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2855مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هله اي دلی که خفته، تو به زیرِ ظلِّ مایی

شب و روز در نمازي، به حقیقت و غزایی

مه بدر نور بارد، سگ کوي بانگ دارد

ز براي بانگ هر سگ، مگذار روشنایی

نمازِ نان بِرُسته، جزِ نان دگر چه خواهد؟به 

دلِ همچو بحر باید، که گُهر کند گدایی

اگر آن میی که خوردي به سحر، نبود گیرا

بستان میی که یابی ز تَفَش ز خود رهایی

به خدا به ذات پاکش، که میی است کز حراکش

برهد تن از هالکش، به سعادت سمایی

ن حیات ریزهبستان، مکن ستیزه، تو بدی

که حیات کامل آمد، ز وراي جان فزایی

بِهِلَم، دگر نگویم، که دریغ باشد اي جان

برِ کور، یوسفی را حرکات و خودنمایی
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2855غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2855مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دلی که خفته، تو به زیرِ ظلِّ ماییهله اي 

شب و روز در نمازي، به حقیقت و غزایی

خوابیدهیعنیخفتهشدگیهویتهماثردرکههوشیاريیاکهدلیبهخطاب،خداطرفاز،زندگیطرفازموالنا

توایستادننمازدراینومابسويهستینمازحالدرلحظههر،روزوشبوهستیماسایهزیرتو:کهگویدمی

،هستممنگویدمیخدایعنی،هستممنحقیقتکه،غزامقدس،جنگیکبعالوه،استحقیقتبهنمازواقعدر

.شدگیهویتهمازپرهیزبرايتوستچالشهمغزاو

همانسانصحبتاصالً،کندمیبررسیآیدمینظربهفیزیکیپدیدهیکبصورتراانسانموضوعواقعدرموالنا

پس.ماستدل،خفتهدلاینتصادفاًو،خداستیااستبودن،استزندگیعالمهمهمرکزیادلِ،کندنمی

کههوشیاري.کندمیمطرحهمرامشکلخودوکندمیمطرحدوبارهراانسانمشکلحلیاراانسانکارمجدداً

بهچسبیدهآمده؟شدهچی.دادهتغییررامرکزش،آمدهجهاناینبهانسانبصورتوقتی،بودهخودشمرکزش

همیکیدردهایا،هستندهیجاناتیکی،هستندفکرهایکی:استجورسهکهگفتیمبارهاچیزهااینوچیزها

.ایمچسیدهمافکرجورسهبهواقعدر،بینیممیفکربصورتماراچیزها،مفهومنوعسهبه،فیزیکیچیزهاي

چیزنوعسهاینباایمشدههویتهمایمآمده،باشیمماکهخداامتدادواستفرمبیجنسازکههوشیاريپس

.ایمرفتهفروآنهاخواببهو

دراالنکهدارفرمهوشیارياینودارفرمهوشیاريیکبهشدهتبدیلفرمبیهوشیاريیکازمامرکزپس

بهاالن.شودمیمادید،باشدمامرکزکههرچیزي،شدهمادیدو.کندمیادارهراما،ماستدلیاماستمرکز

بهرفتهبینازبودنشفرمبیآن،کردهایجادجسمیهوشیاري،هوشیاريبصورتاویاخفتهدلشکهانسانییک

لحظهبهلحظهتوجهاتاینوهستیایزديتوجهاتسایهزیرتوخفتهکهدلیآنهله،باشآگاه:گویدمیاو

،نمازيدرهمیشهکنیمیکار،بیداري،يخوابید،کنیدکارمیچهشماکهکندنمیفرق،استروزوشب،است

.خداستبسوي،استآنبسويبکندکاريهرخفتهفعالًکههوشیاريایندیگربعبارت



Program # 704گنج حضور704برنامه شماره 

4: صفحه

اشمعنی.بشویماوبسويهوشیارانهتاکشیممیدردبله،نیستیمخدابسويماکهبپرسیدشمااستممکن

،رویممیاوبسوي،فکردرایمخوابیدهاینکهلووما،الهیقانون،قدروقضاوایزديخردادارهتحتکهاینست

میکوششوحقیقتبهآییمیمنبسويتولحظههردرمنتها،انتخاببامانیهابعضی،دردبامانیهابعضی

هوشیارانهتورااینکارحاالکهکندمیراهنماییموالناحاال.نرويجهانبهکههستیچالشاینمشغول،کنی

.بدهانجامهوشیارانه،بدهانجام

حاال،رفتهخواببهآمدههوشیاري،استفیزیکیپدیدهیک،بکنیمتوانیمنمیراکاريهیچمافهمیدمکهحاال

بسويناآگانهوکندآگاهانهمیحرکتداردواستهوشیاريجنسازدائماًهوشیاريایننکن،راانسانصحبت

منبامانیرویییکحاال.استآنبسويدائماًشودمیکشیدهوقتی،شودمیکشیدهبنابراین،خودشاصل

وموضوعاینبهباشبیدار،باشآگاههله،شویممیآگاهاالنخوب،باشیمدنیابسويکهکنیممیاعمالذهنی

باآگاهانهیعنی،شوتسلیمآگاهانهیعنی،شوتسلیمیعنی،زندگیبطرفبایستنمازبهروآگاهانهلحظههرتو

که،نکنارزیابی،نکنقضاوتآگاهانه،لحظهایناتفاقمقابلدرنکنمقاومتآگاهانه،کنآشتیلحظهایناتفاق

،هستیزندگیجنسازهوشیارانهاالنتوبنابراین.کنآشتیاتفاقباشوزندگیتسلیم،کنیمخالفتبعدش

کهداريهمراچالشاینحالعیندروخوانیمینمازهوشیارانهداريخدابهحقیقتبه،هستیتسلیموقتی

.نرويبطرفش،کندمیجذبراتوجهاندرچیزياگر

نگهداریملحظهایناتفاقباآشتییالحظهاینباموازيراخودمانکههستیماینمشغوللحظهایندرپس

میماولی.استقضااسمش،استآگاهانهچالشاین،استهمراهچالشبااینکاروباشیماتفاقاطراففضاي

ازماکههستهمنیرویییکاما.کندمیکمکمابهکارایندرزندگیوهستیمخداسایهزیردائماًکهدانیم

ماچون،کشدمیجهانبسمتراماکهاستشدگیهویتهمنیرويآنوهستیمهمآنسایهونفوذتحتقبل

.هستیمآنهاخوابدرو،االنمرکزمانایمگذاشتهراهاشدگیهویتهمیک

وجهانبهکشندمیآنهاکهاستدرست،دانیممیاالنراحقیقتاینماولیجهانبهکشندمیراماآنهاپس

چالشو،بکنیمنمازحقیقتبهو،بشویمتسلیملحظههربایداینکهبهشویممیبیدارماولی،کنندمیایجاددرد

یکییکی.نرویمدیگرهوشیاريبعنوان،کندجذببخودشراماجهاندرخواهدمیچیزياگرکهبکنیم

،استمهمپولدیدیممثالًایمآمده،ایمدادههویتچیزهاییبهایمآمدهما.بکنیمراهویت،بکنیمراهوشیاري

هویتحاال،ایمشدههویتهمآنباگوییممیاصطالحاً،مرکزمانایمگذاشتهوایمآوردهدرفکربصورتراپول
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بهمنکهاستآگاهیاینشاملقضاپس،داردصبر،داردچالشاین،داردقضااینحاال،کَنیممیآنازرامان

یکولی،کنممیهمصبروباشمداشتههوشیارانهدرداستممکن،کشدمیرامنآنوبرومخواهمنمیجهان

.کندمیکمکمنبهلحظههراو،هستماوسایهزیرمنکهدانممیاالنراچیزي

مه بدر نور بارد، سگ کوي بانگ دارد

ز براي بانگ هر سگ، مگذار روشنایی

تو،سگهربانگبخاطر،کندمیعوعو،باشدذهنیمنکهکويسگوباردمینورچهاردهشبماه:گویدمی

جهانازبخواهیمهوشیاريبعنوانمااگرکهستااینهاچالشیاقضاهااینازیکیحاال.مگذارراروشنایی

پخشرازندگینورچهاردهشبماه،بدرمثلو،بشویمزندهزندگینهایتبیلحظهدراینولحظهاینبهبرگردیم

خواهندانتقاد،کردخواهندمسخره،زدخواهندطعنهیعنی، کردخواهندعوعوذهنیهايمن،جهانبهکنیم

میراهاجسم،استجسمیهوشیاريذهنیمن،شناسدمیراداشتنورادادنانجامفقطذهنیمنچون،کرد

خدانور،رانورحضوربنابرتعریفذهنیمنو،استکردنانباشتهدنبالوخواهدمیزندگیهاجسمازوشناسد

اینبهکندپخشنوروبشودزندهحضوربهکسییکاگر.استجهانبهروبنابراین،شناسدنمیرامااصلیارا

آنوشدههویتهمدردهابادارددردکهذهنیمنرازندگیبرکتراخردنورحضورنور؟راچینور،جهان

،نیستجسماین،ببیندتواندنمی،ببیندجسمبصورترانوراینخواهدمی،استمرکزشدرچیزهاودردها

.دهدنمیتشخیصبنابراین

کهکندکمکشمابههمخدایازندگییواشیواشوبرگردیدبخواهیداگرشماکهبگویدخواهدمیموالناحاال

تاناطرافذهنیهايمنکهبدانید،بیاندازدروشناییتانماهوبشویدبدرماهبهتبدیلیواشیواشوبرگردید

میعوعوکندمینگاههمسگودرخشدمیآسماندرماهاینکهبراي،ندهاهمیتتوولی،گذاشتنخواهند

وروشناییازدستودهدنمیاهمیتیوآیدنمیبدشسگبانگازودهدمیادامهنورشپخشبهماهولی،کند

.داردنمیبرروشناییپخش

میکارخودتانرويموالناابیاتازاستفادهباوهویتیدهمچیزهاباکهایدفهمیدهاالنشماستااینسوالحاال

تاندوست،باشدمادرتانوپدر،باشدتانبچه،باشدهمسرتاناستممکنتاناطرافذهنیهايمنآیا.کنید

اهمیتخواهیدمیشما،راشماکنندسرد،بگیرندایراد،کنندانتقاد،بشوندشمامزاحمباشدتانفامیل،باشد
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،البته،البته؟شدخواهندمزاحممااطرافیاناینآیا.نه:گویدمیموالنا؟کنیدرهاراروشناییبترسانندوبدهید

بهرو،انباشتنوکردنقضاوتوارزیابیوداشتنبهکندمیتاکیدذهنیمنکهگویدمیشمابهداردهمینبراي

نمیاو،بزنیدحرفروشناییوبزنیدحرفنورازاگرشمابنابراین. شناسدنمیرانور،کردنمقایسه،استبیرون

.کنیدحفظراخودتانباید،شناسد

ودادنانجامفقطماذهنخوابدرهستیمذهنخوابدرکهستااینماحالتیکداریمجنبهدوماپس

برايکاراینوبدهیمانجامکهاستالزمچیزيچهکهشناسیممیودانیممیراکردنقضاوتوکردنارزیابی

میپیداغذایکجوریا،کندمیشکاریکجورياشتغذیهبرايحیوانیهر.استالزمماانسانیجسمیقسمت

پدربعنوانمثالًداریموظایفی،دهیممیانجامروزهرراهاروشاینو،کاراینبرايداریمهاییروشهمما،کند

باایمگرفتهبعهدهرااینهاو،نقشایمگذاشتهرااسمشرااینها،داریمايوظیفهمادربعنوان،داریمايوظیفه

بهمربوطاینهاهمهکنیمتوجهبایدولی.دهیممیانجامراوظایفاینخوبوجداناًوخوبخیلی،هویتیمهمآنها

.ماستجسمیهوشیاريقسمت

بموقعبعدجهانبهرویممی،هستیمخداامتدادماکهایمشناختهاالنما.استبودنداریمدیگرجنبهیک

فقطحاال،ماستبودنجنبه،جنبهاینوخدانهایتبیشودمیاینوخودمانرويشویممیقائموگردیمبرمی

پشت،فکرهاپشتنهایتبیبودنجنبهاینکهاستاینبرقرار.استغایببودنجنبهاین،داریمذهنیمناگر

،راماحیوانیبگوییخواهیمیاگر،راماجسمیقسمتآنبودناینو،باشدهادادنانجامپشت،وظایفآن

.بکنداداره

صحبتاصالًکهموالنامثلاگر،دادنانجامقسمتیک،داریمبودنقسمتیکهستیمانساناگریکماپس

بله،خوابیدههستمرکزيیکهستدلییکگویدمی،کندنمیانسانصحبتاصالًکنیدنگاه،کندنمیانسان

تبدیلنهایتبیبهوقتی،بشودبدرماهاستقراراین:کهگویدمیهمبعدشوخداستسایهزیرمرکزاینو

انجامفقطکهآنهایییعنیيکوهايسگ،بیاندازدنور،بشودبدرحتییابدربهشدنتبدیلجریاندرو،شد

گویدمیسگانبانگبهاهمیت،کردخواهندستیزه،گرفتخواهندایراد،شناسندمیراقضاوتوداشتنودادن

.راخودتنکنمحروم،نکنقطعراروشناییاینتوآنخاطربهونده

باشیمآنناظریاکنیمنگاهدیگریکیبه،بشویمتبدیلبدرماهبه،بشویمتبدیلبودنبهمااگرکهدانیدمیشما

به،کنیممیبیداراودرراجنسهمانو،راخودمانبدریتجنس،شناسیممیآندرراخودمانجنسآن
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ارتعاشبهراآنهاحضور،کندمینگاهدیگرهايآدمبهوقتیرسیدهحضوربهکهآدمیپس.آوریممیدرارتعاش

نگاهکهدیگرهايآدمبهشناسدمیراداشتن،شناسدمیرادادنانجامفقطمرکزشکههمکسی،آوردمیدر

دلشدرکسیهر.کندمیتقویتراذهنیمنپس،آوردمیدرارتعاشراهمانوکندمیایجادراهمان،کندمی

رااین÷کندمیبیدارداردرادیگراناستبیداردلشدرکسیهر،کندمیتشبیهخواببهرادیگرانخوابیده

.دانیدمیشماهم

هايمن،کنیدکارخودتانرويبخواهیدوکنیدروشنخودتانرويراافکننورشخصاًشمااگراینکهمورددراما

مختلفهايجنبهکهداردموردایندرابیاتیموالنا.نکنیدشکاصالً،شدخواهندشمامزاحمتاناطرافذهنی

دلییککهاستاینموضوعپس.بکنیمنگاهاینهابهیکییکیبدهیداجازه، کندمیبررسیراموضوعاین

اینبهاستنمازدرهملحظههر،خواندیمباال،خداستسایهزیر،استخدائیتکهايخفتهدلاینواستخفته

زندهخدانهایتبیبهلحظهاینبهبرگرددخواهدمیو،باشدهوشیارانهبهترین،باشدبایدچالشدرو،حقیقت

،کردخواهندعوعوذهنیهايمنیعنیکويسگانولی،بتاباندجهانبهرازندگینورو،بدرماهبشودوبشود

.شدخواهندمزاحم،انداختخواهندراهصداوسر

بدریتوآنهاواقواقبهبدهیدنشانواکنشنبایداستخودتانروينورافکنوباشیدشماکهشخصاینولی

،پسندندنمیهایمدوستخوببگویید،دیبرگردراهوسطنهیا،بکنیدفراموشراتانانداختنروشنائی،راتان

پیشنهادموالنااالنکهکاريایناینکهبراي؟چیهاینگویندمیپسندندنمیمادرموپدر،پسنددنمیهمسرم

مرکزکهنیرویییک،خواهدنمیذهنیمناگر،خواهدمیخدارااین،استزندگیتکاملقانوناین،کندمی

هايمنبخاطرکنارگذاریدمیراخداآن،رابودنآن،راّ کلخردآنشماحاال،خواهدمیاواستعالمهمه

:خوانیممیرااینهاپس،کهگذاریدنمی،نه؟ذهنی

2830غزل شماره مولوي، دیوان شمس،

دو سه عوعوِ سگانه نزند ره سواران

سگ و گاوِ کاهدانیچه برد ز شیرِ شَرزه

اگر،چیزهاباودردهاباداریدشدگیهویتهمکهایدشناخته،گردیدمیبرجهانازدارید،هستیدشماسواران

ایراد،شانسرزنشبا،کنندسدراشماراه،بزنندتوانندمیراشماره،بگیرندراشماجلويذهنیمنتاچند
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شیرازکهگویدمی.زورمندوخشمگینیعنیشرزه،هستیدزورمنديشیریکشما،دیدشانیاشانگیري

شیرچرا،بایستندتوانندنمیآنهاشیرمقابلدر،چیهیچیعنی؟بردمیچهکاهدانمالتنبلگاووسگشرزه

شمالحظهایناتفاقپذیرش،شویدمیزندگیجنسازشویدمیتسلیمشمالحظهایندراینکهبراي؟گویدمی

.شرزهشیرشویدمیشماو،ایدبودهاولازکهکندمیهوشیاريجنسازرا

نیرومند،استشرزهوباشدشدگیهویتهمتواندنمیمرکزشوداردشدگیهویتهمکهشناختهیعنیشرزه

زندگیدیدبه،استزندگیجنسازلحظهایناینکهبراي،استمجهزخدازوربهاینکهبراياستزورمند،است

گاووسگهمینتمثیلشکهبیرونذهنیمنهايهوشیاريبنابراین،استمجهززندگیخردبه،استمجهز

کاهدانتويانداختندمیکردمیواقواقزیادکهسگیوریختندمیکاهکهاستجاییکاهدان،استکاهدانی

کندمیعوعوفقطکهسگی،بخوابدخواهدمیاستتنبلواستکاهدنبالکههمگاوي،بستندمیرادرشو

:گویدمیخودش،استذهنیمنمشخصاتاینها.هستهمترسو

سگ خشم و گاوِ شهوت چه زنند پیشِ شیري؟

که به بیشه حقایق بدرد صف عیانی

واستخشمگینمانذهنیمنهم،هستیمشهوتوخشماشکالدچارما،آشکاریعنیاستنهانیعکسعیانی

،داریمپولشهوت،داریمراچیزهاشهوتما،داردراچیزهااززندگیخواستنوداردجهانبهرفتنشهوت

بدستیعنینکنیمزیادرااینهااگرکهکنیممیفکر،استحرصبمعنیاینجادرشهوت،داریمجنسیشهوت

میتسلیملحظهدراینکهکسیولی.میریممیمانکنیمنگاهراجهانآنهادیدازوندهیمقرارمرکزمانریمونیا

این.داردرازندگیخردمندانهدرستنگاه،استشیراینداردرازندگیدیدوشودمیزندگیجنسازوشود

خشمسگگویدمی.بیندمیغلطپسبیندمیراجهانچیزيیکعینکپشتازفقطشهوتگاووخشمسگ

زندگیجنسازلحظهایندربشویدتسلیماگرشمایعنی.کندمقاومتتواندنمیشیرپیشبهشهوتگاوو

. بگیرندتوانندنمیراشماجلوي،شماشهوتوشماترس،شماخشم،بشوید

بیشهدراالنشماهاشدگیهویتهمصفچیزهااینصفیعنیعیانیصفدهدمیتوضیحداردهمخودش

داریدشمایعنی،جلورویدمیدریدمیراتانهايشدگیهویتهمراتاندردهايیکتاییفضايدر،حقایق

یکدفعه،شدگیهویتهم؟ایستدمیشماجلويچیزچهگردیدبرمیهوشیاريبعنوانشماوقتی،گردیدبرمی
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نشانواکنششماگفتچیزيیکیک کسیبینیدمییکدفعه،تانجلويآمدتانرنجش،تانکینهبینیدمی

میلحظهایندرباشیدتسلیمکهبشرطیکههستیدشیريشما:کهگویدمی،کنیدایجاددردداریدمیل،دادید

.بایستدتواندنمیشماجلويشدگیهویتهمهیچ،چیزيهیچصف،جلورویدمیرااینهادرید

باجهاناینبهبیایدکهنیستکسهیچکهکنیممیصحبتاینبهراجع؟کنیممیصحبتچیبهراجعداریم

گوشموالنا،بیاریمشانساگر،اولش،اولشنباشدخفتههوشیاريکهنیستکسهیچ،نشودهویتهمچیزها

بیداربایدما،زدهراهاحرفاینموالناوهستیمخفتههوشیاريما،هستچیجریانکهبشویممتوجه،بدهیم

.کنیممیایجادخودمانرادردهایمانبشویم

منهااضطرابوهانگرانیوهاتاسفحسوهارنجشوهاکینهوهاترسوهاحرصوهاخشماینازبایدمن

پخشاالنبرگردمباید،برگردمبایدهان؟کنمکارچهبایدخوب،کشندمیرامندارنداینها،بشومخالصباید

آنبهبودهنهایتبیکهاولیههوشیاريآنبهلحظهایندر،لحظهاینبهبرگردمباید،وآیندهگذشتهدرهستم

آنولی،مشکلهاافتادولیاولنمودآسانعشقکه،نه؟استسادهبرگشتاینآیا،بشومهوشیارهوشیارانه

گاووخشمسگدیدازاینکهبراي،داریمغلطدیداینکهبراي،برگردیمتوانیمنمی،گردیممیبرهمهگفتموقع

