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3145مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

در تمنّاي چون تو خون خواريدر تمنّاي چون تو خون خواريآوخ آوخ، چو من وفاداريآوخ آوخ، چو من وفاداري

بر سرِ زار زار بیماريبر سرِ زار زار بیماريآوخ آوخ، طبیبِ خون ریزيآوخ آوخ، طبیبِ خون ریزي

نکند هیچ یار با یارينکند هیچ یار با یارياي با مناي با منآن جفاها که کردهآن جفاها که کرده

آريآري: : بی خطا و گناه؟ گفتبی خطا و گناه؟ گفتقصد خونِ من داريقصد خونِ من داري: : گفتمشگفتمش

نَکُشَد عشقِ من گنهکارينَکُشَد عشقِ من گنهکارينَکُشَدنَکُشَدگناه میگناه میعشق جز بیعشق جز بی

تو چه باشی به پیش من؟ خاريتو چه باشی به پیش من؟ خاريسوزمسوزمهر زمان گُلشنی همیهر زمان گُلشنی همی

تو چه باشی به چنگ من؟ تاريتو چه باشی به چنگ من؟ تاريبشکستم هزار چنگ طَرَببشکستم هزار چنگ طَرَب

تو که باشی؟ شکسته دیواريتو که باشی؟ شکسته دیواريشهرها از سپاه من ویرانشهرها از سپاه من ویران

ست هیچ عیاريست هیچ عیاريجان نبردهجان نبردهاز کَمینه بازيِ تواز کَمینه بازيِ تو: : گفتمشگفتمش

سرنگوسار بسته طَرّاريسرنگوسار بسته طَرّارياي ز هر تارِ موي طُرِّه تواي ز هر تارِ موي طُرِّه تو

ماتم و مات مات من، باريماتم و مات مات من، باريگر ببازم وگر نه، زین شه رخگر ببازم وگر نه، زین شه رخ

شد پشیمان، غریب بازاريشد پشیمان، غریب بازاريآن که نَخْرید و آنکه او بخریدآن که نَخْرید و آنکه او بخرید

کاش من بودمی خریداريکاش من بودمی خریداريو آن که بِخْرید گوید، آن همه راو آن که بِخْرید گوید، آن همه را

ناامید و فتاده و خواريناامید و فتاده و خواريخایدخایدو آن که نَخْرید، دست میو آن که نَخْرید، دست می

جان بِداده، گرفته مرداريجان بِداده، گرفته مرداريفَرع بگرفته اصل افکندهفَرع بگرفته اصل افکنده

سر بِداده، به عشقِ دستاريسر بِداده، به عشقِ دستاريپا بریده، به عشقِ نَعلینیپا بریده، به عشقِ نَعلینی
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از چنین باده مانده هشیاري؟از چنین باده مانده هشیاري؟با چنین مشتري کُنَد صرفه؟با چنین مشتري کُنَد صرفه؟

خرِ مردار در علف زاريخرِ مردار در علف زاريخر علف زارِ تن گُزید و بمانْدخر علف زارِ تن گُزید و بمانْد
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز3145غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

3145مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

در تمنّاي چون تو خون خواريدر تمنّاي چون تو خون خواريآوخ آوخ، چو من وفاداريآوخ آوخ، چو من وفاداري

هویتهمدرهنوزولیاست،خدائیتجنسازکهحقیقتاینبهشدهآگاهانسانیکمکالمهیامناجاتواقعدر

هویتهمعینکباهاموقعبرخیبیند،میدرستبیندمیحضورعینکباهاموقعبرخیاست،ذهنهايشدگی

هاشدگیهویتهمهمهاینکهخوردمیافسوسوافتد،میاشتباهبهوبیندمیاستمرکزشدرکههاشدگی

.کندمیمکالمهخدابااینطوريانسانهاماطرفازموالناپس.بدهددستازبایدرا

خدائیتمااصلکهچرادانیممیمارااینو.هستمتوبهوفاداربهترینمنکهافسوسدریغ،یعنیآوخآوخ

شرطبهباشیم،استخدایازندگیکهاصلمانعاشقتوانیممیهوشیارانهکههستیمايباشندهتنهاواست،

ودادهقرارمرکزشراآنهاوافتاده،هاشدگیهویتهماینگیرذهندروجهاناینبهآمدهکههوشیارياینکه

شدگیهویتهمکهبیندمیبینید،میهاعینکآنطریقازوقتیهوشیاري.بشودآزادشدهدیدشعینک

.خودش هستنندکندمیفکریعنیهستند،خودشعینومرکزنددرهاشدگیهویتهماینکهداردهایی

هویتهمهمسرماندوستانمانمادرمانوپدرباایم،هویتهممانبچهباهستیم،هویتهمپولمانبامثالً

راداراییوراپولیعنیراآنهاهمهذهنیتصاویرذهنی،تصویراینایم،کردهدرستذهنیتصویریکوهستیم

تصویراینوبیندازيراهاشدگیهویتهماینهمهکهگویدمیخداو.کردهخودشجزورادیگرآدمهايو

.بریزيهمبهبایدهستی،توکنیمیفکرکهذهنی

اینيهمهبامنطریقازموقعآنمن،هوشیارانهشديرفت،بینازذهنیمنبعنوانذهنیتصویراینوقتی

جهاندرکهچیزيهرباپولباهمسرتبافرزندت،بامثالًکنی،برقراررابطههستندتواطرافکهباشندگانی

االنکهايرابطهاینکنی،برقراررابطههستممرکزتدرمنحالیکهدرمنحضوربامن،هوشیاريبابایدهست،

بهتوبعالوهوآورد،خواهدبوجوددردتوبراياینو.استغلطکرديبرقراراست،مرکزتدرکهاتذهنیمنبا

چیزهاياقساموانواعباموقعآنبعدوهستم،اینمنبگوییوکنیدرستذهنیمنیککهنیامديمنظوراین

کنیحفظوقفهبیراذهنیتصویراینوکنی،زیادراآنهابخواهیوبشوي،هویتهمشدهمعرفیتوبهکهخوب

.پذیرمنمیمنرااینبمانی،خبريبیبشويزندهمنبههوشیارانهبایدکهمنازوهستی،آنکهکنیفکرو
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توانسانمنیعنیمناندازهبههیچکسکهافسوسافسوس:کهگویدمیموالنازیباوشاعرانهخیلیبنابراین

توانمنمیراخودمکهمنهستم،توعینمناینکهبرايچرا؟وهستم،توبهوفادارمنوندارد،دوستراخدا

نفهمم،چهبفهممچههستم،توعاشقمنپسهستی،خودتعاشقهمتوکنم،عوض

ذهنیمنهممنخداايشدنمیحاال.بریزدرامنخونخواهدمیکههستمکسیبهرسیدنآرزويدرمناما

تصویرشودنمیشود،نمینه.نه:استاینجواببشوم؟زندهدارمدوستتاینقدرکهتوبههموباشم،داشته

نیستم،فکريچیزمنهستم،منکهکنیفکرواحدآندرهمبعدهستی،آنکهبکنیفکرباشیداشتهذهنی

زندهخودمبهراتوو.ریختخواهمبهمرااینمننخواهییابخواهیتوکردهدرستفکرتکهراچیزيهر

همکاريمنبایعنی،شودمیآسانبرایتهوشیارانهشويمیمتوجهرااینتویاداردراهدواینو.کردخواهم

زندهخودمبهراتوکنم،میبرایتراکاراینمنو،اندازيمیوشناسیمیراهایتشدگیهویتهموکنیمی

.کنبرقراررابطهخواهیمیچیزيهرکسیهرباآنموقعو،دهممیقرارمرکزترابینهایتمکنم،می

آدمشودمیچقدراست؟خوبپولچقدرگویممیتوبهکه،هستممنهمتوکنندهمتعادلعاملآنموقعبعد،

داشتهدوستراآنهااگرمنبوسیلهوباشد؟داشتهدوسترافرزندشچقدرباشد؟داشتهدوستراهمسرش

یاکهمابهگویدمیبعديبیتوبیتاینبنابراین.ندارياینازغیرراهیهیچوشودمیمتعادلچیزهمهباشی

منخونخواهدمی،بشویمزندهاوبهناآگاهانهیاآگاهانهداریمآرزوماکهحالیدر،خدایعنیاوکهدانیممیما

یکمقابلدرکنیممقاومتکهکنیمنمیشکهملحظهیکماو،بریزدراهایمانشدگیهویتهمیاذهنی

.کشیدخواهیمدردبکنیماگردانیممیکاريهمچین

گوییممیماازخیلی،خدمتتانکردمعرضاالنکههمینکهکنددرستراغلطدیداینخواهدمیموالناپس

سیاسی،اجتماعی،باورهايبا،هستمهویتهممذهبیباورهايبامن،دارامکهدارمشدگیهویتهمکهحاالکه

همخداعاشقولیبکنم،توانمنمیاینهارويکاري،هستمهویتهمهمهمسرموامبچهبا،هستمهویتهم

شماو،شودنمیچیزيهمچونکهافسوسافسوس:گویدمیموالناو.باشمداشتهرادوهرهمزمانباید،هستم

زندگیبابیاهوشیارانهتوکهاستاینپیغامپس.ریختخواهدرااینهاخونکههستیدطرفخونخواريیکبا

.گویدمیراهمینهمبعدبیتو.کنهمکاري

نمیکهما،نباشیمتوانیمنمیاینکهبراياصلمانبههستیم،وفاداربسیارماکهگرفتیمنتیجهمابیتاینازپس

زوربه،نداریمباهاشالفتیهیچمااصالًشده،ساختهتازه،استمصنوعیذهنیمنایننباشیم،اصلمانتوانیم
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راهایشآسیبماولی،کندمیتشویقراچیزيهمچونجامعهو،هستیماینکنیممیفکرماما،بهشدهتحمیل

آرزويدرو.اصلمانباشناسد،نمیراخدااصالًذهنیمنچونذهنی،منبانههستیموفادارماپسدیدیم،هم

همخونخواهدمیکهفهمیدماالنولی،مابراياستبهترینومهربانترینحالعیندر،هستیمخونریزيیک

میشلراچنگماناالنما.بریزدکهکنیممیقبولعقلباهوشیارانههمماو،بریزدراهایمانشدگیهویت

راهاشدگیهویتهماینکهترسیمنمی،کنیممیبازنیمهحداقلرادستمانیاچسبیدمکهچیزيهرو،کنیم

.بدهیمدستاز

داریممینگهرااینها،نه،نهدور؟بیندازیمپنجرهازبایدرااموالمانیعنیبدهیمدستازراشدگیهویتهمآیا

نمیدیدتانعینکاینها،گیریدنمیاینهاازراهویتتان،نیستیدهویتهماینهابانیستند،مرکزتاناینهافقط

حاال،داریدکنارهمرااینها،شودمیزندگیبینهایتشود،میزندگیمرکزتانشوند،نمیمرکزتاناینها،شوند

.نداردتأثیريشمااحوالروياینهاشدنکموزیاد

براياستخوبپولچقدرکهگویدمیشمابهاواتفاقاًآیدمیبوجودهوشیارانهشمامرکزدرکهبینهایتیآن

میشماگویدمیذهنیمننکهآنه،زندگیلحاظازاستمنطقیچجوريهمسربایافرزندبارابطهاینشما،

کنیممیفکرمااینکه.نیستدرستکاراین،استتووجودازقسمتیو،رویشبیندازيراتاسلطهخواهید

درستاصالًخداقانونطبق،بیتاینطبق.باشدمامثلو،کنیمدرسترااوبایدما،استماامتدادمافرزند

زندگیبهدوهر،بشودزندهزندگیبهبگیریدیادشماازهمشمابچهو،بشویدزندهزندگیبهبایدشما.نیست

وشمابین،همسرتانوشمابینقاعدهاین،کنیدمیبرقراررابطهزندگیبوسیلههمدیگرباحاال،ایدزنده

بله،.استصادقجماد،حیوان،ازاعمدیگريموجودهرودیگريانسانیهروشمابین،دوستتان

بر سرِ زار زار بیماريبر سرِ زار زار بیماريآوخ آوخ، طبیبِ خون ریزيآوخ آوخ، طبیبِ خون ریزي

سرباالهماوواست،خدا،استزندگیهماو،جهاندرداریمطبیبیکفقطافسوسافسوس:گویدمیدوباره

اینکهعوض.استخونریزطبیباینولی،هستهممنسرباالدارمذهنیمنکههممن،استذهنیمنبیمار

راهاشدگیهویتهموکنم،میزیادشده؟کمپولتباشه،برومقربونتندارد،عیببگویدمنسرباالطبیب

همبهرحمکند،نمیصحبتیهمچونخداعزیزم؟کنمزیادخواهیمیراشدگیهویتهمکدامکنم،میزیاد

اینتمامکهبگویدشمابهخواهدمی.استخونریزولی،استواقعیطبیب،استطبیبکند،نمیشدگیهویت
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بخوري،توانینمیتکانبرد،نمیخوابتالغرينحیفی،هستیزارزارکهاستاینمریضیاینيهمهدردسرها،

.نیستمناز،استهاشدگیهویتهمهمینازهستی،ذهنیمنمریضجانی،بی

بهخداگوییممیهممانکن،همشکایتنخواهمناز،بریزمراهاشدگیهویتهمراذهنیمناینخونبایدمن

خواهدمی.مابهنداريرحمچرارا،خداجملهازراهمه،کنیممیمالمتکنیم،میشکایتکند،نمیرحممن

یکوداریمنگهراذهنیتصویرخواهیممیما.نیستیذهنیتصویرتونداز،ابیراهاشدگیهویتهمکهبگوید

آنچون،نگیرندماازموقعییک،ایمکردهاضافهآنبهوایمکردهتجسمراتصویرشرامفهومشکهراچیزي

خواهدمیخونریزطبیبایننه.شویممیبدبختبگیرنداگرو،استماامتدادواستماوجودو،استمامرکز

.بگیردتوازراآن

همهمدالرصدهمانباداریدچههرشمابگیرد،همراآنکهدارمچیمنحاالکهبگوییدذهنیمنبانبایدشما

گوییدمیشمادارد،ذهنیمنهماونداردهیچی،خوابدمیخیاباناستخانمانبیکهآدمییکهستید،هویت

آزادباشدنداشتهچیزيکسیکهنیستاینطوريکه،نیستآزاداست،هویتهم،داردچیهربادارد؟چی

منابزارهايهمهاینهابکند،تواندمیکهمالمتبکند،تواندمیکهشکایتدارد،کهدرددارد،کهباور.باشد

.بماندزندهتواندمیذهنیمنترسباوخشمباوشکایتباومالمتبا،استذهنی

بیمارذهنیمنازبیمار،بشراي:کهگویدمیداردو.استبشریتيهمهسربر،استماسربرخونریزطبیباین

مییا،بکشدخواهدمیرامابریزدخواهدمیراماخون.بریزمخواهممیراخونتمن،هستممنطبیبهستی،

میشما،دهدمیفرصتمابهطبیباینالبته.بلهاست؟خونخوارکهاستخوبخودش؟بهکندزندهراماخواهد

سندرکهنیستاینطوري،دنکنمیدرستذهنیمنوجهاناینبهآیندمیکهصفرثانیهازانسانهاکهبینید

دردهمه،باباشندداشتهدعوانبرد،خوابشانشبکهبشوندمریضآنقدرسالگیده،سالگینه،سالگیهشت

ولودهد،میفرصتمابهخداکهاستایناشمعنی.شودمیزیادتدریجبهدردهااین،باشندداشتهزیادي

:گفتکهفرستدمیاوکهعالیمیباخودمان،نداریمراکسیاینکه

عللعللموقوفموقوفنهنهاستاستفَیکونفَیکونکُنکُناواوکارکاربپذیربپذیرنَفَختنَفَختزِزِرورودهدتدهدتجانجاناواودمِدمِ

به سازيمیاالنکهچیزياینکهدهدمینشانحتیشخصیطوربهکسیهربهاتفاقاتبادمبافَیکونکُنبا

است،درستراهاینکهکندمیمطمئنراماجمعازتقلیدو،کنیممیتقلیدچونماالبته.نسازذهنیمننام

، نداریمگناهیکهمااصالًکهکنیممیفکرمايهمهاندازند،میاشتباهبهرامایوسفبرداران،راماجمعهمیشه
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میراگناهبیفقطمنکهگویدمیپایینولی؟دارمفرقیچهبقیهبامنآنها،مثلهممنهستندبقیهجورهر

