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 ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  رو ُكنددشمن كين رتيعشق عاشق را زِ غِ 
 ونكه َردِّ َخلْق َكرَدش، عشق رو با او ُكندچ

  عشق را ديَ َخْلق را، آن َكس َنشا ديشا كانكه
 باشد كه او َصد شو ُكند يكه جانِ ُروسپزان 

  را تا همه رَدَّش ُكنند گرانيد ديَ َنشا چون
 زانو ُكندهم شيشاهِ عشَقش بعد از آن با خو

  َخلْقَش چون بِرانَد، خو ِز خَْلقان وا كند زانكه
 باطِن و ظاِهر همه با عشقِ خوشخو خو ُكند

  خاطَِرش آنجا َكَشد ابد،يَقبولِ َخلْق  جان
 رو هر سو ُكند دهيُدزد يسدل به ِمهِْر هر كَ 

  ِفكَْند هي: ُزْلفِ من ساديعشق گو نَديِبب چون
 دَمْ ُمشك و عَْنَبر بو ُكند نيعاشق َدر ا يوانگَه

  و عَنْبَر را ُكنم من خَصْمِ آن مَغز و ِدماغ ُمشك
 هر دو ُكند نيتا كه عاشق از ضرورت تَركِ ا

  ما بو كرد عاشقْ ُمشك را ادِ يچه هم بر  گر
 نوطَلَب باشد كه َهمچون طِفلَكان كوكو ُكند

  بُرون شُد َچشمِ دانش بَرگُشاد ياز طِْفل چونكه
 دَواَدو بر نشانِ جو كُند؟ يبر لبِ جو كِ 

  و َتلخ نوش ريَتلخ گ ،ينوكار باش عاشقِ
 دارو ُكند يزِ َشهِْد خُسرو نيريتا تو را ش

  ييمَست يابيب يزيُبَود َكزْ شَمِس تبر تا
  ُكند تويهر دو عاَلم، كانْ تو را ب يِاز َورا
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  كنم. از ديوان شمس موالنا شروع مي ٧٤٢با سالم و احوالپرسي برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  ُكند  رودشمن نيك غِيرت زِ  را عاشق عشق

  ُكند او با رو عشقْ َكرَدش، َخلْق رَدِّ  كه چون

در واقع حالت وحدت امتداد خدا يا هشياري به صورت ما دوباره با خداست. موالنا در همين بيت اول هم  ،عشق

اي كه با آن روبرو است در كلمه خلق اي كه با آن روبرو است. مسالهو هم مساله ؛دهدماموريت انسان را توضيح مي

  و ماموريتش در كلمه عاشق است.  .من ذهني را ترك كنندخواهند كه عموماً خلق من ذهني دارند و نمي ،نهفته است

فرم و ما به صورت هشياري بي .ام در اصل ما انسانها امتداد خدا هستيمهمين طور كه بارها خدمتتان توضيح داده

  شويم و استعداد فكر كردن داريم.وارد اين جهان مي

فرم به آن فكرها كه چيزهاي به عنوان هشياري بيكنيم در فضايي به نام ذهن فكر كردن، ما و وقتي شروع مي

د مركز نشوكنيم و به محض تزريق حس وجود به آنها، آنها ميدهند حس وجود تزريق ميبيروني را به ما نشان مي

ويت ما و قبالً كه مركز ما از جنس هشياري بود، از جنس خدا بود، االن با همين چيزهاي جديد كه اسمش هم ه

  شوند. ر واقع يك نوع فكر هستند، جايگزين مياست و دشدگي 

مان ديديم، ولي پس از ورود عينكهاي جديدي به چشميعني ما اول قبل از ورود به اين جهان با عينك همين خدا مي

و اين كار با تزريق حس وجود يا حس هويت به مفاهيم  .كنيمزنيم. اين عينكهاي جديد را خودمان درست ميمي

آيند، آن عينكها را به به وجود مي ؛كرهاي مربوط به چيزهاي اين جهاني كه براي ما مهم هستنديعني ف ؛ذهني

تصوير  اينآيد. هويت شده يا همانيده شده يك تصوير ذهني به وجود ميزند. و از طريق فكرهاي هممان ميچشم

  ين پايان كار ما نيست. ولي ا ،كنيم كه آن تصوير ذهني هستيمو ما فكر مي .ذهني اسمش من ذهني است

شويم و دوباره مجددًا هشيارانه پايان كار ما موقعي است كه ما از اين توهم كه ما اين تصوير ذهني هستيم رها مي

 نهايتبياين دفعه هشيارانه و عمقمان به اندازه  شويم كه از اول بوديم.شويم يا امتداد خدا ميهمان هشياري مي

  كه از اول داشتيم اين دفعه هشيارانه.  كنيمو همان خاصيتهاي خدايي را پيدا مي .شودمي

زند و خيال اين را ندارد كه برگردد و دوباره از هويت شدگي ميآيد به اين جهان و عينكهاي همپس اگر كسي مي

دانند ستند. هنوز نميجنس اوليه بشود، اين آدم از جنس همين خلق است. براي اينكه اكثريت مردم اين طوري ه

ها درد هويت شدگيبايد برگردند. ولي اين جور زندگي بر اساس اين جور ديدن، يعني ديدن از پشت عينك هم
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هاي عجيب و غريب مثل توقع هويت شدگيتوزي و ايجاد همكينه كند. دردهايي نظير خشم، رنجش وايجاد مي

شويم كه در شويم، مضطرب ميما بدهند، و در نتيجه نگران مي ها را بههويت شدگيداشتن از ديگران كه اين هم

خوريم براي و همين طور افسوس مي .را خواهيم داشت يا نخواهيم داشتها و عينكها هويت شدگيآينده اين هم

  ها در گذشته كه چرا اين اشتباه را كردم. هويت شدگياز دست دادن اين هم

و با توجه به اينكه من ذهني داريم و جدا از آن  .ين نوع هشياري استپس احساس گناه و احساس خبط جزو ا

توانست اين لحظه وارد بركت زندگي را كه مي ،هشياري هستيم، بنابراين جدا از خدا هستيم، ما آن خرد زندگي را

شياري محدود و كنيم به وابسته بودن به هشويم. شروع مينصيب ميبشود به وجود ما و ما را اداره كند، از آن بي

و  .و ما از اول داشتيم ،جديدي كه ذهن دارد و آن هشياري از جنس هشياري حضور يا نظر نيست كه خدا دارد

ها را تشخيص ها است، فقط جسمكه عموماً معطوف به جسمميآيد به نام هشياري جسهشياري جديدي به وجود مي

  تواند خدا را ببيند يا اصل ما را ببيند. دهد. اين هشياري نميمي

نصيب بودن از خرد زندگي و فكر كردن بر اساس دردهاي ايحاد شده و و اين خدا را نديدن و اصل ما را نديدن و بي

تواند با هيچ كس متحد بشود، يكي بشود، در كند و چون تصوير ذهني است، نميديدهاي غلط درد زيادي ايجاد مي

و همين حس جدايي  .شودبعاشقانه يكي كامالً تواند افتد. هم از خدا و هم از مردم. با كسي نميي مينتيجه به جداي

كند، حس نقص كند، حس جدايي ميكند، حس خال ميكند، حس تنهايي مياز مردم و از خدا خيلي نگرانش مي

كند. اين حالت كس منعكس ميو اين حس نقص را در بيرون روي همه چيز و همه  ،كند كه يك چيزي كم هستمي

  زندگي، حالت زندگي قابل تحملي نيست كه اكثر مردم دارند. 

و يك چيزي هم ياد گرفته من ذهني به نام مالمت و يك خاصيت ديگرش اين است كه بر اساس مالمت كه اين 

من قابل تغيير  گويد كه اين وضعيتمي ،شودو امروز خواهيم خواند كه جبري مي .تقصير من نيست ،وضعيت من

آيد پايين. و خالصه كيفيت زندگيش مي ؛نيست و برايش دليل دارد و دليلهايش همان عينكها هستند كه گذاشته

آيد پايين، روابطش با خانواده كيفيت ندارد. خلق به طور اش ميآيد پايين. زندگي شخصيكيفيت هشياريش مي

  كنند. كلي آنهايي كه من ذهني دارند اين طوري زندگي مي

توجه كن اين قدر درد  :گويند كهمان مثل موالنا مياما عارفان، بزرگان كه ما زياد داريم از اين بزرگان در فرهنگ

كشي، اين پايان كار تو نيست. اصًال براي اين وضعيت نيامدي. خدا از جنس شادي است، از جنس آرامش است، مي
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هستي، اين تنگ نظري خاصيت اصلي تو نيست، خاصيت اين من  است. اين طور كه تو تنگ نظر نهايتبياز جنس 

  ذهني تو نيستي.  و بيا برگرد و توجه كن كه اين منذهني است. ت

توانيم ها، اسمش را ميهويت شدگياگر يك نفر قبول كند اين موضوع را و شروع كند به شناخت اين من ذهني و هم

كسي به طور جدي با تعهد تصميم بگيرد كه من االن فهميدم تمام دردهايم كار يا نوكار بگذاريم. يعني هر عاشق تازه

خواهم روي خودم كار كنم و با ديگران كنم، ميرا خودم ايجاد كردم و هيچ كس مقصر نيست و كسي را مالمت نمي

ر ديگران آزاد هم كاري ندارم، براي اينكه من از درون خودم بايد به زندگي وصل بشوم، بايد ريشه داشته باشم. اگ

آورد. پس من هم شوند يا ريشه داشته باشند، به من مربوط نيست. هر كسي زندگي را از اعماق وجود خودش مي

خواهم روي خودم كار كنم و با كسي هم كاري ندارم. و اگر اين آدم جدي باشد، باتعهد باشد و هر روز ادامه بدهد مي

خواهد كه اين تغيير هست، مي شر گذاشت و با توجه به اينكه خدا پشتكاشود اسمش را عاشق تازه، ميرا اين كار

  شود. انجام شود، اگر جدي باشد اين تغييرات سريع انجام مي

گويد كه عشق يعني برگشتن هشياري يا ما به صورت هشياري از جهان و دوباره يكي شدن با خدا و اما موالنا مي

 ميرد.خدا نمييعني  يكي ابديت است. ،است نهايتبييكي  :اصيت داردشدن، گفتيم بارها كه خدا دو خ نهايتبي

از اين لحظه ابدي بودن، زنده به اين لحظه ابدي بودن، خاصيت  آگاهابديت هم يعني هميشه اين لحظه است و 

چيز شديم و در ما همه  نهايتبيدهد. هر موقع ما و اين دو تا خاصيت، خاصيت اصلي ما را هم نشان مي .خداست

دار و با ريشه .دار شديمكنيم با رويدادهاي اين جهان، ما ريشهحس كرديم كه ما تغيير نمي نهايتبييا ريشه  ،گنجيد

شويم شويم و آگاه ميآييم در اين لحظه ساكن ميشويم و ميبينيد كه ما از گذشته و آينده هم جمع ميشدن مي

  از اين لحظه ابدي، اين نهايت عاشقي است ولي ابتداي كار اين طوري نيست. 

زياد داريم،  هويت شدگيدانيم هم، ولي ميشناسيمها را ميهويت شدگيدر ابتداي كار گرچه ما يواش يواش هم

د عاشق گذاشت براي شوشود اسم ما را عاشق گذاشت. باز هم ميتعداديش را شناختيم و انداختيم، ولي هنوز مي

  خدا يا خداگونه شدن غيرت دارد.  گويد كه عشق يا بگيريم اتحاد باكنيم. مياينكه ما داريم كار مي

شود بيان كرد. خيلي ساده يعني اينكه اگر ما من ذهني داشته هاي مختلف ميغيرت، قانوني است كه به صورت

توانيم با او پذيرد. يعني ما دوباره نميد، خدا كامًال ما را نميباش مانده باشيم يا قسمتي از بقاياي من ذهني در ما

شود. پس قانون غيرت اين است. قانون غيرت متحد شويم. بايد تماماً بريزد تا با او تماماً يكي شويم. تا نشود نمي

ت. پس شود صادق اسخدا كه در مورد خدا صادق است، در مورد عاشق هم كه يواش يواش دارد از جنس او مي
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كنيم، از روي عشق كه وحدت است، يكي شدن مجدد با اصل هشياري يا خداست، عاشق كه ما باشيم، داريم كار مي

  كند. رو مييعني خيلي زياد، دشمن ؛برد، كلمه نيك را به كار مي؛غيرت، به خاطر همان قانون غيرت عاشق را نيك

 ،كند و خلقمردم. معنيش اين است كه عاشق فضا را باز ميكند با رو معنيش اين نيست كه دشمن ميو كلمه دشمن

شود كه در مركزش جا هويت نميهويت بشوند، او با آنها همخواهند با او همولي خلق را كه مي ،مردم آنجا هستند

يت هوكند، خلق، يعني همه، همه چيز و همه كس در آن فضا هستند، ولي با مردم هم. پس عاشق فضا را باز ميبدهد

  شوند. نمي

خواهند ها نميكه هر كسي كه در اينجا خلق خوانده شده، به طور كلي مردم، من ذهني دارند و خيلي توجه بكنيم

درست شده و خلق به طور كلي جمع دوست دارند  هويت شدگيشان كار كنند، اين من ذهني با همروي من ذهني

بيشتر بهتر. بنابراين ممكن است با عاشق هم كه جزو خانواده هويت بشوند، هر چه ي با چيزهاي جديد هم همهِ

كه شما دوست داريد، خانواده داريد، اطرافتان پر از آدم است، با شما آنها  ، يعني شمااست، جزو دوستان است

 آورند كه شما هم با آنها بشويد. يعنيهويت بشوند، روي شما فشار زيادي ميهويت بشوند. وقتي بخواهند همهم

هويت تان قبول داشته باشيد، يعني با آنها هممركزتان را براي آنها باز كنيد. آنها را به عنوان قسمتي از تصوير ذهني

  كنيد. شويد به طوري كه تغيير آنها مركز شما را تغيير بدهد. شما از روي غيرت اين كار را نميب

كنيم به توطئه كردن و آنها را شويم، شروع ميميرو بودن معنيش اين نيست كه ما در عمل دشمن آنها پس دشمن

ولي به هيچ وجه آنها را به  ،كنيم. آنها آنجا هستنداز بين بردن، نه، با آنها هيچ كاري نداريم، فقط فضا را باز مي

ير هويت نشويد و با تغييرات رفتارشان تغيافتد. اگر شما با مردم همدهيم. حاال يك اتفاقي ميمركزمان راه نمي

كه من ذهني دارند، در مركز شما جنس خودش را پيدا نكند، ميشويد. اگر مردمصرف مينكنيد، ديگر براي آنها بي

  اي نداريد. شما ديگر براي آنها فايده ،استفاده كندءبه طوري كه از مركز شما بتواند براي كارهاي خودش سو

نتقاد است. پيدا كردن عيب است يا حرص است يا عالقه هايش مثًال اهايي دارد. يكي از خاصيتمن ذهني خاصيت

ها را پيدا نكنند به قدرت است و هر چه بيشتر بهتر است. اگر كساني كه اطراف شما هستند، در شما اين خاصيت

هويت هستيد، رفتارهايي كه هم سي هست در زندگي شما كه شما با اوشويد، يا مثالً كببه طوري كه با آنها همراه 

شود تان تلخ ميشود. وقتي اوقاتتان تلخ مياوقات ، شماخوردخورد، يعني به مركز شما برميند به شما برميكمي

كند براي تغذيه دردش. اگر شما اين كار را كنيد. او از اين درد ايجاد شده استفاده ميكنيد، دعوا ميدرد ايجاد مي

  خوريد. نكنيد، ديگر به دردش نمي



  گنج حضور ٧٩١برنامه شماره 

  

Program # 791   

 

  7صفحه: 

خواستم كرديد براي من، هر موقع ميشويد. شما به عنوان قطب عمل ميكنم شما عصباني نميمي كارها را من اين

گرفتم، االن كه حال شما گرفته كردم راجع به چيزهاي بد، حال شما را ميآمدم با شما صحبت ميدرد ايجاد كنم مي

كنيد. پس شما به اي مرا تغذيه نميآور صحبت كنيد، شما دردهخواهيد راجع به چيزهاي شاديشود، شما مينمي

موضوع صورت بگيرد، در اين خورد. اگر اين كنند. به درد ما نميخوريد. بنابراين مردم شما را رد ميدرد من نمي

خوريد. خوريد، به درد عشق ميكند. اگر به درد مردم نخوريد، به درد خدا ميآن موقع عشق به شما رو مي صورت

خوريد. اين خالصه معني توانند از شما استفاده كنند، به درد عشق نميخوريد كه آنها ميهني ميذهايمناگر به درد 

  بينيد. اين بيت است كه مي

دارند، مركزشان درد  هويت شدگيكند كه هنوز بيشتر مردم من ذهني دارند، همموالنا در كلمه خلق دارد بيان مي

گويند تو به به مركزش راه ندهد كه نبايد راه بدهد، در اين صورت خلق ميو اگر عاشق از روي غيرت اينها را  .دارد

مشهور شدن نيست، دنبال جلب توجه  نبالفهميم كه عاشق دخوري. و چه خوب. پس از همين جا ميدرد ما نمي

خواهيد شما ميدهد. كند. خدا راهش نمياين كار را بكند زندگي به او رو نمي اگر از روي غيرت. براي اينكه ،نيست

دانيد خدا غيرت دارد و من ذهني را و كساني كه از ذهن برگرديد برويد به فضاي يكتايي دوباره. شما مي ،از جهان

  دهد. درد دارند را آن تو راه نمي

هايم را بيندازم، من كاري به هويت شدگيدردهايم را بيندازم، هم وييد من حواسم به خودم است كهگپس شما مي

تواند مرا ببرد. تا زماني كه نمي مرا با خودش برم و كسي همندارم، من بايد بروم آنجا. كسي را با خودم نمي مردم

توانم آنجا بروم. من ديگر عمداً نيايم يك وضعيتي ها از من آويزان است، من نميهويت شدگياين دردها و اين هم

و تاييد و توجه مردم بگردد. من تاييد و توجه مردم را ايجاد كنم، يك چيزي در مركزم بگذارم كه دنبال شهرت 

  خواهم چكار كنم. ديگر مي

گردد، پس در مركزش از معنيش اين  است كه كسي كه دنبال قدرشناسي و تاييد و توجه مردم و قدرداني مردم مي

گيرد. يواش يواش ميدهد. عاشق، غيرتش را از غيرت خدا جنس مردم وجود دارد. پس عشق از غيرت او را راه نمي

خواهد خواهد خداگونه بشود. خداگونه شدن هم يعني از جنس اوليه بشود، از اول بوده. موقتاً از دست داده، ميمي

داند كه آن جنس اوليه دست نخورده توش هست. فقط آن چيزي را كه از دست داده، به دست بياورد دوباره. و مي

ها هويت شدگيرا بيندازد. منتها اين هم هاهويت شدگيخواهد اين همه. ميها رويش را پوشاندهويت شدگياين هم

  تقاضاهايي دارد كه در جهان بسيار خواهان دارد. 
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كيست كه من ذهني داشته باشد، جزو خلق باشد و نخواهد معروف بشود؟ كيست كه وارد مجلسي بشود و همه 

خواهد مثالً يك اثري كه مي ؟ كيستكيست بزرگي نكند، حساس قدرت و احترام ودست نزنند، بلند نشود و او ا

خواهد مردم بپسندند. خوب اگر اينطوري پسندند؟ ميپسندند يا نميتوليد كند، برايش مهم نباشد كه مردم مي

هاي مردم است، خلق است. اگر هويت شدگيهايي وجود دارد كه از جنس همهويت شدگيباشد در مركز ما يك هم

خواهيم مردم را راضي كنيم نه خدا را، مردم هم خيلي خواهيم مردم را ارضا كنيم، ما ميياد باشد، ما مياز اينها ز

ذهني متفاوتي وجود دارد. هر كسي يك جوري است، من بايد همه را راضي كنم. پس ديگر  هايمنمتفاوت هستند. 

  رو باشم. پسندد. پس من بايد دشمنعشق مرا نمي

كنم. كند من اخم ميتواند توجه مرا جذب كند. تا به من نگاه مينميچيزي و هيچ كسي رو يعني اينكه هيچ دشمن

خواهم تازه آن چيزهايي هم كه راه دادم قبًال اينها را هم بيرون دهم و مييعني به هيچ وجه او را به مركزم راه نمي

  :گويدكنيد چه مياست. توجه ميدانم اين از غيرت عشق  و مي .خواهم جارو كنمكنم، مي

. يعني اگر ما هر لحظه فضا را باز كنيم و در حالت تسليم باشيم و خدا ؛رو كندغيرت نيك دشمن عشق عاشق را زِ

اگر با خرد زندگي كار كند، يك  ؛خواهد بگذاردكان روي ما كار كند، اين فضاي باز شده به هيچ وجه نمين فَبا كُ

خواهد جاروب كند، و آن ديد فضاي باز شده يك جوري است كه را هم مي هاايد، آن قبليهويت شدگي جديد بيهم

مردم اگر بخواهند  هم دهدخواهد و اجازه نميها است. هيچ چيزي از مردم نميهويت شدگيهمآن تقريباً عكس ديد 

  اثر بگذارند. 

خواهند خواهند چيزي بدهند. چون از آن چيزي كه ميشويد. به شما ميبهويت خواهند شما با آنها همها ميخيلي

ش همين تاييد و توجه، مقبوليت است، شهرت اد. يكينگذاربدهند در مركز شما وجود ندارد، اصالً روي شما اثر نمي

  .خواهد اين را بگويد. بلهخورد. مياست. هر كسي دنبال شهرت و معروفيت باشد، او به درد عشق و خدا نمي

  ٧٤٢ هديوان شمس، غزل شمارمولوي،  

  را  عشق َنشايَد كَس آن را، َخْلق شايد كهكان

  ُكند شو َصد او كه باشد ُروسپي جانِ  زانكه

خورد. نشايد، شاييدن، براي اينكه هر كسي كه شايسته خلق باشد، به درد مردم بخورد، او به درد عشق يا خدا نمي

مثل ببخشيد هويت شده خوردن، براي اينكه اين جان يا هشياري هميعني شايسته بودن، سزاوار بودن، به درد 

كند. يعني اگر صد تا چيز بيروني يا هزار تا چيز بيروني در مركز من فاحشه است كه روسپي، كه او صد تا شوهر مي
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است فقط  كه هشياري اصليمن كنم. به جاي اينكه اين جان بينم، بهش توجه ميباشد، هر كدام از اينها را من مي

به يك باشنده كه آن هم خداست، توجه كند، ديگر به هيچ چيز ديگري توجه نكند، به آن يك چيز كه آن هم چيز 

هايي هويت شدگيكند، آن موقع به تمام آن همكند، يعني به زندگي، به اصل خودش توجه نمينيست، توجه نمي

 ،كند. پس اين جان كه صد تا شوهر دارده آنها توجه مياش هم در مركز من است، بكه در بيرون هستند و نماينده

كند.پس اين جان هشياري كند. به آن يكي كه زندگي است، عشق است، توجه نميبه شوهرهاي بيرونيش توجه مي

   .خوردجان ذهني است، به درد عشق نمي انهم دارد كه اين ميجس

يتي هستيد. هر كسي بايد خودش را با اين ابيات بسنجد، آيا توانيد ببينيد كه شما در چه وضعاز اين بيتها شما مي

و هر لحظه مجال پيدا  ،هويت شدگي با چيزهاي بيرون وجود دارد و اينها فعال هستنددر مركز من چندين تا هم

گويم آقا چقدر خوب است من شوم. ميبينم چطوري ميدزدد. آنها را ميكنند، توجه مرا، جنس اينها در بيرون مي

اري كه حول و حوش ديدن و تمام افك .آيدشود زيادترش كنم، حرص به وجود مياگر اينها را داشتم يا دارم، مي

  آيد. اينها در من به وجود مي جهان بر حسب 

گوييم تمام اين چيزها كه االن هست در مركز من، هر كدام در هر لحظه به كنيم؟ ميتوجه كنيد ما چكار داريم مي

ديدم. آن موقع به درد عشق دهد. اگر اينها نبودند، من با ديد خود زندگي كه بيرنگ است ميميمن يك ديدي 

خورد. براي همين هم است كه بيند، او به درد عشق نميخوردم. انساني كه هر لحظه بر حسب يك عينكي ميمي

خالي نشده. هنوز اين ديد از بين شويم. براي اينكه هنوز اين مركز كشيم ما، به خدا زنده نمياين همه زحمت مي

آن كس نشايد عشق را. اين آدم شايسته نيست به خدا زنده شود. اين بايد در من  گويد:نرفته و موالنا صريح مي

  ذهني بماند و درد ايجاد كند.

