنبهگویدمی.هیچنخواهدزر. نخواهیمیعنینزنیمحرفروانشناختینیازهاياساسبرذهنیمنباما

ساکتنزنیم،حرفماکهاستاینخداشرطپسنزنیم،حرفنکنیم،بازهمرالبمانیازبانبله،بده،راآنبده،

.باشیم

3809مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ایستاده مفلسان، دیواروشحوالیِّ رهشلیک خامش بر 
میردجهانصدرکهجاییوبایستنددیوارمثلبشود،خاموشذهنشیعنیانسان،مورددرباشندخاموشبلکه

دیوارمثلیعنیدیواروش،بایدماشود،میرداولحظهاینازلحظه،اینازشود؟میردکجاازجهانصدرشود،

رامافکرو،شودمیردماسرازفکريیکلحظههرچوننیست،آسانکاراینوبایستیم،لحظهایندرساکت،

رادردهابایدکرد،الوشناختراهاشدگیهویتهمبایدکرد،بایدتمرینکند،میجذبراماکَند،میجااز

خداقانونوزند،میحرفماذهندر،باالآیدمیهاشدگیهویتهماینازیکیلحظههرانداخت،وشناخت

.ماگیریمنمیهمچیزيوندهد،چیزيتوبهنباشیلحظهایندردیواروشاگرکهاستاینهم

3810مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زو نبردي زین گُنَه یک حبه مالهر که کردي ناگهان با لب سؤال

کرد،میسوالذهنشباچونبده،راآنبده،رااینگفتمیکرد،میسواللبشبااشتباهادفعهیککسیهر

افزونیظناینذهنم،باخواهممیچیزيمناگروکند،میگوشدرپنبهخداگفتامروزکهگناه،اینبخاطر

دریعنیهستم،آگاهفکرتادوبینفضايبهلحظهایندرشدمساکتوقتیپس.خواهمنمیرااومنواست

میچیزيیکزنم،میحرفدارمذهنباپسکنم،سواللبمبااگر.دهدمیزرمنبهاووبینم،میرااوگذرش

ذهنمبامنام،آوردهدرتوصیفبهرازندگییااست،توصیفیچیزیکیااست،جهاناینبهمربوطکهخواهم

. چیستزندگیدانمنمی

میتوصیفشماکهنیستچیزيآنشاديچیست؟شاديدانیدمیاصالشمابده،شاديمنبهخدایاگویممی

خوبدیگر،باشمدلخوشدیگر،بخندممنیعنیشاديگوییدمیشماچه؟یعنیشاديگوییممیهمبعدکنید،

بشود،موفقمابچهبشود،بزرگماخانهبشود،زیادپولماینکهبهرسیممیشوید؟میدلخوشوقتچهشما

چونهمماوداد،نمیآنهابههیچیزدند،میحرفاگرکهبودگناهیاینپس.بهتربیشترچههرکهرسیدیم

.بگیریمتوانیمنمیخداازهیچیزنیممیحرف
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3811مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اشمنْ صمت منْکُم نَجا بد یاسه
اشکاسهخامشان را بود کیسه و

راذهنشکسیهرگویدمیکهاسترسولحضرتفرمایشهمینخدا،قانونیااوقانونیایاسه،کهگویدمی

کهآنهاییفقطباشند،خاموشذهنیهايمنکهبوداینقانونشبود،ایناشفایدهکرد،پیدانجاتکردخاموش

میکه،استحدیثهمانهماینبله،گرفتند،میرااوکاسهوکیسه،بودندکردهخاموشراشانذهنیمن

:گوید

حدیث
»َمْن َصَمَت َنجا « 
»هر که خموشی گُزید رستگار شد « 

صفروذهنکردنخاموشوتسلیملحظه،ایندرخموشیگُزیدنازمنظورشد،رستگارگُزیدخموشیکسیهر

فرمایشاتپسشود،میرستگارآدمآنبکندخاموشراذهنشوبشودتسلیمکسیهراست،ذهنیمنکردن

.هسترسولحضرت

3818مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یک فقیه از حرص آمد در فغاننوبت روز فقیهان ناگهان

