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20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
هرگز نیاید بر سمادان که دود گولخَنمی

ور خود برآید بر سما، کی تیره گردد آسمان؟
ضیاکز دود آورد آسمان چندان لطیفی و 

خود را مرنجان اي پدر، سر را مکوب اندر حجر
و غَزابا نقشِ گرمابه مکن، این جمله چالیش

گر تو کنی بر مه تُفو، بر رويِ تو بازآید آن
ور دامنِ او را کشی، هم بر تو تنگ آید قبا

پیش از تو خامانِ دگر، در جوشِ این دیگ جهان
بس برطپیدند و نشد، درمان نبود الّا رضا

بگرفت دمِّ مار را یک خارپشت اندر دهن
سر درکشید و گرد شد مانند گویی آن دغا

زد دم به دمآن مارِ ابله خویش را بر خار می
سوراخ سوراخ آمد از خود را زدن بر خارها

حیل، خود را بکشت او از عجلبی صبر بود و بی
گر صبر کردي یک زمان، رستی ازو آن بدلقا

!خارپشت هر بال خود را مزن تو هم، هالبر 
جاء الْقَضا ضاقَ الْفَضا: ساکن نشین، وین ورد خوان

فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین
اي همنشینِ صابران افْرِغْ علَینا صبرَنَا

رفتم به واديِّ دگر، باقی تو فرما اي پدر
رسان هر دم سالمِ نو ز مامر صابران را می
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز20شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

برنامهتا770ازپسولیم،اخواندهشمابرايقبالًراغزلهااینازبرخیبفرماییدمالحظهاستممکنکههمانطور

.کنیمپیداتريگستردهوترعمیقبینشو،کنیمبررسیتريعمیقسطحدرراغزلهااینتوانیممیماامروزه

یکفقطماکهزمانییکتا،استترکنندهبیداربسیارمثنويابیاتباحاضرحالدرغزلیاتاینترکیببعالوه

شماوکردمعرضبارهاکههمانطوربنابراین.کردیمنمیصحبتبیشترساعتیکشایدوخواندیممیغزل

همینبهاستمهمخیلیتکرارپس.جدیدابیاتتا،دانیممیکهاستابیاتیتکراردربیشترماپیشرفتدانیدمی

وبدهیدگوشراهابرنامهکاملبطورشمااگر.کنممیترکیبمثنويابیاتباراغزلهااینوکنممیتکرارمندلیل

.شمابیداريبراي،باشدکافیشمابرايبرنامهدویابرنامهیکاستممکنبگذاریدوقت

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
هرگز نیاید بر سمادان که دود گولخَنمی

یکوداریمحمامییک:کهگویدمیداردوبرد،میبکارراحمامتمثیلراحماموگولخَناسمکهبینیدمیموالنا

دودشانو،کردندمیدوداینهانتیجهدرو،نبودخوبزیادحمامهاتوناینسوختکهدانیدمی.هستحمامتون

تمثیلاینحاال.بکندآلودهراآنکه،کندمیتهدیدراآسمانداردخودشنظربهگولخناینوآسمان،بهآمدمی

مختص،استانسانبهمربوطکه افتادهاتفاقی،دیدخواهیمغزلدرکههمینطورانساندرانسان،بهبردمیرا

بهرفتهوشدهجهاناینواردهوشیاريیاخداامتدادبصورتانسانکهاستاینازعبارتآنو،استانسان

یابوده،منفکرشایدفکراولینگفتیمهمبارهاو،فکرهاباشدههمانیدهیاشدههویتهمذهندروذهن

تصویریکچیزآنو،گویدمیاصطالحبهراچیزیکدوهرمنومناسمکهشدهمتوجهبعد،بودهماناسم

.سازدمیفکرهاباشدنهویتهماثرردکهاستذهنی

اضافهخودشبهودرآوردهفکربصورتمختلفچیزهايمنمالفکربوسیلهوگرفتهیادرامنمالفکرازپسو

بعنوانمایعنیکردن،درستراهمانیعنیهمانیدن.استهمانیدناسمشکاراینکهگفتیمبارهاو،کرده

چیزاینو.هستیمآنکنیممیفکرکه،کنیممیدرستچیزيفکرهاازمانذهندرخداامتدادیاهوشیاري

کردیمدرستما،شدهدرستجدیداًکهاستچیزي،استحادثذهنیمنو،استذهنیمنهمینجدید
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براي نشویمبیداراگرومدتیبرايولی.داردفرقخداستامتدادواستقدیمکهمااصلبا،هوشیاريبعنوان

.استجدیدساختاریعنیذهنیمناینکندمیفکرو،خوردمیگولانسانهمیشه

اولیهدیدآنبنابرایندیدشعینکشودمیچیزهاهمانفکربصورتچیزهاباشودمیهمانیدهانسانوقتی

بیندمیبدوزند،میشچشمبهراهمانیدگییاشدگیهویتهمجدیدهايعینکودهدمیدستازراخداگونه

آنازتوانیممیماکهآیدمینظربهشدههویتهمچیزهايبهتبدیلهوشیاريازانسانمرکزکهدیدایندرو

رازندگیخودتوانیممیمثالً،بگیریمرازندگیهايکیفیتتوانیممیشدهمامرکزکهشدههویتهمچیزهاي

داردارزشوخوردمیزندگیبدردکهچیزيهروبگیریمخوشبختیبگیریم،امنیتحسبگیریم،شادي،بگیریم

.بگیریم،استمرکزماندرکهچیزهاهمانازتوانیممی

بهودهند،نمیراهاکیفیتآنمابهآنهاچون،کندمیایجاددردچیزهااززندگیخواستنیعنیخواستنجوراین

یاپدرمانمادرمان،داریمانتظارمثالًکنیم،میدرستدردوشویممیجداذهنیتصویریکبصورتماتدریج

زندگیخواهیممیهمراچیزاین.دهندنمیهمراچیزآنبدهندمابهچیزيیاکندخوشبختراماهمسرمان

.رنجیممیمادهندنمیاینهاولیکنیمزیادتررامان

هانگرانیاینرود؟میکجاخشماینرود؟میکجارنجشاینرنجیدیمماوقتیکهبپرسیدشمااستممکناالن

؟رودمیکجاایننیایددستبهاستوابستهآنهابهمانظرازمانزندگیراهاشدگیهویتهماستممکنکه

شرازبایدماروزيیک،مادرشودمیذخیرههمههااینرود،نمیجاهیچاینها؟رودمیکجاتنهاییحساین

.شوندمیمامرکزهمهااینکنند،پیداشفابایدهااینبشویمراحتاینها

کهماستخودواقعدرذهنیمناینکهذهنی،مننامبهکردیمدرستجسمییکماکهبینیممیبنابراینپس

دردقدرآنوکندایجاددردذهنیمناینکهاستاینخداطرحولی.آندرراهوشیاريکردیمگذاريسرمایه

ذهنیمناینکهبشویممتوجهبعد؟کشیممیدردچراماکهپرسیمبباالخره،کنیمتحملنتوانیمماکهکندایجاد

درستآسمانیکبنابراینودربیاوریمذهنیمناینتويازراخودمانکنیمشناساییراذهنیمنایناست،

.کنیم

ازتربزرگوالیتناهیفضايایناندازهبهشویممیبیرونآییممیذهنیمناینتويازماوقتیکهدانیدمیشما

می ترتیباینبهپس.درونآسمانآسمان،است،سماءاسمشآنداد،جايشودمیآندرراچیزهمهکهآن

ولشحصمشاعمدهکهراماديمرکزایناجزايتدریجبه،کنیممیدرستماديمرکزیکاول آییممیما:شود
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که کوچکذهنیتصویراینبهنسبتدورریزیممیوقتیو،دوراندازیممیراآنها،کنیممیشناساییاستدرد

.شودمیبینهایتآسماناینوشود،میبازمادروندرآسمانشویممی

می بازشماآسمانردهخُیکوقتی:کهگویدمیکنیددقتخوباگرشود،میمشخصموالناشعرمعناياالنحاال

یاتسلیماثردرآسمان.کندبازتواندنمیذهنیمنراآسمان.شودمیبازچجوريآسماندانیدمیهمشما،شود

هم،استزندگیخودهملحظهاینبگوییمیا،لحظههریعنی،شودمیبازمادروندرلحظهایناتفاقپذیرش

.هستیمجزوشهمما،استاتفاقش

شاملمانوضعیتمان،وضعیتوهستیمبزرگآسمانیکلحظهایندرماکنیمنگاهخوباگرواقعدرپس

راخودمانبخواهیماگر،آسمانبعالوهولحظهایندراستبعدمانچهارواستمانفکرهاياست،مانجسم

بازآسمانیکازموالنابنابراین.بشودبازآسماناستقرار.شدهکوچکوشدهجمعآسمانفعالً،کنیمتعریف

مقاومتیاوکنیمیایجاددرداالنوبودهدردمحصولتکهمنذهنیمناي:گویدمی،کندمیصبحتشده

،استلحظهایناتفاقمقابلدرهممقاومتکند،میایجاددردمقاومتیهرکهمقاومتت،الگوهايبوسیلهکنی،می

.کنیمیتهدیدیا

یا،هستیمهویتهمآنباوداریمماکهاستچیزيیکدادندستازبراساسهمیشهذهنیمنتهدیدات

هر:کهگوییدمی،کنیدمینگاهتانذهنیمنبهشدهبازآسمانبعنوانشماپس.نیاوریمدستبهاستممکن

جنگهمانتهدیداجرايتهدید،تهدید،تهدید،دانیدمیکن،گرمراتهدیدبازاروکن،جنگخواهیمیچقدر

بیزنساینآقاگویندمی،کندمیبیزنسکسییکمثالً.استدردمابرايمحصولشذهنیمنو،جنگاست،

.استپولگویدمیاست؟چیمحصولش

.استدردنتیجهسرآخرکهکنیدمیپیدابعداست؟چیذهنیمننتیجهخوب،خیلیاینکهپرسدمیبعد

حسادت،مثلهستند،دردهستند؟چیاینهانگرانیاضطراب،مثلترس،مثلخشم،مثلرنجش،مثلدردها

،داریممانهمهکهداردمرکزشدررادردهااینکهکسیهربنابراینپس.هستنددرداینهاگناه،احساسمثل

برویمتوآنمااگربنابراینپس. رامارا،آسمانکند؟میتهدیدوقتیکندمیتهدیدراکی،کندمیتهدیدیادائماً

همذهنیمنوهستیمآسمانمابینیممیکنیمبازخردهیکراآسماناگرکننده،تهدیدذهنیمنشویممی

.کندمیتهدیدراماو.ماستازجزوي
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منوشماذهنیمنکند،نمیفرقی،دیگرذهنیهايمنوتانذهنیمنبهکنیدمیروآسمانبعنوانشماپس

ولیکشیديرااشدستیترمزکهاستاتومبیلیمثلدرستذهنیمنهرکنند،میدودهمهدیگرذهنیهاي

بهاگردارد،مقاومتوستیزهاینکهبرايکند؟میدودچراکند،میدودودهیمیفشارگازرويگذاشتیراپایت

قضاوتکند،میمقاومتداردوجودذهنیمنزمانیکهتا.هستیداینطوريکهدیدخواهیدکنیدنگاهخودتان

دهند،میگیر،دارندکارچیزهمهوکسهمهباتقریباً،دارندبیشتريدردکهشدیدذهنیهايمنکند،می

هستندتنهاخودشانمثالًخودشانبرايیاکنند،میپخشرادرددرد ایجاد می کنند، کنند،میایجادمقاومت

دردهماوبرايباشندهمکسیپیشاگرو،کنندمیایجاددردخودشانبراي،بدفکرهايآیدمییادشانیکدفعه

دهند،می

چقدرهر:کهگوییدمیخودتانذهنیمنجملهازذهنیهايمنبهکلیبطوراصالًکنیدمیروشماپس

دهی،میدستازرااینکهکنی،میتهدیدکنینمیکههمجنگ،استجنگتوشغلچون،کنجنگخواهیمی

چهینامبتنهاشود،میچهباشینداشتهراکسیشود؟میچهشديمریضاگررود،میدستازهمسرت

آید،نمیهستممنکهآسمانیبهتودوداینبدانولی،بگوهیراکارهااینشود؟میچهبشويبیچارهشود؟می

سماء،برنیایدهرگز

اینودروندرکنیدبازراآسماناگروکنید،بازراآسمانتوانیدمیشماکهبگویدشمابهخواهدمیموالناو 

وزندگیخردبهشما،بشودبزرگآسمانچقدرهرو،شودمیکوچکذهنیمناین،بشودبزرگ،بشودبزرگ

دردهایشباذهنیمنو.کنیدنمیتوجهآندردهايوذهنیمنحرفهايبهدیگر.شویدمیمجهززندگیشادي

پذیرشباشماکهگویدمیشمابهداردیعنیدهد،میتوضیحراایندومبیتدرکند،جمعراآسمانتواندنمی

شمادرد،استساکتشماذهنموقعایندر،کنیدبازلحظهایناتفاقاطرافدررافضابایدلحظهایناتفاق

.هستیدناظرحاضریک،هستیدحاضرشمااست،ساکت

ماو.کنیدمینگاهداریدشمااینکهبرايتواند،نمی،کندحملهشمابهدردهایشبابخواهدشماذهنیمناگرحتی

،کنیدنگاهراذهنیمندردهايوباشیدناظرباشیدحاضرشماوقتی:کهگوییممیداریمهماالنودیدخواهیم

ووایستیدوسطش،برسانیداتمامبهراخشموبشویدخشمگیناینکهبجايیکدفعهشوید،میخشمگینمثالً

آسمانیکذهنیمنازجداشماو،شودمیخشمگینداردتانذهنیمنکهبینیدمی،کنیدنگاهفقطکنید،نگاه

ناظر،حضوربعنوانکنیدمینگاهداریدشماچونشودمیمتوقفهمانجاخشماین. نشویدتوانیدمیو،هستید
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دستازمرکزشماو،کندمیاولیههوشیاريآنجنسازفوراًراشمافضاگشاییوتسلیمچون،زندگیبعنوان

بینیدمیدرستو،کنیدمیپیدافوراًراداده

دودکنی،ایجاددردخواهیمیتو:کهگوییدمیتهدیدازپروجنگازپرذهنیمنبهاالنشمابنابراینپس

.رسدنمیمنبهتودود،آسمانبعنوانکنممینگاهراتودارممنکهبدانتوکنی،آلودهرامنآسمانکنی،ایجاد

کندمیتشبیهیا،اینکهبهزندمیتمثیلرااولیهشدگیهویتهماینموالناغزلطولدربدهمتوضیحرااینو

تیغیجوجهاین.گیردمییکدفعهرامشدتیغیجوجهیکماست،تمثیلماررود،میداردماريیککهاینکهبه

وسطشیا،گیردمیرادمش،کندشکارراماربخواهدتیغیجوجهوقتیودارد،تیغچون،استدرداستواضح

خاراشهمهیعنیشودمیردگگرفتراماردموقتیتیغیجوجهو. دهدمینشانواکنشماراینوگیرد،میرا

.باشیدداشتهاینجاتا.شودمی

ایجاددردیکدفعهاست،زندگیمارمار،بعنوانجهانایندرچیزيباشویممیهویتهمآییممیوقتیهمما

کهتیغیجوجهاست،بچههنوزتیغیجوجهاینبعدنیستند،جانبههمهواندکوچکدردهااولشوشود،می

شویممیمتوجهمایکدفعهشودمیکهجمع.شودمیجمع،هوشیاريبعنوانگرفتههمراماردم،شودمیبزرگ

کنیماستفادهزندگیخرداز،کنیمصبر،کنیمبازرافضااینکهبجايما.استدردکنیممینگاهکهراطرفهرکه

وتیغی،جوجهخارهايبهزنیممیراخودمانکنیم،میشکایتشویم،میخشمگیندهیم،مینشانواکنشما

.خوردمیراماتیغیجوجهوشویممیجانکمیاکشیم،میراخودمان

کنیدمینگاهشمااالنشدهجمعگرفتهراماهوشیاريدمتیغیجوجهافتاده،مابراياتفاقهمانبنابراینپس

اینگویدمیموالناقرآنآیهازاستفادهبابعداًوکجاست؟تیغیجوجهسراینولیاستدردجاهمهکهبینیدمی

پنهانبعداً،گیردمیرامادمشودمیظاهر.شودمیپنهانبسیارزوديولیشودمیظاهریعنی.استخناس

.گردیممیبیروندرآدمیکدنبالماکرد؟ایجادکیراگرفتاريایندرداینشد؟چیآقاگوییممیماشودمی

.شماستدردهاياینشماست،دروندرتیغیجوجهاینکهکندمیثابتشمابهامروزموالنا

آوردمیبیرونراسرشتیغیجوجهوقتیاوقاتبیشترباشیدحاضر،باشیدآمادهشماکهاستایناشچارهو

شکایتماکهموقعیفقط،کندایجادبیشتريدردتواندنمی،ببینیدشماآوردمیبیرونراسرشوقتی،ببینیدش

،کنیممیایجاددردشویم،مینگرانشویم،میاسترسازپرشویم،میخشمگیندهیم،مینشانواکنش،کنیممی

.زنیممیهایشتیغبهراخودمان
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یکازپستیغیجوجه،بردمیکاربهرازندگیبیرتدوکردمیصبروشدمیساکتاگرماراینگویدمیاگر

مرتب،دهیممیانرژيبهشمرتبماچونولی.کردمیرهاراماذهنیمناینیعنی.رفتمیکردمیولمدتی

کسیاگرکند،میترمیمراخودشتیغیجوجهبنابراین،کندمیایجاددردگیرد،میبکاررامافکرهايآیدمی

شروعدردهااینمدتییکازپسبگیرد،گازبیشتر،بگیردگازتیغیجوجهنگذاردو،کندتماشاراتیغیجوجه

.شدیمگذاريسرمایهدردهاایندرماودادن،پسراشانانرژيکنندمی

فضايبهتبدیلانرژيهمین،دادنپسراگرفتهانرژيکنندشروعماهايشدگیهویتهممادردهايوقتی

درمابینهایت،مانیستیم،جایی،نیستیمخداپیش،هستیمتیغیجوجهاینتويمایعنی.شدخواهدبینهایت

موضوعاینهمشدهگشودهآسمانبصورتولی،بینیمشنمیذهنیمنبعنوانماوشدهپنهانذهنیمنهمین

.خداکمکبه،زندگیکمکبه،کنیمآزادراخودمانیعنی،برسانیمعملبهتوانیممیهم،دانیممیرا

کمکشمابهکهآوردمیبوجوداتفاقاتیهمیشهآمدهدوبارههماینجادرکهقضاقانونکهدانیدمیرااینهاشماو

لحظهاینکهیعنیاتفاقبهتریناطرافبنابراینپسبشوید،خالصتیغیجوجهیاذهنیمناینازشماتاکند

شفاراشماخودشدموفَکانکُنباخدا،کنیدمیبازفضاشما،آوردمیبوجودزندگیخردیاقضاو،افتدمی

بازآسمانکهشدخواهدسببکاراینبدهیدادامهتهدیدبه،کنیدمقاومتوکنیدستیزهبخواهیداگر.دهدمی

مفصلشتوضیحاتغزلکهافتادهمابراياتفاقیچهکهدهدمیتوضیحداردبعديبیتوبیتاینپس.نشود

.است

بشویمزندهاالناینکهبجايگیریممیرازندگیزندهانرژيماکه.ماستدردایجادتواناییدر واقع گولخَنپس

راحمامدانآتش،راحمامتونیاراگولخَنوگذشتهدردهايدرکنیممیگذاريسرمایه،کنیمزندگیوآنبه

بشودتسلیمبکند،راکاراینروزيیکبایدکسیهرو.دهیممیادامهرادردایجادیعنی،داریممینگهروشن

:کهبگویداشذهنیمنبه،کندبازراآسمان

گویدمیو،کندمیقضاوتخدالحظهایندراگرکنی،میقضاوتلحظهایندرخدابجايتو،هستیگرستیزهتو

مایعنی. استفضوالنهتوقضاوت،کنیقضاوتنبایدتو،کندمیکارمارويفَیکونکُنباو،داندمیاوو،دانممی

.کنیمیایجاددردگیري،میرافَیکونکُنجلويوهوشیاريبعنوانگوییممیمانذهنیمنبه
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1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

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

منضرربهفَیکونکُنگرفتی،رافَیکونکُنجلوي،بیایداودممقاومتباگذارينمیتودانیم،میرااینمادیگر

بعنوانمنروي،بینیممیمنراتوستیزهوتوتهدیداتوتودودکهبدانولی،کنیمیتهدیدهیتواست،

شود،میایجاددروندرگفتیمکههمانطورآسماناین.ندارداثرآسمان

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

ور خود برآید بر سما، کی تیره گردد آسمان؟
کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا

جمعآسمانماینذرهیککنداثر،کردمبازمنراآسمانهستم،آسمانکهمن،تودودلحظهیکاگرگویدمی

برسدمنبهدودتخوردهیککهکنیدوداستممکنچنانتوهاموقعبعضییعنی.شدنخواهمتیرهمن،بشود

توجه.بیاورمبیرونراآسمانتوانممیدوبارهمن،آوردمبیرونتوازراآسمانمنچونولی،هستمآسمانمنکه

بهمربوطگویدمیراانسانشده،درستدودازموقعییکآسماناینکه.گویدنمیراآسماناینابیاتاینکنید

.استانسان

دیوماشاهنامهدر،هستشدههویتهمالگوهايدرداطراف،کندمیایجاددردشودمیهویتهمآیدمیانسان

دیوباشد،باورهاباماهايشدگیهویتهمتواندمیسیاهدیوداریم،سیاهدیوسفیددیواطراف،داریمسفید

چجوريکهبخوانمبرایتاناینجاراشاهنامههفتمانوخحداقلروزيیکبایدمنو.باشددردهاتواندمیسفید

داردیکیکنیمتوجهنجاایاگرو.بکشدوکند،پیداغارتويراسفیددیوهفتمانوخدرشودمیموفقرستم

توياینهادربیاید،آفتابتاکندمیصبر،بشودغارواردخواهدمیوقتیرستمکه،کندمیهدایترارستم

دردتوانندمیکهالگوهایییعنیاول،کشدمیراغاراطرافسیاهدیوهايآنبعددربیاید،آفتاب،استشاهنامه

رااینهابایدهمشما.بردمیبینازراآنها،کنندمیحفاظتراآنوکنندمیکارسفیددیوبراي،کنندایجاد

.ببریدبینازکنیدشناسایی

،درآمدهآفتابپس،هستعظیمیچیزیکبینیدمیبعداً،شودنمیدیدهاولبینید،میشودمیغارواردبعد

نشودبیدارسفیددیوتایعنیکند،میبیدارشوبیندمیراسفیددیوو.بیندمی.استروشنیعنیدرآمده آفتاب



# Programگنج حضور771برنامه شماره 771

10: صفحه

شماگذشتهدردهايیعنی،کندمیحملهشمابهداردکهراتیغیجوجهایننبینیدو،نباشیدبیدارتاشمایعنی

.استدادنششفاواقعدرهمکردننابود.کنیدنابودشانتوانیدنمینبینید

پاياینهمیشهیعنییزداننامبه.زمینزندمیوگیردمیکشتیشود،میگالویزاوبایزداننامبهرستمدوبارهو

تواندنمی،شودنمیمجهزحضورقدرتبهیعنی،اوقدرتبهتاشدهساکتماجهنمو،هستماجهنمایندرخدا

ایرانپهلوانانبیناییدوايجگرشخونکهدانیدمی.دربیاوردرااوجگرخنجرشباوبزند،زمینراسفیددیو

.کیکاووسجملهازآنجادرند،اشدهکورکه،استزمین

صهقاینو.بشودآزادکنیممیحملماکهدرديدرد،جگرازبایدهستیمماکهانرژيآنکهدهدمینشاناین

بکشندفوراًراسفیدشاندیوخواهندمیمردمنیست،سادگیاینبهاستانوختاهفتکهدهدمینشاندارد

موالناکههاییراهنماییاینباولی،کنیمکارخودمانرويکنیمتمرکزباید،شودنمیعجلهاینباودارند،عجله

:گویدمیپسقضیه،شود،میآسانکندمی

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

ور خود برآید بر سما، کی تیره گردد آسمان؟
کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا

دوددرداطراف،کردهایجاددردآمدهانسان:کهاستاینانسانباانطابقشوانسانمورددربیتاینمعنی

کهاندفعالفکرهاسريیکدردایناطرافماداریمدردوقتییعنیغبار،وگردیمگویمیهاموقعبعضیهست،

آنمرتب.کنیممیحملدردوکنیممیپخشدردوداریمدردببینیمتوانیمنمیماراما،کنندمیگیجاینها

هردرخودتاوضاعبهبکنینگاهو،باشیکردهبازرادرونآسماناگرولی.کنندمیگیجراماالگوهاآنودردها

شمابهشماذهنیمندود،باشدقويشماناظرحضورو،باشدشدهبازدرستآسماناگرکهدیدخواهیلحظه

.کنیدمینگاهشماوکندمیدودچیزيیکآنجاهوشیاري،بعنوانرسدنمی

وبشویدگیجنکنیدنگاهاگرشود،میبزرگترشماآسمانو. شودمیتبدیلاشانرژيمرتبکنیدمینگاهچونو

شمادردیعنی،سفیددیوشکمبهرودمیآیدمیآنورازکهزندگییعنیگیرد،میراشماانرژيبشوید،آنقاطی

صبرصبر،ناظر،حضورتنهانهوتسلیم،طریقازلحظهایندرشماناظرحضورپس.شمادردسازالگوهاياینو

.استالزمداریمنگهراحالتاینکه
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.بینممیدارممنچونرسدنمیمنبه،نبینممنکهتوکردندودوتودردایجادگوییدمیداریدشماپس

تواندنمیراآسمانيهمهدیگر،رسدمیمتردهیکبرسداگررسد،نمیباالهاباالآنگولخَندودکههمانطور

کههمهاین، ضیاءولطیفیچندانآسمانآورددودکزدرآوردم،توتويازراآسماناینمنکهچراکند،آلوده

توشدم،جداتواززیاديمقداراالن،توباوتو،شکمدربودمزمختقبالًشدملطیفوبینممیراتوودارمنور

استوسیعقدرآنآسماناینولیرا،اینبینیممیدارم،توستدرقسمتمیکهنوز،هستیمنازقسمتیهم

دودداريتوکهبینممیوهستمناظر،هستمآگاهدارمهوشیاري،االندارمنوریعنی،استروشنقدرآن

تووبدهیغذاآنهابهکنی،تقویترادردهاکنی،حملهمنبهگذشتهدردهايبادوبارهخواهیمیتوکنی،می

.کنممینگاهدارممن،گذارمنمیمنکنیایجاددردهمدیگرانبرايخواهیمی

آنرامنبکشییعنیتوي،ازکهبلدمدوبارهمن،بیاوريباالخیلیرادودتدوبارهوبکنیشلوغبخواهیاگرو

ایندوبارهگرفتم،یاددیگرراتسلیموفضاگشاییاین،بیرونکشیدمتوازراخودمچونمن،مقداريیکتو

.استاینانسانمورددراشمعنیابیاتاین.ببنديراآسمانگذارمنمی،کنممیایجادکشممیراآسمان

:گویدمیاستایناست،قرآنآیهبهمربوطآسمانآورددودازاینکهبهراجعاما

11آیه،)41(فُصّلَتسورهکریم،قرآن
»ّىثُمتَوإِلَىٰ◌ اساءّمالسیهخَانٌوافَقَالَدضِلَهلْأَرلاویاائْتعطَواأَونَاقَالَتَاکَرْهینَأَتَیعطَائ«