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  ُكنند  شَردَّ  همه تا را ديگران نَشاَيد چون

  ُكند زانوهم خويش با آن از بعد عشَقش شاهِ

زانو كند يعني زانو به زانو بنشيند. اگر به درد خلق نخورد، اگر اين لحظه آگاه باشد كه درست است كه حتي اين هم

اش است، جنسش است در مركز من، من خواهد ببلعد و در من نمايندهيك چيزي كه االن در بيرون توجه مرا مي

كشد جنسش در كشد. هر چيزي در بيرون مرا ميم چه چيزي را در بيرون مرا ميكنو دارم شناسايي مي .رومنمي

  كند. توانم نروم. چرا؟ در اين فضاي گشوده شده خدا به من كمك ميروم و ميمن هست، نمي
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ون شده خدا به ما كمك كند كه دنبال هيچ چيزي كه در بير باز توانيم فضا را باز كنيم، در ضمن در اين فضاي ما مي

. اگر نروند ديگر نددنبالش نرو ،كشدكشد از جمله آنهايي كه معتاد هستند، آن جنس مورد اعتياد ما را ميما را مي

توانم كه خوري. من هم نميبه درد من نمي ،آييتو نمي ،كشمد. من دارم مينخوركشد نميبه درد آن چيزي كه مي

خواهم دوستم بشوي. كشم ميگويد من ترا ميگويد. ميبيروني مي گويد يا انسانناز ترا بكشم. آن چيز بيروني مي

هويت بشوم. آيا با تو دشمن هستم؟ خواهم با تو همآيم، من نميتوانم بايستم، نه من نميش دنبالش نمياهديگر هم

  روي من نفوذ كني، با حرفهايت روي من اثر بگذاري؟ نه. تو گذارم نه. دوست هستم مي

ذهني مخصوصاً آنهايي كه در مركزشان درد دارند، اگر اطراف ما باشند روي ما اثر  هايمنيم خواند و امروز خواه

خواهم به خدا زنده بشوم. پس آن من مي ،خواهم باشمخواهم مورد نفوذ تو باشم؟ نه. نميگذارند. من ميمنفي مي

كنند، آن موقع نيستيم. همه ردتان مي آنهاخورد. چون نشايد ديگران را، شايسته دوستي با ديگر به درد من نمي

  شويد به زندگي. يعني دوباره زنده مي ،شويدشود. يعني با او متحد ميشاه عشق با شما زانو به زانو مي

بينيم، توجه كنيد، من ذهني خودمان و دوستانمان بزرگترين مانع زنده شدن ما به خدا هستد. هر كسي پس ما مي

كنند. اگر شما هشيار بوديد، در عين حال كه با آنها اطرافيانش بزرگترين گرفتاري را در اين راه ايجاد ميبايد بداند 

توانيد جلو برويد. اگر كنيد، نگذاشتيد اين نفوذ منفي را روي شما داشته باشند، شما در مسير عشق ميزندگي مي

خورد. يد كه اطرافيانتان بگويند اين به درد من ذهني ما نميمرتب زير نفوذ آنها باشيد، نه. تقريباً بايد يك جوري باش

  خواهد بكند.خورد. اين را ول كنيد برود هر كاري ميبه درد ما نمي

زنده شدن به خدا، عمق پيدا  به كنيد. يعني يواش يواش شروع مينشيندميبعد از آن شاه عشق با شما زانو به زانو 

ديگر اثر منفي ندارد. پس شما االن چك كنيد كه آيا من زير تاثيرات منفي اوالً كردن. براي اينكه بيرون روي شما 

كنم، اين من من ذهني خودم هستم، من ذهني من چه آثار بدي روي من دارد، روي هشياري من؟ من فضا را باز مي

آيند اثر من ميذهني اطرافم چطوري روي  هايمنبندد؟ خوب من ذهني من شناختم، ذهني چطوري اين فضا را مي

بندم. از مسير عشق و رفتن به سوي خدا گويند كه من يك دفعه اين فضاي گشوده شده را ميگذارند. چه ميمي

كنم با آنها به ستيزه كردن اينها من ذهني مرا تحريك كنم، شروع ميشوم؟ دوباره من ذهني درست ميغافل ميمن 

گذارند كنند و نميكند، هم ديگران اين من ذهني مرا تحريك ميكنند. هم من ذهني خودم خودش را تحريك ميمي

ها هستند اينها؟ آيا اين كساني كه در اطراف من هستند، آنها هم افتد؟ كيمن فضاگشايي كنم. چه اتفاقاتي مي

  مامور هستند مرا از حضور درآورند؟ فقط كنند يا نه روي خودشان كار مي
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كه شما برويد دوستانتان را بگذاريد كنار يا كسي را دوست نداشته باشيد، تنها گويم توجه كنيد من اينجا نمي

گوييد نشد، اين همه هم پنج سال، ده سال كار كنيد بعد ب گويد. شما نبايد بياييدباشيد. نه. ببينيد موالنا چه مي

توانيد شما من شوي. نمييدهد چرا نمشوم من؟ دارد توضيح ميزحمت كشيدم نشد. يا چرا اصًال به خدا زنده نمي

  كنيد.    كنيد. كار نميذهني را نگه داريد و غذا بدهيد، بعد آن موقع يك كارهاي معنوي بكنيد، فكر كنيد داريد كار مي

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  كند  وا َخْلقان زِ  خو بِرانَد، چون خَْلقَش زانكه

  ُكند خو خوخوش عشقِ  با همه ظاِهر و باطِن

رساند موالنا ببينيد به كجا مي ؛خوريبراي اينكه اگر او را، خلق او را برانند، از خودشان برانند، بگويند به درد ما نمي

خورد. حتي به درد يعني شما بايد خودتان را به جايي برسانيد كه اطرافيانتان بگويند كه اين به درد نمي ؛آدم را

دهد كه شما موقعي براي خلق، مردم عادي كه من ذهني دارند ارزش شان ميو اين مطلب ن .خورددوستي ما نمي

ء استفاده كنند. براي اينكه سوء داريد كه حتماً يك جوري من ذهني آنها را تقويت كنيد، آنها بتوانند از شما سو

  :استفاده كنند شما را بايد من ذهني بكنند. پس شما را از حالت تسليم و اينكه

  ١٣٤٤ هشمس، غزل شمار مولوي، ديوان 

 بپذير           َنَفْختُ ز رو ،دهدت جان او مِدَ

  علل موقوفِ  نه فَيَُكونست، ُكنْ  او كارِ 
بايد يك كاري كنند كه دم او را تو نگيري، يعني مثل خودشان بكنند. ببرند توي ذهنت، حس جدايي بكني تا آن 

ء كشي بكنند، سوبكني، اگر نتوانند اين كار را بكنند، از شما بهرهحرفها را بزني، آن فكرها را بكني و آن كارها را 

استفاده بكنند، شما را از حضور درآورند، من ذهني بكنند، به پرخاش وادار بكنند، اگر اين كار را نتوانند بكنند شما 

كنيد. يعني نها وا ميآييد خودتان را از خوي آخوريد. پس مردم شما را برانند از خودشان، شما ميبه دردشان نمي

  كنيد. ذهني وا مي هايمناز خوي 

 ميدانيد خوي من ذهني چه هست. خوي من ذهني هشياري جس تان ميذهني را هم قبًال گفتم. همه هايمنخوي 

هويت با چيزهاي بيروني است، بيند، همهويت شده را ميبيند، فكرهاي همفقط جسم مي مياست، هشياري جس

رنجش است، توقع است، درست كردن ديگران هست، تمركز  اشخويخشم است،  اشخوياست، ش حرص اخوي

بيند، معيوب است. من انتقاد است، ديدن عيبها است. هر كسي مطابق عينك من نمي اشخويروي ديگران است، 

  زنم. اين خوي من ذهني است. من بايد همه را درست كنم.  پشت سرش حرف مي
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 شما خواهم از شما بگيرم كه باكنم. اين امنيت را ميي قطع هستم، احساس عدم امنيت ميدر ضمن من از زندگ

توانم از شما طلب هويت بشوم، تا شما را نگذارم مركزم، نميگذاري همهويت بشوم، شما هم كه نميخواهم هممي

ذهني  هايمنحس امنيت بكنم. من از شما تقاضاي خوشبختي دارم، هويت دارم، بايد به من بگوييد من كي هستم، 

ش است. در ضمن دعوا و ايجاد درد هم جزو برنامه هر روزه ماست. خوي من ذهني است. اگويند، اينها خويَمي

خوي من ذهني. آن موقع افتد، اين خوها هم از سر شما يواش يواش ميگويد اگر مردم شما را از خودشان برانند، مي

ش با عشق اهمان متفاوت باشد. همباطن، هم در بيرون، ديگر اين طوري نيست كه درون و بيرون هم در درون

  گيريد. نس ميخوشخو اُ 

ست، ستيزه مقاومت ا ؟عشق خوشخو، عشق فضاگشايي است. خوي عشق چه هست؟ فضاگشايي. خوي من ذهني

هر است، است، قضاوت است. خوي عشق، فضاگشايي است و در اين بحر، در اين بحر همه چيز بگنجد. و حس مِ 

رواداشت است، تو زندگي كن، من هم زندگي كنم، تو موفق بشو من هم موفق بشوم. خوي عشق، آوردن بركت 

ي ذهنيت فراواني است، يعني همه چيز است، زيبايي است، عشق است و پراكندن به جهان است، كوثر است. يعن

  شود. فراوان است، و هم در درون من است، چون درون من دارد باز مي

پس باطنم هم خوب است، بيرونم هم چون انعكاس آن خوي درون است، آن هم خوب است. چون مردم مرا ديگر 

من ذهني  كه من ظاهرم با باطنم يكي نباشد. ام، دليلي ندارداند، به دردشان نخوردهگويند ديوانه است و رد كردهمي

گويد درونش آن طوري نيست. البته كند. آن چيزي كه در بيرون ميمنافق هم هست. درونش را هميشه پنهان مي

  در درونش گرفتاري دارد. االن ديگر خوي ما از خوي خلقان باز شد. 

اهد يك حقيقتي را بيان كند. گرفتاري دنيا چه خوگويد مردم بد هستند. ميخوي خلقان توجه كنيد موالنا نمي

و دردهايشان فكرهايشان هايشان هويت شدگيهست؟ همين است كه بيشتر مردم من ذهني دارند. با عينك هم

بينند. گرفتاري ما اين است در جهان. و يك گرفتاري بيشتر نيست. درست است كه اين بينند. با عينك خدا نميمي

مختلف هستند، ولي گرفتاري اين است كه ما به جاي هشياري اوليه  ،مختلف و افراد متخلف عينكها براي ملتهاي

يك تصوير ذهني درست كرديم به نام من ذهني، آن عينكهاي خودش را دارد و با آن عينك اوليه هم كه يادش 

  . خواهد توجه و تاييد مردم را جلب كند كه اين عينك من درست استو مي .رفته كاري ندارد

م من شك دارم. من ست است. براي اينكه در اين عينكتمام كوشش ما اين است كه شما بگوييد بابا عينك تو در

دانم اين ديدهاي من درست است يا درست نيست. اگر ذهني فضاي شك است و حس عدم يقين است. من نمي
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شوم. براي همين ن مطمئن نميفهمم درست است. ولي حتي با تاييد جمع هم مجمع بگويند درست است، من مي

دانيم كه اين فضاي تردد است، فضاي شك است. يقين نيست. چون همه ما مي ؛امروز هم خواهيم گفت ؛گوييممي

نمان دوست داريم، از ديگران ينكهايي كه به چشم داريم و مثل جااين عينكها را ما با تقليد گرفتيم. همه ما اين ع

دانيد  ياد دادند كه اين عينكها را بگير بگذار آنجا. باورها را ما از كي گرفتيم؟ شما مي گرفتيم. پدر و مادرمان به ما

  از كي گرفتيد؟ 

پس شما از خودتان سوال كنيد كه آيا ظاهر و باطن من يكي است؟ آيا در اطراف من خلق هست كه روي من اثر 

تم؟ چقدر با عشق خوشخو خوگر شدم؟ چقدر توانم ظاهر و باطنم را يكي كنم و منافق هسگذارند كه من نميمي

خوي بدم را از خوي خلقان كه توضيح داديم وا كردم، ديگر با آنها مانوس نيستم. در اين جهان فعالً به درد چند من 

  كنند؟ پيدا كنيد. از شخص شما. استفاده ميء خورم؟ چند تا من ذهني در اطرافم از من سوذهني مي

پريد باال گويند، شما مييند يك چيزي ميآكنند؟ يعني ميايجاد درد از شما استفاده ميچند نفر به عنوان قطب 

شان، آن خورند. يعني من ذهنيگيرند ميآيد، براي اينكه درد ايجاد شده را ميكنيد آنها خوششان ميدعوا مي

كنند. ولي شما ا استفاده ميقسمت دردشان دنبال درد است. بايد يكي را پيدا كنند دعوا بكنند باهاش و از شم

  آورد؟ دانيد اين كار چه باليي سر شما ميمي

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  َكشَد  آنجا خاطَِرش يابد، َخلْق َقبولِ جان

  ُكند سو هر رو ُدزديده َكسي هر ِمهْرِ  به دل

ارزش باشد، جدي  هويت بشويم، براي ما بااگر ما به عنوان من ذهني قبول خلق را پيدا كنيم و با مقبوليت مردم هم

كشد ما را به سوي آنها. چون ما دنبال مقبوليت هستيم. پس مي ،باشد، در اين صورت ذهن ما در درون، در مركز ما

خورد و مقبول واقع به درد مردم مي ،كندمي مييك كسي ممكن است كار خيلي مه ،گويدموالنا اين بيت را مي

هم خودش، چه كار بايد بكند؟ هر لحظه بايد صفر بشود. هر لحظه اين مقبوليت را به صفر برساند.  شود هم كارش،مي

هويت نشود، به مركزش راه ندهد. وگرنه بدون اينكه بفهمد، دزديده در مركز، خاطرش براي ، با آن همگيردجدي ن

  رود. رود، هر سو ميرود، آن سو ميبه دست آوردن مهر مردم اين سو مي

غلط جدي  ؛و در ابتداي كار يك مصيبتي است اينكه آدم مورد توجه مردم قرار بگيرد و اين مقبوليت را حاال درست

گوييم آقا ما صفر هستيم، ما اصالً هيچي ظاهر و باطن، در ظاهر مي ديديد گفتبگيرد و مرتب دزديده، يعني در اين 
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گويد دل به مهر هر كسي دزديده. دزديده در نهان، حتي نيستيم، ولي در درون نه. نه در آن حد. براي همين مي

كنيم چون اين مقبوليت بينيم كارهايي كه ميدانيم كه يك همچو چيزي هست. ميفهميم. ما نميظاهرش را هم نمي

ما داريم كارهايي  ،اينجا است، حتي در ظاهر به يك كار ديگري مشغول هستيم و در باطن نهان از اين هشياري ما

  شود عاشق بود. كنيم كه بتوانيم آن مقبوليت را زياد كنيم. اينطوري نميمي

همه صحبتها اين است كه اين غيرت زندگي، غيرت خدا، دائماً در كار است. يعني اينطوري بگوييم خدا يك ماموري 

باشيم كه اينها را آييد باال، به چه صورتهايي؟ ما بايد اين قدر خردمند آنجا گذاشته ببيند شما چقدر از صفر مي

خواهيم. و در مركزمان بگوييم اين را، مقبوليت را نمي ما خواهيمگوييم نميببينيم. بهترين كار اين است كه ما مي

هويت شدگي با تاييد و توجه مردم هست اين را پيدا نه به زبان. حقيقتاً اين چيزي كه اينجا در مركز ما به عنوان هم

  يم دور و تست كنيم خودمان را، امتحان كنيم. بينداز بكَنيم و بكنيم و

آيد يا خوشمان كنند، ما خوشمان ميگويند شما مقبول هستيد و تعريف ميپذيرند و ميبينيم آيا مردم ما را ميمي

هويت شدگي را داريم. اگر هيچ اثري روي ما ندارد، احتماالً ما آيد، هيچي ما هنوز آن هماگر خوشمان مي ؟آيدنمي

براي اينكه خطراتي است كه  ؟گويدگويد. چرا اينها را موالنا مينيم. براي همين اين بيت را ميانستيم اين را بكَتو

هايمان را بشناسيم، بيندازيم هويت شدگيدر راه عاشق وجود دارد. اينطوري نيست كه ما االن تصميم بگيريم هم

حم ما بشود، نه اطرافيان ما مزاحم ما بشوند، همه هم بيايند و هيچ كس هم با ما كاري نداشته باشد و نه شيطان مزا

  جور مسيري وجود ندارد. اين وري بشويم. اصًال دهند ما را كمك كنند ما زودتر آنطهل ب ،بهبه آفرين، بگويند

ه شما بگويد گويند استاد. آقا كي گفت به من بگوييد استاد. هزار نفر، دو هزار نفر ببينيد شما را ميميشما يك دفعه 

گوييد استاد هستم ديگر. خوب استاد هستيد مانديد در من ذهني، تمام نشديد. ده درصد اين چيزها استاد، شما مي

  كنيد؟ كنيد؟ چرا دزديده رو به هر سو ميرا انداختيد و هنوز نود درصدش مانده. چرا به حرف مردم گوش مي

  

یان    اول *** ت*** 
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  آيد. يعني خدا. يعني اگر ما واقعاً گفتلطف هميشه درمي كند. البته عشق از درِرهايش نميگويد عشق هم مي

  ٧٢٩ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  عاشقان راهِ  به آيي پيش صِدق و فقر به گر

  كند مردان صحبتِ هم را تو تبريزي شمسِ
كند. اگر گير كنيم، همين زندگي به ما كمك مياگر به فقر و صدق انسان به راه عشق برود، هفته گذشته داشتيم، 

   :گويدبيت است. مي

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  فكَنْد  سايه من ُزْلفِ: گويد عشق ِببينَد چون

  ُكند بو عَْنَبر و ُمشك دَمْ  اين دَر عاشق وانگَهي

گويد به تاييد مردم شد، در اين صورت ميبيند كه گرفتار شد، گرفتار نظر را مي ميگويد عشق اگر يك همچو آدمي

عاشق  ،من آمدم. ببين زلف من روي تو سايه فكند. من حواسم به تو هست. بله آن موقع در اين دم، در اين لحظه

ر بو كردن يعني مثًال ما ابياتي نبَشك و عَكنيم. مُ نبر بو ميشك و عَرويم، مُكه ما بوديم و در راه پر تالطم مي

  شود. المان خوب ميخوانيم حمي

عَنبَر مال عَنبَر شك مال خشكي است، را آورده، براي اينكه مُ مُشك و عَنبَر به نظرم موالنا عمدًا ُمشك و عَنبَر و 

و شما  ،آيد به كمك شماگويد عشق ميماهي دريا است. اگر عشق سايه بيفكند روي ما و بيايد به كمك ما، دارد مي

كند، را در اين جهان جذب ميو گوييم هر چه به اصطالح توجه تاز موالنا، همان ابياتي كه مي خوانيممثالً ما ابياتي مي

خوانيم هم زيبايي باشد براي ما، چون همين كه ميمُشك و عَنَبر تواند آن مي ،خوانيمآن سه بيتي كه دائمًا مي

   .خوانيمو هم وقتي اين مثالً سه بيت را مي .دهدظاهري دارد و هم بوي خوش مي

شنويم، گرچه كه اينها از جنس فرم هستند، ولي يك خوانيم يا يك موسيقي زيبا مييا برخي ابيات موالنا را مي

ر، آن نبَرسانند، هم اين جهاني و هم آن جهاني. عَجوري بوي زندگي را، بوي عشق را، بوي لطافت را به مشام ما مي

رويم كارهاي آييم، نميآيد. پس بنابراين ما ميناف آهو، از اين ور ميشك از آيد. مُاز دريا ميعَنبَر جهاني چون 

كنيم كه زيباست، ولي اين كارهاي زيباي ما يك كارهايي مي كنيد.كنيم. توجه ميخرابكاري بكنيم، درد ايجاد نمي

  :كه توش بوي عشق وجود دارد، گفتم مثل خواندن
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   ٣٦٩٧ بيت سوم، دفترمولوي، مثنوي، 

  از فِراق او بينديش آن زمان             از وي شاد گردي در جهانهرچه 

آيد. شود، بوي خوش ميشود، يك خرده از آنور فضا باز ميمان باز ميخوانيم، دست سفتاين سه بيت را كه ما مي 

يت را بخوانيد ولي چه چيزي باعث شد؟ خواندن اين سه تا بيت. اين سه تا بيت فرم است. اينكه شما آمديد اين سه ب

تو كار  بيندميگويد، چون شود، اين هم در اثر لطف خداست، مشيت خداست ميخوانيد االن حالتان خوب ميو مي

كني آن موقع، گويد ها آمدم سايه زلفم روي تو افتاد، اين كار را بكن. هر كاري كه تو ميكني و پايت لغزيد، ميمي

كه در ميخواهد هميشه بيايي اين سه بيت را بخواني؟ هميشه با يك فرميآيد، ولي آيا آن از تويش بوي خوش مي

  بيرون هست بوي خدا را بشنوي؟ نه. اين را هم بايد ول كني. 

خواند، يا پس اگر شما دوستان يا هر كسي در اين مرحله است كه يعني عشق سايه زلفش را افكنده و ابياتي را مي

و نرفته بيرون كه با مردم ستيزه كند، درد  ،آيده از تويش بوي خوش در ميكند كخواند، كارهايي ميهر چه مي

و آمده يك كارهايي را ياد  ،كنددانم تنگ نظري كند، حسادت كند، عمًال دشمني با كسي نميايجاد كند، چه مي

آيد. شادي مي شود. يك خرده هم از آنوركند حالش خوب ميآيد. آن كارها را ميگرفته كه از تويش بوي خوش مي

  كنيد.اش را روي شما افكنده، ولي در اين مرحله نبايد بمانيم. توجه ميبدان كه عشق سايه

   ١١١٣ بيت اول، مولوي، مثنوي، دفتر 

  حر دور اندازدشت بَ سيلَ زان وَ      ت سازدشسيلَ هر چه صورت مي وَ 
كنيم؟ راجع به راجع به چي داريم صحبت مي توانيد كه صورت دارد، وسيله رسيدن به او بكنيد.شما وسيله را نمي

او زنده  نهايتبيگردد به كه آمده من ذهني درست كرده، محدود شده، اين آدم چطوري برميمياينكه يك آد

. و امروز موالنا خواهد گفت شما يك كندگذارد، راه را گم ميها نميهويت شدگيموقع برگشتن ديد هم ؟شودمي

  گردد.كنيد و آن اينكه بگوييد كه خود زندگي است آمده و دارد برميراه ساده انتخاب 

توانم دخالت نكنم و آمدم هويت شده دخالتي در كار زندگي نكنم، ولي حاال كه نميمن بر اساس اين ديدهاي هم

ختم كه بوي زندگي را وسيله سامُشك و عَنبَر دانم كه االن اين كنم، بايد ببينم كه آيا مير بو مينبَشك و عَاالن مُ

ميرم توانم تا موقعي كه ميرا بشنوم، آيا اجازه خواهد داد عشق يا زندگي كه من به اين كار ادامه بدهم؟ يعني من مي

  كند. ولي بايد از اين مرحله هم تو بگذري. گويد نه. نه اين هم براي موقت كار ميهمين كار را بكنم؟ موالنا مي
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، اگر به وسيله صورت يا صورت را وسيله كني براي رسيدن به خدا، از همان وسيلت سازدشهر چه صورت مي

كان ترا ن فَكُ ،گويد من بايد ببرم ترا. فضا را باز كنگذارد. چرا؟ مياندازد، نميوسيلت، فضاي يكتايي ترا دور مي

كنم. يكي از اشتباهات ميكني من اشتباهت را تصحيح تواني دخالت كني. ولي اشتباه كه ميتو نميكند. تبديل مي

نشينيم و حالمان خوب خوانيم، با هم دور هم ميآييم شعرهاي خوب ميهمين است كه درست است كه ما اينجا مي

  گويد:شويم. براي همين اين بيت را ميبشود، ولي اين نيست. بايد اين را هم رها كنيم به او زنده مي

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  ِدماغ  و مَغز آن خَْصمِ  من ُكنم را عَنْبَر و شكمُ 

  ُكند دو هر اين َتركِ ضرورت از عاشق كه تا

داد، ري كه به تو بوي خوش مينبَشك و عَكنم. همين مُر را هم خصم مغز تو مينبَشك و عَش بدهي، من مُ اگر زياد كِ

كند. چرا؟ براي شود. اثر نميحالت خراب ميخواني آن را گيرم. ميداد، آن را هم از تو ميحتي بوي خوش مرا مي

را فقط بو كني. آمدي زنده شوي به من، فراموش كردي وايسادي حاال اينها مُشك و عَنبَر اينكه فكر كردي تو آمدي 

خواني حالت خوب بشود، خوب بشود، تا كي؟ يعني اين عينك را نگه ندار. اين هم يك عينك است كه تو با، را مي

  شويم. بخوانيم كه به او زنده والنا را ميما شعرهاي م

هويت شدگي را ببينم، برنداريم، شعر را بخوانيم هويت شدگي را بشناسيم، برداريم. نه اينكه همخوانيم كه هممي

گويد من هويت شدگي را بكَنيم. ميخوانيم كه همهويت شدگي را هم تحمل كنيم. نه. ميحالمان خوب بشود، هم

ماغ بخوانيم يعني بو توانستيم دَ كنم، ميماغ تو ميرا هم خصم مغز و دُِمشك و عَنبَر حاال كه اينطوري شدم، من 

  :گويدتا باالجبار توي عاشق اين دو تا را ترك كني. مي ؛كني، آن بو را نخواهي گرفت ديگرمي

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  را  ُمشك عاشقْ كرد بو ما يادِ  بر هم چه گر

  ُكند كوكو طِفلَكان هَمچون كه باشد نوطَلَب

گويد گرچه كه عاشق وقتي اين كنيم، بايد جلو برويم. ميگير ميمُشك و عَنبَر پس اين از نوطلبي است كه ما در 

 اش همهنوطلب بود. خواست اين را بو بكند، به ياد ما بيفتد و به ما زنده بشود، ولي متاسفانه كرد، ميشك را بو ميمُ

گويد كو كو، يعني دنبال نشان است. به عبارت ديگر خدا را به صورت هنوز مفهوم ي ميدر ذهن مثل طفلها هِ

گويد كو كو كو؟ اين كو كو را، گردد، هنوز در ذهنش ميدنبال يك چيزي ميمُشك و عَنبَر درآورده و بر اساس اين 
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كند، اگر سنش هفتاد سالش هم هست، باز ا. و اگر كسي اين كار را ميكند، جستجوي ذهني رجستجو را، رها نمي

  هم نوطلب است. 