ودادبهکردشروعداشتحرصکهبسازفقیهیککند،بخششبدهد،صلهخواستمیفقیهانبهکهروزي

بنابراست،هایشدانستهمرکزشدریعنیاست،هویتهماشدانشباکهاستانسانیفقیه،اینجادروبیداد،

کسیهرنیست،مذهبیفقیهلزومافقیهاینبنابرکند،میعملآنهاطبقبردهند،میدستورآنهاکهچههراین

:استشعراینجزواست،پرستباوراست،هویتهمباورهایشباکه

3819مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ها بسی، چاره نبودکرد زاري
گفت هر نوعی، نبودش هیچ سود

هم،فقیهاینکند،میگوشدرپنبهبله،شنود،نمیاوراماهاينالهچی؟داشتیمهمشعردرکرد،نالهبسیار

.نداشتسوديهیچولیبگیریماواززندگیبلکهکردیمبسیارينالههستیم،هویتهمماندانشباکهمایعنی

.یداکردهتجربهنظرمبهرانَجاصمتمن: قانوناینشماو
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3820مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناکس اندر صفّ قوم مبتالروز دیگر با رگُو پیچید پا

باخواهیممیکهاستذهنیمنترفندهايهمهاینهامریضی،بهزدراخودشنشد،فقیهانصفدرکهدید

روزیابعدلحظهاینبنابرپسبگیریم،آرامشبگیریم،شاديبگیریم،چیزيیکخداازذهنیمنترفندهاي

نبود،چالقپیچید،راپایشها،پارهکهنهکهنه،وفرسودههايجامهبابعد،دورهیکبعد،وقتیکدیگر،

.نشستمریضهاصفدروپایین،انداختراسرشیعنیناکسمریضی،بهزدراخودشنبود،شاهیچی

3821مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ها بر ساق بست از چپ و راستتخته
پاستتا گمان آید که او اشکسته

بردستمازکاريهیچمنگوییممیزنیم،میماکهزد،چلفتیپاودستبهزد،پاییشکستهبهراخودشیعنی

میگولهمخداکنیممیفکردهیم،مینشانآنطوريراخودمانهستیم،عالمهمهزرنگحالیکهدرآید،نمی

پاست،شکستهاینکهکندفکرخدا،جهان،صدرتااست،شکستهپایمکهپایش،ساقبهبستراهاتختهخورد،

.بدهدزراوبه

3822مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

روز دیگر رو بپوشید از لُباددیدش و بشناختش چیزي نداد
گفت،خواهدهمینبرايشناسد،میراماهايحیلهوذهنیتدبیرمختلفهايحالتخداپسشناختش،دوباره

پسندارد،اثرخدارويدیگريروشوتدبیرهیچترفندها،اینبهوذهنیمنبهمردنازغیرخواندیم،همقبال

.شناختشدوبارهکشید،نَمدیاپوشاند،پشمیلباسباراسرشبعدروزنداد،اوبهچیزيوشناختودید

3823مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از گناه و جرم گفتن هیچ چیزهم بدانستش ندادش آن عزیز

زدهحرفاینکهازبمیریم،ذهنیمناینبهمگربکنیم،کاريهرشناسد،میراماخدایعنیشناختش،دوباره

درهنوزبودشدهحرفشسببکههمچیزيآنولیبودزدهحرفنداد،اوبهچیزيهیچبود،جرمشاینوبود،

.کردمیامتحانرامختلفیروشهايداشتذهنیمنوظاهرلحاظبهفقطبود،دلش
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3824مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چونکه عاجز شد ز صد گونه مکید
چون زنان او چادري بر سر کشید

بیوهبینوکشیدسرشچادرشد،زنرفتمخالف،قطببهرفتبعدشود،نمیدیدبردکاربهحیلهجوريهر

.نشستزنان

3825مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سر فرو افکند و پنهان کرد دستدر میان بیوگان رفت و نشست