فرمانبردار : گفتند. ناخواه بیاییدخواه یا: پس به آسمان و زمین گفت. سپس به آسمان پرداخت و آن دودى بود
.آمدیم
وبصورتوآفریدهراانسانخدایعنیاست،انسانبهمربوطاینوبوددوديآنوپرداختآسمانبهسپس

راآسمانکندمیشروعشودمیسالمانهشتتاهفتمااینکهازپسخدادرآورده،دودبصورتراخودشانسان

اینطرحشخداپسشویم،میدرددچارنیستیمبلدچونونیستیم،بلدماکنیممیمقاومتالبتهماکهدرآوردن

سالدهاولیهسالهشتآناتفاقاً،ندارداشکالیکنیمدودماو،بشودبستهآسمانسالششپنجتاکهاست

.شودمیبستهکامالًآسمانکهاستبعداً،نشدهبستهخیلیهمماآسمانو،نیستزیادخیلیمادوداولیه

راآسمانشخواهدمیخدا،استجهانایندرانسانکهمدتییکازپسیعنیسپساین،سپس:گویدمیپس

بهسپسهستیم،آسمانهمما،استآسمانخودشیعنیرا،بینهایتشآسمان،کسیهربراي،بیاوردبوجود

ازراآسمانوقتیدرآورد،دوداینازراآسمانیعنیگفتزمینوآسمانبهپسبود،دوديآنوپرداختآسمان

بهبایدیعنیبیایید،ناخواهخواهخدا،گفتمابهبعدساده،ذهنیک،آسمانیکشدیمماشد؟چیدرآورد،دود
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هردراستشخصیهربهمربوطقرآنآیهایندیگربعبارت. باشیدتسلیمبایدلحظههربدهیدگوشمنحرف

بازآسمانشگذاشتشدهوشیارکسیهرم،اکردهبازیاکنمبازخواهممیراآسمانمنکهگویدمی، ايمرحله

.کندبازخداراآسمانکهبدهیداجازهبایدوگرنهشدهبازکهشد

:کهگفتندفهمیدهانسانهايولیکنید،بازراآسمانبایدزوربهخواهیدنمیبیایید،خوشزبانبهخواهیدمیگفت

هرشمابلهخدایا:گفتاینازبعدشدهسادهذهنشوشدهبازآسمانشکهکسییعنی.هستیمبردارفرمانما

مقاومتیهیچما،خودتبیانبرايکناستفادهماازشما،لحظهاینباموازيوهستیمتسلیممافرماییدمیچه

توکهدانشیمگر،نداریمدانشیهیچو،هستیمتوباموازيما،نداریمقضاوتما،کنیمیقضاوتتوچوننداریم

مقاومتوکردیممیقضاوتودانیممیکهگفتیممیوبودیمدودکه ماوضعیتآن،دهیمیمابهلحظهاین

ایندرموالناو.نههستند؟اینطورهمهآیا. کردیمبازراآسماناالن،دیگرگذشتآنکردیممیدودوکردیممی

:گویدمی. گویدمیراهمینبیتسه

4470بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

اش از اضطرارعاقالن، اشکسته
عاشقان، اشکسته با صد اختیار

پرستباور،باشندعقلبیواقعاًاینکهنهحاال،دارندذهنیمنهنوزکهآنهاییعاقالن. تسلیمیعنیاشکسته

خودشاننظربههستند،ناراستدانستهمثالًنهگویند،میدروغنهولی،هستندهویتهمباورهاباهستند،

ودارندذهنیمنیعنی.هستندعاقالنهااینکنند،میعملکنند،میفکرکنند،میحرکتباورهااینمطابق

پرستشراآنهاواستباورهایشانکههمهایشاندانستهاستممکنحتیاست،هایشاندانستهمثالًعقلشان

ولی.باشنداینهاوصادقوراستگوکامالًاستممکنآدمهااینو،باشندخوبیخیلیباورهايهااین،کنندمی

.نداریمايچارهگویندمی،ناچاربهاست،ذهنیتسلیمشانتسلیماند،شدهتسلیمزوربهعاقالن

توانندمیکههاییراهآنمیلبادانستهعاشقانیعنیدارند،اختیارهزارانحالیکهدراندتسلیمعاشقاناما

باورضایتوخشنوديبارالحظهایناتفاقپذیرشلحظه،ایندرهستندتسلیمو،کنارگذاشتندراآنهابروند

هستندجداعاقالن. هستندیکیاوباعاشقانچون کردندقبولرادانمنمیمنوداندمیزندگیاینکهشکر

.کنندمیحرکتباورهابراساس
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بوجودآسمانشانهابعضی،بیاوردبوجودراآسمانخواهد میدوداینازکهاستدرستخداکهبینیممیماپس

ماست،دینمطابقکهمارفتارفکر و ولیآقاگویندمیکنند،نمیبازراآسمانهابعضیشوند،میعاشقآید،می

یکیخداباواقعدرو،کنیدمیدود،داریدماديمرکزشماکهاستایناشکالتان؟مثالًماداریماشکالیچه

یکیخداباو،شدیدمیآزادذهنازبایدمدتییکازپسشماکههوشیاريتکاملقانونمطابقنیستید،

ایناشکالتان،نیستیدیکیاوبا،نیستیکتاییشمادین،فقطداریدباوريدینیکشمانکردید،راآن،شدیدمی

:گویدمیبله؟است،

4471بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

اندعاشقانش، شکّري و قندياندعاقالنش، بندگانِ بندي
حرکتکنند،میفکرهمخوبیخیلیباورهايمطابق،پرستندباورولیدارندذهنیمنکهآنهاییعاقالن

کسانیعاشقاناما.هستندباورهاهمینبندهستند،زندان،هستندبندتويولی،هستندبندههااینکنند،می

شادي،باشدکردهبازراآسمانآدماگر،آسماناینتويبراي اینکههستند،شاداینها،اندشدهیکیخداباکه

یکداردباورهاایناعتباربهبستگیعاقالناینخرد.هستخردهست،امنیتحس،هستآرامشهست،

هايواقعیتباخواندنمیاصالً،شودمیمعنیبیاعمالشانوفکرها،افتندمیاعتبارازباورهااینکههستموقعی

.گذاردمیفرقعاشقانوعاقالنبینپس.خواندنمیهمخودشانزندگیبابیرون

،آوردمیبیروندودازراآسمانخداکه،کردهدرستآنبراساسراغزلاینموالناکهراآیهآنکهکنیدتوجه

کردهمقاومتباشد،ندادهاجازهاگر،بیرونبکشددودشازتسلیمباراآسمانخداکهبدهداجازهبایدکسیهر

درستبنظرراکارهاخیلیوداردپرهیزهمنوعیبهکهگرچهکند،میدودهنوزآدمآن،باشدکردهستیزهباشد،

:گویدمیرااین. نیستیکیخدابافقطولیکندمیکارهمه،کندمیعبادت،کندمی

4472بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

ائْتیا طَوعاً بهار بیدالنائْتیا کَرْهاً مهار عاقالن
اگریعنی.بیاییدناخواستهوخواستهبایدشما.کنممیبازراآسمانمن:گفتآیهآندرچی؟گفتپس

یعنیکرهاًائتیا:کهگویدمیهمینبرايپس.آییدمیدردباکهنهاگرآیید،میخوشزبانباکهبیاییدخواهیدمی

،استعاقالنکنترلابزارووسیلهیا اصطالحبهافساریعنیمهاراینواقعدرمقاومتباکراهتباکردناطاعت

:استاشترجمههماین.استعاشقانبهارچیست؟وجودتمامباورغبتباومیلباکردناطاعتاما



# Programگنج حضور771برنامه شماره 771

14: صفحه

از روي کراهت و بی میلی بیایید، افسار عاقالن است، 
.اما از روي رضا و خرسندي بیایید، بهار عاشقان است

کهرامثنويبیتاینخواندیمهمقبالً؟استچجوريوضعتاناالنشماهمینجادربپرسیدخودتانازشماخوب

3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر
ازبیاوردبیرونراآسماناینخدااولوهلهدرکهگذاریدمیویدمیرمیذهنیمنبهداریدخودتانمیلبهشما

انجامرادرستکارهايایندارمکهمنکهاستاینهمتانبهانهکنید،میمقاومتکنید؟میمقاومتنهیاشما،

.نیستآسمانگشودنپرستیباوروپرستیرفتار.استپرستیرفتارو،استپرستیباورآننهدیگر،دهممی

آنبهو،بیندمیرامرکزشدردفضايآدمشودمیبازترآسمانچههر،کندبازراآسمانبایدکسیهرپس

منشد،نخواهمآلودهمنکهبدانکنیمیایجاددردهیکنی،میجنگهیکنی،میتهدیدهیتو:کهگویدمی

.هستیمنازجزئیتوو.کنممینگاهراتودارم

چههر،بشويکوچکتوروزبهروزکهاستاینبرقرارو،هستیمنازجزئیتوکهدهدمیتوضیحامروزبعداً

شود،میتروسیعآسماناینتوشويمیترکوچکچههریا،شويمیترکوچکتوشودمیتروسیعمنآسمان

.نیستمتوفهمیدمآسماناینخردازاستفادهباوآسماناینگشودنبااالنمنو

اینکهمثلوتوخارهايبهزدممیراخودممنوبوديکردهایجادخاروبوديگرفتهرامندمتواولکهآن

هاآدمچرادیگر،گذشتآنکردممیهالكراخودمدادممیادامهخردهیک،کردممیهالكراخودمداشتم

بهراخودشانلحظههرواستزیادنقدرایتیغیجوجهاینهايتیغاینکهبرايبکشند؟راخودشانخواهندمی

پس. بلهاست،درددیدشاناست،غلطدیدشان.کهنداردفایدهزندگیدیگرگویندمی،زنندمیتیغآنبهتیغاین

.فهمیدیمرااولبیتاینمعانی

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
هرگز نیاید بر سمادان که دود گولخَنمی

تیره گردد آسمان؟ور خود برآید بر سما، کی 
کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا

:گویدمیبعد
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20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

خود را مرنجان اي پدر، سر را مکوب اندر حجر
و غَزابا نقشِ گرمابه مکن، این جمله چالیش

ذهنیمنوفکرهاباشدههمانیدهآمدهیعنی،گرفتهتیغیجوجهرادمشماربصورتکهانسانیبهکندمیرو

ودخنکن،اذیتراخودتگویدمی. رسدنمیجاییبهوکندمیتالشداردذهنیمندیدبراساسوکردهدرست

سنگ،یعنیحجرمکوب،سنگبهراسرتنکن،اذیتراخودتقدرآنمندوستايیعنیپدر،ايمرنجانرا

يافایدههیچکاراین،بکوبدسنگبهراسرشآدمکهبطوريکردنبیهودهکارهايیعنیکوبیدنسنگبهراسر

واستهمینطورهمذهنیمنکارهايو. دهدمیدستازراعقلشهم،شکندمیسرشهمیواشیواشوندارد

.استسرخوردگینشان

یشهرازو،کدامهرهستندزندگیجنسازبداننداینکهبجايوکنندمیازدواجهاانسانوقتیکهکنیدنگاهشما

در،بگیرندخالقیتحسوبگیرند،هویتحسبگیرند،آرامشوبگیرندشاديزندگیبهشدنوصلباخودشان

زندگی،فکرزندگی،انرژيبگذارندو،باشندخالقکنند،خوبهمراخودشانحال،کنندایجادشاديجهاناین

.خواهندمیخوشبختیخواهند،میزندگیمقابلطرفازکنند؟میچکار،بریزدشانعملوفکربهزندگی،برکت

.استیأساست،ناامیدياست،بزرگیسرخوردگیدرواقعاینو

وبخواهی؟زندگیآدمهاوچیزهاازکهکنیامتحانخواهیمیچقدرگویدمیگوید،میراهمیناولمصرعو

صحبتاالنها،حمامرختکندرقدیم.ذهنیمنهمینیعنیگرمابهنقشباشود،میمنجرستیزهبهاینهايهمه

مثالًهاحمامرختکنایندرکهگویدمی.زدهراهااینورختکنوحماموتوناست،حمامتمثیل،استحمام

همینگرمابهنقشازمنظوروکردند،مینقاشیدیواررويرادیگريچیزیاوشیریاوسهرابورستمهايعکس

ذهنیمناین،باشیآسمانتوانیمیکههوشیاريبعنوانتوخواهیمیچقدر.ماستذهنیالگوهايیاذهنیمن

کهشوينمیمتوجهچراهمه،اینیعنیجملهایندیگران؟باهمبجنگیخودتباهمذهنیمنبراساسوباشی

ندارد؟فایدهکاراین

ترست،خشمت،اساسبرچراهستی،آسماناینتونیستی،تودردهایشوذهنیمناینکهنیستیمتوجهچرا

جلويآدماینکهمثلیعنی.استگرمابهنقشباستیزههااینوکنیمیعملکنی،میفکرتحسادترنجشت،

ذهنیمنآنپسبله،و،کندجنگوکندتهدید،بگویدناسزابهشهیبایستداستدیوارجلويکهتابلویییک
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همسرمان،لمثدیگرانبهکنیممیمنعکسهمذهنیمنیکمثالً،داریمذهنیمنماکنیم،میستیزهاوباماکه

فایدهدعواهااینخوبکنیم،میدعوااوذهنیمنبامانذهنیمنباکنیممیرانندگینشستیمماشینتوي

.گذردمیمادروندرهااینکنیم،میدعواداریمخودمانباکنیم،میمانذهنتويدارد؟

بهراسراست،خودبهدادنعذابیعنی،استرنجاندنخودهااینگویدمیاست،ذهنیمنبازيهابازياین

جنگمعنیبهغزاالبته،استجدالاست،جنگمعنیبههمغزاوچالشهمهاینموقعآنو.استزدنسنگ

هاجدالوجنگاین،کنیمیفکرواقعاًتوکنیمیفکرتواینکهبهکندمیاشارهشایدگویدمیاست،مقدس

بیروندرچون،کنیممیدیگرانبامافرديبصورتچهکههاییجدالوجنگاینیعنیهست،هممقدس

درچهفرديسطحدرچه،واقعیجنگبهشودمیمنجر،شودمیمنعکسبیرونمامرکز،مادروناینباالخره

سر.کنندمیجنگدارندکشورآنبانفرهزارانباکشوراینازنفرهزارانکهبینیدمییکدفعه.جمعیسطح

.هیچیسرچی؟سرکند،میدعواداردهمسرشبایکییا.هیچیچیزي،هیچسرچی؟

اینداشتیمحقمثالً کهبگوییم؟بدهیمجلوهمقدسهاموقع بعضیوموجهراهاجدالاینمابایدکیتابنابراین

تمثیلپایینواقعدرهااین.هاایننیستندپذیرتوجیهرا،اینکنیمتوجیهتاریخطولدرومردندآدمهمه

اگر.زنیممیتیغیجوجهخارهايبهراخودمانماجمعاًچهفرداًچه،گرفتهتیغیجوجهیکرامادم:کهزندمی

کنیم،میپیداراه،خارهابهبزنیمراخودماناینکهبجايما،باشیمداشتهصبراگر،باشیمداشتهرازندگیتدبیر

.المکانازشماجهنمبرنهدمیقدمحقگفته،دیگرگفتهبارهادارد،راهزندگی

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وي نهد از المکان
ذهنیعنیشماجهنمبهگذاردمیراقدمشخداکنیدمیبازرافضاشمایعنی، فَکانکُنازشودساکناووانگهیا

موقعهرحقوقتی. افتدمیاتفاقیچهکهبینیدمیشماوشویدمیحاضرشماویستدمی اوااین،شمادردازپر

دردربستما،شدهبستهآسمان،کنیممیستیزهما،داردبرمیراقدمشموقعهر،شدهبازآسماننهدمیقدم

جلوهموجهراجدالوستیزهمقاومت،کشمکش،همهاینو.کنیمایجاددردکههستیمذهنیمندرداختیار

بوده،ستیزهبوده،جنگبوده،تهدیدکهگذشتهدرکردیمماکهکارهاییاینکهفهمیممیمااالنولی.بدهیم

.دیگرموالناتوضیحاتبادانیدمیشما.بودهغلطاینهابودهقضاوتبوده،مقاومت
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20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

گر تو کنی بر مه تُفو، بر رويِ تو بازآید آن
ور دامنِ او را کشی، هم بر تو تنگ آید قبا

،توهینبعنوانبیندازيدهانآب،کنیتُفماهبهاگراستاینتمثلیش.گویدمیچهموالنافهمیدیمدیگراالن

.گرددبرمیریشبهسرباالتُفگویدمیهستهمالمثلیضربیکتو،رويبهگرددبرمی،رسدنمیکهماهبهخوب

مقاومت،بامقاومت،باکنیم؟میتُفخدابهببخشیدیاماهبهچجوريماخداست،رمزماهاینجادراگرپسبله؟

:کهگویینمیمگر

411مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

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

بازخودمانماگوییممیماکنم،بازبرایتراصبحمنبگذارداستنزدیکصبحگویدمیاومان،کوشیدنبا

مقاومتوکنیقضاوتلحظهایندرتواگرگویدمی.کردنایجاددردباچجوري؟ذهنی،منباکوشیممیکنیم،می

اینکهبراي،توبهرسد؟میکیبهضررشخوب.کنیمیتُفزندگیبهکنی،میتُفماهبهکهاستاینشبیه،کنی

:کهگویدمیمثنويابیاتدرایمخواندهماهمینطورو،گرددبرمیتوخودبهتوهیناینوتُفاین

3182مثنوي، دفتر پنجم، بیت مولوي، 

این بود معنی قَد جفّ الْقَلَمهاي دم به دمفعلِ توست این غُصه
،رامازندگیقضاقانونبالحظهایندرخدااینکهبرايکند،میایجادرادمبهدمهايغصهکه ماستعملپس

کهماهستیم،توشریکگوییممیکهماکنیم،میمقاومتکهماکند،میترسیملحظهایندررامازندگیکیفیت

این کنیم؟میداریمچکار، یعنیکنیممیقضاوتمانکنقضاوتتوگوییممیکهماهستیم،فرماندهگوییممی

شودمیمافعلیزندگیهمیناشنتیجهخوب.کنیممیخدابهتوهینداریمما:کهاستجالبخیلیتمثیل

عملشودمیوبشویعنیفَکانکُنباوکندمیقضاوتلحظهایندراو:کهگویدمیایمدادهتوضیحقبالً.دیگر

رااینمناستخوبایناستبداینگوییممی. کنیممیقضاوتماولیکنیدقضاوتنبایدشماوکندمی

.خواهمنمیرااینخواهممی
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بندیدمیرافضایاکنید؟میبازفضالحظهایناتفاقاطرافدرشماذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونآیا

و.پذیریدنمیشماآوردهبوجودقضاکهرالحظهایناتفاقو.خواهممیرااینخواهمنمیرااینمنگوییدمی

رایکیدامنآدمدعوادرشدن،درگیرباهاشیعنیکشیدنراکسیدامن،بکشیدرااودامناگرگویدمی

کهراخدادامنبایدخوب،بکشیراخدادامنگویدمیدیگر،کشدمیرالباسشیاکشدمیراکتشکشد،می

کنیتبدیلذهنبهرااودامن،رااومجبوري،کنیمیکارتکرفوحستاپنجبا،داريذهنفعالًتو،بینینمی

خشمگینوکنیممیشکایتماوقتیبینیدمیکمااینکهکنی،میجمعراخودتداريدرواقعبکشی،کنیمادي

کوچکخودتبجنگیاوباچقدرهرتوکهبگویدخواهدمی.شویممیمنقبضشویممیجمعما،شویممی

.شودمیتنگتولباسیعنی،شويمیمنقبضشويمی

اندازهبهشودمیباز،شودمیبازآسمانشمااستموقعییک،استآسمانهمینقبایعنیقباآیدتنگتوبرهم

بندید،میراآسمانکردنبازآسمانبجايکه،کنیدبازخواهیدمیشماراآسمانهستموقعییک،شودمیخدا

فشاردراشهمهذهن،محدودیتبهافتادیمدیگر،االنایمشدهماکهتو،آنشویدمیخفهکهبندیدمینقدرای

بینهایتآسماناینکهبجاي،کنیمبازراآسمانماکندکمکمابهخواهدمیخدالحظههرکهحالتیدرهستیم

برايجا،نیستمابرايجاو،شویممیخفهداریمکهشده،منقبضذهنشده،بشودمالباس،بشودماقباي

:کهکنیدنگاهشما.نیستهیچکسبرايجا،نیستخودمان

637مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بگنجدچیزهمهبحرایندر،بحرایندر
مدرانیدگریبان،مترسید،مترسید

دیگررفتارنه،گنجدمیدیگررنگنهگنجد،میدیگردیننهماکوچکذهنایندر:گوییممیشدهعکس

بلدکسهیچاینکهبرايدیگر،آیدنمیخوشمهیچکسازاصالًببینم،راکسیدارمدوستمن نهگنجد،می

تُفماهبهتابحالکهببینیمخواهیممیماآیا؟استزندگیچهاینآخر. ماذهنیمننظربهرا،زندگینیست

.کردیمخودمانبهزندگیبهکردیمتوهینیهریعنی؟بازگشتهماصورتبهوکردیم

این لحظههرماوکندمیکارداردلحظههررا،مازندگیکندمیترسیملحظهاینخداقلمکهالقلمجفقَداینو

بهشماچیست؟برايمقاومتوستیزهایناصالًگذاریم،میپازیررازندگیقوانینلحظههرگذاریممیپازیررا 

جدامااینکهجزکردنایجاددردباآوردید؟دستبهچیزيجنگومقاومتوستیزهباآیا،کنیدنگاهتانگذشته
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االنآیا. راتانگذشتهکنیدبررسیخوبآمده؟ماگیردیگرچیز،کنندفرارماازمردموبمانیمتنهاوبشویم

.بلههستید،شماخودعلتشکهبدانیدرا؟زندگیکنیدتحملتوانیدنمی،استتنگقبایتان

***پایان قسمت اول *** 
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20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

پیش از تو خامانِ دگر، در جوشِ این دیگ جهان
بس برطپیدند و نشد، درمان نبود الّا رضا

جوشد،میکه،ذهناینجوشدرهااینورفتند،وآمدندبودند،دیگرخامهايآدمماازکدامهرازقبلیعنی

یکشدگیهویتهمهر،چیزهاباشویممیهویتهممااول،جهاناینبهآییممیوقتیکهگفتمجوشد؟میچرا

جوششبهغلیانبهرامادرديهرآید،میدردآنجاازکنیممیرامانرويکهمختلفهايجهتبهماودارددرد

راماهايواکنششما،جوشیممیماآیدمیطرفهرازحرارتکههستیمدیگیاینکهمثلدرستکند،میوادار

انواعترسید،میکنید،میحسادتدانممیچهرنجید،میشوید،میخشمگینمرتبهیشماکهبودهآیاببینید،

آندرهمشماوجوشدمیکه شماستذهندیگاینشود،میاعمالشمابهروزهرمنفیهیجاناتاقسامو

.جوشیدمی

موقعیمابلوغايلحظهنرسیده،بلوغبهکهاستکسیخامبودند،دیگرخامانتوازقبلکننگاهکهگویدمی

ماجسمیهوشیارياندازهماحضورهوشیاريکهکنیم،میبازکنیم،میبازکنیم،میبازرافضانقدرایکهاست

هوشیاريدرصدهشتاداگرهستیم،خامهستیم،نابالغوگرنهشویم،میردداریمبلوغمرزازماموقعآنشود،می

خامهااین،دانمنمی،هستنددردایجادحالدردائماًکههستندکسانییاحضوردرصدبیستداریمجسمی

است،خامآدماینکنددرمانراخودشخواهدمیدردهاوشدههویتهمالگوهايبوسیلهکهکسیهستند،

هوشیاريدرصدشصتمثالًگذشتهجسمیدرصد هوشیاريپنجاهوحضوردرصد هوشیاريپنجاهازکهکسی

کهداندمیآدمایناوالً.دارددیگريرفتارآدماینو،شودمینزدیکبلوغطیفبهداردآدمایناستحضور

.استدرونشانعکاسبیرونشکهداندمیآدماینآید،نمیبیرونازآیدمیدروناززندگی

وشمابیرونیهايوضعیتشود،میایجادفُرمبیروندرآسماناینبامتناظرشودمیبازکهآسماناینگفتیم

اینطوريدارد،بیروندرزندگیخردانعکاسو،دارددرونآسماناین شدنبازبهبستگیآنهاشدندرست

درشماموقعآنوباشددردوبجوشیدکنیدمینگاهطرفهروبشودتنگببندیدمحکمراقبااینکهنیست

دردبیروندردارددردمرکزشدرکسیهرشود،نمیچیزينوهمچکنید،درستحسابیزندگییکبیرون

. بودخواهددردکارهایشوحرفهایشتمامکندمیمنعکس
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بیاتو،کنیاختراعراماشینچرخعمرتآخرتاعمرتاولازخواهیدمیچراشما،بودنددیگرخامانگویدمی

مرگزودهایشانبعضیو،کشیدنددردوتپیدندوجوشیدنداینهاشدند،دچارسرنوشتیچهبهآنهاکننگاه

کردند،میبازراآسمانبایدیعنینرسیدندبجایینرسیدند،بجاییولی،کردندطوالنیعمرهایشانبعضیوشدند

.نیستدیگريچارههیچرضاازغیرانسانبرايشدمعلومباالخرهنشد،نکردند،

استاینازعبارترضاکنار،بگذاریماینهاوعرفانیوفلسفیهايتعریفبهحاالسادگیبهرضاچیست؟رضاو

بهترینکهکردهطرحطوريرااتفاقاینو،آوردمیبوجودرااتفاقزندگیقانونیعنیقضالحظهاینبدانیدشما

ذهنولو،باشیدخرسندبسیاربایداتفاقاینمقابلدرشماو.بشویدبیدارذهنخوابازتا،شماستبراياتفاق

نظرمبه،هستمهویتهمچیزاینبامنکهگویدمیشماذهنقضاوتبهبنااست،بداتفاقاینکهگویدمیشما

منخوببشود،جدامنازخواهدمیهمسرممثالًشود،میجداداردمنازاین،داردبستگیاینبهامزندگی

.گویدمیذهن،دیگرشدمبدبخت

تلخگویدمیتانذهنکهگرچهکنیدمیبازرافضاشماو،بگیردصورتبایدجداییاینکهگویدمیقضاولی

بعنوانمانیدمیباقیخوشحالشما،بشومعصبانیو،کنمشکایتو،ببندمرافضاخواهممیمنو،ایناست

قضاتداركدانیدمیو،دیدهتداركقضاو،استاتفاقبهتریناتفاقایناینکهازکنیدمیشکرشماهوشیاري،

وبشوگویدمیاوبهشماو،استشودمیوبشو:گویدمیاوبراساسچیزهاتمامآید،میفَکانکُنازبعدبالفاصله