.برگردیمخواهیممیذهنیمنبااینکهبراي،بینیممیشهوت

یعنی،قضاوخدابهیعنیحقیقتیکبهکنیمینمازدائماًگفته،گفتهموالناامروزکهداردوجودراهیک

موضوعهمینبهراجعدیگرمطلبیک،کنیآزادهاشدگیهویتهمازراخودتکهکنیمیچالشهوشیارانه

داردشدگیهویتهمکهکسی،ذهنیمننظراظهار،ذهنیهايمنعوعويیعنیسگانهعوعوي،سگانهعوعوي

میعایدمانهمچیزيابیاتاینخواندنازببینیم،خوانیممیموالناداریماالنما،بکندهمراهنماییخواهدمی

.دیگرکندمیداردبگیریمتوانیممیکهبگیریمراهنماییتوانیممیما،شود

652مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دانی که در این کوي رضا بانگ سگان چیست؟

تا هر که مخَنَّث بود آنش برماند

بایدلحظههراوالًشمااینکهیعنیرضاکوي،رضاستکويگردیمبرمیداریمکهکوياین،گردیمبرمیداریم

لحظهایندرزندگیقانونیعنیقضارااتفاقگفتیم.لحظهایناتفاقازباشیشاکرولحظهاینازباشیراضی
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ایناتفاقمقابلدرمقاومتعدم،کنینمیمقاومتمقابلشدرشما،هستیآشتیآنباشما،آوردمیبوجود

،شودمیبازداردهیفضااین،دهیدمیادامهکهراکارهمین،کندمیاتفاقاطراففضايجنسازراشمالحظه

انجامراکاراینبایدمرتب،رفتخواهدنهایتبیتاشودمیبازداردشمادرون،شودمیبازداردشماسینه

.رضایعنیگشاییفضاهمینخود.بدهید

کهگویدمی.رضاستکوياینجاو،کنندعوعوهمهاسگ،کنندپارسهمهاسگکهدهیدمیرضاشماپس

رمرااوعوعوصدايایناستمخنث،استترسوکیهرتا؟چیهبرايدانیدمیرضاکويایندرسگانبانگ

راشماسگبانگبشویدزندهخدانهایتبیبهبرگردیداگرالبته،گردیدبرمیکهشماببینیمخواهیممی،بدهد

بتوانیدشماکهستااینماصحبتهمه،برگردیمتوانیمنمیکهاستاینمامسئلههمه،دیگرترساندنمی

.نباشدشماپايجلويموانعاینوبشناسیدوببینیدراموانعوبرگردید

منکهباشیدداشتهرواداشتوباشیدشاکروباشیدراضیبایدشما،شویدمیردرضاکويازهمیشهبنابراین

وبزنندراهایشانحرفآنهابدهیداجازهکهداریدانتخابقدرتهمشماولی،بگیرندایرادشمابهذهنیهاي

شماسگبانگپس.بدهدرمراشماسگبانگآنکهنیستیدترسوومخنثشمااینکهبراي،نکنداثرشماروي

.دادنخواهدرمرا

نمیمقاومت،باشیدراضیبایدلحظههر،شویدمیردآنازکوییاینشماکهگرفتیمیاددیگرمطلبیکاالن

مادامیتابکنندانتقاد،بگویندناسزا،بدهندفحشدیگران،بله؟هستیمراضیهمسگبانگبهآیا،بکنیدتوانید

رااینهاکنیدبازرافضابایدشما،بگویندخواهندمیچیهرزنندنمیکتکیاکشندنمیراشمافیزیکیبطورکه

.کنیمنمیرمما

حاشا ز سواری که بُوَد عاشقِ این راه

که بانگِ سگِ کوی دلش را بطپاند

بهیعنی،بیاورددراپتاپتبهرادلشسگعوعويبانگوباشدراهاینعاشقکهسواريازباشددورگویدمی

میاثرشمارويهایشانحرفکههستندکسانیآیاگردیدبرمیداریدشما:ستااینسوالحاال،بیاورددرلرزه

نمازنانبهکهکسی:گویدمی،داریمغزلدر.داریدشدگیهویتهمشمااینکهبرايگذاردمیاثراگر؟گذارد

هايآدمازراتانتوقع،راتقاضاتانشماگفتیمبارها.خواهدمینانهمیشه،خواهدنمیچیزينانغیرکندمی
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منهمسرمگویدمی،شودمیافسردهکسییک،شودمیدیپرسکسییک،برسانیدصفربهراخودتاناطراف

ازچرا؟خواهیدمیانرژيچراهمسرتانازشماخوب،دهدنمیانرژي،دهدنمیدلمنبه،کندنمیحمایترا

؟بدهدشمابهنداردتقویتونداردشاديونداردانرژياوکهدهیدنمیتشخیصچرا؟خواهیدنمیخدا

آنداریدذهنیمنیکشماموقعآندراینکهبراي.نخواهید،نه؟نخواهمرااینهاهمسرمازشمادیگرگوییدمی

نمیکهخواهیدمیچیزيیکاستخوابدرهماوکهدیگرمرکزیکازمرکزآنبااستمرکزتانذهنیمن

بنابراینپس.بدهدشمابهنداردشادي،بدهدشمابهنداردخوشبختی،بکندراشمانداردحمایت،بدهدتواند

گردیدبرمیدارید،استراسختانعزم،شمامثلسواريازباشددورو،بلرزاندنبایدراشمادلکويسگبانگ

:دیگرمطلبیکدوباره.بکنیدتوانیدنمیهماعتراض،رضاستکوي،کويهمدانیدمیو

14مثنوي، دفتر ششم، بیت مولوي،

تندهر کسی بر خلقتِ خود میمه فشانَد نور و سگ عو عو کند

نهایتبیبهکهانسانیوکندمیعوعوسگپایینوباردمینور،استآسماندرماه،گویدمیرامطلبهمین

هویتهم،دادنانجامکهکسیهرو،کندمیپخشجهاندررازیباییوعشقوبرکتموالنامثل،شدهزندهخدا

هرچیمرکزشدرکهکسیهر.کندمیعوعواینخوابیدههوشیاريواستمرکزشدردهاوفکرهاباشدگی

.کندمیعملخودشخلقتمطابق،کندمیعملآنمطابقنهاده

آنمطابق،داردهرچیمرکزشدرهرکسیکهاینستاشخالصه،کندمیعملخودشطینتهانسخهبعضی

اینماصحبتحاال.فشاندمینوراستبیدارمرکزشکسیهر.استبیداریاخفتهمرکزش،کندمیعملمرکز

رانورتاننبایدهاسگعوعوبخاطرایدشدهنورافشانچههستیدافشانینوربهرسیدنراهچه درشماستا

.کنیدقطع

اینمابگویدناسزامابهکسیاگر،خوانیممیاینجاراموالناکنندهزندهوکنندهبیدارابیاتآییممیهفتههرما

فکرمرکزيمطابقکسیهرکهدانیممیاینکهبراي!کهکنیمنمی؟کنیممیقطعکندانتقاد؟کنیممیقطعرا

نبایدشما.اوستمرکزمطابقکسهرفکر.اوستهمتبقدرکسهرفکرحافظبقول.کندمیعمل،کندمی

یادبهبایدراحقیقتایناستبیدارشمامرکز،استخفتهمرکزش،کندمیانتقادشمابهیکیکهبشویدناراحت

خفتهدلنفرصداین،داریدکار،کنیدمیبرخوردنفرصدباشماروزدر،نیستبیدارهمهمرکزکهباشیمداشته
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بودناینکهمثلکه باشدطوريفکرشان،شانعملوکنندعملبیدارانهاینهاباشیدداشتهانتظارشمااگر،دارند

،بکندستیزهشمابا،بکندانتقادشماازبرگردداستممکن.استاشتباهاین،استاعمالوفکرهااینپشتدر

کنیدگمراتانپايودستباید،کنیدبازرافضاباید؟کنیدبازرافضابایدیا؟بکنیدستیزهبایدهمشماآیا

کندمیفکرطوريآنباشدهرجورمرکزشکسیهرگیریدمییادداریداالنشمانه؟بشودردوختاناعصاب

.دهدمیپاسخوکندمیعمل

در خورِ آن، گوهرش در ابتالهر کسی را خدمتی داده قضا

به،نشودعوضکهنیستاینطوريهمقضااینوکردهتعیینايوظیفهیککسیهربهقضاالهیقانونگویدمی

بیان،بگذاردامتحانبهابتالبهرامرکزآنخواهدمیقضا،کنیدعوضرامرکزتانهوشیارانهشمااینکهمحض

آنقضا،داردماديمرکزیکخوب،نداردحضوريهیچهوشیارانهوداردذهنیمنصددرصدکسیاگر.کند

داردذهنیمنصددردهوشدهبازمرکزش،داردحضورهوشیاريصددرنودکسیاگر،کندمیبیانرامرکز

.چیهگشنر،چیهاسمشایناینکهنداردکاري،کندمیبیاندیگریکجورهمراآنقضا

اینهاازکدامهیچ،کجادین،کجااهل،سفید،سیاهدلنگفتهخفتهکهدلیايهلهکهگفتهشمابهامروزموالنا

در،کندمیبیانداردراپدیدهیک،استانساندلاینفهمیممیبعداًما،انسانیدلنگفتهتازهدلدلیايهله

.گذاردمینمایشمعرضبهراآنهستهرچیگوهرشمرکزآنخور

چون هِلَم؟من مَهَم، سَیرانِ خود را سَقَمۀچونکه نگذارد سگ آن نعر

گفتهاالنو.کندنمیولراعوعویشوکندمیعوعوپاییناینسگ،کندمینورافشانیباالآنماهکهگویدمی

میبد،زندمیطعنه،کندمیانتقاد،کندمیمخالفت،کندمیراخودشکاراستماديمرکزشکهانسانیکه

نعرهسگگویدمیوقتی؟بشودمتوقفبایدماهآیا.بگیردرانورجلويخواهدمیوکندمیغیبت،گوید

وراحرکتم،راسیرمبایدامماهکهمن،کندنمیولرااشبیمارگونههايبیانذهنیمنانسان،رااشبیمارگونه

.استنهایتبیمرکزممن،استماديمرکزشآن.استسگآنوامماهمن،نه؟کنممتوقفراامپخشینور

راماديمرکزکهروندمیسمتیبه؟روندمیسمتیچهبهنخواهندچهبخواهندچههاانسانگفتهامروزو

هر،بکنندقضابایدکارایندر،ندارندهمايچاره،بشوندخداجنسازوکنندنهایتبیرامرکزشانبیاندازند
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شماچالشحاال،داردوجودلحظههرچالش،چالشییکبهوحقیقتییکبههستیمنمازحالدرمالحظه

.هستهوشیارانه

پس شِکَر را واجب افزونی بودچونکه سرکه سرکِگی افزون کند

ورآنازراشکربایدمن،منبهبدهنددردبخواهندهاآدموقتی.استاسکنجبینمثلجهاناینگویدمی

درچونذهنیهايمن،ذهنیهايمنآفریندمیدردايعدهیک.هستهمکلیقانوناینو.بیاورمبیشتر

بهرازندگیشادياینهااندرسیدهحضوربهکههاییانسان،جهاندرکنندمیایجاددرداستدردمرکزشان

میشمابهنفرپنجاهروزدراگرهمینطورهمشمادر.باشداسکنجبینبایدجهانپس،آورندمیجهاناین

بایدپسبشودزیادسرکهاگریا،بیاوریدشکرورآنازبایدنفردردپنجاهآنازبیشترشما،بدهنددردخواهند

.کردزیادترراشکر

کین دو باشد رُکنِ هر اِسکَنجبینقهر سرکه، لطف مهچون انگبین

،قهرشان،استزیادخیلیذهنیمنجهانایندرچون،کندمیایجادجهاناینیادهندمیمردمکهدردي

مادردرد،دهیممینشانواکنش،ایمنرسیدهحضوربهصددرصدکهماکنندمیکاريیکمی آینددردشان

مثلدردپس،قهرکندمیتازهگرداندبرمیبدهدشفااینکهبجايرامانقبلیدردیاایمنشسته،شودمیایجاد

،بله.استاسکنجبیناساسیارکناینهاتاییدو،عسلیعنی،انگبینمثلهملطف،استسرکه

آید آن اسکنجبین اندر خَلَلانگبین گر پای کم آرد ز خَل

نیاوریمشیرینیمابشودزیاددرداگریعنی،بیاوردکمپاسرکهیعنیلخَازاگر،شیرینییاعسلیعنیانگبین

،کندمیپیداخلل،شودمیخراب،بله.شودمیاختاللدچارماحالیعنی،اسکنجبیناینصورتایندر،تواین

هرکسیهر،رضاستکوي،کوياینگفت،کنیممیبازرافضاتوانیممیکهآنجاتاکهاوال؟کنیممیکارچهپس

آنوگفتگوهاآناطرافمن،کنممیراخودمکارمن،بکندخواهدمیکهکاريهر،بگویدخواهدمیکهچی

است،قهرآیدمیدردتوانمنمیوقتی،توانمنمیهاموقعبعضی،کنممیبازفضامن،کنندمیآنهاکهکارهایی

آنازبایدمنآنازبیشتریادهندمیمردمکهدردياندازهبهحاال.کنمدرستبایداسکنجبینکهدانممیولی

.آیدمیکرشَولحظهایندرزندگیباشوممیموازيمرتبمنپس،بیاورمرازندگیشکر،بیاورمشکرور
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تواندمیزندگی،کنیدمیزندگیجنساز،کنیدمیآشتیاتفاقبایالحظهاینباد شویمیموازيموقعهر

میتا،شمابعدچهاربهبدمدرااشکنندهزندهنفس،شمابهبدهدراشفابخششرويدا،شمابهبدهدراشکرش

اینطورياگرحال،نمازیدحالدرلحظهبهلحظهکهایدامروزفهمیدهو.لحظهبهلحظهبشویدتسلیمبایدتوانید

تسلیمیعنی،امایستادهخدابسوينمازاالنمنکههوشیاریملحظههر؟مانکنیمراکاراینهوشیارانهچرااست

.اینجادراستسگانبانگدانممیمنورضاستکويدردارمبرمیکهقدمیهراستیادموهستم یا نه؟ 

ریخت قندنوح را دریا فزون میریختندها میقوم، بر وی سرکه

میسرکههینوحقومیعنی، قندریختمیفزوندریارانوح، ریختندمیهاسرکهويبرقوم، زندمیمثالرانوح

اما،کردندنمیگوش،کردندمیاذیت،گفتندمیناسزا،دادندمیدردآمدندمییعنیاسکنجبینشبهریختند

.بودمردمقهرازبیشترکهاینقدر؟ریختمیشکرچقدر،ریختمیشکر،ریختمیقندمرتبزندگی

فزوداهلِ عامل میۀپس ز سرکقندِ او را بُد مَدَد از حبرِ جود

میاشبچهاز؟گرفتمیهمسرشاز؟گرفتمیقندشپولازنوح؟بیرونجهاناز؟آمدمیکجاازاوقند

میموازيکردمیکارچه،دادمیفضااورااوقندیعنیاوقندمدد.ایزديبخششنهایتبیبحراز،نه؟گرفت

.اتفاقاتباکردمیآشتی،کردمیبازفضاتوانستمیکهآنجاتا،کردمیشکر،لحظهایندرداشترضا،اوباشد

.بودبیشترعالماهلسرکهازاوقندبنابراینپس

همیشه،بودکیلوچهلآمدمیبیرونازکهدردهایی،عالمدرد،آمدمیقندکیلوپنجاهاگرزندگیطرفازیعنی

شما،باشیداینطوربایدهمشمااینکهبراي؟خوانیممیچیبراي،بودخوبحالشپس،بودبیشترزندگیقند

باپس،هستیدضعیف،بریزدهمبهتانزندگیتمامزدحرفیآمدکسییککنیدکارخودتانرويبیاییدنباید

شودنمیبرآوردهتوقعاتتانوقتی،برسانیدصفربههمهازراهایتانتوقعاگرشما،نرسیدحضوربهذهنیمن

،خواستنمیچیزيکسیازنوح،شودمیچیببنیدنخواهیدکسیهیچازچیزهیچ،ریزیدنمیهمبهاینقدر

؟بترسیدباید،بله؟دادخواهندشمابهدردهمبازنخواهیدچیزيکسیازشمااگرحاال،دادندمیدردآنهاولی

.نهرا؟دردهادکنیدعوتباید. نه

:می گوید. گرفتیمیادراموالنادرسآیاکهببینیم،بخوانمششمدفترازهمبیتیک
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28مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بلبل از آوازِ خوش کی کم کند؟زاغان زندۀزاغ در رَز، نعر

اما،کندمیقارقارکنیدنگاهرازاغشما،زندمیرازاغاننعره،باغدریعنیزردرباشدذهنیمنهمینکهزاغ

راخودتانخوشآوازبایدامش،هستیدشمابلبل،شماستاطرافذهنیهايمنزاغ،نهدهد؟میاهمیتبلبل

بهترینبهراموالناابیاتبهترینکهاستاینروياالنمنتمرکز،استخودمانرويشاههمماتمرکز.بخوانید

نمییاکندمیانتقادکسییا،گویدمیچیکیکهنیستاینمنتمرکزاینجا،بخوانمشمابرايبیایمصورت

.کنندمیارزیابیچجوري،گویندمیچیذهنیهايمنکهندارداهمیتیهیچپسنددنمییاپسنددمی،کند

پایان قسمت اول

&&&
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خودشروياگرکسییکاینکهبهراجعموالناکهببینیمخوانیممیرااینهانقدریاخوانممیدیگرمطلبدوباره

.بکندبایدچکاراوو،دهندمینشانواکنشیچهذهنیهايمنیازاغانوبکندکار

1464مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

سَیر را نگذارد از بانگِ سگانبَدر، بر صدرِ فلک شد شب، روان

میبانگهاسگدوبارهپایین،افشانینور،اندازينورورفتنراهبهکردشروعآسمانفرازبرآسماندربدرماه

دارندهایشسگروستااینرويآمدممنگویدمیکه،رداگذنمیرد؟اگذمیسیرششودمیمتوقف،کنند

بهگویندمیهمه؟کنندمیقدردانیهمه،بیندازیدنوربدرماهمثلشماآیا،ندانستدرامنقدرکنندمیعوعو

گفتندمیهمهاگر،استخوبخیلیبگویندنفرچندهمین،بگویندنفرچنداستممکن،گویندنمیهمه،نهبه؟

.نداشتیمصهغماکه

میعینکآنمرکزپشتازبنابراین،مردمدارندشدگیهویتهمازپرودردازپرمرکزدیگراستهمینلکمش

وگیرندمیایرادهمبلکه،کنندنمیهمدانیقدر،کنندنمیشمابهتوجه،کنندنمیتأییدراشماوراشمابینند

نگاهبدرآن بهبایدشما،نه:گویدمی؟کنیدمتوقفراحرکتتانبایدشماآیا.گیرندمیراجلویتانبتواننداگر

همیکیآن،اندازدمیهمیکیآنرويرودمیانداختنورشهروروستااینرويکندمیحرکتماهآن ،کنید

.اندازدمی

دارند سوی صدرِ توبانگ میطاعِنان مهچون سگان بر بَدرِ تو

یعنیتوصدربر،کنندمیعوعوشماشخصروشناییبرکههستندسگانمانند،زنندگانطعنهیعنیطاعنان

رضاکوياینازبتوانیدشمااگر،استبلندمقامهم،هستمجلسصدرهم،هستسینههمصدر،توبلندمقام

نمیراشماقدرمردم.بدانیدراخودتانقدرباید،بشویدزندهحضورهوشیاريازايدرجهبهواقعاً،برگردید

،بخوردبرشمابه،بگیردراشماجلوينبایدذهنیمنانسانهايطعنهوبیندازیدنورکهداریدوظیفهشماودانند

.هستیدبخششفاشمااینکهولوذهنی،هايمنازباشیدداشتهنبایدقدردانیانتظارهیج

کهبداندبایدحتماًشودمیقدرشناسکهکسیهر،والسالم،شناسدنمیقدرشناسیوقدردانیاصالًذهنیمن

میپرهیز،دانیدیمراجوانیتانقدرکهرسیدیدايدرجهبهشمااگرحتیمثالً،شدهزندهحضوربهايدرجهبه

،دیگررویدنمیدردهازیر،شدیدپذیرانعطاف،شدیدنرم،کنیدمیورزش،خوریدنمیراغذاهابعضی،کنید
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بهکنیدمینگاهشما.ایدشدهزندهحضوربهايدرجهبهپس،هستیدخودتانمواظب،دهیدنمینشانواکنش