وباشدداشتهشدگیهویتهمخواهدنمیدیگروداردشدگیهویتهمفهمیدهکهاستکسیگناهبی.شمکُ

.هستیدشانجزوشما،بریزدهایششدگیهویتهمکهخواهدمیدلش

همو،کندمیبزرگراذهنیمنمرتبباشدداشتهذهنیمننبایدداندمیکهحالیدرفعاالنهکهکسیآن

اوباکنمنمیزندهرااومن:گویدمیعشقگویدمی. استکارگناهآدمآن،کندمیاضافهراهاشدگیهویت

حوادثهست،ناگوارحوادث،نهبکند،خواهدمیدلشکاريهربرودکهکندمیرهارااوزندگیندارم،کاري

ریبگذاردمیموالناراایناسم،نداردبرگردوبرواصالًصددرصد،آمدخواهدپیشذهنیمنبرايناگوار

میکارقضاقانونوآید،میبوجودمابرايذهنیمنداشتنبخاطرکهناگواريحوادثیعنیالمنونریب.المنون

.خواندخواهیمامروزهمراشعرشو.آیدمیپیشحتماًولی،حوادثیچجوريدانیمنمیکند،

راشدگیهویتهممعایبماکهکند،کمکمابهخواهدمیزندگی،دیدیممابیتدواینازکههمینطوراما

راآنهاماتا،داریمدردماکجا،استکجاو،استچیشدگیهویتهمکهدهدمینشانمابهیعنیببینیم،

مییواشیواشراماذهنیمنخونبنابراین،استآزاديبامساويچونپذیرشوشناساییوکنیم،شناسایی

درعیبییکما،کهکندمیصحبتماباجوريیکهمیشهموالناموردایندرپیرجملهاززندگیخودپس.ریزد

.ببینیم،استشدگیهویتهمهمیشهکهخودمان

نمیاستادیاپیربدونشما.خوانممیچیبرايمبدهتوضیحاولولی،مثنويازخوانممیبرایتانبیتچندو

پیر،داریمحضورگنجبرنامهکهموردایندرو.توانیدنمیتنهایی،باشیدمطمئنراایندیبرسجاییبهتوانید

شماعیباگرولی.دهدمینشانشمابهراشماعیبکهاستکسیپیرواست،شرایطواجدواقعاًو،استموالنا

حقیقتییککهبیندمی،خوانیدمیبیتییکشماحضورگنجبرنامهازیعنی،کنیمقهرنباید،دادنشانشمابهرا

راداریدرنجشکهاوالً.بیندازیدبایدداریدرنجشهمسرتاناز،داریدرنجششماگویدمیمثالً،کندمیبیانرا

رااینبیندازید،خواهیدنمیهمسرتانازرنجشتانتازه،آیدنمیخوشتانبرویدبارشزیر،نداریدقبولشما

.داشتیدنگهو سالهاست که آن را دانید،میسرمایه

رااینبایداولنکنید،عبادتاینقدرهمخوديبی،شویدنمیزندهخدابهنیندازید،اگر:گویدمیموالناولی

اندازم،نمیراتنفرممنابیندازید،راتنفرتانبعدبیندازید،راتانکینهبعد،بیندازیدراخشمتانبعد.بیندازید

پسشودنمی،دیگرشودنمیپسشودنمیخوب.کنمعوضمنرااینشودنمیاي،عدهیکازآیدمیبدممن
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بهچکارحاالخداكگوییدمیگردیدمیبرشما،افسوسافسوسگفتهمینبراي.شویدنمیزندهخدابهشما

چیبرايشدمعلومبخوانیم،بیندازیم،بایدرااین:گویدمیپیر.حاالایندیگرهستدارد،ماتنفرداردماکینه

.خوانیممی

میمعمولیحرفهاياینو،زندمیدیگريحرفهايکند،میغیبتنشیندمیشمامطابقوداریدشماپیرياگر

پیریکاز اگرشماذهنیمناگر.استشماذهنیمنعیناو.نیستپیراوآیدمیخوشتانخیلیشماکهزند

بایدحتماًکهاستکسیپیر.شماکردیداشتباهکند،ارشادراشماتواندنمیاو.نیستپیراوآیدمیخوشش

بینیدمییکدفعه،بشویدتسلیم،بشویدتسلیماگرشما،استجنسآنازهمخدابزند،شخمراشماذهن

.دهدمینشانشمادررااشکالییک،آیدمیدرونتانازالهاماتی

توياستممکن،دیدیدچیزيیک،آمدیدجایییکازتلنگريیککهدیدیدو،شدیداشکالمتوجهموقعهر

.دارمرااینهممنبگوییدشمابعد،بدهدنشانراوضعیتییک،بدهدنشانشمابهزندگیراچیزيیکخیابان

مابهراهاشدگیهویتهمداردمختلفیهايراهزندگی.استخرافاتایننگوییددهدمینشانداردزندگی

نکنید،قهرنیاید،بدتاننزنید،زیرشکنید،شناسایییا،بیندازیدبایددیدیدشمااینکهمحضبه،بدهدنشان

دهی؟مینشانمنهبرامنمنِچرانگویید،ناسزا

2979اول، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

چون گُزیدي پیر، نازك دل مباشچون گُزیدي پیر، نازك دل مباش

سست و ریزیده چو آب و گل مباشسست و ریزیده چو آب و گل مباش

میزودکهکسییعنیریزیدهوسست.مباشزودرنج،کرديانتخابراموالناوقتیکردي،انتخابپیروقتی

پس،ببیندراشدگیهویتهماینکهبجايو،کندمیستیزهدارد،مقاومتکهکسییعنیریزیدهوسست.رنجد

ازپروواکنشازپروقضاوتازپرپس.دهدمینشانواکنشزود،هستهمسست.کندمیمقاومتزند،می

ثباتباشماراگلوآباینو.دهدمینشانواکنش،استنرمبالفاصلهگلوآب.گلوآبمثل،نباشمقاومت

خردازواست،صفرمقاومتتاناتفاقمقابلدرکنیدمیفضاگشاییشمااستموقعییکاست،فضاگشاکهحضور

،داردشدهشرطیهايواکنششماذهنیمنکههستموقعییک. چالشبامقابلهدرکنید،میاستفادهزندگی

بدمنحالگفتهکی،استخوبحالمندارم،تنفرندارم،کینهندارم،رنجشمن،ندارمکند،دفاعخواهدمیفوراً
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شمابهپیراگر.بدهیدگوشپیرحرفبهخواهیدنمیشماکهدهدمینشان،استریزیدهوسستاینهااست؟

.نیستدرستکاراین،رويمیوکنیمیقهرودهیمینشانواکنششماو،بکنراکاراینکهگویدمی

دیگرکسییکرا،دیگرکسیکیاو،کنیدانتخابراموالناشمااستممکنهم،استمامرشدوپیرخداهمو

شما.داریدراعیباینشما:گویدمیشمابهآگرزندهآدمآنو،باشدزندهآدمآنشایدرادیگربزرگیکرا

شود،نمیشماازبهتراصالً،هستیدکاملچقدربه،بهبهبگویدبدهدرشوهشمابهبایدحتماًبشوید،ناراحتنباید

.شودنمیپیردیگرکه آن،بیاییدپیرپیشازشدهارضاذهنیمنباهمشماوکندبزرگراشماذهنیمنیعنی

گر به هر زخمی تو پر کینه شويگر به هر زخمی تو پر کینه شوي

پس کجا بی صیقل، آیینه شوي؟پس کجا بی صیقل، آیینه شوي؟

ترینعاقلکندمیفکرکسیهرمثالً.داردغرور.استپذیرآسیببسیارهایششدگیهویتهمباذهنیمن

میزاناصالًماگویندمیهستندحسودهاخیلیاست،دانشمنداست،زندگیبهتریناشزندگی،استدنیافرد

همهمینبخاطرکهدانندمیهاخیلیترسند،میهاخیلیهستند،خشمگینهاخیلی.استصفرحسادتمان

هر.هستندهویتهم،آیدمیدرجیغشانشودمی گمشاندالرصدمثالًتا. هستندپذیرآسیبهاشدگیهویت

.شدخواهدواردزخمآنهابهکهدانیدمیشماو.هستیمپذیرزخمهستیم،هویتهممابیشترچقدر

نمیهیچکسنتیجهدرو.هستندرفتنیبیناز،هستندآفل،هستیمهویتهمباهاشونماکهچیزهاییآنتمام

وچیزيیکرويگذاشتدست،آمدزندگیاگرولی.نیستمپذیرآسیبولی،دارمذهنیمنمنبگویدتواند

کینهپرتوزندگیکاراینمقابلدراگر.بشويزندهمنبهآمديتوخانمآقاکهبگویدشمابهتاراآنبرداشت

خواهدمییعنیچی؟یعنیبدهدصیقل.بدهدصیقلخواهدمیزندگیو،مردمبهنسبت،خدابهنسبتبشوي

پس،شدنخواهیشد؟خواهیینهآیچجوريتوبرنداردرااینهاتاخوببردارد،یکییکیراهاشدگیهویتهم

.نشدیمهمینبراي

بدهندصیقلرامننیامدندچرابگیریدمسئولراکسیتوانیدنمیشماشما،شخصاست؟کیکاراینمسئول

شدگیهویتهمخودش،باشدپذیرزخمکسیهر.منهستمپذیرزخمو،بشومخداآینهخواستممیمن

میکندمیدور،اندازدمیکندمیدور،اندازدمیکندمیهوشیارانهدردباولویکییکی،بیندمیراهایش

کهاستجمعحواستانشمایعنی.بدزدبیروندرچیزيیکرااشزندهتوجهگذاردنمیاینازپسودوراندازد
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میمن،شودنمیاینازبهترکهگفتیدشدپیداکسییاچیزيیکاگرو،داریدنگهخودتانرويراتانتوجه

کاراینبارزیرمنما،مرکزشودمیآیدمیببلعد،ببلعدمراتوجهباشدچههرخواهدمیچیزیاآدماینخواهم

.گناهبیشودمیاین.رفتنخواهم

منباحاالشدي،منالیقحاالکشم،میراتومنحاالکهگویدمیعشقوکنیدپرهیزکاراینازاگرشمااگر

دردهایتتوفهمیديحاالنیستی،ذهنیمنتوفهمیديحاالهستم،کیمنفهمیديحاالکنی،میهمکاري

تويهستیجديببینی،بوديواقعاًکهراچیزيآنوبشناسینیستیکهراچیزيآنخواهیمیحاالنیستی،

ذهنیمنمیلمطابقکه،کردیدپیداپیرياگرکهگویدمیشمابهموالناحاالخواندیم،رامطلباینبله ؟کاراین

شخمراتوذهنکهکنیپیدابایدراکسییکاست،توپیغمبروولیاو،استتوپیراونیست،پیراواستتو

.بدهدنشانتوبهراتوهايعیب،بزند

902پنجم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

ايايجان نهجان نهصاحبِ دل جو اگر بیصاحبِ دل جو اگر بی

ايايجنسِ دل شو گر ضد سلطان نهجنسِ دل شو گر ضد سلطان نه

راهاشدگیهویتهميهمهیعنیمعنیایندرهمدلدارد،دلکهکنپیداراکسییکیعنیجودلصاحب

مناگریعنی،نیستیجانبیاگر.موالنامثل،استدلصاحباینهست،خدابینهایتمرکزشدروانداخته

دلصاحبیا،بگرديدلصاحبِدنبالبایدتو،دانیمیرااینهاکهحاالداريذهنیمناینکهولو،نداريذهنی

وکنیفراردادنشانراعیبتاینکهنه،بدهدنشانتوبهراعیبهایتکهبخواهیاوازدلتتهازحقیقتاًو،بگردي

وبیندازیکییکی،بشناسراهاشدگیهویتهمهمهیعنیشودلجنسشو،دلجنسگویدمی.کنیقهر

بهبشوي،تبدیلدلبهتوذهنیمنشدنکوچکباو،بشودکوچکذهنیمنبگذار،کنآزادآنهاازراهوشیاري

.نیستیخداضداگرمرکزت،دربشويتبدیلخداجنس

ذهنیهايمنجهانطبیبتنهاکهگفتامروزوهستند،سلطانضدهستند،خداضدذهنیهايمنتمامپس

بایداید،بودهحاالتاهم اگر.بشویدتوانیدنمیسلطانضدشما.بکشدخواهدمیهستندسلطانضدکه

.برگردید



# Programگنج حضور745برنامه شماره 745

12: صفحه

آن ولیِّ توست، نه خاصِ خداآن ولیِّ توست، نه خاصِ خداآنکه زرقِ او خوش آید مر تو راآنکه زرقِ او خوش آید مر تو را

ذهنیمنباکیکهفهمیدمیاالنشماکند،میفکرذهنیمنبایعنی،کندمیمکر،کندمیحیلهکهکسیهر

تاکند،بزرگرامنشخواهدمیکسیچهاست،منبیواقعاًکسیچهکند،میفکرحضورازکی،کندمیفکر

اینکهبگوییدو،بیایدخوشتانشماذهنیمنیکصحبتطرزازاگرولی.فهمیدمیشماکندمیبازرادهانش

اگرنه،باشد،منپیرتواندمیاین،استمنذهنیمنعیناشذهنیمن،استسالشهفتاداست،باالهمسنش

.کردهانتخابتوذهنیمن.نیستخداخاصِ،استتوولیاو،بگیریدخودتانولیبنامبگیرید،پیررااوشما

منکهکنیدانتخابراکسیهوشیارانهبایدشماکند،انتخابولیتواندنمیذهنیمنکهدبگویخواهیدمی

نمیبخوانیدراابیاتاینکنید،پیداراعیبتانسهتادودفعههرکهجایییکبرویدوبزند،شخمراشماذهنی

درراهاییشدگیهویتهمچه،راهاییعیبچهابیاتاینکهببینیدبخوانیدراابیاتاین،برویدجاییخواهد

موقعهمان،نهایاوندیدمونشنیدمکهراهآنبهنزنیدراخودتاندادندنشانوقتید،ندهمینشانشمابهشما

عوضمنهمسرچرا،همسرتانبهبدهیدنشانواکنششمااینکهبدونو،کنیدشناساییراشدگیهویتهمآن

شمااست،شیطانهايحرفاینهانزنیدرااینهاچرا؟مردمبقیه،بشودچیبشومعوضمنحاالشود،نمی

.هستیدخودتانمسئول

زیادرویشنگویید،بیندازیدداریدهمسرتانازرنجشدیدیداگروبیندازیدشناختیدراتانشدگیهویتهم

من،کندقبولرامنشرایطاول،کنیمصحبتاینجابنشیندبایدهماوبیندازم،بایدچیبرايمنحاال،شودمی

خداِ خاصواقعاًکهخواهیدمیراکسیشماپس.شودنمیشود،نمیچیزيهمچون،بیندازمراهایمرنجش

.بدانیدراقدرش،شماخانهآمدهموالناموردایندر،باشد

هر که او بر خو و بر طبعِ تو زیستهر که او بر خو و بر طبعِ تو زیست

پیشِ طبعِ تو ولی است و نبی ستپیشِ طبعِ تو ولی است و نبی ست

اوازشماجنبهچه،بیایدخوشتاوازشماوبکندزندگیشماذهنیمنخويوتوعاداتمطابقکسیهر

وقتیاست،شمادردهايشبیهارتعاششکهدارددردهاییکههستکسی.شماذهنیمنآید؟میخوشش

بهگوییدمیشمازند،میحرفایرادوعیبتاهزاراززند،میحرفسیاستاز،کندمیغیبت،رویدمیپیشش

رااینها.نیستواقعینبیوولیاو،استنبیوولیتوذهنیمنپیش.نیستنه،.استخوبیولیچهاینبهبه
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نمینشانتوبهکهکرديانتخابپیرياگر.نباشناراحتکرديانتخابپیراگرگفتراچیزتادوخوانممیمن

بینیدمیرویدمیجاهرشماگوید،میالالییشماذهنیمنبهدارداونیست،پیراوداريایراديچهکهدهد

راشماکهدهیدمیمردمبهپولچیبراي.دهندمیرشوهتوبهدارند،کنندمیبزرگراشماذهنیمن

بدهیدحقوقدالرصدکدامهربهماههرکنیدپیدانفرصدبروید پولدارید؟شماخوب؟ کنندبزرگهمینطوري

میتعریفشماموقعهرو،دارمنگهزندهخواهممیراامذهنیمنمنکهکنید،تعریفمنازبیاییدبگویید

همهنفرهزارنکنیدفکرولی،راکاراینکنندمیکنند،تعریفتانخوببدهیدحقوقکنم،میکیفواقعاًکنید

.ایدرسیدهحضوربهواقعاً،کنندمیتعریفدادیدپولچونرانفرصدچونوهستندنبیوهستندولی

از ره مردان ندیده غیرِ صوفاز ره مردان ندیده غیرِ صوفُوقوفُوقوفاي بسا زراقِ گولِ بیاي بسا زراقِ گولِ بی