شود و خوانيد، بايد بدانيد كه درست است كه حالتان خوب مييك غزل موالنا مي دآيييعني اگر شما به ياد خدا مي

گوييد ي داريد ميها هِمثل بچهشويد، ولي هنوز در ذهن هستيد. هنوز آيد و يك ذره به خدا زنده ميبوي عشق مي

گوييد كو، خدا كو، شويد، همين كار را كردن، ميكنيد، چون به او زنده نميكو كو. يعني هر دفعه كه اين كار را مي

خوانم، يعني زندگي كو، خوب به جاي شعر خواندن به او زنده بشو. زندگي كو، زندگي كو، االن هم يك شعر مي

كنيم كه برويم. راه را پيدا مي وليكنيم. ما اگر اين شعرها را نخوانيم، راه را پيدا نمي گويم شعر نخوانيد.نمي

  توانيم متوقف بشويم و كو كو بكنيم. شما بايد از ذهن خارج شويد. نمي

 تُ خفَنَ م او جان دهدت رو زِ م ايزدي، دَ كنيد كه هيچ چيزي به اندازه فضاگشايي و تسليم و گذاشتن ورود دَ توجه مي

شود و او روي ما كار شود و مييعني او بگويد ميكُن فَيَكون كون است و اجازه دادن به اينكه يَن فَبپذير، كار او كُ

  كند و ما را متحول كند، حال ما را دگرگون كند. يعني ما را از من ذهني دربياورد و فضا را گسترده بشود. 

حالمان خوب بشود. دوباره شعر بخوانيم حالمان خوب بشود. مثل  ي شعر بخوانيمتوانيم در ذهن بمانيم، هِما نمي

و امروز  .كان روي شما كار كندن فَخوانيد كه شما فضا را باز كنيد، اجازه بدهيد قضا و كُها بگوييم كو كو. شعر ميبچه

خواهد كار كند ميعّيت، خدا هميشه با ما است و روي ما اين اسمش هست مَ  كه ديد در بيتهاي ديگر مثنوي مخواهي

كمك را به  ينكنيد، بيشترو خدا ما است. ما امتداد او هستيم، هر موقع شما من ذهني و گفتگويش را متوقف مي

  كنيد. نيد، كو كو ميكمي سئوالزنيد. هر موقع زنيد، بيشترين ضرر را ميكنيد. هر موقع حرف ميخودتان مي

كنيد، براي اينكه كنيم، بيشترين لطف و خدمت را به خودتان ميخاموش ميكنيد، ذهن را هر موقع فضا را باز مي

كند. هر موقع ذهن به شود، خدا روي شما كار ميكند. هر موقع اين ذهن متوقف ميآن موقع خدا روي شما كار مي

و ما بيشترين  است.اينطوري  كنيد.شود شما كار خودتان را با حرف زدنتان خراب ميافتد، كار خدا متوقف ميكار مي

گويم زنيم، با حرف زدن، با فكر كردن، در اين راه، در راه تبديل، نميخودمان به خودمان مي ،مانضرر را با من ذهني

  شما نبايد فكر كنيد. 
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  بَرگُشاد  دانش َچشمِ شُد ُبرون طِْفلي از چونكه

  كُند؟ جو نشانِ بر َدوادَو ِكي جو لبِ بر

يعني پخته بشود و بالغ بشود، و بلوغ موقعي است كه حداقل ما پنجاه  ،اگر از طفلي برون بشود، از طلفي برون بشود

و پنجاه درصد هشياري حضور داشته باشيم، يعني اگر شما به حرف قضا گوش بدهيد و در  ميدرصد هشياري جس

باز كنيد و اين ذهن را خاموش كنيد و به خودتان كمك كنيد، و اين فضا فضا  اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز كنيد،

ن گشوده بشود، گشوده بشود و هشياري حضور در شما زياد بشود و دم ايزدي بيايد و كُ  اين قدر گشوده بشود،

يد بينيد كه سرمايه حضور زياد شد، شما داررسد كه شما ميكان كار كند و ذهن خاموش باشد، يك جايي ميفَ

  تان كمتر شده. پريد، واكنشكنيد، نميشويد، داريد تامل ميخردمند مي

دهيد ديگر و داديد، نميداديد يا به مردم خاصي واكنش نشان ميبه حرفهاي قبلي كه اين قدر واكنش نشان مي

اه و پنج درصد، بينيد كه پنجلنس شد. پس از آن ميبينيد اين دو تا ترازو به اصطالح بَ رسد كه مي يك جايي مي

شصت درصد هشياري حضور شديد، شما بالغ شديد، از طفلي برون شديد. و االن بيشتر از پشت عينك زندگي 

گذاريد چشم زندگي ببيند، گوش زندگي بشنود، عينكهاي خودتان كم شده. بعضي موقعها با عينكهاي بينيد، ميمي

  تان. شمتان باز شده، چشم هشياريبينيد، پس چبينيد. بيشتر با عينكهاي آن ميذهني مي

آييد لب ي ميكِ آن چشم دانش برگشاد، يعني دانش خدايي، خرد ايزدي در شما گشوده شد، پخته شديد، پس از

دود. يعني بر نشان جو، يعني دنبال فكر جو، فكر آب، دود، چرا؟ بر نشان جو ميدود آب را نميجو، يك نفر مي

اگر درست دقت كند. يعني با عينك ذهن نبيند آب را  ،ي كه آب همين جا استدود، در حالانسان در ذهن مي

  دود. افتد در ذهن، در ذهن ميبيند، ميبيند. با عينك ذهن ميمي

 ،بيند كهكند، ميگويد خدا با ماست، هر جا باشيم، وقتي فضا باز ميعيّت كه ميو امروز خواهيم خواند در همان مَ 

شود خواهد به ذهن برود، بسته ميمي ،آيد به ذهنشوب آب چي هست؟ ميپرسيم كه خُ مي بيند. از اوآب را مي

كند، فضاي گشوده شده رود در ذهن. فضا باز ميخواهد بگويد ميآيد در ذهن. چون ميبيند. ميآب، آب ديگر نمي

ريزد، فكرهايش را فكرش مي كند، بهبيند كه خرد زندگي االن عبور ميبيند، ميآب زندگي را مي ،عينك آن است

كند، در خواب ذهن عمل مي ،كندبيدارگونه فكر مي اش همهريزد. كند، بركت زندگي به اعمالش ميزندگي مي
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كند. منشا فكرهايش، خشمش نيست، تعصبش نيست، واكنشش نيست، هويت شدگي فكر نمينيست. بر حسب هم

بيند. كند. اين خود جو است، جو را ميدارد اين فكرها را ميدردش نيست، بلكه يك آرامشي، يك خردي از درون 

دنبال نشانش توي ذهن رود كند. آن موقع ميخواهد جو را توضيح بدهد، بايد برود به ذهن، يك دفعه گم ميتا مي

  گردد. نشانش يعني مفهومش. مي

نگاه كن. جو  بياويد كنار جو هستي، گدويم در حالي كه دارد ميما االن دنبال مفهوم زندگي يا خدا در ذهن مي

گويد كسي كه چشم روي. ميروي، يعني مفهومش ميشود، تو هم كنارش دنبال نشانش ميت دارد رد مياينجاس

دانشش را برگشاد و از طفلي برون شد، در كنار جو يعني ذهن، ذهن همين كنار جو است، خشكي كنار جو است. 

  بينيم. گرديم، آب را نميچون ما دنبال نشان با ذهنمان مي

نوش باش. گير و تلخكار. تازه شروع كرده. تو تلخ، تازهاست گويد عاشق نوكار باشي. خطاب به عاشق نوكاراالن مي

كني. يك هويت شدگي فكر مياز طريق اين عينكهاي هم اش همهيعني از حاال بدان كه نوش باش گير و تلختلخ

بيند، از پشت كند، اشتباه ميخواهد زير بار برود كه اشتباه فكر مياوالً كه نمي آدم سي ساله تازه شروع كند،

خواند، بيند. ولي اين آدم اگر موالنا ميبيند، از پشت عينك زندگي يا با اين چشم زندگي نميها ميهويت شدگيهم

تو تلخ اينكه ذهن وب براي بينم. خُ گويد اين اشتباه است، تو هم بگو اشتباه است و بگو اشتباه دارم ميموالنا مي

بيني. اين خودش تلخ گفت تو عالمه دهر هستي، االن بايد قبول كني كه اشتباه مياست. چون تا االن ذهن تو مي

  نوش باش. گير و تلخاست. و تلخ

دارم ديدم را درست كشم و بينم، من درد هشيارانه ميت ذهني را قبول كن كه من با ذهنم ميفّ لحظه به لحظه اين خِ

هويت شدگي، بايد اين شخص را كنترل كني. گفت، عينك همي عينكها را بردار. تا حاال اين عينك ميكنم. هِمي

انتظار داشته باشي. بايد از او بخواهي تو را خوشبخت بكند. بايد از او بخواهي  هويت بشوي. بايد از اوبايد با اين هم

  يد پنجاه دفعه مرا تاييد كند. بايد به من توجه بدهد. بگويد من كي هستم، هر روز با

گير تلخ است، سخت است. ولي تلخ ؟خواهي بروي يا نهگويد اينها را از او نخواه، تو زير بار ميوب اگر االن موالنا ميخُ 

 ن از چهشيريني زندگي بيايد، شيري ها بيفتد،هويت شدگينوش باش تا عشق ترا شيرين بكند. تا اين همو تلخ

آيد، شهد خسروي دارو است، دارويي از شهدي كه داروي شاهانه است، اين دارو از طرف خدا مي ،از عسلي كه ؟بكند

كند. و شما متوجه دهد و شيرين هم هست، بالفاصله اين تلخي را شيرين مياست كه دردهاي شما را شفا مي

خواستيد، آن خوشي كاذبي كه به شما جه آن شخص ميخواستيد، از توشويد آن شيريني را كه از آن شخص ميمي
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آيد. براي اينكه آنها را وجودت از طرف زندگي مي قداد آن مال ذهن بود. االن يك شيريني اصيلي از اعمارخ مي

  نخواستي ديگر. 

رم باشد، خواهد همسخواهم. مياز مردم، از هيچ كس هيچي نمي ،توانيد بنشينيد بگوييد من از خلقاصًال شما مي

خواهم خواهد دوستم باشد، هيچي. من ميخواهد مادرم باشد، ميخواهد پدرم باشد، ميام باشد، ميخواهد بچهمي

بله. اين تلخي را شهد خسروي دارو درمان  ؟از اعماق وجودم اين شهد يا عسل داروي شاهانه بياورم. ما درد داريم

آيد اي كه از آنور مينه داريم؟ همين داروي خسروي، داروي شاهانهكند. ما رنجش داريم، ما خشم داريم، ما كيمي

كند. هيچ راهي براي معالجه اين دردهاي روحي ما نداريم در اين جهان، غير كند، چيز ديگري نميشما را درمان مي

  كان كار كند. ن فَبپذير. غير از اينكه كُ  ختُ فَ م او جان دهدت، رو ز نَاز اينكه دَ 

كند؟ سنگ خارا را چه كند؟ سنگ خارا را چي عقيق ميگويد اين گل را كي باز ميبه ما مي ،گفت امروز خواهد

شود كند؟ سنگ خارا شفاف به نور نيست، عقيق و الماس هست. سنگ خارا چطوري الماس ميفرآيندي الماس مي

شود به الماسي كه، عقيقي بديل ميگويد تكان مين فَهمين طور من ذهني هم با كُ ؟ دهداز خودش عبور مي را كه نور

ها پشت سر هم بود، كدر بود، دهد. قبالً پردهدهد، يعني خرد از خودش عبور ميكه نور از خودش عبور مي

اي بود قبالً پشتش رنگي بود، رنگها رود. شيشهتوانست رد بشود. االن كه عينكها برداشته شده صاف مينمي

  شود، مركز ما. تمام آن دردها افتاد. ، از شيشه رد ميشودميبرداشته 

  ٧٤٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار 

  مَستيي  بيابي تبريزي شَمسِ  كَزْ  بُوَد تا

  كُند توبي را تو كانْ  عالَم، دو هر وَرايِ  از
ديگر. شود، زندگي ترا تغيير بدهد. اين طوري گفت اين كار را بكن، فضا را باز كن، بگذار زندگي بگويد بشو و مي

شايد كه، تو از شمس تبريزي مستي بيابي در مقابل  ، تارا. تا بشود كهو اش ترا معالجه كند، مركز تداروي شاهانه

تواند گرفتي. كه از وراي عالم ذهن، هر چيزي كه ذهن ميها ميهويت شدگياينكه تا حاال مستي را از آن هم

تو جهان و آن جهان كه هر دو ذهني است، كان يعني كه آن ترا بيگويد، اين بشناسد، دو عالم، دو عالم ذهني را مي

كند يعني مركز ترا از تو تو ميكند، بيتو مييعني از وراي اين دو عالم آن شمس تبريزي است كه ترا بي كند.

، يبگير ات را به جاي چيزهاي بيروني از شمس تبريزيكند. تا بشود كه تو مستيگيرد، مركز مادي ترا جارو ميمي
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كند از وراي تو مييعني از خدا بگيري، از زندگي بگيري، از آن فضاي گشوده شده بگيري كه آن است كه تو را بي

  ؟ كنيداست. توجه مي ميهر دو موهو ،دهداين عالم. نه فضاي ذهن كه دو عالم به تو نشان مي

  

  شود.شروع مي ٤٩٨تر پنجم كه از بيت بله اجازه دهيد پس از غزل سريع برويم سر يك مثنوي كوتاه از دف

گذارد. هويت شده، اطرافش اثر مياين قسمت مربوط است به اينكه هر كسي مطابق تو يا مركزش با هر چيزي هم

ناظر جنس منظور را تعيين  :گويددر فيزيك مدرن يك قانون هست كه بارها گفتيم كه كاربرد عملي دارد كه مي

  كنم.بينم تعيين ميكنم، جنس آن چيزي را كه ميكنم، مشاهده ميمني كه دارم نگاه مي ،گركند. يعني مشاهدهمي

هويت كنيد، اگر در مركزتان همتان داريد نگاه مييك مثالش اين است كه اگر شما يك مادر هستيد و به بچه دو ساله

تان را تعيين كنيد. يعني نس بچهكنيد، جاز جنس آن استفاده مي ،شدگي با فكرها و دردها باشد، از تشعشع آن

  شود. تان كه مركزش از آن جنس بشود و ميآوريد به بچهداريد فشار مي

تو بود، از جنس عدم بود، خواهيد ايجاد كنيد. ولي اگر مركزتان بيتان مييعني درست همان مركز را در مركز بچه

كنيد. تان را تعيين ميديد، اين دفعه باز هم جنس بچهكراز جنس زندگي بود، از جنس خدا بود، ارتعاش به زندگي مي

تان خواهيد در مركزش از همان جنس خداييت و زندگي كه در مركزتان است آن را زنده كنيد. پس بچهاين دفعه مي

  باشد.  كنيم كه چيمان را تعيين ميشود. يعني ما جنس بچهبه آن زنده مي

هويت شدگي با فكرها، باورها و دردها باشد، در روز كه من اگر در مركز من همها نيست، حاال، اين فقط در مورد بچه

آورم كه از جنس من بشوند. به همه. او هم مركزش از هر كنم، دارم فشار ميافتم، به هر كسي كه نگاه ميراه مي

يد كه موالنا چرا كنرسد از جنس او بشود. پس شما مالحظه ميآورد اطرافش به هر كسي ميجنسي است فشار مي

  د. نگذارگويد خلق روي شما اثر ميمي

اي دارد كه آن از هر جنسي است همان اثر را روي مردم هم از بين همه مركزها، پس هر كسي در مركزش يك توده

گذارد، اما خودمان چي؟ خودمان هم در مركزمان اگر كند ميگذارد، روي مركز همه آدمها كه باهاشان مالقات ميمي

كند. هر لحظه دارد گذارد، جنس ما را هم تعيين ميآن توده را داريم، آن جسم را داريم، روي خودمان دارد اثر مي

دانيم نيستيم. ما از جنس خدا گويد كه شما از جنس جسم هستيد. در حالتي كه ما از جنس جسم ميبه شما مي

  گذاريم. كه نه، حتماً روي خودمان اثر بد ميگويد ما ممكن است، ممكن است هستيم. براي همين است كه مي
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حاال اگر شما مرتب فضا را باز كنيد، تسليم بشويد و از جنس فضاي گشوده شده باشيد، اثر توده مركز شما يعني 

توانيد مراقبه كنيد و سرعت ذهن را بكند. پس هر چه زند روي شما كاهش پيدا ميذهن شما كه دارد حرف مي

ر من ذهني خودتان و ذهن را خاموش كنيد، فضا را باز كنيد، اين به نفع شما است. چون از شَ بياوريد پايين يا

  مانيد.دردهاي جاافتاده خودتان كه در مركزتان است در امان مي

    ٤٩٨مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 مبدل او چشم که مگر خویشنت، پسند  چشمِ  که نیست مهلک چنان راآدمی  بدی چشم هیچ آنکه بیان در « 

  »شده  خویشنتبی او خویشنت و یُبصر  ِبی و  یَسمع  بی که حق، نورِ به باشد شده

نظر  ميهلك نيست كه چشم پسند خويشتن. پس براي آدرا چنان مُ ميگويد در بيان آنكه هيچ چشم بدي آدمي

تر هلكپسندد، اين مُخودش را مي ،داشته باشد كه خودش كند، ولي اگر در مركزش من ذهنيآدمهاي بيروني اثر مي

تر از اثري است كه ديگران روي ما هلكگذاريم، خيلي خيلي مُاست. يعني اثري كه ما روي خودمان مي آناز 

گذارند كه اگر ما من ذهني نداشته باشيم كه مردم روي ما گذارند. براي اينكه ديگران هم به من ذهني ما اثر ميمي

توانند بگذارند كه. پس اگر ما فضا را گشوده نگه داريم، نه خودمان اثر منفي روي خودمان داريم و نه ديگران. ثر نميا

كنيد كه هم مردم هستيم و هم خودمان. توجه مي ميهاي ساگر ببنديم من ذهني بشويم، در معرض شليك گلوله

  من ذهني داشتن چقدر خطرناك است. 

گذاريم. بزرگترين خدمت به مردم بارها گفتيم شويم؟ چرا ما روي هم اثر منفي ميرا ما آزاد نميبينيد كه چحاال مي

شويد نگوييد كه اين آمد حال من را نداريد. يعني از پهلوي مردم رد مي اين است كه شما مردم را به واكنش وا

يد. حس نكند كه شما با درد روي مركزش كار بايد با فضاي گشوده شده از پهلوي آنها رد بشو خراب كرد. براي اين

  نداشته باشيم. نبايد گوييم ما چشم پسند خودمان رااثر گذاشتيد. پس مي

بدل شده باشد به نور زندگي، يعني هشياري حضور، نظر، ، اگر چشم او مُبدل شده باشد به نور حقمگر چشم او مُ

وي خودش اثر دارد، نه روي ديگران اثر بد دارد و هويت شدگي نباشد، عينك نباشد، او نه ريعني در مركزش هم

يُبصِر كه موالنا يَسمَع و بي. اين بيخويشتن شدهيُبصِرُ و خويشتن او بييَسمَع و بيكه بيروي ديگران اثر خوب دارد 

از اش ود. و من ذهنينگويد يعني اينكه انسان در مركزش فقط خدا باشد، به وسيله هشياري حضور ببيند و بشمي

شنود. ديگر بيند و با گوش خدا ميبين رفته و انسان بدون من ذهني شده. بدون من ذهني شده و با چشم خدا مي

  شنود. با اين گوش ظاهري نمي
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كند به كار ما االن، يُبصِر يك مطلبي بخوانيم كه بحث ما اين نيست، ولي كمك ميو بي يَسمَعُ اما راجع به همين بي

كند،  فضا باز ميهِي ل، واقعًا معنيش اين است كه انسان وافِ رب نَ اصطالح از حديثي است به نام قُ دانيد اين كه مي

نيست، گرچه تسليم هست.  ميكند و اين جور عبادت ظاهراً فضاگشايي جزو عبادت رسكند و فضا باز ميفضا باز مي

  ارد. موالنا به ما گفته هيچ عبادتي درجه صبر را ندارد، فضاگشايي را ند

شنود، معنيش بيند و با گوش خدا ميكند، با چشم خدا مييُبصِر يعني انسان وقتي فضا را باز ميو بي يَسمَعُ اين بي

زند به ما، در عين حال هم با شود، كمترين ضربه را ميكند، ذهنش خاموش ميمي اين است و هر چه بيشتر باز 

كند كه كارهايش را در بيرون درست ببيند و ديد به آدم كمك ميشنود و اين بيند، با گوش خدا ميچشم خدا مي

  درست راه بيندازد. 

   ١٧٣٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره  

  نَماست و َنْشو در كه نوشَد او شير،

 پاست ُمْحتاجِ او كه پوشَد او چاُرق
ست، ا محتاج پا او احتياج دارد كهاست، و آن كسي به چارق و كفش  ميخورد كه در رشد جسشير آن كسي مي

ندارد  ، احتياجشود، به چيزهايي كه جسم احتياج داردخواهد بگويد كه انسان وقتي به هشياري حضور تبديل ميمي

  زنند در مورد او وارد نيست. ها ميهويت شدگيو حرفهايي هم كه مردم با هم

   ١٧٣٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره  

  وگوگفت اين است شاهبَند برايِ  ور

  او  خود منْ  و است من او گفت حَق ِكهآن
زنند، در مورد او هم صادق نيست، براي اينكه ها حرف ميهويت شدگيگويد كه گفتگوي مردم كه از روي هممي

بدون كنيم كه گفت كه انسان اگر خدا گفته كه من او هستم و او من هست. داريم راجع به همين تيتر صحبت مي

  بيند.شنود، با چشم خدا ميمن ذهني بشود، بدون خويشتن بشود، با گوش خدا مي

   ١٧٣٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره  

  ستبيهُده هم اين َبنده آن حَقِ در   ستشُده ُيبِْصربي و يَْسمَعبي آنِكه
عينكها را برداشته و مركزش پاك شده،  شنود، يعني اينبيند و با گوش خدا مييعني هر كسي كه با چشم خدا مي

كنيم، اين هم ناوارد و بيهوده است. يعني وارد مي ميدر حق او اين صحبتهايي كه با ديد ذهني ما، هشياري جس

   :كنيم، آن شخص از جنس جسم نيست. و اين را هم بخوانيمنيست. ما راجع به جسم صحبت مي
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   ١٧٤٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره  

  َوَرق دارد سَِيه بِميرانَد، دلْ               حَق خاصِ با سَُخن گفتن َاَدب بي
بينند، اند و با ديد خدا ميادب سخن گفتن يعني با من ذهني حرف زدن در مورد كساني كه مركزشان را خالي كردهبي

كند. يعني سبب زندگي ما را سياه ميشد و ورق كُشنوند، هم دل ما را ميبينند، با گوش خدا ميبا چشم خدا مي

  شود. بمان نه تنها كمتر نشود، بيشتر شود كه من ذهنيمي

يُبصِر بود كه در تيتر بود كه دوباره توضيح اين مطلب كه اگر شما فضا را باز كنيد، اجازه و بي يَسَمعُمنظور من اين بي

افتد به فرم شما و و قانون قضا كه چه اتفاقي االن مي ،شودگويد بشو و ميكان يعني خدا مين فَدهيد كه اين كُب

ها با چشم خدا ببينيد هويت شدگيشما كار كند، باالخره يك روزي خواهد شد كه شما به جاي عينك هم ميفربي

و مركزتان صاف و صاف شود. اين اتفاق خواهد افتاد به شرطي كه روي اين مركز نگذاريد  ،و با گوش خدا بشنويد

كنيم االن راجع به همين اثر مردم و خود شما داريم صحبت مي و خود شما هم اثر بد نگذاريد. ،اثر بگذارند مردم

  :گويدبله اين را هم خوانديم. دارد مي  روي مركزتان.