خورید؟میراغذااینچراشما،کنندخودکشیخواهندمیاینکهثلمخورندمیغذاهایییککهايعدهیک

چرا.دانیدنمیراقدرشچرا،کندمینوداغرابدن،شکمشبهبردمیدهاناینازکهچیزهاییآن،خوریدمی

نمیراخودشانقدراینکهبراي؟داردضرردانندنمیمگرنداردضررمگر،کنندمیمصرفمخدرموادمردم

؟دانندنمیراخودشانقدرچرا.دانند

بیچیزیکتوگویدمیمرکزشانجسماینوجسمبهدادندکاهشراخودشان،دارندیذهنمناینکهبراي

کهفهمدمی،بیایدخدائیتبیایدهوشیاريآنوبیفتدمرکزشانازارزشبیچیزاینوقتیهستیارزشی

بااليمقامسوي،توصدرسويدارندمیبانگآنهابنابراین.کندنمیکمراارزشش،استبارزشیچیز،خداست

میحسادتخوباندازیدمینورشمابیندمیوقتی ،بیندمیکوچکونداردقبولراخودشکهکسیآن،تو

.زندمیطعنه،کند

از سَفَه، وَع وَع کنان بر بَدرِ تواین سگان کَرّاند ز امرِ اَنصِتُوا

رااَنصتُواهمه امروزشماهمهدیگرکه،راباشیدساکتامر:گویدمیاند،ذهنیهايمنهمبازسگانازمنظور

سکوتکهکسیهم خواندیمقبالًو.باشیدساکتوکنیدخاموشراذهنگفتهخدا.شناسیدنمی،شدیدحفظ

پشتکردنفکروزدنحرفباچون،شنودنمیراامرِ اَنصتُواذهنیهايمن.خواندیماخیراًد،کرپیدانجاتکرد

شبماهبرکنندمیعوعو،کنندمیوعوعحماقتازیعنیسفَهاز،آیدمیبوجودذهنیمناینکهاستهمسر

نشانگیرندمیایرادشمابهکهکسانیبهواکنششماکهکندمیتأکیدچقدرموالنابینیدمیپس.توچهارده

.ندهید

تو ز خشمِ کَر، عصای کور راهین مبگذار ای شفا رجنور را

بدربیاییکهکنکارمرتب،بیندازيراهایتشدگیهویتهمبایدکهايفهمیدهکهانسانیايکهگویدمیدارد

،بیماریعنیرنجور،نکنکممردمازرابخششفايیروناین،اندازيمیروشناییحدوديتاکهکسیاي،بشوي

خشمگین،شنوندنمیراامرِ اَنصتُوااینهاببینیدشماوايدهندهشفاوشفاتویعنی،رارنجورشفاايمگذارهین

بایدآدمکهبقابرايبینیمیگفت،بینندنمی،متاسفانهکورندذهنیهايمن.ندهیعصاکورهابهتاکرهابهنشو
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آنهاییعالماهلکهبگویدواهدخمی،بکندکارتواندمیمثالً،حاالندارداشکالیباشدکرولی،باشدداشتهچشم

.بدهیعصاآنهابهبایدتو،کورندآنهااستمرکزشانذهنیشانمن،دارندذهنیمنکه

استماديشانمنذهنیهايمن،شوندنمیساکتوشنوندنمیراامرِ اَنصتُوامردمکهعلتبهبنابراینپس

میهمدرد،گویدمیچیموالنامثلبزرگیانسانکهکنندنمیتوجههیچ،مرتبزنندمیراخودشانحرف

همهاموقعبعضی،کنندمیمالمت،اندازندمیدیگرانگردنبهیاکنندمیتوجیهرادردهایشان،کشند

ایندرخودهوشیاريمسؤلیتقبول عدممثلراذهنیمنهايخصوصیتتمام،کنندمیمالمتراخودشان

رضاکويدردانندنمی،کنندمیمقاومت،کنندمیقضاوتخودشان،دیگرانگردنبهدردانداختن،لحظه

.کرند،بزنیبهشانحرفیاگرو،یکیگردناندازندمیفوراً،کنندمیایجاددرد،هستند

هاخیلی،نشوخشمگینتوذهنیهايمنخاصیتاینخاطربه:کهگویدمیاندازدمینورکهکسییکخوب

موالناپیغامکهبودیدآمادهشما،باشندآمادهاستممکنهاخیلی،بگیرندتوازرادواایناستممکنکههستند

ستید؟ایمیواشما،بگویندناسزا،بکنندشمابهانتقادبیایندهمهآن،نهاینطورند؟همه.گرفتیدرا

استممکنانسانهايفامیلوهادوستنزدیکترین،هستهمهراهدرخطراینو،بایستیدنبایدگویدمیموالنا

خوبرادردمردم،شناسندنمیراهوشیاريشناسندنمیاینکهبراي،شمابرگشتکاراینازکنندانتقادبیایند

آن کندمیانباشتهبیشترکسیهر،شناسندمیرامقایسه،شناسندمیراهاشدگیهویتهم،شناسندمی

.گذارندمیاحترامبیشترخیلیاوبهداردبیشترجهانیاینقدرتکسیهر،استترمهم

بدریتهمیندرشفابخشنیرويآنکهدانندمی،کهفهمندنمی،نه؟فهمندمیهمراحضوروبدرعظمتآیا

،شدخواهددرستکارباالخرهکردنانباشتهودادنانجامباکهکنندمیفکراینها.کهدانندنمی،نه؟ماست

.شدنخواهددرستکارولی،آیندهدرکردخواهندپیدانجات

حتیاگروندهیدگوشدیگرذهنیهايمنحرفبهوخودتانذهنیمنحرفبهشماکهخوانیممیرااینهاۀ هم

ششمدفترازرامطلبیدوباره.برگردیدباید:استاینراه،کنیدپیداراهبایدهمباز،شمابهگرفتندسختآنها

:گویدمیباشیمکردهبررسیکامالًراموضوعایندیگرکهخوانممی
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2087مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سگ ز نورِ ماه کی مَرتَع کند؟وَع وَع کندمه فشاند نور و سگ 

،کندمیوعوعدردمندذهنیمنوفشاندمینورماهمثلرسیدهحضوربهانسانیک،گویدمیرامطلبهمین

جهانبهکهکسی،گیردنمیرانوراینیعنی،خوردنمیغذا،چردنمیماهنورازذهنیمناینوکندمیعوعو

قدردانی،توجه،تأییدخواهد؟میچهمنازداردذهنیمنکهکسییک، خواهدمیشیرهچیزهاازکندمینگاه

آن، کهداردکمکهخواهدمیچیزيیک،خواهدمیراآنها،گیردمیبدهیپولاگرپولساپورت،خودشقولبه

میآنورازکه برکتازلطافتازعشقازفرمبیبرکتآنازاما،آورددرفکربهگفت ووکردتجسمشودمیرا

.استبیرونیشیرهبهحواسش.تواندنمی،نه؟بخوردتواندمی؟بچردتواندمیآید

تو،بارچندروزدرهستمحسابیآدممنبگوتو،کنمچکارخواهممیایزدينورمن،کنتأییدرامنتوگویدمی

رااینها،کنیمیکمکمماندماگر،باشمتوبهمتکیتوانممیمن،رامنکنیمیحمایت،داريدوسترامنبگو

استخوبخیلی،داردراخودشجاياینها،نداردراخودشجاياینهاکهبگوییداستممکنشما.خواهدمی

ندارمالزماصالًراچیزآنراشدگیهویتهماینودوستاینباشدقراراگرولی،باشدداشتهخوبیدوستآدم

پشتم،منبهبدهددل،کندحمایت،کندقدردانی،بدهتوجه،کندتأییدرامنبخواهمازیکیچیبرايمن،من

سطحیخیلی،کهبیایدیکیاز،بیایدبیرونازبدهداگرکهآن چون،بگیريآنورازيشونمیموازيچرا،وایستد

.دهدمیدستازرااثرشدیگربعداًکندمیخوشحالراتوهقدقیدهیک، استرمقبیواست

تمامدرراشاديوداردوامیحرکتبهراتوکهرااصیلعظیمنیرويآنرااصیلخردآنرااصیلشاديآنچرا

عملچجوري،کنیفکرچجوريکهدهدمیخالقیتتوبه،دهدمیعقلتوبهکندمیمرتعشوجودتوذرات

،خواهیمیهمسرتازچسبیديآمدي؟گیرينمیراآنورآنازچرا،برسیخواهیمیکهاينتیجهبهتاکنی

توانینمیماهنورازتو،خواهیمیغلطجايازتو،دهینمیهیچی،نداديکهکنیمیدعوادهدنمیهموقتی

یعنیسگ،کنیمتعمرآنورازبایدما،استزندگیخودهمیکی،استرسیدهحضوربهانسانماهنور،کنیمرتع

.کندنمیمرتعآنجاازذهنیمن



Program # 704گنج حضور704برنامه شماره 

20: صفحه

ترکِ رفنت کی کنند از بانگِ سگ؟شربوان و مهرهانِ مه به تَگ

ورویدمیراهداریددنیاشبدرهستیدروشبو،شدیدجمعاموالناطرافاالنشما،استمهمخیلیبیتاین

هماشخاصییکرودمیماهآسماندرکههمینطور،تکبهدویدمیداریدو.هستیدموالنا،هستیدماههمراه

همايعدهیک،رودمیرسیدهحضوربهکهکسییکرودمیموالنااینجا،روندمیماهباهمستارگانییک

شوند؟میمتوقفاینهابیروناز،کندعوعوذهنیمناگر،دوندمیدارندآناطراف

هايدوستازشماهايفامیلازذهنیمنیکاگر،کردیدپیشرفتوآمدیدموالنادنبالهمهایندلیلیبهشما

موالنادنبالدیگروگیریدمیراآنشما،باشدهمدروغاینوبگویدموالنابهراجعبدچیز،کندانتقادبیایدشما

متوقفخواهندمیراشماکههستندنیروهاییکهبدانیدبایدشماوکهکنیدنمی،نه،دیگرشدتمام،رویدنمیرا

همعظیمنیرويشیطان،کنندمیکارشیطانبرايذهنیهايمن،ذهنیمننیروهاي،کردخواهندسعی،کنند

االنشمادردکند؟میزندگیکجادارد،وجوداالنجهاندرد.استجهانایندرباورهاودردهاشدگیهویت

هستند؟شماکجايدر. هستندشمادرهستند؟کجااینها،شماسترنجش،شماستکینه،شمادردکجاست؟

ماچقدراست؟چقدرجهانایندردشود؟میچقدرکنیجمعرااینهاۀ هماگرشما،سیستمتوي،شماذهنتوي

هانالهینا،روزدرمردمکنندمینالهچقدر؟کنندمیظلمچقدر؟کشندمیآدمچقدر؟روزدرزنیممیکتک

.بدهیمشفابایدکنیم؟زیادتریا،رادردهابدهیمشفابایدماآیاشود؟میجمعکجا

نیروياینکههستیدلحظهایندرهوشیاریتانکیفیتلئومسشما.بدهیدشفاراخودتاندردبایدشما

شماو،خواندیمقبلبیتچندهمین،نکنمتوقفرااینداريبخششفانیروياگرگفت،بله.بیایدشفابخش

با.بگیرخدااززندگیباشدنموازيباراشفابخشنیرويداريدرداگر،بگیريداريوظیفهراشفابخشنیروي

خودم،دهد؟میشفاکیرامندردهاي.بدهیشفاخودتراخودتدردهايکهلیئومسابیاتاینخواندن

روممیهیمنجذبقانونطبقاستدردمرکزمچون،کنممیایجاددردهیروممیراهوگرنهدارموظیفه

میزیادراآنباشدحضورهوشیارياگر،کنمزیادراآنخواهممی،باشدمرکزمدرچیزيهر،کنممیایجاددرد

.داردوجودکهستاقانونیاین،نداردبرگردوبرواین،کنممیزیادرادردباشددرداگر،کنم

چقدر . کنیدمیداریدوکنیداجراوبگیریدبعهدهراتانشفابخشیلیتئومسروزبهروزکهشدیدآگاهاالنشما

موالناموردایندرماهمراهانپس.کنیدنمیایجاددرددیگر.خودتانکرده؟آزادراشماکیآزاد شدید شما؟
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متوقفهمسگبانگازوروندمی تندتربلکهزنندمیدارندزورچههر،دوبابلکه،کنندنمیمتوقفرارفتن

.داردوجودسگبانگدانندمیوشوندنمی

پیر؟کی کند وقف از پی هر گَندهجزو، سوی کُل دوان مانندِ تیر

لحظههرگفت،بودهمامروزغزلدرو،استجزومرکزتاندرخوابیدهکهشماهوشیاري،ماستشیاريوهجزو

هوشیاريانسانیهردریعنی،کلبسوياستدوانتیرمثلجزوهوشیارياینو،قضاییوحقیقتبهنمازیمدر

خاطربه،بشودزندهاوبینهایتبهلحظهایندرکه،خداستکهاصلشبسويبرودبایدیارودمیداردتیرمثل

واقعاًحاال،دهدمیدردبويکهگذاشتهمرکزشدردردآنقدرکهاستذهنیمنپیرهگند،پیرهگندهرحرفهاي

می،کندپیادهراذهنیمناصولخواهدمیکهدردازپرافتادهجاذهنیمن،نباشداستممکنهمپیرِپیر

.راخودشداندنمیوداندمیاصلرادردوکندمنحرف،بداردبازدنیاازبرگشتازراهاانسانخواهد

.بشودمتوقفشخواهدنمیزندگیقانوناینکهبرايشودنمیمتوقفوتیرماننداستدوانکلسويجزوپس

و، لحظهاینبسويآییدمیزیادسرعتباداریدسگبانگبهتوجهبدونهوشیارانهشماگیریممینتیجهپس

لحظهرهخدا،هستیدخداسایهزیر،هستیدنمازدرلحظههر،هستیدتسلیملحظههر،رضاستکويکارایندر

هرگویدمیقضاقانون،کندمیکارقضاقانون،شودمیبشوگویدمیآن ،فیکونکنباکندمیکمکشمابه

کارفقط،بفهمیمفکرباتوانیمنمیرااینهاما،کنممیعوضرااتفاقاتهممن،کنیمیعوضرامرکزتاگرلحظه

.بدهدشفارامازندگیبگذاریم بشویمتسلیمکهاستاینما

میشفارادردهایتان،هیجاناتتان،شودمیشمابعدچهارواردشفابخشنیروياینودشویمیتسلیموقتیآیا

شود؟نمییاشودمیخالقفکرتان،کندمیکند؟نمییاکندمیسالمراتنتاناین،دهدمیدهد؟نمییادهد

.بلهکنید؟حرکتکنیدکارکهکنیدمیپیداقدرت؟کنیدمیپیدامحرکهنیروي؟شویدمیجانازپر،شودمی

امش،شمابهگفتهموالنااینکهبراي،کنیدنمیکهشماکنید؟میمتوقفپیرگندههرحرفبخاطرراکاراینشما

ازپسروممیدارممن،نداردکارمنباهمکسی،استمستقیمراهاینآقابگوییدپاییناندازیدنمیراسرتان

.کندمیعوعوسگ،نیستچیزينوهمچ،رسممیهممدتییک
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به نمازِ نان بِرُسته، جزِ نان دگر چه خواهد؟

دلِ همچو بحر باید، که گُهر کند گدایی

می گوید کسی که از نماز خواندن به نان روییده یعنی رشد کرده، بزرگ شده، غیر از نان دیگر چی می تواند 

بخواهد؟ یعنی گوهر نمی تواند بخواهد، گوهر حضور، دل مثل دریا می خواهد که گدا یا خواهنده گوهر باشد، گوهر 

که ما می توانیم با آن هم هویت بشویم و پس بنابراین نان هر چیزي است . دل عشقی می خواهد. حضور باشد

به پول، به مقام، به متعلقات، به فکرها و به براي ما مهم است، و از بدو ورود به این جهان ما به نان نماز خواندیم، 

نقش پدري، مادري، به انجام دادنها به فکرها، به : باورها و به جسممان به جنسیتمان، به وظیفه مان، به نقش مان

که مربوط به قسمت تن آدم است، قسمت انسانی . یندها و بدآیندها، اینها همه چی هستند؟ همین نان استخوشا

.آدم است نه بودنش، مربوط به انجام دادنها و فکرهاست

می گوید انسانی که به نماز ایستاده به نان از اول و این طوري رشد کرده غیر از نان دیگر چی می تواند بخواهد؟ 

و امتحان کنید خودتان را، بگویید من مثالً از همسرم چی می . ان چیز دیگري نمی شناسد که بخواهدغیر از ن

چرا این چیزها را می خواهم؟ براي این که به نماز نان رستم، رستن یعنی خواهم که االن این همه دلخورم؟

هم هویت بشو، به آن بچسب و هر چه روییدن، از اول به من این طوري یاد دادند، این چیز خوب را بگیر، با آن 

.بچسبی می شود مرکزت و این را همیشه خواهی خواست

اش هر کی را می بینی این را از او می خواهی، و این تا آنجاست، تو نمی توانی عشق را در او بشناسی، چون همه

ا پول بدهی؟ می توانی پول این را می خواهی بشناسی، این اگر پول است به هر کی می رسم می گویم می توانی آق

سجدة ما به پول است، در مرکز ما پول است، می توانی بدهی می توانی . ما را زیاد بکنی، من نمازم به پول است

اش آن که اینجاست در مردم می بینم، هر کس که پولش زیاد زیاد کنی؟ نه، پس تو بدرد من نمی خوري، همه

.مرکز من پول استاست احترامش زیاد است پیش من، چون در

حاال شما می بینید که چه بالیی سر ما آمده، از موالنا دارید یاد می گیرید، می گویید چون من به نان رستم این 

چیزها را من از نزدیکانم نمی خواهم براي این که دلخور می شوند روابطم دارد بهم می خورد، و من خیلی از اینها 

منبراياینکردنزیادبلکهافی دارم ولی چون هم هویتم هی می خواهم زیاد کنم، را الزم ندارم و من به اندازة ک

؟خوردمیدردچهبهکردنزیادراچیزهااینسالگیهفتادسنازبعدکنم،شاکمبایدمن،استآورزیاناالن
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میچکارهمسالگیبیستسنتازه؟مثالًبکنیخواهیمیچکار؟خوردمیدردچهبهاینهابرايشدندلخور

؟بکنیخواهی

،گرفتخواهدرامرکزاین،شناختنخواهیراخداشمادارينگهمرکزدرراهاشدگیهویتهماینبخواهیاگر

خودمروينورافکناالن،کنمنگاهخودمبهمن،دیگرخوانیممیرابیتاینهمینبراي،بکنیکاريیکباید

این،هستمنانفکربهلحظههراینکهبراي،خواهمنمینهکهدیدخواهمخواهم؟میدیگرچیزنانجزآیا،است

فکر،استنانهمبعديفکر،استنانهمبعديفکر،استنانبهراجع،استمنسردرلحظههرکهفکريیک

فاصله،استنانصندوقیهرنیستفکرهابینهمايفاصلههیچاستنانفکرهااینتماماستنانهمبعدي

.استتمامهممنکار،استبستههماش

درحضورگوهرها؟ذهنینهباشمگوهردنبالمنشودمیآیا،کهشودنمیشود؟میدریاشودمیبحرمندل

بایدکاراینبراي؟بخوانمنمازحضوربهواصلیگوهربهونخوانمنمازنانبهاینازبعداینشودمینیست،ذهن

همهاشدگیهویتهماینخود.بگذارندخواهندنمیايعدهیکگردیمبرمیوقتیگوییممیداریم،برگردم

،استمزاحمهمماذهنیمناینخود،راهمانبهکنیممیشک،ماترسانندمیدارند،راماکنندمیجذبدارند

موالنادانممیکجاازمن؟کردهاشتباههمموالناایننکند،کنممیاشتباهنکند، اندازدمیشکبهراماهی

.استشکاینها؟گویدمیراست

لحظهایندرشماهوشیاريدارد؟کیفیتشمازندگیآیا.شماستدردهايآن وهستعالمتیکحاالدیگر

یککنید؟برقراررابطهآدمهاباگشاییفضاباانعطافباتوانیدمیاست؟بازشمادروندرفضاآیادارد؟کیفیت

داشتندوستعالئمدارمدوستراامبچه،دارمدوستشواقعاًکنممیزندگیهمسرمباآیا:بگویید،کنیدسئوال

هايدادنانجامفکربهاشهمهیابینممیزندگیبصورترااوآیا،کردمشناساییخودمدررابودنمنچیست؟

؟هستماو

منکهبگوییمکنمنگاهامبچهبهمنشدهآیا،بکنیراکاراینبعد،رابکنیکاراینبعد،بکنیراکاراینبایداالن

،دهممیتوبهزندهتوجهدارمودارمقبولمنهستیکهجوريهمینباشیدیگريجورخواهمنمیاالنتواز

شناساییتودرراخودمتودرراعشقفقط،بکنیبایدچکاريدیگرکهنیستیادماصالًو،دهممیفرمبیتوجه

.دهیممیادامهراهمینورستیمناننمازبهیاکنیمنگاهخودمانايبچهه، شده اینطور به کسی بکنممی
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،بشومزندهخداهایتنبیبهبرگردمبایدمنکهبگویدوباشدبرگشتنفکربهاستکسی،خداستبینهایتگوهر

مردمبا،سازمنمیهمسرمبا،دارمدردهمهاین،گویدمیرااینخداقانون،گویدمیرااینقانوناینکهعالئمو