راصوفاینفقطموالنامثلبزرگیمردانراهازکهمعنویتازآگاهیبدونواحمقمزورانسانهايبسیارندچه

.استشماباشاتشخیصاست،ذهنیمننمادذهنی،منیعنی، صوفیانپشمیلباسیعنیصوفدیدند،

از شَهان ناموخته جز گفت و الفاز شَهان ناموخته جز گفت و الفاي بسا شُوخان ز اندك احترافاي بسا شُوخان ز اندك احتراف

اینازاطالعاندكیعنیاحترافاندكچیزي،یکازسطحیاطالعمعنیبهاینجادراحتراف، گستاخیعنیشوخ

درکنندمیادعاکهدارندوجودهاییگستاخبنابراین.بودنمعنويیابودن،نبییابودنولیيحرفهیاپیشه

ادعافقطوالفوگفتفقطموالنامثلانسانهاییازیعنیشهاناز،اندکردهحفظراچیزهایییکفقطکهحالتی

.نشدندتبدیلخودشانیعنیآموختنزدنحرفو

مشامِ خوش عبرجویت شودمشامِ خوش عبرجویت شودوآن وآن رو، هوا بگذار، تا بویت شودرو، هوا بگذار، تا بویت شود

تانذهنیمنببیندشماذهنی،منهايخواهشیعنیهوا،بگذارهوا،بیندازرانفسانیهايخواستهبروگویدمی

برايحمایتو،خواهدمیدادنپزخواهد،میقدرشناسیخواهد،میتأییدخواهد،میتوجهخواهد؟میچی

خواستههمهاینها،کنندحمایترااوکهداردانتظاربرشودورازمرتبماذهنیمنببینید.خواهدمیذهنیمن

راعشقبويتابینداز،همراهایشخواسته،بیندازراهاشدگیهویتهماینبرو:گویدمی.استمانفسهاي

،اندازیممیکنیم،میشناسایی،آوریممیپایینراذهنیمنهايخواستهتوانیممیکهچههرماپس.بشنوي

می،آیدمیخدابوي،آیدمیعشقبويجایییککنیم،میکوچکراذهنیمناندازیم،میکنیممیشناسایی
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اینوشویم،میبزرگمرکزمانبهنسبتشویممیکوچکذهنیمنبهنسبت.شویممیداریممعنويکهفهمیم

،بله.بگرددعشقخوببويدنبال،استخوببويدنبالمادرکهحسیاینیعنی،خوشمشام

از هوا رانی دماغت فاسد استاز هوا رانی دماغت فاسد است

مشک و عنبر پیشِ مغزت کاسد استمشک و عنبر پیشِ مغزت کاسد است

خواستهیکبه،بپردذهنیمنخواستهیکازآدماینکهیعنیرانی،هوسازیعنیخواندیمهمقبالًرانیهوااز

مثلخوشبوهاياینصورتدرشود،میچیرهذهنیمنعقلشود،میخرابمامغزاینصورتدرذهنیمن

ابیاتاینباراخودتانشماحاال.دهدمیدستازمامغزتشخیص،ماتشخیصپیشراشارونقعنبرومشک

اینبله.نشویدعصبانی،نبودشماخوشایندونوشتآنجابیتیموالنااگرکهاستبرقرارمان،کنیدارزیابییک

:کهگویدمیبخوانمهمرابیتچند

3384اول، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

بس کَسان که ایشان عبادت ها کنندبس کَسان که ایشان عبادت ها کنند

دل، به رِضوان و ثوابِ آن نهنددل، به رِضوان و ثوابِ آن نهند

منباحتماً،نشدیمزندهحضوربهمااگر،کنندمیعبادتشانذهنیمنباکههستندآدمهاخیلیگویدمی

چیزيیکبرايیعنی.نهندمیعبادتازحاصلثوابوخداخشنوديورضایتبهدلو،کنیممیعبادتذهنی

.کنندمیعبادتجهنمآتشازترسوبهشتبخاطردیگربعبارت.کنندمیعبادت

خداباهمکاريوآنهاانداختنوهاشدگیهویتهمشناختعبادتبهترینکهشویممیمتوجهامروزحالیکهدر

وکند،میکارفَیکونکُنبازندگیکهمزرعهقانونشناختوصبرو،صبروهاشدگیهویتهمانداختندر

لحظهاینکهزندگیخردزندگی،دمازاستفادهو.افتدمیقضابوسیلهکهلحظهایندراتفاقاتبرايفضاگشایی

خداازچیزيیکگرفتنبرايعبادتاما.هستندعبادتهمهاینها.شودمیدمیدهتسلیماثردرمابعدچهاربه

.نیستندمتوجهمردمکهاستپنهانگناهاین:گویدمیموالناو.نیستقبولمورد
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آن کَدر باشد که پندارد صفیآن کَدر باشد که پندارد صفیخود، حقیقت معصیت باشد خَفیخود، حقیقت معصیت باشد خَفی

یااستبهشتمعنیبهرضوانبهشتبخاطرکهکسیهر:کهگویدمی. استزاللناوتیرههمینکدریاکَدر

وکنیم،معنیبهشترارضوانتوانستیممیدهد،میراهامعنیيهمهخشنوديورضایتیابهشتیدربان

درکهگویدمیدارد،عبادتاینکنندمیفکرکهدیگريثوابهايبعالوهوکنند،میعبادتبهشتبخاطریعنی

گناهاناینها،خواهدمیچیزيخدااز،کندمیعبادتچیزيبخاطرکهکسیهستند،پنهانگناهاینهاحقیقت

.هستندپنهان

.کنندمیگناهروزهروهستندکارگناهاینها،کنمنمیزندهرااینهامن:گفتخداکهبگوییمبایدغزلمورددر

ندهستگناهبی،ندکنگناهندخواهنمیکههستمکسانیطبیب،کشممییاخودمبهکنممیزندهراکسانیمن

آنهاخواهندمیچیزيعبادتبخاطروکنندمیعبادتکهآنهایییعنیگناهکارانحالیکهدرهستتیرهآنو

:گویدمیبخوانمهمرابیتاینبله.نیستاینطورحالیکهدردانند،مینابیوصفاازپررااین

3395اول، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

گوشِ حسِّ تو به حرف، اَر در خور استگوشِ حسِّ تو به حرف، اَر در خور است

دان که گوشِ غیب گیرِ تو کَر استدان که گوشِ غیب گیرِ تو کَر است

گوشپس،کنیممیدریافتراچیزهمهفکرهایمانوحسمانتاپنجاینبوسیلهیعنیداریمذهنیمنمااگر

دراست،حرفهااینشایسته،استبازیعنی،استخوردرزنندمیمردمکهحرفهاییوکلماتبهماحس

این،استفعالگوشایناگریعنی.استکر،گیردمیراغیبیپیغامکهحضورتانگوشکهبدانیمبایداینصورت

آفلچیزهايباشدنهویتهماست،فعالستیزهاست،فعالقضاوتاست،فعالفکرهافکرها،استفعالچشم

وکنیممیصحبتآفلچیزهايبهراجعفکرهایمانحسمانتاپنجبوسیلهداریماشهمهماو،استفعالهم

داریم،واکنشداریم،مقاومتاینصورتدر.گرفتنخواهیمراغیبیپیغامهاياینصورتدرهستیم،آنهانگران

ماگوشدیگرکنیم،زیادراهاشدگیهویتهمکنیمحفظخواهیممیراذهنیمناین.هستیمریزیدهوسست

.گرفتنخواهدراغیبیپیغام

پیغامهايگیرندهگوشآیا،خودتانوجدانخودتانپیشبگوییدکسیبهاینکهبدونببینیدشمابیتاینباحاال،

کاراینبگوییکهبنشینددلتبهکهپنهانچیزشنوید؟میآنورازهمچیزياست؟کریااست؟بازشمادرغیبی
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دواین.خواندیمراابیاتاینبله.کنیدامتحانآید؟میبیرونازاشهمهیابکنم،بایدرافکراین،بکنمبایدرا

جادیگرکامالًبیتدواینمعناياالنبخوانمبرایتانراغزلبقیه،کنمیادآوريتانبرای،بودمخواندهقبالًرابیت

افتد،می

در تمنّاي چون تو خون خواريدر تمنّاي چون تو خون خواريآوخ آوخ، چو من وفاداريآوخ آوخ، چو من وفاداري

بر سرِ زار زار بیماريبر سرِ زار زار بیماريآوخ آوخ، طبیبِ خون ریزيآوخ آوخ، طبیبِ خون ریزي

،استاوجنسازاینکهبراي،خدابهنسبتاستوفادارترینکهحالیدرانساناست،انسانوضعیتاین

خونخواردلدارآنکهشودمیمتوجه،استآنبهرسیدنآروزيتمنادرو،باشداوجنسازتواندمیهوشیارانه

طبیبیکفقطکهشودمیمتوجهو.استهاشدگیهویتهمدشمن.کشتخواهدرااشذهنیمنیعنی.است

خواهدمیهستیمحالتآندرمايهمهکهاستزارزارِهمقبلازکهبیمارياینو.استاوهمآنداردوجود

.شویمنمیزندهاوبهمانکشدراذهنیمناینتاخودش،بهکندزندهیعنیبکشد،رابیمارآن

نکند هیچ یار با یارينکند هیچ یار با یارياي با مناي با منآن جفاها که کردهآن جفاها که کرده

توطریقازکههاستموهاظلمآندارمدوستخیلیراتوکهمنکه : شودمیدیدهاینطوريذهنیمنچشمبه

میاصالحدارددیداینوهست،هموفاعکسجفاکنیدتوجه. نرسیدهیاريبهیاريهیچطریقازرسیده،منبه

ریزشدرحالاساسشکه،ذهنیمناینبهکندوفاکهبخواهدخداازو،داردنگهراذهنیمنیکیکه،شود

بهشماچطور: گوییممیخدابهداریمما. زنیممیراحرفاینماکهاستذهنیمندیدباو. بریزدبایدو،است

. بکنموفانبودقرارنکردي؟وفاماذهنیمن

بهمن: گویدمیخدا،وفادارمتوبهمن. کنیمیاشتباهتواست،موقتگذراست،است،سستچیزیکذهنیمن

توکهآمدهاینجاازجفاهااین. بشويتوانینمیدیگريچیزمنازغیرتوکهاستاینهمعلتشووفادارمتو

. کنیمیجفاکههستیتوکنم،میوفامنپسهستی،منتوکهحالیدرهستی،تودیگرچیزیککنیمیفکر

رويمیتوشوي،نمیمتوجهدرستهنوزولی،شويمیمتوجهیا،هستیمنتونشديمتوجهکهزمانیتا

بدتدیدچراکنی؟نمیدرستراخودتخطايتوچرا. کنموفاتوذهنیمنبهمنداريانتظارو،ذهنبهدوباره

کنی؟نمیدرسترا
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برمیداریمراعینکماناالن. داریمچشممانرويبدعینکمابوده،وفادارخداکرده؟ظلممابهواقعاخداآیا

کردهتحمیلوکردهمطرحراخودشذهنیمناینهم،بودیمترینوفادارماهمکهبینیممیداریمبرمی. داریم

قانونزیرمابینیممیما. کندمیتاییدهمجامعهوهستی،منتوهستی،منتوهستی،منتو: گویدمیمابهو

. خداقانونزیرتاهستیمجمع

کهشویدمیمتوجهکنید،نمیتقلیدجمعازشما. کنیدمیپیداراراهداریدموالنامثلپیريکمکبهشماولی

یکازکههستیمگروهییکجمعاما. داریمجمعیکینهما. داردذهنیمنجمع،. کنندمیاشتباهدارندجمع

دیگريسیاسیباورهايکهآنهاییدارند،دیگريمذهبکهآنهاییدارند،دیگريدینکهآنهاییمتنفریم،ياعده

خداییکارهااینداریم،مینگهزندهرامانذهنیمنآنهاباستیزهبراساسما.هستندماستیزهقطبآنهادارند،

میغلطمایاکند؟میجفاداردخدابمیرند،هزارنفردهجنگاینتويبیندازیدراهجنگاگرشما! کهنیست

ذهنیمنبه: گوییممیخدابهاشتباهاًماولیبودهوفاداراصلبهاونکرده،جفامابهاو. بینیممیغلطمابینیم؟

چقدرندارم،دوستراآفلینمن:ماگفتههزاربارمناست،آفلچیزهاياساسبرتوذهنیمن. باشوفادارمن

دیگر؟بگویم

ول ***  ت  ***یان 
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آريآري: : بی خطا و گناه؟ گفتبی خطا و گناه؟ گفتقصد خونِ من داريقصد خونِ من داري: : گفتمشگفتمش

یکیاست،امذهنیمنیکی. دارممندومنرا؟منکدامبکشی؟مراخواهیمیتو: گفتمخدابهگویدمییعنی

پس.خداستجنسازچوناستزندههمیشهمناصل. نهبکشد؟تواندمیمرااصل. هستیتوکهاصلمهم

همخودماناز. نرنجیمخداازبیخوديماکهکندمیحالیمابهدارد. گویدمیموالناداردراچهشودمیمعلوم

مناینوبکنیمدرستراذهنیمناینکه. دوربیندازیمراغلطمانباورهاي. کنیمدرسترافکرمان. نرنجیم

زندهمرایابکشدمراخواهدمیواوست،خدا: بگوییمماکند،منعکسخدانامبهآسمانهادرياباشندهیکذهنی

. استباطلتصوراتاینهاکند،

خدایا. دهدمیجوابهمشماسوالبهپس. بله: گفتگناه؟وخطابیداري،مراکشتنقصدگفتممنگویدمی

شماذهنیمنخواهدمیدادي؟همدرداینهمهما،بهحاالداديچههست؟درداینهمهچرا،نکردمکاريکهمن

مورددراینحتی. کندنمیتحملخداراذهنیمن. داريذهنیمنولینداريهیچکهاستدرست. بکُشدرا

هرچه. داردهمرااوکردنهوشیارقصدخدادارد،سالدهدارد،سالبیستدارد،سالپانزدهکهانسانییک

.کنداستفادهاوازخواهدمی! بهترزودتر،

کردنایجاددردوبیشترشدنهویتهمدیگر،داندمیشدهآگاهبگیرید،درنظرراسالهدهنوجوانیکشما

همینباکهبگویدشخصآناگروزوديسراغشآیدمیعشقخوب. فهمیدهراموضوعاین. نداردفایدهبیشتر

خواهیمیهمرااینها،امشدههویتهممنبرادرم،خواهرممادرم،وپدربامنکهراکوچکشدگیهویتهم

. هستهمآسانو،بشويتبدیلمنبهبایدتماما.باشیخالصبایدبله،بگیري؟

برايچرا؟. کافیستذهنیمنهمینشما؟کردیدمیکاريبایدمگرام؟کردهچکارمنمگر: نگوییدشماپس

بهبشود،حضورهوشیاريبهبشود،جسمنهبهتبدیلجسمازمامرکزبایداینکهزندگی،تکاملیضربانبااینکه

زیاديمقدارسالگی،پنجاهسالگی،چهلتاکردهاشتباهکسییک. رویممیداریممسیرآندربشود،زندهاو

ضعیفاشذهنیمنوشده،بزرگعشقیخانوادهیکمادر،وپدرعشقزیرکسییککرده،انباشتههمدرد

.داردعشقدلشدراست،نزدیکعشقبااینکهبراي. استآسانخیلیبرایشچیزهااینفهمیدنوبوده

بودن،.درآوردهارتعاشبهرااوبودنِنتیجهدر. اشذهنیمنبانه،کردهبرقراررابطهاوبابودن،بامادرشمرتب

ایننه،ماستاصلخدانهایتبیماست،اصلعشق.ماستاصلواستدیگريسیستمودستگاهیک
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کسیهرحالبه.استاصلمانکنیممیفکرماو،استدروغینکهفقط،بقاستبرايکهکوچولودستگاههاي

سراغآمدهکهکرديکمگناهچوناحتماال. نداديکهچیزيکُشید؟میمراحاال،کردمچکارمنکهبگویدنباید

.شما

نَکُشَد عشقِ من گنهکارينَکُشَد عشقِ من گنهکارينَکُشَدنَکُشَدگناه میگناه میعشق جز بیعشق جز بی

اگرکهفهمیدهشده،آگاهشمامثلاالنکهاستکسیگناهبیکیست؟گناهبی. کشدمیراگناهبیفقطعشق

زندگیبهدلوبشود،هویتهمنبایددیگربعدبهحاالازدارد،شدگیهویتهماینهمه،کردهاشتباهحاالتاهم

. شودنمیهویتهمدیگرولیبیشتر،آگاهیبرايکندمیاستفادهابیاتاینازو،دهدمیموالنابهدلدهد،می