داردکهاتفاقیازهستیدراضیلحظهایندرچونکنید،میعملعمالً،هستیدمعتقدتنهانهفَکانکُنشودمی

.کردیدبازفضااطرافشدر،افتدمی

کهاستقضااین.کنددرماندهدجانتقضاهم،انداختهروزاینبهراشماقضااگرگویدمیکهایمخواندهبارهاو

فضادهد،میشفاراشمادردهايکه،کنیدمیفضاگشاییکنیدمیهمکاريکههستیدشمااینواتفاقاتایجادبا

قضاوقتیکهاستواضحولی. کندمیآزادذهنتويازراشماو،کندمیدرستراآسمانیعنیکندمیبازرا

یابدهیدگوشذهنیمنحرفبهخواهیدمیشما.بشودناراحتذهنیمنماهايشدگیهویتهمبهکندحمله

وقایعاقساموانواعراماماردمم،دباشیراضیبایددبدهیگوشخداوزندگیخردوقضاحرفبهاگرقضا،حرف

رامارشاندمدهند،میدستازجوانیدرراهایشانبچهکههستندپدرانیومادرانهمیناشیکیگیرد،می

.گرفتهکهبلهنه؟یاگرفتهتیغیجوجه
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خودشاندربایدتغییراتیچهکهبدهدنشانآنهابهفضاوکنندبازرافضاوقضا،بهبشوندراضییکیداردراهدو

دمشانتیغیجوجهبگذارنداست،تیغیجوجههماناست،ذهنیمنراهدومراهنکنند،سؤالهیچوبدهند،

وبمیرندکهکنندایجاددردآنقدر،تیغیجوجهخارهايبهبزنندآنقدرراخودشانوبشودگردبگیردراشان

خداامتدادهستیدهوشیاري،خواهیدمیشما.استهوشیاريمارازمنظور.بخوردرامارشانتیغیجوجه

جوجهاینراتانزندگیتمامدردهابوسیلهشدنگیجوجهانایندیگجوشوجهاناینفریباثردر،هستید

؟داریدنگهزندهرادردهاو،دردهااینتويکنیدگذاريسرمایهبگیریدرازندگیعمرآخرتایعنی،ببلعدتیغی

؟امراضیشدهفوتامبچهاینکهولو،کنممیبازرافضامنکهبگوییدوبگیریدرادردجلوينه،خواهیدمییا

ورویدمیراذهنیمنراهشمایااستهمیندیگر،استهمینولیاست،سختبلهکنم،میشکروخرسندم

ورادردتانایجاد،راتانگولخَنکردندودکنیدمیتماشانهیاخورد،میگیردمیراشمارویدمیراتیغیجوجه

منببینداگردقیقهدودقیقه،یکتیغیجوجهاینکنمصبربایدگوییدمی،گرفتهراشمادمتیغیجوجهاینکه

.شوممیرهاکند،میولشود،میخستهرود،میسراشحوصله،زنمنمیخارهایشبهراخودم

براي اینکه من با زدن خودم به . هایش را فشار دادهکنم دارد دندانو درد ایجاد میمی کنم تقالمناینکه

کنم، ولی این راه رضا این خوشحال است که من دارم خودم را نابود می. دهمخارهایش، به دندانهایش نیرو می

. شودبمالً روشن اش براي ما کاتا معنی،البته این ابیات را ما باید زیاد تکرار کنیم. نیست

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

بگرفت دمِّ مار را یک خارپشت اندر دهن
سر درکشید و گرد شد مانند گویی آن دغا

شویم با جهان مادي، خارپشت دم هویت میهمین که هم. توضیح دادم اول که خارپشت همین فضاي درد ماست

هایش را فرو هایش گرفت و دندانگوید دم مار را یک خارپشت به دندانگیرد و تمثیلش اینست که میما را می

. یعنی پر از تیغ شد. برد و سرش را برید و گرد شد، مثل یک گوي

شود، این مرکز درد است، این همان جوجه تیغی است هویت شدگی تشکیل میشود وقتی مرکز همپس معلوم می

شود، آنها را به محض اینکه بیدار می. دادي باورها یا الگوهاي دردزا هم داردو این درد ما، درون ما، در مرکز ما، تع
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کنند، دود ایجاد کنند به فعالیت، گرد و غبار ایجاد میگیرد و این باورها یا الگوهاي دردزا که شروع میبه کار می

.توانیم ببینیمشود آن موقع زیر درد نمیدید ما ضعیف می. یعنی ما را گیج می کنندکنند، می

آید یا باال ترسیم، هشیاري پایین میدهیم، وقتی میشویم، وقتی واکنش نشان میمثالً وقتی خشمگین می

شما موقع خشم . دهیمدهیم؟ واضح است کمتر تشخیص میبینیم یا کمتر تشخیص میرود، یعنی ما بهتر میمی

چرا آن موقع این . فهمید که اشتباه کردیدقه، ده دقیقه میکنید که بالفاصله مثالً بعد از پنج دقییک کارهایی می

. کی کرده؟ من ذهنی شما. کار را کردید؟ براي اینکه هشیاري پایین بود

ام کرده؟ یک مقدار زیادي درست است این، ولی کسی قبول توانید بگویید من مسئول نیستم، من ذهنیشما می

آقاي قاضی ببخشید :توانید بگویید کهشما می. اعمال خودمان هستیمبراي اینکه در اینجاها ما مسئول. کندنمی

این . من هشیاري هستم، دم مار مرا جوجه تیغی گرفته بوده، درد داشتم، گیج شده بودم، زدم یکی را کشتم

ما . کننداین را قبول نمی. آن موقع من مسئول نبودم، چون جوجه تیغی من بیدار بود. مسئولیت کاهش یافته است

. مان هستیممسئول اعمال

گر وقتی ما من آن دغا یعنی حیله. شودشود، یعنی پر از خار میکشد تو، گرد میفهمیم که سرش را میپس ما می

خواهی تدبیرش بر اساس زیاده. اصالً کارش حیله است. گر استکنیم با درد، کل این یک حیلهذهنی درست می

. کند که بیشتر انرژي بخوردحیله می. تدبیري ندارد کهترس، مثل خشم واست، هیجانات بد است، 

و البته شما ممکن است بگویید که این مرکز درد همراه با باورهاي اطرافش که دردزا هستند، وقتی این جوجه 

کنیم، براي چی هست؟ آیا ما را به کنیم، مخرب میبینیم فکرهاي منفی مییک دفعه ما می،شودتیغی بیدار می

ولی از قانون قضا یا تکامل . کند؟ ظاهرش این طور استاصطالح از این قاعده یا قانون تکامل هشیاري دور می

خواهد با ایجاد این هم، همین من ذهنی هم در خدمت خداست، چرا؟ می. شودبتواند دور هشیاري هیچ کس نمی

آیا شما آن راه را . شود، شما را بیدار کندمیبیند، بیدارانرژي بیشتر و درد بیشتر، مثل اینکه آدم خواب بد می

.کنید یا راه اراده آزاد و قدرت انتخاب و تشخیص و فضاگشایی را؟ بسته به شما داردانتخاب می

اگر به . آییآیی یا به اطاعت میشما به کراهت می. خواهد باز کند خداگفت آسمان را می. امروز موالنا به ما گفت

شوي، رضایت کنی، از هر اتفاقی خرسند میشوي، فضا را باز میشوي، خرسند میلیم میآیی، تساطاعت می
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آن جوجه . آیید، خوب آن موقع باید انرژي بیشتري از زندگی بگیریدآیید، با کتک میاگر به کراهت می. بدهی

و باالخره ،هم به اطرافتانو بلند کنید و هم به شما فرو برود و ،خارهایش را خیلی تیز کنید. تیغی را قوي کنید

یک دفعه به خودتان بیایید از شدت درد که این . کنممردم بگویند و شما هم بگویید چرا این قدر درد ایجاد می

آن به شما بگوید بابا این کار غلط . بعد بروید موالنا بخوانید مثالً. من باید یک عالجی پیدا کنم. راه زندگی نیست

.خوب این را از حاال بکنید. ع کنید با اطاعت آمدنتازه بیایید شرو. بوده

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

زد دم به دمآن مارِ ابله خویش را بر خار می
سوراخ سوراخ آمد از خود را زدن بر خارها

زنیم، درد خارهایی میببینید از اول که دم مار را به عنوان مار این جوجه تیغی گرفته و گرد شده، ما خودمان را به 

کسی هم که براي خودش درد ایجاد کند، حتماً هم براي دیگران هم . کنیم براي خودمان و براي دیگرانایجاد می

پس از آن موقع ما . خواهد زیادتر کندکند، براي اینکه از آن جنس است و جنس خودش را در بیرون میایجاد می

. زدیمزنیم که نباید میمان میتیغیخودمان را به خارهاي جوجه. ابله شدیم

زند به خارهاي او و سوراخ سوراخ آمد تمثیلش اینست که جوجه تیغی دم مار را گرفته، آن مار ابله خودش را می

. ببینید در مورد شما این بیت صادق است یا نه؟ حتماً صادق است. از بس که خودش را زد بر خارهاي جوجه تیغی

گوید جریان چه از حاال به بعد که موالنا به شما می. کس نیست که مدتی این کار را نکرده باشداصالً در مورد هیچ 

آورد بیرون، شما هشدار که این هست، چکار باید بکنید، ممکن است نکنید، هر موقع جوجه تیغی سرش را می

. کندید، باز دوباره سرش را جمع میکنو به محض اینکه او ببیند شما دارید نگاه می،خواهد درد ایجاد کنداالن می

بیند کی حواس ما پرت است که یک دفعه بیدار می. کنداین جوجه تیغی یا این فضاي درد از غفلت ما استفاده می

شویم، معمولی ما چنان خشمگین میخیلی یعنی یک حرفها سر هیچ و پوچ شما دیدید که خیلی موقع. شودب

وجود دارد یا ندارد؟ . هاي مختلفیا نه میل شدید ما به ایجاد اوقات تلخی در صحنهاندازیم چنان دعوایی راه می

. خوب یعنی این فضا فعال است. ده اوقات تلخی هستیماما آم

رود، چون هایی هم هست این جوجه تیغی از بس پررو شده، سرش را آورده بیرون، همین طوري راه مییک موقع

گوییم حاال اینکه می. چون همه فکرمان را دادیم این جوجه تیغی را تقویت کنیم. نیمتوانیم ببیداند که ما نمیمی
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. دهدبندد، نشان نمیکنید، آن خودش را مییک موقعی هست شما حاضر هستید، نگاه می. اصالً حواسش نیست

ایجاد کند، یا اصالً تواند اینقدر درد اش میکند به جوجه تیغیگردد، ولی وقتی کسی افتخار میدنبال فرصت می

.بله. گرددکند، گم شده در دردها و فکرهایش، جوجه تیغی سرش هم آورده بیرون، آزادنه میفهمد چکار مینمی

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

حیل، خود را بکشت او از عجلبی صبر بود و بی
گر صبر کردي یک زمان، رستی ازو آن بدلقا

کند، در آنجا مار چون کند یا فضاي درد ایجاد میشود و جوجه تیغی ایجاد میهویت میوقتی همگوید انسان می

آید؟ تدبیر از کجا می. دهد و در هیجانات منفی افتاده، در درد افتاده، نه صبر دارد و نه تدبیرواکنش نشان می

و صبر هم . ضاي باز شده تدبیر وجود دارددر ف. آید که در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیتدبیر از آنجا می

.جاء القَضا، ضاق الفَضا. گویدیعنی شما باید فضا را باز کنید در اتفاق بد این لحظه، چرا بد؟ پایین می. وجود دارد

هاي ما را هویت شدگیبراي اینکه اتفاق بد که اول هم گفته تهدید، همیشه بد است، براي اینکه زندگی یکی از هم

. شویمهاي ما همیشه باشد که ما به حضور زنده نمیهویت شدگیچون اگر قرار باشد که هم. گرفتهنشانه

گیرد، این اتفاق بد وقتی نشانه می. گیردپس زندگی یکی یکی اینها را نشانه می. توانیم باز کنیمما که آسمان نمی

هایم را هویت شدگیاینست که من همبراي اینکه ذهن شعارش . است یا خوب است؟ براي ذهن خیلی بد است

هر موقع . دفاع از خودش و زیاد کردن آنها، بزرگ کردن من ذهنی. دو تا کار دارد. دارمنگه میکنم وزیاد می

بد عبارت از اینست که . شود، چون یکی از اجزا را از دست داده، شما امروز یک خبر بد بشنویدکوچک می

خواهم از گوید که من میان به شما میتیا مثالً همسر. ک ضرر مالی به شما خوردهمثالً ی. هویت شدگی کم شدههم

توانید و نمی،کند، من ذهنی شما راشما جدا شوم یا مثالً یک اتفاقی براي فرزندتان افتاده که شما را کوچک می

. کندشما قبول کنید و هزار تا اتفاق دیگر که من ذهنی را کوچک می

یعنی ما اگر با خدا همکاري .افتد؟ براي اینکه ما به موقع خودمان را از اینها نکشیدیم بیرونت میچرا این اتفاقا

هویت هستم، با هویت هستم، با همسرم همهویت هستم، من با فرزندم همکنیم و بنشینیم بگوییم من با پول هم

،هویت هستم، اینها را باید به موقع حل کنمهویت هستم، با پدر و مادرم، بعضی از افراد خانواده خودم همکارم هم

ولی ما همین طوري سرمان را انداختیم . دهدو روابط را باید به روابط عشقی تبدیل کنم، قضا به شما فرصت می
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تیر هم که . اي ندارد که اینها را تیر بزندچاره. خواهیم نگه داریم و زیاد کنیمهایمان را میهویت شدگیپایین، هم

. صبر هم ندارد. تدبیري ندارد. شودیک دفعه من ذهنی ما ناراحت میبزند 

کرد، آن اگر یک لحظه صبر می. تدبیر و از شتابزدگی خودش را کشتصبر بود و بیگوید بیپس این مار می

بدقیافه رفتیم در ذهن . ما هستیم بدلقا. رو یعنی ماري که به آن صورت افتاده، این بدلقا را هم توجه کنیدزشت

حضور ما هستیم، درد من ذهنی . ما خوشگل هستیم، خوش قیافه هستیم به صورت هشیاري. شدیم، زشت شدیم

وقتی دم ما را به عنوان مار یا هشیاري فضاي درد گرفته و ما صبر نداریم، تدبیر ندارم، عجله داریم . هم ما هستیم

کنیم و با دردها هم شویم، یعنی درد ایجاد میتیغ، زخمی میزنیم این در و آن در و این تیغ و آن و خودمان را می

. شودسوراخ سوراخ می. شودشویم، در این صورت تمام وجودمان زشت میهویت میهم

. کلی کینه دارد. کلی رنجش دارد. در ذهنش درد داردجسمش درد دارد، . این آدمی است که هزار جور درد دارد

شد به صبر داشت و تدبیر زندگی را داشت و شتابزده نبود، یک لحظه وصل میگوید اگرمی. بدلقا یعنی این

فضاگشایی بکند، یک لحظه اگر به باید دید که این کار غلط است، صبر باید بکند، کرد، میزندگی، فضا را باز می

ه او کمک همان یک لحظه ب،دید درست اوضاع رامی،شد در اثر تسلیمشد، به زندگی وصل میخدا وصل می

. رهیدرو میگوید این زشتمی. کردمی

وگرنه . ایمخواهد بگوید که تا حاال ما تجربه وصل شدن به زندگی و تسلیم را نداشتهحتی یک لحظه ما موالنا می

کی هست دارد در ما ؟افتد به مافهمیدیم که آخر سر جریان چه هست و چه اتفاقی دارد میحداقل یک بار می

آیا من ؟ام هستکند؟ من هستم به عنوان هشیاري یا من ذهنی؟ کی هست دارد در ما تخریب میکنددود می

. توانیم این کارها را نکنم؟ بلهمی. بینیم بلهتوانم بکشم عقب من ذهنی و دردم را ببینم؟ یک دفعه میمی

وصل بشوم و از خرد او استفاده توانم هی تسلیم بشوم و به زندگیمی. توانیم از بعضی کارها پرهیز کنم؟ بلهمی

کند در این لحظه بهترین اتفاق است و براي توانم قانون قضا را بفهمم و بدانم اتفاق را که او ایجاد میمی. کنم؟ بله

خواهم بفهمم؟ چرا نمی. ؟ بلهبراي آزادي من می افتدافتدکردن یا خوشبخت کردن من نمیبدبخت

دهم به دردهاي این، بعداً من تن می. ام هستمکنم من ذهنیمن فکر می. گذاردنمیام براي اینکه این من ذهنی

آیا در من ذهنی من مسئولیت دارم؟ . گویم تو ایجاد کردي، تو باعث شديمی. کنمکنم، بعداً مالمت میتوجیه می
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براي اینکه . مسئولیت دارم؟ بلهبه عنوان فضاي گشوده شده و خرد زندگی . کنمبراي اینکه این همه مالمت می. نه

بینم که هفتاد درصد من در زندگی مشترك می. کنمام چکار دارم میبینم من خودم دارم به وسیله من ذهنیمی

ولی . کند و سی درصد من مثالً مفید هستمهفتاد درصد او کارهاي مفید می. ریزم، سی درصد یکی دیگردرد می

درصد است، من هم اگر یک مقدار صدآره بشود . درصد استنود ونهخریب شان در تگویم ایشان سهممن می

االن . اینها همه غلط است. سهمی دارم در این تخریب زندگی مشترك، آن هم بشود یک درصد، دو درصد

:گویدمی

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

!بر خارپشت هر بال خود را مزن تو هم، هال
جاء الْقَضا ضاقَ الْفَضا: خوانساکن نشین، وین ورد 

». چون قضا آید، فضا تنگ می شود« 
هویت چون هم. هویت هستیمآید؟ براي اینکه ما همبال چرا می. آیدگوید بال میگوید، میگوید حاال، به ما میمی

وقتی یک خوب. شودهویت شدگی ما وارد میبال خطري است که به همبال چی هست؟.هستیم، بال خواهد آمد

دانیم؟ پرستیم، حاال آن به خطر افتاده، ما این را بال میچیزي را ما چسبیدیم و آن جزو مرکزمان هست و آن را می

. دانیمدانیم، به عنوان هشیاري و امتداد خدا بال نمیما به عنوان من ذهنی بال می. بله

آید پایین؟ مهم است که مثالً قیمت استاك من میبه عنوان روح و امتداد خدا و هشیاري و به عنوان بودن و خدا

نرسیدم؟ براي خدا مهم است ،قیمت خانه من نصف شده، من مثالً امسال ضرر کردم یا به آن مقام قرار بود برسم

بنابراین من ذهنی ما نرسیدن به آنجا یا از دست دادن . براي من ذهنی ما مهم است. نه مهم نیست. این چیزها؟ نه

. داندا بال میاینها ر

خواهید به حرف من ذهنی گوش شما اینجا می. هویت شدگی ما را آماج تیرهایش قرار بدهدآید همخوب قضا می

. دهیمکنیم، واکنش نشان میواکنش نشان دهید یا فضا را باز کنید؟ اگر من ذهنی باشیم، فضا را جمع میودهید 

بالست، من دگویولو اینکه ذهنم می. خواهم فضا را باز کنمد من میاگر از جنس زندگی باشید و بگویید بال هم آم

. شما برنده هستید اگر این کار را بکنید. کنم و خشنود هستمفضا را باز می



# Programگنج حضور771برنامه شماره 771

28: صفحه

. ریشه داشته باش. ثبات داشته باش. ساکن نشین یعنی واکنش نشان نده. گوید ساکن نشین خیلی مهم استمی

کنیم ما در اطراف بالي این لحظه به قول من ذهنی، ما ریشه عمیق وقتی فضا را باز می. یعنی اینکه فضا را باز کن

شویم ریشه بینهایت دارد، گوییم بینهایت ولی خدا در این لحظه که ما از جنسش میکنیم، حاال نمیپیدا می

. ستدانیم که من ذهنی فضا را خواهد بپس بنابراین ما در این لحظه می. بینهایت وسیع است

خواهم واکنش گوید این اتفاق بد است، من میمن ذهنی می. داریم، با صبرما با قدرت زیاد فضا را گشوده نگه می

اصالً . کسی به تو نگفته که واکنش نشان بدهیکن،حرکتی ننه گویید نه، کنید میشما چون نگاه می. نشان بدهم

استفاده کنی از این بال یک ء خواهی سوتو می. کنیدود می؟ تو پرسیدممگر من از تو . پرسد کهکسی از تو نمی

. خارپشت دیگر درست کنی

ما یک دفعه . هر لحظه از نظر عملی استفاده دارد،هالهم،تومزنرابال،خودهربرخارپشتگوید توجه کنید می

کرد، یک دفعه مار نیشش زد میجوان بود و با مار بازيیکرفته بودیم کوه همین جا و یک گروهی بودند بین آنها 

و در آنجا آدمهاي نسبتاً پیري بودند که تجربه ،دنبال مار بود که مار را بکشد،و تبري که در دستش داشت

. بعد آنجا را بستند و شروع کردند به زهر را بیرون آوردن. داشتند، او را گرفتند، گفتند نه، بشین، بشین، بشین

رفت به کردي، این زهر میبعد به او گفتند اگر این کار را می. بر دنبال مار بکند و بکشدخواست با تولی این آقا می

.و ما هم همین طور هستیم. توانستیم کاري بکنیمو دیگر ما نمی،تمام بدنت با این خون

دنبال مار، مار هم رفته کنیم با تبر زند ما را، این مار آن مار نیست، ما شروع میآید و مار نیش میوقتی یک بال می

کشت خودش هم کشته گشت مار را، تازه مار را هم مییک ساعت هم می. شد پیدایش کردبود در علفها اصالً نمی

آییم خانه با همسرمان دهیم، میکارمان را از دست میمثال رویم اداره، مثالً می. ما هم همین طور هستیم. شدمی

. کنیمبا پدر و مادرمان دعوا می. کنیمبا فرزندمان دعوا می. آیددرد به وجود میمان آنجا روابط. کنیمدعوا می

اگر بال .گوید این کار را نکندارد می. ریزیممان میبه تمام شعبات زندگی. ریزیمیعنی این زهر را به همه چیز می

شما معنی . فضا را باز کن. ندهساکن شو یعنی واکنش نشان . بنشین ساکن شو. آمد از آن هزار تا تیغ درست نکن

. دانیدساکن را می
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1197بیتم،پنجدفترمثنوي،مولوي،

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیوثباتوتمکینقوتيدهندهاي

یعنی شما . داريدهی، ثبات یعنی ریشهدهی و ثبات میدهی و قدرت فضاگشایی میگوید اي کسی که غذا میمی

شود از این گوید میکند، میاین جوجه تیغی دارد نگاه می. خواهد فضا را ببنددکنید، من ذهنی میرا باز میفضا

هاي درد را بگیرم بخورم و شما استفاده کنم و این شروع کند به پریدن به باال و من این انرژيءموضوع من سو

.کنم ولو فرزندم مردهاستفاده کنی، درد ایجاد نمیء سوگذارم توگویید نمیکنید میجوجه تیغی را دارید نگاه می

برود ،گذارم زهرش پخش بشودمثل آن آقاي پیرمردي که با ما بود، یک دستمالی بست اطراف این زخم، گفت نمی

دانم این فرزندم فوت شده می. دارماین را با فضا در اطرفش نگه می،گذارم زهر اینگویی من نمیتو می. به بدن

خواهد گذارم این برود به تمام ابعاد زندگیم و همه را خراب کند، این جوجه تیغی مییلی دردناك است ولی نمیخ

.خواهد همه چیز را تلخ کندمی. استفاده کندء از این موضوع سو

تان تلخ بشود، هر جا که بروید از روي شرطی شدگی همه خاصیت شود؟ شما اگر اوقاتچطوري همه چیز تلخ می

شما خشمگین بشوید و زیر درد باشید و در شهر بگردید، هر گوشه شهر خاصیت ایجاد آن درد را . گیرندتلخی می

اگر ساکن . شما کردید این کار را. روید، خواهید دید که همه جا دردناك استبعداً هر جا که می. گیردمی

خواندید که االن فضا کردید و دائماً این ورد را مینشستید، اگر فضا را باز میدار در آنجا مینشستید، اگر ریشهمی

یعنی اگر شما بتوانید این فضا را باز نگه . شود ولی من باید با قدرت خدا این فضا را باز نگه دارمبممکن است بسته 

. کنداین شما را قوي میدیگر، دارید، من ذهنی نتواند ببندد، این هم همین باشگاه معنوي است

ها را حل کنیم، آن موقع باز توانیم خرد زندگی را استفاده کنیم و مسائل زندگی و چالشست ما مییک موقعی ه

توانیم مثالً یک کسی فوت شده، کاري نمی. توانیم بکنیمیک موقعی هست نه کاري نمی. شودهم فضا گشوده می

خواهد خواهد که ذهن مینیروي زیادي میکنیم، اینکنیم، باز میداریم، باز هم باز میفضا را باز نگه می. بکنیم

کنید، یواش تان را بیشتر میهر روز پذیرش. کنیدتر میدارید، بلکه هم گشادهفضا را ببندد، ولی شما باز نگه می

کند و یواش یواش تبدیل می،یواش خواهید دید که آن دردهایی که آن من ذهنی، آن جوجه تیغی با خودش دارد

.خوریدخورد یا شما از جوجه تیغی میی یا جوجه تیغی از شما مییعن. کندکمک می
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اگر ساکن بنشینید، شما آن اتصال جوجه تیغی را به . دهداگر ساکن بنشینید، جوجه تیغی قدرتش را از دست می

اختیار تواند دیگر فکرها را دربیند که نمیآید باال، مییعنی وقتی آن می. کنیدفکرهاي مخرب دارید متالشی می

انرژیش همین وجود . دهد به شمابنابراین انرژیش را پس می. بگیرد، شما فکرهاي منفی کنید و مخرب کنید

.پس این بیتها مهم هستند. ماست که قبالً در دردها سرمایه گذاري شده

. بله این حدیث است

جاء الْقَضا ضاقَ الْفَضا

». چون قضا آید، فضا تنگ می شود« 
قضاوت زندگی در مورد ما . دانید که قضا قضاوت زندگی است در مورد ما در این لحظهن بیت شما مییعنی در ای

هویت شدگی و درد در این هم. کنیمهویت شدگی داریم و چقدر درد حمل میبستگی به این دارد که ما چقدر هم

شود با گشودن فضا، دم او وارد میآید و و انسان آگاه با قانون قضا که دنبالش کن فیکون می. ما اضافی است

کند و دم او را کن فیکون را بر علیه ما می. مقاومت یعنی من بلدم. کندانسان ناآگاه مقاومت می. کندهمکاري می

کنیم چنان اشتباهی می. دانیداینها همه غلط است می. کندکند و اوضاع و احوال موقوف علل بیرونی میقطع می

. کنیم که برگشت ندارد دیگرا اگر ندانیم اشتباه میما که این چیزها ر

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین
اي همنشینِ صابران افْرِغْ علَینا صبرَنَا