وموالناهايحرفاینپس،دارماشکالیکمنپس،سازمنمیهمخودمبا،سازمنمیامبچهبا،سازمنمی

.بخوانیممثنويازبیتچندتوضیحبراي،بله.استدرستعارفان

497دوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

در میانِ هر دو فرقی هست نیککافر و مؤمن خدا گویند لیک

سینهکهکسییعنیمؤمن،استشدگیهویتهم،استماديمرکزش،ذهنیمنیعنیکافرذهنی،منگویدمی

یکمؤمنوگویدمیجوريیککافرولی،لفظبهگویندمیخدادوهر،خداستمرکزشدر،استشدهبازاش

گویدمیخدایکی،گویدمیذهنشازیکی،گویدمیدلشازیکیولی،گویندمیخدادوهر،گویدمیجوري

میتوضیحخودشدارد،استعشقدنبال،استایزديخرددنبالگویدمیخدایکی،استماديچیزیکدنبال

.دهد

متّقی گوید خدا، از عینِ جانآن گدا گوید خدا، از هبرِ نان

کهکسیاماهست،ناندنبالنان،بهرازگویدمیخدافقطرسته،ناننمازبه،رستهناناز،گداستکهمن ذهنی

هویتهمبشود،هویتهمچیزيباجهانبهبرودخواهدنمییعنیهمپرهیزکارپرهیزکاره،کهکسیدارد،ایمان

مرکزش،شودمیبچسبدچیزيبهاگرداندمیبشود،هویتهمچیزيباخواهدنمیدیگرانداختهراشاشدگی

میخداوقتیخدا،گویدمیمرکزشگوید،میمرکزشازراخدااینهست،متقیشود،میخرابکارشدوباره

اینگوید،میداردمرکزشپسشود،میزندهخدابینهایتبهیعنیشود،میزندهبه آن آید،میزبانبهگوید،

بده،منبهرااینگویدمیخدابهدهد،مینشانذهنشکهبیرونی،چیزهايبخاطر،گویدمیداردزبانشیکی

.هستماديچیزیکاین

آید،نمیمرکزشبهجسمیهیچکهاینبراي.هستمتقیاو،بینهایتبهشودمیزنده،گویدمیخدایکیآن

باوریکتواندنمیباشد،شدگیهویتهمیکتواندنمیباشد،جسمتواندنمیمامرکزکه،االنایدشناختهشما

خانهتواندنمیباشد،اتومبیلتواندنمیباشد،پولتواندنمیباشد،دردتواندنمیباشد،فکرتواندنمیباشد،

هست،متقیاسمشاینفقط،باشدخدابایدمامرکزباشد،همسرمانتواندنمیباشد،مانبچهتواندنمیباشد،
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پشتازآنهادیدباوهستمرکزشدرکهخواهدمیراچیزهاییآنمرکزشهست،ماديمرکزشکهکسیهر

.رااینهاکنزیادترشبده،راآنبده،رااینخدابشوند،زیادآنهاکهدهدمیخدابیند،میراجهانآنهاعینک

پیشِ چشم او نه کم ماندی، نه بیشگدا از گفتِ خویشگر بدانستی 

بشود،زندهبه آن تواندمیوهستبینهایتیکاینگویدمیخداوقتییعنی،گویدمیچیکهگفتمیگدااگر

زیادبیش،یاکمکند،میکاربیشوکمباذهنچونماند،نمیذهنبیشوکموشدمیزندهاوبهصورتایندر

بهشد،میداغونمرکزشگویدمی.هستآنازمرکزشچونکند،زیادشخواهدمیهمیشهخوب،یابدکم،یا

.هستمن ذهنیمرکزشانانسانهابیشتر.ریختمیهمبهمن ذهنیریخت،میهم

میبینهایتمرکزتاناگر؟شودمیبینهایتتانمرکزیا،فقطهستلفظیکشما،آیدمیخدالفظوقتیپس

بهآیندمیشوند،میجمعوآیندهگذشتهلحظه،اینبهآییدمیشوید،میزندهاوبینهایتبهلحظهایندرشود،

یدهستبینهایتهمیشهست،اابديشدنزندهیکشدنزندهاینوشماشویدمیزندهلحظهاینبهلحظه،این

گویندمیرااینعملتان،وفکرتانبهریزدمیبرکتاینرود،میبرکتسکوناینازوهستروانساکناینو

باپوشانیممیرالحظهاینوقتیآینده،وگذشتهدرهستیمپخشوقتینخوابیده،دیگردلاینبیدار،عمل

.داریمدوییداریم،بیشوکمرویم،میدیگرفکرصندوقبهفکرصندوقاینازوقتیفکرها،

میجاريآیدمیزندگیجهان،بهشودمیجاريهست،ساکنیکیایننه،یکیاینکند،میکاردوییباذهن

خوبی،اینبههايغزلموالناببین،دبندنمیدلهمچیزيبه،کندمیخلقاینشما،عملوفکربهشود

کسیاگر.گفتممنهستندچیزهاییعجباینهانگفتههیچنبسته،دلکدامهیچبهگفتهخوبیاینبهمثنویهاي

داشت،دوستانشازداشت،همسرشازداشت،تاییدانتظارخواند،میرفتمیجاهمهشعرش،بابودهویتهم

ستهرنانبهماهمهنیست،ناندنبالنیستگداچوننیست،گداولیداشت،قدردانیداشت،قدرشناسیانتظار

دریاسایهظلدرشماگفتامروزنیست،مشکلنهشدن؟آزادهستمشکلآیا.بشویمآزادتوانیممیولیایم

.هستیدمنسایهزیر

مهچو خر، مُصحَف کشد از هبرِ کاهخواهسال ها گوید خدا آن نان

کتابهايشماکاه،برايکشدمیراقرآنیاکتابخرمثلونانبرايکندمیخداخدا،سالهاگدااین:گویدمی

بارکهسرآخرکهاینبرايبرد؟میچرا،ذهنیدانشیعنیبرد،میکنیدبارخررويرادانشکتابهايیاراقرآن
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هست،همینهمذهنیشدههویتهمدانشبگویدخواهدمی.بدهندکاهبه آن برداشتندرویشازراکتابهایارا

وبشویدزندهاوبینهایتبهبایدبریدمیخدااسموقتینکنید،خداخداشدههویتهمفکرودانشبخاطرشما

.ندهیمقراراستفادهءسوموردراآن

بایدکهرااثرشآندیگروگرفتهقراراستفادهءسوموردتاریخطولدربسیاربسیارمختلفشکلهايبهخدالفظ

ندارم،خبرمنگویم،نمیدروغنکردم،راکاراینخدابهکاربردهايبرايمرتبراخداماگذارد،نمیبگذارد

مواظبکهگویدمیداردخدا،خداخداهیندارم،خدابهببخشیدبدهم،راقرضمتوانمنمیندارم،پولندارم،

دانشایننکش،کتابخرمثلبشوي،زندهاوبینهایتبهبایدآیدمیلفظاینوقتیکند،میراکاراینگداباش،

.نیستدرستایننانبرايفقطبکشیرا

ذره ذره گشته بودی قالبشگر به دل در تافتی گفتِ لبش

من اینشد،میزندهاوبینهایتبهیعنیتافت،میدلشبهاگرگویدمیخداکهلبشگفتاینگویدمی

هست،من ذهنیقالب،ریختمیهمبهقالبشریخت،میدرهمشد،میشکافتهشد،میپودرشاذهنی

فکرماکهقالبهایییعنیالگوفکر،الگوهايوفکرهااینالگوها،وفکرهاهویتیم،همآنهاباماکههستالگوهایی

گوید؟میاینطوريچرانکن،حملخرمثلرااینهاگفتگرفتیم،یادقبالکهآنهابهریزیممیرا

آفریند،میجدیدفکربعدلحظهآفریند،میجدیدفکرلحظهاین،خدابینهایتبشود به خدا زندهبهکهکسی

میهستیمخداییتماشده،مشخصماخلقتپسکند،نمیحملخودشباراپوسیدهوکهنهدانشایندیگر

اینآید، یک من ذهنی بوجود میشویممیهویتهمچسبیممیوقتیچیزها،بهچسبیممیجهان،بهرویم

بریزد،فروبریزد،همبهبایداینهست،ماديمرکزاینما،مرکزشودمیآنذهنیتصویرچرخند،میفکرها

. بگیریمکمکتوانیممیبزرگانازبرگردیم،خواهیممیوقتی

شمامزاحموکردخواهندانتقادشمابهدارندمرکزشاندرمن ذهنیکهايعدهیککهگفتهموالنامابهامروز

وبیندازیدخودتانرويراخودتاننورحداقلبشوید،تسلیملحظههربایدشماکهگفتراراهشوشدخواهند

مزاحماینهاکهبگیریدبهانهتوانیدنمیهستید،شماخودهوشیاریتان،کیفیتمسئولوبدهیدشفارادردهایتان

باماهمهکهکردتاکیددوبارهو.نیستقبولقابلاینهاترسیدم،،شدهپرتحواسممن،کردندعوعوهستند،من

یعنیبخواهیمراحضورگوهرآنکهبشویمدریامثلبایدوخواهیمنمیچیزينانازغیروایمرستهنانبهنماز
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آنهستخورشیداینیکی،آننهداردنورکههستایناینجا،بودهگوهريعجبببینیمبشویمبینهایتباید

.بودهشمعیک

میلفظشبهگویدمیخداوقتیایمانباانسانمتقی،انسانولینانبرايخدا،گویدمیگداکهفهمیدیموبله

کهچیزيایندانستمیاگرهمگداآنولیبرد،نمیکاربهراخدالفظگرنهوشدهبینهایتمرکزشحتماآید

.شدمیذرهذرهاوقالببشود،زندهبه آن تواندمیوهستبزرگچقدرگویدمی

کهبیت،سهاینافتادجاامیدوارمایم،دادهتوضیحبرایتانوغزلایندرحاالتاخواندیمبرایتانرابیتسهاین

:گفت

شب و روز در منازی، به حقیقت و غزاییهله ای دلی که خفته، تو به زیرِ ظِلِّ مایی

ز برای بانگِ هر سگ، مگذار روشناییبَدر نور بارد، سگِ کوی بانگ داردمَهِ 

دلِ مهچو بَحر باید، که گُهَر کند گداییبه منازِ نان بِرُسته، جزِ نان دگر چه خواهد؟

یادآوريبیتسهخواستمفقطدهیم،میادامهراغزلباشد،افتادهجامامیدواررا،بیتسههردادیمتوضیح

:گویدمیچیغزلبقیهببینیموبشود

اگر آن میی که خوردي به سحر، نبود گیرا
بستان میی که یابی ز تَفَش ز خود رهایی

کههستیماينقطهدراالنماهمهیعنیبوديسحردرهمیشهتوکهگویدمیموالنابیت،سهاینازپس

هستیم،ذهنتواالنکههستیمذرهیکماازکدامهرما،درونخورشیدبتابد،تواندمیمابینهایتما،خورشید

؟درستهشود،میبینهایتبشودآزادذهنازاگرذرهاین

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

میولیشود،میبینهایتوکندمیبازرادهانشایندفعهیکشدیم،قایمذهندرکههستیمآفتابییکما

ازبیاید،انرژيآنورازبشوید،تسلیمهیشمابایدکاراینبرايآید،میآنورازمیهست؟چیمیبخوریم،باید

میولیاستطلوعحالدرماخورشیدوسحریمدرکهدرستهمابیاید،شفابخشنیرويآنورازبیاید،خردآنور

ازخواهیم،میمانبچهدوستمان،همسرمان،ازکهچیزهاییهمانتوجه،،تاییدمیهمینگیریم،میجهانازرا

.نیستخوباینآید،میبیرونازکهاستمیینیست،گیرامیتاییدوتوجهاینخواهیم،میمادرمانپدر
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ازنان،ازشدیم،بزرگنانبهنمازباماچرا؟نبوده،گیراکهخورديمییحالبهتابگیر،میییک:گویدمیحاال

میخیلیکهجهانایندرهستچیمامیبهتریناصالگرفتیم،میوگرفتیمانرژيشدگیهاهویتهمازپول،

بزرگبچهگویدمیبگیرید،درنظرسالهشصتمثالآدمیکنیست،بیشترتاسهدوهست؟خوبیمیگوییم

.هستمخوبیپدردارد،باالمقامهست،مهندسدانمنمیهست،دکترکنید،نگاهمردمآيکردم،

میبعدا.پدربعنوانگرفتمتاییدآمد،مییکوچولویکهستی،خوبیپدرعجبآفرین،گویدمیهمیکیآن

آفرینعجب.ندارندکهکسانیبهگویم؟میکیبهدارم،مستغالتدارم،خونهانقدردارم،نقدپولانقدرکهگویم

قبولهمههست،زیاددانشمهست،زیادپولمهستم،خوبیپدرهستم،آنهاازبهترمی،یکهماینشما،بر

یکاینکنیممیفکرکنم،کارچیمثالکهپرسندمیبعضیهاگذارند،میاحتراممردمهست،میاهایندارند،

مییچهمثالشما.کهنیستگیرااینها؟هستمیاینهادانم،میمنداندنمیاوهست،میییکهست،چیزي

مثال،مردمندآیمیوقتی،مثالقدرتمیکند،نمیمستخیلیآن که،نیستانگوريمیصحبتشناسید؟می

.کنممیافتخارمناینبهایستندمیواخبردارايعدهیکهم

ازوگرمایشازکهبگیرمیییکحاالنیست،گیرااینهاآید،مینانهمانازاینهاباشدحواستگویدمیموالنا

میاینآید،میآنورازتسلیمموقعمیاینهستمیییکپسبشوي،رهاخودتمن ذهنیهمینازحرارتش،

نشوددمیدهاینتابشناسیم،راخودمانتوانیمنمیمانشود،دمیدهاینتاومابهشودمیدمیدهزندگیبوسیله

حرارتش،ازکهرامییبگیرمیی،بستانخواست،خواهمشناسم،میکهمیآندایمامننچشمراشاهمزو

داردبعداکنند،نمیباورايعدهیکحاالدارد،وجودمییپسبکنی،پیدارهاییخودتاز،من ذهنیازبتوانی

.کندمیتاکید

به خدا به ذاتِ پاکش، که میی است کز حَراکش

هالکش، به سعادتِ مساییبرهد تن از 

شناسیدمیراشدگیهاهویتهممیوگویدمیموالناستید،رنانازکهشماگویدمیخورد،میقسمدیگراالن

یکمیایننخوردید،حاالتاکهاینلووداردوجودمیییکولیشناسید،نمیراطرفیآنمیخورید،میو

شماکند،میآرامدهد،میشفاراتودهد،میشناساییتوبهبشودوجودتوارداگردارد،ايمحرکهنیروي

تمامبهشددمیدهآرامشییکبینیدمیدفعهیکشوید،میفضاآنوکنیدمیآشتیلحظهایناتفاقباوقتی
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آیید،میدرفشردمیراشماداشتوبودشدهشمامرکزکهجسمیآنسلطهزیرازکهاینبرايشما،وجود

پشتدریمهستبودنماهمهکه بینشاینبهرسدمیانسانوقتیبوده،توهماینکهپذیرفتیدکردید،قبول

تفاوتهاياینوشناسیممیرادیگریکیبودنخودمان،درشناسیممیراخودمانبودنوقتیدادنها،انجام

کند،میپیداعجیبیآرامشیکانسانشود،میتوهمشکلیتی،جنسی،جسمی،حتیباوري،فکريسطحی

متوجهبعدرا،مادادمیدردرسید،مینظربهحقیقیوبودجديتفاوتهاکرد،میاذیتتفاوتهااینکهاینبراي

.هستیمبودنجنسازمانهمههستیم،یکیمانهمهماکهشدیم

شد،نمی،کردممیتعظیمنانبهکهزمانیتاشدم،زندهخودمبودنبهمنکهشدشناختهموقعیمطلباینولی

بودندوهرماهستم،یکیدیگرکسیبامنکهفهمیدمکردن،کاربهکردشروعگوهرآنوقتیشدم،بحروقتی

میبدنآنبابدناینباشد،متفاوتهمباتواندمیآنفکرواینفکرکردنها،فکرودادنهاانجامپشتهستیم،

فریبحاال،تامنهستیم،یکیمابودندروبودنآنرويهستپوششییکبدناینولی،باشدمتفاوتتواند

ارماکههستمعلومیعنیاو،هالکتازماتنبیاید،طرفآنازمی،اگربنابراینپس.بودمخوردهراظاهراین

.هالکتاینتوگذاشته،چیزاینتوخدا

شوید،میموازيشماوقتیشم،کُمیذهندرراتومنگرنهومنطرفبهبرگردرا،منبشناس:گویدمیدارد

سعادتبهسمایی،سعادتبهچی؟بهدهد،مینجاتاوهالکتازراشماآیدمیمی،آنشوید،میتسلیم

چیزهمهبحرایندربحرایندرکند،میبینهایتکند،میبازدرونتاندررافضااینیعنیچی؟یعنیآسمانی،

اینجنساینکهبرايسعادتمندید،هستید،خداجنسازکهشویدمیمتوجهشماآسمانی،سعادتاینبگنجد،

.دادنیانجامجورهراست،دهیجاهست،آرامش،هستشاديجنسازفضا

کوياینجاشودمیمتوجهشوند،میجايآندرکويسگانگذاشترااسمشموالناکهکسانیآنموقعآن

کردي،میستیزهبودي،ضدشحالبهتابداري،رواتوانیمیهمتودارد،میرواخداراچیزياگرواقعا،رضاست

ابدي،سعادترا،اینشناسیمیراحتیبه،هستمتوهممن:گویدمیشمابهسطحیتفاوتهايایندیگراالن

آننههست،سعادتاینکل،خردبهمطلق،شاديبهدسترسیخدا،شاديسعادتخدا،بینهایتسعادت

داشتههمشرایطاینباشد،داشتههمپولباشد،داشتهبزرگخانهآدمکهکندمیتعریفمن ذهنیکهسعادتی

.هستسعادتمنداینباشد،
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طوربهوظایفودادنهاانجاماینهمچقدرهرباشد،وظایففقطباشد،دادنانجامفقطنباشد،بودناگرولی

راضیهمدیگرازماچرارسد،نمیزندگیبههمبازرسد،نمینتیجهبههمبازبدهی،انجامعالیووجدانی

. هستدادنانجامفقطنیست،بودنکهاینبراينیستند؟راضیهمازشوهروزنها،خانوادهدرنیستیم

روممیخوبخیلیبکن،راکاراین،بکنراکاراینشماحاالنخریدي؟راآنچرانکردي؟راکاراینچراتاکیدها،

کاريیکحتماگوییممیهمبازندارد،حوصلهکهبینیممیدوبارهروزیکبعدکنی،میهمراکارهاآنکنم،می

دیگر،کنیدمیپیداکنیدفکراگرشماهست،کاريیکهست،چینمیدانممنهست،چیدانیمنمیکههست

بشوم؟خوشحالمنکنیدکارچهکنیدپیدا

یعنیسماییسعادتکجاست؟سماییسعادتمبفهمیخواهیدمیکیهست،بودندرنیست،دادنانجامدربابا

خداست،وسعتاندازهبهما،درونوسعتهست،بیشترفضااینازماوسعتبشوي،زندهبینهایتتبهبیاییدشما

آنبهتوداردوجودمیییکولی،زنممیراحرفهااینمنکنیدنمیباورکهشماگویدمیخورد،میقسمدارد

.کرديعادتجسمیمی

بستان، مکن ستیزه، تو بدین حیاتِ ریزه

که حیاتِ کامل آمد، ز ورای جان فزایی

ایناتفاقباوقتیبگیري،توانیمینستیزي،لحظهایناتفاقباتووقتیراآیدمیآنورازکهمییآنکهگویدمی

کنیمیفکرتوکردهدرستبرایتمن ذهنیکهکوچولوزندگیاینباتوستیزي،میهماوباستیزيمیلحظه

االن،هستخوبنظرمبهچیهمهگذاشتم،خودشانسرجايراایندارم،راایندارم،راایندارم،رااینخوب

مایگزندنشدیم،زندهاوبینهایتبهکهزمانیتاهستکوچولوهست،ریزهزندگیاین،زندگی هستاالناین

درریزد،میهمبهبکشندراستونشیکبریزد،همبهتواندمیفورامن ذهنیزندگیاینهست،من ذهنیمال

من اینکهناقصیحیاتیعنی ریزه،حیاتاینکهفشارياینباهست،غصهوغمازپرریزهحیاتاینثانی

.بیندمیآسیبرابطهبینند،میآسیبطرفینازیکیشود،میمریضمابدنآورد،میمارويذهنی

اینباشد،نقصازپرباشد،دردازپربخورد،همبهدرخانوادهنفردوبینرابطهاینکهشدهباعثریزهحیاتاین

اینباطلبکارند،همازکهبگیردراپربرکتچیزهاياینازنتواندآن یکی همبگیرد،راچیزهاییاوازنتواند

پس.ببردبینازکند،مریضکند،خوردراآدمدرداینسرآخربریزد،بریزد،بریزدرابطهایندردردریزهحیات
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بچهکارهست؟اینمانعهمسرمگذارد؟نمیهمسرمکهبگوییبایدشماآیا.بگیرراآیدمیآنورازکهمییتوبیا