   ٤٩٨مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  َكمين نَگْشايَد الْعَيْن سُؤءُ كه تا             بين پايْ و مَبين طاووسَت رِّپَ

تا كه چشم بد از كمينگاه به تو تير نيندازد. راجع به چي  ،ر طاووست را مبين و پاي طاووست را ببينگويد پَمي

در كنيم كند، حاال فرض ميآيد به اين جهان و من ذهني درست ميكند؟ راجع به اينكه انسان وقتي ميصحبت مي

هويت چيزهايي كه به دست آورده كه باهاش همآن در شكوفايي جسمي، دانشش، شايد مالش،  ،حوالي سي سالگي

ام، ام، اين خانهكند. اين زيبايي ظاهرم، اين قدرت بدنير طاووس باز ميكند، اينها را مثل پَاست، دارد افتخار مي

 روي خدا نايستاده. است، ذهني من اين كه ايستادهور طاووس است. ولي اينها روي پاي زشت اين بيزينسم، اينها پَ

گل را شكوفا كرده باشد، اين بدجايي كاشته شده، اين  نباشد و هشياري حضور و خدايي اين اينطوري نبوده كه من

  ر طاووس روي پاي زشت است. ر طاووس. چون پَپَ

هويت هستي، روي و باهاش همكني ها كه تو بهش افتخار ميبين و ببين كه اين زيبايير طاووست را مَگويد پَ مي

پاي زشتي ايستاده. بنيان ندارد، ريشه ندارد، روي چيزهاي گذارست براي اينكه روي اين من ايستاده. اگر اينطوري 

  خواهد خورد.  ستندآيد و مال خودت ههويت شده مييعني آن انرژي بدي كه از مركزهاي هم بماند، چشم بد
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است و آن ميزنند آدم را. نه. اين يك چيز علفهميديم چشم ميد آقا قديم مياين كار خرافه نيست كه شما بگويي

اين است كه هر مركزي، مركز انساني كه يك توده هست، همين طور كه مثالً زمين است، زمين توده است، و اطرافش 

كشد، طرف خودش مي گيرد بهگذارد. اوالً يك حوزه ثقل و جاذبه دارد كه هر چيزي كه در آن فضا قرار مياثر مي

كشد. همان همين جنس را به طرف خودش مي ،مركز انسان هم همين طور است. مركز انسان هم از هر جنسي باشد

  گذارد.هاي ديگر هم مياثر را روي توده

ها تشكيل شده و اين هويت شدگيصحبت سر اين است كه مركز انسان بايد از جنس خدا باشد، ولي وقتي از هم

 يبُ دهد، اين كار منجر به رَر طاووس زيبا فعالً به نظر خودش هست و برايش دارد پز ميها هم مثل پَشدگيهويت هم

  نون، حوادث ناگوار خواهد شد.المَ

مان يكي ديگر را داريم يك مطلبي هم كه شايد خوب باشد ما بدانيم اين است كه اگر من ذهني داريم، با من ذهني

كنيم براي هويت هستيم و جزو اين من ماست، داريم كنترل ميديگر را كه باهاش همكنيم، يك انسان كنترل مي

توانيد آن شخص ممكن است ايجاد حوادث ناگوار بكنيم، نبايد اين كار را بكنيم. يعني بزرگترين لطفي كه شما مي

هويت نشويد، كه با آنها همتان، به پدر و مادرتان بكنيد اين است به آدمهاي دور و ورتان ، به همسرتان، به بچه

گذاريد. نكنيد اين كار را و اين كنيد شما، اثر بد رويش مي، كنترلشان نكنيد. هر كسي را كنترل ميكنيدآزادشان 

  گويد. بيت همچو چيزي را هم مي

گويد زند كه به حضور زنده است و آن حضرت رسول است. ميرا مثال مي ميو در اين قصه خيلي ساده است، يك آد

كه او لغزيد. حضرت رسول لغزيد، نه باران آمده بود، نه ليز بود، گفت كه اين بايد يك علتي داشته باشد، براي چي 

گفت كه اين از چشم بد بود. گرچه كه عصمت ما نيروي نگهدارنده ما  ،به مركز او شد ميبعد يك الها ؟من لغزيدم

هويت شده منفي و پر نشان بود كه تو مواظب باشي كه مراكز هم ترا نگه داشت، تمثيل است ديگر، ولي اين لغزيدن

  كنيم. يعني چي؟مندي تو. تو را ما محافظت ميگذارند، گرچه كه از عصمت ما بهرهاز درد روي تو اثر مي

زير حفظ خداست و چشم بد رويش اثر  ،يعني هر كسي كه اين فضاي گشوده را دارد، از جنس زندگي است، او بله

ها قرار ، ولي اين نشان آمده كه به او بگويد كه مواظب باش، به محض اينكه بروي به ذهنت، زير نفوذ اين انرژيندارد

  خواهي گرفت.

   ٤٩٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

  بِدان بَرخوان نُبي از يُزِْلقونَكْ                  بَدان چَشمِ  از كوه بِلَغْزَد كه
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كوه يعني چي؟ يعني انساني كه خيلي ريشه دارد، توجه كنيد كه ما هر چقدر هم عميق باشيم گويد حتي كوه، مي

. هيچ موقع نهايتبيدارتر بشويم، هنوز جا دارد، جا دارد؟ تا كي؟ تا شويم كه. هر چقدر ريشهكه اندازه خدا نمي

وه از چشم بدان، يعني اين انرژي بدي گويد كشويم. ما يك نشاني از او هستيم در فضاداري. پس مياندازه خدا نمي

بخوان و  از قرآن دهميعني اين آيه را كه االن نشان مي ُيزِْلقوَنكْلغزد و تو شود ميكه از مراكز انسانها ساطع مي

  بدان. 

روي شما رتان را كه شما مطمئن باشيد كه دور و بآورد موالنا اين كلمه يعني بلغزانند ترا. يعني عمداً مي يُزْلِقونَكْ 

گذاريم. پس هر كسي مسئول مان، همسرمان اثر ميهايگذارند، با مركز شما، ما هم با مركزمان روي مركز بچهاثر مي

  است مركزش را از دردها مخصوصًا پاك نگه دارد. ما مسئول پاك كردن و كيفيت هشياري مركزمان هستيم.

   ٥١ آيه ،)٦٨(قلم  سوره كريم، قرآن

 ديوانه او كه گويندمى و درآورند سر به خود چشمان با را تو كه بود نزديك شنيدند را قرآن چون كافران و«

  »است

و البته اين را هم بگوييم كه  .اندازند گردنشان كه چشم نزنندمي يَكَادُ وَِإنبله اين همان است كه مردم به عنوان  

شود شما يك چيزي بيندازيد گردنتان، ولي مركزتان پر از درد باشد. مركزتان آماج تيرهاي پر از سم اطرافيان نمي

هست طال و  ايد، فكر كنيد كه مصون خواهيد ماند. اين آويزان هر چهباشد، ولي به خاطر اينكه اين را آويزان كرده

گويد مركز را بايد د، مگر مركزتان را پاك كنيد. آيه قرآن و موالنا ميتواند نگه داردعا و هر چه هست آن شما را نمي

ر من ذهني پاك كنيد، تيترش همين بود، گفت بايد با چشم خدا ببينيد، با گوش خدا بشنويد، در اين صورت از شَ 

  ه آنها اثر خواهند گذاشت. مانيد، وگرنخودتان و ديگران مصون مي

   ٥١ آيه ،)٦٨( قلم سوره كريم، قرآن

 ديوانه او كه گويندمى و درآورند سر به خود چشمان با را تو كه بود نزديك شنيدند را قرآن چون كافران و«

  »است

گويند بله و كافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه ترا با چشمان خود به سر درآورند، يعني واژگون كنند و مي

كنند. شايد خبر ندارند كه او ديوانه است. اين آيه را به هر حال مردم به عنوان جلوگيري از چشم زخم استفاده مي

  گويد مركز را پاك كنيد.اين آيه مي كه بايد مركزشان را پاك كنند.
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   ٥٠٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  مَطَربي ِگلْ بي راهْ ميانِ  در                     نََظر از لَْغزيد كوه چون احمَدِ 

گويد حضرت رسول مانند كوه كه به لحاظ حضور از نظر لغزيد، يعني انرژي كه ديگران فرستادند و در راه ِگل يا مي

  باران نبود، يعني جاده لغزنده نبود، 

   ٥٠١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  چيست؟ زِ  لَْغِزش كين دَرماْند َعجَب در

  ستتَهي حالت اين كه نَِپنْدارم من 
  دارد. ميكنم كه اين حالت تهي از پيغام است. اين يك پيغامن فكر نميگويد تعجب كرد كه چرا لغزيدم، مي

   ٥٠٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  نَبَرد وَزْ  َرسيدَت بَد چَشمِ  زِ  كان                       كرد آگاه و آَيت بِيامَد تا

  به مركزش شد و او را آگاه كرد كه اين انرژي بد بود كه به تو رسيد. ميتا يك الها

   ٥٠٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  شُدي اِْفنا سُخْره و َچشم َصيْدِ                شُدي ال دَم َدر ،تو غيرِ  بُدي گر

خره فنا يعني و سُ .رفتاز بين مي اگر غير از تو كس ديگري بود، اين قدر عميق نبود، حضور نداشت، در اين لحظه

است كه  ميشد. چشم بد توجه كنيد اين چشم نيست، چششد. صيد آن انرژي بد ميمورد قهر اين خرابكاري مي

تر. و چقدر شود خطرناكمركز انسانها دارد و در مركز انسان هر چقدر درد بيشتر، آن انرژي كه از آنجا ساطع مي

مركزشان را از رنجش، از كينه و از ترس و از خشم و از نگراني و اضطراب و از حسادت عالي است براي آدمها كه 

كنيم اگر حواسمان به خودمان باشد، مركزمان را از خالي كنند. چقدر مهم است. چقدر ما خدمت به همه جامعه مي

  آن دردها خالي كنيم. 

  
   ٥٠٤مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

   َكشانداَمن ِعصْمَتي آمد ليكْ 
  ِنشان بَْهرِ  از بُد َلْغزيدي كه وين

اي از طرف ما آمد ترا نگه داشت، از آن چشم زخم، اين كه لغزيدي اين براي نشان اما يك نيروي محافظت كننده

  يك همچو چيزي وجود دارد. اين الهام زندگي است به دل يك نفر كه به زندگي زنده شده. ميبود كه تو بفه
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   :ه اين آيه هم مربوط به اين مطلب استبل

   ٦٧ آيه ،)٥(مائده  سوره كريم، قرآن

.....

  ».كندمنى هدايت را كافر مردم خدا كه كند،مى حفظ مردم از را تو خداو  «...
كه فضا را گشوده نگه دارد، مركزش خالي باشد، از جنس درد نباشد، خدا با  است كه هر كسياين آيه معنيش اين 

المنون يا حوادث ناگوار خواهد  يبُ دانيد رَكند. اگر داشته باشد دچار شما مينيروي محافظت كننده آن را حفظ مي

  شد. درست است؟

   ٥٠٥مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  نِگاه كُن كُهْ  آن اَنَْدر ،گير عْبرَتي
  كاه زِ  َكم اي مَكُن عَرضه خود بَرگِ 

كوه نگاه كن. اگر  گويد. بياييد ياد بگيريد. و به آنگويد او كوه بود، اين طوري لغزيد. تو ياد بگير. به من و شما ميمي

هستي، براي اينكه آن عمق را جا مثال حضرت رسول بود، لغزيد، پس تو ياد بگير. تو كه كمتر از كاه آن كوه در اين

ميق بود، اين يك كسي كه اين قدر عكه در معرض آفات هستي. توجه كنيد  يا اصالً هيچ عمقي نداري، كه نداري

ام را نگاه خانه گويد اين خاصيت مرا نگاه كن، پول مرا نگاه كن،هي ميچشم به او اثر كرد، آن كسي كه آمده باال، 

دست بزنيد، ببين او  ،ايددانم دانشم را نگاه كنيد، تاييد بدهيد، چرا ايستاده، نمييدكنرا نگاه ام خوشگلي كنيد،

  چقدر در معرض خطر است؟

برد. تو كه كمتر از كاهي، كاه يعني اينكه او كوه بود، هيچ بادي نمي اي نداري. كم زِكاه، تو كه اصًال ريشه اي كم زِ 

دهي. چرا خودت چرا خودت را اين قدر در معرض بادهاي خشمگين قرار مي برد. تواگر كاه هم باشي هر بادي ترا مي

چقدر زشت است، چقدر  رويش وايسادي، بيني كهر طاووست را باز كردي و اين پا را نميكني؟ چرا پَ را عرضه مي

  ريزد، در حال فرو ريختن است، چون بر اساس چيزهاي آفل است. چقدر فرو مي ؟خطرناك است

كنيم كنيم ببينيم كه پاي زشت داريم، يا پايه زشت داريم كه اين چيزهايي كه به مردم ارائه  مينگاه مي پس ما االن

گوييم كه آهاي خوري، ما كه ميبه درد عشق نمي ،براي مقبوليت، تازه در غزل گفته اگر تو مورد استفاده خلق باشي

يد بدهيد. اين كه راه عشق نيست كه، نه تنها راه عشق ر طاووسم را باز كردم، نگاه كنيد تايمردم بياييد، من پَ

خورد. بايد بگوييم كنيم و تير به ما ميگويد مواظب باش و ما مواظب نيستيم. ما خودمان را عرضه مينيست، مي

  عمقي نداريم، عمقي نداريم آمديم باال، در معرض تير خدا هستيم. 
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اين آدم ريشه ندارد و در معرض آفات است. آفاتي كه  ،مختلفهاي كند به لحاظيك كسي كه خودش را عرضه مي

گويد كه هر چه براي اين حالت ما را خلق نكرده. مي ،رسد، براي اينكهرسد، از طرف قضا مياز طرف زندگي مي

چه هر گويد. زودتر بايد با چشم من ببينيد، با گوش من بشنويد، من بايد از طريق شما فكر كنم، اينها را خدا مي

كند، بر شود شما بياييد حتي در چهل سالگي خودتان را عرضه كنيد و هر كسي خودش را عرضه مينميزودتر. 

  كند. كند، بر حسب دردهايش فكر ميخودش فكر مي هايهويت شدگيحسب هم

اين  اين پاي طاووس منشا فكرهاي ما هم هست. دردهاي ما منشا فكرهاي ما و عمل ما هم هست. همان پايي كه

ريزد. درد هم چسبيده بهش. اگر بر حسب خالقيت كند، دارد فرو ميچيزهاي قشنگ را، ظاهرًا قشنگ را عرضه مي

شد، در آن موقع داري زندگي، خرد زندگي، بركت زندگي، عشق زندگي، اين پرهاي طاووس گشوده ميزندگي، ريشه

باشد كه بگويد مال من است. من نباشد هم كه خطري  گفتيم مال ما نيست كه. بايد يك منكرديم. ميما عرضه نمي

  رسد. مثل موالنا چون فضاي گشوده شده است، انرژي بد به او نميميندارد. براي همين هست كه آد

صورتت صفر است در معنيت جو، كنيم، از نظر من بايد صفر باشيم. پس بنابراين ما هر چقدر هم داريم پيشرفت مي

خودش را صفر كند، مقاومتش را صفر كند، هر موقع مقاومت شما و قضاوت شما صفر شد،  هر كسي هر لحظه بايد

پس صفر نشديد. خودتان را داريد عرضه  داريد،كنيد و قضاوت بدانيد كه خودتان هم صفر شديد. اگر مقاومت مي

  كنيد، ديگر قصه گفت مواظب باشيد.مي

یان    دوم *** ت*** 
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، يك خرده راجع به جبر هست، در بيت اول شكر و صبر هم ١٠٦٨خوانم، بيت بله چند بيت از مثنوي دفتر اول مي

  اش خيلي صحبت شده. دارد كه درباره

   ١٠٦٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  َصبر و ُشكربي كاِهلي از مانْد ِكه هر
  َجبر پايِ گيرد كه دانَد همين او 

 را عذرخواهي و صبر و شكر مثلث شما ديگر باشد، صبر و شكر بدون ذهني من از يعني تنبلي، از كسي هر گويدمي

 من عنوان به آمديد كه شويدمي متوجه لحظه اين در شما اينكه يعني گفتيم بارها عذرخواهي خود و ،شناسيدمي

 مقابل در كنيدمي داريد مقاومت كه بينيدمي باال آمديد .كنيدمي باز را فضا و خواهيدمي عذر خدا از و باال ذهني

 وجود وارد آنور از او مدَ  كنيد،مي مقاومت وقتي اينكه براي كنيد،مي باز را فضا خواهيد،مي عذر لحظه، اين اتفاق

 وارد هم او مدَ  و كنيد باز را فضا بتوانيد كه لحظه اين اتفاق مقابل در باشد صفر بايد شما مقاومت شود،نمي شما

 صبر ايجاد تسليم و شده گشوده فضاي به مقاومت و قضاوت حالت از عذرخواهي اين پس بشود، وارد او خرد بشود،

 كنممي صبر و بينممي را امشدگي هويتهم و گشودم را فضا االن و خواستم عذر من اينكه براي شكر .كندمي شكر و

  . اندازممي را امشدگي هويتهم اين

 حالش اينكه خاطر به است تنبل و بخواهد، عذر تواندنمي است، تنبل كه اشذهني من در كه كسي هر كه گويدمي

 نشان االن كه است شدگي هويتهم كدام اين كه ببيند و بخواهد عذر و ،نبيند هاشدگي هويتهم پشت از ندارد را

 ديد از قضاوت اين و شده قضاوت سبب شده، مقاومت سبب كه است شدگي هويتهم كدام و من بردارم، دهدمي

  . است هشياريم است، مركزم چشم جلوي االن كه آيدمي شدگي هويتهم اين

 جبر پاي آدم اين بشود، خارج صبر و شكر حالت از و هاشدگي هويتهم آن كاهلي به بدهد تن كسي هر گويدمي

 گويدمي. بشود آزاد نبايد كه دارد دليل ديدها اين اساس بر ذهني من. است ذهني من جبر اينجا در. گيردمي را

 و پدر ژن مثالً . بردارم را عينكها اين توانمنمي من بيندازم، را خشمم توانمنمي هستم، خشمگين مثالً  من. توانمنمي

 اين باشم، داشته شدگي هويتهم همه اين كه هستم اينطوري ژنتيكي لحاظ به من. باشم اينطوري كه بوده مادرم

 خودم ولي. است جامعه تقصير بوده، اينطوري ژنش كه است مادرم و پدر تقصير. باشم داشته بدي اين به ذهني من

 جبر اينها است، آن تقصير است، اين تقصير است، همسرم تقصير. وضع است، وضع تقصير. كنم عوض توانمنمي را

  . هست هم جبر ديگر جور يك كه ديد خواهيم االن كه است ذهني من
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 باشم اينطوري بايد من. باشد بايد ديد اين برسم، حضور به توانمنمي من اينكه به تراشي دليل ذهني من جبر پس

  :باشد اينطوري كسي هر گويدمي. نيست قبول قابل و است ذهني من كاهلي اين. بكشم درد

   ١٠٦٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  كرد َرْنجور خود آَوْرد، َجبر ِكه هر
  كرد گور در َاشرَْنجوري همان تا 

 خاطر به گويدمي و دهدمي تن كاهلي به كسي هر هستيم، خدا امتداد جنس از هستيم، سالم هشياري جنس از ما

 باشم، اينطوري هستم مجبور يعني آورد،مي جبر كنم، تغيير توانمنمي دهد،مي نشان اشذهني من كه چيزها اين

 بيهوده ما ذهني من در كنيدمي توجه. شدكُمي را او مريضي اين تا كندمي مريض را خودش بيهوده و بيخودي

 اينطوري داريم دليل داريم كه ديدهايي با منتها. باشيم داشته را وضع اين نيست الزم. كرديم مريض را خودمان

 اين توانيممي كنيم؟ تغيير توانيممي ما آيا. كنم تغيير توانمنمي باشم، ديگري جور يك شودنمي گوييممي. باشيم

  .  كنيد كار نباشيد، كاهل شما كه شرطي به بله، گويدمي موالنا بله، برداريم؟ را عينكها

   ١٠٧٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

 چراغ چون ِبميرد تا آرَد َرنج                الغ به َرْنجوري كه پيغمبر گفت

 شدگي، هويتهم اساس بر دليل،بي بيهوده، يعني الغ به مريضي، رنجوري، كه فرموده رسول حضرت گويدمي

 شدگي هويتهم يكسري پس هم ما. شودنمي مريض كه خدا نيست، مريض كه هشياري بددلي، بگوييم توانيممي

 من مرض يعني بيهوده رنجوري. خواسته خدا باشيم طوري اين بايد ما گوييممي و كرديم تحميل هشياري به داريم،

 مانانرژي شود،مي خاموش يواش يواش چراغ كه طور همان مثل، تا ما به دهدمي عذاب قدر اين. آوردمي درد ذهني

  . اين نيست درست بگوييم خواهيممي. نيست درست نه اين؟ است درست. بشويم خاموش و بشود تمام

  . است رسول فرمايشات از منظورش. است حديث هم اين بله

  نبوي حديث 

 

 ».مرد خواهید که نکنید، را خود گور و شد، خواهید بیمار که نزنید بیماری به را خود«

 را عينكها بيرون، ذهن از بپريد نشويد، مريض ذهن در. نكنيد درست گور خود براي ذهن در يعني مَكَنيد خود گور

  .برداريد
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  33صفحه: 

   ١٠٧١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  را ِاْشَكسته بَستنِ ْبَود؟ ِچه ،جبْر
  را ُبْگَسسته ،َرگي پيوستَنه بِ  يا  

 شده، تقسيم آمده كه هشياري يك يعني شكسته از منظور ببندي، را شكسته تو كه اين هست؟ چي جبر گويدمي

 زندگي، به دوباره بزنيم پيوند را اين شده، جدا زندگي از كه رگي و كنيم جمع ما را اين چيزها، با شده هويتهم

 كه نيست اين جبر. است اين جبر گويدمي. برسيم زندگي به شويم يكي دوباره زندگي از رگي يك عنوان به ما يعني

 من. بدهم تغيير را خودم توانمنمي من است، ذهني دليلهاي همه اينها دليل، اين به دليل، اين به كه بگويي بيايي تو

 چون بردارم، را عينكها اين توانمنمي من بيندازم، را اينها توانمنمي من ،شناسمب را هايمشدگي هويتهم توانمنمي

 آنطوري و دهندمي نشان غلط عينكها اين كه بفهمم توانمنمي من من، به دهندمي نشان طوري اين عينكها اين

  .است تنبالن جبر اين. نيست جبر اين گويدمي. نبينم

   ١٠٧٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  ييَنشْكَسته خود پايِ  َرهْ َدرين چون
  يي؟بَسته را پا چه خندي؟مي ِكه بر 

توانيم معني كنيم كه پاي هشياري كه نشكسته، تو به عنوان اي، ميگويد وقتي در اين راه پاي خود را نشكستهمي

خواهد بگويد اين مي؟ چرا پايت را بستي ،خنديكني؟ بر كه مينشدي كه. كي را مسخره ميامتداد خدا كه شكسته 

تواني عوض بشوي؟ كني كه نميكند بند پاي تو است. تو چرا اين طوري فكر ميمن ذهني كه اين طوري فكر مي

تواني. با خرد يير بدهي؟ ميتواني تغتوانم تغيير بدهم. براي چه نميتواني عوض بكني؟ وضع را نميكارها را نمي

كند. يادمان باشد بيتها از كجا شروع شد؟ گفت از كاهلي صبر و شكر كان اين را جمع مين فَكان. كُ ن فَزندگي، با كُ 

را تعطيل كرديم. هر كسي عذرخواهي و صبر و شكر را تعطيل كند و دليل بياورد، آن دليل را من ذهني ساخته، 

  قابل قبول نيست. 