صبر در . داردکند و باز نگه مییعنی انسانی که فضا را باز می. گوید خدا فرموده که من با صبر کنندگان هستممی

دهید، ولی شما به عنوان هشیاري این را بخواهد ببندد و شما واکنش نشان اینجا یعنی من ذهنی و دردهایش می

. کندصابر یعنی کسی که صبر می. یکی هستیدخداموقعی که این فضا باز هست، آن موقع با . داریدباز نگه می

خواهم این را قبول کنم، ولی شما که من نمی،اش استذهنییعنی همیشه آدم زیر فشار من . صبر هم تلخ هست

. کنیدقبول می

صبرَناعلَینااَفْرِغْ. اي همنشین صابران یعنی اي خدا که تو همنشین صابران هستی، به ما صبر ببار:گویددارد می

کند، واقعاً کند، صبر میا را باز مییعنی کسی که فض. بارد که ما فضا را باز کنیمبه ما صبر ببار و صبر را موقعی می
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دهیم، به دیگر گوش نمی،مان گوش ندهیمیکی دو بار یا چند بار ما به حرف من ذهنی. گیردصبر کردن را یاد می

:آیداز اینجا میصبرَناعلَینااَفْرِغْپس . هاي قرآن هستندو اینها مربوط به آیه. دهیمحرف زندگی گوش می

250آیه،)2(بقرهسورهکریم،قرآن
»الْکَافرِینَالْقَومِعلَىوانْصرْنَاأَقْدامنَاوثَبِّتصبرًاعلَینَاأَفْرِغْربّنَاقَالُواوجنُودهلجالُوتبرَزواولَمّا«
قدم گردان و بر ببار و ما را ثابتاى پروردگار ما، بر ما شکیبایى: چون با جالوت و سپاهش رو به رو شدند، گفتند« 

». کافران پیروز ساز
آید این جوجه تیغی که می. یعنی ما وقتی که با درد من ذهنی و سپاهیانش، سپاهیانش الگوهاي دردساز هستند

یا درد من ذهنی ،گیرد، آن فکرها و الگوهاي فکري که در اختیار من ذهنی استباال و فکرهاي ما را به کار می

گوید اي پروردگار ما بر ما شکیبایی ببار، یعنی صبر می. در واقع اینها همین جالوت و سپاهیانش هستنداست،

. ثبات. خواهیم ریشه تو را داشته باشیم در این لحظه، ثبات بدهیعنی ما می. بده، صبر ببار و ما را ثابت قدم گردان

. داري استریشهفضاگشایی، فضاگشایی این آسمان گشوده شده معادل بینهایت

. شوددهد، نگران نمییعنی واکنش نشان نمی. شود این را کَندکسی که ریشه عمیق در زندگی دارد، به راحتی نمی

داري معادل آسمان بینهایت ریشه،خوردچیزها به او برنمی. آیدزودي دردش نمی. شوددانم مضطرب نمینمی

ش همین من ذهنی ماست، پیروز اپوشانند، یکیو ما را بر کسانی که زندگی را می،یعنی هر دو یکی است. است

مان، هم به دردهاي مان، هم به من ذهنیپس اگر ما فضا را باز کنیم و صبر کنیم، ما هم به درد من ذهنی. گردان

در اینجا پیروزي . ع کنندتوانند آسمان ما را جمآنها نمی. هاي آنها پیروز خواهیم شدهاي دیگر و هم به منمن

و 46در سوره انفال، آیه . و همین طور این، صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران هست.یعنی باز کردن آسمان

:گویدبیت آخر می

20ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

رفتم به واديِّ دگر، باقی تو فرما اي پدر
رسان هر دم سالمِ نو ز مامر صابران را می

مان اگر درست این غزل را تا حال گوش کرده باشیم یا خوانده باشیم و درك کرده باشیم، باید دیگر بتوانیم از ذهن

. گوید من رفتم به آنجا و اي پدر یعنی اي خدا از درون همه تو صحبت کن دیگرموالنا می. برویم به فضاي یکتایی

قانون قضا را شنیدند، کن فیکون را . ها را شنیدند دیگریدیگر شنیدن. یعنی همه االن باید به تو روي بیاورند
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کند، دم مار را آید چکار میو اینکه جوجه تیغی می،مرکز درد را شنیدندجوجه تیغی را شنیدند، شنیدند، 

خرد و انسان باید فضا را باز کند و آگاه باشد و مرتب صبر کند، فضا را گشوده نگه دارد، از ،شودگیرد و گرد میمی

یا . اگر یکی درك کرده باشد، در این صورت از درون به تو وصل شد. و دم تو استفاده کند، اینها را همه را گفتیم

. حداقل در حال صبر است و فضاگشایی است

م چون االن من با تو یکی شد. برسانحاال در حال صبر و فضاگشایی است، تو از درون سالم من و خودت را به آنها 

دهد که اگر ما صبر کنیم و فضاگشایی کنیم، هر دم از درون، از ریشه ما پس نشان می. دم سالم نو ز ماهر. دیگر

اگر ببندیم، در این . بسته جدید خرد و شادي، اگر فضا را گشوده نگه داریم. دهدخدا به ما یک بسته جدیدي می

سالم خدا هم برکت است، شناسایی ماست . مبندیکنیم، راه سالم خدا را میکنیم و مقاومت میصورت ستیزه می

،شدیمشدیم، سرخورده میو مرتب ما بر عکس ذهن که خسته می،کندکه ما را به عنوان خودش شناسایی می

شویم، مثل خیلی از شما بینندگان که شما فضا را باز کردید، من تر میگیریم، خوشحالاین دفعه نتیجه می

کنید، فضا را باز کنید، صبر میو االن دائماً به آن نگاه می،ایدتیغی درد را دیدهاید، جوجه تان را دیدهذهنی

روز به . و این دفعه دیگر ناامید نیستید.رسدو هر دم سالم نو خدا از درون به شما می،کنیدکنید، پیشرفت میمی

. شویدتر میکنید و موفقروز پیشرفت می

:گویدمی. قضا و صبر براي شما بخوانماما اجازه دهید ابیاتی راجع به 

3882بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

هست صد چندین فسون هاي قضا
اذا جاءالْقَضا ضاقَ الْفَضا: گفت

برابرصدالهیقضايباشی،حیلهوتدبیراهلتوکهاندازههریعنی.داردهاافسوناینازنوعصدهاالهی،قضاي
آدمیبرفضابرسدسرقضاهرگاه:کهاستآمدهحدیثیدرزیراهستی؛آنمغلوبتوپس.داردمکروتدبیرتو

.شودمیتنگ
یعنی خدا . قضا که در واقع تدبیر ایزدي در این لحظه است. کندمیهاي قضا صحبت گوید که راجع به افسونمی

خوب ،هویت شدن و ایجاد دردي کنیم در همروو اگر ما زیاده،گیرددر این لحظه بهترین تصمیم را براي ما می

جز اینکه از ذهن بپریم . بینیمحل را نمیو دیگر راه،شویمگیرد و ما گیج میهاي ما را نشانه میهویت شدگیهم

درد ایجاد کند، باالخره تا کجا یعنی اینطوري نیست که یک کسی درد ایجاد کند، درد ایجاد کند،.بیرون
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در ابتدا ما که . امهیچ عالجی نداري، من راهها را همه بسته:گوید کهتا جایی که قضا به او میخواهد برود؟می

قضا هم باهاش . بینیم نیستشویم میکنیم در پول زندگی است، پولدار میمان باال نرفته، مثالً فکر میخیلی سن

زندگی هست، در مدرك زندگی هست، در پول بینیم در همسر ما زندگی هست، بعد در بچه بعد می. کاري نداره

.دهدحاال زندگی انعطاف نشان می. زندگی هست، در مقام زندگی هست، اینها همه در آینده است

ولی وقتی همه را به دست آوردیم و امتحان کردیم و دیدیم نیست، ولی باز هم حواسمان نیست، آن موقع قضا 

جز اینکه بنشینیم تامل کنیم ،فرستد و دیگر راهی براي ما نیسترا میهایش بنابراین افسون. گیردتر میسخت

یعنی ما . شودآید، فضا تنگ میهایش میگوید وقتی افسونمی. که دیگر از هیچی در بیرون زندگی نخواهیم

. کندآن موقع هست که باید بپرسیم که چرا دیگر هیچ چیزي کار نمی. بینیم دیگرنمی

دهد چیز دیگري را یعنی قضا اجازه نمی. ط که ما تبدیل بشویم، که دست از آن کارها برداریمماند فقیک راه می

ها دارد، یعنی هر اندازه که تو اهل تدبیر و حیله قضاي الهی صدها نوع از این افسون.مامتحان کنیم دیگر یا ببین

زیرا در حدیثی آمده است که هر گاه . پس تو مغلوب آن هستی. باشی، قضاي الهی صد بار تو تدبیر و مکر دارد

. شودقضا سر برسد، فضا بر آدمی تنگ می

3883بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

صدره و مخْلَص بود از چپ و راست
از قضا بسته شود، کو اژدهاست

خالص شدن، وجود مخلص یعنی محل می گوید صد راه و راه آزادي، . این هم در واقع تکمیل کننده بیت قبل است

اژدها در اینجا مظهر در واقع نیروي . بنددآید مثل اژدها همه را میدارد که از چپ و راست، اما وقتی قضا می

که اینها بر عکس ،دانمو تنها راه تسلیم و اینکه من نمی،شودآید آن راهها بسته میکه وقتی می،ایزدي است

به سوي همو آن ،ماند برودیک راه میفقطانسان را ،بندنداهها را میدرست مثل اینکه همه ر. راههاي قبلی است

آید که بیا به سوي من، بیا به سوي من، وقتی ، یعنی مرتب ندا میآن استتسلیم و فضاگشایی و استفاده از خرد

شویم ما مجبور مییا مثالً. دهندو با کتک و با درد راه را به ما نشان می،شود، باالخره سخت میمکنیتوجه نمی

هاي مختلف براي شما بسته شده که االن چه بسا که راه.کنیم بیاییم به موالنا گوش بدهیمدیگر راهی پیدا نمی
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هویت آید و یکی از هماما وقتی قضا می. اگرراه پیدا می کردید نمی آمدید. دارید در جلسه موالنا نشستید

. کشتی نگیرپنجه نزن،ش ستیزه نکن گوید باهاگیرد، میها را نشانه میشدگی

910بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

تا نگیرد هم قضا با تو ستیزبا قضا پنجه مزن اي تند و تیز
هاي ما را نشانه هویت شدگیتنها راه خوب و مفید وقتی که زندگی با تدبیرش یکی از هم،پس بهترین راه

تدبیري ماست، سهل انگاري ماست، ما به جاي اینکه بستیزیم و شروع کنیم نشان غفلت ماست، بیگیرد، این می

ش اینست که هر امعنی. به شکایت و گله و ستیزه، تند و تیز هم یعنی شتابزده، تسلیم بشویم، فضا را باز کنیم

اگر نکنید، دارید با قضا، . باز کنیدگوید بد است، شما باید فضا تان میافتد که ذهناتفاق بدي که براي شما می

. زنیدتدبیر خدا و قضاوت خدا پنجه می

911بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

تا نیاید زخم، از ربّ الفَلَقمرده باید بود پیش حکمِ حق
ها باید افتد، در تسلیم مثل مردهکند و اتفاقی براي شما میگوید پیش حکم خدا در این لحظه قضاوت میمی

یعنی هیچ گونه واکنش منفی که شکایت باشد، خشم باشد، رنجش باشد که بتواند جوجه تیغی را تقویت . بشوي

یادمان باشد حکم حق، حکم حق یعنی حکم خدا، قضاوت خدا و تدبیر خدا در این لحظه، . کند، نکن این کار را

بینیدکنید، زخم میکنید، ستیزه میباز نمی. کندشود و کن فیکون کار میمیکنید، دم او واردقضا، شما باز می

. کار به این سادگی است

هاي قرآن اشاره آید که موالنا وقتی این جوري به آیهبامدادان، و به نظرم مییا صبح، يرب الفَلَق یعنی خدا

. ها هم شما توجه کنیدي کوچک باشد، به بقیه آیههاها مربوط به سورهخواهد مخصوصاً اگر این آیهمی،کندمی

آییم به این لحظه و از خواب ذهن بیدار مان است االن در ذهن، صبح که میپس بنابراین باز کننده صبح ما، شب

در خواب ذهن نیستیم و صبح را کی . بینیمروز یعنی ما با او یکی هستیم، من ذهنی را می. شودشویم، روز میمی

چطوري باز کرد؟ شما مرده شدید، قضاوت نکردید و فضا را باز کردید، یعنی قبل از قضاوت فضا را . ؟ خداباز کرد

کردید، مقاومت و اگر اعتراض می،یعنی صبح شد. و خدا صبح شما را باز کرد،باز کردید، یعنی تسلیم شدید

. کنیدتوجه می. شدکردید، صبح باز نمیمی
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گیرد، اگر ما فضا را باز کنیم و شکایت نکنیم و خودمان را بزرگ را که خدا نشانه میهویت شدگی چه بسا یک هم

دانید که و شما می،هاي جوجه تیغی نزنیم، با همان یک اتفاق خدا صبح را براي ما پیش بیاوردبه در و دیوار یا تیغ

گوید کهباز هم آن شعر یادم افتاد، می

411بیت،سومدفترمثنوي،مولوي،

کم خروش،شخام،ستاصبح نزدیک
مکوش،من همی کوشم پی تو، تو

داند که صبح را کند، این آدم نمیکوشد و قضاوت میکسی که با من ذهنی و دردهایش براي باز کردن صبح می

کنیم به اجازه بدهید نگاهی . شودآید، صبح باز نمیهاي ما فقط زخم مییعنی با واکنش. باید او باز کند، نه خودش

گوید می. پس این آیه از سوره فلق بوده. ها، خیلی سریعاین آیه

1آیه،)113(فلقسورهکریم،قرآن
)1(الْفَلَقِبِرَبِّأَعوذُقُلْ
برم،به پروردگار صبحگاه پناه مى: بگو

از . برم، نه من ذهنیکند براي من پناه مییعنی هر کسی در این لحظه بگوید که من به خدایی که صبح را باز می

ممکن است با آن من ،شر آنچه بیافریده است، از شر آنچه بیافریده است یعنی هر چیزي که آفریده شده

. پس این شرم دارد. هویت بشوم و آن بشود مرکز من و شروع کنم به درد ایجاد کردن و آن عینک دیدم بشودهم

:گوییدپس شما می

2آیه،)113(فلقسورهکریم،قرآن
)2(خَلَقَماشَرِّمنْ

است،بیافریدهآنچهشراز
.و این شعر یادتان بیفتد.هویت هستمبرم از شر آفریده شدگانی که من با آنها هممن به خدا پناه می

2029ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

اي عاشق جریده بر عاشقان گزیده
بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

توانی به خدا هشیارانه زنده شوي و تنها عاشقی که انسان هستی و تنها عاشق هستی در جهان که مییعنی اي 

گزیده ،و به تمام عاشقان عالم یعنی به نباتات، حیوانات و هر چه که در جهان است،شویم ماتنها به او زنده می
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اند، توجه کنی، آنها که دیگر آفریده شدهبراي اینکه به آفریدهاز آفریده بگذر،. هستی، باالتر از آنها هستی

یعنی ما آسمانی هستیم که مرتب با استفاده از ذهن ساده شده . ش بنگر در آفریدناههم. شود اینها مرکز شمامی

. باید بیافرینیم

معموالً ما. گوید به رب فلق یعنی باز کننده صبح پناه ببر، یعنی به من ذهنی و به دردش پناه نبربراي همین می

به جاي جوجه تیغی به خدا پناه . بریمخواهد ما را بخورد پناه میفتد، دوباره به جوجه تیغی که میمی ااتفاق بد 

.آیدببر با فضاگشایی و همین طور این آیه هم دنبالش می

3آیه،)113(فلقسورهکریم،قرآن
)3(وقَبإِذَاغَاسقٍشَرِّومنْ

درآید،چونشبشرازو
آید، یعنی هویت بشوید، شب مییعنی اگر شما آفریده را بگذارید مرکزتان با آن هم. شب در اینجا من ذهنی است

هاست، شرش هویت شدگیشرش هم گیجی، منگی و به خواب رفتن در هم. آید و این شب شر داردشب ذهن می

و همین طور.آیدبه وجود میاین ترتیب عوض شدن عینک هشیاري است، شرش دردهایی است که به

4آیه،)113(فلقسورهکریم،قرآن
)4(الْعقَدفیالنَّفَّاثَاتشَرِّومنْ

دمند،مىافسونهاگرهدرکهجادوگرانىشرازو
. کنندزنند، فوت میشوند، گره میهویت میکنند؟ منهاي ذهنی هممنهاي ذهنی چکار می. هاي ذهنییعنی من

پس یک گره . رنجیمدهند، میآییم مثالً انتظار داریم پدرمان، مادرمان به ما یک چیزي بدهند، نمیمییعنی ما

این . داریمو اینها را زنده نگه می،دهیمها مییعنی انرژي زندگی را به این گره. دمیمبعد در این گره می. زنیممی

انسانهاي جادوگر یعنی کسی که من ذهنی دارد و جوجه تیغی ها یا این دردها به وسیله ما ها و این رنجشگره

هایی هستند که تمام انسانهایی که در مرکزشان درد دارند، دردها گره. پس ما شر داریم. شوددارد، ایجاد می

. هاي دردکنند در گرهیعنی سرمایه گذاري می. کنندگیرند، در آنها فوت میانرژي زنده زندگی را در این لحظه می

:گویدو همین طور می

5آیه،)113(فلقسورهکریم،قرآن
)5(حسدإِذَاحاسدشَرِّومنْ

.ورزدمىرشکچونحسودشراز
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کند خیلی واضح است محصول این کار یک من ذهنی است که از ریشه قطع شده، شرش اینست که ما را قطع می

کنیم به اینکه براي اینکه ببینیم کی هستیم و چقدر ارزش داریم، شویم ما، شروع میاز زندگی و مثل ابر می

گفت یعنی این شرهایی که می. کنیم باید برتر از آب دربیاییممقایسه وقتی می. خودمان را با دیگران مقایسه کنیم

تیجه همیشه شویم یک ابر که به زندگی دیگر وصل نیست و در نما می. کنندهی، این شرها ما را از زندگی قطع می

ها از ما برترند، هویت شدگیها واقعاً بخاطر این همتوانیم برتر دربیاییم، بعضیچون نمی. خواهیم برتر دربیاییممی

. شویمما حسود می

دواي همه اینها پناه آوردن به رب . زنیم و هم به دیگرانشویم، هم به خودمان لطمه میوقتی حسود می

گوید، این آورد میآیه وقتی را می،کند، خودش گفته بود کهخدایی که صبح را باز میصبحگاهان است، یعنی 

:گویدمی. من هم سریع خواندم برایتان. چیزها را شما به خاطرتان بیاورید

1192بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

دام دان، گر چه ز دانه گویدتدشمن ار چه دوستانه گویدت
گوید چه من ذهنی خودمان و چه من ذهنی دیگران، اگر دوستانه با ما حرف بزند، ما می. ذهنی استدشمن من 

دانید که این دشمن، من ذهنی و جوجه تیغی هر چه شما می. کی هستیم؟ ما هشیاري هستیم، ما آسمان هستیم

ها است، بدان که این گیهویت شدزند، حرفهاي خوبش هم زیاد کردن همگوید ولو اینکه حرفهاي خوبی میمی

. هویت هستیمدانه چیزي است که ما با آن هم. زندگرچه که از دانه حرف می. دام است

گوید که ببین این را اگر به دست بیاوري، بروي یعنی اگر من ذهنی شما خیلی روي خوشی نشان داده و دارد می

زنند، به فالن دهی، همه دست میرا نشان میگیري، خودتدر خانه، آنجا قشنگ خانه بزرگی است، مهمانی می

. زنداین راجع به دام و دانه حرف میدارد ما را بزرگ می کند،رسی، اینها حرفهاي دوستانه است دیگرمقام می

. گوش نده

1193بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

دانگر به تن لطفی کند، آن قهر گر تو را قندي دهد، آن زهر دان
گوید این من ذهنی همراه با دردش اگر به تو یک چیز شیرینی بدهد و شما با عینک من ذهنی ببینی این قند می

لطف کند رماند که به ماو اگر لطف کند به تو، بدان که دارد مثل آن جوجه تیغی می. است، بدان که آن زهر است
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، قولهاي مساعد بدهد، یا نه اصالً به جایی رسیدیم که تایید و اگر من ذهنی به ما لطف کند. لطفی ندارد،مثالً اولش

خیلی االن خوشبخت هستیم، بدانید که قهر به یک جایی رسیدیم ما به به، گیریم که بهگیریم، توجه میمی

. آیدزندگی دارد می

1194بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

باز نشناسی ز دوستدشمنان راچون قضا آید، نبینی غیرِ پوست
هویت هویت شدگی داریم، اصالً به فکر این نیستیم که همکنید که وقتی در من ذهنی هستیم و همتوجه می

کنیم، قضا و درد براي دیگران ایجاد می،کنیمکنیم، درد براي خودمان ایجاد میشدگی داریم، درد حمل می

هویت ولی ما افراط کردیم در ایجاد درد و ایجاد هم،ع ما باشدخواسته به نفتدبیر زندگی از اول می. خواهد آمد

. شدگی و ما خیلی کشَش دادیم به اصطالح

زنیم، هنوز این کار را کردم، آن کار میمان حرفخواهیم پز بدهیم، هنوز از گذشتههفناد سالمان هست، هنوز می

گوید من ترا فرستادم آخر قضا چکار کند؟ خدا می. کردمولی سی سالم بود این کار را . توانمرا کردم، االن نمی

خواهم برکتم را و عشقم را از تو به من می. هر چه زودتر هم قرار بود به من زنده شوي. شويباینجا به من زنده 

.آخر این چه وضعیتی است تو داري؟ قضا به تاخیر ما، به غفلت ما هم توجه دارد. کائنات بفرستم

براي اینکه ما که . خواهد از ما بگیرد دیگرآید یعنی حتماً یک چیزي را میوقتی می. ر خداقضا یعنی تدبی

بعداً . ها را مثالً تا پانزده سالگی نگه دارهویت شدگیاند که این همبه ما نگفته. هشیارانه با او همکاري نکردیم

توانی یک عمر بر تو نمی. ن را تو نگه داريخواهد ایخدا نمی. خواهد این راقضا نمی. دیگر حق نداري نگه داري

دانم ها خودت را بگیري، پز بدهی، بین مردم بگویی من آبرو دارم، حیثیت دارم، نمیهویت شدگیاساس این هم

. آید خالصهقضا می. براي این کار نیامدي. اعتبار دارم، مهم هستم، هی اهمیتت را به رخ مردم بکشی

.توانی ببینیغیر از این فکرهاي غیرموثر ذهن، غیر از خشم، غیر از ترس چیز دیگري نمیاگر بیاید غیر از پوست، 

دشمن، من ذهنی است و دوست زندگی . توانی ببینی که دشمن کی هست و دوست کی هستو آن موقع نمی

.دیگرگیج شدیم. توانیم بفهمیم دیگرآن موقع ما نمی. است
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دوست کی هست؟ دوست این فضاي گشوده شده . بدانید که دوست کی هستخوانیم که شما همیشه اینها را می

هیچ کس دیگر . دوست ما زندگی است، خداست، فقط. فقط دوست دیگري نداریم ما که. در این لحظه هست

. وگرنه آنها جسم هستند. هیچ چیزي. دوست ما نیست

***پایان قسمت دوم *** 
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:بله این هم حدیث است

حدیث
»لَبّهلُبٍّذيکُلَّسلَباَمرٍانفاذَاَراداذااهللاَانَّ«
».ستاندمیآنانازراخردمندانخردامري،اجرايوانجامبهفرمایدارادهخداوندهرگاه«

. کند به حدیث یا با این هماهنگ استاشاره می

1195بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

ناله و تسبیح و روزه ساز کنکنآغاز چون چنین شد، ابتهال
بینید که در زندگی آدم یکی از این یک دفعه می. اگر دیدي قضا آمد، من مطمئنم شما تجربیاتی از این قبیل دارید

ارد، هر کسی که غرور د. یعنی قضا آمده. ریزدهاي زندگی ما به هم میکشند و خیلی از جنبهستونهاي مادي را می

کشد و ش را به رخ مردم میادانم دانشش را، مندهد، مقامش را، نمیخودخواه است و مرتب خودش را نشان می

ها یا ستونهاي اساسی زندگی حتماً این دیرك. سنش در حدود چهل سال است، این حتماً دچار بحران خواهد شد

یا مقدار وسیعی از ابعاد زندگی . م خواهد ریختش به هارا خدا خواهد کشید و یک دفعه همه ابعاد زندگی مادي

.ریزدش به هم میامادي

چکار کن؟ شروع کن به تسلیم و دعا از روي اخالص و اظهار عجز و . تلخ نشو. اگر اینطوري شد، شکایت نکن

و اینها را دیگر بگذار ،کنمو همه را تنبیه می،دانم و من همه کار بلدمیعنی دیگر آن حالت قبلی را که می. زاري

. بدان که اشتباه کردي. کنار

و همه این ها معنی می دهد تواند به معنی همین دعا و راز و نیاز با خدا و یا نماز ناله کن، تسبیح در اینجا می

گوید بایدگویید خدایا من اشتباه کردم و باید از روي خلوص میعبادت، تسبیح یعنی عبادت، ناله یعنی شما می

یعنی تو دیگر سیستم کاریت را عوض . ساز کن یعنی ترتیب بده. روزه یعنی پرهیز.این ها را موالنا می گوید.باشد

ات را، پدر دانم مالمت کنی همسرت را، بچهنمی،اگر دیدید اوضاع به هم ریخت، بدان که راه اشتباه رفتی، نیا. کن

. اگر قضا آمده،ديرا، بدان که تو اشتباه کرو مادرت را، خانواده

توانید از شما می. تواند فرو بریزدعرض کردم قضا یعضی مواقع پنج شش تا چیز اساسی را در ما یک جا می

تان تان بیاید پایین، خانهتان را از دست بدهید، استاكدانم مقامشوید، بیزینستان فرو بریزد، نمیبهمسرتان جدا 
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علتش همین . این یک علتی دارد. فتداتواند اتفاق بیا با هم یا به فاصله کم میاز بین برود، تصادف بکنید، همه اینه

. و فهمیدید که چکار باید بکنید. حرون بودن و سرکشی خودمان است

1196بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

زیر سنگ مکرِ بد، ما را مکوبکن کاي تو علّام الغُیوبناله می
ها هستی، تو مرا زیر این تدبیرهاي بکن براي راز و نیاز و ناله کن که اي خدا، اي که تو داننده غیبگوید دست می

من فکرهاي بد کردم، با من ذهنی فکر کردم، به حرفهاي جوجه تیغی گوش دادم، به . خردانه من ذهنی مکوبانبی

ودم عقل درست کرده بودم، سرکشی نگذاشتم دمِ تو بیاید، من براي خمن ستیزه کردمحرف تو گوش نکردم،