کسیآنولی. رودمیسراغشعشق. گذاشتهکنارراجدیددردهايوانسانهاوچیزهاباجدیدشدگیهویتهم

هرچهباوبهتر،بیشترهرچهکندزیادراانباشتگیخواهدمیمرتبشنود،نمییاشنودمیراحرفهاهمینکه

نبایدکهبشودمتوجهدردوسیلهبهتا،کندمیدرستدردسربرایشعشقشود،میداردهویتهمبهتربیشتر

. کندنمیکهتوجه. اودهدنمیکهگوشچونبکند،راکاراین

هویتهمآنباوکنیجمعکهاستآناصل: گویندمی. گیرندمیبازيبهراابیاتهمینهستندهاخیلی

آبازبرترکنی،مقایسهدیگرهايمنبارااتمنیا،بگویندبهبهدیگرهايمنتا. کنیبزرگرااتمنو،بشوي

تصوريیاواقعیحاالگلهايکنی،درستتصوريگلیمیکوکنیقاطیهمدروغمقداریکاینکهولوبیاوري،در

.شودمیشروعبداتفاقاتیعنیالمنونریب. کَندمیهیزندگیراگلهااینبدانیدشماولیبگذاري،آنجا

اینجا،گذاريمیشوي،میهویتهمهیتوکهآنجاییاز. آیدمیکجاازدانیمنمیآید؟میکجااز: نگوییدشما

بهراانرژيهمان. کنیمیخرجراشدگیهویتهماینبدانرژياشهمه. اینجاگذاريمیشوي،میهویتهم

اینهاشد،خرابفکرت،شديگرفتاراگرنبرد،خوابتاگرشد،مریضبدنتاگرفردا. کنیمیاعمالهمبدنت

. خواهمنمیدیگرکه،اینجابهبرسیتاآورد،میوجودبهتوبرايقضاکهاستناگوارحوادثهمان

ماست،سراغهمیشهخداسراغت،آیدمیخدایعنیسراغتآیدمیعشق.سراغتآیدمیعشقموقعآن

منکلعقلبهمجهزي،منخردبهکهشمااگربفرمایید. قضااختیاردرراماگذاشتهماسرکشیازمنتهی

وامدادهتوبهمنهمرااینهاکهآفلیچیزهايهمینبهببنديدلخواهیمیتوگوید،میانسانبهمجهزي،

وقتیولی! شودمیچهببینبعد،بشوهویتهمبروخوببشوي،زندهتوانیمیمنبهتوکهدهینمیتشخیص
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رااستدرستکهآنوبشویدمتوجهبایدشمادهد،میتوضیحمابهزیباییاینبهرااوضاعموالنامثلعارفی

.کنیدانتخاب

تو چه باشی به پیش من؟ خاريتو چه باشی به پیش من؟ خاريسوزمسوزمهر زمان گُلشنی همیهر زمان گُلشنی همی

چهوانسانهاچهمردم،کهبودندهاوضعیتخیلیخدا،زبانازمن،کهبگویدخواهدمیموالناآیندهبیتچنددر

رحمهمآنهابهمنو،بودندکردهخوشدلآنبهنباتات،حتیجامدات،حتیحیوانات،حتیدیگرباشندگان

حیاتمثالامنگذاشتهمن. بماندسنگسنگامنگذاشتهمن. کنمزندهخودمبهراهمهخواهممیچرا؟.نکردم

گلستانگلهااز. کردمدرستگلآوردم. کردمدرستعقابآنازآوردم. بمانددریاتويفقطبوده،دریاتوياگر

.ریختمهمبهراگلستانها. کردمدرست

. کندمیایجادباوريسیستمهیمرتب. کردمخرابرامختلفیشهرهايگوید،میهمپایینمن،همانسانهادر

راهمهکنیم،عملباورهااینبهوکنیمانتخابجمعاراباورهااینگویندمیافتند،میباوريسیستمبهمردم

. شودمیدرستحضوربافقطعالیجامعه.استاشتباه. شودمیدرستعالیجامعهیکمرکزمان،دربگذاریم

لحظهایندرنتیجهدر. کننددرستبهشتخواستندمیآیندهدریعنیزماندرکهبودندفکريمکاتبازخیلی

نتوانستندکهبرسندبهشتبهسرآخرخواستندمیکردندرستجهنملحظهلحظهبا. کردنددرستجهنم

.برسند

راذهنیمناینکههستیچهمنپیشدرانساننفریکتو. سوزممیراگلشنیمنلحظههر: گویدمیحاال

پسماذهنیمنیعنیهمه،پايبههممردم،پايبههم،رودمیفروخودتپايبههم.استخاراینکردي؟علم

هیچکند،میایجاددردهمدیگرانبراي،کندمیایجاددردمابرايکهاینجزندارد،ايفایدههیچمدتییکاز

هیام،مناینمن: گفتیدشماشده،ذهنیمنذهنی،مناینکهوقتیازکنید،دقتخوبشما. نداردايفایده

نزده؟،هایششهوتباهایشحرصبا؟زدهشماخانوادهبهلطمهچقدر؟زدهشمابهلطمهچقدرمنمن

هايمنهمه. گویدمیهمراجمعیدارد. خاراالن؟چیستتوجمعیچیست؟توفرديذهنیمنگویدمیدارد

شماخار؟اینداردفایدهچهبزرگ،خاریکخار،یکشودمیجا،یککنیدجمعرابشرهادردهايوذهنی

نمیدردشبهاصالکهداردثروتومالشهوتاینکهجزاندازد؟میراهجنگاینکهجز. داردفایدهچهبگویید

خورد؟
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تو چه باشی به چنگ من؟ تاريتو چه باشی به چنگ من؟ تاريبشکستم هزار چنگ طَرَببشکستم هزار چنگ طَرَب

رازیاديطربهايچنگمندارد،زیاديتارهايکهدانیدمیهمچنگتا،هزارانیعنی. استزیادنمادهزار،

بهنسبتکردندمیشاديوبودندکردهخوشدلفرداًیاجمعاًهاخیلی. استقبلبیتتوضیحهمین. شکستم

اینپشتما: گویندمیهمه.باوريیکبهدلخوشندکه،ماداریمجمعیطربچنگچقدر. دارندکهچیزيآن

فکریکفقطایناین،بودهتوخالیوپوچچقدرکهبینیممیدفعهیک. بکنیمخواهیممیآبادانراجهانباوریم،

یکموقعآنشده،نفرهامیلیونشده،نفرهزاراندلآمدهمابهکردهارائهراخودشکهموقعیآنولی. بوده

. شدندمیظوظمحآوازشازو،نواختندمینفرچندیککهبودخوبیچنگ

ايتویعنیمن،چنگدرگوییممیاولدارم،منکهچنگیبامقایسهدرحتییامنچنگدر: کهگویدمیدارد

. استتاریکتوذهنیمنیعنیهستی،تاریکفقطتوشکستم،راچنگاینهمهکهمن. منیچنگدرانسان

است،تاریکتوذهنیمنمن،نظراز.دهدمیناهنجارصدايواستسختبسیارنواختنشکههستهمتاري

دهد،میترسصداياشهمهاستآفلچیزهاياساسبرچونبزنم،من،بزنیتوبزنی،کههرجورهمآن

. نیستیبلدهمزدنشکهبزنی،بگیريراتاریکاینکهآیدمیخوشتشماودهدمیاضطرابدهد،میوحشت

تومنی،چنگکهتوشکنم،میمن.بزنتوبعددهممیتوبهراخودمچنگشکنم،میمنشکنم،میرااینمن

یکاینکهزمانیتا.داردمختلفیهايجنبه. داردزیاديسیمهايکهچنگیخداست،چنگماحضور. زنممیرا

.نیستخبريهم،آنهستیمماخودکهخداچنگآنازکنیمنمیرهایشوگرفتیمراتار

پشتکهراابیاتاین. بشودروشنشمادروندرمعناتا،کنیدتکراروبخوانیدزیادراابیاتاینشماامیدوارممن

مرتبشما. شودمیبازدرونتاندرفضااینکهدیدخواهید. ماندمیمراقبهمثلمرتب،خوانیدمیهمسر

ما؟ذهنیمناینشودنمیکوكچرا. شودنمیکوكاست،صداییبدتاریکخدادستدرکهکنیدمییادآوري

گذراست،است،آفلچیزهاياساسبراینکهبراي. شودمیشلجایشیککنیمکوكخواهیممیتااینکهبراي

. استموهوماتروينیست،خداسازۀتخترويماذهنیمناین. استجداییاساسبر

تشبیهاصطالحبهنییعنینابهرااینگهگاه. خدابزند؟خواهدمیکی! مااصلکیست؟اصلیسازاصلی،چنگ

ر از هم هویت پر است؟چرا پ،ر است فعالپتوي ماننی هستیم که ،هستیمما نی .زندمیخداراناییکه.کندمی

.زندی خدا م؟زندکی می.نی خالی می شود،درد ها را انداختیم،وقتی هم هویت شدگی را انداختیم،شدگی
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تو که باشی؟ شکسته دیواريتو که باشی؟ شکسته دیواريشهرها از سپاه من ویرانشهرها از سپاه من ویران

، ي جسمی ساخته شده بودهوشیاربراساس ،که بر اساس ذهن ساخته شده بودی من شهرهاي زیادي را یبگو

ي را ترقی دادم هوشیارو ،همه را ویران کردم،ي بوجود آمدهوشیاری که حتی در مراحل مختلف تکامل یشهرها

م هبهشهرهاي حیوانات را ،ریختمهمشهرهاي نباتات را به،ریختمهمشهرهاي جمادات را به،بیاید به انسان

.شهرهاي من هاي ذهنی را به هم ریختم،ریختم

تا بگویم ،به هم ریختم،ندی را آباد کردیواقعاً جا،ندبر اساس من ذهنی شهر درست کردد، من هاي ذهنی آمدن

دیوار شکسته کیکه این من ذهنی تودیاو شما هنوز متوجه نشده.شومبه خودم زنده بخواهم در تومن می:که

یعنی اگر شما روي این دیوار . ه نباید ساختمان کنیدتروي دیوار شکس.یر دیوار شکسته نباید بخوابیداست و ز

این هم ،من شهرها را ویران کردم.ست می خواهید دوباره ساختمان بسازیدهشکسته اي که االن من ذهنی شما 

.سازیدنچیزي ،پس بر اساس من ذهنی چیزي نسازید.ویران خواهم کرد

فورا از کوك ،ود کردیک تاري که کوکش نمی ش،و یاد آوري کنم که امروز موالنا من ذهنی ما را به دیوار شکسته

باز هم فهمیدیم من ،خاربله: گفت ؟و دیگر چی بود.بله،ی عوض می شوندیگفتیم چیزها؟چرا،خارج می شود

دیوار بتن آرمه ،ل حساب نکنیدرید، خودتان را گُشما من ذهنی دااگر.قبال هم می دانستیم.ذهنی ما خار است

یعنی روي من ذهنی که دیوار شکسته است نمی شود .که روي آن خیلی چیزها می شود ساخت،حساب نکنید

.من نمی توانم با یکی ازدواج کنم،ساختمان ازدواج را گذاشت

زندگی ،درست کنمیزنس هم نمی توانم ب،با این من ذهنی دیوار شکسته که بگویم خانواده دارم درست می کنم

پس چه ،دیوار هم نمی توانم درست کنم.چون دیوار شکسته است،م نمی توانم روي آن بسازمشخصی خودم را ه

و دست از نگهداري این .دهد که باید قبول کنی مات مات مات هستیخودش دارد توضیح می؟چاره اي دارم

.تا به او زنده بشوید،بگذارید زندگی اینها را به هم بریزد.اهماهنگ دست برداریددیوار شکسته یا خار یا این تار ن

.نمی خورددبدر،دهد که این زرنگی ما که بر اساس ذهن استنشان می،و در این ابیات موالنا

ست هیچ عیاريست هیچ عیاريجان نبردهجان نبردهاز کَمینه بازيِ تواز کَمینه بازيِ تو: : گفتمشگفتمش

یعنی بزرگترین عیاران،از کوچکترین بازي تو،کمینه یعنی کمترین،که از کمترینیمییعنی ما به خدا می گو

حاال که اراده تو این است که این من ذهنی .نمی تواند از عهده اش بر بیاید، زرنگترین من ذهنی جان نبرده است
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سبب باید بشود ،این ابیات.یمما تسلیم می شو،شمچ.ما با شما همکاري می کنیم،را در هم بریزي یا برهم بریزي

باور کنید که زندگی شما را ،ضا وجود داردقباور کنید که .دکه در این لحظه در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنی

من یک آدم :یمیی ما می گوندر من ذه.دنمی خواهد شما را زنده ک،حواسش به شما است.در آغوش گرفته است

هر کسی از .هم چنین چیزي نیست،ه زندگینَ،ه مردم به من توجه دارندنَ،و یک گوشه اي جدا،مطرود هستم

خار ،و هر لحظه خدا می خواهد یک جوري این تار را،همیشه با خدا است.در آغوش خدا است،جنس خدا است

.و بگوید که رها کن این را.ه را به ما نشان بدهدترا و علف هرز را و دیوار شکس

هیچ کس نباید فکر .کمترین بازي زندگی است که ما را این قدر گرفتار کرده است،و ما اگر االن گرفتار هستیم

ي که هم اشما به اندازه،و هر چه زور نداشته،زده توي سر من،برداشتهیکند که خدا هر چه زور داشته یک چماق

ما از عهده کمترین .استاوتازه آن کمترین بازي .ایدید از آن هم هویت شدگی به گرفتاري افتاده اهویت شده

هم هویت شدگی را رها خب ،مییمی آنحاال این بر .میینمی توانیم بر بیا،که همین هم هویت شدگی استاوبازي

.ما یک چیزي را می گیریم و با آن هم هویت می شویم و می افتیم و گرفتار آن می شویم.کنیم

ست هیچ عیاريست هیچ عیاريجان نبردهجان نبردهبازيِ توبازيِ تواز کَمینه از کَمینه : : گفتمشگفتمش

.هیچ عیاري جان نبرده است،زرنگ ترین من ذهنی،دزد و زرنگ ترین آدم روي زمین،تردستعیار در اینجا

.چگونه تحمل کنیمرا ما تو بزرگ حاال این بازي هاي 

وسار بسته طَرّاريوسار بسته طَرّاريسرنگسرنگاي ز هر تارِ موي طُرِّه تواي ز هر تارِ موي طُرِّه تو

تار موي زلف تو همین سیاهی ما است که ما در آن گرفتار ،می گوید که همین است که االن گفتم،طرّار یعنی دزد

،ولی سیاهی اش که در واقع جهل ما باشد،استهر من ذهنی به موي تو چسبیده ،گوید هر دزديمی.هستیم

یعنی این هم هویت شدگی با .استنگهداشته ،ناراحت،معلق،زانما را همین طوري آوی.منتهی شاعرانه می گوید

ویت شدگی آویزان هو هزاران آدم از این جهل هم ،استشم ها را بسته چ،استاو ما را به جهل کشانده يتار مو

.هستند

واقعا حواسش است که هر لحظه ما را ،م یک خدائی آن باال هستیگویذهنی میمناینطوري نیست که مثل

دردهاي که آن به ما .براي تنبیه ما آن کافی است،همین است که ما چسبیدیم به یک چیزي،نه،تنبیه کند

ست که ما ااین.براي هفت پشت ما هم بس است،انحرافاتی که ما خواهیم داشت،ی کهیگرفتاریها،خواهد داد
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؟چرا.هر کسی گرفتار زندگی خودش است،مادچار شدیم ،که االن بشر داردآویزان هستیم و به این گرفتاري

.ستابراي اینکه داخل تاریکی ذهنش 

هر کسی در مرکزش یک ،یمه ای نگه داشتیي را دزدیدیم در یک جاهوشیار؟چی دزدیدیم،ما همه دزد هستیم

.تحمل نمی کند از همان هم آویزان استخدا این را ،گویدمیاست ي را دزدیده هوشیارهم هویت شدگی دارد

اصال .را رها نکنیم و دردهایمان را نیندازیم همین طور معلق و آویزان خواهیم بودتا ما هم هویت شدگی هایعنی 

د که خدا ایستاده اینجا ببیند که چه شما نگویی.مین تنبیه ما کافی استه،خدا هم گذاشته رفته دنبال کارش

زنده می اوگوید اگر هم هویت نشوي آزاد می شوي و به یک قانونی است می.چیزي نیستهم چنین ؟خبر است

.تا بفهمی که نباید درد بکشیاینقدر درد بکش گرفتار و درد بکش ،فعالحاال باشا اگر هستی که همینج.شوي

ماتم و مات مات من، باريماتم و مات مات من، باريگر ببازم وگر نه، زین شه رخگر ببازم وگر نه، زین شه رخ

شما می.ما می توانیم ببازیم،نبازمبه هر حال اگر ببازم یا ،بله.یمبطور خالصه حرف را دراز نکن،هیعنی القصباري 