دروندرتوپسدیگر،زدیمحرفهمهاینبگویی،توانینمیهست؟کاراینمانعکارمهست؟کاراینمانعام

ایندرباشیداشتهنبایدمسئلهچیزهیچباتودروندریعنیهست،درونیهمستیزهاینکنی،میستیزه

.لحظه

بینهایتبهشدنزندهتو،بینهایتیعنیکاملحیاتکهاینبرايریزه،کوچولوحیاتیندبتوستیزهمکنبستان

اولهست،پذیرشاولچی؟یعنیجانفزاییشماست،جانشدنافزودهوشدنافزودهوشدنافزودهازبعدخدا،

شاديآنوريمیخصوصیاتازیکیشود،میردشاديکنی،میپذیرشچقدرهرپذیرش،،پذیرش،پذیرش

شاديخاصیتشزندگیآید،میشماوجوداعماقازآید،نمیبیرونازچیزيازکهسبببیاصیل،شاديهست،

گشادترفضااینپذیري،میرااتفاقچیهرشوي،میاتفاقاطراففضايبیشترتوپذیري،میچیهرهست،

گشاییفضاشما،اصلیخاصیتشويمیمتوجهاصالگیري،مییادراگشاییفضاتویواشیواشوشودمی

زیادشماامنیتحسشود،میزیادشماآرامششود،میاضافهشماجان،شودمیگشودهفضاچیهرهست،

شاديدیگرشما،شدیدبزرگنقدریابینیدمیمدتییکازپسجایی،یکتاشودمیزیادشما، شاديشودمی

.شدیدچشمهیکآورید،میرا

من ذهنیایننگهدارید،راریزهحیاتاینباشدقراراگرشماست،جانفزودنازبعدتوکاملحیاتاینگویدمی

آنکنیم،زیادترراچیزهااگرکنیممیفکرماکه،نیستکاملحیاتاینباشیدقانعاینبهونگهداریدرا

شد،خواهدکاملمازندگیاینکردنانباشتهودادنانجامباباالخرهبکنیم،بیشترداریمالزمکهراچیزهایی

همدیگرچیزتاچندکنیم،پیشرفتکاردربخوانند،درسخوببشوند،بزرگترهامانبچهکنیم،بزرگترراخانه

ذهنکنید،زیادراجانتانبایدشماشود،نمی،شودمیکاملمازندگییعنی،شودمیکاملحیاتکنیم،اضافه

میزیادترراآنهرچهنیست،جانکردنکاملذهن،کردنکاملشود،میکاملکنیاضافهرااینهاگویدمی

.شدخواهیترناقصکنی،

&&&

پایان قسمت دوم
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بِهِلَم، دگر نگویم، که دریغ باشد ای جان

برِ کور، یوسفی را حرکات و خودمنایی

میمن ذهنیآیازنیم،میحرفتسلیماززنیم،میحرفآنوريمییاززنیم،میحرفزندگیازکههمهاین

خاصیتییکمادرکهدانیدمیشماهست،خاموشیهمینماعالجوکنخاموش:گویدمیفهمد،نمینهفهمد؟

وکندمیعملهمماذهنشنود،میگوشمانراصداشناسد،میراصداهمشناسد،میراسکوتهمکههست

گوشکهراسکوتشنود،میمانهوشیاريآنجانمان،آنراسکوتگوید،میچیزيیکمابهکند،میگوش

.شنودمیراصدافقطشنود،نمی

ماست،بودنماست،سکوتقسمتاینیکیداریم،دریافتودیدجوردوتا،دوداریمخاصیتتادوماپس

راحرفهااینکهاالنشماکهگویدمی. استفکرهاودادنهاانجامصداها،وسراینکههمیکیماست،هوشیاري

.کندمیمخالفتهمشمامن ذهنیدهد،میتشخیصراحرفهااینشماسکوتقسمتآنشنوید،می

هست،خالیاطرافشبینیدمیراهواپیمارا،هواپیماهمبینید،میراخالهمآسمان،بهکنید،مینگاهفضابه

یاهواپیمااطرافخالدیدنبله،بینممیبینی؟میچجورخالی استاطرافشبینم،میبلهبینید؟میراهواپیما

جنسیتبهمرد،وزنبهیاسوادبهحضورشدنمتوجهپسنه،دارد؟احتیاجسوادبههواپیمااطراففضاي

.نداردبستگی

ایناینکهبرايبدهد،نشانشمابهراراهنخواهمن ذهنیازوندهتوضیحمن ذهنیبهشما:کهبگویدخواهدمی

شدنخاموشکاربهترینپسکور،یکبهکندعرضهرازیباییشبیایدزیبایی،اینبهیوسفکههستاینشبیه

نگویم،دگربهلمماست،اصلآنوشودمیزندهمادروندرسکونآنبشویمخاموشوقتیکهاینبرايهست،

.بشناسیمذهنمانباخواهیممیکنیم،میفعالراذهنوقتیکهاینبرايهست،الزمذهنکردنخاموشپس

کهمرکزيهماناز؟بدهدنشانراراهشمابهبپرسیدتانمن ذهنیازخواهیدمیاالن شمازدیمحرفهمهاین

فروذهنخواببهبیشترزنیممیحرفبیشترهرچیکن،خاموشرااو،نه؟همبازبپرسیاوازخواهیمیخفته،

زدنحرفپسما،هویتیمهمفکرهااینباچونکنیم،میفعالراذهنوکنیممیسوالبیشترهرچیرویم،می

یوسفماکهبکنیماینصرفراوقتهستحیف: می گویداینکهبرايگویم،نمیچیزيدیگروگذارممیفرورا

زیباییبیندنمیکوراینکنیم،ارائهرامانزیباییبخواهیمدیگران،یاخودمانمن ذهنیجلوبیاییمهستیم،
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آرامشگوییممیمن ذهنیبهشناسد،نمیراخداییآرامشاینونیستبلدراراهمانمن ذهنیپسرا،یوسف

شدیمهویتهمکهچیزهاییهمینکنی،میپیداآرامشآیدمیدرپولبدهم،آرامشبهتبیامنپیشخدایی،

منازهست،منمحصوالتجزوهمآرامشاصالکنی،میپیداآرامشکنیزیادراآنهاها،آمدموجودبهمنم

زیاددوستازآرامش،آیدمیبدستچیازکهکندمیپیداوکندمیآرامشازهمفکريتجسمیکبخواه،

اینطورياو؟هستدرستاینهاآید،میزیادملکآید،میزیادزمینازآید،میبدستزیادپولآید،میبدست

بابرایتان،بخوانمپنجمدفترمثنوي،ازبیتچندبدهیداجازه. گویدمیرااینهابپرسیاوازگویدمیگوید،می

:گویدمیشد،خواهدعوضهمخاكقیافهوشدهآغازهمبهارکهاینبهتوجه

2742مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا ز خواری عاشقان بویی بریخاک را من خوار کردم یک سری

پس.من ذهنیبهنسبت،بشوندسفتبایدعاشقانکهبفهمیتاکنممیخارمنراخاكزمستاندرگویدمی

فضاي،من ذهنیکردنکوچکبابنابراینکنیم،کوچکمرتبرامانمن ذهنیبایدمایعنیخاك،همینمثل

مابشود،زیاداطرافشفضايهوشیارانه،مرتب،کنیمکوچکرامن ذهنیوقتیشود،میزیادترآناطراف

یاداالنشماخواندیم،مینمازکردیم،میتعظیمبه آن حالبهتاکهچیزهاییآنازگیریممیبازپسراهویتمان

بعدبهاینازوخواندیدحاالتاوخوانیدمینمازبه آن دوبشاگروباشدمرکزتانتواندنمیچیزيکهگرفتید

:گویدمیبعداست،درستکنیدمیاروخراتانمن ذهنیراخودتانداریدوخواندنخواهید

تا ز تبدیلِ فقیر آگه شویخاک را دادیم سبزی و نوی

کهاینازکنیم؟میکاره چماپسفقیر،ايبشويتبدیلبایدکهبفهمیتوتاکردیمنووکردیمسبزراخاكپس

پستکهاینازپسبشویم،صفروکنیمپستراخودمانبایدماکهگیریممییادهست،پستسبزهبیخاك

.آیدمیآنورازکهخرديوحضوربرکتبهشویممیشکوفاوشویممیتبدیلیکدفعه،شدیم

شوید،میمتوجهدفعهیکشودمیزیاداطرافشفضايوشودمیکوچکمن ذهنیکهیواشیواشیعنیتبدیل

تواندنمیکهشودمیکوچکآنقدریاکنار،رودمیمن ذهنیموقعآن،من ذهنیآننههستید،فضااینشما

جسمیهوشیاريازتبدیلهست،تبدیلاینوکندجمعتواندنمیرا،زیادشدهبازفضاياینکند،جمعراشما
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آنازکهآرامشیوداريآرامشتو،شاديهمینطور بیخوديکهشويمیمتوجهدفعهیکوحضورهوشیاريبه

.شمامرکزدردیگرنیستاصالً آن چیزها خواستیمیچیزها

بینیمیدفعهیکجایییکشوي،میفقیرترکنی،میکوچکرامن ذهنیچیهربشی،آگهفقیرتبدیلزتا

آرامشاینوداریدآرامشهستید،شادشدید،خردمندبینیدمیحضور،شدشمامرکزشد،عوضشمامرکزکه

توقعاتاینخواهید،نمیچیزيبیرونجهانازدوستانتان،ازهمسرتان،ازشویدمیمتوجهآید،نمیبیروناز

. بشویدآگهتوانیدمیفقیرتبدیلازشمابهارایندرببینیم.شدیدتبدیلشمارفت،شد؟چیپس

وصفِ حالِ عاشقان اندر ثَباتبا تو گویند این جِبالِ راسِیات

اینگوییدمیکنید؟میدركچیراسیات،جبالکنی،مینگاهاستواروبرجاپاکوههاياینبهوقتیگویدمی

هست،آرامشحالتدرهست،ثباتحالتدرعاشقانعمقوبودنبرجاپاشبیهکوهاینبودنبرجاپاواستقرار

زنند،میحرفمردمیعنیهست،مستقرخیلیبینهایتعمق.رسدمیبینهایتعمقبهبشودتبدیلفقیراین

شبیهعاشقان،بینهایتثباتیکد،یداربینهایتثباتندارد،اثرشماروياصالکنند،میانتقادگویند،میناسزا

ولحظهایندرهمعاشقانسکونوثباتکنید،نگاهرادماوندعظیمکوهپابرجاست،وبلندکوههاياستواري

ایندراستوارکوهیکمثلشود،میتبدیلفقیرکنیم،میکوچکرامن ذهنیپسهست،آنمثلشانعمق

.کندمیتشبیهکند،میپیداثباتوسکونوکندمیپیداعمقلحظه

ترتا به فهمِ تو کند نزدیکست و این نقش، ای پسرگرچه آن معنی

معنیاینولیهست،جسماینهست،نقشاینکنیمینگاهراکوهحاالزنیم،میکهرامثالهااینگویدمی

ایندرهم عاشقاناستقرار،کننگاههوکآن، شما بهنداردفرماینوداردفرمآنهست،فرمیبیاینهست،

گوییمیکنیمینگاهکوهبهوقتیولی،داردفرمآنهست،بیفرمهست،معنیاینهست،کوهآنشبیهلحظه

؟رامنبدهدتکانتواندمیحوادثبادبدهد،تکانراکوهتواندنمیبادکههمانطورهستم؟استوارکوهمثلمنم

بفهمید،آسانشماکنیممیتشبیههست،تشبیهاینهاگویدمی.دنشدیتبدیلکوهبههنوزدهدبتکاناگر

مااصلیشکلثباتیبیودادننشانواکنشاینوبیقرارياینونااستوارياینکهبفهمیدذهنبهحداقل

.نیست
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آن نباشد، لیک تنبیهی کنندغصّه را با خار تشبیهی کنند

کهیمدانمیدستمانیاپایمانبهرودمیوقتیشناسیممیراخارماکنند،میخاربهتشبیهراغصهگویدمی

همانطورکه،بشوندآگاهمردمکهندکنمیراکارایناست،تشبیهفقطنیست،خارغصهگویدمی.کندمیاذیت

. دهندمیدردمابههمشدگیهاهویتهمازحاصلهايغصهدهد،میدردراآدمخارکه

نامناسب بُد، مثالی راندندکه سنگش خواندندآن دلِ قاسِی

اینهست،سنگفالنیدلگوییممیخوانند،میسنگکهراسختوسفتدلآنوسختوسفتیعنیقاسی

ازظریفترخیلیفکرباشد،فکرجنسازهمبازانسانمرکزباشد،سنگتواندنمیدل،هستنامناسبیمثال

گفتیمهمهایناالنکنیم،میماراکاراینفهمبرايحالهربهولی،هستنامناسبیمثالاینولی،هستسنگ

مامرکزدردوهستفکرهمآنکهشدگیهویتهماگرکهشویممیمتوجهمااالنمادي،مرکزسنگی،مرکز

نرماینهست،ساکنوهستثابتوقتیهست،نرمباشدبینهایتوقتیولی،هستسختوسفتاینباشد،

هاتشبیهاینباهست،سنگهست،خارشبیهاینوهستدردازپرهست،غصهازپرهستسفتوقتیهست،

. باشدطوريآننبایدزندگیشوکندمیغلطیکار،هستذهنشدرکهانسانکهبگوییمخواهیممی

عیب بر تصویر نِه، نَفیش مداندر تصور در نیاید عینِ آن

آیدمینتصوردراگرآید،نمیتصوردرخدابینهایتبفهمیدشماکهکنیممیتشبیهداریمحضور،عینگویدمی

نگذار،حضوربهتوراعیببنابراینهست،ناقصانسانذهنکهاینبرايهست،تجسمعیبهست،تصویرعیب

توبنابراینبکشیم،تصویربهتوانیممیراچیزهاماکه،ماستکشیدنتصویربهعیبایننیست،حضورعیباین

. نداردوجودحضورهست،چیحضورکهکنمنفی

بشودتبدیلتواندمیدرویشکهاینبهراجعقسمت،ایندرکردیممیصحبتچیبهراجعداشتیمکنیدتوجه

گلزارپستیازبعدکندمیمشخصکند،میگلازپرکند،میرنگیبعدوکندمیپستزندگیراخاكگفتو

اگرهست،کوهشبیهثباتاینوآیدمیشمابینهایتثباتوآیدمیشماگلزار،من ذهنیپستیازبعدآید،می

ندهستسنگوخارشبیههمآنکهآید، و سنگی دل میآیدمیغصهصورتایندرنیایدتبدیلنیاید،ثبات

شماگوییممیرااینهاآید،نمیتصویردرهستبینهایتکنیممیراصحبتشماکهآنیکهگویدمیاینها،

رامازندگیازقسمتهایییکبیتیتاسهبیتی،تادواشعارایندرموالناکهدانیدمیدارد،وجودکهبفهمید
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تصمیم، بکنیدشناساییشماموقعهماندرشودمیروشنوقتیامیدوارممنکند،میروشنوکندمیمشخص

:بخوانمدیگرباریکبدهیداجازهام،خواندهبارهاکههماینبله. بکنیدراخودتانانتخابو

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

معنی قَدْ جَفَّ الْقَلَماین بود های دم به دمفعل توست این غُصه

بودنپشتشکهاستذهنیمنافعالازناشیخوریممیمادمبهدمکههاییغصهاینکهگویدمیبنابراین

یاانتقادبه،گردیدبرمیوقتیو،شویدمیزندهخداسکونبهوشویدمیمستقرکوهمثلشماوقتی. نیست

شوید،میمستقرکوهمثل،اینجاگردیدبرمیلرزد،نمیشمادلوکنیدنمیتوجهدیگرانسانهايکاريخراب

ازپسیکیغصهصورتایندرنشویدبیداراگرولی،شماستفکرهايوهادادنانجامپشتيهوشیارکوهمثل

.استالْقلمجفقَدمعنیاینوآمدخواهددیگري

قَدفمرکبوکندمیترسیملحظهایندرراشمازندگیاالنخدا،قلمزندگی،قلمگویدمیگفتیم،بارهاالْقلمج

ایندرواستحضورجنسازاتيهوشیارکهاياندازهبههستی،سزاوارکهچیزيآنبهشودمیخشکقلم

خواهیشاديوآرامشهم. شدخواهدبهتراتزندگیهستی،زندگیسزاوارکوه،می شويمستقريلحظه

بودن،اگرولی. هستیآراموشادلحظهایندرهمبود،خواهدنیککردنتخلقهم. خالقیتبیروندرهمداشت

حدیث

.جفّ الْقَلَم بِما أنْت القٍ

.خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودي

.رااینایمخواندهقبال

راست بدنیک را نیکی بود، بد که نگردد سنّتِ ما از رَشَد

وجودبهدردصورتایندرکنید،فکروکنیدعملباشید،ذهنیمناگرکهکنید،باوربایدشماراچیزيیکحاال

جهانایندرآورشاديونیکساختارهايوشاديونیکی،باشیدحضورجنسازلحظهایندراگرآمد،خواهد

. خداستقانوناینکند،نمیتغییراینو. آمدخواهدوجودبه

حالدردائماًتوکهمابهگفتهامروز. شودنمیعوضخداقانونوخداسنتیعنی،رشَدازماسنتنگرددکه

چهبدزدداگر. باشیمآگاهباید. ندزددراماجهاندرچیزيکهداریمچالشیلحظههرما. غزاوحقیقتبهنمازي،
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وفکرزندگیاگر. شودمیزندگیوسیلهبهماعملوفکرندزدداگر. کندمیذهنیمنراماعملوفکرشود؟می

شما. کنیعوضرااینتوانینمیشماوآیدمیدربدکند،عملوفکرذهنیمناگرآید،میدرخوبکندعمل

نمیچیزيهمچو. آیدمیدرخوباهللاء شاان بیاید،درخوبکهبگوییهمبعدکنی،عملذهنیمنباتوانینمی

.گویدمیرااینهادارد. شود

1825مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در چنین چَه کو امیدِ روشنی؟زنیبیهُده چه مُول مُولی می

آندستاینهیاالن؟کنیممیکارچهما. انداختنتأخیربههی. کردندستآندست،اینیعنیزدنمولمول

میچهببینیمبعداً،حاالکنیممیکاريیککنیم،میپرهیزخوانیم،میموالنارویممیباباحاال. کنیممیدست

همینبمانیاینجااگرکو؟روشنیامیدذهن،چاهیعنیچاهچنیندرگویدمی. استکردنمولمولاین. شود

بهکنیمیفکرچراکنی،دستآندستاینبیندازي،تأخیربهفرداامروز،طوري،همینرازندگیطوري،

رسید؟خواهیحضورروشنایی

نماز. بشويخارجنمازازخواهیمیهیکهآیدمیآنجاازتودردونمازي،درلحظههرکهشوينمیمتوجهچرا

درد،باکتک،باهاموقعبعضی. رویممیاوسويبههستیم،خدابهروهمیشهما. هانیستاستانداردنمازآن

موضوعاینبدانیمانههوشیارشناساییوانتخابباکهاستاینراهبهترین. انههوشیاروانتخابباهاموقعبعضی

: دهدمیتوضیحخودشاالن. بودمهمخیلیغزلماناولبیتآن. نداریمايچارهیعنیرا،

نه تو را در سِرّ و باطن نیتینه تو را از روی ظاهر طاعتی

درونتاندرواقعاً: کنممیسئوالشماازمن. بشويآزادکهداريتصمیمیونیتوگدازوسوزیکباطندرنه

جايذهنکهایددادهتشخیصکنید؟حرکتزندگیسويبهکهایدگرفتهتصمیممتعهدانهوجديطوربهشما

رادرددرد،وداریددردهماالنوآفریدخواهیددردبایستیدذهندراگرونیست؟زندگیجاينیست،شما

میرااینکرد،خواهیخواهد،زیادتررادردهمخودت. کردخواهیپراکندهجهاندررادردکرد،خواهدزیادتر

. آمدهوجودبهاالنشمادرتصمیمییکنیتی،یکباطندربنابرایندانید؟

. بدهیانجامرااینهاهمظاهردروباشیگرفتهتصمیموباشیداشتهنیتیباطندرکهبینمنمیکهمن: گویدمی

واکنشهیکسیاگرمثال. برگرديخواهیمیدهیمینشانکهکنیمیکارهاییواقعاًتوکهدهدمینشان
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هویتهمآنهاباکهطلبدمیزیاديچیزهايهنوزدارد،حرصهنوزکند،میعملخشمباهیدهد،مینشان

:گویدمیداردخودش. برگرددخواهدنمیاینکهاستواضحاینبشود،

نه تو را حفظِ زبان ز آزار کسنه تو را در روز پرهیز و صِیام

مابهموالنارااینهاحاال. باشمتنهاتوانممیمنکهببینیشويمیبلندوکنیمیآسمانسويبهدستشبهانه

واقعاًخواهدمیدلممنکهتنها؟خودم،بادارمخلوتییکمنواقعاًآیاکهپرسیممیخودمانازماگوید،می

نویسید،میوایددادهتخصیصراتانخانهازايگوشهیکواقعاًشماازبرخی. بکنمراکاراینتنهاییوبرگردم