. خواهم روي خودم کار کنممن می. کردم، تو این قدر دیگر مرا نابود نکنمی

1197بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

شیر را مگمار بر ما زین کمیناي شیرآفرینگر سگی کردیم
ذهنی داشتیم، اگر درد من ذهنی ما باال آمد و ما به حرفش گوش اگر ما کار ناپاك کردیم، اگر پلید بودیم، اگر من 

مردم را گاز گرفتیم، ضرر . دادیم و دیگران را مالمت کردیم، اگر مسئولیت نپذیرفیتم، سگی کردیم یعنی این دیگر

ید که گومی. شیر دوم من ذهنی باشد. توان همان قضا باشدتواند، این شیر اول میزدیم، اي شیرآفرین، شیر می

خواهد همین کوبنده ما باشد در این جهان یا شیر قضا باشد، تو شیر آفرینی، حاال شیر میاي کسی که شیر را می

.من ذهنی را بر ما مسلط نکن

گویید من خودم را سپردم به عنوان هشیاري به تو، من بعد از این ید، به خدا میگوییعنی شما دارید به زندگی می

تو به . تو دردهاي مرا شفا بده. تو از عهده این من ذهنی من بربیا. م، من دیگر قضاوت نخواهم کردکنفضا را باز می

من دیگر . ها و دردهاي آن باید برخورد کنمهویت شدگیمن چطوري با این همکه من تدبیر بده، خرد بده ببینم 

. بله دوباره راجع به صبر چیزي بخوانم برایتان. آن منِ سابق نیستم

1852بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

صبر هم نیکو دمی ست: گفت لقمان
که پناه و دافع هر جا غمی ست

ولی شما ،خواهد ببنددگوید لقمان گفت صبر یعنی فضا را باز کنی در اطراف اتفاق این لحظه و من ذهنی میمی

. ، درد هشیارانه، این فضا را نگه داري و بلکه بازتر کنیددرد بکشی
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. این دم خوش همین دم ایزدي است. آیدگفت از اینجا یک دم خوشی می

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بپذیرختفَدم او جان دهدت رو ز نَ
نه موقوف علل،ستونیکُن فَکار او کُ

یعنی متعقد . کند، این آدم حتماً از نفوذ علل بیرونی بیرون آمدهصبر میکند ودر ضمن هر کسی فضا را باز می

اینکه . مان را روشن کنیمیک جایی ما باید با خودمان تکلیف. نیست که علل بیرونی است زندگی او را خراب کرده

و برادران و را ایجاد کرده یا پدر و مادرم، همسر سابقممآیا این مرکز مادي من و دردهاي من این مشکالت 

گذارید، کدام یکی؟ اگر شما دانم حاال هر سازمانی اسمش را مینمی،خواهرانم، جامعه به طور کلی، دولت

خدا. گویید پدر و مادرم و خانواده و دیگران، شما هنوز به آنجا نرسیدید که واجد شرایط اصالح خدا باشیدمی

.یدابستهرافضاشمااینکهبرايکند،کارتواندنمیشماروي

خرابمسئولیت،کنیمقبولمابایدجایییکیعنی. هستهممسئولیتحالتصبر،وفضاگشاییحالتاین

ببینیمکه،کنیدمشخصراتکلیفاینفعالًشما. استمنعهدهبههماالنو،بودهمنعهدهبهمن،زندگیشدن

دومیاگر. استکردهایجادمنمرکزایننه،گوییدمییا،تانفعلیوضعیتبخاطرکنیدمیمالمترادیگرانشما

خواهیداینکهبراي. هستیددرستیراهدرشماکردم،ایجادخودممناست،کردهایجادمنمرکزگوییدمیاست،

استشماپناهو،شودمیشمابعدچهاربهایزديخوشدمایزدي،دمِشدنواردسببصبر،وفضاگشاییکهدید

مندودهايدافعشدهگشودهآسماناینکهاستهمینو،استشدهگشودهفضاياینماپناهتنهایعنی. این

.استخودمدودهايودیگرانذهنی

مرکزدردهايحملهازوهلهاولیندرراخودتانبایدشما. افتادیمروزاینبهخودمانذهنیمندستازما

بدهد،قولیهراست،شمادشمناینگفتخواندیم،امروزهمیناست،منرفیقایننگویید. کنیدحفظخودتان

:گویدمیدشمناین. بدانیددامبدهد،دانهاگر. بدانیدبديرااینشمابدانید،قهررااینشمابکند،لطفیهر

راخودتهستی،حسابیآدمتورا،توکنندمیتاییداي،شدهمهمخیلیتوگذارند،میاحترامتوبهمردمببین

اینشماپناه. کندمیالقاشمابهراهایشخاصیتداردکند،میدشمنیداردایندهید؟میگوششمابگیر،باال

.استشدهگشودهفضاي
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1853بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

را آگه بخوانآخرِِ والعصرصبر را با حق قرین کرد اي فالن
آگاهانهراوالعصرسورهپایانیبخشکهاستالزمپس.استکردهحقبامقارنراصبرتعالی،حقفالنی،اي(

.)بخوانی
خدابهیا،شودمییکیخداباکندصبرکسیهریعنیاست،کردهیکیخودشباراصبرخدا:کهگویدمی

تاسهعصرسوره. گویدمیراهمینهمعصرسورهو.بخوانآگاهانهراوالعصرآخرآیهبیاتوو،شودمیترنزدیک

اینطوريوقتیموالناکردمعرض. استمهمهمبسیاربسیارکهاستآیهتاسهآخرشواولسورهایندارد،آیه

یکبرویدشماگویدمیهستند،کوچکخیلیکههاییسورهآنبهمخصوصاکهخواهدمیمابهزند،میحرف

.بگیریدیادچیزيیکشایدبکنید،آنجانگاهی

گوید،میخداهستممنیکیلحظهاین. هستممنلحظهاینکهلحظه،اینبهکندمیتاکیدخداسورهایندرو

و.استیکیلحظهاینباهم،توهايوضعیتتو،بعدچهارتو،فرمهستی،منجنسازتو. لحظهاینفرمهمیکی

یکیمنبالحظهایندربایدتو:گویدمیمابهداردپس. زیانکاريبهافتیمیذهنی،منبهفتیابیکنی،ستیزهاگر

منبانیستی،زندهلحظهاینبهاگرکهگویدمیشادومیش،ااولیاستاینبرتاکیدباشی،زماندرنبایدباشی،

. استزیانکاريدراست،ذهندرکسیهر.هستیزیانکاريدربنابراینهستی،ذهنتوهمدرپسنیستی،یکی

زنم؟میلطمهدیگرانبهوخودمبهجوريچهمنکهبگوییدببینید،راخودتانزیانکاريبایدشما

خردو،نیستموازينیست،تسلیمو،نیستزندهاوبینهایتعمقبهلحظهایندردارد،ذهنیمنکسیهر

جوجهاینازوترسخشم،مثلهیجاناتیازفکرهایشواعمالشدرنتیجهو،ریزدنمیعملشوفکربهزندگی

زیانکاريدرآدماینگیرد،میسرچشمههاشدگیهویتهموتیغیجوجهمختلفخارهايازکلی،بطورتیغی

. نداریمکاريدیگرانزیانکاريباما. هستمزیانکاريدرمنجوريچهکهبداندداردوظیفهکسیهرواست

شدهیکیخداباآدماینکهانسانیهر:گویدمیکهاستاینبخوانیدآگاهانهشماگویدمیکهآخريآیهآنولی

بازرافضاشماکهاستموقعیاینو.کندمیتوصیهخدابهوصبربهرادیگرانهمرا،خودشهمحتمااست،

خداباشدنیکیوفضاکردنبازبهراآنهاداریدشماکنید،برخوردمردمباشدهبازفضايباشمااگر. باشیدکرده

شیطانبهبلکه،خوانیدنمیحقبهراآنهاباشید،زیانکاريدراگر. کنیدنمیوگرنهکنید،میتوصیهصبرو

شیطانبهبیشترایشان،شویدمیردکهموقعیشوید،میردمردمپهلويازشماببینمخواهممیمن. خوانیدمی
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خدابهبیشتروکنندمیبازفضانهیا،شودمیبیدارآنهاتیغیجوجهیعنیذهنی،مندیوبهکنند،میتوجه

بود،اینبیتایناست،ایناشمعنیسریع،خیلیامااست؟یکیکدامبگویید،. صبربهوشوندمینزدیک

راعصریاوالعصرسورهپایانیبخشکهاستالزمپساست،کردهحقبامقارنراصبرتعالیحقفالنیاي

.بخوانیآگاهانه

:استاینسورهاما

1آیه )103(العصرسورهکریم،قرآن
)1(والْعصرِ
.عصربهسوگند

.استلحظهاینعصر

2آیه )103(العصرسورهکریم،قرآن
)2(خُسرٍلَفیالْإِنْسانَإِنَّ
.استزیانکاريدرآدمىکه

.دادمتوضیح

3آیه )103(العصرسورهکریم،قرآن
)3(.بِالصّبرِوتَواصوابِالْحقِّوتَواصواالصّالحاتوعملُواآمنُواالَّذینَإِلَّا

. مگر آنها که ایمان آوردند و کارهاى نیک کردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند
درآسمانیواشیواشکردند،بازرافضاکهبودندکسانیآوردندایمانکهآنهاییآوردند،ایمانکهآنهامگر

. کردندنیککارهايواستزیانکاريدرنشده،درستهنوزدرونشآسمانِکسیهریعنی. شدایجاددرونشان

ریزدمیعملشوفکربهزندگیخرداست،زندگیباموازيیااستتسلیمآدملحظهاینکهاستکارينیککار

شدنتبدیلوصبریعنیآسمانکردنبازبهرااورسندمیکسیهربهاستبازدرونشانآسمانچونهمینطورو

:گویدمیموالناایندنباله.قسمتاینهماینپس. کنندمیتوصیهیاکنندمیسفارشیاکنندمیتشویقخدابه

1854بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

کیمیایی همچو صبر، آدم ندیدهزاران کیمیا، حق آفریدصد 
آسمانبهراآدمذهنیمنیعنیرا،آدممسبتواندکهکیمیابهتریناما،استآفریدهخداکیمیاهزارانصد

گشودهآسمانشده،گشودهفضايآرامش،شادي،خوب،انرژيبهکندتبدیلرابدانرژياینیعنیکند،تبدیل

. تمکینتوانایییعنیصبرگفتم. باشدتواندنمیصبرازغیرکیمیا،اینچیز،اینشده،

:گویدمیاستمهمخیلیبیتاین
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1197بیتم،پنجدفترمثنوي،مولوي،

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیي قوت وتمکین وثباتاي دهنده
ثباتودهیمیداريریشهودهیمیفضاگشاییقدرتودهیمیمعنويغذايدهی،میروحغذايکهکسیاي

داریمفضاگشاییقدرتاگر. داریمفضاگشاییقدرتما،داریمتمکینپس. بدهنجاتثباتیبیازرامادهی،می

هرچقدریعنی. کنیمبازبیشترهمبازداریم،نگهبازبایدکشیم،میهوشیارانهدرددرحالیکهگشوده،رافضاباید

اتفاقهرچهبله؟. کنیمبازبیشتررافضابایدماگیرد،مینشانهراماشدگیهویتهمقضاقانونبازندگیبیشتر

. وسیعترتر،گشودهفضايبزرگتر،

اینبهآیدمیهوشیاريصورتبهوقتیکهکنیممیصحبتانسانبهراجعداریمدانیدمیوبینیدمیکههمینطور

تیغیجوجهاینو.گیردمیايتیغیجوجهیکراماريدمکهاستاینشبیهاینوشودمیهویتهمجهان،

زیاديمقدارباشدهجمعتیغیجوجهیکشویممیجهانایندرمامدتیازپسیعنیکند،میجمعراخودش

نگاهرامالحظههراست،الهیقانوناست،الهیتدبیرکهقضاو.داریمدردایجادپتانسیلِیاقوهودردیعنیخار،

. بکندماروياقدامیچهکهگیردمیتصمیمماوضعیتبهبستهوکندمی

بگیرد،راجایشخداوبشودجارومامرکزازبایدبزوديواستاضافیمادردردهااینکهباشیماینبهآگاهاگر

رامادردهايوراماهايشدگیهویتهمتدریجبهکهاستترتیباینبههمکمکشو.کندمیکمکمابهقضا

باوکنیمبازفضاهاشدگیهویتهمایناطرافدرتوانیممیمانانتخابوآزادارادهباما. دهدمینشانمابه

اینصورتدرکنیم،ستیزهوکنیمسرکشیونکنیمراکارایناگر. بیاندازیمرااینهاوکنیمشناساییزندگیخرد

.گیردمینشانهراهاشدگیهویتهمقضا

کهرسیممیسنییکبهوقتیو.شوندمیقویترخارهااینوتیغیجوجهکنیم،شکایتبشویم،تلخمااگرو

بازگیرد،میقرارقضاتیرهايآماجهاشدگیهویتهماینوداریمشدگیهویتهموداریمدردزیاديمقدار

او،دمازاستفادهوداشتننگهبازرافضایعنیشده،بازفضايایندرکردنصبرو،شودمیسختفضاکردن

هنوزهمزیاديدردونداریمزیادشدگیهویتهمماچون. کارایناستترراحتجوانیدر. شودمیترمشکل

شُلخیلیندارند،زیادشدگی،هویتهمهنوزچون. استآسانخیلیکهسالهدههايبچهبراي.نکردیمایجاد

.اندنکردهایجادزیاديدردواندچسبیدهچیزهابه
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کهبداندباشد،خودرويتمرکزشوکندتأملوموالنامثلبخواندرابزرگانآثارکهاستاینخردمندانسانو

وکندجارورامرکزاینرود،میدردزیرهاموقعبعضیاینکهولوتدریج،بهوکندخالیرامرکزاینباید

موقعبعضی. ندهددخالترابیرونیآدمهايورابیرونیاسبابورابیرونیعللکارایندروبیاندازدرادردهایش

حتیوکنمبازرافضامناگرکه،شودمیپرروطرفکهبکنمراکارایناگرآخرمن:کهگویدمیشنویممیماها

. شودمیزیادرویشطرفآنام،کردهاشتباهکهاستدرستاشتباهم،برايکنمخواهیعذر

به. بشویدوصلخدابهخودتانریشهبابایدکههستیددرختییکمثلشمادارید؟چیکارطرفباشما

. کهنیستدرستکهاین. کنمستیزهبدهم،راجوابشبایدمنوشودمیزیادرویشکهدوستتانبههمسرتان،

این. استهمسرتانیاشودمیزیادرویشکهاستدوستتانقضاوتازتراساسیوازمهمترخیلیخیلیکاراین

پررویکیاینکهنبایدکهشما. استشماخلقتازمنظوراست،شمازندگیمنظورکاراین. استشمازندگیکار

نبایدراعلل. بدهیددخالترابیروننبایدشما. کهنشویدیابشویدزندهحضوربهکهشود،میکمرویاشودمی

.کاراینتوبیاورید

600بیتدوم،دفترمثنوي،مولوي،

حیثَ ال صبرَ فَال ایمانَ لَهصبر از ایمان بیابد سر کُلَه
یعنیباشد،داشتهواقعیایمانخدا،بهباشدداشتهایمانکهکسیهریعنی. استایمانصبرسرِتاجِکهگویدمی

راخدادلمانچشمباماباید. استایماناینخدا،باشدنیکیاینوبشویمزندهحضوربهبایدمايادرجهبه

کسیراصبرگویدمی. کنیمحسشآرامش،بصورتراخدامافکرهايزیردرباید. دروندرکنیمحسوببینیم

ایمانَفَالصبرَالحیثَکسیهر. نداردهمایمانباشدنداشتهصبرکسیاگرباشد،داشتهایمانکهبکندتواندمی

:استحدیثاینونداریمصبرماو.نداردهمایماننداردصبرکهکسییعنیلَه

لَهایمانَاللَه،صبرَالمن
.نباشدایمانراوينباشد،صبرراهرکه

است؟درست

601بیتدوم،دفترمثنوي،مولوي،

هر که را صبري نباشد در نهادخداش ایمان نداد: گفت پیغمبر
یعنی. استندادهایمانیباشدنداشتهمرکزشدرصبرکهکسیبهخداکهاستفرمودهرسولحضرتگویدمی

رادرداینو،بدهداوبهدردوکندتهدیدشذهنیمنونکندبازرافضالحظهایناتفاقاطرافدرکسیاگر
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اوبهداردراهاینازکهدانستمیداشتایماناگراینکهبرايندارد،ایمانخدابهحتماهوشیارانه،نکندتحمل

شدگیهویتهمازکندنکهدانیممیرااینماو.کنیمپیرويدردشوذهنیمنازنبایدکهما. شودمیزنده

. خواهدمیهوشیارانهدردنیست،آسان

هماینهامدت. هستیمذهنیمنمایعنیاست،ماکهاستکردهمتقاعدراماذهنیمنهامدتاینکهبراي

نیست،همزندگینباشداینهااگرگویدمیداند،میاینهابهمتکیرازندگیاست،داشتهعزیزراهاشدگیهویت

مرکزشچوننیستند،زندگیاینهاکهنیستمطمئنهنوزولیبگیردنتوانستهوخواستهزندگیاینهاازکهگرچه

.استاینهاحسببرهمدیدشوهستند

کند؟بازبایدرافضاکیوکندمیبازرافضاکهموارديمگر. ببیندتواندنمیدیگرجوراست،دیدشعینکاینها

. کنیدنمیپیداهمایماننکنید،صبروکنیدبازنتوانیدرافضاشمااگریعنی. کندمیحملهاوبهقضاکهموقعی

بهدارمایمانودارمقبولراخدامنبلهوهستخداگوییدمیلفظبهطوريهمینیعنیکنیدنمیپیداایمان

منافقاست،نفاقاین. گویدمیردیگجوریکمامرکزاست،ذهنیهمهاینهاولی.زنیممیهاحرفاینازوخدا

. نباشدآنمرکزمانکهبگوییمچیزيیکزبانبهماکهاستبودن

مابینیم،میراخداوبینیممیراجهانهاشدگیهویتهمودردهاطریقازماوکندمیپخشدردمرکزماناگر

کند،بازرافضاکهکسیهر:استایناشخالصهبله،. نیستایماناینوداریمایمانبگوییمتوانیمنمیزبانبه

.نداردایماننتواندکسیهردارد،ایمانباشد،داشتهصبر

کهبگوییمخواهیممیکردیم،شروعمهمبسیارغزلازاستفادهباکهموالناامروزدرسبهراجعبدهیداجازهبله،

همهايسوراخوماذهنوماحسپنجطریقازو،شودمیماوجودواردزندگیزندهانرژيلحظههرباالخره

راهاشدگیهویتهماینبایدما،بشودجمعحضوراینکهبراي. شوندمیتلفروندمیاینهاشدگی،هویت

سوراخهاشدگیهویتهماینبساچهو،رودمیهرزانرژيکهاستهاشدگیهویتهمسوراخازوبشناسیم

وشودمیظاهراست،پنهانبسیارکه،استدردفضايهمینخَنّاسخَنّاس،یاسوسمار،گویدمیموالنااین.است

. شودمیپنهانزودي

. ببندیمراهالولهاینبایدبشویم،زندهخدابهباشیم،داشتهبینهایتریشهماباشدقراراگرکهبگوییمخواهیممی

آنهاازبیرونازشماکهچیزهاییهمهطریقاززندگیزندهانرژيکههاشدگیهویتهموحسپنجهايلوله

یواشبله،.بشویدزندهاوبهشماکه،شودنمیجمعحضورایننبندید،راآنهاتاو،رودمیهرزخواهید،میزندگی
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تکرارزیادشماخواندم،بعدشکهابیاتیبعالوهشماهمراغزلامیدوارممن. خواندخواهیمراچیزهااینیواش

:گویدمی. شودمیزندهشمادرمعناکهاستتکراربا. بکنید

4053بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

اندنفس و شیطان، هر دو یک تن بوده
انددر دو صورت خویش را بنموده

دردشباماذهنیمنیعنی. هستندچیزیکدوهرشیطانبادارد،همدردذهنیمنهرما،ذهنیمنگویدمی

در. کندمیزندگیزمیناینرويبگوییمکهاستدردوشدگیهویتهمنیرويشیطان. استشیطاننماینده

بهتوانیممیمادرازرادردما. بلهدیگر؟انسانبهانسانیازشودمیمنتقل. انسانهاذهندرکند؟میزندگیکجا

. بشودمنتقلبچهبهتواندمیپدرازمان،بچهکردنتربیتموقعو،کنیممنتقلبچه

صورتیآن. انددادهنشانراخودشانصورتدوبهوهستندانرژيیکهستند،چیزیکشیطانوذهنیمنپس

حالیک،سیاهمودیکوقتیکهداریدتجربهشماو.دردسازالگوهايبعالوهاستدردمرکزیکاستمادرکه

فکرهايبهکنیدمیشروعشماوگیردمیبکارراشمافکرهاياینجوريچهنشیند،میشماسربهآیدمیخرابی

. کردنمخرب

طریقاز؟ببلعدراشمازندهانرژيازمقداریکوبشودبیداراستفرصتمنتظردایماًتیغیجوجهاینجوريچه

شماجوريچهآید،میسیاهسایهاینآید،میسیاهموداینوقتیکهایددیدهشماو. کردنمخربفکرهاي

کنیدبازرافضا،عقببکشیدشمابایدکهاستآنجاوکردن،مخربومنفیفکرهايبهکنیدمیشروعاختیاربی

خودتانذهنیمنِو.ندهیدقرارشیطاناختیاردردربستراخودفکرهايورا،سرشتیغیجوجهاینببینیدو

.استقدرتکردنایجاددردبگوییدبعد،کندایجاددردتا،ندهیدقرار

هابعضیاست،قدرتاینگویندمیاندازندمیراهدعوازنند،میکتکشوند،میخشمگینخانهآیندمیهابعضی

قدرتایندارم؛قدرتمندیگر،استقدرتاینگویندمیمردم،بهکنندمیاعمالمقامشاندرراشانخشم

. بدانیدبایدشماکند،میایجاددردداردکهاستشیطانینیرويایناست،ضعفایننیست،
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4053بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

اندنفس و شیطان، هر دو یک تن بوده
انددر دو صورت خویش را بنموده

خوانهفتداستانهمیندرکهبینیممیشاهنامهدردرد،صورتبهاستعالمایندرشدهذخیرهانرژيیکی

ازبشوند،کورپهلوانانکهشودمیسببابراینو،کندمیدرستابریکپهلوانانسربااليسفیددیورستم

. شدیمنابینابلهذهنی،منِدراست،سرمانبااليکهابرایندراثردرهممابشود،کورکیکاووسایرانشاهجمله

4054بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

ایشان یک بدندچون فرشته و عقل، که 
بهر حکمت هاش دو صورت شدند

شودمیزندهاونهایتبیبهشود،میزندهحضوربهکهانسانیاست،ماحضوراینجادرفرشتهاینگوید؛میبعد

حضورخدا،عقلیعنیکلعقلگوییممیوقتیاست،نشستهکلخردجايبهعقلاینجادرخدا؛وفرشتهمانند

درراخودشخواستهخدااست،کردهبروزانساندریکی،اینمنتهی،بودندیکیدوشانهراینهاخداعقلباما

.دانیمنمیماهمراهایشحکمتخودش،هايحکمتخاطربهخودش،بهکندزندهانسان

کهبشودزندهخواهدمیمندراالناست،ابدیتواستنهایتبیخدابوخُخیلیکهبپرسیداستممکنشما

کنم،میبیشتريعمرشود،میبزرگترامخانهشود،میزیادپولمگویدمیبپرسدتانذهنیمنِازاگروبشود؟چی

نشانذهنکهنیستحکمتهااینخاطربه،نهاینها؟ازیکیکدامداشت،خواهمباالتريمقامشوم،میترسالمت

. هاشحکمتبهرچی،برايدانممیچهدهد،می

آنبهشماحاالداریدکارچهکند،زندهخودشبهراهمهخواهدمیکند،پخشکائناتدررابرکتشخواهدمی

باهمشماذهنیمنِاست،یکیخداباشماحضورکهبدانیدفعالفقطشمابدهیم،جوابتوانیمنمیذهنباجواب،

ایجاددردبگیرید،کمکشیطانازخواهیدمیهستیدهوشیاريشمااالناینجادربوخُاست،یکیشیطان

. استشماباتصمیمبگیرید؟کمکخداازخواهیدمییاکنید؟
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4055بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

دشمنی داري چنین در سرِّ خویش
مانعِ عقل ست و، خصمِ جان و کیش

کنی،استفادهنتوانیکلعقلازکهشودمیسببکهمرکزتدرخودت،دروندرداريدشمنییکگویدمی

جانآنبهما.استماجاندشمنِیعنیخصمِ،و.استماعقلدشمنِکنیممیستیزهکنیم،میمقاومتوقتی

همینطورو،استماواقعیجانِخصمِبنابراینپس.داریمدردازپرجانیکبشویم،زندهتوانیمنمیهوشیاري

.ماآمدیمدنیابهیکتاییدیناینبااصالاست،یکتاییدینمادینما،دین

دینباکسیهر،استشدهدرستبعدانامیدندینرااینوذهنیمنِطریقازباورهاباشدگیهویتهماین

االندشمنییکبدانیدشماولی. هوشیارانهکند،پیدادوبارهباید،کندمیگمراآنجهان،اینبهآیدمییکتایی

گشودهفضاياینشویممیتسلیموقتیمابله،؟ببریمبینازتوانیممیمارادشمناینآیاداریم،مرکزماندر

. استآزاديمساويشناساییکنیم،میشناساییرااینماکهدهدمیمابهخرديیکشده

4056بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

یک نَفَس حمله کند چون سوسمار
سوراخی گریزد در فرارپس به 

گویید،میچیز،آنباچیزاینباشویممیهویتهمما: کردمعرضداري؛دشمنیاینجادرکنید،توجهبوخُ

همینهمدردشود،میدرداشنتیجهشود؟میچیاشنتیجهبالخرهشدگیهویتهماینکهکنیدمیسوالشما

کند،میحملهسوسمارمثللحظهیکتیغی،جوجهگویدمیاالنسوسمار،گویدمیاینجادراست،تیغیجوجه

.شودمیقایمسوراخدروکندمیفرار،کَنَدمیشماازچیزيیکاگراما

جوجهیاسوسماراینباال،بیایدتواندمیشدگیهویتهمهرازیعنی،داردسوراخشدگیهاهویتهمتعدادبه

راآنماکه،کندنمیولراماباشدمامرکزدرکههمچیزي.شمامرکزدراست؟کجادرشما،دردفضايیاتیغی

یکایننیستیم،آنماکنیممیحملماکهدردياینکهگرفتیمیادتازهتازهاالن.پرستیممیخودمانجانمثل

.استماعقلدشمنِاینکه،نیستگیگونخداایناست،شیطانیچیز

بله؟بفهمید،خوبشما،بخوانیدبارچندینراابیاتاین
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4057بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

آرد برونسر ز هر سوراخ میدر دل، او سوراخ ها دارد کنون
جوجهتیغی؟جوجهگویدمیچراتیغی،جوجهگویدمیبعداالنسوسمار؛گفتاالنکهمادردفضاياینیعنی