   ١٠٧٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  شَِكست كوشش َرهِ در پاَيش نِكهآ و
  ِنَشست َبر و بُراق را او رَسيد دَر 

 اگر يعني صورت اين در شكست، خدا به رسيدن كوشش راه در اشذهني پاي و دست اش،ذهني پاي كه كسي هر

 نبينيم، هاشدگي هويتهم اين عينك پشت از نكنيم، كار استداللها همين با باشيم، نداشته ذهني پاي و دست ما
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  34صفحه: 

 زندگي، خرد از استفاده با و كندمي تعيين قضا كه لحظه اين اتفاق اطراف در فضاگشايي بكنيم؟ را كار اين چطوري

 اسبي يك راقي،بُ يك صورت اين در شكاند، را اشذهني من پاي و دست اگر. نكردن قضاوت مقاومت، كردن صفر

 هشياري اسب و هشياري اسب روي نشست هشياري عنوان به. است زندگي جنس از راقبُ اين شد، تهيه او براي

 او. هشياري بوده؟ چي معراج، موقع شده سوار رسول حضرت كه ايوسيله همان. يكتايي فضاي به بردمي را او دارد

 سوار اصلي هشياري روي هشياري عنوان به ما شده گشوده فضاي در. گشوده را فضا شده تسليم. شده تسليم هم

  . نبينيم را آب و ذهن به بياييم اينكه جاي به. بردمي را ما دارد او هستيم،

 نكُ كه بيندمي آيد،مي زندگي خرد كه بيندمي. بيندمي هم را آب است، هشياري سوار هشياري عنوان به كه كسي

 بكند قضاوت چون. كندنمي قضاوت ولي كند،نمي دخالت دردهايش و اشذهني من كه بيندمي كند،مي كار كانفَ

 تند تند فضايم وسعت چرا گويدنمي كند،نمي زياد و كم كند،نمي مقاومت است، ذهن كار قضاوت. ذهن به رودمي

  .نشست او روي او و است هشياري راقبُ  راق،بُ پس. ؟شودنمي تروسيع شود،نمي زيادتر

   ١٠٧٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

 شُد مَقْبول او، بُد فرمان قاِبلِ                   شُد َمْحمول او، بود دين حامِلِ 

 مثالً كرد، شكر مثالً كرد، صبر مثالً  گشود، فضا مثالً كرد، عمل را دينداري اصلي هايگفته يعني او بود دين حامل

 كانفَ نكُ به اعتقاد توانم،نمي شده هويتهم ديدهاي اين اساس بر من كه نكرد استدالل مثالً  كرد، عذرخواهي

 پس. ندانست بيروني علل به معطوف را خودش تغيير داشت، ايزدي دم به اعتقاد داشت، قضا به اعتقاد داشت،

  .شد حمولمَ  شد، سوار كرد، شكر كرد، صبر كرد، پرهيز بود، واقعي ديندار چون. بود واقعي ديندار

. برساند صفر به را مقاومتش و ستيزه توانست. داشت را الهي فرمانهاي پذيرش قابليت يعني او، بود فرمان قابل

 يعني. شد مقبول ،پذيرفت چون. پذيرفت هم، سر پشت آمد،تند تند مي كه را الهي فرمانهاي. باشد نرم توانست

 شكر و صبر كنيد، فضاگشايي باشيد، تسليم مدَ  به مدَ  بكنيد، را كار اين توانيدمي هم شما. شد خدا قبول مورد

 دنبال گفتمي غزل در اينكه نه. جلو برويد و شويدب راقبُ  شويد،ب هشياري اسب سوار باشيد، حمولمَ تا باشيد داشته

 به من كند،مي كار دارد خدا امتداد كه داندمي شده حمولمَ كه آدم جور ايننبيني.  را آب بروي، جو كنار نشان

 ستيزه نبايد يعني. نكنم دخالت نبايد خودم ديد و عينكها اين و هاشدگي هويتهم اين اساس بر و ذهني من عنوان

 روي اعمالشان با هايشان،گفته با شان،انرژي با ذهني هايمن نگذارم و كنم قضاوت نبايد كنم، مقامت نبايد كنم،

  .  باشي خدا مقبول تا نباش مردم مقبول ،بود غزل. بگذارند اثر من
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  35صفحه: 

   ١٠٧٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

 سپاه بر َرسانَد فرمان ازين، بعد              شاه زِ  پَذيرفتي فرمان، تاكنون
 باال، رفت درصد پنجاه از حضور هشياري داشتيم، غزل در شد پخته اينكه از پس پذيرفت،مي را خدا فرمان حاال تا

 موالنا. موالنا مثل برساند، مردم همه به تواندمي را خدا فرمان االن حضور، هشياري شد درصد نود درصد، هشتاد

  :بله رساند،مي ما به و گيردمي زندگي از را اينها

   ٣١٩٨مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  اين درياست بگو شد نخواهد كم      راستين كاي آمدش زين لقُ  امر
 دوباره ديگر شدي، زنده ما به دوباره و پذيرفتيم ما و هستي راستين كه كسي اي كه آمده اين براي بگو ،لقُ  فرمان

  .شد نخواهد تمام و درياست اين. بگو حاال پيوستي، دريا اين به

   ٣١٩٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره  

  الغ به را تآبَ  كه يعني توانصِ اَ
  باغ خشكست لب كه كن كم تلف هين

 را ذهنت باش، ساكت. شاه از پذيرفتهمي فرمان ،بوده خاموش ذهنش بوده خاموش. بوده خاموش آدم باش، خاموش

 تلف ستيزه، شدگي، هويتهم ايجاد براي درد، ايجاد براي بيهوده را زندگيت آب را، آبت اينكه يعني ،باش خاموش

  .خشكيده باغت اينكه براي. نكن

   ١٠٧٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

 او َاْختَر اميرِ باشد ازين بَعد                   او در كردي َاثَر َاخْتَر، تاكنون
ها و هويت شدگيتواند باشد. تا حاال گردش ستارگان و تغيير هماختر يعني ستاره، اختر نماد هر چيزي متغير مي

ها در فرمان اوست. وضعيتهاي زندگي در اختيار شماست. تا حاال شما د از اين وضعيتكرد، بعها در او اثر ميوضعيت

  در اختيار آنها بوديد.

   ١٠٧٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  الْقََمر اِْنشَقَّ  در داري شك تو پس                نَظَر در آيد ِاشكال را تو گر
هايم را دارم، صبر و شكر را هويت شدگييعني بگويي كه نه من همان ديد همها، اگر تو اشكال بگيري به اين گفته

گويد اينها شنود ميگويي نه، اگر كسي ميگيري ميقبول ندارم و هر چيزي كه تا حاال گفتيم، اگر تو اشكال مي

براي  ؟داري چرا شك .قّ قمر يعني شكافتن ماه كه حضرت رسول انجام داده، شك داريدرست نيست، پس تو در شَ 

اين قمر آسمان نيست، ماه شب چهارده آسمان نيست. اينطوري نبوده  ،اينكه هنوز در ذهن هستي. اما شكافتن قمر
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  36صفحه: 

يعني چي؟ يعني  كه حضرت رسول يك شمشير برداشته زده اين ماه دو نيم شده. بلكه ماه من ذهني را دو نيم كرده.

  گذشته را از آينده جدا كرده. 

چي؟ يعني اين لحظه يك فكر است، بين اين فكر و فكر بعدي فضاي خالي است، قبل از اينكه به دوباره يعني 

اصطالح فكر بعدي بيايد، اين دو تا فكر را از هم جدا كرده و از اين وسط زندگي آمده بيرون، يعني ماه من ذهني را 

خورشيد شما، االن ذهن  ؟كندي روشن ميچسباند و ذهن روشن بود، ذهن را چكه فكر بعد از فكر تند تند به هم مي

  خواهد برود در آينده. تواند گذشته و آينده را ببيند و من ذهني بر اساس گذشته هست كه ميما روشن است كه مي

ها كند، ولي روشن است، دائماً گذشتهمن ذهني يك تصوير ذهني است، پويا، يعني مرتب در اثر فكرهاي ما تغيير مي

آيد مثل ماه رود به آينده به ثمر برسد، در گذشته و آينده، اين ماه است. به نظر ميد كه دارد ميدهرا نشان مي

  روشن است. ولي اين ماه به خاطر نور اين لحظه روشن است. نور اين لحظه شما هستيد. 

خودش كسي كسي كه اين ماه را بشكافد، يعني فهميده كه اين ماه خودش نيست، اين تصوير ذهني خودش نيست، 

آيم باال. از وسطش بيايي شكافم و از وسطش ميمن اين را مي :است كه اين را روشن كرده. پس بنابراين گفته كه

باال، وسطش اين لحظه است، گذشته را از آينده جدا كردي. زمان روانشناختي افتاد، اين لحظه خودش را به شما 

دي. ماه تو شكافته شد. ديگر ماه تو شكافته شد، تو به اين لحظه نشان داد، جاودانه شدي به اين لحظه ابدي زنده ش

ابدي زنده شدي، شد قيامت. قيامت تو، اگر اين حرفها را قبول نداري، پس تو در قيامت شك داري. كي در قيامت 

  شك دارد؟ همه خلق تقريباً. 

توانيم اين عينكها را برداريم. اگر نمي توانيم وضعمان را تغيير بدهيم،گويند كه ما نميچون اينها بنا به جبر مي

آنطوري باشد، تو پس به خدا هم زنده نخواهي شد. قيامت يعني چه؟ قيامت يعني اينكه در اين هشتاد سالي كه در 

  ر از اين است:مَقَّ القَ نشَ شوي. بله. اتفاقاً اِبخدا زنده  نهايتبياين جهان هستي به 

   ١ آيه ،)٥٤(قمر  سوره كريم، قرآن

 ».گرديد پاره دو ماه و شد نزديك قيامت«

 كنيد،مي بلند را فكري يك لحظه هر شما كه شويدمي متوجه شويد،مي جمع آينده و گذشته از شما وقتي يعني

 توانيمي نكني، مقاومت توانيمي و نشوي بلند فكر صورت به توانيمي. دنكني دتوانيمي و كنيدمي بلند را فكري

 باشد، ساكت ذهن كني، باز كني، باز را فضا اين كني، باز را فضا اين توانيمي شوي، تسليم توانيمي نكني، قضاوت
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  37صفحه: 

 خواستي موقع هر توانيمي. كنيمي بلند را فكرها اين كه هستي تو و هستي زندگي زمينه تو كه شويمي متوجه

 دو شد، پاره ذهن ماه بنابراين پس. باشي ساكت كه نه اگر كنم،مي را فكر اين من بگويي و كني بلند را فكري يك

 ريخت فرو تو ذهن يعني. نيستيد ديگر روانشناختي زمان در شما يعني. نچسبيده آينده به گذشته شما در. شد نيم

  . شد دوپاره ذهن ماه و شد تو قيامت و

 ذهني من جبر عامه، جبر به وو در صبر و شكر شك داري،  داري شك استغفار عذرخواهي، در گويدمي ،تو اگر

 يعني. داشت شك قيامت در شودنمي دين لحاظ به كه كنيدمي توجه. داري شك هم قيامت در تو پس معتقدي،

 شفلمخا يعني. نفهميدي را جهان اين به آمدن از منظور تو كه است اين معنيش كنيم شك قيامت به اگر چي؟

 شويم،ب داربچه كنيم، ازدواج باالخره كه آمديم كه گويندمي جهان اين به بيايند زيادي تعداد به انسانها اگر. هستي

 دارند كنند، زندگي اينطوري اگر باشند، داشته هم ديني هر اينها خوب برويم، بميريم هم بعد كنيم جمع پولي يك

  . كنندمي انكار را قيامت

 نهايتبي به بهتر، زودتر چه هر سالگي، پانزده سالگي، ده شايد مدت، كوتاهترين در جهان، اين به آمديد شما بله

 د،كنمي كار روانشناختي زمان با كه كنيدمي درست ذهني من بله، اولش. بشكافيد را ماه اين يعني. شويدب زنده او

 قيامت به توانينمي تو پس. توست قيامت اين شويد، زنده او نهايتبي به بريزد، فرو بايد اين بعد. آينده و گذشته

 از منظور. آمدي چه براي كنيمي انكار صورت اين در. باشي توانينمي ديندار صورت اين در. باشي داشته شك

 انكار را قيامت توانينمي تو باشي داشته ديني هر. باشي داشته ديني چه كندنمي فرق. بوده چه جهان اين به آمدن

 شروع ذهنش ماه هنوز، هست تن اين در كه زماني در شود،ب نزديك قيامت به كسي هر كه است همين براي. كني

  :گويدمي پس. بدهد گوش حرفها اين به اگر. بدهد رخ كسي هر براي بايد اين و شدن پاره دو به كندمي

   ١٠٧٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  اْلَقمَر ِاْنشَقَّ در داري شك تو پس          نَظَر در آيد اِشكال را تو گر
 فكر تند تند با زور به ما. است دوپاره ذهن ماه كه حالتي در شود،ب دوپاره تواندمي ذهنت ماه كه داري شك تو يعني

 يك است، فكر يك االن گفتم اگر كه طوري به. كرده دوپاره خدا قبل از را اين. چسبانيممي هم به را اين كردن

 گذاشته، خدا گذاشته، كي را خالي اين است، خالي بينش بيرون آييممي بعد فكر، صندوق آن در رويممي ما صندوق،

 فكر به را فكر تو اينكه. دهممي نشان را خال اين من كني، گوش من به اگر حتماً  نه شايد روزي، يك شايد گفته

 مساله تو ترتيب اين به. كرد خواهي حل ترتيب اين به را مسائلت كني،مي فكر كني،مي فكر تند تند چسباني،مي
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 تند تند يعني كردن فكر تند تند كردن، قضاوت و كردن مقاومت كردن، فكر تند تند از ما مسائل. كنيمي ايجاد

 هيچ كنيممي فكر ما تندتر چه هر كلي طور به يعني كردن مقاومت تند تند كردن، ستيزه تند تند كردن، قضاوت

  . شدن جدا خدا از بيشتر چه هر يعني. شودنمي ما وجود وارد ايزدي خرد

 ما وقتي. بيايد زندگي خرد آنجا از كه فكرها بين باشد فاصله اين بايد. بيايد بايد شكاف اين از ايزدي بركت وبخُ 

 شما اگر ،شودمي شكافته قمر اين كه كنيدنمي شك شما پس ،؟باال بيايد چطوري ، را زندگي روي پوشانيممي كامالً 

 يك است خودتان به حواستان اينكه از را شما توجه نگذاريد يعني چي؟ يعني كنيد مراقبه. كنيد مراقبه و بخواهيد

  .گرديد پارهدو ماهت و شد نزديك قيامت ديگر، ديديد كه را هم اين خوب. داريم امروز كه بدزد بيرون در چيزي

   ١٠٧٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  نهان در كرده تازه را هوا ياِ                   زبان گفتِ  از نه ايمان، كن تازه
كنيم، فضا را گويد ايمانت را تازه كن، نه با حرف زدن، بلكه اين تو را خالي كن. هر موقع ما ذهن را خاموش ميمي

آيد، آنور يك انرژي هشيارانه ميكنيم، از كنيم، با خدا تماسي پيدا ميكنيم، با زندگي يك تماسي پيدا ميباز مي

فهميم از جنس چه هستيم، ايمانت را تازه كن، يعني خدا را ببين. از او يك چيزي بگير. شود. ميايمان ما تازه مي

همين را  شود بيشتر بپوشاني خدا را و بعد هم بگويي با او در تماس بودم.نه تند تند فكر كني و حرف بزني. نمي

   .ومگويد در مصرع دمي

گويي. نه اين پوشاني، به زبان يك چيز ديگري ميكني مياي هوا را تازه كرده در نهان. در نهانت تند تند فكر مي

گذرد كه همه دنبال جمع كردن زني، خشمگيني، توقع داري، فكرهايي ميقبول نيست. در مركزت هي حرص مي

من ذهني  هاي كند. يعني هواي نفس را، خواهشتازه مي است. اينكه هوا راهر چه بيشتر بهتر  يا هاهويت شدگيهم

  كني. نه اين درست نيست.كني ايمانت را تازه ميكني، فكر ميهاي من ذهني را تكرار ميرا، هي تند تند خواسته

   ١٠٧٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

   نيست تازه ايمان ست،تازه هوا تا
  نيست دروازه آن قفلِ  جز هوا، كين

كني، هايي هست، خواستهاي آنها را زنده ميهويت شدگييعني يك هم ،كنيگويد تا هوا را در مركزت تازه ميمي

دانيد كه من ذهني به شود. براي اينكه اين خواهشهاي نفساني تو، ميايمان تو كه بايد ديد خدا باشد تازه نمي

هويت شده. اصًال من خواستن است و يكي محتوا كه با چي همخواستن زنده است، من ذهني دو جنبه دارد، يكي 

ها دائماً نيروي هويت شدگيهويت شديم، آن همخواهد. با هر چيزي كه همي ميذهني موتور خواستن است. هِ 
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خواهند. كاين هوا قفل آن دروازه است. يعني موالنا خواهند خودشان را بيشتر كنند، ميگيرند و ميزندگي را مي

خواهند آن دروازه قفل توانند وارد بشوند. از بس كه ميگويد حتي ما به سوي خدا دروازه داريم نه در. همه ميمي

  شود.قفلش مشكلتر مي ،خواهيشده. هر چقدر بيشتر مي

   ١٠٨٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  را ذِكر نه كن،تأويل  را خويش                  را بِكر حرفِ ،تأويل ايكرده

 كر،بِ حرف تو گويدمي. كسي هر درون قرآن يا بيروني قرآن همين باشد، قرآن تواندمي دو هر ذكر حتي و كربِ حرف

 آدم اينكه جاي به يعني تأويل. آورددرمي حرف به را او مدَ  آيد،مي كه انرژي آيد،مي كه بركتي آن يا ايزدي سخن

. تأويل دربياورد، ذهن به يهِ آورد،درمي حرف به يهِ را آن بشود، زنده خدا به كه جايي به بشود، زنده چيزي يك به

  . نيست قبول اين و زندگي درآوردن ذهن به يعني تأويل

 زندگي خرد به هم ،است جنسي چه از داندمي هم باشد، داشته عمقي باشد، زنده حضور به ،ضمن در كسي هر

 ذهني من كسي هر. بفهمد تواندمي را آن هم. قرآن همين به گرددبرمي كلمات اين اوقات گاهي هم دارد، دسترسي

 ذهني من با. بفهمد تواندمي آوريممي آيه باهاش معموالً كه قرآني اين نه دارد، دسترسي خرد آن به نه باشد، داشته

  . است معنيش يك هم اين. فهميد شودنمي را قرآن

 ذهني، من اين بدن، اين ببين، تو. بشو زنده زندگي به يعني كن تأويل را خويش. كن تأويل را خويش كه گويدمي

 زنده تو تأويل. شويب زنده خدا نهايتبي به بايد تو كه است اين معنيش هست؟ چه معنيش تشكيالت اين تمام

 آخر. كني تمام توصيف. كني تمام زدن حرف به را نهايتبي توانينمي تو. زدن حرف نه خداست، نهايتبي به شدن

  . كني ارائه را ذهني من سر

 گيري،مي را ايزدي مدَ  گويدمي بيايد، آنور از كه بگيريد ايزدي دم بگيريد، زندگي خرد شما را كربِ حرف اگر گويدمي

 كني، تفسير را خودت اينكه جاي به. آوريدرمي حرف به دوباره بدهد، شفا ترا او يا شوي زنده بهش اينكه جاي به

 خودت. نكن تاويل را كالم و ذكر آوري،درمي حرف به هم باز شوم،ب زنده او نهايتبي به كه آمدم من كه كني تأويل

  .حاال. كنيدمي توجه كند،مي اشاره چي به تحرف اين ببين. بزن حرف فقط نيا تو. كن تأويل را

   ١٠٨١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  سَني معنيِّ تو، از شد كَژ و پَسْت   كُنيمي قرآنتأويل  هوا بر

 تو باشد، يكتايي فضاي چه باشد، تو دل قرآن چه باشد، قرآن اين بخواهد چه سني، بزرگ، معني اين گويدمي

 قرآن اين چه خواند،مي را قرآن آن چه كه كسي هر يعني. كني تأويل هاشدگي هويتهم با را قرآن اين توانينمي
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 نهايتبي و انعطاف نهايتبي ،نهايتبي فضاگشايي به يعني نهايتبي تمكين به و نهايتبي ثبات به بايد خواند،مي را

 قرآني يك را، قرآن آن چه را، قرآن اين چه ببيني، هاشدگي هويتهم با فقط اگر. است آن شتأويل. شودب زنده عمق

 خردمند هم ما شويم،مي زنده او نهايتبي به ما وقتي. خواندمي يكتايي فضاي از كه دارد اشسينه در كسي هر هم

  . كندمي تشبيه قرآن به هم را آن موالنا. شويممي

 كني تأويل نفساني خواهش و هاشدگي هويتهم اساس بر را قرآن توانينمي تو گويدمي گيريممي را يكي اين حاال

 كج و پست آن خدا، به رو نهايتبي و كند زنده ترا توانستمي كه معني آن صورت دراين. دربياوري حرف به و

 بر آوريمدرمي حرف به كنيم،مي تأويل را ايزدي مدَ  را، ايزدي خرد هم. كنيممي را كار اين معموالً ما كه شودمي

 بر را چيزي هر كتابي، هر من كند؟مي بيشتر مرا هايشدگي هويتهم چيزي چه. ماننفساني هايخواهش حسب

 به. بدهد شفا ترا آيدمي ايزدي مدَ . شوي زنده او به ايزدي مدَ  اين از آمدي تو نه. كنممي تأويل و تفسير اساس اين

 خدا دوباره كه آيدمي ايزدي مدَ . نيستي ذهني تصوير اين تو نيستي، هاشدگي هويتهم اين تو كه بدهد نشان تو

 آب نشانه دنبال موقع آن بعد. بزني حرف و دربياوري حرف به تو بيايد آنور از چه هر كه نه. كند زنده خودش به ترا

  . بكني ووادَدَ. دويبِ  يهِ ذهن يعني جو كنار

 يا زيافت آن كه برايتان خوانممي بيت چند در هم را آن كه زندمي قشنگي مثال يك موالنا تأويل اين به راجع اما

 اين تمثيلش و. است مگس تأويل شبيه زندگي و خدا از ما تأويل گويدمي و. است مگس تأويل ناخالصي يا ناروايي

 و شودمي روان آبي يك و كنندمي ادرار يعني كنند،مي بول االغها خرها، روستاها، اين در معموالً گويدمي. است

 يك گويدمي نشيند،مي آن روي مگس و شودمي روان آب روي كاهي برگ كاهي، تكه يك كاهي، يك معموالً  اينها،

 اينها و بودن ناخدا و كشتيراني به راجع كتابها در من كه گفت رفت،مي داشت و خر بول آن، روي نشست مگسي

 هم من و است كشتي كاه برگ اين و است دريا همين اين ،رودمي دارد كه خر بول اين بنابراين پس. بودم خوانده

  . آمدمي نظر به انتهابي خيلي برايش هم خر بول آن و هستم بيكران درياهاي اين خردمند ناخداي

 هشياري آن آمده، وجود به كسي هر ذهن در شدگي هويتهم اثر در كه ميجس هشياري در كه بگويد خواهدمي

 نشسته ذهني من كاه برگ اين روي كه هشياري هر و است كاه مثل ذهني تصوير اين و است خر بول شبيه ميجس

 هر و داندمي زندگي خرد را خودش قضاوتهاي و من گويدمي يهِ محدود، هشياري اين در كندمي دريانوردي دارد و

  .  بردارد بايد كار اين از دست و كندمي عمل مگس شبيه آورد،درمي حرف به را چيزي
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   ١٠٨٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  َخر َبْولِ و كاه بَرگِ  َبر مگس آن
  سَر َافْراشتَهمي  بانَْكشتي چوَهم

خواهد كرد ميكرد، خر هم ادرار ميكه بول خر جاري شده بود، خر داشت ادرار مي گويد كه آن مگس در حاليمي

آيد، واقعاً اين هشياري حيواني است، اين هشياري محدود است، هويت شدگي ميبگويد كه هر هشياري كه با هم

ها و عينكهاي ذهني و هويت شدگياساس هم ذهني كه ما داريم بر مياليق انسان نيست. يعني اين هشياري جس

كنيم يا كنيم، عمل ميجويي فكر ميايم، اين جوري كه ما بر اساس رنجش و كينه و انتقامدردهايي كه ايجاد كرده

به كنيم اين خردمندانه است، شبيه كنيم و فكر ميكنيم و عمل ميبر اساس حرص و قدرت طلبي داريم فكر مي

ر برگ كاه و بول خر نشسته، مانند يك باني همين مگس روي بول خر است. خالصه آن مگس كشتيباني و كشتير

  :افراشت سر، يعني سرش را بلند كرد ميكشتيبان سرش را بلند كرد. ه

   ١٠٨٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  امماندهمي آن فكرِ در ُمدتي              امخوانده َكشتي و دريا من :گفت

 كردممي فكر مدتها بعد. دارد وجود بزرگ هايكشتي دارد، وجود بيكران درياهاي بودم، خوانده كتابها در من گفت

 در كشتي عنوان به ما هست، چه يكتايي درياي هست، چه كشتي هست، چه دريا واقعاً . هست چه اين كه ذهنم در

  .بودم خوانده كتابها در چي يعني اين حيرانيم، يكتايي درياي

   ١٠٨٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

 َزنراي و َاْهل و بانَكشتي مَردِ               من و، َكشتيّ  اين و دريا اين اينَك

آن دريايي كه خوانده بودم همين درياست، بول خر و اين برگ كاه هم كشتي است و بنده هم مرد كشتيبان، منتها 

نه هر مرد كشتيبان. بسيار وارد، اهل، آزموده و خردمند، مجهز به خرد زندگي، من كشتيبان معمولي نيستم. همين 