بدهد،پولاوبهشود،میردآنجاازجهانصدرکهکردمخفیچادرزیرهمدستشوهابیوهپیشرفتاینبنابر

شویم،میلطیفمخالف،قطببهرویممینشد،ماطغیانگريقطبآنهاموقعبعضیحاالپوشانیم،میهمما

.بازاستذهنجنسازمانلطافتمنتها

3826مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ايدر دلش آمد ز حرمان حرقهايهم شناسیدش، ندادش صدقه

دردیگر،دفعهاینواست،ذهنیمنهماندیدشناخت،راماهمبازخداموردایندرشناخت،جهانصدردوباره

میمیلیواشیواشاالنذهنی،منعنوانبهمادلدرفقیه،همیندلدرشد،پیداحرارتیوگرمییکدلش

.مردنبهکند

3827مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که بپیچم در نمد، نه پیش راهخواهی، پگاهرفت او پیش کَفَنْ

آن،پیشرفتاست،مردهونداردپولکهکسیوکفنخریدبرايکندمیجمعپولکهاستکسیخواهکفن

کفنمنکهفهمدمیاووجهانصدرراهسربگذاروبپیچنمدبهمرامیرم،میمصنوعیهمینطورمنکهگفت

.کنیممینصفداریممیبراندازد،میراسکهآیدمی،ندارم

3828مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا کند صدر جهان اینجا گذرنگرهیچ مگشا لب، نشین و می

.بشودرداینجاازبیایدجهانصدرتانگوهیچیوکنپنهانراخودتهمان،
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3829مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زر در اندازد پی وجه کفنبو که بیند مرده پندارد، به ظن

رااینحاالبخریم،کفنتابیندازدزراینبنابرندارمکفنپولوم،امردهمنکندفکربشود،ردبیایدکهشاید

.کنیممینصفداریمبرمی

3830مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جوچنان کرد آن فقیر صلّههمهر چه بدهد، نیم آن بدهم به تو

نمد،بهپیچممیباشد،گفت،بودچیزهاجورایندنبالکههمجوانعامفقیرآنوکنیم،مینصفبدهدچههر

.بلهجهان،صدرراهسربرگذارممی

3831مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

معبر صدر جهان آنجا فتاددر نمد پیچید و بر راهش نهاد

.شدردآنجاازجهانصدرباالخرهگذاشت،جهانصدرراهدراست،مردهاینکهنمددرپیچیداینبنابر

3832مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دست بیرون کرد از تعجیل خودزر در اندازید بر روي نمد

.کردبیرونعجلهبارادستشنمدزیرازبود،نمردهکهاینونمدرويافتادوانداختزراینبنابر

3833مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دلهتا نهان نکند ازو آن دهآن صلهخواه تا نگیرد آن کفن

ندهد،چیزياوبهوداردبرراسکهاعتماد،قابلغیرآدمیعنیدلهدهاینوبرنداردراسکهآنخواه،کفنآنتا

.بلهرا،سکهاینبرداشتزودي

3834مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سر برون آمد پی دستش ز پستدستمرده از زیر نمد بر کرد 

هماوودید،رااوجهانصدرودستشباآمدبیرونهمسرشکرد،بیرونرادستشنمدآنزیرازمردهاینبنابر

.بیرونآمدنمدزیرازکهدیدرامرده
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3835مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اي ببسته بر من ابواب کرمگفت با صدر جهان چون بستدم؟
کهاستممکنروزيیکهممابله،بستی،منبهراکرمدرهاييهمهکهبالخره؟گرفتمتوازکهدیديکهگفت

کمابیاوریم،فراهمراذهنیمنبهمردناینمقدماتهمظاهربهولو،بمیریمبایدحقیقتاکهبیفتیمفکراینبه