بایدراچهبیتاینبهتوجهباشود؟میمربوطمنکجايبهاین:گوییدمی. خوانیدمیموالناکنید،میتأمل

. کنکمکمنبهخدایادارم؟هاشدگیهویتهمچهمندارد،ایرادرفتارهایمکجايکنم؟عوض

درخواهی؟میکمکشمابرترنیرويآنازوبینیمیراخودتضعفوشويمیتسلیمانههوشیارکهشدهآیا

کمراهایتشدگیهویتهمکهکنیمیپرهیزکلیطوربهیعنی. روزهیعنیصیامگیري؟میروزهوپرهیزروز

میپرهیزمنآیا. بدهجوابراسئوالایندرد؟ایجادازکنیمیپرهیزآیانشوي؟هویتهمجدیدچیزباوکنی

:دهدمیتوضیحهمخودشدرد؟ایجادازکنم

پیش چِه بْوَد؟ یادِ مرگ و نَزْعِ خویشنه نظر کردن به عربت پیش و پس

میپرهیزکردنغیبتازانههوشیارمنمثالندهد؟آزارراکسیکهیدهستمواظبراکاروعملورازباناینآیا

موضوع؟اینبهمهوشیارمنزنند،میحرفیکیسرپشتدارنداند،نشستهاینجاکسانیبینممیدارمکنم؟

توانممیکسی،یکبرعلیهکنندمیتوطئهدارندنباشم؟غیبتکنندهایجادخودمیانشوم؟قاطیتوانممی

گیرم؟میهویتگروهازوباشمگروهآن باخواهممییانکنم؟مشارکت

ترمهممنبودنراستینمن،بودنصمیمیمن،بودنصادقومنرسیدنحضوربهمن،رسیدنيهوشیاربهآیا

خودتان،ازبپرسیدکنم؟میراهاتأملاینبشوم؟هویتهمآنهاباوبیاورمدستبهبیشتريچیزهايیااست،

گذشتهوآیندهبهشماآیا، پسوپیشعبرتبهکردننظرنههستند؟راحتیابینندمیآزارمردممنزبانازآیا

:دهدمیتوضیحخودشساعتی،زمانباروید؟مییادگیريبراي
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پس چه باشد؟ مردنِ یاران ز پیشپیش چِه بْوَد؟ یادِ مرگ و نَزْعِ خویش

خواهمپیرشد،خواهممریض. کندخواهمجانروزيیکومرديخواهممنکهبیاوریدیادبهچیست؟آینده

استممکن. نشودهویتهمبیشترچیزهايبااستممکنبکندآدمرافکرایناگرکنی؟میرافکراین. شد

کارهاخیلی. مردنازقبلبیندازد،راهایشرنجشاستممکننباشد،انتقامجواستممکنبیندازد،رادردهایش

.بکنداستممکن

دیگرداشتید،داییداشتید،مادرداشتید،پدرروزيیککهآیدمییادتانچیست؟پسچیست؟گذشته

مرد؟خواهمهممننکندبمیرند؟بایدهمهنکنداینها؟نیستندچرانیستند؟

دلاینتصادفاًخفته،هستدلییکگفت. ذهنخوابازکندمیبیدارکند،میبیدارراآدمتسئواالاینبله،

یکجهاندر! ماییظلزیربهتوخفته،کهدلیايهلهخفته؛جهاندرهستيهوشیاریک. شدهمادلآمده

انسانیدلآن،وخفتهجایییکمنازقسمتیکهگویدمیدارددرست. استخودشجنسازهمدلخفته،دل

. گویدمیخدا. استخودمسایهزیرولی. است

پس. منیجنسازچوننباشی،توانینمی. نمازيدرولیآیی،میداريمنسويبهروزوشببدان،توو

من. بکشدراتوچیزينگذارجهان،سويبهنرويبکن،چالشبکن،مقدسجنگیعنیکنغزابیاتوبنابراین

.باشیتسلیمبایدلحظههرپس. بخواننمازمن،بهحقیقت،بهو. کنممینگاهدارم

هستیميهوشیاریکماهستیم؟چهماما،کند،میروشنراماوجودازقسمتیخوانیممیداریمکهچیزهااین

اصالریزدمیتناینوقتیکهطوريبه. بشویمزندهخدانهایتبیبهبایدبریزدتنایناینکهازقبلتن،ایندر

.بترسیمهمنباید. نیستیاهستتناینما،براينکندفرق

منایِ جوفروشای دَغا گندمپر خروشۀنه تو را بر ظلم توب

خودمبهبودهظلممکهکارهااینمنگویدمیشودمیبیدارآدمهستموقعییک. نداريگدازوسوزپرتوبهتو

هموبگیرممردمازخواستممیکهچیزهاییبخاطردیگران،وخودمبرايکردمایجاددردهمهایندیگران،بهو

خیلیکاراینازوزندگیسويبهبرگردمخواهممیفهمیدماالنکنم،زیادراهایمانباشتگیوبشومهویت

چهارچشمیکار،وتعهدوشاديباتوأموگدازوپرسوزتوبهایننتیجهدر. امکردهپیداراراهممن. خوشحالم

و.تونداريگویدمیچیزيهمچویکنکشد،خودشسويبهمراجیزيهیچنگیرد،راجلویمکسیکهپایممی
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دهیمینشانکهچیزيآنیعنی. فروشیمیجوولیدهیمینشانگندم. هستیجوفروشنمايگندمتوتازه

. نیستیآن

داریممانهمه. هستیمچالشدرمانهمه. گیریممییادخودمانبرايفقطابیاتاینازماکهکنیدتوجه

موفقکنیم،میعملدرست. خیزانوافتانهاموقعخیلیکنیم،میاشتباههممانهمه. کنیممیراسعیمان

داریمیعنیرویممیجلوروبهولی. راحتدیگر،همینطوري، موفقشویم،میموفقشویم،نمیموفقشویم،می

.استخوبخیلیکنیمکمکهمدیگربهاگر. گردیمبرمیجهاناز

راست چون جویی ترازوی جزا؟بود و دَغاچون ترازوی تو کژ 
نیست،صمیمانهوصادقانهبرگشتاینوخودت،دروندرراترازواینتواگراست،کژتوترازوياگرگویدمی

تواوکهبیاید؟راستخداترازويخواهیمیتوگویی،میدروغخودتبهونیستی،راستروخودتباهرلحظه

باباشد،نیکباشد،خوبکردي،عملحضوريهوشیاربااگربایدکهترازوییآنیعنیجزاترازوي. بیندمیرا

وکنیعملذهنیمنباکنی،عملجسمیيهوشیارباخواهیمیشما. باشدبدکرديعملذهنیمنيهوشیار

چیزيآنپاداش،یعنیجزاترازويخواهیمیموقعآنبعدهستی،جوفروشنمايگندمداري،دروغینترازوي

بیاید؟دردیگرجوریکآندربیایدبایدکه

رابداست،خوبیراخوب. شودنمیعوضاوسنتاین،شودنمیگفته. دربیایدخوبآنکنممیهمبداگرمن

است،بودنپشتتکنی،میفکرکنی،میعملحضوريهوشیارباشوي،میتسلیملحظهایندر. استبدي

داري،خشمداري،حرصعاقلی،خردمندي،راستینی،تواینکهبراي. آیدمیدرخوبهمجزاآید،میدرخوب

کهدهیممینشانمردمبه. رسیممیذهنیحضوربههاموقعبعضیما.داريقضاوتداري،ستیزهداري،طمع

میخودماندرايالعادهفوقنیروهايادعاياوقاتگاهی. ایمنرسیدهکههمدانیممیام،رسیدهحضوربهمن

. نداردجاییبهراهواستدروغینهمهاینها. امطوريآنام،طورياینمنکهگوییممیکنیم،

جزاترازويآنباشیم،راستینما. گیریممیتصمیمماهماشدرستیو. کندمیعملدرستجزاترازوي

بديماشودنمیولی. خواهیدمیشماهرجور. کندمیعملطوريآنهمآنهستیم،ماهرجور. استراستین

بفرستید،بدانرژيشودنمی. گرددمیبرآنعینفرستیم،میجهانبهکهانرژيهر. بیایدخوبیعوضدرکنیم،

بزرگکنند،تعریفراشمامردموکنیدخرابکنید،کوچکرایکیکنید،غیبتشماشودنمیبفرستید،درد

.چیزيهمچوشودنمی. کنند
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2992مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کردم، نکردم زور، منعرضه میای اسیرِ طبع و تن: دیو گوید

االنمنگویدمیشیطان،کردمعرضهشمابهرابديمنگویدمیگوید؟میچهشیطانگویدمیچهمابهدیو

توانیمیتو،کنمنمیکهزور،بشوهویتهماینبابیا،استخوبیچیزاینگویممیدهممینشانتوبهراپول

شیطان؟بشويهویتهمبایداینهاباامآوردهزوربه،گرفتمتورامنکی؟کنیمیمالمترامنتوچرا،نیایی

.ایمداشتهختیاراهمیشهما.نکرده،نه؟رابشریت،راماوراشماکردهزور،کردهمجبور

ما،کنیمشناساییراماناشکاالتتوانیممیسریعخیلیماموالنامثلاستادانیوژيتکنولواینوجودبااالن

چیزيیککهاستدرست،داریمانتخابقدرت،داریمشعور،داریمشناساییقدرتاالنکهشویممیمتوجه

آنجابکشانندراماخواهندمیهممردمو،کشیدههمرامردموبکشدخودشبهرامابیروندرکندمیوسوسه

توانممیهستمذهنیمناسیرمناستدرست،نکنیمتوانیممیولی،کندمیتقلیدذهن،کنیممیتقلیدماو

میعرضهدارممن،بشويزندهبودنبهتوانیمیتو،داريآزادارادهتو،دارياختیارتو:گویدمیشیطان.نباشم

.بیاندازبکارراخردتتو،کنمنمیزور،کنم

که از این شادی فزون گردد غمتمن گفتمت: وآن فرشته گویدت

ازبخواهیاگر،بگیريشاديجسمیمرکزاینازبخواهیاگر،توبهگفتممنکهگویدمیتوبههمفرشته

بهاینسرآخر،بگیريشاديآنازوبدهیقرارمرکزتبیاییرابیرونیچیزیکوبگیريشاديبیرونیچیزهاي

،نکردممجبورراتومنگویدمیشیطانپس.نشنیديتو،نشوهویتهمگفتممن.کردخواهداضافهغمت

.گفتمتوبهمن:گویدمیهمفرشته

،شدخواهدفزونغمتومرکزنشوونشوهویتهماینباتوکهآیدمیپیغامزندگیطرفازهرلحظهازپس

منازاستدادننشانمنکارولیدهممینشانفقطمنکنمنمیمجبورتمنکه:گویدمیمابههمشیطان

هستفعالًشمامرکزدراستذهنیمنکهامنماینده،کنممیعرضهمرتب،کنممیعرضه،ندهمنشاننخواه

منحرفبهبگیريتصمیمتوانیمی،داريشناساییقدرت،داريانتخابقدرت،داريتشخیصقدرتتوولی

.بکنتوانیمیاگر.ندهیگوش
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فکريذرات،شوندمیدیدهبیرونیآفتابمقابلدرجسمیذراتاینکههمینطورکهخواندیمششمدفتردربله

راگلها،بینیممیراگلداناینمانچشمبابیروندرمایعنی،شوندمیدیدهبودنآفتابِمقابلدرهمهیجانیو

،بشویمناظرحضورکهمحض اینبهببینیمتوانیمنمیفکربوسیلهرافکرببینیمتوانیمنمیرافکرولیبینیممی

توانیممیآنبااستمادروندرکهسکوتوسکونآنیعنی،کنیمتماشاذهنبهرامانبودنوعقببکشیم

میفکريچهبینیدمیچیزيچه،کنیدمیفکريچهببینیدتوانیدمیمثالًاالنشماپس.ببینیمرافکريذرات

.هستمادروندرماحضورخورشیدهمیشه،حضورتانخورشیدآن،کنید

چه،شناسیممیرااینهامابیروندروهستمادرخالءشناساییقدرتسکوتشناساییقدرتمنامگفته

کنیداستفادههوشیارياینازتوانیدمیانتخابباشماآیا.هستماندروندراینکهبراي؟شناسیممیجوري

.بله؟هیجانیوفکريذراتدیدنبراي

433مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پیشِ این خورشیدِ جسمانی پدیدهست این ذرّاتِ جسمی ای مفید

پیشِ خورشید حقایق آشکارافتِکارهست ذرّاتِ خَواطِر و 

آنبابشويزندگیجنسازلحظهاین،کنیدآشتیلحظهایناتفاقبابشویدتسلیمشما اینکهمحضبهیعنی

.ببینیدرافکرتانتوانیدمی،استحضورهوشیاريکههوشیاري

راتیترشتانبرايبدهیداجازهداردبلنديتیترقصهاینکهبخوانیمايقصهیکخواهیممیبیتدواینازپس

قصه،خواندمکهاستبیتیتادوهمانبدنبالهستقصه،خواندخواهمتانبرايراقصهبقیهبرگشتم،بخوانم

پوشاندههاشاخهودرختانبرگباراخودشونشستهرفتهمرغزاريدروکردهزاهدراخودشکهاستصیادي

اینکهشودمیمتوجهوزندمیدوريیکوآیدمیمرغو،بگیردرامرغکه،آنجاگذاشتهدانهتاچندولی

:گویدمیبخوانیمراتیترشکهبدهیداجازه،کشیدهخودشرويوسربهراهابرگاینکه،استانسان
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435مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وار به سر فرو کشیده، تا گل و الله را کُلَهۀخویشتن در گیاه پیچیده بود و دستحکایت آن صیادي که 

مرغان او را گیاه پندارند، و آن مرغِ زیرك بوي برد اندکی که این آدمی است، که بر این شکل گیاه ندیدم، اما 

هم تمام بوي نبرد، به افسونِ او مغرور شد زیرا در ادراك اول قاطعی نداشت، در ادراك مکرِ دوم قاطعی 

( کُفراًالْـحرْص و الطَّمع ال سیّما عنْد فَرْط الْحاجۀِ و الْفَقْرِ قالَ النَّبیّ صلَّی اهللا کاد الْفَقْرُ اَنْ یکُونُو هو داشت

حضرت رسول فرمود نزدیک است که فقر و . و آن حرص و آز است خاصه به گاه زیادي نیاز و نداري

)تهیدستی به کفر و ناسپاسی انجامد

یککهبینیدمیحالعیندرستهادانهایننفوذزیردیدهآنجاراهادانهآمدهمرغاینکهگویدمیحالهربه

وصیاداینباگفتگوبهکندمیشروعوکندمیشکوکشیدهرویشرادرختهايبرگهستآنجاهمانسانی

زیاديهنگامبهمخصوصاًکند،میگمراهراآدموکندمیغلطرادیدکهاستآزوحرصکهگویدمیتیتردر

:استهمینبیشترتوضیحیکجوريهمرااینبدهیداجازهنیاز و

یعنی ادراك او از این که صیاد گیاه و سبزه نیست، براي خود او نیز قطعی » در ادراك اول قاطعی نداشت « 

حرص و طمع است که باعث این درك ناقص و این و آن : یعنی» …و هو الْـحرْص« عبارت عربی عنوان . نبود

در سطر آخر عنوان موالنا به این حدیث نبوي اشاره می . گمراهی می شود، بخصوص هنگام نیاز و ناداري

.چه بسا کار فقر و ناداري به کافري می کشد: کند که

و اگر کم داشته باشند و اشتن دارند، اند، عالقه زیادي به دبلکه انسانها با تعظیم به نان یا نماز به نان بزرگ شده

یک نیازهاي حقیقی داریم یک روانشناختی، امکان این وجود دارد . مخصوصاً نیازهاي روانشناختی هم غلبه کند

.که به راه ایمان نیآیند، منظور ما این است که نتوانند برگردند

این هم همان حدیث . وع می کند به بحثاش را خواهیم خواند، شرمرغی که داریم صحبتش را می کنیم حاال قصه

. است

حدیث

کاد الْفَقْرُ اَنْ یکُونُ کُفراً

.نزدیک است که فقر و تهیدستی به کفر و ناسپاسی انجامد

به این که انسان نمی تواند برگردد، اصالً به فکر . یعنی چه بسا فقر و تهیدستی به کفر و ناسپاسی می انجامد

.برگشت هم نمی افتد
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بود آجنا دام از هبرِ شکارت مرغی در میانِ مرغزاررف

.پس مرغی رفت در میان چمنزار، آنجا یک دامی گسترده بودند براي شکار مرغ

و آن صیاد آجنا نشسته در کمینچندی هناده بر زمینۀدان

. بودند و آن صیاد آنجا در کمین نشسته بود یعنی پنهان شده بودچند تا دانه گندم در زمین ریخته

تا در افتد صیدِ بیچاره ز راهخویشنت پیچیده در برگ و گیاه

البته مرغ می . و خودش را پیچیده بود در برگ و گیاه تا این صید بیچاره از راه بیفتد، یعنی این مرغ گمراه بشود

تواند یک هوشیاري تازه وارد به این جهان باشد و صیادي که االن داریم صحبت می کنیم دانه ها بر زمین ریخته 

بشود یا انسانی بشود که حتی هوشیاري حضور ندارد یا مردم پسند یک دانشمنديمی تواند شکلهاي قابل قبول 

اش پایین است بنابراین دام است، هر کسی دور این جمع یعنی هوشیاري. که هیچ، بلکه هوشیاري درختی دارد

براي این که قصه را متوجه بشویم توجه کنید که . بشود با وجود ظاهر مردم پسندش ولی باید بدانید که دام است

. ود اینکه این صیاد دام گسترده ولی خودش را بصورت زاهد در آورده و حرفهاي حسابی می زنددر قصه با وج

بنابراین در داستانهاي مثنوي اغلب می بینیم که اینطوري نیست که شما بگویید این نقش مثبت است، این نقش 

فی هم مثالً از دهن منفی است بنابراین حرفهاي حسابی از دهن نقش هاي مثبت زده می شود و چیزهاي من

شیطان زده می شود، نه، اینطوري نیست، یک دفعه می بینید همین شیطان هم حرفهاي حسابی می زند، در اینجا 

.هم صیاد حرفهاي حسابی می زند، کامالً درست است حرفهایش، و از آن می شود یاد گرفت، همچنین مرغ

ی به قصه می دهد که قصه را زنده نگه می دارد و پویا، و بنابراین این طرز گفتگو و بیان خود یک دینامیزم خاص

اي که از دهن خواننده باید کامالً هوشیار باید باشد که این جمله. خواننده را مجبور می کند که پیغام را بگیرد

ري با همینطو. صیاد یا پرنده در می آید چقدر مربوط است، و تا تامل نکند حاظر نباشد نمی تواند پیغام را بگیرد

ذهن، این که حرفهاي بد می زند، این هم حرفهاي خوب می زند، این خوبها را باید گرفت و بدها را باید انداخت 

.آنموقع داستان پویایی را ندارد که شما را تشویق کند به تامل. دور، اینطوري نیست

.شود، به تله خواهد افتاد ظاهراًیعنی گمراه ب. پس صیاد خودش را در گیاه پیچیده تا صید بیچاره از راه بیفتد
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پس طَوافی کرد و پیشِ مرد تاختمرغک آمد سوی او از ناشناخت

.نزدیکشرفتواستآدمکهفهمیدوزدچرخییکدورشاوسويآمدنشناخترااواولمرغک

نِ این وُحوشدر بیابان، در میاگفت او را کیستی تو سبزپوش؟

.کنیمیزندگیصحراییووحشیحیواناتبینبیابانایندرکه؟سبزپوشايهستیکیگفت تو

با گیاهی گشتم اینجا مُقتَنِعمردِ زاهدم من مُنقَطِع: گفت

عیندرواستزاهدپس.امکردهقناعتگیاهیبااینجاو،راخودمکردمبریدهجهانازکهزاهدممردمنگفت

قانعیآدموامبریدهجهاناز من:کهگویدمیولی،بگیردخواهدمیرامرغوشدهپنهانوگذاشتهدامحال

.هستم

دیدم اَجَل را پیشِ خویشزآنکه میزهد و تقوی را گزیدم دین و کیش

راتقواوزهدگفت،کنیدمیتوجه.دیدممیرامرگخودپیشدراینکهبرايتقواستوزهدکیشمودین

بیگویدنمی،حضورگویدنمی،تسلیمگویدنمی،خدادیدارگویدنمی،تقواستوزهدمنکیشودین،ماگزیده

چیببینیمحاال،مرکزشگذاشتهارذهنیفرمیکپس.استمنکیشودینتقواوزهدگویدمی،خدانهایت

.مردخواهمکهفهمیدم،مردخواهمکهدانستممییعنی،دیدمخودمپیشدررااجلمناینکهبراي.شودمی

کسب و دکّانِ مرا بر هم زدهمرگِ مهسایه، مرا واعِظ شده

کسبآدمواقعاآیاحاال،اینجاامآمدهریختمبهمرادکانموکسبگرفتمیادبنابراینومردماهمسایهدرمردي