  گوييم. گويد و ما هم ميمگس مي

   ١٠٨٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  َحد زِ  بيرون قَدَر آن ِنموَدشمي                    َعمَد او رانْد ميهَ  دريا َسرِ بر
آمد. محدود ميناكرد و اين قدر هشياري محدود، بول خر به نظرش خيلي بر سر اين درياي بول خر او كشتيراني مي

 .گوييم عجب آدم خردمندي هستيم ماآيد. ميمن ذهني ما به نظر ما خيلي بزرگ ميمان، عقل ما هم در من ذهني

ندارد كه با آدمها  دركشود. اين قدر نون ميالمَ يبُ بر اساس همين عقل محدود من ذهني كه بارها گفتيم سبب رَ
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كه كشتيبان دوست دارد رو باش. تاييد نخواه، توجه نخواه. اين مگس هويت نشو. دشمنگويد همامروز موالنا مي

  ما اين طوري هستيم ديگر.  ه، بَ  هبَ  خدايي هستي تو، عجب كشتي داري تو،مردم بگويند كه عجب نا

   ١٠٨٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  كو؟ راست را آن بيند كه َنظَر آن          بِدو نِْسبَت َچمين آن حَدبي بود
آمد. يعني براي ما گويد اين بول خر نسبت به مگس كوچك به نظر خيلي بزرگ ميميمين يعني بول، چَ ،گويدمي

كثيف است واقعاً. بيشتر فكرهاي من ذهني ما آلوده به درد  اش همهما كه ميهم اين عقل ذهني ما و هشياري جس

گويد آن نظري كه اين موضوع را درست ببيند، كو؟ آن نظري كه حد و خردمندانه است. مياست به نظر ما خيلي بي

  كشتي كجا بود.  اين برگ كاه است، ببيند بابا يك مگس است، بول خر است،

تواند تمام كائنات را است، آن خردي ايزدي كه مي نهايتبيياي يكتايي كجا كه توانيم بفهميم كه آن درمي يعني ما

ها و دردها دارم تصميم هويت شدگيتواند مال ما را هم اداره كند. آن كو؟ مني كه بر اساس همكند، مياداره مي

نگرانم، رسم، دائماً تميهويت شدگي به خطر افتاده، دائماً شود كه يك همگيرم، هر لحظه حالم خراب ميمي

خواهم با اين عقلم جهان را مضطربم، گرفتار گذشته هستم، دعوا دارم با مردم، اين را اسمش را عقل گذاشتم. مي

  آييد دنبال من راه بيفتيد. گيرم كه چرا نميدرست كنم. تازه به مردم هم ايراد مي

ه بيند آن را راست كو؟ چه كسي در دنيا هست آن نظر ك كنم؟بينم؟ چرا خودم را درست نميچرا من درست نمي

شود، اين اش كه محدود شده و خبري از خدا ندارد و خردي هم به آن وارد نميكه فكر كند كه اين هشياري جسمي

گويم. گوييم بابا حرفهاي من وحي منزل است، من درست ميشبيه بول خر است. كي هست ببيند؟ خيلي از ما مي

  گويم.يزه داريم. حق با من است، من درست ميبراي همين با هم ست

   ١٠٨٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

  است بيِنش ِكشْ  ُبوَد چندان عالََمش
  است چندينَش هم َبحْر چندين چَشمْ 

گويد كه به اندازه بينشش عالمش هم هست. هر چقدر بينش دارد، عالمش هم اين قدر است. يكي بينش ايزدي مي

هويت شدگي ندارد، خوشا به حالش. يكي عالمش بيند، هيچ عينك همبيند، با عقل كل ميخرد ايزدي مي دارد، با

ها را دارد، در اين صورت درياي مثل بول خر هم بايد هويت شدگيش كوچك است، ديد همشكوچك است، بين

  داشته باشد. 
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   ١٠٨٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  خَس تصويرْ و َخر َبْولِ او َوْهمِ           مگس چون باطِلْ  تأويلِ  صاِحبِ
 باطل تأويلِ  باطل، تأويلِ اين بهمثل مگس  چسبيده رفته است، خر بول داندنمي كه هشياري آنهمين كه اول گفتم. 

 ما. هستيم اين ذهنمان در هم ما. است كشتي هم اين ،است دريا هم اين هستم، كشتبيان من گفت بود؟ چه مگس

 بينيممي كه جور آن هستيم، خرد صاحب هستيم، كوچك خداي يك هم ما كرديم، درست ذهني خداي يك هم

  . درآورديم ذهن صورت به آن، به بشويم زنده اينكه جاي به. است ذهني تأويلِ . است غلط همه

 است توهم كه فكرهايش تمام يعني هم همش و. است مگس همان مثل ببيند طوري اين كه هشياري هر گويدمي

 پس. رودمي راه خر بول روي كه است خس همين باشد اشذهني من كه هم ذهنيش تصوير و است خر بول همين

 باطن تأويلِ  برداشتيم، را عينكها اين وقتي. داشت خواهيم وهم ما نكرديم، رها را ذهني تصوير اين ما كه زماني تا

 بزرگ آنطوري را خودمان ما كه شودمي سبب ديدها اين. آيدمي عينكها اين از هم باطل تأويلِ . رود مي بين از هم

  .بدانيم تأويلِ صاحب و ببينيم

   ١٠٨٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

 هُماي گرداند َبخت را مگس آن        راي به ُبگْذارد تأويل مگس گر

 به آيدمي دست به ما مقاومت و قضاوتها اساس بر كه كنيم رها را باطل تأويلِ اين ما از كدام هر مگس، اگر گويدمي

 قضا، صورت اين در. بگيريم را زندگي خرد بگذاريم را اينها يعني زندگي، خرد يعني راي به ما، ذهني من وسيله

 استخوان نوشته، آنجا كه است ايافسانه ايپرنده ماهُ . كندمي تبديل ماهُ  به هستيم مگس آن كه را ما بخت خدا،

 به را ما خدا يعني. حضور همين يعني ماهُ . رسدمي سلطنت و دولت به افكند، سايه كسي هر سر بر و خوردمي

 بيفكند، سايه ما سر بر اگر بخت اين و حضور اين كه ،است ماهُ همين خدا به ما شدن زنده. كندمي زنده خودش

  . وجودمان شاه. شويممي شاه به تبديل ما باشيم، خدا به وصل باشيم، ناظر و حاضر هميشه يعني

 را ما هاوضعيت تغييرات كرد،مي تعيين حاال تا ختراَ  گفت قبل بيت چند در بله كه، داشتيم هم قبل بيت چند در

 وضعيتها پس. كنيم تغيير چطوري ما بگو تو كنيم، تغيير چطوري ما گويندمي ما به هاوضعيت االن كرد،مي دگرگون

 خوب وضعيت هر براي. كنيم تعيين بايد خردمان با را هاوضعيت كه هستيم ما. كنند تعيين را ما بايد كه نيستند

 به ايزدي خرد بشنود، ببيند، كند، فكر ما طريق از زندگي و يموشب زندگي به وصل بايد. كنيم فكر خردمندانه بايد

 تا كنيم پرهيز ستيزه از كنيم، پرهيز خشم از كنيم، پرهيز هاواكنش از باشد، ساكت ما ذهن بريزد، ما عمل و فكر

  .شودنمي درست بيرون نشويم، وصل تا نشود، درست درون تا. شود درست بيرون
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   ١٠٩٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره  

 ُبوَد صورت خورِ  دَر ني ،او روحِ          ُبوَد ِعبَْرت اين ِكشْ َنبَْود مگس آن

 من خورد،نمي درد به من ميجس هشياري كه گرفت ياد االن كسي هر بگيرد، ياد موضوع اين از كسي هر گويدمي

 اين اگر او، كه َاش،كه يعني شكِ  بگيرد، ياد موضوع اين از و كردم اشتباه هم حال به تا بردارم، را عينكها اين بايد

 نخواهد مگس او ديگر باشد، يادگيري اين را او كه كسي هر يادگيري، يعني عبرت باشد، داشته را يادگيري عبرت

 ديگر من كردم، اشتباه من خدايا بگوييد كنيد، باز را فضا و شكر و صبر به برگرديد بخواهيد، عذر شما اگر. بود

 هاشدگي هويتهم ديد با را خودم كنم،نمي تأويل امذهني من اساس بر شوم،نمي خشمگين دهم،نمي نشان واكنش

 در او هشياري او، روح بگيرد، را ياد اين اگر. ديگر ايمخوانده را اينها. بده االن من به تو ندارم، ميعل دانم،نمي دانا

 شود،مي زنده خدا نهايتبي به هشياري. كند درست ديگر ذهني من رودنمي يعني. بود نخواهد ديگر صورت خور

  . نيست صورت شايسته ديگر

 بايد شما. خوردنمي ذهني هايمن درد به كنند،نمي قبولش هم خلق پس نباشد، صورت شايسته اگر باشد يادمان

 ذهني هايمن درد به شويد، زنده خدا نهايتبي به اگر. بخوريد ذهني هايمن درد به كه باشيد ذهني تصوير

  . بود نخواهيد هم صورت شايسته و خوريدنمي

  

  

یان    وم *** ت*** 
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    ١٤٤٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  )رض(امیرالْمؤمنین  از روم، رسولِ  کردنِ  سوال

 تمام كه معني اين به شودمي داده توضيح مطلبي شود،مي شروع ١٤٤٦ بيت از كه اول دفتر مثنوي از قسمت اين در

 او و هستيم كائنات آن وجز هم ما. است الهي مشيت يا كل خرد زندگي، خرد نفوذ زير دائماً  كائنات احوال و اوضاع

 به ،نكنيم كارمان در اخالل و نبينيم ذهن هايپرده با ما اگر و .ماست احوال و اوضاع مراقب و است ما با هميشه

 و كنيم اخالل ذهني هايبينش با اگر ولي. پيوست خواهيم او به و شد خواهيم رها ذهني منِ  درگيريهاي از زودي

 زنده اين و كنيممي خودمان را اخالل اين بشويم، خارج شكر و صبر حالت از مرتب و نباشد خودمان روي مانحواس

  . هستيم خودمان مقصر و افتاد خواهد خيرتا به خدا نهايتبي به شدن

 باشيم، گوش و كنيم باز را فضا اگر و ؛كند كمك ما به خواهدمي خودش َدم و فَكان كُن و قضا قانون با دايماً  زندگي

. نشود عملي اصالً  شايد كار اين ،بدهيم جواب ذهن به و كنيم سوال اگر. شد خواهد سريعتر تحول اين نزنيم، حرف

 نپرسيد و شودمي باز جوري چه لگُ  اين كه نپرسيد شما كه گويدمي موالنا خوانم،مي برايتان كه بيتي تا چند اين در

 بدلمُ حضور نهايتبي به جوري چه ذهني من از شما كه نپرسيد و ؛شودمي بدلمُ عقيق به جوري چه خارا سنگ كه

 معطل را ما فقط كار اين بدهد، جواب تواندنمي بيندميميجس شياريه با ذهن چون را جوري چه اين. شد خواهيد

  .ذهن در كندمي تلف را ما وقت كند،مي

 گويدمي ،است اين هم سوالش كند،مي سوال دارد اميرالمؤمنين  خليفه از و آمده روم از ايفرستاده قسمت اين در و 

 در نهايتبي اين و زمين به آمده جوري چه خداست، امتداد كه چرا است، نهايتبي كه انسان يا روح اين كه

 يك اساس اين بر موالنا و ؟شد خواهد رها جوري چه محدوديت اين از اين و ؟شده جا جوري چه محدوديت

 :دهدمي توضيحاتي

   ١٤٤٦، بيت شماره اولمولوي، مثنوي، دفتر 

  زمين؟ در بيامد چون ،باال زِ  جانْ             َاميُراْلمؤمنين يا :گُفتش مرد
  فرم؟ به است آمده جوري چه خدا پيش از باال، از جان اميرالمؤمنين اي كه گفت است، واضح

   ١٤٤٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  َقَفص؟ در شُد چون اندازهبي مرغِ 
  َقَصص و خوانْد ُفسون جانْ، بر حَقْ :گفت

  اندازهبي هستيم، خدا جنس از و هستيم خدا امتداد كه شياريه صورت به ما يعني اندازهبي مرغ كه گويدمي و
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 گفت قفس؟ در شده جا جوري چه ذهني من در ديگر عبارت به تن محدوديت اين در هستيم، نهايتبي هستيم،

 ايقصهكه  گفته او به و داده، ياد او به چيزهايي گفته، چيزهايي يك خوانده، افسون جان گوش به خدا اينكه براي

  . برساني ثمر به بايد را قصه اين تو داري،

 موالنا و. بشوي زنده من به شيارانهه برگردي جهان از و جهان بروي بايد تو كه است اين قصه اين است، واضح و

 مگس، آن مثل زدم، مثال هم را تأويل كه تأويل، و ميجس شياريه اساس بر ما كه بگويد بيت چند اين در خواهدمي

  .كند زنداني ذهن در را ما هاسوال اين و بكنيم هاييسوال نبايد محدود عقل به توجه با

   ١٤٤٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  گوش و چَشم ندارد كان هاَعدَم بر
 جوش به آيدميهَ  خواَند، ُفسون چون

 جنس از نداشتيم، كه گوش و چشم بوديم، خودش جنس از يعني بوديم، عدم اول ما ها،عدم ها،عدم بر گويدمي

 چيزي چه برد،مي كار به كه است اصطالحاتي را هااين يا بخواند، وِرد بخواند، افسون گوشش به وقتي بوديم،ميفربي

 را من هستي، من جنس از تو پرسيده ما از خدا گويدمي اَلَست، پيمان و داريم اصطالحي يك خوانده، ما گوش به

 اين ،هستيم ذهن در كه االن و. هستيم تو جنس از چون. شناسيممي ببينيم را تو جا هر بله، گفتيم ما شناسي؟مي

 خوانَد، فُسون چون پس. شده چيره ما به ذهني هايعينك اين و شناسيمنمي را خدا ما آوريم،نمي جا به ما را پيمان

 ، جوش به آيدميهَ

   ١٤٤٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  وجود سويِ َزنَدمي مَُعلَّق خوش                 زود زودْ  هاعََدم او ُفسونِ از
 اين تمام در بكنيد، توجه. فرم جهان به آمديم كنانرقص فرمي،بي صورت به عدم، صورت به انسانها ما ما، يعني

 يعني ،نيستي ،عدم چيست، عدم بپرسيد نبايد شما .بدهيد انجام شما را ايمراقبه دادن گوش يك فقط هاصحبت

 به. است لق سوال اين و سخن اين اصالً ،؟هست چه عدم گوييدمي شما وقتي است، چيزنه نيست، چيز جنس از

 من كه بگوييد بخواهيد اگر افتيد،مي تله به دليل اين به و بشناسيد را عدم خواهيدمي شما كه كردن فكر وسيله

 سوال اين ،هست چه عدم اين شدم، جدا خدا از من و هستم ميفربي هستم، شياريه هستم، عدم جنس از بوخُ 

 گوش طوري همين پس ذهن، جهان در هم آن بدهد، جواب تواندمي چيزها به فقط ذهن اينكه براي .نكنيد را

 وجود، جهان به آمديم كنانرقص فرم،بي شياريه صورت به ما يعني، وجود سوي زندمي مَُعلَّق خوش.  كنيممي

  . نداشتيم عينك هنوز كه موقعي
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   ١٤٥٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  رانْد موجودْ  عََدم در َاسْبه دو زو      خواْند چو اَْفسوني موجوْد، بر باز

 شكم در شديم، زاييده مادرمان از كرديم، پيدا تن هم ،كرديم پيدا وجود و ذهن به آمديم آمديم، ما كه دوباره

 كرديم، درست را ذهني منِ بعداً هستيم، بچه اگر ،كندمي رشد دارد هم باز بيرون، آمديم ،ساختيمرا  مانتن مادرمان

  :گوييممي اوقات گاهي كه خواندمي افسون او وقتي كه است مهم خيلي اينجا حاال،

   ١٣٤٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي، 

 بپذير        َنَفْختُ ز رو ،دهدت جان او مِدَ

  علل موقوفِ  نه ست،فََيُكون ُكنْ او كارِ  
 را افسون اين هستيم، وضعيتي هر در ما، گوش به لحظه هر كه گويدمي موالنا دارد است، فكري علل هم علل اين و

 ذهني من حالت اين از شتابان، زود، يعني اسبه، دو نرويم، ذهن به نكنيم، قضاوت و نكنيم مقاومت اگر خواند،مي

 تن توي هنوز يعني داريم، وجود هنوز آنجا كه حالي در عدم، به يكتايي، فضاي به دوباره رويممي شويم،مي جدا

  . كنيممي زندگي وجود در كه هستيم عدم يك ما پس. هستيم

 همان. است عدم مانفرم انكار. فرم انكار عالوه به هستيم فرم ما گوييممي .كنيممي دائماً كه است تعريفي همان اين

 صورت زود و شتابان كار اين چرا. داريم جسم كه حالي در ايمشده زنده همين به بود، شده جدا زندگي از كه ميعد

 ذهن به و برسانيم صفر را قضاوت برسانيم، صفر به را مقاومت و كنيمنمي باز را فضا ما اينكه خاطر به گيرد؟نمي

 سوال خواهيدمي شما گويدمي پايين در و هست، هچ عدم اين كه كنيممي سوال مانذهن وسيله به مرتب و نرويم

 كه نيرويي همان است، فَكان كُن عهده به اين شود؟مي زنده جوري چه حضور شياريه به آدم ذهني من از كه كنيد

   .كندمي باز هم را شما آن ،كندمي باز را گل

 كه ذهن اصطالح به توي از را شما هم آن ،كندمي گوهر صدف توي در را قطره كه نيرويي ناهم ،البته زندمي مثال

 مطرح با ما و. كنيمي گير بپرسي. تو نپرس كند،مي خالص شياريه رودمي داردبرمي است خاصي شياريه يك

  :گويدمي را همين و. بگيرد صورت اين تبديل گذاريمنمي ذهني هاياستدالل و هاپرسش كردن

   ١٤٥١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  كرد خَنداْنش و ُگل گوشِ  در گفت
  كرد كانْش َعقيقِ  و سنگ با گفت 

   .گويدمي دارد را معاني همين بشود، مشخص است سخت ذره يك ادبياتش اگر ،خوانممي يواش يواش من
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  48صفحه: 

 ايجاد و بود سبزه و بود هرز علف از پوشيده ،زمين روي اول. كرد بازش و خواند را فسون همين گل گوش به گويدمي

  از نور كه خارا سنگ اينكه و است سبزه شدن زنده حضور به واقع در آمده وجود به سبزه از كه زمين روي در گل

 فَكان كُن كه است تحولي همين كار اين است، شفاف كه بشود عقيق به تبديل نيست، نور به شفاف شود،نمي رد آن

َسلسَبيل  البته كند،ميَسلسَبيل  صحبت وقتي َسلسَبيل، گذاردمي را اسمش پايين كه نيرو همين و. دهدمي انجام

 كند، كار گذاريمنمي قضاوت و مقاومت با ما را نيرو اين و كندمي تبديل كه نيرويي يعني است، بهشتي چشمه يك

  . شويممي درد دچار و كنيممي فلج

   ١٤٥٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  او ُشد جان تا آَيتي جسمْ، با گفت
 او شُد َرخشانْ  تا خورشيد، با گفت 

 زد، را مثالها آن. است انسان بر منطبق ولي انسان، از بيرون در كنيم معني توانيممي كه است درست را هااين

 شامل است، بدنش شامل انسان جسم ،خواند انسان جسم گوش به افسوني يك اي،نشانه يك آيتي، يك گويد،مي

 اين بشود، تسليم كند، باز را فضا و نرود ذهن به نكند، قضاوت و نكند ستيزه نكند، مقاومت اگر است، ذهنيش منِ

   .شودمي جان جسمش كه طوري به شنود،مي را آيت

 نيستيم، رخشان كه هستيم خورشيدي ما. كندمي خورشيد را او و شودمي خدا نهايتبي به تبديل ذهنيش منِ  يعني

 قضاوت اين بتوانيد شما اگر. كندمي كار قضا قانون با كه است فَكان كُن نيروي همان اين بگويد؟ گذاريممي بله؟

 داريد كنيد، باز فضا آن اطراف در و است خدا قضاوت كه بيفتد اتفاقي يك لحظه اين تا كنيد صفر را خودتان

  . كنيدمي رخشان را خورشيدتان و كنيدمي جان را تانجسم

   ١٤٥٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  َمخوف يْنكته َدمَد گوشش در باز،
  كُسوف صد ُافتَد خورشيد ُرخِ  در 

 خواندمي ترسناك نكته يك ما گوش در كنيم، ستيزه كنيم، مقاومت اگر تاباند،مي را ما خورشيد هاموقع بعضي يعني

 تبديل مثال از پس موالنا يعني. است انطباق قابل ما روي مستقيماً ابيات اين گيرد،مي را ما جلوي هاپرده دوباره و

 كندمي باز را گل وقتي كند؟مي باز را گل چيزي چه ،گل شدن باز خود يا سبزه و سرخ گل شدن باز و عقيق به سنگ

 مقاومت گل اين ولي جهان، آن به است ايدريچه يك انگار، دارد هم خوشي بوي يك ،است زيبا اين كه بينيممي
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  49صفحه: 

 گيرد،مي خورشيدمان اين شويم،مي كسوف دچار دوباره كنيم مقاومت اگر. زندمي مثال را هااين آري، كند،نمي

  . تابيمنمي ديگر

   ١٤٥٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  خوانْد؟ چه گويا آن اَبر، گوشِ  به تا
  رانْد َاْشك خود ديدة از َمشك چو كو 

 كندمي شروع موالنا، مثل شود،مي زنده او يه انسان وقتي است، انسان َكرَم ابر شبيه باردمي باران كه ابر كه گويدمي

 مثل انساني كه گويدمي انسان آن گوش به چيزي چه بارد،مي انسان يك طريق از خدا كََرم ابر يعني. گريستن به

 هم ما گوش به آيا گوشش؟ به گويدمي چه جهان، اين به ريزدمي آوردمي ور آن از را گوهرها اين مرتب موالنا

 خردمند را خودمان هستيم، تأويل هستيم، توجيه دچار ما اينكه براي كند؟نمي اثر چرا. لحظه هر گويدمي گويد؟مي

  . كنيممي ستيزه ما دانيم،مي ما دانيم،مي

 نيست، خودتان به شما حواس اصالً  شود،مي اعمال شما به درد از پر هايانسان مركز از ميمه نيروهاي گفت امروز

 كنيد،مي ستيزه چي به ببينيد باشد، خودتان به حواستان بايد اول بدهيد، تغيير را ديگران خواهيدمي هم شما

 فضاي يا هستيد ذهن در االن كنيد،مي قضاوت چرا كنيد،مي مقاومت چي مقابل در است، جوري چه االن وضعتان

 شياره اگر كه بگويد خواهدمي يواش يواش االنو  .شنويدنمي را افسون آن ،نكنيد باز را فضا اگر هستيد، شده باز

  . انساني هر در شنويم،مي را وحي آن كه شودمي ما دل به ياوحي بشويم

   ١٤٥٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  است خوانده چه حَق خاكْ  گوشِ  به تا
  است مانده خامُش و گشت مُراِقب كو 

 چيز هيچ و كندمي مراقبه خاك كه گفته چي خاك گوش به خدا كه بكنيد مليتا يك بفرماييد شما گويدمي

 را هاخاصيت همه ولي كندنمي صحبتي هيچ چيز، هيچ كه را زمين خاك را، زمين همين زندمي تمثيل گويد؟نمي

 مراقبه حال در هم ما خاك شودمي آيا. است مراقبه حال در پس كند،مي رشد فشانيميميتخ هر .خاك اين دارد

  . كنيم فضاگشايي توانيممي ما بله شناسيم؟مي راهي كنيم؟ خاموش را ذهن ما يعني باشد؟

 بكنيم؟ مراقبه توانيممي بيرون؟ پريممي جوري چه هستيم، آن مشغول االن ما كه فكرها هم سر پشت رشته اين از

 روي را توجهش نشود، بلعيده بيروني چيز يك وسيله به توجهش اينكه به است آگاه انسان كه است حالتي ،مراقبه
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  50صفحه: 

 گويدمي بكنيم؟، را كار اين توانيممي دزدد،نمي را توجهش بيرون از شدگي هويتهم هيچ يعني دارد،مي نگه خودش

  . گفته را همين هم ما به گفته چي هر خاك گوش به

   ١٤٥٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  است گفته مَُعمّا او گوشِ  به َحق        است آشفته او هرِكه َترَدُّد در

 چون است، آشفته هاشدگي هويتهم با درگيري در ذهن، فضاي در يعني ،دودلي و شك در كه كسي آن گويدمي

 قضاوت و مقاومت و ستيزه با و نيست وصل او به چون ندارد، يقين و بيندمي شدگي هويتهم هايعينك پشت از

 تو گويدمي است، اين معمايش واقع در و گفته معما يك او گوش به خدا ها،شدگي هويتهم اين اساس بر دارد، كار