این یک .ی کاره اي نیستبه این موضوعی که این من ذهنشما می توانید واقعا آگاه بشوید،توانید تسلیم بشوید

که ما ي هوشیارآنکه .قدیم نیست،تازه ساخته شده است،حادث است،این را ما ساخته ایم، تصویر ذهنی است

انه باید این من ذهنی را که تازه ساخته هوشیاراالن ،بصورت آن آمده ایم به این جهان وارد شدیم،آن هستیم

از جنس خدا ،خدا بشویم.ي قدیم بشویمهوشیاردوباره آن .یا بگذاریم زندگی به هم بریزد،به هم بریزیم،شده

.دانمهنوز می،م، نبازم هنوز مقاومت می کنیا نه.زور نیاوریمدیگر.این باختن است،انههوشیارمبشوی

یک بازي شطرنج است که روي صفحه ،خدا یک شه رخ یا شاهرخ،می گوید که یک شه رخ داده است به ما

یعنی ،خیلی زیباست این.و هم رخ ما را به خطر انداخته است،گوید هم کیش به شاه ما داده استنوشته که می

کیش داده و هم این رخ ما را، همۀ هیکل ،شاه ما که من ذهنی استبه ،هم به ما،خدا با ما شطرنج بازي می کند

ن فضا را م،که من با تو نمی توانم شطرنج بازي کنم.باخت است،بهترین راه،استمن ذهنی ما را به خطر انداخته

ماتم و مات :یمبه زودي باید بگوی.واقعا عقل کرده است،هرکسی بگوید من مات شدم.باز می کنم من مات شدم

.بد جوري هم داده است،شاه یعنی خدا به ما کیش داده است؟چرا.مات من

ید که هیچی کار نمی مثال چهل سال داشته باشید خواهید د،اگر شما سنی داشته باشیدو این مات مات بودن را

از پولش نمی تواند .با دوستانش کار نمی کند،با بچه اش کار نمی کند،رابطه آدم با همسرش کار نمی کند،کند
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،طوري مصنوعیهمین.اصال خوش نمی گذرد،ا یکیکند برود همه اش یا دعوا میمسافرت می،لذت ببرد

همه اش مقایسه ،رود مسافرت ولی همه اش تو ذهنش هستمی،ی را نگاه می کندیرود یک جاهاپالستیکی می

یا تمام مسافرت به ؟شودحاال بیزینسم چی می،آنجا هم که شبیه آنجا است،این جا که شبیه آنجا است.می کند

خورد نمی تواند غذا می،اصال مثل اینکه نرفته است مسافرت،فکر بیزنس اش هسته ب،ستافکر پول هایش 

.استمات مات،دودرست نمی ج،اصال لذتش را نمی برد،هضمش بکند

شاه ما کیش داده به ،شاهمعنی اش این است که ،من ذهنی داردمعنی اش این است که ،چه معنی دارد همۀ اینها

کند رخ درست است که شطرنج مهره است ولی ببین با رخ بازي می.است هیکل من ذهنی هم دائما در خطر است

.که آن معنی را به ما بقبوالند،چندین جور دارد حرف می زند،موالنا هم استادي اش همین است دیگر،هیک دفع

یک کیشی که رخ ما را هم به خطر انداخته ،یعنی شاه جهان به ما که من ذهنی هستیم یک کیش بدي داده است

در سن هاي هم ا را مو نمونه ماتی .کنمیا بگذار من درستت ،شمت یا تسلیم بشوکُمیدگوید یا با درمی.است

،استمختلف به ما نشان داده

می برد از بس که غصه نخوابش ،ت و دو و سه ساله می بینید که جوان استسیب،حتی شما آدم هاي بیست ساله

یک هم ،نمی داند چه کار می کند،گیجه،دنکد میمن ذهنیش ایجا؟ره چی را داري آخشما غص،بوخ،دارد

،خواهد که این آدم ها را چه جوان و چه پیر و چه میانسالیی میناموالیک هم چنین ،خواهدین برنامه اي میچن

ره شان را رخاالن دیگر درد خولی .رسانده انددانم زندگیشان را تا اینجابا می،با من ذهنی؟چرا.هدایت کند

و االن شما بین بیست تا ،ا انسان را زود مات می کندبعضی موقع ها شاه یعنی خد.استمات کرده،استگرفته 

.نا امید شده اند،سی خیلی آدم می بینید که مات شده اند

،ازدواج کنند،به جاي اینکه بیایند تا چهل سالگی،ی هستندیجاخوب.امیدي بسی امید استاین نااتفاقا در

اند تونه می،تواند جدا بشود با دو تا بچۀ کوچکنه می،آن هم یک مات است،اینقدر با همسرشان دعوا کنند

،هم ادامه بدهیحاال می خواهی ببازي یا می خواهی باز،استمات کرده.جانِ تو مات مات هستی.زندگی کند

با این همه ،با عقل محدودش،من با این من ذهنی،بلد نیستم،که من نمی دانم،بهترین چیز باختن است

بهتراست که ،با این هم هویت شدگی ها قادر نیستم با خدا بجنگم،شعارهاي هرچه بیشتر بهتربا این ،دردهایش

.والسالم.فهمیدم که مات شدم.تسلیم بشوم
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شد پشیمان، غریب بازاريشد پشیمان، غریب بازاريآن که نَخْرید و آنکه او بخریدآن که نَخْرید و آنکه او بخرید

اگر هم نخرد و.و فهمیدم،را بخردي را بخرد، خدا هوشیاریعنی من ذهنی را بدهد ،گوید هرکسی که بخردمی

گوید این، مثل بازار عجب بازاري است می.خواهم نگاه دارم هر دو پشیمان هستندنه من ذهنی ام را می:بگوید

روز به روز قیمتش می،و بگوید عجب خریدم،یک خانه اي را بخرد،که آدم یک استاکی را بخرد،معمولی نیست

دانید که اگر بخرید این دهد چرا هر دو پشیمان هستند ولی میو خودش توضیح مینه آنطوري نیست.رود باال

.پشیمانی زیبایی است،پشیمانی

کاش من بودمی خریداريکاش من بودمی خریداريو آن که بِخْرید گوید، آن همه راو آن که بِخْرید گوید، آن همه را

گوید چرا می،دهد برودیا دارد می،قسمتش را دادهکیعنی من ذهنی را داده است یا ی،هرکسی خریده است

چرا در ،چرا در بیست سالگی زنده نشدم به زندگی،گویید این حرف رابعضی از شمامی،زودتر این کار را نکردم

می ،گوییمو االن هم ما همه مان می.چرا زودتر به من نگفتید،بیست سالگی شروع نکردم به موالنا خواندن

هیچی نگه .واقعا همۀ هم هویت شدگی ها را بدهیم برود.ی شودولی نم،گوییم ما می خواهیم به خدا زنده بشویم

.این هم با صبراست،این هم با کُن فَیکُون است.و این هم بلد نیستیم.نداریم

و ؟شُکر که من چی بودم و چی شدم،شُکر.شویماین هم می آید وقتی که ما شکر گزار می.این هم با دقت است

و من خوشحالم از این کار و .هم هویت شدگی هایم را از دست بدهم،اضرم باز همو من ح،توجه خدا به من است

،شود من بیشتر زنده بشومهر لحظه می،گویدو هر روز این ایکاش را می.خواهم بخرمهمه را می.رضایت دارم

.نخریداما آن کسی که .و خوشا به حال شما که اینجوري حرف می زنید،شود من بیشتر زنده بشوممی

ناامید و فتاده و خواريناامید و فتاده و خواريخایدخایدو آن که نَخْرید، دست میو آن که نَخْرید، دست می

،خواهد بازي شطرنج را ادامه بدهددر ماتی مانده است و میو آنکه نخریده است و آنکه مات شده است ولی هنوز

. گزددستش را مید واین هم دوباره به دم او بستگی دار،یعنی ما نباشیم اینطوري،امیدوارم بین شما نباشد دیگر

ي را نخریده، حضور را نخریده، هوشیارهر کسی نخریده یعنی من ذهنی را نداده و .کنداظهار پشیمانی می

شما . و نمی داند که چرا این طوري است،اي عاجز و خوار شدهو افتاده به یک گوشه،پشیمان است و ناامید است

شما می گویید چه می شود؟ . اي از زندگیش باالخره می افتدین آدمهاي ناامید و افتاده، یعنی آدم در هر جنبهبه ا

ولی یک دفعه یکی ،زندگی انسان که روي چیزهاي آفل بنا می شود، امروز گفت دیوار شکسته، ظاهراً خوب است
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و چون با من ذهنیش دیگر نمی تواند . می افتدو آدم،از ستونهایش را خود زندگی می کشد، همه ستونها می ریزد

. دوباره یک همسر گرفت. دیگر چطوري می شود یک بیزینس را درست کرد. آنها را درست کند، ناامید می شود

. همه خراب می شود،خیلی سخت استدوباره ،دوباره دوست پیدا کرد،دوباره دو تا بچه

ب چه وسالگی با دو تا بچه زیر ده سال با همسرت مساله داري، خشما چهل . همین خانواده را در نظر بگیرید

خیر خانواده را هم می ،دست به کاري نمی توانی بزنی. جدا نشوي نمی شود،امیدي داري؟ جدا بشوي نمی شود

خواري جالب است امروز در مثنوي خواري . خواري هم هست. اینها افتادگی است دیگر. خواهی و هم نمی خواهی

یعنی . ما خوار می شویم. این خوار کردن من ذهنی یکی از مجازاتهایی است که ما می بینیم،خواهیم خواندرا هم

. مرتب کسی که خودش را می رود باال به لحاظ من ذهنی زندگی خوار می کند

ر زندگی یک کاري می کند که آن تصوی. ما می خواهیم بین مردم مشهور شویم و یک تصویر عالی درست کنیم

می خواهیم خودمان را نشان بدهیم، یک دفعه می بینیم . می گوییم اي کاش اینکار را نمی کردم. خوار می شود

همه ! اي بابا. می خواهیم خودمان را بزرگ بدهیم یک دفعه می بینیم کوچک شدیم. خوار شدیم، کوچک شدیم

. رد خودش توضیح می دهداالن دا. پس باید بخریم،نمی شود درست کرد. جوانب را خوانده بودم

جان بِداده، گرفته مرداريجان بِداده، گرفته مرداريفَرع بگرفته اصل افکندهفَرع بگرفته اصل افکنده

پس من ذهنی . فرع بگرفته یعنی این من ذهنی را گرفته و خود اصلی را که زنده شدن به بینهایت خداست افکنده

گفتیم پس از مدتی اقامت در همین . جان بداده یعنی جان اصلی ما در همین حضور است. فرع است، موقت است

بریزد، از توي آن یک انسان جدیدي و ذهن و تصویر ذهنی فرو،ها را بیندازیممن ذهنی ما باید هم هویت شدگی

غیر از این اگر من ذهنی را نگه . این هم جان دارد و هم اصل است. متولد می شود که بی نهایت و ابدیت خداست

. جان ندارد،مرده استداري این مردار است، یعنی 

ها و بعضی نمایشات آنها مثل پز دادن، گرفتن تایید از مردم بر اساس نمایش کسانی که به وسیله هم هویت شدگی

شان، قدرت شان، قدرت سیاسیشان، قدرت بدنیشان، جوانیشان، خوشگلیدادن آنها، چه باشد قیافه

هاي گران قمیتشان، طالهایشان، جواهراتشان، اینها شان، قالیهمسر زیبایشان، خانه بزرگ،شان، هر چیاقتصادي

درست است که یکی تایید می کند ما یک ذره خوشحال می شویم، ولی این جان . جان ندارد،همه مردار است

بعد دوباره باید دست بزنی . انگار یک چیزي مرده، دست می زنی به آن یک ذره تکان می خورد. نیست که
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یک همسر به همسر می گوید که چرا به من توجه و تایید نمی دهی؟ چقدر بگویم .مخصوصا توجهمخصوصا تایید، 

نه سه . توانم سه بار بگویممی. بیست بار که نمی شود. در روز باید بیست بار به من بگویی که دوستت دارم. آخر

نست، اگر آن نباشد جلو نمی رود، کسی که به توجه و تایید همسر نیازمند است، گداي آ. مردار است. بار کم است

:و دوباره می گوید. این آدم فرع را هم گرفته، اصل زندگی را که خداییتش است افکنده. جان ندارد مردار است

سر بِداده، به عشقِ دستاريسر بِداده، به عشقِ دستاريپا بریده، به عشقِ نَعلینیپا بریده، به عشقِ نَعلینی

این فکرها . آن را بریده با پریدن از یک فکر به فکر دیگر.ما قائم می شویم به ذات خودمان. پاي ما زندگی است

ما می توانیم بلند شویم به پاي زندگی . پا را بریده،از یک صندوقی به صندوقی. چه هستند؟ همان چیزهاي آفل

ي هوشیاربعد . این را بریدیم به عشق این من ذهنی که نعلین است یعنی کفش است. بایستیم، روي ذات خودمان

بعد عقل این فکرها که با . خرد زیر این فکرهاست. سر را هم بریده یعنی خردش را از دست داده. ردیم آن تورا ب

. که همان عشق عقل دستار ماست،آن هم هویت است گذاشته در سرش

سر ،دستار در اینجا به معنی عقل فکرها. قدیم همه به سرشان می گذاشتند،دستار همین دستمال یا مثل عمامه

براي اینکه می پریم از یک فکري که اتصال ما به خردي است که این کائنات را اداره می کند آن را از دست دادیم،

. پس یک چنین آدمی باید هم پشیمان باشد. به فکر دیگر

از چنین باده مانده هشیاري؟از چنین باده مانده هشیاري؟با چنین مشتري کُنَد صرفه؟با چنین مشتري کُنَد صرفه؟

می گوید چنین مشتري که من ذهنی را می خواهد، بعد زندگی را می . استمشتري ما خد. تعجب می کند موالنا

آرامش بینهایت ،شادي بی سبب بدهد،عشق خودش را بدهد،بدهدمی خواهد خرد خودش را . خواهد به ما بدهد

چطوري ،بدهمچطوريرنه نمی توانم آخ:بدهد، ما خساست می کنیم، صرفه جویی می کنیم، می گوییم

. اینها خیلی چیز خوبی است،هایم را بدهمرنجشهایم را بدهم، چطوري کینه

آن موقع این ازبعد. من آرامشم را بدهم،من شادي بی سببم را بدهم،می گوید این را به من بده،مشتري آمده

و ،اتفاقات بد را می گیردو جلوي،اي که از آنور می آید، دم او جان دهدت، هر لحظه دم او به تو جان می دهدمی

به تو عقل می دهد، داراي سر می شوي، داراي پا می شوي، شاد می شوي، آرامش خدایی، حس امنیت پیدا می 

یعنی بین ما . چطور تو متوجه نمی شوي. به من ذهنی هستیهوشیاراین چنین شراب را گذاشتی، هنوز ،کنی

24االن که آشکار در اینترنت است، در تلویزیون . ان بودیک موقعی این ابیات پنهکسی هست متوجه نشود؟
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یعنی این . هنوز صرفه جویی می کنید. باید خبر داشته باشید؟ساعته است، هنوز از چنین باده شما خبر ندارید

را لحظه خدا آمده همه دردهاي شما را بگیرد، شادي خودش را به شما بدهد، عشقش را بدهد، تمام چیزهاي خوب

آخر یک کسی که می گوید معتادم، حالم . در حالی که نشان داده مات ماتی. ا بدهد، هنوز می گویی نهبه شم

اي خرابه، شب نمی خوابم و دیگر هیچی هم ندارم، حاال چی می خواهی از دست بدهی تو؟ این من ذهنی چه فایده

هنوز . بیا چیزهاي خوب را بگیر. منبراي شما خواهد داشت؟ در حالیکه این لحظه خدا می گوید همه را بده به 

ادي؟ بلهتوایس

خرِ مردار در علف زاريخرِ مردار در علف زاريخر علف زارِ تن گُزید و بمانْدخر علف زارِ تن گُزید و بمانْد

ولی می گوید یک انسانهایی هم هستند که علفزار تن، . بله آدم اگر عقل خر را داشته باشد، باید بماند دیگر

و آنجا می میرد در این علفزار، یک عده اي از ما هم ،کند و آنجا می ماندهمانطور که خر علفزار تن را انتخاب می

ها و این دنیا هم همین پول و باورها و هم هویت شدگی با همسر و بچه. فقط علفزار این دنیا را انتخاب می کنیم

این علفزار می خواهد هر کسی از اینها می چرد و می خواهد بچرد، در . چه می دانم دردها و اینها علفزار دنیاست