.بکنیدملاترویشبایدشماکهاستمطالبیاینها.بگذاردداموبشودزاهدجنگلدربیاید،بریزدبهمرادکانشو

می،استخوبیچیزخیلی،خواندیماالنهمین،بدهدیادآدمبهبشودواعظتواندمیهمسایهمرگاینکهولی

.ببینیمحاال.بزندبهمنداردلزومیولی،نشودهویتهمدکانشوکسبباآدمتواند

خو نباید کرد با هر مرد و زنچون به آخر، فرد خواهم ماندن

ذهنبااگرببینید،نگیرمخوزنومردبابهتربنابراینپس،مردخواهمیعنی،بودخواهمتنهادانممیسرآخر

باآیا.کنیملاتشینینبباید،شودنمیبروممی خواهم برداشت کنم،چیزيیک، بگویی منبگیريیادرااینها

داشتهتوانیمنمیچرا،انسانیروابطباشیمداشتهروابطیزنومردبایا ؟کنیمدوستیماتوانیمنمیزنومرد
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هرباکردنبایدخواینکهولیاست درستماندشتنهااست،درستمردشخواهیم،مردخواهیمچون.باشیم

.زنومردبابشویمنبایدهویتهمبگوییمتوانیممی،زنومرد

آن به آید که کنم خو با اَحَدرو خبواهم کرد آخر در لَحَد

خوخداباآیا.کنمخوخدابایعنی،کنمخواحدبااالنهمینکهاستبهتر،برومگورسويبهسرآخردرچون

مناینکهیا؟خداتصویربابشومهویتهماوبابشومذهندرکهاینستاشمعنی؟هستچیاشمعنیکنم

خودشاستمفیدکهگرچه،گویدمیکهراهاحرفاینزاهداین؟بکنمخداجنسازرادلموبیاندازمراذهنی

میمرغآیا.کندمیگوشداردهممرغگویدمیراهاحرفاینو؟گذاشتهدامآمدهچرافهمدمیاگرفهمدمی

.آنجاستکهاستهاییگندمبهحواسشیاکندمیداردگوشخوبهاحرفاینفهمد

دانهحرصوکنندمیوسوسههادانه،آنجانشستهودیدهراهادانهآمدهمرغاینکهاولازکهگفتهتیتردر

میخوانیممیچیبرايرااینها.کندمیگوشهرحالبههمهاحرفاینبهولی،کشدمیداردرامرکزش

مربوطماکجايبهاینکهببینمتوانیممیخوانیممیوقتی،گفتگوهاایندرداریمتاملواقعاماکهببینیمخواهیم

بهخواهیممیراجدیدپرندگانو،گذاشتیمدامزاهدمثلهمما،نهیا،بکنیمتوانیممیاینباتغییريچهواست

.زنیممیخوبهايحرفولی،بیاندازیمدام

آن به آید که زَنَخ کمرت زمنچو زَنَخ را بست خواهند ای صنم

زاهداینآیاولی.باشمخاموشحاالازاستبهتر،زیبارواي،صنمايم،ببندراچانه،زنخاینبایدسرآخرچون

و،شدهصیادوداموگذاشتهدانهچرا،استآنطورياگر؟ کندمیپخشانرژيخاموشیفضايازواستخاموش

.استدرستکهالبته؟استدرستهاحرفاین

نادوختهۀآخرستت جامای به زَربَفت و کمر آموخته

دانیمیتو،استاشرافیتیااستپادشاهیلوازمازاینهاکهکمرودوختهزرجامهبهکرديعادتکهکسیاي

هویتهماینکهبهبرسیمآییممیداریمیعنی؟استنادوختهجامهکفناینوپوشیدخواهیکفنسرآخرکه

دکانتاگر.زدمبهمرادکانممنگویدمی.بشویمهویتهمنباید:گویدمیزاهداینخود،چیزهابابشویمنباید

؟بگیريراپرندهخواهیمیوکرديپیدادرختیهوشیاريوریختیدانهچرازديبهمرا
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ایم؟وفایان بستهدل چرا در بیایمرو به خاک آریم کز وی رُسته

ازاینکهبراي،بشويبایدخاکی:گفتکهداشتیمهمامروز.بشویمخاکیوبیاوریمخاكبهروکهاستبهترما

مالمثلگذراورفتنیبینازچیزهریعنیوفایانبی،ايبستهآفلچیزهايدردلچرابنابراین،ايرستهخاك

وفایانبیهمه اینهامهویتیهمآنهاباکهچیزهاهمینباورها،هاشدگیهویتهم،توجهاتهمین،پول،دنیا

وفایانبیدردلچرا:گویدمیهماالن،قبالشويمیوفایانبیفدايچون،خواندیمهمبیتییکدرو.هستند

؟گذاشتهدامچراکردهاگر،کردهببینیمحاال؟کردهرااینکارخودشولی،بله؟استدرستحرفش؟بستی

ما به خویشی عاریت بستیم طَمعجَدّ و خویشان مان قدیمی چار طَبع

بعدکه،کنیمتفسیردادیمتوضیحبارهاي کهبعدچهارهمینبهتوانیممیراطبعچهار،طبعچهارکهگویدمی

ماطبعچهاربودهقدیمازمابعدچهاراین:کهگویدمی،ماجانبعد،استفکريواستهیجانی،استجسمی

لزومامافکردر،ماطبعچهارند اینبودطبیعیاینهاگویدمیاما.آخرالیسردوگرمگفتندمیهمقدیم،بله

،استشیمیاییموادیعنی،استخاكازکهماجسماین، باشدمننبایدلزوماًمااحساساتدر،باشدمننباید

میصیادآقايرااینها،ایمبستهدلایمگرفتهوفایانبیازکهعاریتیخودیکبهمااما.باشدمننبایدلزوماً

،یعنیبستیمطمعبلهطَمعبستیمعاریتخویشیبهما:گوید

با عناصر داشت جسمِ آدمیسال ها مهصحبتی و مهدمی

ازما،استقرضیخویشاینیعنیعاریت،عاریتخویشاینوآمدهبوجوداخیراًذهنیمناین:کهگویدمی

چهاراینپشتباشدآنوقتیو،ایمآمدهآنباکههوشیاريهمان،استحضورهمانماخویش.گرفتیمجهان

سالهاگویدمی.کندمیمختلرااینمن،باشدمنحتماًماجسمدرمثالً،ماابعادایندرنداردلزومی،باشدمابعد

:گویدمیداردخودشاو،نبودمنهمعناصردر،بودهمدمعناصرباماجسم

روح، اصولِ خویش را کرده نُکولروحِ او خود از نُفُوس و از عُقُول

ایناالن،بودهوشیاريجنساز،بودهوشیاريیعنی،بودکلخردوهانفسازبودنوهوشیاريیعنیروحپس

میخوبیچیزهاي،صیاداینگویدمیداردپس.استکردهفراموشیعنینکولراخودشاصلهوشیاريیاروح

وباشدسادهبایدمابعدچهار،باشدسادهبایدماجسماینوایمکردهپیداعاریتیخویشیکماگویدمی،گوید
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خردوراخودشاصولولیاستنهایتبیواقعاًگرددبرمیکهاستروحهماناینو،باشدبایدبودنآنپشت

.بله،کردهفراموشراخودش

وفاآید به جان کای بینامه میاز نُفُوس و از عُقُولِ پر صفا

که،ماهوشیارياینبه،ماجاناینبهآیدمیپیغاملحظههرصفاازپروصافهايعقلوهانفساز:گویدمی

:وفابیاي

بر تافتی؟رو ز یارانِ کهن یارَکانِ پنج روزه یافتی

تو،لحظهبهلحظههرآیدمیپیغامورآنازماهوشیاريبهیعنی،کرديپیداروزهپنجموقتیکوچکهايیارتو

مرتبورآناز،شدیمجداخداازمایاکلنفسوکلعقلازمایعنی،ماازیعنی،گردانديبرروکهنتیاراناز

رفتنیبینازوپوسیدنیکهاینها،کرديپیداجدیددوستان،شديهویتهمآنهاباتو،چیهاینهاآیدمیپیغام

.بله.کرديفراموشراما،کرديولراماچرا،شوينمیمتوجهچرا،اند

پایان قسمت سوم

&&&
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توانیممیهمدیگرکمکبهکهببینیمخواهیممیراز است و ورمزازپرکهخوانیممیمثنويازراايقصهداریم

کهتعداديبه،بخوانیدراقصهاینبارچندینشماکهاستالزمو.ببندیمبکاروبیاوریمدرراقصهاینهايپیغام

هايپیغامخواندنیکبارباولی.کنیداعالمراهاپیغاماینزنیدمیتلفنوقتیو،بگیریدراهایشپیغامبتوانید

مختلراانساندركطمعوحرص:بودنوشتهتیتردرکهشدآغازترتیباینبهقصهو.شدنخواهدمشخصقصه

.کندمی

سرصحبت.انجامدمی ناسپاسیوکفربهکهبساچهفقرکهرسولحضرتازکهبودگذاشتهآنجاهمپیغامیو

واردکهاستمرغیبهمربوطقصهو؟انجامدنمیکفروناسپاسیبهواقعاًفقرکههستموارديچهکهستااین

وبیندمیزمیندرهاییدانهو،استجهاناینمرغزاربههوشیاريبصورتماشدنواردشبیهکهشدهمرغزاري

پنهانگیاهانوگلهاپشتراخودشانسانییککهشودمیمتوجهشودمیکهنزدیک،شودمیجلباشتوجه

ازوزاهدممن:گویدمی؟کنیمیکارچهجنگلایندرووحوشمیاندرهستیکیتوپرسدمیاوازو،کرده

.امکردهگزینیخلوتوامبریدهدنیا

هادانهو،استاومالدامکهدانیممیماولی.زدنايخردمندانهبسیاربسیارهايحرفبهکندمیشروعبعدو

دارد،هاستدانهآنبهحواسشونشستهشاخهرويکهحالیدرمرغ،بگیردخواهدمیرامرغ،استاومالهم

،بگیردنتیجهخواهدمیآن ازو،راهاحرفاینکندمیدركمرغاینکه،کندمیگوشزاهدخوبهايحرفبه

.نیستمشخص

صحبتوهادانهاینازداردمیحذربرراآنظاهرابلکه،بخوردراهادانهکهکندنمیتشویقرامرغصیاداین

.امکردهتعطیلرادکانمبازاروامدیدهمنراهمسایهمرگ:گویدمیمثالً،استمفیدبسیارکهکندمیهایی

.شدهمندینواقعدرزهدو.نیستمهویتهمدیگرماديچیزهاییبایعنی

اینازکهعاریتیخویشبهما:کهگویدمیبلی،مرغبهراشدگیهویتهماساسدهدمیتوضیحهمینطور

میزندگیخویشیعنیذهنیمنداشتنبدونعناصراینباانسانکهبودسالها،ایمکردهعادتایمگرفتهجهان

پنچهايدوستو،ايکردهفراموشراماهوشیارياي،روحايچراکهآیدمیپیغاملحظههرورآنازوکرد

.گویدمیمرغبهگویدمیصیادرااینها.هستندآفلاینهاکهیافتیروزه
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خیلی، گویدمیکهرااینهافهمدمیاصالًصیادخوداینکهو،شدخواهدمشخصفهمدنمییافهمدمیمرغ

دامیاینجاوبخورراهادانهاینبلهبیااینکهبهکندتشویقرابگیردمرغرامرغگذاشتهدانهگرچه.نداردمیل

.هادانهخوردنازرامرغداردمیحذربراشهمه.زنمنمیهاحرفاینازوهستیمرفیقهمباماونیست

درراشانهايلباسوکنندمیبازيکودکانکههمینطورگویدمیکهستااینمثالشزندمیمثالهماالنو

اندبازيسرگرماینهاکهحالیدرآیدمیدزدیکدفعه،شوندمیبازيمشغولوجایییکگذارندمیآورندمی

،روندمیسیاهروخیلیندارندلباسچونشانهايخانهبروندخواهندمیکهعصرو،بردمیراشانهايلباس

راماحضورلباسآیدمیشیطانیعنیدزد،بشویمغولشمدنیااینبازيبهبخواهیماگرهمما.بروندتوانندنمی

ازهمینطورو،برویمروییچهباموقعآن،خدابسويبرویموبمیریمخواهیممیشودمیشبوقتی،بردمی

یافهمدمیخودشاینکه،گویدمیصیادرااینها.ستااینهاولهوواستبازيدنیااینکهآوردمیمثالقرآن

.شدخواهیممتوجهاالنحاالفهمدمیمرغ

کشندشب کشانشان سوی خانه میکودکان گرچه که در بازی خوشند

کههمما،کشندمیخانهبهرااینهامادرشانوپدربزورشودمیکهشب،روزخوشندبازيدرکودکانگویدمی

تمامکهعمرمانیعنیشودمیکهشب،کنیممیبازيداریمهاشدگیهویتهمومتعلقاتباوپولباهامهرهبا

.بله،ورآنبهکشندمیبزورراما،شودمی

دزد از ناگه قبا و کفش بردبازی طفلِ خُردشد برهنه وقتِ

راکفششولباسآیدمیدزدناگهان،آوردمیدرراهایشلباس،استکوچک،گویدمیطفلکردنبازيموقع

بینیممییکدفعه،هستیمهاشدگیهویتهمبابازيسرگرمهمما،شودنمیمتوجهاستبازيسرگرم،بردمی

بلهدیگر، رفتهحضورمانکه

کان کاله و پیرهن رفتش ز یادآن چنان گرم او به بازی در فتاد

کالههمما.رودمییادشپیراهنشوکالهکهشودمیبازيدرگیر،شودمیبازيسرگرماینقدربچهاینپس

اینجادرکهدزد:گویدمیو،هامهرهاینبابازيحیندر،رودمییادمانحضورمانپیراهنوخودمانپادشاهی

.بردمیودزدمیراایناستشیطان
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رو ندارد کو سوی خانه رودمددشد شب و بازیِّ او شد بی 

تمامهمبازيونیستکالهشوکفشوهالباسکهبیندمیگرددمیبریکدفعهکندمیبازيکهايبچهاینو

خانهسويکهنداردرودیگرو،بگیردمددتواندنمیهماشبازيازو،کندبازيتواندنمیکهشبچون،شده

کردممیبازيگویدمیکههممادرشوپدروداردلباسنه،داردکفشنه،داردکالهنه؟برودروییچهبه،برود

شدگیهویتهمبابازيمشغول،رسدمیپایانبهعمرمانهمما؟کوهایتلباس،کرديمیکهکرديمیبازي

.دهدنمیزندگیمابهآنهابابازيهاشدگیهویتهمآنگویدمی،ها

فایدهاینهاوهامهرهاینبابازيکهشویممیمتوجهاینهاوهفتادمثلرسیممیباالسنّبهماوقتیهمواقعاً

بازنشسته،شدندبزرگورفتندمانیهابچهدانممیچیکردیممیافتخارآنبهقبالًکهچیزهاییآناینهاندارد

باخالصهکهچیزهاییآندیگرهیچگذاردنمیاحتراممابههمکسیوبدهیمپزتوانیمنمیکسیبهوشدیمام

استکمفرصتبگیریمکجاازحاالمددخوبکنندنمیمابهمدديآنهابودخوشماندلوکردیممیبازيآنها

.بله.بزندراهاحرفایننبایداصالً،صیاد؟زندمیداردکی،زندمیهاحرفاینداردو

باد دادی رخت و گشتی مُرتَعِبنی شنیدی اِنَّما الدُّنیا لَعِب

دادي و هراسان شدي؟را نشیده اي که متاع عمر و ایمانت را بر باد"دنیا بازیچه است"مگر آیه 

وداديبادبهداشتیهرچییعنی،رختونشنیديتواین را،استبازیچهدنیاکهبدرستیکهنشنیدي:گویدمی

بازيدیگرواستسالتهشتاد،سالتهفتادیعنیدیگروقتآخرآره،ترسیدهیعنیمرتعب،شديهراسانحاال

بله.شديهراساناالنورفتهاینهاوحضوررخت،رختنداريچیزيدیگرهماالنو،دهدنمیلذتتوبهدنیا

.نیستلهووبازیچهجزچیزيدنیازندگیو.آوردمیهمقرآنآیهصیادمی بینید

32، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

ولَهو با إِلَّا لَعّنْیاةُ الدیا الْحمو...

...نیستو زندگى دنیا چیزى جز بازیچه و لهو

بودآیههمینازلَعبالدّنیاانَّمابله
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روز را ضایع مکن در گفت و گوپیش از آنکه شب شود جامه جبو

تلفراوقتراروزورالباست،کنیجستجورااتجامهباید،بشودشباینکهازقبل:کهگویدمیمرغبهصیاد

بایدجهاناز،لحظهاینبهبرگرديباید،بگذارکنارراگفتگو،کردندستآندستاین،گفتگوهمینطوردرنکن

.کنیمیبازيداريهنوز،برگردي

امخلق را من دزدِ جامه دیدهاممن به صحرا خلوتی بگزیده

دانهآنبهچشمشیک،شاخهروينشستهکردهرتپراپرندهحواسوگذاشتهدامکهصیاديآقايهمین

آوردمیقرآنهايآیههمصیاداینواستصیادکهداندنمیالبتهکهاستصیاداینبههمگوششیک،هاست

ومتعلقاتبهمنکه،کندمیتوصیفراخودشاوضاعداردهمخودشبلهو.کندمیخوبهاينصیحتخیلی

براي،امگزیدهعزلتصحراایندرامآمده،امبریدهمردمازمناینکهبرايپولبه،ندارمتوجهیهیچاینها

حضورازآدمکهکنندمیکارهایییعنی،دزدندمیراآدمحضورلباسمردم،امدیدهجامهدزدراخلقمناینکه

.زدیممیامروزکههاییحرفهمین،شودمیخارج

های دمشناننیم عمر از غصّهنیمِ عمر از آرزوی دِلسِتان

بسازاینکههمعمرنصف،برسمآنبهکردمرزوآراخدااینکهاز،گذشتهمنمالیا،گذردمیانسانعمرنصف

.بله،منبهدادندغصهوراهایندرکردنداذیتدشمنان

غرقِ بازی گشته ما چون طفلِ خُردرا این بربدجُبّه را برد آن، کُلَه

وهابچهآنمثلهستیمبازيغرقهنوزما،بردهآنرامانپادشاهیکاله،بردهاینراا مجبه:کهگویدمیصیاد

.برگردیمبایدکهنیستمانحواساصالً

خَلِّ هذا اللَّعْبَ، بَسَّک التَعُدنک شبانگاهِ اَجَل نزدیک شد

.بدان رجوع مکن. این بازي را رها کن، بس است دیگر. اکنون شب مرگ نزدیک شده است

اینکنرهایعنیاللَّعبهذاخَلِّبنابراین،استنزدیکخیلیرسدمیمرگدارد،کننگاه:کهگویدمیصیاد

واستکافییعنیبسّک،راتواستبس،کنبازيراناهجایندرهامهرهبابازياین:گویدمیصیاد،رايباز

کهمرغبههم،خودشبههم،کندمینصیحتصیادپس.دیگربازيبهبرنگردیعنیالتَعد،توبراياستبس
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میراآدمحضورمردمیعنی،هستندکالهدزدمردمو،جهانایندرهامهرهاینباکردیمبازيکافیباندازه

مرگکهاینستحرفموصحراآمدممنخالصه،هستندحضوردشمن،دارندوامیواکنشبهراانسان،دزدند

.برگشتبازيبهنبایدو،استبسبازياینواستنزدیک

گزیدهخلوتجایییکدربیرونآمدهاینکهصرف؟داردحضورهوشیاريآنعمالًواقعاًصیاداینحاالخوب

حرفهمه،آوردمیقرآنازهمآیاتی،زندمیخوبیهايحرفیکداردذهنیمنیا؟نداردذهنیمنهنوز

چرا؟گذاشتهچیبرايراهادانهآنگویدمیراستصیاداگر؟دهدمیگوشمرغآیا،استدرستهایش

؟کردهپنهانراخودش

.مکنرجوعبازيبدان. دیگراستبسکن،رهارابازياین. استشدهنزدیکمرگشباکنونگویدمیبله

ها از دزد بستان باز پسجامههین سوارِ توبه شو، در دزد رَس

وخداستبسويبرگشتنموقعیعنی،بشویمتوبهمرکبسوارباید،استکردنتوبهموقعاالن:کهگویدمیصیاد

رامانیهاجامهدزداز،برسیمدزدبهبرویمبایدوهاشدگیهویتهمودنیاهايمهرهاینبابازيکردنرها

ازوبرگردیمبایدما،دزدیدهشیطان،دزدیدهجهانراماحضور،راماهویتاین:گویدمیصیادیعنی.بگیریم