آنازرودمیدرو،زندمیگازدیگر،رامازندگییعنیما،ازچیزیکچونهمسوسماراست،جالبیتمثیلتیغی

آنکنیم،میایجاددردماطریقآنازباال،آوردمیراسرششدگیهویتهمیکیعنیشود،میقایمهاسوراخ

گوییممیماگوییم؟میچیمادیگر،نیستدردرفت،سوسمارِنیست،شد؟چیگوییممیبعد،گیردمیرادرد

ازنه،بشوم،ناراحتمنزندمیمزهبیحرفهاياینازچرادانمنمیشدم،ناراحتمنگفتچیزيیکهمسرم

. آوردبیرونسرخودتسوسمارشدگیهویتهمسوراخ

اینازکدامهرازدارد،سوراخشدگیهاهویتهماندازهبهدردفضاياینیعنیسوسمارها،یعنیاوما،مرکزدر

مقام،سوراخازهمسر،سوراخازپول،سوراخاز: کندایجاددردآنجاازوبیاوردبیرونراسرشتواندمیهاسوراخ

وبدآیندهااقساموانواعشدگیها،شرطیاقساموانواعازرفتارها،اقساموانواعباورها،اقساموانواعسوراخاز

کند؛میاینطوريچرااه: تلویزیونکنیدمینگاهشمابیاورد،بیرونراسرشقضاوتها،اقساموانواعخوشایندها،

هویتهمقضاوتهرباکنید؟میقضاوتچراداري؟چیکار.شدایجاددردچیزي،یکآمد،بیرونسوسمارسر

دزدد؟میراچیبیاورد،راسرشجایییکازاستفرصتدنبالو،آنجاازبیرونآوردمیراسرشسوسمارشده

. برونآردمیسوراخهرزسررا،شمازندگی

4058بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

واندر آن سوراخ رفتن، شد خُنُوسنامِ پنهان گشتنِ دیو از نفوس
همیعنیتعریفبهبنادیودیو،گویدمیسوسمار،گویدنمیدیگرحاالکند،میسوسماراینکهکارياینگویدمی

. نهدارد،وجوددیویکبگوییمکهنیستاینطوري.استنسبیمفهومیکوماديجهانباکاملشدگیهویت

اسمشکهاستدیگريدیویکشدگیهاهویتهمنتیجهاماداریم،دیوهستیمهویتهمماکهاياندازهبهدیو

ذهنیمنِدرماباورهايکاریعنیاست،مادردهاينفوذزیرماباورهاياینواقعدرو.استدرداست،سفیددیو

. استدرددیوِدیو،اینجاگویدمیوقتیو.استدردشانرئیسوکندایجاددردکهاستاین

موالناشعروشدنآزادوآزاديبهراجعکردنصحبتدانمنمیحتیودانشکردنزیادبادرددیوکهکنیدتوجه

رافکرهابهدردفضايایناتصالیعنیلینکگفتم،شود؛میولیاین،ریزدنمیدفعهیک.رودنمیبینازاینها،و
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شمابیرونآوردمیراسرشموقعهربگیرد،اختیاردررااینهانتواندکهزدلطمهچنانکرد،متالشیچنان

دستازراانرژیشیعنیدهد،میدستازرادردشیواشیواشوشودمیقطعاتصالببینیدهمینکهببینید،

،گیردمیشماازراانرژیشچرخد،میداردکهاستچرخییکمثلبشودضعیفبشود،ضعیفوقتیدهد،می

جذبقدرتورودمیبینازانرژیشچرخدمیکُندچرخد،میکُندچرخد،میکُندیواشیواشندهیدانرژيولی

. شودمیبستهسوراخآنو.شودمیکمترانرژیش

بسیاریعنیآید،میآنازهمخَناسکهخُنُوساینخصوصیتهايازیکیچونگشتنش؛پنهاننامِ: گویدمی

یعنیهمخنوسشونده،پنهانبسیاروشوندهظاهریعنی،استخَناساسمشمادردفضايپسشونده،پنهان

اینبودکیگوییممیهاحسوذهنمانباماکه.دیدنشودکهبشودپنهانچنانشدنظاهرازبعدوشدنظاهر

ایجاددردکسیچهنبودم،کهخودمآنها،بیندرکنیممیپیدارایکیبود؟ماندوستبود؟همسرمانکرد؟راکار

شکخودتانبهاستفرمودهرسولحضرتکهگفتگوید،میهمینبراي.بردنمیخودمانبهشَکماناصالکرد؟

:ببریدسوءظنکنید،شکخودتانبهافتدمیاتفاقیهربهگفت. کنید

268بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

رسولآنستگفته »الظنسوءحزم«
هر قدم را دام می دان اي فضول

پساست،خُنُوساسمشواستپنهاننفوسیاانسانهاازدرددیواینپسبله،. خودبهسوءظنیعنیحزم

. استمادردفضاياینشدن،پنهانبسیارسپسوشدنآشکاریعنیخُنُوس

4059بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

که خُنوسش چون خُنوس قُنْفُذست
چون سرِ قُنْفُذ ورا آمد شُد است

مثلو.استپشتخاراست،تیغیجوجهشدنپنهانشبیهشدنشپنهانکه.تیغیجوجهخارپشت،یعنیقُنْفُذ

جوجهوقتیچونشود،میدردچیزهمه،شودمیگردوقتیشود،میگردهیآوردمیبیرونراسرشخارپشت

دیگران،بههمرود،میفرومابههماست،مامرکزدرتیغیجوجهآنداریم،تیغفقطمایعنیشود؛میجمعتیغی

ظاهرشدنش،پنهانگویدمی. هایشتیغبهبزنیمراخودماننبایداست،گرفتهراجایمانیکشودمیگردوقتیو
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باشدپرتماحواساینکهمگر،استگرداشهمهکنیممینگاهماوقتیتیغیجوجهچونشدنش؛پنهانوشدن

. استهمینطوريهممادردفضاياینبشود،بازدفعهیک

4060بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

کو سر آن خارپشتک را بماندخواندآن دیو را خَنّاسکه خدا 
اینسرکه. خوانممیسریعبرایتاناالنکههاییآیهدرخناساستگذاشتهرااسمشرادرددیوِآنخداکه

چیداردمامرکزدردفضاياینکهخصوصیتیاینشونده،پنهانبسیاروشوندهظاهریعنیخناسخناس،

دردووسطبپردآن،بیایدپیشاشکالییککهاستمنتظرو،آوردمیوجودبهدرديیکشودمیظاهرهست؟

فاجعهگویدمیو.آیدمیبیرونخناساین،شدگیهاهویتهمازیکیبهزندمیقضاوقتیمخصوصاو.کندایجاد

می گویدخناساینو،شدیمبختبددیگررودمیدارداینکهاست،مامرکزازقسمتیاینکهاوال.ایناست

.ماازکشدنمیهمخجالت

باکهافرادمرگمورددرمخصوصا،مبیاوریتوانینمیدستبهمگفتیاورودمیبینازداردکهچیزياینگویدمی

بخواهددلتتادرد،ایجادبهکندمیشروعخناساینکه،بکنیمتوانیمنمیکاريکهماهستیمهویتهمآنها

یکجایییکاگرگفتیمکهحالتیدرشدم،بیچارهشدم،بختبد: بدهدجلوموجهوکندایجاددردتواندمی

جاهمهچونخناساینولی.بشودپخشدردنگذاریدوکنیدایجادآناطرافدربایدفضاشما،آمدپیشاشکال

.نگذاریدباشیدآگاهتوانیدمیشما.بدهیداجازهشمااگردهد،میاشاعهرااینهاشعبههمهبه،داردراه

ازپراستتیغیجوجهاینشبیهدرداست،پنهاندرداست،شدهایجاددردشدگیهویتهماثردرمادرپس

غافلماوقتی،آوردمیبیرونراسرشهاموقعبعضیرود،میفرودیگرانو،رودمیفرومابههایشتیغاست،تیغ

راماریا،مازندگیازقسمتییک،آوردمیبیرونراسرشموقعهریعنیکند،میایجاددرددوبارههستیم،

دوبارهتیغیجوجهخارهايبهراخودماندوبارهزنیممیماو،کندمیایجاددردو،گیردمیراهوشیاريگیرد،می

. مادرکندمیایجادزخمهیآید،میخوششاینو،کنیممیزخمی

وجودبهخناساینراهمهدارید؟کینهچقدردارید؟خشمچقدردارید؟ترستاچنددارید؟رنجشتاچندشما

بهبلکهکنیدتحملرادردنتوانیدشماکهکندمیزیادرادردبله،است؟زندگیخدمتدرهماینآیا. استآورده

ازاستفادهباهوشیارانهخواهممیمندیگر،استبسبکشمدردخواهمنمیمندیگربگوییدهمشمابیفتید،فکر

کنیدکاردیگرانروياینکهمحضبهچونندارم،کاريهمکسیباکنمکارخودمرويخودمشعوروزندگیخرد
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.بدهیدگوشنبایدذهنیمنِحرفبهرفت،خواهددردطریقازدوبارهاین،بدهیدگوشخناساینحرفبهو

:کنیمتوجههاآیهاینبهبدهیداجازهبله،اما

است،پنهانشمادرکهاستدردياست،کسیچهخناسدانیدمیکهلحظهایندرشما؛آیاگوید،میچیببینید

اینبهیاگر؟وسوسهاینبهیاخناس؟بهیاببریدپناهخدابهبایدگرفتیدقرارقضاتیراصابتموردشمااگر

اینیک؟کدامکند؟ایجادبیشتريدردوکنداستفادهفرصتازخواهدمیداردوجودمامرکزدرکهايباشنده

:کنیممرورسریعراهاآیهاینماکهخواهدمیدلشوآوردمیهاآیهاینازراخناس

1یه آ)114(ناسسورهکریم،قرآن
)1(النَّاسِبِرَبِّأَعوذُقُلْ
.آدمیانپروردگاربهجویممیپناهمن:بگو
آیاهستیمهوشیاريهستیم،آدمکهماپس. آدمیانپروردگاربهبرممیپناهیاجویم،میپناهمن: گوییدمیشما

گوشبایدکسیچهحرفبهبایدشمااالنما؟مرکزدردیاشیطان؟یااستماپروردگاراست،ماخدايخدا

گازرامادمجايیکوآوردمیبیرونراسرشکهتیغیجوجهاینیاتانترستان،خشمحرفبهبدهید؟

ایزديدمشدهبازفضايایندروکنیمبازرافضایابدهیمبایدگوشدردحرفبهآید؟میپیشدردهاوگیردمی

یکآدمیانآدمیان،پروردگاربهجوییممیپناهمایاجوییدمیپناهشماگویدمیبدهید؟گوشخداحرفبهبیاید،

ببرند،پناهاوبهبایددارند،خدا

2یه آ)114(ناسسورهکریم،قرآن
کل2(النَّاسِم(

.آدمیانپادشاه
.بریممیپناهاوبههوشیارانهلحظهایندرواستخداماپادشاهبلکهنیستشیطاننیست،درداینماپادشاهو

3یه آ)114(ناسسورهکریم،قرآن
ِھ النَّاسِ  )3(إِلَٰ

.آدمیانمعبودیکتا
دقتاگرحالبهتااست،بودهحالبهتانیست؛مامعبوددردهایشوشیطانبنابرایناستمامعبودتنهااینو

بریم؟میپناهچیازچی،از.بودندماعملوفکرهايانگیزهمادردهايوبودیمپرستباورماکنید

4یه آ)114(ناسسورهکریم،قرآن
)4(الْخَنَّاسِالْوسواسِشَرِّمنْ

.شوندهنهانبسیاروشوندهآشکارگروسوسهآنشرّاز
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سببکههستمامرکزدرکهايباشندهیککسییکبديِازدارد،شرّاینموالنا،راخناسآوردمیاینجااز

شماهستیم،ارادهبدونوکنترلبدونتوجه،بیماکارایندرودیگرفکربهبپریمفکراینازآگاهانهناماشودمی

این. بندیممیاستزندگیکهرافکرتادوبینفاصلهوپریممیفکریکبهفکريیکازماجوريچهکنیدنگاه

است؟آساندیدنشگروسوسهاینداریم،خودمانسرِّدردشمنیچنینیکگفتکهاستمامرکزدرگروسوسه

اشفاصلهو،کنیمبازهمازرافکرتادوکهدهدنمیاجازهمابهگروسوسهاین.کنیممینگاهگروسوسهباچوننه،

،آوردمیبیرونراسرشهاموقعبعضیتیغیجوجهاینکهببینیم.کنیمنگاهعینکآنطریقازاستزندگیکه

. کنیممیاستفادهسوءایندردهايازوآیدمیدردماناست،گرفتهرامادمشود،میجمعبعدو

دوبینفاصلهبهمگر.ببینیمتوانیمنمیاست،پنهانبسیاروشدیدولی،شودمیآشکارکهگريوسوسهاینشرّاز

چونفوراً،کندمیجمعگروسوسهاین،کنیدبازرافضااینکهمحضبهشماشده،گشودهفضايوسیلهبهیافکرتا

پایینراهوشیاريهمیشهدرداست،دردبهمجهزگروسوسه. بینیمنمیماهمراگروسوسهو.کندمیوسوسه

یعنیاست؟باالهوشیاریتان،کنیدمیحسادتترسید،میشوید،میخشمگینوقتیکنیدنگاهشماآورد،می

ترسدمیآدموقتیپایین،آیدمیهوشیارياست،شرابمستیمثلهمهاینهابینید؟میبدیابینید؟میخوب

بعدکهکندمیکارهایییککهاستخشمموقعاستخشمگینآدموقتیهست،چی،استکجانیستمتوجه

.دیگرشودمیپشیمان

5یه آ)114(ناسسورهکریم،قرآن
)5(النَّاسِصدورِفییوسوِسالَّذي

.کندمیوسوسهمردماندلدرکهگريوسوسه
. ببینیدرااینشماما،دلدریعنیانسانها،یعنی

6یه آ)114(ناسسورهکریم،قرآن
)6(والنَّاسِالْجِنَّۀِمنَ
.انساننوعازیاوباشدجنجنساز)شیطان(گروسوسهآنچه
بهیاخفته،االنشمادریعنیفقط،باشدخفتهانرژيچه. بیایدباالانسانصورتبهچه،باشدانرژيصورتبهچه

.خناسهمایناست؟درست. آمدهباالشماصورت

: گویدمیبعد
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4061بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

به دم از بیمِ صیاد درشتدممی نهان گردد سرِ آن خارپشت
کارهستیم،غافلاوقاتبیشترکه،شویممیغافلماکههاموقعبعضیمادراستدردفضايکهخارپشتاین

وزنبینما سریعچقدر. کنیممیتلخیاوقاتکنیم،میدعواتوجهبیماکهکنیدنگاهشما. کندمیراخودش

یکگفتی؟رااینتوچرا. آنجارویمنمینه! رستوراناینبهبرویم. پوچوهیچسرشود،میدعواخانهدرشوهرها

نهکرده،راکاراینمافرزند. شددعوا. برویمتوانیمنمینهمن،بابايتو،بابايخانهبرویم. شددعوابینیمیدفعه

. خارپشتیعنیاندازد؟میدعواچهسریعنی. شددعوادفعهیکنکرده،آن

چیست؟درشتصیاد. داردوجوددرشتصیادیکاینکهبراياست؟پنهانچرا. استپنهانسرشگویدمی

شماکهبینیدمیدفعهیککنید،بازکنیدباز،کنیدبازرافضااگرشما. استدرشتصیادشماحضور. شماحضور

. ترسدمیخیلیشماخارپشتاین. کنیدمیایجادرادردداریدهستید

شمااالن. دیگرانگردناندازیدمیواندازیدمیراهدعواخواهدمیاوهرموقعشماکهبودراحتخیالشحاالتا

میدفعهیک،کنیدمینگاهعقبکشیدمیو. کنیدپیدایشخواهیدمیوشماستمرکزدریکیکهایدفهمیده

بیخودي. شویدمیعصبانیداریدبیخودي. داریدتلخیاوقاتبهمیلیعنیفهمید؟میکجااز. شدپیدایشبینید

.باشمحاضربایدمن. آمدهاینباباگوییدمی،شدهگرفتهحالت

درکهآدمیاینببیندمراسرکهدرشت،صیادبیمازآناستمواظبدمبهدم، خارپشتآنسرگرددنهانمی

اوشدخواهدسبب،ناظرصورتبهفقطاوبهکردننگاهچون.کندنگاهوبشناسدمرااستممکن،هستممرکزش

میچهندزدد. بدزددتواندنمیدیگراستکافیکنیدنگاهفقطنکنید،کاريهیچکنیدنگاه. بدزددنتواندشمااز

شودمیشروعاینها،ندهیدانرژياوبهاگر. خارپشتایناستزندهکهگیردمیانرژيشماازاگرشود؟

.استخارپشتایندروندراستنهایتبیکهماحضورو.دهدمیرااشانرژيخارپشتآن

4062بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

زین چنین مکري شود مارش زبونتا چو فرصت یافت سر آرد برون
هستیمفکرهامشغولچونما. راماکندمیغافلباالخرهوآوردمیبیرونراسرشکندمیپیدافرصتوقتی

مخصوصااینو. گیردمیرامادموبیرونآوردمیراسرشوکندمیپیدافرصتدفعهیکاو،هستیمذهنتوي

هماوباماکهکسییککنیدفرضکردمعرض. آیدمیتیغیجوجهاینگیرفرصتومابهقضاحملهمورددر
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. افتدمیاتفاقییکشود،میتصادف. کندمیفوتماست،پدریا،ماستبرادریا،هستمافرزندحاالو،هویتیم

میعزلرامامقامیازیا. نیاییدفرداگویندمیداریممهمیکاریک. دهیممیدستازمارامهمیچیزیکیا

شمایعنی. بدهدجلوهموجهوبگیردرامادمتواندمیکهاستموقعآندربوده،مهمخیلیمابرايخوب. کنند

ایجاددردوجههیچبهیعنی. دردایندهانتويبیفتدگیرقسمتتانیکبگذاریدهوشیاريصورتبهنباید

. نکنیدایجاددردچیزهیچسر. نکنید

میکنیایجاددردوبشويخشمگینبایدباید،کهگویدمیذهنیمنواستدردناكکهافتدمیاتفاقهرچه

ببنديدستمالیکبایدگزدمیمارگفتیماینکهمثلدرست. اطرافشدرکنمبازفضاخواهممیمن. نهگویی

نمی. بشودتلخمنزندگیابعادتمامگذارمنمی،مردهفرزندماگرحتیاینگذارمنمیبیرون،بیاوريرازهر

دیگرشدي،خرابخانهشدي،بیچارهشدي،بدبختبگویندبیایندهمهگذارمنمی. کنمتعریفهمهبراينشینم

حلمنرااینیواشیواشو،گذارممیفضایکداخلرااینمن! گذارمنمیکنی؟زندگیخواهیمیجوريچه

:گویدمیدارد. کنداستفادهسوءو،بگیردغذابیایدتیغیجوجهگذارمنمیاینجااز. خودبرايکنممی

4063بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

بدي؟رهزنان را بر تو دستی کی گرنه نفس از اندرون راهت زدي
راتوتوانستندنمیهابیرونیصورتایندرزد،نمیراراهتدروندرتونفساگرتیغیجوجهایناگرگویدمی

راراهمانتوانندمیرامابیرونکهاستهویتهمبیرونباکهما،نفسماطمعما،حرصطریقاز.بدهندفریب

:دهدمیتوضیح.بزنند

4064بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

دل اسیرِ حرص و آز و آفت استمقتَضی که شهوت استزان عوانِ
ضدبر. اینجااستدشمنجاسوسمثل. استماموریکاینیعنی. تقاضاگرخواهشگر،ماموریعنیمقتضیعوان

رويتواندمیبیرونازچیزي. داردبیرونبهرودارد،حرصدارد،شهوتچرا؟چون. هوشیاريعنوانبهماست

یک،آمدهخوشمانخیلیچیزيیکیابیرونیاتفاقاتکهنبایدکههستیمخداجنسازاگرما. بگذارداثراین

اسمشکهخواهشگرماموراینگویدمی. بشودماعینکومامرکزبهبیایداوکهبشویماوجذبچناندفعه

چیزهايدنبالمرتبمایعنی. استبیرونیآفتهايواستطمعواستحرصاسیرما،مرکزدل،است،شهوت

هویتهموکنیمپیداجدیدشدگیهویتهمیعنی. مرکزمانبهبیاوریموبشویمهویتهمکههستیممختلف
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زیادبرايهمهفکرهااینپریممیفکرآنبهفکراینازکهگروسوسهاینو. کنیمزیادهمراقدیمهايشدگی

.استبهتربیشترهرچه. استکردن

4065بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

تا عوانان را به قهرِ توست راهزان عوانِ سرّ، شدي دزد و تباه
چیزهاهییعنیدزد. شدیددزدهمشدیدفاسدهم. شدیدتباهودزدشماکهاستمخفیماموراینازگویدمی

پیدادستشمابهبیرونیمامورانتا. باشدخدابایدمرکزتانکهحالیدر. کنیدمیاضافهخودتانبهگیریدمیرا

هرچهما،تقاضاگريوماخواهشگريطریقازفقط. بزنندلطمهمابهتوانندنمیبیرونآدمهايیعنی.کنندمی

.بزنندلطمهمابهتوانندمیو،کنندمیپیدامامرکزبهراهکهماستبهتربیشتر

4066بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

بینَ جنْبیکُم لَکُم اَعدي عدودر خبر بشنو تو این پند نکو
درشمادشمنترینسرسخت«:کنعملآنبهوبشنوآمدهشریفاحادیثازیکیدرکهراخوباندرزاینتو

.»شماستدرون
پهلوهايدوبینیعنی.ماستمرکزدرمادشمنبزرگترینکهبشنورانیکوپنداینوبشنوراحدیثاینگویدمی

درشمادشمنترینسرسخت. کنعملآنبهوبشنوآمدهاحادیثازیکیدرکهراخوباندرزاینتو. ماست

:گویدمی.استحدیثاین. ماستدردقسمتهمماذهنیمندر. ماستذهنیمناینوشماستدرون

حدیث
»جنْبیکبینَالَّتینَفْسکعدوّك'اَعدي«
»داردجا)درونت(پهلویتدومیاندرکهاستتونفستو،دشمنترینسرسخت«

.داردقرارمرکزتدرونیعنی

4067بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

ابلیس است در لَج و ستیزکو چو این عدو مشنو، گریزطُمطراقِ
. امروزدیگرگفتیم. کندوريیعنیاوازکنفرار. مشنواستمرکزتدرکهرادشمناینشکوهوجاللگویدمی

کنندهستیزهولجبازشیطاناندازهبهیعنیاستکنندهستیزهولجبازبسیارو. مادراستابلیسنمایندهاین

کهگفتهخدابهاینکهبراي،گیردمیبیستنمرهستیزولجدرواقعاشیطاندانیدمیو. ماذهنیمنایناست

منگفته. ماشدهزندهخودمابدیتونهایتبیبههستممنآدمدرکهگفتههمخدا. کنمنمیتعظیمآدمبهمن

منیعنی. بیندمیفرمفقطیعنی. استگلازاووآتشمازمنوبینممیفرمفقطمنشود،نمیسرمحرفهااین
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کرد،خواهدلجبازيوهستیمهوشیاريجنسازماکهفهمیدنخواهدذهنیمناین. بیندمیفرمفقطهمذهنی

.بله.بشویمزندهخدابهماتابشودصفرشاکلکهاستاینچیزبهترینبنابراین

***پایان قسمت سوم *** 
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دهانبهماردمشدنگرفتارجهان،اینبهورودازپسرا،فکريفرمهايیادآوري کنم موالنا امروز همانیدگی با 

درفکريواحدهايباشویممیهمانیدهمااینکهازپسکهبگویدخواستمیوکرده،توصیفتیغیجوجه

منجردردبهعملاینکنیم،میپیدارامرکزمانچیزهاياززندگیانتظارماوشود،میعوضمادیدوذهنمان،

.استخارازپروشدهجمعکهداردتیغیجوجهیکاینکهمثلمامرکزبتدریجوشود،می

خاصیتیوماستدشمنبزرگتریناینکهخواندیمابیاتیوما،دلدرهستپنهانبسیارتیغیجوجهاینگفتو

اگرهاموقعبعضیوکند،میکمراماهوشیاريیارامادیدهاوسوسهاینوکند،میوسوسهمامرکزدرکهدارد

برايزند،میراخودشتیغیجوجههايتیغبهماریکمثلوکند،میایجاددردهمیشه،یاکندپیدافرصت

. هستهوشیارانهکاریکتدبیروصبرکهچراندارد،تدبیرندارد،صبراینکه

آنبهفکراینازخواهدمیوآمدهپاییناشهوشیارياست،ذهنیمندردنفوذتحتدروهستگیجآدموقتی

گفتو،تیغیجوجههايتیغبهکوبدمیتندتندراخودشکهماريمثلبکند،پیداحلراهتابپردناآگاهانهفکر

قانونیعنیقضاهاست،شدگیهویتهمودردهاستاینازپرشمامرکزوقتیکهبدانیدنکنید،راکاراینشما

اینذهنیمندیددروشما،هايشدگیهویتهماین بهکردخواهدحملهلحظهایندرالهیتدبیروالهی

افتدمیدارداتفاقاینباشید،صبورباشید،شاکرباشید،راضیباشید،خوشنودبایدشماگفتحالیکهدربالست،

.کنیدجاروتاندلازرااینهاوبشناسیدراشدگیهویتهمشماکه

تدبیرفضاآنازبگذاریدنگهدارید،بازرافضاوباشیدراضیوکنیدبازرافضابلکهنشمارید،بالراایناینبنابر

خواهدمیبیرون،آوردمیراسرشکهمواقعیراتیغیجوجهاینباالخرهشماتا،بدهددیدشمابهبیایدالهی

بییعنیتماماما،هوشیاريواقعدرکهتیغیجوجهاینباشید،ذهنتانناظرهمیشهاگروببینید،کندایجاددرد

میزندهخدانهایتبیبهماو،دهدمیپسمابهراانرژياینبتدریجشده،گذاريسرمایهآندرمانهایت

.بگیریمپسخودمانهوشیاريباتیغیجوجهاینازراانرژياینبایدما.شویم

اوضاعببینیمکهکردخواهدکمکمابهموالناهايحلراهاینوخوانم،میموضوعاینبهمربوطمطلبتاسهو

بکنیم،کارچهموقعچهواستقرارچهاز

:گویدمی
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2091بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

نجاسات سر استکورِ باطن در کورِ ظاهر در نجاسۀ ظاهر است
مثالمثلیا،کثافتییکبهکندآلودهندیدهرادستشکهاستممکنآدماینبیندنمیچشمشکهکسیآن