. ولی عقلش می گوید به اندازه خر است. بماند، در همین علفزار هم مردار می شود

خر مردار هم انسانی است که این حرفهاي موالنا را قبول نمی کند و می . علفزار دنیاست، خرِ مردار در علفزاري

انسان اگر در علفزار جهان زیاد بماند، ،نه اینکه به تن می میرد. و به زودي می میرد،خواهد در علفزار دنیا بماند

اجازه بدهید چند بیت از دفتر .امروز دیگر همه را به شما توضیح داده چطوري. مردار می شود بی جان می شود

. و آن هم خداست،دکه من ذهنی ما را می خر،ما یک مشتري داریم در جهان. پنجم راجع به مشتري بخوانم

. مشتري دیگري نداریم

1461پنجم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

مشتري کو سود دارد، خود یکی ستمشتري کو سود دارد، خود یکی ست

لیک ایشان را در او ریب و شکی ستلیک ایشان را در او ریب و شکی ست

در جهان هست دانه اگر این من ذهنی را بخرد، به ما شادي می دهد، آرامش می دهد، یکی ،مشتري که سود دارد

که اگر شک نداشتیم که من ذهنی را نگه نمی ،اما ما منهاي ذهنی در وجود او شک داریم.و آن هم خداست

اگر کسی به گمان به خدا معتقد نبود، این من ذهنی را . فقط گمان برده ایم که ممکن است خدایی باشد. داشتیم



# Programگنج حضور745برنامه شماره 745

30: صفحه

وید فقط خدا با ذهنش می گ. کسی من ذهنی دارد هنوز در شک است و گمان استهرپس. نگه نمی داشت

.این درست است. توجه کنید. هست

مشتري را باد دادند این گروهمشتري را باد دادند این گروهشکوهشکوهاز هواي مشتريِّ بیاز هواي مشتريِّ بی

بگویند دانشمند است، بگویند پول دارد، ،براي اینکه مردم ما را بخرند. به خاطر مشتري بی رونق یعنی مردم

ما باید من ذهنی بسازیم، یک . بگویند واقعا موفق است و هزار تا چیز دیگر، اینها مشتري هاي بی شکوه هستند

. که بخرند ما را،که توي ذهنشان ما را یکجور خاصی ببینند،و روي مردم کار کنیم،جوري به مردم هم ارائه کنیم

ن ذهنی مان را بخاطر این فروش و تایید مردم و خرید مردم، مشتري اصلی را که خداست، ما ما می خواهیم م

. از همان اول زندگی خریدار ما بوده. به باد دادیم. هاي ذهنی از دست دادیمگروه یعنی من

از غمِ هر مشتري هین برتر آاز غمِ هر مشتري هین برتر آ''مشتريِّ ماست اَهللاُ اشْتَريمشتريِّ ماست اَهللاُ اشْتَري

آیه مهم قرآن می گوید . آیه قرآن می گوید. ا همان کسی است که آیه قرآن می گوید، خداستمی گوید مشتري م

. که نشان می دهم، که خدا تمام هم هویت شدگی هاي ما را به قیمت بهشت خریده است

111، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه

…الَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَمنَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وأَموٰ◌ إِنَّ اللَّه اشْتَرَى

…خداوند، جان و مال مؤمنان را به بهاي بهشت خریده است

. ها را االن بدهی برود، همین االن فضاي بینهایت درونت باز می شود و این بهشت استیعنی اگر هم هویت شدگی

ها یک دیدید بعضی. ولی تحویل نمی دهیم. چی را فروختیم؟ من ذهنی را. ما با خدا قرارداد بستیم و فروختیم

می مچش،می گوییم حاال عجله نکن. خواهیمزیرش زدیم و وقت می . ولی تحویل نمی دهندمی فروشندملکی را 

یعنی خداوند مشتري من ذهنی ماست و . پس بنابراین می گوید مشتري ماست اهللا اشتري. دهیم و نگه می داریم

هیچ انسانی مشتري ما . هر مشتري یعنی هر انسانی که مشتري شماست. تو از فکر هر مشتري بیرون بیا، باالتر بیا

. دنبال مشتري انسانی باشدهیچ کس نباید،نیست

. اشکال دارد این. بگو نمی فروشم،هر کسی خواست شما را بخرد به او فحش بده. هر که بستاید ترا دشنام ده

. هر موقعی دیدیم که خودمان را می خواهیم بفروشیم یعنی من ذهنی در کار است. سود و سرمایه به مفلس وام ده

نه . ه بیاییم من ذهنی درست کنیم، به موقع، به موقع یعنی ده دوازده سالگیپس ما متوجه شدیم که ما قرار بود
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و زیرش هم هیعنی در محضر خودش بود. این قراردادي که با خدا امضا کردیم، محضري هم بوده. هفتاد سالگی

. ولی تحویل بدهیم این جهنم را. نمی توانیم بزنیم باید تحویل بدهیم

ش هم هویت شدگی، درد، دردهایی مثل ترس، حسادت، اهاین من ذهنی؟ همتا حاال چی درست کردیم در 

هاي جسمی، عدم توانایی احساس گناه، احساس خبط، نگرانی، اضطراب، احساس تنهایی، حس نقص و مریضی

ب قرارداد راوخ:و هر لحظه خدا می گوید که. اینها را درست کردیم،براي هضم غذا، بی خوابی، هزار تا درد دیگر

تو ، می گوییم حاال اشکالی ندارد. می گوید دوباره دچار مشکالت خواهی شد. فعالً نه. می گوییم نه. اجرا بکنیم

االن دیگر شنیدیم حرف . االن باید اجرا کنیم. قرارداد را اجرا نمی کنیم. ما قرارداد داریم،حاال رحم کن به ما

.موالنا را

عالمِ آغاز و پایانِ تو استعالمِ آغاز و پایانِ تو استمشتریی جو که جویانِ تو استمشتریی جو که جویانِ تو است

تنها مشتري که دنبال ماست و ما را جستجو می . می گوید مشتري را جستجو کن که آن مشتري دنبال توست

به نفع من . اگر مردم ما را جستجو می کنند، البد چیزي می خواهند وگرنه ما را جستجو نمی کردند. کند خداست

اما فقط یک مشتري می داند که آغاز ما چه بوده و پایان ما چه خواهد . ی کنندشان است که ما را جستجو مذهنی

و . این را که می داند؟ فقط خودش. پایان ما؟ خودش. و آغاز ما چه بوده؟ خودش. آن کی هست؟ خود زندگی. بود

. جرا کنیدشما باید قرارداد را ا. ولی ذهناً دانستن فایده ندارد. البته االن شما هم ذهناً می دانید

هین مکَش هر مشتري را تو به دستهین مکَش هر مشتري را تو به دست

بازي با دو معشوقه بد استبازي با دو معشوقه بد استعشقعشق

تو نمی توانی هم با من ذهنی با بیرون عشق بازي کنی، هم با . می گوید هر مشتري را به طرف خودت نکش

یا باید حضور بشوي، قرارداد را اجرا کنی، با . با دو معشوقه نمی توانی عشق بازي کنی. ي حضورت با خداهوشیار

ولی نمی توانی هم من ذهنی داشته باشی و هم به . خدا عشق بازي کنی، از جنس او بشوي، فقط از جنس او بشوي

در جهان بیرون ممکن است با من ذهنی امکان البته . عشق بازي با دو معشوقه امکان ندارد. بینهایت او زنده شوي

معنیش اینست که شما نمی توانید من ذهنی داشته باشید و از . ولی آن را تعمیم ندهید به اینجا. داشته باشد

. جنس خدا هم شوید و با او عشق بازي کنید

***پایان قسمت دوم *** 
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بگویم بیشترین اثر را در قصه هاي مثنوي روي در این قسمت می خواهم یک قصه اي از مثنوي بخوانم که باید

هایتان این قسمتها را و اگر شما نمی خواهید بچه،منتهی قصه یک قدري حالت هزل دارد. خود بنده داشته

قصه، قصه خاتون و کنیزك است که برخی از ابیاتش را من بخاطر . بشنوند، می توانید خودتان فقط نگاه کنید

این بیت . دیوتان را باید در شیشه بکنید:ولی موالنا اگر یادتان باشد گفت که. ذف کردماینکه مجلسی نیستند، ح

. گفت که دیو را در شیشه کنید و بعد از آن قصه هایی گفت،در دفتر پنجم بود

و شعار تو هر ،هر هم هویت شدگی وقتی دیوت بیرون است:ولی امروز موالنا در خالل این قصه به ما می گوید که

ست که یک زنی ببخشید با خر جمع می شود، یعنی عشق بازي می کند و این اشبیه این،چه بیشتر بهتر است

و پنبه ،این قصه ما را بیدار می کند به اینکه آیا اینکه من دیوم را باید به شیشه بکنم. کار بسیار خطرناکی است

هایی مثل قدرت، مثل ک چیز دل به خواه است؟ هم هویت شدگیم این ینویسو قانون اساسی ب،چوبش را بگذارم

و عامل تنظیم کننده و شپول، مثل یک انسان دیگر، یعنی تصویر ذهنی یک انسان دیگر را بگذاري در مرکز

شوي، این کار خطرناك است یا نیست؟ بیعنی تا زور داري با یک نفر هم هویت . متعادل کننده آنجا نباشد

همین جا نشستم و براي در گی شخصی بنده بسیار خطرناك بوده و در طول هفده هجده سالی که در عمل در زند

هر کسی که بی حساب با هر چیز معمولی هم هویت شده، ،متوجه شدم بین شما بینندگان،شما برنامه اجرا کردم

من . عضی مواقع حتی کشتهیا ب،واقعا زندگیش را بر باد داده،آن چیز معمولی که بنظر نمی آید خطرناك باشد

و فرزندشان در بیست سالگی به دلیلی فوت کرده و ،مادرانی دیدم در این برنامه که با فرزندشان هم هویت بودند

این نشان می دهد که هم هویت شدگی با فرزند . نتوانستند جلوي نابودي شان را بگیرند. آنها هم نابود شدند

اینجا با هم دیدیم کسانی که با همسرشان . ی می تواند یک مادر را نابود کندبا من ذهن،بدون عامل متعادل کننده

. می کشندزجرهم هویت بودند، به دلیلی از همسرشان جدا شدند و سالهاست دارند 

موالنا قصه اي می آورد و می گوید هر هم هویت شدگی و استفاده از لذت هم هویت شدگی و کنار گذاشتن عامل 

براي اینکه خطر . و مردم خطر این را نمی بینند.می کند، متعادل می کند، بسیار خطرناك استنسالاحضور که ب

ي که می او در قصه. می گوید فرض کن که یک ببخشید زنی با خر می خواهد نزدیکی کند،این را نشان بدهد

و آن ،شودبد با خر جمع که کاري کرده که بتوان،خوانیم االن نشان بدهم به شما می گوید که یک کنیزي هست

. ست که یک کدو را سوراخ کرده و در آلت تناسلی خر قرار داده تا از آن قسمتی که می خواهد استفاده کندااین

و ،و از کنیزك نمی پرسد علم این کار را،خاتونش این موضوع را از سوراخ طویله می بیند، بسیار شهوتی می شود
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و در نتیجه جانش را در این راه از .و می گوید که از این بهتر دیگر نمی شود،فرستدکنیز را دنبال نخود سیاه می 

.دست می دهد

که ما قانون اساسی بنویسیم و ،این قصه آشکارا نشان می دهد که اگر به حرف موالنا در آن جمله گوش نکردیم

اگر این کار را نکنیم . ریم به زندگی مانو روي دیومان کار کنیم و حضور را بیاو،دیومان را در شیشه قرار بدهیم

. چه اتفاقی می افتد

یکی از اقالمی که هر انسانی عاشقش است ،شما پیش خودتان تجسم کنید آنهایی که با قدرت هم هویت بودند

چطوري از آن باال افتادند و زیر پا،آنهایی که قدرت را روي خودشان جمع کردند و به نهایت رساندند. قدرت است

این . ببینید در صد سال گذشته اینها کی ها بودند؟ براحتی می توانید پیدا کنید. مثالهایش را پیدا کنید. له شدند

و اگر کسی این داستان را بخواند و درست بفهمد، وقتی یک کسی را ،کار به علت هم هویت شدگی با قدرت بوده

تو جمع کنم، می گوییم خدا پدر و مادرتان را بیامرزد، بگویند می خواهم قدرت را روي ،بیایند آن وسط بگذارند

:ستاداستان این. من زیر بار این نمی روم. قدرت را توزیع کن

1333مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

راند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدمیانه و داستان آن کنیزک که با خرِ خاتون شهوت می

کدو را ندید کرد تا از اندازه نگذرد خاتون بر آن وقوف یافت لکن دقیقۀخر میکدویی در قَضیبِ

کنیزک بی گناه . کدو و هالک شد به فضیحتزک را به هبانه به راه کرد جای دور و با خر مجع شد بیکنی

ی، آن ذَکَر دید. ای جامن و ای چشم روشنم آلت تناسلی خر را دیدی، کدو ندیدی: باز آمد و نوحه کرد که

و اگر نه ناقصانِ چشمِ ظاهر مرحوم اند، . کُلُّ ناقِصٍ مَلعُونٌ یعنی کُلُّ نَظَرٍ وَ فَهمٍ ناقِصٍ مَلعُونٌ. دگر ندیدی

.حَرَجٌ، نفیِ حَرج و نفیِ لعنت و نفی عِتاب و غضب کرد'لَيْسَ عَلَی الـْاَعْمی: ملعون نه اند، برخوان

در اینجا ناقص . یعنی هر ناقص لعنت شده است.نده و متعادل کننده استنس کنالایعنی نفهمید آنجا یک عامل ب

نس کننده فضاي گشوده شده براي استفاده از چیزهاي این جهان که الاست که عامل حضور و عامل بابه معنی این

ناقص جسمی . یا یک موقع دستش کار نکند،ناقص به معنی این نیست که آدم کور باشد. با آن هم هویتیم نباشد

ملعون یعنی لعنت شده ،یعنی هر کسی که ناقص است ملعون است. ناقص یعنی بدون روشنی درون. درا نمی گوی
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می گوید اگر کسی چشمش کور باشد، نبیند چشم و اگر نه ناقصانِ چشمِ ظاهر مرحوم اند، ملعون نه اند، .است

حرج، یعنی بر اعمی االعمیعلیلیسبرخوان یعنی بخوان.و لعنت شده نیستندظاهرش، اینها رحمت شده اند 

یعنی اگر شما این آیه را بخوانید که این . وغضب کردعتابونفیلعنتنفیوحرجنفی.یعنی کور حرج نیست

.باشد، این حدیث است که موالنا در این قصه می آورد

حدیث

کُلُّ ناقصٍ ملعونٌ

لعون اندهمه ناقصان م

اینها همه لعنت شده . و همه ناقصان ملعونند یعنی کسانی که بعد حضورشان کور است. یعنی همه ناقصان ملعونند

:همین طور سوره فتح آیه هفده می گوید.اند و ناقصند براي اینکه عاملی براي کنترل و متعادل کننده ندارند

17، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

…حرَجٰ◌ الْأَعمىلَیس علَى 

…بر کور حرجى نیست

هر کسی . می گوید اینها را بخوان تا این لعنت از تو بگذرد و لعنت انرژي هم هویت شدگی است در غیبت حضور

بدون استفاده از کنترل حضور و عامل توازن و متعادل کنندگی ،از هم هویت شدگی مرکزش استفاده می کند

در همین قصه است که صحبت حوادث . بدانید که مورد لعنت قرار خواهد گرفت،نحضور و کنترل آن و نظارت آ

ش همین خوار شدن در این جهان است و او یکی،ریب المنون و همینطور آیه هاي مختلفی می آورد. بد را می کند

ث و این قصه آیه هاي مختلفی را موالنا در طول این بح. بخورید ولی اسراف نکنیدمی گوید یکی دیگر هست که 

. اجازه دهید بخوانیم. خواهد آورد

از وفورِ شهوت و فَرط گزنداز وفورِ شهوت و فَرط گزندیک کنیزك یک خري بر خود فکندیک کنیزك یک خري بر خود فکند

چرا؟ براي اینکه شهوتش فراوان بود و . یک کنیز حقیري با خر جمع شد. کاف، کاف تصغیر است، یعنی کوچک

این نفس بهیمی :چون بعداً می گوید. من ذهنی هستهمین طور که می دانید خر . آسیبهاي زیادي خورده بود

پس من ذهنی . یعنی این قصه می تواند در مورد همه انسانها که من ذهنی دارند صادق باشد. چون خر است

هر هم هویت . منظور از این قصه شهوت جنسی نیست. هر هم هویت شدگی یک شهوت است. شهوت دارد
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توجه ما را ببلعد، طبق قانون جذب می برد ما را بسوي یک چیزي در ،کندشدگی، هر چیزي که مرکز ما را اشغال