 احوال و اوضاع اين براي را تو من كهميفهمي تو آيا هست؟ چي هااين و ذهن و تن اين معني الخرهاب ببينم بگو

 اگر گويد،مي پايين اگر، و است، من نهايتبي همين جوابش كني؟ حل توانيمي را معما اين نيافريدم، ذهن در خراب

  . گويدمي را همين بعدي هايبيت در. بروي َور كدام كه كنممي انتخاب تو براي من ،بدهي گوش تو

   ١٤٥٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  گُمان دو اَنْدَر َمْحبوَسش ُكند تا
  آن؟ ضِدِّ  خود يا گفت كو ُكنم كان

 االن ما در گمان دو اين اگر بكنم، را كار آن يا بكنم را كار اين بگويد كه بشود محبوس فكر دو يعني گمان، دو در كه

 من به فضاگشايي اين ،كنم باز را فضا يا كنم مقاومت ،بمانم ذهن تو من كه فكرمان آشفتگي اين با كه باشد اين

  .كندمي انتخاب او هم سر آخر كند،مي انتخاب خودش را اين گويدمي كند، كمك من به زندگي خرد كند، كمك

 كار دارد اوست است، ما با او كه رسيد خواهيم اينجا به ما سر آخر كه هستيم او با ما دايماً  كه بگويد خواهدمي

 قرآن آيه اين از موالنا اينكه ديگر، اين يعني تمَعيّ آمده، ما صورت به كه اوست كه بدانيم اگر واقعاً و. كندمي

 او اينكه محور و گرددمي آيه همين رو و دور قضيه اين. است شما با او ،باشيد جا هر شما گويدمي كندمي استفاده

 مگس صورت به من كه تأويلي اين پس مي گويد شود،مي زيادتر خودش به اعتمادش انسان هستيم، او ما و ماست

  .نبوده درست اينها كردم،مي خر بول اين اساس بر

   ١٤٥٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  َكنَف زان بَرگُزينَد را يك دو، زان           طَرَف يك يابد تَرجيح حَقْ، زِ  هم
 تسليم يا ذهن توي بماني كه دو نآ از ،كني انتخاب را كدام تو كندمي تعيين كه خداست اين دوباره كه گويدمي

  :كه گويدمي االن. كني انتخاب را كدام طرف آن از يعني. بشوي
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   ١٤٥٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 جان هوشِ  تََردُّد، در نخواهي گر

 جان گوشِ  اَنْدَر پَنبه اين َفشار َكم 
 ذهن در ما فعلي وضعيت اين فهميديم ما همه االن باشد، شك و رددتَ  در جان كه خواهينمي و فهميدي را اينها اگر

 اين ماست، كار ماست، فعل ،مدَ  به مدَ  هايهغصّ  اين توست فعل .شديممي اينطوري نبايد ما نيست، درستي وضعيت

 ،شودمي نوشته بد و نويسدمي لحظه اين در را ما زندگي خدا اينكه. ملَ القَ  فَّ جَ  قد معني بود اين، مدَ  به مدَ  هايهغصّ

 آمده وجود به تشخيص با آمده، وجود به شياريه با االن، داريم را قابليت آن و شياريه آن ما پس. ماست تقصير

  . بمانم خواهمنمي خدا با اتحاد عدم و شك در من كه بگوييم

 برحسب. نشنوم آن با مرتب يعني ،نچپانم جانم گوش در را ذهني من پنبه اين صورت اين در باشد اينطوري اگر گفت

 با ،لحظه آن در شده گشوده فضاي با ،كنم باز را فضا بينم،نمي او ديد با ،بمانم ذهن در خواهمنمي اگر. نبينم او ديد

 ،انتخاب اين. كند انتخاب او بگذارم تا ،كن چكار بگويد من به او تا ،بشنوم هم را آن فسون تا ببينم شياريه عينك

 بگوييم هم را اين و برويم ور كدام بفهميم كه بيندازد ما دل به بگويد، ما گوش به چيزي يك بايد او. ماست انتخاب

 خيلي اينها بينيدمي. بدهند نشان بيرون از توانندنمي ديگران. كند پيدا را راه خودش درون، در بايد هركسي كه

  .هاصحبت اين است ظريف و دقيق

   ١٤٦٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  را فاش و رَْمز ِاْدراكْ ُكني تا                 را مُعّماهاش آن فَْهم كُني تا

 را چيزي چه كه دهدمي نشان ما به لحظه هر. كني فهم توانيمي را آن معماهاي صورت اين در ،كني باز را فضا اگر

  .هست چه بيرون در و درون در اين اثر كه ببيني و. بيندازي كني شناسايي بايد

   ٢٤٦٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  المكان و مكان اندر دويممي  كانفَنكُ  كمِحُ  هايچوگان پيش
 اينها شود،مي چه بيرون در شده باز درون اين انعكاس و شودمي باز ما درون چقدر يعني بيرون، ،فاش ؛المكان ،رمز

 ،است بزرگ معماي يك بشويم؟ متوجه ما خواهدمي زندگي لحظه اين را معمايي چه. بفهميم توانيممي قشنگ ما را

 نهايتبي به بشوي، زنده من به كني، رها بايد را اين كه است اين اشمعني هستي آن توي تو كه چيزي اين گويدمي

 كه كني چكار گويممي من نزني حرف تو اگر ،تو گوش به ،لحظه به لحظه مرتب هم باز من جوري؟چه ولي. من

  :گويدمي دارد ببينيد. را پنهانش هم و را آشكارش هم. كني حل توانيمي تو مرا معماهاي
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   ١٤٦١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  جان گوشِ  گردد َوحيْ  َمحلِّ  پس
  َنهان حِسْ  از گفتني بْوَد؟ ِچه َوحي

 را فضا شما اگر كه اندازدمي ما درون به لحظه به لحظه آن يعني. شودمي خدا وحي محل ما جان گوش ما، مركز پس

 خواهممي من را چيزي چه بيندازي؟ بايد را دردي چه بيندازي؟ و ببيني بايد االن كه ستچه ه كه داريد نگه گشوده

  . است وحي اسمش اين چيست؟ درون در ،چيست بيرون در اين اثر كني؟ شناسايي االن تو

. بيايد ديگر جاي يك از نيايد، ذهن و حس پنج از يعني نيايد، حس از كه است آن وحي چيست؟ وحي گويدمي

. بكنم را كار اين بايد من آمد؟ كجا از اين بگوييد دلتان به بيايد چيزييك دفعه يك كنيد باز را فضا شما شودمي

 دفعه يك بود، خاموش ذهن داشتيد، نگه باز كرديد باز را فضا همين فكر، اين. نيامد بيرون از آمد؟ كجا از فكر اين

  .است وحي اسمش اين. آمد شما دل به

   ١٤٦٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 است ِحس اين ُجز جاْن، چَشمِ  و جان گوشِ 

 است مُْفلِس زين ظَْن، گوشِ  و عقل گوشِ 
 ظاهري شنيدن و ديدن مثل حس تا پنج و ذهني من اين از غير خدا امتداد يا ما روح ما، شياريه آن گوش گويدمي

 گفت كه است ميجس شياريه اين ،است ذهني من مفلس اين از ما فكري گوش و ذهني من عقل گوش اين. ماست

 به راجع هم اين. ايمنشسته كاه رپَ روي كه هستيم مگسي درست كنيم توجه اين به ما اگر و .است خر بول مثل اين

  :گويدمي. است وحي

   ٢٢٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  َصواب عينِ بَُود ،فرمايد چه هر           جواب و وحي او يابد حق از آنكه

 به. شودمي پيغمبران به فقط وحي بگوييد نبايد شما ،بشود وحي مركزش به و كند باز را فضا هركسي ،دانيدمي شما

 آنور از. آيدمي آنور از هاپيغام اين. آيدمي پيغام باشد، فضاگشايي ،باشد تسليم حالت در اگر آنور از كسي هر مركز

 ديگر كسان بشود، رها ذهني من از خدا كمك وسيله به بايد هركسي گوييممي كنيم؟ پيدا نجات جوري چه ما نيايد

 ذهني من جنس ازكه  فهميممي ما .كنندمي مرتعش زندگي به را ما ،اندزنده زندگي به كه هاييانسان بله،. توانندنمي

 يعني. گيريممي را هاپيغام اين ما و فرستدمي پيغام ما به مرتب كه است زندگي اين درون، از هم باز ولي. نيستيم

  . كنيم كمك خودمان به بايد خودمان
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  53صفحه: 

 فكرهاي بايد شما. كند كمك ما به بايد ديگر يكي كنيممي فكر كه ماست گدايي حالت همين ما اشكاالت از يكي

 فكر كه شده چيره ما به تقليد اين اينقدر. كنيد توليد خودتان را خودتان عمل. كنيد توليد خودتان را خودتان

 ولي. بگيريد ياد يكي از را بيزينسي يك مثالً  كنيد تقليد توانيدمي شما. كرد تقليد شودمي هم خدا كار در كنيممي

  .افتيدمي گير بدتر تقليد با. بشويد خارج ذهني من بند از تقليد با توانيدنمي

   ٢٢٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  صَواب عينِ بَُود فرمايد، چه هر            جواب و وحي او يابد حق از آنكه

  :گويدمي. است اول دفتر از هم باز است، جالب خيلي بيت اين دوباره. است مشخص

  ٣٥٧٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 او مأمور درون، از حِّسي پنج               او َميسور برون، از ّسيحِ  پنج
 جاي خيلي ما مركز اين. ماست مركز ماست، دل اختيار در ما بيرون حس پنج اين گويدمي. است دل به مربوط

. است آن اختيار در ما هاياندام تمام و ما حس پنج و ما ذهن اين ،باشد ما مركز در هرچه. است غريبي و عجيب

 كينه باشد، رنجش آدم مركز در شودمي كنيد نگاه شما. داريم درد مركزمان در اينكه براي شويم؟مي مريض ما چرا

 مركز اين از كه تشعشعاتي اين شما نظر به اين آخر باشد، خشم باشد، ترس باشد، گرفتاري باشد، حسادت باشد،

   كند؟نمي خراب را بدن اين بيرون آيدمي

 را مركز همان عالوه، به. كندمي كنترل را تانفكر و هاحس و اعضا تمام ،هست چه هر مركزتان در گويدمي موالنا

 روي خودكار طور به اين يعني شود؟نمي يا شودمي درست اين گويندمي كه هستند اين مامور هم ديگر حس تا پنج

 مركزمان هم ما. ما مركز به كنندمي نگاه دارند مامور تا پنج اين كه بفهمد بايد هركسي پس. شده گذاشته هركسي

  . باشد خواهدمي هرجور ايمكرده ول را

 دارد هست چه هر اين عالوه به و ؛شودمي جوري چه اين كه اندايستاده اين سر مامور تا پنج اينكه به توجه بدون

 كند،مي خراب بيرون در را ما كار. كندمي خراب دارد را چيز همه باشد خراب اگر و كندمي كنترل را ما اعضاي تمام

 توجه. كندمي خراب را ما روابط كند،مي خراب را ما فكر كند،مي خراب را ما بدن كند،مي خراب را ما بيزينس

 كنيدمي شروع ،بنديدمي شود،مي وحي مركز ،كنيدمي باز را فضا. بگيريد ياد را اين شما ،بيت يك همين كنيد؟مي

  .كنيدمي خراب را چيزتان همه مقاومت، و ستيزه به

  .گويدمي بيت همين 
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  ١٤٦٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  كرد َصبربي را عشق َجبْرَم لْفظِ
  كرد َجبر َحْبسِ نيست، عاشق نِكهآ و

 رها را ذهني من اين بايد كه شودمي متوجه صورت اين در شنودمي را جبر وقتي باشد عاشق كسي اگر گويدمي

 را كار اين شودنمي است، جبر اين گويدمي اينكه براي بشود، يكي خدا با بشود، زنده زندگي به برود سريع كند،

 فضا كه اياندازه به كند،مي باز فضا كه هم كسي كنيد توجه ،هشد زنده زندگي به كه انساني كه گويدمي موالنا .نكرد

 ديد با هستيم، خدا جنس از كنيم،مي باز فضا كه اياندازه به است، عاشق پس است، زنده زندگي به ،كندمي باز

   بينيم.مي هشياري

 من كه كسي اما است. فضاگشايي همين هم راه داريم، راه ما نيستيم، بيچاره ما كه بدانيد را اين شما كه است مهم

 را جبر صورت اين در نيست، عاشق يعني شود،مي بلند لحظه هر و ندارد خبر تسليم و فضاگشايي از و است ذهني

 را او كه هست شده هويتهم هايعينك اين و شود،نمي گويدمي شده؟ چي نتيجه در و كرده زنداني ذهنش در

  .كنندمي ناتوانش و دارندمي نگاه ذهنش در را او كو؟ كو؟ كو؟ گويندمي آنها از كدام هر و كند،مي كنترل

 نيروي است، كانفَ نكُ  جبرش است، زنده زندگي به كه كسي جبر، يكي آن جبر، اين كه بگويد خواهدمي االن و

االن  اين، كه است اين سوالش دهد.مي ششكِ كند،مي سوال نيست عاشق كه كسي .است زندگي كننده متحول

 جاي به كه است ياماهي عين شود؟مي گوهر جوري چه صدف داخل در باران قطره اين بدهد، توضيح خواهدمي

 ما لحظه ايندر  يعني ؛ذهن به رودمي كنند؟مي شنا جوري چه كجاست؟ دريا چيست؟ دريا پرسد،مي دريا در شنا

 مربوط هم باز هم اين بله، نكنيد؟ سوال گوييممي چرا نكنيم، سوال و نبينيم ذهني هايعينك با اگر هستيم، او با

  :گويدمي است، جبر به

  ٩٧٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  َوبال اي ؟حق از رباييم؟بِ هكِ  از        حالمُ  اي ؟خود از بگريزيم؟ هكِ  از

 كند،مي زندگي ذهن در و ذهني من به رودمي كسي هر خودمان، از گريزيم؟مي كي از ،ذهني من به رويممي وقتي ما

 و هستيم خداييت همان كه شويم،مي خودمان خودمان شويم،مي زنده او نهايتبي به ما وقتي گريخته، خودش از

 بگوييم، خواهيممي اگر را خاص آدمهاي جبر و پذيردنمي را عامه جبر كه كسي بنابراين است، محال خود از گريختن

 جنس از باشم، خدائيتم جنس از باشم، خودم جنس از بايد سريعتر چه هر من ويدگمي پذيرد،مي را عاشق جبر

 كه آنهايي نم؟كمي سوال اينقدر چرا كنم؟مي معطل اينقدر چرا كنم؟مي دارم چكار ذهن در من باشم، نهايتبي
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 دارند، زياد سواد كه آنهايي ندارند، هم زيادي سواد هستند، شما بين همين اند،شده زنده زندگي به نكردند سوال

 فضاي به رفت شودمي جوري چه ذهن از گيرد؟مي صورت جوري چه تحول اين شود؟مي جوري چه پرسند،ميهِي 

  يم.دزديد چيزي خدا از رنجيديم، ما، گرفتيم كه دردهايي اين يكتايي؟

 خواهيمي يعني بدزدي، او از اگر است، نهايتبي كه خدا كني، زندگي دهد،مي زندگي تو به لحظه هر كه خدا ويدگمي

 ما دزديديم را زندگي چرا ي؟دزديد چرا نيست؟ فراواني نهايتبي هم خدا نيستي؟ نهايتبي جنس از تو كه بگويي

 از بفهم، را اين گويدمي جبر است؟ عذاب اين است، بدبختي اين دانيمنمي چرا داشتيم، نگاه نجشر صورته ب

   كنيم. فرار توانيمنمي خودمان

 بدزديم، زندگي از را زندگي توانيمنمي برنجيم، توانيمنمي كنيم، فرار توانيمنمي هستيم، لحظه اين جنس از خودمان

 من كارهاي دزديديم. ما است، افتاده تله به زندگي رنجش اين توي چون است، من مال اين بگوييم بدزديم خدا از

 رنجشهايتان همه خواهيدنمي شنويد،مي را حرفها اين شما نفهميديم. ما آورده، ما سر را بالهااين  ينيد؟بمي را ذهني

 جهان از را تانتوقعات خواهيدنمي بيندازيد؟ را تانخشم خواهيدنمي بيندازيد؟ را تانكينه خواهيدنمي بيندازيد؟ را

   ايد؟شده هويتهم چرا وگرنه مردم، از خواهيدمي چيزي برسانيد؟ صفر به بيرون

 خدا چرا ايد؟گذاشته اينجا را چيزي يك ايدگرفته چه براي هست، هم هاشدگي هويتهم به معطوف باييم،ِبر كي از

 اين چيزي، ، چه يكدرد چه شويم،مي هويتهم آن با يا دزديممي چه هر گويد.مي ايشانگويد، مي گذاريدنمي را

 نخواهيم بخير عاقبت يعني عاقبت، سوء يعني وَبال است، وَبال است، گرفتاري و بدبختي و عذاب اين اينجا، افتدمي

   كرد، خواهد اذيت را ما و ماند خواهد اينجا اين شد،

  

یان    ھارم *** ت*** 
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  :گويدمي بله،

  ١٤٦٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  نيست َجبْر و است حَق با مَعيَّت اين،
  نيست ابر اين است، َمهْ َتجّليِّ  اين

 كرده، درست ذهني من دارد است خودش كند،مي را كارها اين دارد است خودش اين كه گويدمي كنيد توجه

 يكي خدا با رودمي عجله با است عاشق كسي هر اگر گفت است يادتان و كند،مي آزاد دارد را خودش ،خودش

 گويد،مي را خودش خدا نيست، جبر اصالً  اين هستيد، شياريه يك فقط شما نيستيد، هم شما گويدمي .شودمي

   هستيم؟ كاره چه ما قضا، و كانفَ نكُ و مشّيت اساس بر كندمي كار دارد خودش

 يعني نيست. ابر اصالً  اين كند،مي طلوع دارد ماه صورته ب ما در خدا كند،مي طلوع دارد كه است ماه اين ضمن در

 داشتيد؟ نگاه دگرفتي چرا شما عقب، كشدمي را خودش دارد خودش ساخته، ذهني من نام به ابري يك آمده خودش

 خدا پرسيدمي شما اين؟ شودمي چطوري گوييدمي و كنيدمي قضاوت كنيد،مي ستيزه كنيد،مي مقاومت چه براي

  :هست آيه همين بله و گويد،مي را اين دارد پرسيد؟مي چرا كند؟مي آزاد را خودش هاشدگي هويتهم از جوري چه

   ٤ آيه ،)٥٧(حديد  سوره كريم، قرآن

......

  » .باشید که جا هر مشاست، با او «
 چيست؟ اشمعني اين باشيد، جا هر شماست خود او بلكهگردد اين قضايا، حول و حوش محور همين آيه دارد مي

 چيست؟ تعبيرها اين چيست؟ ذهني من اين ندارد، وجود شمايي اگر پس .ندارد وجود شمايي كه است اين اشمعني

 يا و خود به اعتماد ما چرا پس كندمي كار دارد ما طريق از خدا اگر است؟ كم اينقدر خودمان به ماناحترام چرا و

 انسان اينكه كه. نيستيم ذهني من اين كه ما نداريم؟ قبول را خودمان چرا نداريم؟ نفسه ب اعتماد ميبگوي حاال

  :گويدمي حاال نيست، جبر اين بكند، خواهدمي كاري هر را امتدادش خدا بگذارد يعني بشود، خودش

  ١٤٦٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  بَصَر دلْ  در شانْبُگْشاد خدا كه        پسر اي ِشناسَند ايشان را بْرجَ 
 دلشان چشم و برداشته دلش از را شدگي هويتهم هايعينك اين خدا كه پسر اي شناسدمي كسي را جبر گويدمي

 و كندمي فكر هاشدگي هويتهم اين با دارد، ذهني من كه كسي هر يعني .چه هست جبر دانندمي آنها كرده، باز را

  .بشناسد تواندنمي او كند،مي سوال كند،مي تأويل
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  ١٤٦٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 فاش گشت ايشان بر آينده غيبِ

 الش گشت ايشانْ پيشِ  ماضي، ِذْكرِ
 ،لحظه اين هم صورت اين در بينند،نمي هاشدگي هويتهم حسب بر ديگر شده، باز دلشان چشم كه آنهايي گويدمي

 و كند،مي تغيير جوري چه هايتعوض اين بدنشان، اين كه بينندمي چون بينند،مي را آينده اند،زنده لحظه اين به

 زمان در ديگر اينها و شود،مي زياد دارد عمقشان شوند،مي آزاد يواش يواش شوند،مي آزاد دارند كه دانندمي

 زمان در اينها ديگر معدوم، يعني الش شده، معدوم يعني شده، ال شانپيش روانشناختي زمان آن بنابراين نيستند.

 پس دارند، قبول را تغيير كنند،مي تغيير چيزها چيست، زمان گذشت كه دانندمي و اند،زنده لحظه اين در نيستند،

 لحظه اين در نيستند، زمان در يعني نيستند، هويتهم بينيپيش اين با منتها كنند، بينيپيش وانندتمي هم را آينده

  :گويدمي حاال هستند،

  ١٤٦٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 است ديگر ايشان َجبْرِ  و اختيار

 است گوهر ها،َصدَف اَْندَر هاقَطره
 هويتهم حسب بر كه نيست مردم عامه جبر مثل است، ديگر جور يك آدمها جور اين جبر و اختيار گويدمي

 هستند، خدا امتداد كه دانندنمي ندارند، قبول را تغيير توانيم،نمي گويندمي و كنندمي قضاوت و بينندمي هاشدگي

 كنند. عوض توانندنمي هم را ديدشان و هستند هويتهم آنها با بينند،مي را هاگرفتاري بينند،مي را ذهني من همين

 شدني، درست وضعيت اين است، ثابت من وضعيت هست، كي تقصير و شودنمي گويندمي كه هستند هم الگويي يك

  است. آنها جبر اين نيست، دادني تغيير

 و اختيار و شود،مي گوهر صدف درون در است، آب بيرون در قطره گويدمي زند،مي را هاقطره همان مثال دارد اما

  .كندمي باز را فضا فقط چگونه، كندنمي را سوال اين وجه هيچ به بصير انسانهاي جبر

  ١٤٦٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 بزرگ و خُرد َقطره ،بيرون هست

 تُرگسِ  و است ُخرد دُرِّ  آن َصدَف، در
 بزرگيش و ُخرد بيرون، در باشد قطره كسي يك اگر بنابراين پس دارد، وجود بزرگ و خرد هايقطره بيرون گويدمي

 هابعضي حضور شياريه اين كه بيندمي را حضور شياريه يعني رّ دُ  هايقطره صدف در اما بيند،مي ذهني من با را
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  58صفحه: 

 موالنا اينجا در .دارد وجود رگتُسِ هم و خُرد هم و است ُخرد بنابراين هستند، عميق كمتر هابعضي هستند، عميق

 را فضا دائماً  باشد، روشن كسي اگر د،نكننمي را سوال اين موقع هيچ روشن انسانهاي اختيار و جبر اين كه گويدمي

 و كند،مين مقايسه و كند كار خودش روي زندگي كننده تبديل نيروي گذاردمي كند،نمي قضاوت و كندمي باز

 خون اين كه پرسدمين يكي كه گويدمي هم باز .زندمي ديگر مثال االن و گيرد،مي صورت دارد جوري چه پرسدمين

 بفهميم، توانيممين ما را كننده تبديل اين اينكه براي شد؟ تبديل مُشك به آهو ناف در جوري چه بود، آهو خون بود،

  .كند كار كانفَ نكُ  بگذاريد شد، خواهيد تبديل جوري چه نكنيد سوال شما كه بفهمد بيايد خواهدمي اشهمه

  ١٤٧٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 هاُمشك َدروْنشان و خون بُرونْ  از             را قوم آن است آهو نافِ  طبْعِ
 يعني است، خون بيرون در كه دارند را آهو ناف خاصيت كنند،مي باز را فضا كه عاشقان يعني ها،قوم اين گويدمي

 اين، شودمي انجام جوري چه كنيد سوال خواهيدمي شما حاال كند.مي مُشك به تبديل را بيروني خون آهو ناف

 چند ذهن، به بردمي را شما سوال جواب و كنيد پيدا را جوابش توانيدمين را، سوال اين نكنيد كه بگويد خواهدمي

  .كند متحول را شما كانفَ نكُ بدهيد اجازه شما تا زندمي مثال تا

  ١٤٧١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 بَُود خون بيرونْ  مايه، كين مگو تو

 شود؟ چون ُمشكي ناْف، در َرَود چون
 از پر االن من شود،مي شكمُ  جوري چه رودمي ناف در وقتي بود، خون بيرون مايه اين كه نپرس نكن، را سوال اين

 اشهمه لطافت، اشهمه عشق، شك،مُ اشهمه شوممي يكتايي فضاي بروم اگر هستم، شدگي هويتهم از پر دردم،

 گويدمي بشود، آنطوري تبديل من مثل بدي آدم كه است ممكنطور چ آخر زند.مي  حرف من طريق از خدا خرد،