شدگیهویتهممرکزشدرکهکسیباطن،کورِبلکه،اصالًنیستمهمگویدمیاینوبشود،نجسومدفوع

میسازماندهیرابیروندنیايدیداینحسببروبیند،میهاشدگیهویتهمعینکپشتازهوشیاريدارد،

راخداوزندگیو،استکاراینمشغولوخواهد،میزندگیهاشدگیهویتهمآنازودهد،میترتیبکند،

آورده،بوجودراپدیدهاینکهچیزهاباشدگیهویتهمخودو.استباطنکورِایننیست،آگاهآنازبیند،نمی

.استپنهاننجاستیکیاآلودگیاین

وما،بیرونآلودگینهاست،آلودگیکههستشدگیهویتهمآلودگیشدگی،هویتهمنجاستگویدمییعنی

یکیکی،باوریکی،لباسیکی،رنگکهنیستاینطوري:گویدمی.باورهابهدهدمیتعمیمهمرابیرونآلودگی

یاجهانیاینچیزهايوباورها،باباشدهویتهمکسیهربلکهاست،نجساینبگوییدشماباشد،دیگرچیز

.آدمهاستدلِدرآلودگیاینوهست،آلودهواستنجسکهاستآدمایندردها،

2092بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

شودآن نجاسۀ باطن افزون میاین نجاسۀ ظاهر از آبی رود
نیست،قبولعبادتمانشدیم،ناپاكگویندمیبخوردايآلودهچیزبهدستماناگرکهظاهرآلودگیِاینگویدمی

همیعنیباطنی،آلودگیامادوم،مصرعدراستبیرونیچیزهايآبازمنظوربشوریم،توانیممیآببارااین

شود،میبیشتربشوري،بیرونآببابخواهیاگرذهنی،چیزهايباشدگیهویتهمودردها،باشدگیهویت

برد،بینازرااینشودنمیبیرونی،هايسبببیرونی،عللبایاباورها،بایابیرونیآبهايباکهاستاینمعنیش

:گفتایم،خواندهقبالهمرااینوبکند،تواندنمیراکارایناستمشغولبیرونبهکهذهندیگرعبارتبه

3222بیت،اولدفترمثنوي،مولوي،

راریشاینسپاراحیجرّب،رو؟راخویشدستۀ،تیغتراشدکی

یعنیریش،اینبایدتوبرد،نمیبینازراخودشذهنیمنیعنیبرد،نمیراخودشدستهچاقوییهیچیعنی

توانیدنمیشماکهبگویدخواهدمیاالنوبسپاري،خداجراحِدستبهرادردشوذهنیمنیعنیرا،زخم

بشوید،لطیفبایدشماکهگفتخواهداالنوبشورید،بیرونیآبیابشورید،بیرونیچیزهايباراباطنآلودگی
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آیدمیآنطرفازکهآبیتاکنیدبازرافضابشوید،تسلیمبکنید،اعترافعجزتانبهبایدگفتهقبالکههمانطور

.رااینبشورد

2093بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

چون نجاسات بواطن شد عیانجز به آبِ چشم نتوان شستن آن
بیرونزندگییعنیبیرون،درشودمیمنعکسها،باطنیعنیبواطنها،باطنهايآلودگیکهوقتیکهگویدمی

بیایددهدت،جاناودموکنیمبازرافضابایداینصورتدراست،خرابمامرکزاینکهخاطربهشود،میخرابما

رامامرکزوبشوردرادردهاباشدگیهویتهماینتسلیم،اثردرآیدمیطرفآنازکهآبیکند،پاكرااین

.بشویملطیفبایدپسکند،درست

دینیکمثالمنمگرکههستیم،هویتهمآنباماکهراباوراینبودنغلطصحبت،طرزاینباموالناضمندرو

نمیاست،نجساینباشدداشتهدیگردینکسیهرهست،پاكخیلیواقعادارم،منکهدینیاینحاال.دارم

هستمامرکزاینکهدانندنمیاینها.معتقدندهابعضیبخوریم،غذاتوانیمنمیآنبابدهیم،دستآنبهتوانیم

پرستباورکهآدمهاهمانوهستند،مامرکزدرکهباورهاوشود،نمینجسمابیرونشود،مینجسواقعدرکه

اصلی،دیناینکهبگویدخواهدمیواست،لباسیکمثلدرستاینباشد،پرستباوردیگرکسیاگرهستند،

اینکهوپرستیباورندارد،وجوددینیآنازغیروخداست،ذاتیاخودش،ذاتبهشدنزندهوشدنهوشیار

اینبپرستد،اینازغیردیگرکسیاست،درستپرستیباوراینکهبگوییموپرستباوریابشویمپرستدرون

استغلطایناست،نجس

2094بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

چون نَجس خوانده ست کافر را خدا
آن نجاست نیست بر ظاهر ورا

نشسته،صفتجايبهمصدرحالهربهاینجاواست،درستهمنجِسنوشته،نجساینجاحاالکه،گویدمی

رازندگیکهکسییعنیرا،کافرخدا:گویدمیحاال،کهگویدمیواقع،درهستآیهاست،همینطورهماشآیه

نبوده،ظاهربرخدامنظوروخوانده،آلودهخوانده،نجسرااودارد،شدگیهویتهمیعنیپوشانده،لحظهایندر

راآیهاینبلهدهد،میتوضیحخودشکرده،میانسانهامرکزبهاشارهایشانوبوده،انسانهامرکزبهخدامنظور

:گویدمیگوید،می
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28آیه،)9(توبهسورهکریم،قرآن
فَسوفعیلَۀًخفْتُموإِنْۚ◌ ذَاٰ◌ هعامهِمبعدالْحرَامالْمسجِدیقْرَبوافَلَانَجسالْمشْرِکُونَإِنَّماآمنُواالَّذینَأَیّهایا«

یکُمغْنینْاللَّهمهإِنْفَضْلإِنَّۚ◌ شَاءاللَّهیملعیمکح«
ازاگرو.شوندنزدیکالحراممسجدبهنبایدبعدسالازونجسندمشرکاناید،آوردهایمانکهکسانىاى«

».استحکیموداناخدازیرا.کردخواهدنیازتانبىخویشفضلبهبخواهداگرخداترسید،مىبینوایى

مندارد،شدگیهویتهممرکزشدرکهاستکسیمشركدارند،مادینازغیرکهنیستندکسانیمشرکان

وفکرهایشيانگیزهودارد،ترسدارد،خشمدهد،میپرورشرادرددارد،تیغیجوجهمرکزشدردارد،ذهنی

خدابااواتحادبایعنیبیاید،یکتاییفضايازبیاید،زندگیخردازلحظهایناینکهجايبهاعمالشیارفتارهایش

اینهااند،نجساینهاگیرد،میسرچشمهاینها،وحسادتوترسوخشممثلذهنیمندردهايهمانازبیاید،

.استقرآنآیه

دیگربعدبهحاالازیعنیبعد،بهلحظهاینازیعنیبعدسال، شوندنزدیکالحراممسجدبهنبایدبعدسالازو

وقتیمامرکزکهاستیکتاییفضايمعنیبهاینجادرمسجدالحرامبیایند،یکتاییفضايبهتوانندنمیاینها

دینازاینکهنهدارند،مرکزشاندرشدگیهویتهمکهکسانیاینهاپساست،مسجدهمانجزوبشود،آسمان

دانیممیدارد،شدگیهویتهممرکزشدرکهکسیهرنه،آنهادارند،خاصیرفتارهايمثالیاهستند،دیگر

ایجاددردوکندمیبازراسرشگهگاهتیغیجوجهوداردتیغیجوجهکهکسیهردارد،تیغیجوجهدارد،درد

همطریقازیعنیسوسمار،سوراخهايبهرودمیآیدمیآید،میغیبازکهآنطرفیانرژيدائماوکندمی

.بشوندیکتاییفضايواردتوانندنمیآنهابله،رود،میهرزهاشدگیهویت

شدگیهویتهمسوراخهاياینکهخوب،کنیدتوجهخواندن،ازپسبرسیم،مطلباینبهخواهیممیاینجااز

ازاگر:گویدمیوبگوید،خواهدمیراهمیناالنوما،ببندیمبایدبیرون،بهرودمیآیدمیآنطرفیانرژيکهرا

نشوید،هویتهمپولباکهترسیدمیشماولینشوید،هویتهمپولباگوییممیمثالیعنیترسید،میبینوایی

بنابرباشید،داشتهراچیزهاآنتوانیدمینشویدهمهویتهمشمانیست،اینطورينهگویدمیبشوید،پولبی

همچیزهاباشدگیهویتهمبدونیعنی، کردخواهدنیازتانبیخویشفضلبهبخواهداگرخدا: گویدمیاین

استحکیموداناخدازیرا.برداشتشودمیهمبهتربلکهبرداشت،راچیزهاآنخدافراوانیوکوثرازشودمی

.استمشخص



# Programگنج حضور771برنامه شماره 771

64: صفحه

2095بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

آن نجاست هست در اخالق و دیننیست، زینظاهرِ کافر ملوّث
چیزيهروما،بعدچهارهمانیعنیما،هیجاناتما،باورهايما،لباسما،بدنیعنیظاهرکافر،ظاهرکهگویدمی

حاالهست،اشدینواخالقدرآلودگیآنبلکهآیه،اینمطابقنیستآلودهظاهرشکافرگویدمیدارد،فرمکه

فضاينیست،یکیخدابالحظهایندرکسیهریعنییکتایی،دینشودمیدینواقع،دراینجادردینواخالق

وفکرهایشکلی،بطورباورهایشاست،معتقدآنبهکهاصولییعنیاخالقشاخالقش،ونکرده،بازرادرون

.استنجسآدماینخیزد،برنمیفضاآنازاعمالش،

نجسماکهشویممیقرآنآیهاینمشمولهستیم،شدههویتهمکهانسانهاماهمهتقریباتعریفاینبایعنی

تواندمیگوشوببیندتواندمیچشموببیندتواندمیذهنکهچیزيهرظاهرظاهر،اینکهبهتوجهباوهستیم،

وکه،اعمالیوباورهایعنیکه،اخالقیاست،اخالقودیناساسبرآلودگیکهگویدمی.استظاهراینبشنود،

.تعریفبنابراست،نجسبلهاست،آلودهکامالخیزدبرمیآندردهايوذهنیمنازکهايزندگیاصول

2096بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

این نجاست بویش آید بیست گام
نجاست بویش از ري تا به شامو آن 

تارِيازآثارشمامرکزآلودگیامارود،میقدمبیسترود،میمتربیستبدشبويظاهر،آلودگیکهگویدمی

خیلیخیلیماآلودهمرکزآلودگینفوذیابردکهبگویدخواهدمیکند،میآلودهرادنیایعنیاست،شامبه

طبقکهآوریممیبوجودخودمانازارتعاشاتیاصطالحبهیکانرژي،یکبدانیماینکهبدونمااست،وسیع

.کندمیآلودهراآنهاو،کندمیاثردیگراندرانرژياینشدههمفیزیکقانون

زندگیبهراآنهارسد،میهمسرمانبهرسد،میمانبچهبهکهببینیدشمافرستیم،میماکهانرژیییعنی

ما،دردهايومامرکزیعنیاخالق،ودینآلودگیِاینپسیکی؟کدامدرد؟بهیاذهنی؟منبهیاکندمیمرتعش

رود،میدورخیلیبله

:گویدمیجالبیچیزیکاالن

2097بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

بر شودو، رِضْوانبر دماغِ حوربلکه بویش آسمانها بر رود
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شدهگشودهفضايبهشتاست،بهشتنگهبانرضوانگفتکرد،تعریفمابرايقبلهفتهرارضوانوحور

اینهااست،شدهزندهخدانهایتبیبهکهاستهوشیاریییاانسانهمحورواست،درونآسمانآسمان،هست،

بازراآسمانشبهواقعدرکهموالنامثلانسانهايبهمرکزآلودگیبويحتیگویدمیداشتیم،گذشتههفتهرا

هیچو،هستمحفوظهاآلودگیازآسمانایندربشود،آسماناینواردنبایدچیزيهیچاالصولعلیاند،کرده

.بشودتواندنمیواردشچیزي

مرکزآلودگیبوياینگویدمیاست،ناپذیرآسیبشده،بازدرونشآسمانوشده،زندهخدابهکهکسیهر

میهممنیعنیفهمند،میرابواینهمآنهاوکند،مینفوذهمآنهاآسمانبهحتیبشودشدیداگرانسانها

ازمنراذهنیمندردبدبويولیآید،میمنبهبوهاایننه،دارمايعالقهنهاصالمنگویدمیموالنافهمم،

.استبازآسمانماینکهوجودبا،بفهممتوانممیدور

2098بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

مردم اندر حسرت فهم درستگویم به قدرِ فهم توستاینچه می
انباشته حضورهمانفهماینجادرکند،میایجابتوفهمکهاياندازهبهتوگویممیمنکهاینهاییگویدمی

من چقدر باید ،این نمی گوید شما نمی فهمید و نمی دانم؟،در این معنایفهم یعنی چ،توجه می کنید.شده است

می آید از این وريهرکسی من ذهنی دارد این انرژي آن می گوید که. این را نمی گوید،بگویم شما بفهمید

و صرف ایجاد درد و هم .یعنی در او حضور جمع نمی شود.سوراخ هاي هم هویت شدگی می رود بیرون و نمی ماند

.می شودهویت شدگی

یعنی ،از هر سوراخ هم هویت شدگی می تواند سرش را بیاورد بیرون،جوجه تیغی ما هم،و گفتیم این سوسمارما

یا آسیبی به ،مثال،شما دیدید یک دفعه.یا چند تایش باهم می توانند دردناك بشوند براي ماهر هم هویت شدگی

یادمان می افتد این هم .شش تایش باهم سر و صدا می کنند،یک دفعه پنج،یک هم هویت شدگی می خورد

.اینها دست به دست هم می دهند و یک درد بزرگی ایجاد می کنند،آن هم هست،آن هم هست،هست

اما من در حسرت هشیاري جمع .می توانی این چیزها را بفهمی،می گوید به اندازه اي که هشیاري جمع کردي

اینکه ،در مرکز انسان درد وجود دارد،که آلودگی در مرکز انسان است،من چه می گویمشده که بتواند بفهمد 

و تلف می شود و می ،هشیاري می آید و بدون توجه ما سرمایه گذاري می شود در هم هویت شدگی ها و دردها

فضا باز کرده .ده باشیمفضا باز کر،براي فهمیدن این باید به اندازه ي کافی.اینها را کمتر آدمی می فهمد،رود
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حاال این ؟درست است.آن بفهمد من چه می گویم،با آن دانش و بینایی آسمان،این آسمان باز شده باشد،باشیم

.بیت خیلی مهم است و بیت هاي بعدي که خواهم خواند

2099بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

بشکست، ریزد آب ازوچون سبو فهم، آب است و وجود تن، سبو
هر چه آب از آن .توي آن آب جمع نمی شود.مثل کوزه شکسته می ماند،همین من ذهنیمی گوید تن ما یعنی

چگونه ما بیاییم در ،فهم مال ذهن نیست،به عبارتی دیگر می خواهد بگوید که اینجا.می ریزد بیرون،می آیدور

یاري ما را گرفته است و ما بیخبرانه خودمان را می زنیم به خارهاي او و دم هش،حالی که یک جوجه تیغی داریم ما

من .هم هویت نمی شوم،و هر اتفاقی که قضا به وجود می آورد که ما را آگاه می کند که با این اتفاق یا با این چیز

ر درست می کند براي خاهزار تا آنجا حاال،و اطرافش دوباره یک جوجه تیغی می سازد،ذهنی این را می گوید بال

.که در غزل بود دیگر.خارهاي دیگر را هم فعال می کند،ما

.این کوزه شکسته است، زندگی می رودآب،با این اوضاع و احوال که درد هاي زیادي من دارم از آن دردها،بوخُ

،در بیت هاي بعدي که مال دفتر اول است موالنا راهنمایی می کند.که فهمم زیاد بشودمن آب را چگونه جمع کنم

و این لوله ها را باید ببندي و یک هم هویت .می گوید این من ذهنی ما مثل کوزه اي است که پر از لوله است

،وداگر ببندي آب دیگر تو آنجاها نمی رود و آب در ما جمع می ش،یک لوله است باید پیدا کنی و ببندي،شدگی

.فهم ما می رود باال،آب هشیاري زیاد می شود،و فضا را باز می کنیم،آبِ هشیاري

2708بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

اندرو آبِ حواسِ شُور ماچیست آن کوزه؟ تنِ محصور ما
و ما این مرز .محصور است،این همین من ذهنی ما است که مرز دارد،می گوید این کوزه اي که صحبت می کنیم

ما مرتب ،براي معین کردن و حفظ کردن مرز بیرونی ما، جدایی را با دیگران حفظ می کنیم و ستیزه می کنیم

،رمکه من این دین را دا،ما چقدر تاکید می کنیم در جدایی،براساس هم هویت شدگی ها،مقاومت و ستیزه داریم

هیچ فکر نمی کنیم .من ذهنی می کند،ما جدا هستیم،تو آن را داري،من این ملیت را دارم،تو این دین را داري

براساس هشیاري .آن هم خدا است،هشیاري هم یکی بیشتر نیست،که ما از نظر زندگی و خدا هشیاري هستیم

.ریم یادمان رفته است اصالًهمه متحد هستیم همه مان یکی هستیم ما دیگر با آن کاري ندا
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باهم هم ،با باورهایمان هم هویت هستیم می گوییم باورهاي من با مال تو خیلی فرق دارد پس ما جدا هستیم

می گوید که این تن محصور ما در تویش چه .دوست داریم این را،ستیزه کنیم تا این مرزهاي ما کامال جدا بماند

.یعنی هشیاري جسمی ما االن چه جوري است شما به خودتان نگاه کنید،دردآب پر از ،آب بد.آب شور؟هست

هشیاري جسمی ما آلوده است پس شور ،می بینید که هر لحظه مقداري درد دارید مقداري هم هم هویت شدگی

.همان آلوده است

2709بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

در پذیر از فضلِ اَهللاُ اشْتَرياي خداوند این خُم و کوزة مرا
من خریدار این هم هویت از فضل اینکه تو گفتیاین خم و کوزه پر از آب شور و آلودگی من را،اي خدا می گوید

می گوید که خدا یک ،براي این که طبق آن آیه اي که االن هم نشان می دهیم.بپذیر،شدگی هاي تو هستم

یک من ذهنی می سازید و یک ،که شما می روید آنجا،قبل از آمدن به این جهان،معامله اي با ما کرده است

،و اگر این را بدهیما فروخته ایم،االن حاال بفروش،یعنیخریده ام،این را من می خرم،مقدار درد ایجاد کنید

به خودم را به تو می دهم، ه یا زنده کردنِ تواین فضاي گشوده شد،من به جایش بهشت.

که االن ما ،به اصطالح ما استیا فضاي درد،این هشیاري جسمی،جهنم.پس بهشت باز شدن آسمان درون است

اوالً ما می دانیم که ،خُب.و هی مرتب می خواهیم آن را محصور کنیم و مرزهایش را معین کنیم.توي آن هستیم

به جایش بهشت را می ،خدا این را می خواهد و اگر این هم هویت شدگی ها و دردها را بدهیم،ه ایماین را فروخت

.طبق این آیه اي که موالنا مرتباً تکرار می کند.دهد

111آیه،)9(توبهسورهکریم،قرآن
»…ۚ◌ الْجنَّۀَلَهمبِأَنَّوأَموالَهمأَنْفُسهمالْمؤْمنینَمنَٰ◌ اشْتَرَىاللَّهإِنَّ«
»…باشدآنانازبهشتتاخرید،رامالهایشانوجانهامؤمنانازخدا«

.مال شما،باید بگوییم بفرما.معامله کرده ایم ولی معامله را ما باید به انجام برسانیم،ولی ما این را نمی دهیم

آیا انعکاس این فضاي گشوده شده یعنی وضعیت هاي ما .این فضاي گشوده شده است،پس بهشت.بهشت را بده

پر از آرامش است و .پر از خرد است،براي اینکه مرکز شما پر از شادي است. !بله ؟در بیرون عالی خواهد بود یا نه

نیک پس بنابراین آنها هم.از این فضا می آید،بیرون شما که به وسیله فکرهایتان و اعمالتان ساخته می شود

. بیرونِ جهنم ایجاد می کند،مرکزِ جهنم.می کندبیرونِ بهشت ایجاد،مرکزِ بهشت.خواهد بود
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،وضع مالی ما بد است،بیرون روابط مان خراب استدر،آلودگی است،ببینید وقتی مرکز ما پر از آب شور است

این جوجه تیغی را می گوید خدا و.در مرکز ما جوجه تیغی است.فضا بسته است؟چرا.جسم ما مریض است

و در چند تا بیت .این هستیم، چسبیدیم که ما،نمی دهیم ما،معامله را تمام کنید،بدهید دیگر.خریده است

موقعی که ،بایستی که این من هستم، می گوید که به هر صورت تو بیایی، آینده که برایتان خواهم خواند سریع

.تو نیستی آنواهللا،این جوجه تیغی را نداریم

2710بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

پاك دار این آب را از هر نجساي با پنج لولۀ پنج حسکوزه
و ،بده به خدا، این را بفروشدهب،ببینید این کوزه ما پنج تا لوله دارد که همان حس هاي ما هستند بعالوه ذهن ما

ساده که توي ،یعنی ذهن صاف.پاك دار،آب هم هویت شدگی و درد است،آب آلوده هم،این کوزه را از آب آلوده

لوله بیا این کار را بکن پس باید،و فضاي گشوده شده. درست است،آن هم هویت شدگی نیست و درد هم نیست

.ببندیمآن لوله را باید ،ببندي االن خواهد گفترا

2711بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

تا بگیرد کوزة من، خُوي بحرسوي بحرتا شود زین کوزه منفَذ
وکمیابیخويحاالتامنيکوزهاینویکتاییدریاي،یکتاییفضايسويبهبشودپیداراه،منيکوزهاینازتا

االنمنیعنی؟استدرست.بگیردرانهایتبیخوي،بگیردرافراوانیخوي،بگیردرادریاخوي،داشتخساست

یکیراهالولهاینمناین،دادنفراینددردیدخواهمو،برودبدهدخواهممیراهااینراآلودگیوشورآباین

.بندممی،کنممیپیدایکی

2712بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

پاك بیند، باشدش شه مشتريتا چو هدیه پیشِ سلطانش بري
همقبالماو،بشودمشتريوببیندپاكاو،بريمیخداپیشآسمانيشدهبازفضايوپاكذهناین،توتا

کوچکوهاآنانداختنوهاشدگیهویتهمکردنپیدایکییکی،استذهنیمنبهمردنهمهاینایمدیده

،خواهدمیاو،رااینخواهمنمیمنآقاگوییمیکهراشدگیهویتهمهردانیممیماو،استذهنیمنکردن

اینداریم،الزمما، رااینخواهیممیگوییممیما.بردمیاو،خواهمنمیمنبگوییبکنیشناساییکههمین

،بشویدپاك،بیندازید؟ شماداریدالزمچهبرايرادردها،داریمالزمراهادرد
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3838مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در نگیرد با خداي، اي حیله گرغیرِ مردن هیچ فرهنگی دگر
2713بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

پر شود از کوزة من، صد جهاننهایت گردد آبش بعد از آنبی
میزندهخدانهایتبیبهوشودمیبازدرونمآسماناینوبیرون،آییممیدرمحدودذهناینازمن،آنازبعد

.اینجاستبلهگویدمیو.نیستقبلیيکوزهکوزه،ایندیگروشوم

2714بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

گفت غُضُّوا عنْ هوا أبصارکُمها بر بند و پردارش ز خُملوله
تاپنجیعنیاست،کردهایجادشدگیهویتهملولهتاپنجبا،ماذهنو،استلولهتاپنجگویدمیبراینبناپس

پنجاینکهشویممیمتوجهمااالنو،شدیمهویتهمهاییچیزباجاآندر،ذهنبهاستدادهکردهحس،حس

نمیتلهبهراهااینبیروندرچیزهیچما،هايگوشیاوماهايچشممثلاند،شدهجوريیکماحستا

،ببندراهالولهبنابراینپس،شویمنمیهویتهمآنهابامایعنی،کندنمیجذبکاملطوربهراتوجهشاندازد،

ازانرژيچههروداردماذهنیمن،داردماذهنکههاییلوله؟گویدمیراهالولهکدام؟بندیممیراهالولهچرا

آب.داریمسوراخهاشدگیهویتهمياندازهبهما؟بیرونرودمیچرا.بیرونرودمیوراینازآید،میآنطرف

.شودنمیجمع

فکرازبعدفکرتندتنداینکهبراي،توانیدنمیکهبینیدمی،کنیدبازرافضاو،بشویدساکنخواهیدمیتاشما

پس،استشدگیهویتهم،استبیرونچیزهايبهراجعماهايفکر؟هستچیبهراجعماهايفکر،آیدمی

یکو،شودمیتلفرودمیجاآنازذهنبهرودمیهمانرژيشویم،میبلندفکر،صورتبهمابنابراین

همبه:کهاستگفتهخداوکن،پرخداخُمازوببندراهالولهگویدمیحاال.شودمیدردبهتبدیلهممقدارش

هرازاستفادهحرام؟هستچیحرام.داریدنگاهحرامازراخودتانیعنی. نکنیدنگاهحرامبهیاهاشدگیهویت

: گویدمی. لحظهایندرخداانرژيجايبهاستشدگیهویتهم

گفتهتعالیحقزیراکن،آکندهولبریزپروردگارحضرتحقیقتومعرفتخمازراوجودتکوزهوبربندراهالوله
.ببندیدفروهوسوهويازرادیدگانتان:است
همخوردنغذااز،نخوریمغذامااینکهنهببرد،شدگیهویتهملحاظبهازحظینبایدحستاپنجاینیعنی

.نه،کنیممحرومچیزهرازراخودمانیا،باشیمنداشتهسکسمثالیانبریمحظ
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براي؟بندیممیرالولهچرا،بشودبستهبایدرالوله،یمنبرلذتیمرکزمان،شدهکهشدگیهویتهمطریقازما

نگاهشماکند،ایجاددردخواهدمیوباالآیدمیتیغیجوجهاینشمااگرگفتیمبشود،جمعهوشیارياینکه

زیادوریزدمیدردهاایندرشدهذخیرهآبوکندایجاددردتواندنمیهاشدگیهویتهمآنطریقازکنید،

جدیديلولهیکماکهشرطیبهگوید،میراایندارد،شودمیزیادماهوشیاريیعنی،شودمیزیاد،شودمی

.نکنیمایجاد

يکوزهیکبهماذهنیعنیماند،نمیآنتويآبشکند،میشودمیسوراخوقتیکوزهکهگفتقبلمثنويدر

میشما،داریمشدگیهویتهمجورهزار؟چرا، بیرونرودمیریزد،میآبخداچههرکهاست،شبیهشکسته

شما،بیرونرودمیزندگیآبهااینطریقازوآفلندهافکراینو،کنیممیفکرداریمماسرعتیچهبهبینید

مثل،شدمیجمعهوشیاريتوانستیدمیاگر،کهتوانیدنمینکنید؟فکردقیقهپنججااینبنشینیدتوانیدمی

میجمعجایییکدر،شدنزیادبهکندمیشروعآبوبندیدمیراآنجلويبعدورودمیوآیدمیآباینکه

میهرزبیرونرودمیطریقآنازآب، داریمشدگیهویتهمکهزمانیتا،استطورياینهمماذهن،شود

.شود

؟رودمیهرزآبچرا،خشکیدهباغتاینکهبرايباش،خاموشگفت،باشخاموشیعنیانصتوا؟انصتواگفتچرا

گوییممیچه،شودمیتلفهافکرودردتوياشهمهشود،میداردخراب،ماتناینبهبدهیمنداریمآبما

چه؟هستچیمنظورمان،کنیممیستیزه،کنیممیمقاومت،کنیممیقضاوت،زنیممیحرفهمهاینوقتی؟ما

بله؟آیدمیدرچیآنتوياز؟هستچهبرايهااینوقضاوتومقاومتوجدلوبحثهمهاین؟خواهیممی

.استقرانيآیههماین

30آیه،)24(نورسورهکریم،قرآن
»…أَبصارِهممنْیغُضُّواللْمؤْمنینَقُلْ«
»...فروگیرندحرامازراخویشچشمانکهبگومؤمنانبهپیغمبراي«