و این کار به ما اینقدر گزند می رسد، آسیب روحی .ردو ما فکر می کنیم اگر به آن چیز نرسیم خواهیم م،بیرون

ان شهوتهاي می بینیم فکر می کنیم دوایش همما رامی زند، آسیب جسمی می زند، ولی در حالیکه این آسیبها

. این کنیزك هم از این موضوع مستثنا نبود. بیرونی است

1338مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خر همی شد الغر و خاتونِ اوخر همی شد الغر و خاتونِ او

مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو؟مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو؟

ما ش. خر ذهن ماست. خر الغر شد و خاتون او یعنی رئیس کنیز همین طور مانده بود که این خر چرا الغر می شود

خر . می شویدDysfunctional،می دانید که در ذهن اگر هم هویت شدگی داشته باشید، نااصل کار می شوید

چرا . خر خود ما هم الغر است. چرا؟ مسائل انسانی را نمی تواند حل کند. ذهن جهان یعنی تمام انسانها الغر است

شما مسائلی را که من ذهنی . مات مات مات هستیمبراي همین . که مسائل ما و چالشهاي ما را نمی تواند حل کند

. پس خر الغر شده و ضعیف شده. بوجود آورده نمی توانید حل کنید

این همه دانشمند است، . در این مورد خاتون می گوید این خر چرا کار نمی کند؟ ما هم همین سوال را می کنیمو 

چرا تا دندان . مسائلش را با جنگ می خواهد حل کنداین همه عاقل است، این همه دانشگاه هست، چرا بشر 

نه در حد . نمی توانیم مسائلمان را حل کنیم. مسلح هستیم ما؟ چرا این همه بمب داریم؟ پس خر الغر شده

.شخصی، نه خانوادگی و نه جمعی

بندان را نمود آن خر که چیستبندان را نمود آن خر که چیستنَعلنَعل

ش الغري ست؟ش الغري ست؟علّت او که نتیجهعلّت او که نتیجه

ه که نتیجه دشی این چکه گفت برد پیش نعلبند را نعل می کردند، دامپزشک هم بودند، قدیم نعل بندها که خر 

این ذهن انسانی که اینقدر خالق است، وقتی حضور است می. اش الغري است؟ همین سوال را ما هم می کنیم

او . نعل بند می پرسداز . چرا االن نمی تواند حل کند،تواند خالق باشد و تمام مسائل و چالشهاي بشري را حل کند

.اش نیستهم گفته واهللا هیچی
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هیچ کس از سرِّ آن مخبِر نشدهیچ کس از سرِّ آن مخبِر نشدهیچ علّت اندرو ظاهر نشدهیچ علّت اندرو ظاهر نشد

براي همین . فقط شهوت دارد. فقط هم هویت شدگی دارد. ببینید موالنا می گوید این ذهن ما هیچ اشکالی ندارد

به شهوت است، اصالً فکرش نمی رسد که از همین هم هویت ولی هیچ من ذهنی چون مجهز . کار نمی کند

.هیچ کس نفهمید خر چرا الغر می شود. هیچ کس از سر آن مخبر نشد. هاستشدگی

خر الغر می شود براي اینکه از ذهنمان می پرسیم که من کی هستم؟ به من بگو من . ما نفهمیدیم تا موالنا گفته

ما یک تصویر ذهنی هستیم، یک تصویر ذهنی هم از . خوشبخت کنمرا. کی هستم؟ به من حس امنیت بده

من ذهنی ما یا ذهن ما مشغول این جور . همسرمان داریم، از همسرمان می خواهیم ما را خوشبخت کند

. در نتیجه وقت حل مساله را ندارد. چیزهاست

ّص اندر افتاد او به جِددر تَفَحّص اندر افتاد او به جِدمدر تَفَحمادّص را دمشد تَفَحمادّص را دشد تَفَحدستَعمدستَعم

شما هم به جستجو می . یعنی افتاد در جستجو. درست است که در قصه است،ببینید اینها براي ما هم هست

. نه گاه و بیگاه،نه هر موقع می توانم،نه شوخی شوخی،یعنی جداً،هست؟ به جده چیزشافتید که خرتان چ

یعنی هی اینور آنور نگاه می کرد، جستجو می . بودبنابراین لحظه به لحظه، دمادم، یعنی هر لحظه مستعد جستجو 

من چرا مسائلم را نمی توانم حل کنم؟ چرا ؟ه چیزم هستچ؟ شما می گویید ه چیزم هستچ. کرد، مثل ما

پیشرفت نمی کنم؟ چرا پیشرفت مادي نداریم ما؟ چرا خانواده ما کار نمی کند؟ چر اینقدر دعوا داریم؟ براي اینکه 

من . حاال می بینیم براي اینکه شهوت رانی می کنیم؟خر چرا مریض است. خر مریض است،ذهنمان مریض است

. هایش هستبه هم هویت شدگی. ش به شهوتهایش هستاهذهنی ما حواسش هم

زآنکه جِد جوینده یابنده بودزآنکه جِد جوینده یابنده بودجِد را باید که جان بنده بودجِد را باید که جان بنده بود

انسان وقتی می ماند مات می شود، . مصرع اول یعنی جدي جديجد اولی،. شکگمان، بیجد دومی یعنی بی

شما می گویید دانش دارم، سواد دارم، پول . االن خیلی از ما جدي شدیم. باید راه را پیدا کنم،جدي می شود

شوید، به طور جدي باگر جد را بنده . دارم، بنظر می آید که آدم توانایی هستم، پس چرا زندگیم کار نمی کند

که این ضرب المثل هر کسی ،براي اینکه بی گمان جوینده یابنده بود. ال این کار باشید باالخره پیدا می کنیددنب

. آنهایی که واقعا جستجو نمی کنند پیدا نمی کنند. واقعاً جستجو کند پیدا نمی کند
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دید خفته زیرِ خر، آن نَرگسکدید خفته زیرِ خر، آن نَرگسکچون تَفَحّص کرد از حالِ اشَکچون تَفَحّص کرد از حالِ اشَک

چون اطراف ذهن و در این مورد خر شروع کرد به تحقیق که این ذهن چه هست، خر چه . یعنی خر به ترکیاشک

متوجه شد که آن نرگسک یعنی همین ؟هست، هم هویت شدگی چه هست، درد چه هست و اینها کجاست

. کنیزك زیر خر در طویله خوابیده

عجب آمد از آن، آن زال راعجب آمد از آن، آن زال رابسبساز شکاف در بدید آن حال رااز شکاف در بدید آن حال را

اش را که هم هویت شدگی،پس بنابراین این اوضاع چنان برایش شهوت انگیز بود. از سوراخ در دید آن اوضاع را

در اینجا و . زال یعنی پیرزن ولی در اینجا به معنی آن خاتون، آن زن را. آن زال یعنی آن زن را. صد چندان کرد

و . هم هویت شدگی داریم،چه مرد و چه زن،نماد زن نیست. هر چیز نماد انسان استمی بینید که زن یا خاتون یا 

. ش یا خرش هستااینطوري که پیش می برد موالنا می گوید هر کسی زیر سلطه من

ست که هم هویت شدگی را او یک هم هویت شدگی اگر یک عامل کنترل کننده نداشته باشد، بهترین حالت این

شوي، به بامروز هم موالنا گفته به عشق او زنده . باید بروي. اهد همسر باشد می خواهد بچه باشدمی خو. بیندازیم

باید مواظب ،ولی اگر نمی توانی و زیر سلطه خر هستی. شوي از آن فضاي حضور رابطه برقرار کنیبخدا زنده 

. دارد این را می گوید. باشی

1346مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون این ممکن استچون این ممکن است: : شد، گفتشد، گفتدر حسد در حسد 

پس من اَولی تر که خر ملک من استپس من اَولی تر که خر ملک من است

کنیزش آن طوري هست کهدید.یکی از خاصیتهاي من ذهنی حسادت است: ببینید اگر یادتان باشد موالنا گفت

و اینجاست که هر . براي اینکه خر مال من است،ترمپس من مقدم،گفت حاال که اینکار ممکن است. حسادت کرد

که می خواهد قدرت باشد، می خواهد پول باشد، می خواهد همسر باشد، می خواهد بچه باشد، باید مواظب کسی

یک بچه است هنوز . شما یک مادر را در نظر بگیرید. یعنی کاربردهاي بیشماري این قصه در زندگی ما دارد.باشد

ین بچه تا دلش می خواهد هم هویت وقتی می آید اوضاع و احوال بسیار مساعد است که با ا. در شکمش است

. یا به خدا زنده می شوي و با حضور او با بچه برخورد می کنی. نمی تو دو جور استاج. نمی توااصالً بگوید ج. بشود
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با عشق با بچه برخورد می کنی، دوستش داري یا من ذهنی داري و . آن موقع بودن بچه را به ارتعاش در می آوري

که در مرکزت هست و به من ذهنیتصویر ذهنی او را می چسبانی به تصویر ذهنیو.استمی گویی این مال من 

. حاال دیگر بچه قسمتی از من ذهنی شما شده. آن اضافه می کنی

این هم هویت شدگی همان چیزي است که . اینجاست که باید مواظب باشی، این هم هویت شدگی عشق نیست

و ما . اگر نمی دانی بدان،می گوید این مثل جمع شدن با خر است. هد کشتمی گوید اگر بی حساب باشد ترا خوا

و این را ،مان هم هویت می شویمهمین در مثال انسانی که مادر با بچه هست، ما با بچه. از همدیگر یاد می گیریم

به نمراتش ،ر می کنیماش افتخاو به زیبایی،و پز می دهیم،مقایسه می کنیم و این را به صورت ابزار در می آوریم

.به جاي خدا آن را قرار داده ایم،و در واقع یک قسمتی از مرکزمان است، دلمان است،افتخار می کنیم

و یا ،یک روز جلوي روي ما در بیاید و حرف بزند،حساب باشد واي به حالمان اگر آن بگذارد برودو این اگر بی

. این رشته را انتخاب نکند و انتخاب کند. این ازدواج نکن و ازدواج کندمی گوییم با . اینکه به حرف ما گوش ندهد

آنجاست که شما باید بروید ،وقتی زیر کننترل در نمی آید. ما می خواهیم کنترلش کنیم. اینجا زندگی کن و نکند

.گویدبله داستان می گوید که خاتون می. که خر کارش را خواهد کرداین حد هم هویت شدگی تان، آنجاست

خوان نهاده ست و چراغ افروختهخوان نهاده ست و چراغ افروختهخر مهذَّب گشته و آموختهخر مهذَّب گشته و آموخته

و االن معلوم است که سفره باز ،مهذب گشته یعنی تربیت شده و آموزش دیده. بعضی ابیات کامالً روشن هستند

. و دیگر چه می خواهم من. خر مال من،است و چراغ هم روشن

کرد نادیده و درِ خانه بکوفتکرد نادیده و درِ خانه بکوفت

کاي کنیزك چند خواهی خانه روفت؟کاي کنیزك چند خواهی خانه روفت؟

و می گوید که این خاتون ،و ما می دانیم که جامعه چرا به فساد کشیده است،و این چند بیت واقعاً آموزنده است

و در طویله را . وانمود کرد که ندیده اصالً این موضوع را،کرد نادیده. براي اینکه طمع دارد،خودش را زد به ندیدن

آیا ما به عنوان یک رئیس . یعنی مشغول کار مثبت بودي. یز چقدر می خواهی طویله را تمیز کنیکوفت که اي کن

به عنوان یک کسی که هدایت کننده است، کار خالف از زیردستمان می بینیم، به او می گوییم و ایراد می گیرم و 

اگر پنهان می کنیم، جامعه به . ماصالح می کنیم یا چون خودمان می خواهیم همان کار را بکنیم، پنهان می کنی

. سمت فساد می رود
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اي کنیزك آمدم، در باز کناي کنیزك آمدم، در باز کنگفت این سخُنگفت این سخُناز پیِ روپوش میاز پیِ روپوش می

فهمیده بود . می گوید براي پوشاندن این حرف را می زند

.راجریانبوددیده،کنبازرادرآیممیدارمکنیزكايگفتمیکهچیستجریان

راز را از بهرِ طمعِ خود نَهفتراز را از بهرِ طمعِ خود نَهفتکنیزك را نگفتکنیزك را نگفتکرد خاموش و کرد خاموش و 

به،گوییمنمیراخالفش،گوییمنمیکسیبهراچیزيشویممیساکتماکههمینطور،شدساکتبنابراین

نگهپنهانرارازخودشطمعخاطربه.داریمطمعخودماناینکهبراي،کنیمنمیاصالح،آوریمنمیرویش

.داشت

کرد پنهان، پیش شد در را گشادکرد پنهان، پیش شد در را گشادکنیزك جمله آالت فسادکنیزك جمله آالت فسادپس پس 

رااینهاهمهوبودکدووبودکرسی،داشتکهرافساداسبابهايوآالتهمهکهیافتفرصتکنیزكبنابراین

کردبازرادروجلورفتوکردپنهان

مالید، یعنی صایِم اممالید، یعنی صایِم املب فرو لب فرو رو تُرُش کرد و دو دیده پر زِ نَمرو تُرُش کرد و دو دیده پر زِ نَم

روزهرسمبهمالیدهمرالبهایشو،آمدنبیرونچشمشازکردشروعهممصنوعیاشکهايوکرداخمیعنی

گویدمیخودشاآلنو،کردممیتمیزراطویلهيتواین،کردممیکارداشتمیعنی،امروزهکهیعنی،داران

روفتم بهرِ عطَنروفتم بهرِ عطَنخانه را میخانه را میدر کف او نرمه جاروبی، که مندر کف او نرمه جاروبی، که من

بصورتیعنینرمهجارويیعنیجارونرمه.گویدمیجامعهاقشارهمهبرايواقعاراابیاتاینموالناکهبینیدمی

کنممیکاردارممن،کردممیدرستداشتمراجامعهمنمعنويشاید ونرم

روفتم بهرِ عطَنروفتم بهرِ عطَنخانه را میخانه را میدر کف او نرمه جاروبی، که مندر کف او نرمه جاروبی، که من

زدهدباغیدارويیعنی،باشندزدهدباغآنبهکهپوستیمعنیبهعطنالبته،چهارپایانوگوسفندانیعنیعطن

منیعنی،کنممیکمطویلهازرابدبويمنیعنی،بدهدهمرامعنیآنتواندمی،دهدمیبدبويکهباشند

ما،دانیدمیشدگیهاشرطیلحاظبههمبدبوي،رابدبويکه،کنممیکاردارمنرمنرم،کردممیکارداشتم

معنیآنهرحالبهشدگیهاهویتهم،همرنگ،دردهاستوهیجانهاستهمینیعنیبو.داریمبوورنگدنیاي
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ازرادردهارابدبويکردممیمثبتکاروکردممیکارداشتمطویلهدرمن:گویدمیکنیزكبگیریمراها

.استکردهجمعرافسادآالتولی،کردمیکارخودشنفسبرايطویلهدرحالیکهدر،کنممیزایلجامعه

کاي اوستادکاي اوستاد: : گفت خاتون زیرِ لبگفت خاتون زیرِ لبچونکه با جاروب در را وا گشادچونکه با جاروب در را وا گشاد

استاداي،بلندنهگفتلبشزیرخاتون،کردبازرادرجاروباوقتی

رو تُرُش کردي و جاروبی به کفرو تُرُش کردي و جاروبی به کف

چیست آن خر برگُسسته از علف؟چیست آن خر برگُسسته از علف؟

،افتادهغذاازاآلنکهخرياینوکنممیتمیزدارمراطویلهکهگرفتیدستبههمجارووکردياخمبیخودي

خالقتواندنمی،بخوردروحغذايتواندنمیجمعیچهفرديچهداریمماکهخرياینیعنی؟هستچیعلتش

بهزديراخودتنیست؟شهوتهاوشدگیهاهویتهماینبخاطرهست؟چیبخاطراین،شدهالغراینقدرو،باشد

.ریزيمیاشکوکردياخموهستیروزهتو کهراهآن

1357مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زیر لب گفت این، نهان کرد از کنیززیر لب گفت این، نهان کرد از کنیز

جرمان عزیزجرمان عزیزداشتش آن دم چو بیداشتش آن دم چو بی

. داشتعزیزشگناهبیآدمهامثلموقعهمانو،کردنهانکنیزازو،گفتمیلبشزیرراحرفاینگویدمی

مصلحکهکسانیاگر،خودماناصالحدربخوردمادردبهتواندمیکهاستابیاتیازیکیهمبیتاینبببنید

،نداریمعزیزجرمانبیمثل،کوشدنمیجامعهاصالحدردانیممیکهکسییکآنهابراي،هستنداجتماعی

،هستهرچیطمع،استمقامطمعِ،استماديطمعِ،خودمانطمعِبخاطر

رو فالن خانه، ز من پیغام بررو فالن خانه، ز من پیغام بربعد از آن گفتش که چادر نه به سربعد از آن گفتش که چادر نه به سر