،شخصاینهبرداشتدستبازیهاحقهدیگرآنازاینها،وهستمردنوهستکفنصحبتبالخرهگفت،اینکه

رااسمشاقالً،دهدمیانجامهمزرنگیبا،دهدمیانجامهمذهنیمنباحاال،استراهییکاینفقطکردهفکر

وگرفتمتوازدیدي: کهگویدمیخدابهتازهاآلنبله،کردهپیداراراهشوشنیده

3836مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

از جناب من نَبردي هیچ جودلیکن، تا نمردي اي عنود: گفت

کشتیراخودتهمظاهربهولوتو،نگرفتیبخششیهیچمنآستانه،مندرگاهازنمرديتاگرستیزهاي: گفت

شماکه،باشدهمذهنیمنباحتیمردنفکریعنی،افتاديفکراینبهفعالً،نمداینزیر،کشتیرااتذهنیمنِ

وببیندراماکهاین.استایزديبخششآغازخودشاین،نداردوجودمردنازغیرراهیهیچواقعاًکهکنیدفکر

. بیندازدچیزي

3837مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ها رسدکز پس مردن، غنیمتسرِّ موتُوا قَبلَ موت این بود

بهبمیریدراستیراستکهاینازقبلبمیرید:گویدمیکهاینرسولحضرتفرمایشاصطالحبهاینراز: گویدمی

خالقییتاصیل،آرامشاصیل،شادي. رسدمیمادستبهزندگیغنایم،ردیممکهاینازپسکهاستاینجسم،

.دادیمنشانبارچندامروزکهبمیریدکهاینازقبلبمیریدبله. اصیل

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گردر نگیرد با خداي، اي حیلهغیر مردن هیچ فرهنگی دگر

هیچ،عملهیچ،روشهیچ،ذهنیمنبهمردنازغیر. باشیمخواندهباردورابیتاینکهخواندیمراهااینهمه

. کندمیگوشدرپنبهبکنیمکاريهر.ندارداثرخداروي،کردامتحانراهمهفقیهایندیدیمکهاینکماتدبیري

وخودشسويبهبردمیرامامرامرباگفتیمو،مافریادودادیعنیتشنیعگفتیم،ماخشمما،زارينالیدن،
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منآیاچیست؟جریانکهاینفهمیدنباوشکرباروییخوشباخودمانانتخابباماکهاستاینکاربهترین

. نیستیممااینداریمذهنی

متالشیاویا،کنیممتالشیراذهنیمناینما،رضایتباشکرباخوشروییباماانتخاببایازوربهخواهدمیخدا

مبیاوریبهانه:گفتمیغزلاولبیت.کنیممعطلماکهاین.داردالزمراما،بیرونبیاییمما،فیکونکنباکند

وخودماختیاربامنبخواهماگراتفاقاً.کندمیگوشدرپنبهاوبیاورمبهانهوبنالممناگر: کهگفت،کنیدمیتوجه

اینکهاینازآورممیعذر،کنمحفظراذهنیمن،بیاورمعذرکهاینجايبه،بمیرمذهنیمنبهخودمانتخاببا

مقابلدرراخودمدانشوکردمقضاوتوکردم مقاومتو،کردمدرستراذهنیمنو،داشتمفهمیبدهمه

. کردماشتباهسالهفتادسال،شصتکهاینولوکردماشتباهمنکه.خواهممیعذراینازگذاشتمخدادانش

هااینازکدامهیچکنیمیامتحانراخودتزرنگیمختلفهايجنبهکهذهنیمنايیعنیگرحیلهايحالهربه

.ذهنیمنبهمردنمگرندارداثرخداروي

3839مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یک عنایت بِه ز صد گون اجتهاد
جهد را خوف است از صد گون فَساد

موقعهر.شویممیتسلیمیعنی،کنیممیگشاییفضاماکهشودمیمانصیبموقعی، ایزديتوجهیعنیعنایت

هستموقعآنو،شودمیبازمازندگیبهایزديپايایزدي،توجهم،کنیمیبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضا

صدو،باشیداشتهذهنیمنکهاستاینازبهترتوجهیچنینیکگویدمی. گیریممیقرارارتباطدراوباکه

گونهصد. بکنیاستمعمولواستاستانداردمثالًکهکاريهروکنیعبادتهی.ذهنیمنباکنیکوششگونه

فسادگونهصدآفتدچار توذهنیمنهايجهداینکهاینبراي. کوششوسعییعنیجاایندراجتهاد. اجتهاد

.کردخواهدفاسدراراهایندیگرشدگیهویتهمیک.است

چیزيیکسويبهذهنیمنباترسباخشمبااگرشما. کندمیفاسدراهدفوسیلهگویندمیاصطالحبهیعنی

گونههراینبنابر.شدخواهدفاسدبدوسیلهاینوسیلهبهمقدسچیزآن،استمقدسآیدمینظربهکه،رویدمی

خردباشدهبازفضاياین،کنیمبازرافضاماکهاستاینراهشتنها.استفسادآفاتمعرضدرذهنیمنجهد

.کوششوسعیبهکنیمشروعذهنیمنباببنديرافضاکهایننه،کندکمکمابهزندگی
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3840مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تجربه کردند این ره را ثقاتوآن عنایت هست موقوف ممات

بهراجعامروز. شودمیشروعگشاییفضاازاختیاريمرگ. استاختیاريمرگموقوفایزديتوجهآنیعنی

کنگشاییفضالحظهایندربیاشما: کهگفت. استمهمبسیارکهراخواندیمبیتآندوبارههماختیاريمرگ

اتهشیاريبدزد،راخودتمنیتاینازقسمتیصورتایندر،بیندنمیاتذهنیمنتسلیموگشاییفضالحظه

. استاختیاريمرگیامماتراهاینوبیرونبکشرا

کههاییآدمیعنیثقاتموالنا،مثلهاییآدمراراهاینگویدمی.ماستاختیاريمرگموقوفخداعنایتپس

باوربایدما،زندمیراحرفاینموالناوقتی.اندکردهتجربه،اندشدهزندهزندگیبهکرد،اعتمادهاآنبهشودمی

میفکرکهچیزيهمانبه،میرممیدارمامهستیبهآیدمینظربهمننگوییمما،نکردیمتجربهکهاینولو،کنیم

.بشودصفربایدآنمیري،ببایدتوستهستیکنی

3841مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

عنایت نیز نیستبلکه مرگش، بی
عنایت، هان و هان جایی مایستبی

بهگفتهخدا،بمیریدگویدمیاوکهمرگی. انسانیهرمرگیا،گرددبرثقاتبهتواندمیشینمرگش،بلکهجااین

.استطورهمینهمواقعاً. شدنخواهدایزديکمکبدونایزدي،عنایتبدونذهنیمناین،بمیریدذهنیمن

وقضاحکموقضایعنیقدروقضاقانونباکاراینو،بیرونیعللنهدهدمیجاناودم:دانیممیدیگرماامروز

توجه،استایزديتوجهبهموقوفمامرگپسما،کردیممرورامروزراهمهراهااین،گیردمیصورتفیکونکن

ایزديتوجهبدونیعنیعنایتبدون:گویدمی. استگشاییفضابهلحظهایندرماانتخاببهموقوفهمایزدي

.استمشخص.نایستیجاهیچ،باشمواظبیعنیهانوهان،گشاییفضابدون

3842مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بی زمرُّد کی شود افعی ضَریر؟آن زمرُّد باشد این افعیِّ پیر

افعیبگیري،افعیجلوياگربودندمعتقدقدماکهاستچیزيزمرد، ذهنیمنیعنی پیرافعی، کوریعنیضریر

تسلیمراخودت: گفتگفتیم،اآلنهمین.استزمردواقعدرتسلیمگشایی،فضااینکهگویدمی.شودمیکور

، گویدمیراهمینهماین. بدزدذهنی مناینشدهکورکهحالیدرخودتازچیزيکنبازرافضامزد،دامبهکن
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عنایتکهشدهگشودهفضايبدونواستپیرافعیذهنیمناینواستزمردشدهگشودهفضاياین: گویدمی

؟استدرست.کندمیگیجگزد،میراتونباشدکور.شدنخواهدکورتوافعیاین،داردایزدي

هاي گنج حضور در تلگراملینک متن کامل برنامه
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