  .شودمي نكن، را سوال اين

  ١٤٧٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 مُْحتَقَر بُد بُرون ِمس، كين مگو تو

 ُگَهر؟ گيرد چون ،اِْكسير دلِ  در
 طال به تبديل جوري چه را حقير مس اين اكسير گويدمي .شودمي طال يا گوهر به تبديل اكسير اثر در هم مس

  :دهدمي توضيح خودش كند،مي نپرس، كند،مي گوهر كند،مي
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  59صفحه: 

  ١٤٧٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 َجالل نورِ  شُد رفت، َدريشان چون              خَيال ُبد تو در َجبْرْ  و اختيار
 هست، شده هويتهم هايعينك اين طريق از هم فكر و است فكر جنس از است، فكر فقط ذهني من جبر و اختيار

 ،يباش اينطوري ،يباش اينطوري بايد كه بينيممي كه اجبارهايي و بينيممي ذهنمان وسيلهه ب ما كه اختياري آن پس

 لحظه اين اتفاق پذيرش ما براي كار بهترين ،كه است واهي چيزهاي جنس از اينها .نيست درست كدام هيچ اينها

 ذهني من و جلو رودمي دارد هم سر پشت فكر كه ايرشته اين از بيرون به پريدن جوري يك است، تسليم يا است،

   كند.مي درست را

 بيرون رشته اين از بيندازد را ما است ممكن مانَنفَس روي تمركز و عميق نفس تنفسي. يك يمراقبه اوقات گاهي

   است. مراقبه هم اينها موالنا، و حافظ شعرهاي اين خواندن يا لحظه، يك براي شديم، شياريه جنس از كه ببينيم و

 .شودمي منفصل ،هآمدمي هم سر پشت كه فكر اين جايي يك آورد.مي پايين را فكر سرعت كه است كاري مراقبه

 عادت عنوانه ب را اين باشيد مواظب گفت موالنا البته است، مراقبه هم اين ،خوانيممي را هاغزل اين وقتي بينيدمي

 زندگي مزه دهدمي نشان شما به دارد كند،مي باز را فضا دارد موقت وسيله عنوان به اين نكنيد. را كار اين گور لب تا

  .چه هست

 .خداست نور كندمي باز را فضا كه عاشق انسان در ولي است، خيال دارد ذهني من كه انساني در جبر و اختيار پس

 كند، كار كانفَ نكُ  گذاردمي شود،مي تسليم و خدا شّيتمَ  به سپاردمي را كارها همه است، عاشق كه كسي آن يعني

 ايزدي خرد مسير مقاومتش هم دائماً  و كند،مي ستيزه كند،مي مقاومت هِي شود،مين اين شود،مي اين نه، يكي اين

  كنيد؟مي توجه بسته، را

 كه جا هر بخوانيم، را موالنا همين را، بزرگان حرف كرديم، گير ذهن در ما، هستيم اينطوري وقتي كار بهترين 

 اين شود،مين آن شود،مين است، اجباري اين كرد، اختيار شودمين را اينها كه، آنجا به رسيد ذهنمان بينيممي

 كنيد؟مي توجه كنيم، رها را خودمان قضاوت كنيم، رها را خودمان حرف اصالً كنيد، گوش بزرگان حرف به شود،مين

  باشيم. ساكت كنيم، عمل فعالً بگيريم را آنها حرف ما آيندمي بزرگان وقتي

  .است ذهني من اختيار و جبر همين به مربوط كه بخوانيم هم را بيت دو اين بله،
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  60صفحه: 

  ٦٣٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  عيان بينيميه را خود قدرت       بدان تستَ اَ  ميل كه كاري آن هر در
 ما مركز در كه كندمي تعيين ما حرص كنند،مي تعيين هاشدگي هويتهم هم، را ما ميل است، اينطوري ذهني من

 را خود قدرت دنبالش، رويممي شود،مي گوييممي هستيم، قدرتمند آن، به داريم ميل كه كاري هر در هست،

  .عيان بينيميه

  ٦٣٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  خواست و نيست ميلت كه كاري آن هر در
  خداست از كين ،شدي جبري آن اندر

 را هاشدگي هويتهم يعني خواهي،مين و كشدمين ميلت دهد،مين اجازه هايتشدگي هويتهم ميل كه را كاري هر

 خدا خواست؟ خدا بشود، اينطوري خواست خدا ،ديگر مسته مجبور يا نيست، آنها حفظ جهت در كند،مين اضافه

  .مثنوي يكي آن به برگشتيم خواست. خدا گوييمي تو نخواست.

  ١٤٧٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 شاد روحِ  او شود مَردم تَنِ  در     َجماد آن باشد ست،ُسفره در چو نان،
 جامد هست، سفره در غذا هست، سفره در نان وقتي گويدمي بفهميم، خوب ما كه زندمي ديگر مثال يك دوباره

 حال و شود،مي انرژي به تبديل شود،مي شاد روح به تبديل شود،مي هضم اين خورند،مي را اين مردم وقتي است،

  كند؟مي تبديل را اين چيزي چه كند،مي خوب را ما

  ١٤٧٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 سَْلَسبيل از ُكند جان ُمْسَتحيلَش      ُمْسَتحيل نگردد سُفْره دلِ  در
 تبديل كنيم، هضم را اين بخوريم، بايد را اين شود،مين دگرگون غذا يا نان اين كه باشد سفره در اين اگر گويدمي

 اگر ميريم،مي نخوريم بشود، مصرف ما در خالصه بشود، زنده ما جان و بشود، فكر به تبديل انرژي بشود، انرژي به

 نكُ نيروي از ما، جان كند؟مي دگرگون را غذا آن چيزي چه دهد،مين رخ او در دگرگوني اين كه باشد سفره در

آيد و متحول از آنور مي كه است نيرويي همين كردم عرض بيللسَسَ  شود،مي و بشو گويدمي او اينكه از كان،فَ

  كند و مال من ذهني نيست، مال اين جهان نيست، درست است؟مي

  ١٤٧٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  جان جانِ  آن ُقوَّتِ باشد چه تا        خوانراستْ اي اينْ است، جان قوَّتِ 

  خوان هستيم؟ خواند. ما راستخوان كسي كه درست ميراستگويد اين جان ما اين قدر خاصيت دارد، اي دانا، مي
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  61صفحه: 

خواند بايد به زندگي زنده شود، از جنس زندگي باشد، از جنس خدا باشد، هر چه هر كسي خودش را راست مي

به هر  ،خوانيم. حاالما خودمان را هر لحظه غلط ميما البته راست خوان نيستيم؛ زودتر به بينهايت او زنده بشود. 

كند، ببينيد كه قوت خوان هستي، خوب دقت كن، جان ما غذا را به انرژي تبديل ميگويد اي تو كه راستحال مي

خواهد تواند بكند. در بيت بعدي ميجانِ جان يعني خدا اگر اجازه بدهي كُن فَكان كار كند، او چكار مي آن جانِ جان،

  دهد كه از جنس چه هستي. ذهني را. به تو نشان ميكند، من بگويد كه او همين ماه را پاره مي

  ١٤٧٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 كان و َبحْر با را كوه شِكافَدمي          جان عقل و با آدميْ  پاره گوشت
 سنگ دارد،برمي تبر دارد،مي بر را كلنگ اينكه براي شكافد،مي را سنگ جانش، و عقل با آدمي بدن همين گويدمي

  اما، شكافد،مي را

  ١٤٧٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 زوِر جاِن جانْ در ِانْشَقَّ اْلَقمَر                  زوِر جاِن كوه َكنْ َشقِّ حََجر
 ذهني من ماه خدا زور و شكافدمي را سنگ كه اينست دارد، فرهاد به اياشاره هم شايد كَننده، كوه جان زور پس

 زنده نيروي نيايد، َفكان ُكن آن و نكنيم باز را فضا و نشويم تسليم ما اگر كه بگويد خواهدمي يعني شكافد.مي را

 و آيدمي رنورپُ آيد ومي زيبا نظرمان به اينقدر كه را ذهن ماه اين توانيمنمي ما نيايد، كننده متحول نيايد، كننده

 به را خدا و بينيممي هاعينك اين پشت از كه زماني تا يم.ببر بين از را روانشناختي زمان اين و ذهن در استقرار اين

 گرفت، نخواهد صورت موضوع اين بشناسيم، فكرمان با را خودمان ،بشناسيم مانفكر با بخواهيم و دربياوريم فكر

 يعني شود،مي نيم دو ذهني من چهارده شب ماه كه هست ذهن كردن خاموش و شده گشوده فضاي اثر در فقط

  .دهدمي نشان ما به را خودش لحظه اين و شودمي جدا آينده از گذشته

  ١٤٧٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

 تازتُرك آرَدسويِ عرْش به جان               گر گشايد دل، سَر انبان راز
 را، راز جوال آن رسَ ما مركز طريق از زندگي و بشود باز فكر دو بين فاصله و بشود نصف ماه اين كه بدهيد اجازه اگر

 فوراً  يعني عرش، سوي به كندمي پروازفوراً  ذهن در افتاده تله به جان اين ند،بك باز براي ما را يكتايي فضاي درِ

  شود.مي يكي او با و خدا هب پيونددمي بارهود شود،مي نهايتبي

 آن مانده بيت چند كه كرده، تفسير جور چند را ،باشيد جا هرشما  ،شماست با خدا آيه اين موالنا بدهيد، اجازه بله،

  :باشيد داشته بخوانم، برايتان هم را
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  62صفحه: 

   ٤ آيه ،)٥٧(حديد  سوره كريم، قرآن

: …... 

 هر کجا باشید او با مشاست.…

  :گويدمي

  ١٥٠٩، بيت شماره اولمولوي، مثنوي، دفتر 

 ما از آن قِّصه بُرون، خود ِكي ُشديم؟                به ِقّصه آمديمبار ديگر ما 
 كه، دهدمي جواب خودش بعد ولي باشيد، جا هر ماست، با خدا كه بدهيم توضيح اينكه سر آمديم، بارهود گويدمي

 بوده، او هميشه كه. نبوديم بيرون كند،مي تعيين او هميشه ماست، با او اينكه و تشيّمَ حيطه از موقع هيچ اصالً ما

 او هميشه ولي ،كنيممي توجه ما االن كه است درست گويدمي .گويدمي چه كنيدمي توجه كرده، تعيين او را كارها

 او كرديم، خودمان كار در خرابكاري كرديم، مزاحمت ايجاد فقط ما بوديم، خبربي ما اگر كرده. را كارها كه بوده

 ماست، كار در هميشه او ،بوديم خبربي خيلي كرديم،مي توجه بايد كه دهدمي نشان اين و بوده ما كار در هميشه

  :گويدمي االن .كنيممي خرابكاري باشيم خبربي اگر هم ما و دهدمي انجام او را كارها باشيم جا هر

  ١٥١٠، بيت شماره اولمولوي، مثنوي، دفتر 

 به ِعلْم آييم، آن ايوانِ اوستَوْر          گر به َجْهل آييم، آن زنداِن اوست
 به يم،بياي علم به اگر هستيم، او زندان در ذهني، من جهل به برويم اگر گويدمي ديگر، خواهدنمي تفسير واقعاً  اينها

  .كنيممي نگاه داريم او ايوان از ايوانش، به برده را ما پس ،بده ما به علم بگوييم تو بشويم، زنده او

  ١٥١١، بيت شماره اولمولوي، مثنوي، دفتر 

 َوْر به بيداري، به َدستانِ ِوْييم                 وْر به خواب آييم، َمستانِ ِويْيم
 فكر به حضور، خواب از بشويم بيدار اگر شويم،مي مست او به برويم، حضور خواب به اگر كنيم، معني اينطوري حاال

 بيدار بگيريم، ذهني من حيله اصطالح به معني به  اينجا در توانيممي را دستان يم،اوي دستان در بارهود برويم،

  .كندمي كار دارد او يعني ،بگيريم دست اين يا م،او هستي دستان در بارهود باشيم، ذهن در و بشويم

  ١٥١٢، بيت شماره اولمولوي، مثنوي، دفتر 

 ايمزمانْ بَرِق وِيْ َوْر ِبَخنديم، آن               ايموْر ِبگِرييم، ابرِ پُر زَْرِق ِويْ
 اگر هستيم، او شكوه و جاللاز  رپُ  ابر صورت اين در جهان، اين بهبياوريم  را خرد مرتب يعني كنيم، گريه اگر

  .خنددمي دارد او هم باز موقع آن بخنديم،
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  63صفحه: 

   ٤٣ آيه ،)٥٣( نجم سوره كريم، قرآن

 »گرياند.خنداند و مىمىو اوست كه «

  .است مطلب همين به مربوط و نآقر آيه هم اين

  ١٥١٣، بيت شماره اولمولوي، مثنوي، دفتر 

 وْر به َخشم و جنگ، عكِس َقهْرِ اوست

 َوْر به صُلح و عُْذر، عكِس ِمهْرِ اوست
 استغفار و يمبياي صلح به اگر دهيم،مي نشان داريم را او قهر اينصورت در يم،بياي جنگ به و بشويم خشمگين اگر

  .رسانيممي ظهور به را او مهر انعكاس داريم يم،بياي عذر به ،كنيم

  ١٥١٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت شماره 

  هيچ ْ چون اَِلْف، او خود چه دارد؟ هيچ      پيچ؟ پيچ جهانِ اندر ايم كي ما
 الف يك مثل ما ؟واقعاً  هستيم يك ما دهد،مي نشان ذهن كه جهان اين  و پيچ در پيچ جهان اين در بنابراين پس

 ندارد؟ چيزي هيچ و است لخت كه الف نه فقطاديك ؟بينيممي الف را خودمان ما واقعاً  .ندارد چيزي هيچ كه هستيم

 باشد، داشته نبايد چيزي هيچ كه هستيم الفي يك ما پيچ پيچ جهان اين در ببينيم بايد ببينيم. بايد ،بينيمنمي ولي

  باشد. او مشيت تسليم كامالً  بنابراين

 بينيم،نمي را خدا اينكه علت بينيم،نمي ولي ماست با خدا همين مورد در گويدمي را اين پنچم دفتر در بارهود و

 حرف به خواهيممي و پرسدمي يكي وقتي بينيم،مي كنيممي باز را فضا وقتي بينيم،مي ذهنمان با اينكه براي

  كنيد.مي توجه .بينيممي را ذهنمان فقط ،بينيمنمي و رودمي دستمان از فعهيكد ،دربياوريم

 و هبود وريچه ج خدا پرسيد كسي ،نزنيد حرف ديگر كنيد،مي فضاگشايي اگر شما كه برسيم اينجا به خواهيممي

 كنيدمي حس و شويدمي تسليم كنيد،مي باز را فضا اگر و يدگويمي ذهن با داريد اينكه براي يد،نگوي قصه فالن،

 از بينيد،مي داريد كه چيزي آن شد خواهد سبب اينكار نياوريد.در حرف به را شدن زنده اين او، به يدشد زنده

  :  گويدمي د.زنمي مثال تا چند .نكنيد پيدا كنيد، جستجو ذهنتان در برويد موقع آن و دربيايد حرف به و برود دست

  ١٠٧٣مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

  دَر؟ به دَر نانْ َلبِ  خواهيهَمي تو          سَر فَرقِبر  تو را نانْ پُر سَبَد يك
 خواهدمي .هست سرت باالي سبد در نان اين كه رفته يادت گردي،مي نان دنبال و يذاشتگ سرت باالي نان سبد يك

  . ببينيم نبايد ذهن با و بينيمنمي بينيم،مي ذهن با چون است، ما با  خدا كه بزند مثال
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  64صفحه: 

  ١٠٧٤مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 َدري؟ هر بَر چرا َزن، دلْ دَرِ  رو              سَريخيره ِهلْ  پيچ، خود سَرِ در
 هويتهم با اينكه براي دهند،مي نشان هاشدگي هويتهم را دري هر دري، هر اينكه براي بيني؟نمي چرا

 را خدا خواهيمي ذهن با كه است سريخيره ر ذهنسَ  اين است سريخيرهاين  گويدمي .ببينيمي هايتشدگي

 خرد ،كن پيدا را آن  برو است، شياريه سر كه اتاصلي رسَ  يعني بپيچ، خودت رسَ در. ببيني را خودت يا ببيني

 چرا .بزن را اصلي دل درِ برو كنار، بگذار را ذهني من ديوانگي ،سريخيره اين .كن باز را فضا  كن، پيدا را زندگي

 هويتهم آن بشود، عدم از رپُ  بايد يعني است، آن ما اصلي دل شده؟ تشكيل هاشدگي هويتهم از كه يگرفت را دلي

  زند:مي يديگر مثال .برود بشود جارو هاشدگي

  ١٠٧٥مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 جوآبْ تو آن و زين خود از غاِفل                    جو آبِ ميانِ زانويي به تا
 يعني كو؟ آب كو؟ جوي پرسيمي آن و اين از هستي، جوي توي اينكه از غافل ،ايرفته فرو جوي آب در زانو به تا

 فقط  ها،شدگي هويت هم اين طريق از ،بينيممي ذهن با چون هستيم، خدا آغوش در هستيم، خدا در ورغوطه ما

 شوم؟نمي زندهمن  چرا كجاست؟ من اصل كو؟ آب كو؟ خدا پرسيممي ذهن با بيرون از بنابراين .بينيممي جسم

   است؟ درست

  ١٠٧٦مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 سَد َخلْفْ  و سَدّ  پيشْ، را هاچَشم             مَدَد با آبِ  هم پَسْ  و آب پيشْ 
 ذهن با بينيم،مي هاشدگي هويتهم ديد با چون اما پس، هم پيش هم گرفته، آب را ما اطراف يهمه گويدمي

 يك به كندمي وصل هم را اين و بينيمنمي را مانيجلو هم بينيم،نمي را مانپشت هم درآورديم، فكر به بينيم،مي

   . دانيدمي تانهمه شما كه ايآيه

   ٩ آيه ،)٣٦(يس  سوره كريم، قرآن

 

 نتوانند تا افكنديم، اىپرده نيز شانچشمان بر و ديوارى سرشان پشت  در و كشيديم ديوارى برابرشان در «

 ».ديد

  و ديواري سرشان پشت در و ست،ا هاشدگي هويت هم ،است ذهن ديوار ،ديوار اين كشيديم، ديواري برابرشان در

   .حاال تا ايمخوانده بار چندين شايد را ها قسمت اين .ديد نتوانند تا يماهافكند ايپرده نيز شانچشمان بر
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  65صفحه: 

  .بشود يادآوري كه خوانديم دوباره

  ١٠٧٧مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 جواسبْ فاِرس و ران زيرِ اسبْ،

 كو؟ اسب ليكِنْ  اسب، گفت ؟اين چيست
 اگر ما است، خودش كه خودش نيستيم؟ خودش امتداد مگر شياري،ه عنوان به هستيم زندگي اسب سوار ما يعني

 فاِرس .شديم سوار هم را زندگي اسب و هستيم سوار ما گويدهستيم. مي آن سوار باشيم، خودمان يا باشيم خودش

 سوار، اسب يعني فاِرس هستي. اسب روي هستي، شياريه كه بينيمي شما كنيم،مي باز را فضا سوار، اسب يعني

 گويدمي هستي؟ سوار چي روي االن شياريه صورت به گوييممي كرد، باز كن، باز را فضا گوييممي .است جواسب

 را اسب شده گشوده فضاي در كو؟ اسب گويدمي ،ذهنش به رودمي دوباره بعد اسب. گويدمي راست آره اسب، روي

 كه همين ذهنش، به رودمي كند،مي كار فكان كن ،آيدمي زندگي آيد،مي خرد است، سوار كه كندمي حس بيند،مي

  .شودنمي ديده خودش اصل شود،نمي ديده خدا شود،نمي ديده زندگي ديگر كو؟ گويدمي

  ١٠٧٨مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 پديد؟ تو زيرِ به اين است اسب هنَ  يهِ 

 ديد؟ ِكه اسبي خود ليكْ آري، گفت
 گويدمي نبودي؟ زندگي سوار آن؟ نبود اسب شده گشوده فضاي آن در بودي، كرده باز را فضا اينكه خانم، آقا، يه

 فوراً  ذهن گويدمي .رفت يادش نديدم، اسب من ؟ كو اسب آن پس كني؟مي صحبت ذهن با االن چه براي آره،

 فضا آنكه بود، خواب نآ است، درست اينها ها،شدگي هويتهم ،ميجس شياريه همين .كردي اشتباهكه  گويدمي

 يكي اين نيست، خواب آن نه بود، خواب آن آمد،مي شادي آمد،مي زندگي و بود خوب حالت ،بودي كرده باز را

  .است خواب

  ١٠٧٩مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 َروان آبِ ز َخبَربي و، آب َانْدَر            آن اوست رويِ  پيشِ و، آب مستِ
 ببينيم خواهيممي ذهن با چون ولي هستيم، آب توي ما .هست ما روي جلوي هم آب و هستيم زندگي آب مست ما

 ييهافكر اين طريق از مرتب و پريدن فكري به فكري يك از اين كنيدمي توجه .است روان لحظه هر كه آبي از خبربي

 هستيم، آب توي  ما كه آورده ما سر را بالها اين ديدن، را خدا آن طريق از و فكري زنجير از پرد،مي ما رسَ در كه

 زنجير اين كه  كنيممي اريگذسرمايه هم روان آب بينيم،مي فكر يك با ،شدگي هويتهم يك با لحظه هر چون ولي
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  66صفحه: 

 هم را اين بله. هستيم خبربي گذرد،مي فكرها زير از لحظه هر كه رواني آب از بنابراين ،بياوريم وجود به را فكر

  .بخوانم

  ١٠٨٠مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 او ديوارِ  صََدفْ، چون خيالِ وآن         كو؟ َبحْر: گويد َبحْر، در ُگَهر چون
 او ما هستيم جا هر گفت اينكه براي هستيم، يكي خدا با كه هستيم شياريه ما .ستا دريا در شياريه گويدمي

 ذهنش با اگر اما بخوانيد، را همه بايد شما بود. زمينه اين در كه خوانديم بيت تا چندين امروز. ماست هم او هستيم،

 يزنجيره همين، دريا كو كو دريا ،كو دريا. افتدمي خشكي به خُوب كه است ماهي آن كو، دريا كه كند سوال انسان

 گويدمي. بينيممي را دريا ،بشود پاره فكر زنجير اين ببينيم. را دريا اردگذمين كند،مي خشك كه شودمي فكري

 براي شود،مي ديدش مانع د،گيرمي را دورش صدف مثل خيال اين صورت اين در كو، دريا بگويد گرا دريا در گوهر

  . نكنيم سوال نگوييم، كو پس .شودمي ديدش عينك اينكه

  ١٠٨١مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 شودمي آفتابش تابِ  ابرِ               شودمي ِحجاَبش »كو آن« گفتنِ 
. گيردمي را آفتابش جلوي كه شودمي ابري مثل پس .حجابش شودمي اين ذهن، به رودمي و كو آن گويدمي كه همين

 پيدا ذهن با را راهها نكنيد، سوال هم خودتان از ذهن، به نرويم نيست، ذهن با نكنيم، سوال قدر اين بينيدمي پس

  .بله ،نكنيد

  ١٠٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنچم، بيت شماره 

 سََدش گشته او سَدّ  َرفْعِ عينِ       بََدش چَشمِ هم اوست، َچشمِ  بندِ
 زماني تا است، ما شياريه چشم بند ما، يشده هويتهم چشم ،ما بد چشم ما، ذهني من چشم اين بنابراين، پس

 خواهدمي كهميجس شياريه آن و بود، خواهيم طوري اين ما نشود، انداخته و نشود شناخته نشود، برداشته اينها كه

 برداريد، را  دسَ  اين تا كنيدمي استفاده كه ذهني شياريه همان از شما يعني. است ما دِّ سَ  همان بشود، ما دِّ سَ  رفع

 ،بينيممين خوب ،ديدمان دِّ سَ  رفع براي ميجس شياريه از نكنيد، استفاده شياريه آن از پس است. دسَ  آن خود

   است. دسَ  كه است ميجس شياريه اين از استفاده همين ،ببينيم خوب چگونه كه كنيم استفاده خواهيممي ذهن با

   .جسمي شياريه با نه بينيم،مي حضور شياريه با كنيم،مي باز دائماً را فضا ما پس

 براي ميجس شياريه از اگر ما كه كرد توجيه خر بول صورت به شما براي خوب خيلي را ميجس شياريه هم امروز

 محدود شياريه يك در و نشسته كاهي روي كه هستيم مگسي شبيه كنيم،مي استفاده خودمان و خدا شناخت
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  67صفحه: 

 همرا  خودش و كندمي دريانوردي آنجا شده، تشكيل ذهني من عقل و هاشدگيهويتهمآن  اساس بر كه ذهنش

  .نيست صحيح و دارد وجود ذهني من انسان براي ديد جور اين. داندمي ناخدا بهترين

ه  یان   ***۷۹۱ ***  
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  68صفحه: 

  

 

  
  هاي گنج حضور در تلگراملينك متن كامل برنامه
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