.بگیریمبازپسبگیریمراحضورمانوبگیریمراهاهویتاینشیطان

پستزحلظهیکبهتازدفلکبراستمَرکَبعجایبتوبهمَرکَبِ

باشددرستتوبهاگراینکهبرايبه،تونقلیهوسیلهیااستانگیزيشگفتاسبیکتوبهاسباینگویدمیصیاد

از، پستزلحظهیکبهتازدفلکبر.بشودتبدیلنهایتبیبهیکدفعهذهنیمنازتواندمیلحظهیکدرانسان

همهبهیعنی،گویدمیصیاد،کنیمتوبهبایدپس.بشودفلکنهایتبیتواندمیذهنیمنپستیوکوچکیاین

نمیراهادانهمرغ؟دادهقرارپذیرشموقعیتدررامرغآیا،گذاشتهدام؟کردهتوبهخودش،کندمیتوصیه

.گویدنمی،نه؟ستتوانداختنتلهبهبرايهادانهاینگویدمیآیا؟کشندنمیرامرغهادانه؟بیند

هنانراقبایتآنبدزدیدکوآنازدارمینگهرامَرکَبلیک

گویدمی؟گویدمیچی،دارينگهنهاندزدیدهراقبایتکهدزديآنازراتوبهمرکباینباشمواظبیعنی

تواستبازگشتهمآنداريمرکبیک،دزدایندزدیدراحضورتراهوشیاریتاینشديبازيمشغولببین

وشیطاناینرابرگشتبهمیلاینوراشناساییاینباشمواظبولی،برگرديرااوضاعکنیشناساییتوانیمی
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خوبرااینباید،ببرداستممکنهمراتوبهمرکبایناالنوبردهراقبایتاواینکهبراي،نگیردتوازدزداین

.دارينگه

دمبهدمرامَرکَبتایندارپاسهمنیزرامَرکَبتندزددتا

،گرديبرمیجهانازکه،توبهمرکباینبهباشدبایدحواستلحظههریعنیلحظهبهلحظه:گویدمیمرغبه

،برگردیمبازياینبهنباید،استکافیهامهرهاینبابازيدیگرگویممیدارممن،نشويهویتهمباشمواظب

بسويتو برگشتتواناییکههمراتوبهاینباشمواظب، نبودحواستبردهکهراقبایتحاال،استچیزتادوو

میصیادآقايهمینبفهمیمخوباینکهبرايزندمیمثالیکهمکاراینبرايحاال.نبردهمرااینخداست

.گوید

467مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هاش را هم دزدیدندحکایت آن شخص که دزدان، قوچ او را بدزدیدند، و بر آن قناعت نکردند، به حیله جامه

ممکننرگوسفند،نرگوسفندباصطالحیعنیقوچ،رااوقوچاولدزدانکهگویندمیراشخصیکوتاهحکایتو

حاال،بردندهمراهایشلباسحیلهبانکردندقناعتآنبرومافکرهايپشت،ماپشتباشدبودنهمیناست

.افتادهاتفاقیچهببینیم

بریدراحبلشبرد،راقُچدزدکشیدمیپسازداشت،قُچیکیآن

استممکنقوچاینوکشیدمیراقوچ،بودبستهریسمانیاحبلبایعنی،کشیدمیراقوچییکداشتیکی

ماکهماعمل،مافکرهايپشتباشدبودنهمینسمبلیکحاال همقوچاین،دارداژدهاموسیکههمینطورکه

ماودزدمیرامابودنوکندمیقیچیراریسماناینآیدمیکسییکو،ماستبابودناینوروممیجلو

.شویمنمیمتوجه

کجاستبردهقُچِکانبیابدتاراستوچپشددوانشد،آگهچونکه

راعقبوجلو،دویممیراستوچپ؟انددزدیدهراماقوچایمفهمیدههمما،انددزدیدهکهفهمیدکههمین

الگوهايباکهدویممیو،کجاستماقوچکهببینیم،ذهندردویممیورآنووراینخوديبییعنیبینیمنمی

.کنیمپیداذهنکمکبهذهنی
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واوَیلَتاکایکردمیفغانکهرادزدآنبدیدچاهیسرِبر

سربرکردمیتاسفاظهار،واویالوواياي:گفتمیکردمیفریادودادکهدیدچاهیسربررادزد،دزدآن

.دیگراستسمبلیکههمحاال وباشدفکرچاهاستممکنچاهاین،چاه

فتادچَهدرزَرَمهَمیانِ: گفتاوستاد؟ایایچهازناالن: گفت
.بله،چاهاینتويافتادهزرمکیسه:گفت؟نالیمیاینقدرچراتو،استادايگفت

دخلوشیباراتومربدهمخُمسکشیبیرونروی،درتوانیگر
یکگویدمیهمخودشوتوبهدهممیراپنجمشیک،بیرونبیآوريرامنزرکیسهاینبرويبتوانیتواگر

.استچقدرپنجمش

استقُچدَههبایاینخود: اوگفتدستبهبِستانیدینارصدخُمسِ
کهفکرخودشپیشو،دهممیتوبهرضایتبادلخوشیبامن،استدینارصدکهبگیريراپنجمشیکگفت

حضورازبهتر،خوبفکریککهکنیممیفکرماجایییک:کهگویدمیکوتاهقصهشاید.استقوچدهبهاياین

آنبهکهفکريآنخودشنظربهوبیآورددردینارصدچاهازبروداالنخواهدمیشخصایناینکهبراي،است

.استبودنشآنازترارزشپرخیلیاین،دنیااینچاهازرسیدخواهد

هویتهماین،جهاناینچیزهايباایمشدههویتهمکههمدانیممیوخدائیتیمجنسازکهدانیممیاالنما

فکربهتریناینآیا.هستیمفکربهتریندنبالدنیاچاهدرماورفتهماحضورواقعدرو،مامرکزشدههاشدگی

حرف مامثالًماکه فکريیکیعنی،استذهنمالفکرهااین؟خداستعقلازبهتر؟استزندگیخردازبهتر

زندگیازلحظهاینکهاياندازهبهواقعاًفکراین،جهانایندربیاوریمدرچیزيیککنیمجمعآنبارااینها 

.بیاوردراکیسهآنچاهرودمیدارداینولی. کهنیستبهتر؟استبهترآناز،بیایدخبريیک،بیایدچیزيیک

:گویدمیخودشبهخودش،متاسفانه

بداداُشتُرعوضحقشد،قُچیگرگشاددردهشد،بستهبردریگر

،کردگمراخدائیتاگر،کردگمراحضورشاگر،کردگمراخردشاگرکهآیدمیخودشنظربه:کهگویدمی

دهشدبستهدریکاگر.استغلطاینو،آوردهبدستداردارزشآنبرابرچندکهخوبیچیزیکندارداشکالی

.دادشترخداعوضدررفتقوچیاگر،گشادخدارادر
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تَفتدزد،آنهمبردراهاجامهرفتچاهاندروکندبرهاجامه

خیلی،بردهمراهایشجامهدزد،بیرونبیاوردراتوهمیۀکیسآنکهچاهتويرفت،ندکَرالباسشبنابراینپس

استذهنیمنهماشنماینده،استشیطاناین،گفتدزداین.بردراهاجامههمآنوماندچاهتواین،سریع

:گویدمیدارداالن

آوردطاعونطمعنبودحَزمبرددِهتارهکهبایدحازِمی

تاملبایدپس،حازم،کنیتاملیکوهستیتجربهکمرسیديتازهوتورسیديتازه:گویدمیمرغبهدارد

دهتارهکهبایدحازِمی،ندودذهنیالگوهايباهمینطوري،بیاورداندیشهورآنازیعنی،باشددوراندیش،بکند

لحظهاینبهاینجابیایدبشودجمعزماناز،یکتاییفضايبه،حضورفضايبهبرودذهنازیعنیبرددهتاره،برد

در،نباشدزندگیخردتدبیر،نباشدتاملاگر.خواهدمیحازمیک،بشودزندهاونهایتبیبهلحظهایندر

شما آوردهکهویرانی،انهدام،خرابییعنیطاعون،آوردمیطاعونجهانیاینچیزهايحرصوطمعاینصورت

.بله،مرغبهگویدمیصیاد؟گویدمیکیرااینها.بینیدمیدیگر

صورتیدمهربهرااوخیالچونسیرتیفتنهدزدستیکیاو

آدمآرامش،رااوضاعریزدمیبهماستآشوبیعنیاستفتنهسیرتشواقعاًکهاستدزديیکشیطانیعنیاو

میمابهظاهراً،شودمیظاهرمابهخیالبصورتدمهروشیطان،دزداینداردفتنهسیرت،ریزدمیبهمرا

میهمینبراي.ببیندراآنهامرغگذاشتهعمداًراهادانهکهحالیدر،نکنیتوجههادانهبهباشمواظب:گوید

انخوانمنمیاالنراقسمتآنمن،قصهدارددیگرقسمتیکخوببخوانیدراقصهاینبایستیمیشماگویم

.خوانمدیگرمیهفتهشاءاهللا

ببینیمخواهیممیایمخواندهراقصهازقسمتییکصورتهربهحاال،خوانممیراآندارداينتیجهیکولی

که،گیردمیصورتصیادومرغبینهمگفتگوهایییکنتیجهوقسمتاینبینولی،شودمیچیاشنتیجه

وخودتانبخوانید،برویدتوانیدمیشماولی.خواندخواهمتانبرايدیگرهفتهشاءاهللان،استآموزندهبسیار

.بله،راهاپیغاماینکنیممبادلهکنیممیگفتگوکههمبااینجاکه،بیاوریددرراهایشپیغام
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در خدا بگریز و وارَه زآن دَغانداند مکرِ او اِلّا خداکس

استبلدخدافقطراشیطاناینمکرگویدمی.نیستنتیجهجزوهنوز،بودکوتاهۀقصهمانجزوهمبیتاین

برشیطانمکرعهدهازتوانینمیذهنیمنبادیگرجورو،بگریزيخدابهباید،گویدمیصیاد،بنابراینپس

میصیادپس،بشویمتسلیمبایدلحظهاین،بگریزیمخدابهجوريچهدانیممیما.بگریزخدادربیاتو،بیایی

گرحیلهولبقمتایناز،دغازآنوارهو،بگریزخدادرگویدمی،شوتسلیمگویدنمیالبته،شوتسلیم:گوید

ایندستاز،نداريدیگريچاره،ببريپناهخدابهاینکهجز،نداريدیگريراهگرنهوشورهاشیطانیعنی

.راتوبرگشتمرکبیاوسیلههم،بردهراحضورتقبايهمشیطاناین،بشويرهاتوانینمیشیطان

می،کنیمشناساییتوانیممی،کنیماستفادهآزادمانارادهازتوانیممیکهرفتهیادمانماگویدمیهمراست

وزندگیبسويبرگردیمتوانیممی،نورزیمحرصچیزيیکبهکهبگیرمتصمیمتوانیممی،کنیمانتخابتوانیم

اینگویدمی،بکنیمتوانیمنمییعنی،کنیمنمیراکارهااین،کنیمالداریمشدگیهویتهمهرچییواشیواش

.بردراهایشلباسهمو،دزدیدراقوچشکهايقصههمینمثل،دزدیدهشیطانرامرکب

،بخوانیمرانتیجهاقالً،رسیمنمیامشب،استدارازخیلیقصهچونبخوانیمرانتیجهبدهیداجازهبلهحاال

.سرآخرشدهچیکهببینید

524مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اندرین معنی درازحبثشان شد او بگفت و او بگفت از اِهتِزاز

میجوابمرغ،نخواندماالنکهايقصهدرچون،کنندمیبحثهمدیگربااینها،گفتصیادوگفتمرغیعنی

مردمبیننهگویدمیکندمیدفاعاو،مردمتوبرويباید،نیستخوبگزینیخلوتاینکهگویدمیدهد

اینگویدمیهمینبراي،دیگرهفتهشاءاهللان،کنیمنمیرادیگرهايصحبتاین،استخطرناكکردنزندگی

اثرصیادرويظاهراًیعنی،استفایدهبیگفتگوایندهدمینشانخودشاهتزاراینو.هیجاناز،گفتآن،گفت

.شددرازخیلیبحثمعنیایندر.دهدمینشانکامالًنتیجهاینونکردهاثرهممرغرويوگفتگوهاایننکرده

ماجرا را مُوجِز و کوتاه کنمثنوی را چابک و دخلواه کن

،بشودمردمخوشایندتا،بکنیبایدکوتاهرامثنويگویدمیبخودشهماینجا،زندنمیحرفکمماشاءاهللاموالنا
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ستوَصیبییتیمِازامانت: گفتکیست؟آنِگندمکهگفتشآنازبعد

مالاینگویدمیصیاد،استکیمالگندماین،استصیادکهداندنمیالبتهکه،گویدمیصیادبهمرغبعد

منبهو.استیتیمایننداردسرپرستواستیتیممالهاگندماین،نداردسرپرست،نداردقیومکهاستیتمی

.اندسپرده

مُؤتَمَنراماپندارندزآنکهمنپیشِامانتاست،اَیْتاممالِ

اطمینانموردمناندکردهتصوراینکهبراي،اندگذاشتهامانتمنپیشوهاستیتیممالهاگندماینگویدمی

.زیادخیلینکنیداعتمادمنبهگویدمیمرغبهکنتوجهیعنیپندارند،استجالبخیلیهمکالم،هستم

حاللمنبرزماناینمُردارهستحالجمروحومُضطَرَّممن: گفت

قانون،قانونطبقو،نیستخوبحالموکنممیبیچارگیتجربهمن،هستماضطرارحالدرمنکهگویدمیمرغ

مرغ،گویدمیمرغ،دارماضطرارو،نیستخوبحالممن،استحاللمنبرايمردهگوشتیعنیمردار،شرع

.دارمگویدمیولی.ندارد؟دارداضطرار

حمرتموپارساوامینایخورمگندمازیندستوریبههین

پارساوسپردمتوبهراگندموهستیامینکهآدمیايخورممیهاگندماینازمنشمااجازهباکهگویدمی

.خوردخواهمراهاگندمشمااجازهباهممن،هستیاحترامموردوهستی

شویجمرمخوری،گرضرورتبیتوییهمضرورتمُفتیِّ: گفت

اینباشدهبحثوارد،هاستگندمبهحواسشنشستهشاخهرويمرغ،شدهچیکهشدیدمتوجهراقصهپس

گفت؟کیهمالهاگندمپرسیدسرآخر،شدزیادخیلیبحثو،گیاهانپشتبودکردهپنهانراخودشکهکسی

اضطرارحالدرونیستخوبحالممنگویدمی،اندسپردهمنبهاستهایتیممال،نیستمنمالهاگندماین

تو،هستیتوهمضرورتدهندهفتواکهگویدمیاوبهصیادولی.خورممیراهاگندماینشمااجازهبا،هستم

.نهیا؟هستیاضطرارحالدرواقعاًکهبدهیتشخیصباید

بداینقدرماحالبه آن،داریماحتیاجواقعاًآنبهورزیممیحرصماکهچیزيآن،استمهمخیلیبیتاینحاال

بحالتایعنی،برودکندپروازنیستبهتردیدهکهاوضاعیاینباپرندهاین.استبهترمانحالآنبدونیااست
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میاوبهصیادولی؟کنداعتمادنبایدنشدهمتوجه،زندمیراهاحرفاینوشدهپنهاناینجاکهآقاییاینبه

مجرمبخورياگرنیستیاضطرارحالتدرنیستیناچارواقعاًاگرشويمجرمخوري،گرضرورتبیکه:گوید

.شدخواهی

ور خوری، باری ضَمانِ آن بدهور ضرورت هست، هم پرهیز به

تعهدبایدبخورياگر:گویدمیاوبهصیاد.نخوريکهاستبهتربخوري،ناچار هستیحتیهست،همضرورتاگر

را، اینخواندیمجادوامروزکهگویدمیروشنیبه.دادخواهیراجزاي اینیعنیبعداً،بدهیچیزيیککهکنی

اگرکهاین استاشمعنیبکن،رافکرشحاالازکشید،خواهیرادردشبشوي،هویتهماینبابیاییتواگر

تان،برايداردجاذبهخیلیاینکهبرايبشوید،هویتهمچیزيبابیرونبرویداالنکههستیدفکرایندرشما

هستید؟ناچارکهبپرسیداول

پیشخودمانما.بدهیدتشخیصبایدخودتان،دیگرهیچکسازتاندوستدیگرکسیازنپرسیدمناز

داریماستحرصیکاست،روانشناختینیاز،نیازاینآیاهستیم،بديحالدردیگر،ناچاریمگوییممیخودمان

بدهی،بایدعوضشبایديبخوراگروکنیپرهیزاستبهترهستیناچاراگرکهگویدمیصیادورزیم؟می

.بودخواهدگرفتاريودردبصورتهمعوضش

عِنانجذبِازبستَدسَرتوسَنَشزمانآنرفتفروخوددربسمرغ

پسراعوضشبایدبکشم،عذابودردبایدبخورمکهگوید؟میچیاینکهرفت،فروفکربهمرغموقعآندر

عناناینکهحرصشسرکشاسب،سرکششاسببنابراین.بگیردراخودشجلوينتوانست کههمبازولیبدهم،

.رفتبله.رفتیکدفعهروم،نمیروم،نمیروم،نمیگویدمیبودکشیدهرا

خوانداالَنعامویاسیناوچندمباندفَخاندرگندم،آنخبوردچون

سورهویاسینبهکردشروعمرغوداميتوافتاد،دامیعنیفخ.تلهتوافتادخوردراهاگندموقتیکهگویدمی

همقبلهفتهو،است36شمارههمیاسینواست6شمارهسورهانعامسورهکهدانیدمیبله.خواندنراانعام

گرفتاريدرراسورهتادوایناستاینبرعقیدهو،استقرآنهايسورهمهمترینازیکی،رایاسینداشتیم

.خواندنراسورهتادواینکردشروع،شدگرفتاروقتیمرغبنابراین.دهدمیشمابهبینشکلی،بخوانید
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سیاهدودِاینبایستآنازپیشآه؟چهوافسوسچهماندندربعدِ

فایده،خواندنانعامسورهویاسینبهکرديشروع،شودمیبلنداز تودودوخوردمیافسوساالنکهگویدمی

میهوشیارانهدردباید،دامبهشدگیهویتهمآنبهبکشدراتوذهنیمنوبیافتیدامبهاینکهازپیش.ندارد

.رفتینمیوکشیدي

فریادرسایکهگومیزمانآنهوسوجنبیدحرصکهزمانآن

کشیدهداريتوو،جنبید،شدهارائهتوبهفکربصورتکهبیرونیچیزجاذبهوهوسوطمعوحرصکهزمانآن

کارچهحاالبگوییو،افتاديورفتیاینکهازبعداینکهنه،بخواهیکمکخداازبایدکههستزمانآن،شويمی

.بله،کنم

شکستزآنهموارَهَدبصرهبوکاستبصرهخرابیازپیشزمانکان

همواقعاًهنوزماکهستاایناشمعنیبصرهخرابیحقیقتاًو،استبصرهخرابیازپیشموقعآنآنکهبراي

نگرفتهطالقاست،نشدهخرابمانروابط،ایمنکردهایجادزیاديدردو،ایمنشدهذهنیچیزهايباکاملهویت

شایدکهاستمثلیهماینونشدهخراببصرهیعنی،ایمنشدهمریض،ایمنکردهوآناینبادعوادانمنمی،ایم

خرابیازپسو،بودندکردهخرابرابصره،بودندکردهحملهگروهییککهعلتاینبه،آوردمیعربزباناز

وشدخرابمانروابط،شدیمخرابکامالًومردیمذهندراینکهازپسهمما.بودفرستادهلشکرخلیفهبصره

.برسدادمبهفریادرساي:گوییممیموقعآن،شدخرابمانبدن

بصرهاینکهبراي.ندارددیگرفایدهاالن،خوانديمیموقعآنبایدراانعامسورهویاسینسوره:گویدمیبله

،جهانایندرچیزيبسويبشویمکشیدهاینکهازقبلمااینکهبهدهدمیهشدارکهبینیدمیپس،شدهخراب

همنروندو،بشنوندهاجوانراهاصحبتاینکهاستخوبچقدر.کنندبیداربایدراماواقعاًکهاستموقعآن

.راهاشدگیهویتهمنکنندانباشتهو،بشوندهویت

بصورتاینجادرصیادایننمادمورددرو،هستتجربهکم،استرسیدهتازهانسانیکنمادمرغکهاستواضح

باشمواظب:کهگفتمیموالناامروز.داردجهاناینکهاستهاییتلهشبیهواقعاً،پسندیدهظاهرشولی،زاهد

هاییحرفکه،کردمعرفیمابهراايچهرهیککهبینیدمیاالن.کنندمیعوعوکهسگانیبهنکنیتوجه

رامرغظاهردرکهوجوديبازیادبحثازپس.بودگذاشتهاوراهادانه،بودصیادخودشولی،زدمیحسابی
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جهانازهمخودشو،انداختدامبهرامرغسرآخرولی،زدخوبیهايحرفخیلیو،دامازداشتمیبرحذر

.بودبریده

هفته،خواندخواهیمراقصهبقیهدیگرهفتهشاءاهللانوبخوانیدخودتانشماراقصهبقیهکنممیدعوتشمااز

فکرکه،داشتیدرمزورازازپرقصهاینازهاییبرداشتاگرهمشماو،خواندخواهمرانتیجهایندوبارهدیگر

.بگوییدپیغامبصورتوبیاییدکنممیخواهش،کندمیبیداررامابگوییداگرکردید

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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