شدگیهویتهمهرکهچرا.نیندازندشدگیهویتهمبهراخودشانچشمانیعنی،آیدمیجااینازموضوع

.بیرونرودمیزندگیآبآنجاازو.استسوراخ
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2715بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

کین هدیه که راست؟ریشِ او پر باد
الیق چون او شَهی، این است راست

وبدويعربکهاستایناشخالصهکهبدويعربآنبهاستمربوطچی؟بهاستمربوطقصهاینکنیدتوجه

اوتا،استبغداددرکهخلیفهبهببریماییهدیهیکبرداریم،استخرابماوضعکهگفتندو،بودندنشستهزنش

ازبهتربیابانایندرکهکردندفکر؟هستچیهمهازبهترگفتند.بشوددرستماوضعبلکهبکند،مابهتوجهی

تويکردندرابارانيگندیدهآبمقداریکبنابراین، استبارانآبهستکههمآبیتنهانیست،چیزيآب

.استماذهنیمنيکوزههمینکوزهاینوکوزهیک

شودمیواقعدر،شوندمیدلهموقتیهمباتادواینکه،استماحضورنمادهممردواستماذهننمادزنو

تابردراگندیدهآبوبسترادرشراکوزهاینوشدبلندمردحالهربه،دارتیغیجوجهذهنیمنهمین

راکوزهوآنجارسیدوقتیبله،استیکتاییفضايوخداوخلیفهواصطالحبهبغدادازمنظورآنجادربغداد،

جلويازدجلهرودکهدید،بیرونبردندمیکهدرآنازودادنداینبههدایاییبعدگفتند،آمدخوش،گرفتند

.شودمیردداردکاخ

و فکر بعد از ، ایمداشتهنگهذهنتوياالنماکهراشوريگندیدهآباینکهبگویدجاایندرخواهدمیموالناو

به محض اینکه بین دو تا . گذردبه عنوان نهر از آن زیر میاي را پوشانده کهفکر روي یک جوي را یا یک رودخانه

چرا . گذردنهر زیرین از زیر فکرهاي ما می. نهر زیرین همین است دیگر. زند باالفکر شما فاصله بیندازید، نهر می

. رودولی در ما هرز می. آیدوقفه میگذرد و این انرژي از آنور بینهر است؟ براي اینکه دائماً می

ریش او پرباد . شودگوید که بهتر از این هدیه نمیبرد، در راه میحاال این آقاي عرب بدوي که کوزه را دارد می

تواند بهتر از این یعنی هیچ کس نمی. تواند هدیه ببرد به خلیفهچه کسی می! ايبه عجب هدیهبه. دهدیعنی پز می

وییم بهتر از این هشیاري جسمی ما که پر از درد است، پیدا گما هم می. آب گندیده پیدا کند و ببرد پیش خلیفه

. دهیمکنیم به خدا، به به به، عجب چیزي است و پز هم میشود که ما این را تقدیم مینمی

گوییم حیف است که این دردها را دادیم رفت، واقعاً بهتر از این چه یعنی االن که معامله را بخواهیم تمام کنیم، می

الیق چون او شهی، اینست راست، بله. ولی دیگر خداست دیگر، باید یک چیز خوبی به او بدهیم.بود دیگر
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آید که آدم به خدا این است راست یعنی واقعاً جور در می. اي باید دادگوید الیق خداي بزرگ یک همچو هدیهمی

.کند این چیز خوبی استفکر می. اي بدهدیک همچو هدیه

2715بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

کین هدیه که راست؟ریشِ او پر باد
الیق چون او شَهی، این است راست

شود که دیگر آبش گندیده ي کاخ رد میجلودانست که آنجا یک رودخانه عظیم دجله از گوید زن اعرابی نمیمی

پر از شادي است، پر از اي که دانیم که هر لحظه از طرف غیب یک رودخانهیعنی ما نمی. نیست، صاف هست

آید و ما چون چسبیدیم به این هشیاري جسمی پر از درد از آن محرومیم و آن واقعاً زیر فکرهاي آرامش است می

اگر ما ساکت بشویم، ساکن شویم، این انصتوا را رعایت کنیم، خاموش باش، یک دفعه این وسواس فکري . ماست

و هر موقع ما تسلیم . زند و آن آب، آب آنوري استود، این آب میرود، این منفصل بشکه فکر بعد از فکر می

.به هر حال،شود، این دم اوست در واقعشود این آب وارد میشویم و ذهن ساکت میمی

2717بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

پر ز کشتیها و شَست ماهیاندر میان شهر، چون دریا روان
دانست که در میان شهر این جهان، یعنی کائنات هر چه که در جهان هست، این دریاي خدا روان زن نمیگویدمی

کشتی نماد چه هست؟ انسانهایی که به حضور زنده هستند مثل موالنا و . است و روي این دریا پر از کشتی است

گوید پس می.هند انسانها را آزاد کنند، می خواخواهند ماهی بگیرندیعنی می. ت و تور ماهیگیري دارندساینها ش

پوشاند، اینها را نمیرا، نهرگذرد که عارفان چون کافر نیستند این فکرها اي از زیر فکرهاي ما میکه یک رودخانه

خواهند که ماهی یعنی در حضور هستند، دیگر در ذهن نیستند و مرتب می. کنندروي این دریا کشتیرانی می

. یعنی مردم را بیدار کنند. خواهند ما را بگیرند و وارد فضاي یکتایی کنندستیم، میما ماهی ه. بگیرند

2718بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

حسِّ تجري تَحتَهااَلْانَهاربینرو بر سلطان و کار و بار بین
آلودگی ظاهر و بفهم که آلودگی چیه،آب شور را بدهاین . گوید برو پیش خدا یعنی این ذهن را رها کناالن می

برو به فضاي یکتایی به ،پس اینها را بفهم و من ذهنی را متالشی کن. آلودگی در دین و اخالق هست،نیست
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روي یا بیا در این لحظه ساکن شو، از زمان بیا بیرون، بعد ببین کار و بار تو وقتی پیش سلطان می،صورت هشیاري

یعنی . حسش بکن. گذرد، چطور نهري استو حس کن که این نهري که از زیر فکرهایت می. شودمیچقدر سکه

رفت ها میهویت شدگیقبالً از طریق سوراخ هم. شدقبالً توي ذهن تلف می. بگذار این آب وارد چهار بعدت بشود

. ها را شناختید شما و همه را انداختیدهویت شدگیاالن دیگر هم. بیرون

از بس نگاه کردید ،االن جوجه تیغی را شما نابود کردید. کردهمه را تبدیل به درد می،آمدقبالً این جوجه تیغی می

جوجه تیغی بمیرد یعنی دردهاي شما صفر . و شما آزاد شدید،نتوانست بدزدد از شما و جوجه تیغی مردآنبه

. گذشته چی بودهاین نهري که از زیر این فکرها میکنید که و آن موقع حس می. شویدبشود، شما بینهایت می

گویدمی. بله این هم آیه قرآن است. براي اینکه آن موقع مثل کشتی روي این شما غلتان خواهید بود

266آیه،)2(بقرهسورهکریم،قرآن
»…الْأَنْهارتَحتهامنْتَجرِي…«
»…استرواننهرهاآنزیراز…«

از ،ولی چون در ذهن قطع شدیم. مان در آن نهر استما مثل درختی هستیم که ریشه. توجه کنیداز زیر چی؟ 

پریم به یک چرا؟ فوراً از یک فکر می. آیدیک نشتی از آن می. گذرد خبر نداریمنهري که در زیر فکرهایمان می

کسی که فرمان خاموش باش را رعایت .بتوانیم باز کنیم. سوراخ آن نهر فاصله بین دو تا صندوق یا فکر است. فکر

کند، می

2726بیت،سومدفترمثنوي،مولوي،

آید از جانان جزاي انصتواانصتوا بپذیر تا بر جان تو

ذهن را اگر حرف نزنی، این. تو حرف نزن. دهدپاداشش را خدا می. این خاموش باش را بپذیر تا پاداشش را بگیري

پنهان کننده کی بود؟ براي اینکه فکر بعد . این نهر تا حاال آن زیر پنهان شده بود. بعد این نهر را ببین. ساکت کن

خبریم؟ براي اینکه ما ما چرا بی. شودبه وسیله جوجه تیغی درست می،بیشتر این فکرها دردناك است،از فکر

هویت شدگی اینکه این فکر را کردم مربوط به یک چیزي است، همما خبرداریم از . خبرداریم از موضوع فکرها

خوب ترس و تمام دردها . شود، میترسمبینم کم میشود؟ خوب من میشود یا کم میخوب این زیاد می. است

. کند، یعنی خارهاي جوجه تیغیامروز گفت دیگر ایجاد جوجه تیغی می
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ترین دشمن گفت درد بزرگترین دشمن و سرسخت. آورد پایینمیهشیاري ما را . آورد پاییندرد هوش ما را می

یعنی . کشدرستم دیوهاي سیاه را به آسانی می. در شاهنامه کشتن چی خیلی سخت است؟ دیو سفید. ماست

تواند خوب باور، باور را هم آدم می. خیلی ساده است شما بگویید که من از این کار یا از این باور پرهیز کنم

بینید چقدر درد دارید؟ آید باال، االن میدانید کی میتوانید بشناسید، میولی شما دردتان را میبشناسد، 

. شودکنید، فوراً پنهان میتا شما نگاه می،دهدآید باال، تازه خودش را نشان میوقتی می،بینید کهنمی

بزرگترین . خواهد مسائلش را حل کندرد میگویند درد ایجاد نکنیم و بشر با ایجاد دگوییم یا بزرگان میچرا می

هوش ترس آدمها را کم. ترس درد است. کنیمبا ترس کنترل می. حربه ما در جامعه و در خانواده چی هست؟ ترس

این . داند اصالً جریان چه هستنمی. ترساند از خدا دور استترسد یا میکسی که می. کندکند، از خدا دور میمی

.کند این نهر کثیف فکرها و دردها تنها نهري است که ما داریمفکر می. ندارداز این نهر خبر 

2719بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

اي باشد در آن انهارهاقطرهاین چنین حس ها و ادراکات ما
نهري که زیر فکرهاي ما اي است از آن نهرها، یعنی یعنی این چنین هشیاري جسمی ما و درك ما یک قطره

اي از آن را شود، حاال نشت آن را یا قطرهگذرد، خیلی خیلی مثل دریاست، گسترده است، هر لحظه هم رد میمی

پس متوجه شدیم چکار باید . که این هم که آب شور و کثیف است،بینیم و چسبیدیم به اینمان میما در ذهن

اجازه بدهید . شوداي است که آب زندگی تلف میهویت شدگی یک لولهمها را بربندیم و هر هباید لوله. بکنیم

:گوید کهمی. چند بیت هم از یک جاي دیگر بخوانیم

800بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

که تو بی من نقش گرمابه بديخود بدانی چون برِ من آمدي
شناختی و انداختی و آمدي با من یکی شدي، را وقتی که من ذهنی را رها کردي، دردها . این زبان خداست به ما

شوي که قبالً که من ذهنی بودي، واقعاً نقش گرمابه بودي، یعنی خودت نبودي، این آسمان را باز کردي، متوجه می

گوید که شما اگر من ذهنی دارید، این ن بیت را میای. فهمییعنی االن نمی. واضح است دیگر. امتداد من نبودي

و بله آن ،فهممخواهم بفهمم و میو بگویید من همه چیز را می،قدر نباید سرکش باشید و قضاوت کنید

. هایی که کردیم واقعاً شامل گفتار بزرگان هم هستصحبت
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پیشنهاد من اینست که اگر یک جایی . بینیم، باید حرف بزرگان را بپذیریماگر با دید من ذهنی درست نمی

یک کمی عقب بنشینید، نباید سرکش . کنیدکند به نظر شما، نه، شما اشتباه میبینید که واقعاً موالنا اشتباه میمی

توانند دانند، فوراً با دیدي که شما دارید به شما نمیاي یک چیزهایی را مییک موقعی است یک عده. باشید

شوید که یواش بتا متوجه . کندولو اینکه ذهن شما عکسش را فکر می،این درسها و موالنا بسازیدفعالً با. بفهمانند

شوید که چارق ایاز چی بوده، قبالً من چی بودم، قبالً واقعاً یک تصویر متوجه می،شودیواش که این آسمان باز می

گویدمی. چی بودهقبال که بیندبعد از تبدیل شدن آدم می. قبالً پر از درد بودم. ذهنی بودم

801بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

نقش، اگر خود نقش سلطان یا غنی ست
صورت ست از جانِ خود بی چاشنی ست

خواهد گوییم ما این هستیم، اگر نقش پادشاه باشد یا ثروتمند باشد، میگوید تصویر ذهنی که ما ساختیم، میمی

این . شاه هستم یا فالن مقام هستممن گویید من خیلی پولدار هستم، اصالً آیید مینقش هر کسی باشد، شما می

که دارید به مردم ارائه ،این یک من ذهنی است،گویید من هستمدر واقع، این شاهی یا ثروتمندي که شما می

تان را به خدا ارائه شما خود. و توجه کنید در ایجاد این من ذهنی به اصطالح زندگی و خدا مطرح نیست. کنیدمی

االن این را شما . کردیدتان را به او ارائه میتان را، اصلخواستید به آن ارائه کنید، بینهایتچون اگر می. کنیدنمی

خواهد نقش پدري باشد، مادري باشد، رئیسی باشد، وزیري باشد، هر و این نقش حاال می،سازید براي مردمرا می

. یعنی نقش است، تصویر ذهنی است و جان نداردچه باشد، این صورت است، 

. مزه استو از جان بی،شویم به عنوان من ذهنی باید بدانیم که این من ذهنی جان نداردیعنی هر چه ما بلند می

به جاي . به عبارت دیگر تا زمانی که ما به جاي این گل با گل کاغذي سرو کار داریم. فهمدیعنی مزه جان را نمی

یعنی تا زمانی که در . مانه این لحظه باید به آن زنده شویم، با توصیف زندگی سروکار داریم در ذهنزندگی ک

کنیم، هر چقدر هم مهم است، این نقش مان هستیم، هر نقشی به مردم ارائه میحاال در ذهن. مان هستیمذهن

خواهیم رها یا رئیسی یا استادي را نمیبسیاري از ما نقش پدري یا مادري . جان ندارد و ما چسبیدیم به این نقش

.شیمدوخواهیم شیر بازش می. کنیم
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چهل سالش . گویید دختر من، دختر شماممکن است شصت سال داشته باشید هنوز می. نگاه کنید به خودتان

بگویی من خواهی براي اینکه می. هنوز نقش را ول نکردي. دختر من باید این کار را بکند، آن کار را بکند. است

به هر حال اگر این طوري باشد شما اصالً . براي اینکه چسبیدید به نقش. این نقش مورد نیاز است. مورد نیاز هستم

. مزه داریدجان ندارید یا جان بی

802بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

م و دهانباز کرده بیهده چشزینت او از برايِ دیگران
مردم . خوب براي خودش که چیزي ندارد. گوییم شما یک عکس بزنید روي دیوار که خیلی هم زیبا باشدمی

مان را این مان را به مردم، من ذهنیما هم که اینطوري نقش. براي تماشاگر است. ،گویند عجب عکس قشنگیمی

اگر . به خاطر مردم است. نیست، براي ما که جانی ندارد آنکنیم، براي ما که طوري زینت دادیم و به مردم ارائه می

.خواهد بگوید اینها درست نیستمی. هم زیبا کردیم به خاطر مردم است

803بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

دیگران را تو ز خود نشناختهاي تو در پیکار، خود را باخته
دانیم خودمان کی هستیم و به طوري که نمی. هاي من ذهنی در ذهن ما گم شدیمگوید که در ستیزه و مقاومتمی

حاال خودش . مان براي فروش به دیگران استیعنی خودمان را من ذهنی گرفتیم و من ذهنی. دیگران کی هستند

:دهدتوضیح می

804بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

منم این، واهللا آن تو نیستیکه،تو به هر صورت که آیی بیستی
ما اصالً من ذهنی را براي چه . تو با هر من ذهنی خودت را به مردم ارائه کنی که بخاطر مردم این را درست کردي

. ما رابراي مردم دیگر، براي اینکه بخرند. کنیم براي مردم، من اینطورم، آنطورمدرست کردیم، این قدر توصیف می

خواهد بگوید که این یک من ی بایستی اینجا که بگویی آهاي مردم من این هستم، میتو به هر صورت که بیای

تو این من ذهنی نیستی، هر جور من ذهنی درست کنی و به مردم ارائه کنی، تو . ذهنی است، واهللا آن تو نیستی

.اراز نقش دست برد:خواهد بگویدآره می. پس ما چی هستیم؟ ما بینهایت خدا هستیم. آن نیستی
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805بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

در غم و اندیشه مانی تا به حلقیک زمان تنها بمانی تو ز خلق
و باید در این ارتباطات باشد تا مردم ،شناسدکسی که خودش را براي دیگران درست کرده و فقط من ذهنی را می

کند و به غم و اندیشه تنهایش نگذارند و تاییدش کنند، یک وقتی اگر تنها بماند، یک دفعه حس تنهایی می

وقتی من ذهنی ،پذیر هستیمبینید که ما چقدر آسیبمی. کنندها به او حمله مییعنی غم. رود تا خرخرهمی

ست فقط مردم مورد نظر ماست که این من ذهنی را رادن این هم حاال دروغ یا کنیم و در درست کردرست می

یک لحظه که . و باید با اینها من در ارتباط باشم،که مرا تایید کنند و توجه بدهند به من،شود به اینها فروختمی

.ها بمانمتوانم تندر حالتی که اگر از جنس خدا باشم، می. توانم تنها بمانمنمی،مانمتنها می

کنید، حس شادي توانید تنها بمانید و در تنها حس خوشبختی نمیاگر شما نمی.این هم یک امتحان است

توانید بمانید، با اگر شما تنها نمی. توانید بدهید با دیگران به اشتراك بگذاریدتان را نمیکنید، شما زندگینمی

بتواند بماند، یعنی به زندگی زنده شود، عشق داشته باشد، هر کسی که تنها . یکی دیگر خوشبخت نخواهید شد

زنیم که پیش یکی باشیم، تنها اگر دائماً حرص می. تواند با یکی دیگر تقسیم کندآن آدم خوشبختی و عشق را می

.خوریمبه درد زندگی مشترك نمی. خوریمگیرد، ما به درد زندگی نمیمان میبمانیم، دل

806بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

این تو کی باشی؟ که تو آن اَوحدي
که خوش و زیبا و سرمست خودي

شوي کنند، پر از غم و غصه مینکنی و اگر یک خرده مردم به تو توجه گوید این نقشی که تو به مردم ارائه میمی

تو آن زندگی یکتا . واحد یکتا هستیاین تو کی باشی؟ تو آن . توانی بمانی، این من ذهنی که تو نیستیو تنها نمی

اگر در . خواهد بگوید که پس از یک مدتی اقامت در ذهن ما باید بیاییم بیرون به بینهایت او زنده شویممی. هستی

باز هم ما ،هر من ذهنی بسازیم به مردم ارائه کنیم، ولو آنها تایید کنند. ذهن بمانیم، زندگی ما خوب نخواهد شد

یعنی از جنس خدا هستی که . تو نیستی، بلکه تو آن واحد یکتا هستیگوید این نقشمی. کردرا راضی نخواهد

هر کسی باید سرمست خودش . هم خوش هستی، یعنی شاد هستی، هم زیبا هستی، هم سرمست خودت هستی
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بمانید،انیدتونمیتنهاخواهید،میشاديخواهید،میمستیاگر شما از یکی دیگر . باشد، نه سرمست یکی دیگر

.گرفتارید

807بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

مرغِ خویشی، صید خویشی، دامِ خویش
صدرِ خویشی، فرش خویشی، بامِ خویش

بهواقعدرباشد،شدهزندهزندگیبههرکسییعنی،هستیهمخودتدامخودتی،شکاروخودتیمرغتو

خودشفرشاست،خودشمتواضعخودشاست،خودشمرکزخودشباالست،خودشدارد،چیزهمهتنهایی

احتیاجبیرونازچیزيهیچبه،استخودشچیزشهمهیعنیاست،خودشمقامباالترینهمخودشاست،

.داریمخودمانماراچیزهمهچیزي،ازبگیردخوشبختیباشد،داشتهآرامشکهندارد

میزندهشمادرمعناکهببینید،بگوئیدخودتانبهآرامآرامبارپنجاهحداقلرابیتاینکنممیخواهشمن

تابشویدزندهبهشبایدشمایعنی،استسختخیلیاینازبغیردیگرزبانبهبیتایندادنتوضیح؟ چونشود

خودمسطحترینپائینواوجمدرمنبروم،توانمنمیاینازباالتردیگرمنیعنی،خویشبامکهبشویدمتوجه

بخوانیمبدهیداجازه.کندنمیکارخدادریااوبهمنشدنزندهدرماديهاينسبتهیچیعنیهستم،خودمهم

.کنیمتمام

808بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

جوهر آن باشد که قایم با خود است
آن عرَض، باشد که فرعِ او شده ست

راماکردهجهانبهمتکیکهذهنیحالتاینازبایدمامدتییکازپسیعنیاستذاتبهقائمجوهر: می گوید

وجههیچبه،شودمینهایتبیاینو،بشودقائمهوشیاريرويهوشیاريیعنیمانذاترويبهو،بیائیمبیرون

بله،.استعرضاستجهانجنسازواستجهانبهمتکیکهآنیگویدمی.نباشیمجهاندرچیزهیچبهمتکی

جوهرایناطرافدرفکرچیست؟فکر،داریمفکرماواستشیمیاییموادجسمچیست؟جسمداریم،جسمما

یکچوناست،خودبهقائمکهماستهوشیاريفرعکه،استعرضمابعدچهارشده،جمعهوشیاريیعنی

. مانیممیباقیخودذاتبهقائمهمینطورماوافتدمیمابعدچهاراینموقعی
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در.استجهاناینمالکهفرعیهايقسمتآنعرضوخداجنسازیعنیجوهر.جوهریمما،نیستیممردنیما

جداتواندنمیعرضازراخودشوشدهعرضمشغولجوهرو،شدهجوهرازترمهمعرضذهندرکهحالتی

انسانتعریفدر.استفرعفکریعنی.استعرضفکراست،عرضذهنیمن،می داندعرضازراخودشو،کند

در،شودمیزندهاهللاالفضايبهو،کندمیالراچیزهمهانسانگفتیمذهندراقامتمدتییکازپسکههم

بهقائمجوهرعرض،انکارماست،وجودکلفرمانکار.فرمانکاربعالوه،هستیمعرضیعنی،هستیمفرمماواقع

بعدا،هستیمجهانایندرکهزمانیتا،داریمالزمرابعدچهاراینفقطمااست،نهایتبیاشاندازهکهاستذات

.نداریمالزمدیگر

809بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

را در خود ببینجمله ذُریاتیی، چون او نشینزادهگر تو آدم
هروافتدمیاتفاقیهروهستیآسمانشماکهبدانوباش،اومانندآدمیحضرتفرزندگوید میاگرتو

هرذهن،دررفتیماالنما،کردیماشتباهما.اودرتو نه،توستدر،شدهزادهتوازکهچیزيهروداريفرزندي

ذهنمحتوايوکنیمبازراآسمانبیرون،بیائیمذهنازبایدما،هستیمهویتهمباهاشافتدمیذهندراتفاقی

اتفاقاتقربانیمانیستیم،اتفاقاتموقوفما،افتندمیمادراتفاقاتبنابراینشده،زادهماازاینها،ماستدرما

.هستیماالنکهحالیدر،نیستیم

وبودیدآسماناگر،استاینطوريهستیدذهندرچوناست،غلطاین،نداردبستگیاتفاقاتبهشمااحوالمگر

باتوانستنمیشمازمین،بودیدآسمانچون،داشتیدنفوذشمااتفاقاتروياوالافتاد،میشمادروناتفاقات

میخصمیآسمانبامانزمیناالن.شودمیشورهبکندخصمیآسمانبازمیناگرگفتچون.بکندخصمیشما

بعدچهاراینما،ازشدهدرستکهچههرو،افتیمنمیاتفاقمااتفاق،درمانه،افتندمیمادراتفاقاتپس،کند

:گویدمیبعدجوهر،بعنوانآسمان،آنبعنوانماستدرهمهما،تنما،هايفکرما،

810بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

چیست اندر خُم، که اندر نهر نیست؟
چیست اندر خانه، کاندر شهر نیست؟

ماکههستچیزيچهماذهندر؟ بلینیستزیریننهردرکههستچیزيچهماذهنخمایندرکهگویدمی

کنیدمیزندگیکهشهريدرشماخانهنیست،شهردرماخانهاینمگر.گرفتیمراخماینوکردیمرهارانهرآن
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و.هستشهردرهمخانهوهستشهردرکهچههرحتمابرداشتید،راخانهکردیدرهاراشهرچراشما؟نیست

بشود،نهایتبیدلتبگذاریعنیکن،رهاگویدمیراخموخانهپس.هستشهردرهستخانهدرچههر

ازاینکهنترسیدشماو،گرفتخواهدجاآندرهممافرمما،آسمانبشود،بازماآسمانمادلایندیگربعبارت

.اینهاوبشویمبدبختوبرودبین

811بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

این جهان خُم ست و دل چون جويِ آب
و دل، شهرِ عجابستاین جهان حجره

کنیم،میصحبتکهنهريآنپساست،آبجويمثل،خداستاندازهکهمادلواستخمجهاناینگویدمی

حاالپساست،مهمهستکهنهرآن،نیستنداصلمافکرهايگذرد،میمافکرهايزیرازکهدریاستنهرآن 

همهدر،بگیریدخودتانذهنیاجهان،ایندرهستکهچههر،بگیریدراکائناتکلیطوربهجهانچهجهان،

یکجهاناینو،استآبجويمثلشمااست،خممثلآناستتانذهنتانجهانشما،.استصادقشجور

.استنهایتبیانگیزشگفتشهریکدل کهحالتیدراستاتاق

رامعروفبیستشمارهغزلآناولباشد،گذاشتهتاثیرشمارويخواندیمامروزکهابیاتاینامیدوارممنبله،

سازندهاثرشمارويهستممطمئن،کنیدتکرارزیادوبخوانیدامروزراابیاتاینشمااگرکردم،توجیهبرایتان

.داشتخواهد
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