فرستدمیدارد.ببرپیغام،خانهآنخانمبهمنازودورخانهیکبهبرووکنسرتراچادرتکهگفتآنازبعد

.خانهتوويباشدتنهاخواهدمی،سیاهنخوددنبال
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این چنین گو، وین چنین کن، و آنچناناین چنین گو، وین چنین کن، و آنچنان

زنانزنانمختصر کردم من افسانۀمختصر کردم من افسانۀ

یابکنراکاراینیابگواینطور:کهگویدمیاوبه.باشدموالناحرفتواندمیزنانافسانهمنکردممختصراین

بلديخودتگویمنمیدیگرمنیعنی،کنیزبهباشدخاتونحرفتواندمیکه،بافتمیهییعنیبکنآنچنان

باشدموالناحرفکهتواندمیولی،بگوکندرستخودت، هر چه می خواهی ازکناضافهآنبههمرااینها،دیگر

گویممیدارمچیقصهدرمنکهبفهمتو،کنتوجهموضوعبهتو،کردمکمرازنانافسانهدیگرمن:گویدمی

.بگیریمبدهیداجازهمعنیاینبهحاال

چون به راهش کرد آن زالِ ستیرچون به راهش کرد آن زالِ ستیرآنچه مقصودست، مغزِ آن بگیرآنچه مقصودست، مغزِ آن بگیر

کهراآنکهگویدمیمابهباشدموالناحرفاگراآلن.داردطنزجنبهایئجادرپاکدامنخانمیعنیستیرزال

پارساخانمآنانداختراهکههمینو،بگیرراآنمغز استمنمقصود

گفت آن زمانگفت آن زماندر فرو بست و همیدر فرو بست و همیبود از مستیِّ شهوت شادمانبود از مستیِّ شهوت شادمان

هریا،باشدپولباچه،باشدکسیباشدگیهویتهمچه،باشدقدرتچهانسان،آیدمیپیشفرصتاینکهبراي

کهبینیدمی،استسکسالبتهموردایندرو،شودمیشادمانشدگیهویتهمآنمستیازانسان،دیگرچیز

هردرباسوادتابیسوادازراقصهاین،استسادهموالناگفتارکهاستهمینبراي،زندمیمثالراسکسموالنا

،داندمیراجنسیشهوت،هستچیفهمدمیراجنسیغلیانکسیهراینکهبراي. بفهمندتوانندمیکالسی

.زندمیمثالاینطوريآمدهبنابراین.شودمیردمسیراینازکسیهر

مخصوصاً،بشودهویتهمآنباتواندمیانسانکهبگذاریدخواهیدمیهرچیتوانیدمیسکسجايبهولی

شویممیهویتهمبشدتماکههستنداقالمیاینها،دردها،دردهاوباورهاوبچهوهمسروپولوقدرت،قدرت

منهمسراینکهگویدمیکسییکاگرکنیدحسابشما.بهتربیشترهرچیبراي،دانیممیمساعدرامحیطو

میهویتهماوبا،خواهدمیدلمتاگذارمنمیراکسی،استخلوتهمخانوادهمحیطاین،استمنمالاست

:گویدمی.استخطرناكکاراینوکنترلوترس،گذارممیترسبراساسرارابطهکنممیکنترلیعنی.شوم
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خانهدریعنیبسترادر،بسترادر.بودخوبحالشبسیاربودشهوتمستیعنی، شادمانشهوتمستیِازبود

درماستدشمنکهچیزيآندانیمنمی،نشودمزاحمکسیبندیممیراخودمانخانهدرِهمما،بسترااش

تاشدگیهویتهماینازخواهیممیدیگرانمزاحمتبدونما.استشدگیهویتهمهمین،ماستمرکزِدرونِ

وبستفرودر.باشمواظبشويمیجمعخرباداريتوکهگویدمیموالناو.کنیماستفاده،استمقدورکهآنجا

؟گفتچی،زمانآنگفتهمی

ام از چار دانگ و از دو دانگام از چار دانگ و از دو دانگرستهرستهیافتم خلوت، زنم از شُکر بانگیافتم خلوت، زنم از شُکر بانگ

شکر.کندمیمصنوعیشکرکهذهنیمناین،بنابراینوخانهدرنیستکسیکردمپیداخلوت راگویدمی

بسیارکاراینو،کندارضاعدرجهنهایتتاراشدگیهویتهمیکشدهپیدافرصتاینکهازکندمیمصنوعی

برخیاستممکن،بکنیدشیشهيتورادیوتانگفت،کنممییادآوري،بارهاموالناهستیادتان.استخطرناك

،خودمانخانهخلوتدرشدگیهویتهمهر.نیستحرف،استحرفحاالاین، باشیمگرفتهشوخیرااینمااز

کهگویدمیموالناولی.کنممیدارمراکاراینمنکهنداردخبرهیچکس،نشودمزاحمکسییعنیخانهخلوت

.داردخبرخدا

استبدمثالشیعنی،قلیلوکثیرازیعنیکهاستاینمعنایشیکیعنی،دانگدوازودانگچهارازامرسته

کار اینمردباخاتونکهاستایندرستشراهاینکهبراي،مرديهرازبگویدخواهدمیدیدهکهراحالتآنولی

بهاحتیاجیهیچ،رستَممنبزرگیوکوچکیحاالوزیاديوکمازمنگویدمی،داردزیادوکممردولی،بکندرا

بدهدنشانخواهدمیموالنا،کنیدتوجهراحداکثرولی،آمدهمنگیرحداکثراینکهبراي،ندارمکسهیچ

.استخطرناكبسیار،استکشنده

عاشقچقدرما،قدرتیمدنبالماخانوادهدرحتیبینیدمیخودتانزندگیبرايشماکنممیتکراردوبارهمن

همباماهمهکه،کندمیتوزیعراقدرتباشدعاقلاگر،باشدقدرتمندترینشایدخانوادهدرمردیک؟قدرتیم

،شوندمیپدرشاندشمنکهپسرهاهمهاین،شوندمیدشمنشهمهبعداًوگرنه،منفقطنه،کنیممیزندگی

اصال،سالهبیستشدهبزرگپسراآلن،دادهدستورنکنراکاراینبکنراکاراین،بگوهمهایناینکهبخاطر

همینطور.استنکردهبرخوردعشقبااینکهبراي،ایستادهپدرشروييتو،آوردنمیحساببهراپدرشردیگ

.دهیمنمیگوشموالناحرفبهماومتاُسفانهآوردمیپیشراحالتاینوخطرناکهقدرت
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قرارقراردر شَرارِ شَهوت خر بیدر شَرارِ شَهوت خر بیاز طَرَب گشته بزِ آن زن هزاراز طَرَب گشته بزِ آن زن هزار

اینکهمثلدرست.بودشدهبزهزاربزشیک،آنازبرخورداريامکانوشدگیهویتهماینشاديِازگویدمی

بزرهزابزشیکیعنی،ايدانهدالرهزاربشودفرداودارداستاكاینازتاهزارانواستدالریکآدماستاك

راشدگیهویتهمیکوقتیشویممیخوشحالوخندانماو.داردچیزهمهکهآیدنظرمیبهیعنی،شده

.کردمیبیقراريخرشهوتآتشدرو،بترسیمبایدموقعآن،آمدهپیشمابرايآنارضايامکانوداریم

چه بزان؟ کآن شهوت او را بز گرفتچه بزان؟ کآن شهوت او را بز گرفت

بز گرفتن گیج را نبود شگفتبز گرفتن گیج را نبود شگفت

گرفتهبز.کردمسخرهراآنکهبودشهوتآن،شدگیهویتهمآنبلکه،بودکجاثروت،بودکجابزگویدمی

زیررااوکهبودشهوتاینبلکهلذت؟کدام؟ثروتکدام؟بزکدام،نیستموفقیتاینیعنی،کردنمسخرهیعنی

،نیستعجیباصالً،بشودگرفتهبزذهنیمنیعنی،گیجآدمیکاینکهو.کردمیمسخرهو،بودگرفتهسلطه

.شودمیآنبز،شودمیآنمسخره،بشودهویتهمهرچیزيباانسان

فکراینکهنه،هستیمآنهاگیجومنگما،داریمشدگیهاییهویتهمچهببینیمکهشویممیمتوجهاآلنماپس

صحبتطبق،هستیمجهانگیج،نهما.هستیمجهانسرورما،آمدهپیشاینهاارضايامکانکهحاالکنیممی

منکهنیستاینمعنیش،هستمراويفقطمن،بشودروشنمطلبکهخوانممیمنرااینهاکنیدتوجه.موالنا

اینمنموقعیک.نیستچیزيهمچوناینجااصال،رسیدمبینهایتحضوربهو،هستمباالسطحدرخیلی

.باشمشماخدمتدروبخوانماینجارااینهاکهشدهمنقسمت،شدهمننصیبسعادت

تا نماید خر چو یوسف، نار نورتا نماید خر چو یوسف، نار نورمیلِ شهوت، کر کند دل را و کورمیلِ شهوت، کر کند دل را و کور

وکوررامادرونبینش،رامادلِ،آنحرصوشهوتاینمیل،مادلبشودآنوبشویمهویتهمچیزهابامااگر

هماینو،استشهوتایندید،استحرصایندیدفقط،بودنخواهدحضورروشناییهیچیعنیکندمیکر

باخاتوناینشدنتنهاکهکنیدتوجه.شدهیکیخرباموردایندرکهخانمیهمینمثل،استخطرناكبسیار

هویتهمیکازو،هستیمجایکذهنمانخرِبايهوشیاربعنوانما،کردیمدرستخلوتییکمااینکهیعنیخر

آسیبحتیاستممکنشدگیهویتهمازبرخوردارياین.ببریمرابرخورداريمنتهايخواهیممیشدگی
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استممکن،باشدیکیآبرويبردناستممکن،باشدیکیبهزدنضرراستممکن.باشددیگرانبهرساندن

.باشددردایجاداستممکن،دارددوستذهنیمنرااینها،باشدیکیکردنکوچک

یوسفراخراینصورتدر،هستچشمهایمانرويوقتیکهذهنیمنعینکاین،دیداینوشهوتاینگویدمی

ماکهحالیدریعنی.دهدمینشانروشنایی،رادردوراآتشو.دهدمینشانزیباخیلیراخر.دهدمینشان

.باشیممواظبباید،استحضورروشناییکنیممیفکرراهمان،هستیمگمراهیوهستیمدرددنبال

خویشتن را نورِ مطلق داند اوخویشتن را نورِ مطلق داند اواي بسا سرمست نار و نارجواي بسا سرمست نار و نارجو

ذهنیمنمستکهکسانیبساايیعنی،کنندمیجستجودردوهستنددردآتشسرمستکهبسیارندچه

واندگمراهیدنبالوگمراههمخودشانو،کردهایجاددردوکردهگمراهراآنهاذهنیشانمنو،هستندخودشان

نابنورراخودشانوخودشاندربینندنمیراحالتاینکهبطوري.هستنددیگرانوخودبرايدردایجاددنبال

زندهخدابهکنندمیفکر،شدهآزادذهنیمنازکهيهوشیاریعنی،دانندمیمطلقيهوشیاریعنیدانندمی

باشدداشتهمصداقهممامورددراستممکنابیاتاین.شدند

با رهش آرد، بگردانَد ورقبا رهش آرد، بگردانَد ورقخدا، یا جذبِ حقخدا، یا جذبِ حقجز مگر بندةجز مگر بندة

خودشاندانممیسرمست،هستندخودشانغروروشدگیهویتهمسرمستکهراآدمهاجوراینگویدمی

راخودشانولیکنندمیپخشدردوکنندمیایجاددرددائماوهستندخودشاندانشمنديسرمستهستند

بازرافضاوبدهندگوشراموالنابیایندیکدفعهیعنیکنددرستحقجذبمگررااینهادانندمیمطلقنور

و،بدهقرارشانتعلیمزیررااینهابیروندرشخصییاموالنامثلخدابندهیکیا،آنهابهبدهدجاناودم،کنند

است؟درست.کندعوضراشانسرنوشتواقعایعنیورقبگرداند.کندعوضراشانسرنوشتو،بیاوردراهبه

،کندعوضراماسرنوشتو،بیاوردراهبهراما،موالنامثلخدابندهیکیا،کندمیدرستراماحقجذبیاپس

.شدگیهاهویتهمایناثردراستمرگبهروماسرنوشتوگرنه

در طریقت نیست الّا عارِیهدر طریقت نیست الّا عارِیهنارِیهنارِیهتا بداند کآن خیالِ تا بداند کآن خیالِ 

میایجادذهنیمنوسیلهبهکهدرديهریعنیناریهکننده،گمراهدردزا،فکرهايآنکهبفهمدشخصاینتا

چیزیکفقطیم،سلتروشنائیِدررفتنراهیعنیطریقت،درخیال،اینآن،هايدیدنبدوهاگمراهیوشود

مننامبهداریمچیزيیکماکهفهمیممیماحاالگرفتیم،قرضجهانازرااینمایعنیبوده،عاریهبوده،موقتی
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میدرستدردوگمراهیحادث،یافکر،ازشدهساختهچیزیاخیالاینوگرفتیم،قرضجهانازرااینکهذهنی

ابیاتهمینشمامثلیابکند،راهنمائیرامابیایداودموکنیمبازفضاماکهاستاینطریقت.استموقتوکند

.بیاوردراهبهراشماموالنامثلخدابندهیکبخوانید،را

دانیدمیشماوکندمیدردایجادکند،میآتشایجادآنهايراهنمائیوذهنیمناینکهدانیدمیشمااالنو

باکنیم،میشناسائیاول.بیاندازیداالننیانداختید،انداختید،میسالگیدهدربایدشمارااینبوده،موقتاین

جنسازمرکزتانچراچیه؟آنهاحرصوشهوتهویتید،همچیزهائیچهباکهفهمیدمیفوراًشماقصهاین

کششکهشویدمیمتوجهشماو؟شماخواهیدمیچهآنهاازبروید،آنهاسويبهخواهیدمیهرلحظهآنهاست،

منبوسیلهکهراهیاینو.استعاریهاینحادث،شده،ساختهکهچیزيایناست،ناریهخیالآنهاسويبهشما

کهاستآنطریقتنیست،طریقتذهنیمنراههیچنیست،طریقترویممیهاشهوتاینورویممیذهنی

.بشودبازماجلويحضورهوشیاريبافقط

نیست چون شهوت، بتَر ز آفات رهنیست چون شهوت، بتَر ز آفات رهشَرَهشَرَهزشت ها را خوب بنمایدزشت ها را خوب بنماید

ورا،زشتمانرفتارهايتمامماآورد،مینظربهزیباهمیشهراهازشتشدگیهویتهمیاحرصاین:گویدمی

دارد،بستگیآنبهظاهرامازندگیچونبینیم،میزیباراآنآثاروبینیممیشدگیهویتهمدرکههرچیزي

شهوتشمازده،مثالاینجاراجنسیشهوتگفتمکههمانطورالبتهکهشهوت،مثلگویدمی.نیستاینطوراصال

که،نداردجنسیهمچون شهوتسالههفتادآدمیکنگیرید،کمدسترااینهاقدرت،شهوتدرد،شهوتمقام،

نیست،ارضاءقابلآنچوناست،جنسیشهوتازترخطرناكاست،خطرناكخیلیدارد،قدرتشهوتولی

هیچشهوت،مانند:گویدمی.کشدمیراآدمسرآخروخواهدمیزیادترهمباز،باشدترزیادچقدرهریعنی

.استبیشترهمهازشدگیهویتهماینبودنآفتخاصیتیعنی.نیستآفتطریقت،راهدرچیزي

صد هزاران نامِ خوش را کرد ننگصد هزاران نامِ خوش را کرد ننگ

زیرکان را کرد دنْگزیرکان را کرد دنْگصد هزاران صد هزاران 

کارهايبودند،زیاديزیرکانوکرد،خرابراخوشنامهزارانشهوتاینگویدمیزیاد،تعدادیعنیهزارانصد

وکودن،احمق،ابله،یعنیدنگ.شدنددنگونیامدندبرشهوتاینعهدهازباالخرهولیکردند،خوبیخیلی

کهاستهمینبرايو.نکندنصیبخداکهآوردمیپیشآدمبرايحماقتییک،شدگیهویتهمیکحقیقتا
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ولحظهایناتفاقاطرافدرتمکینیعنیگشائیفضاخاصیتاست،انسانمختصهوشیارانهپرهیز:گفتیمبارها

انسانواست،انسانمختصروم،نمیهویتمهمآنباکهچیزياینسويبههوشیارانهمنکههوشیارانه،پرهیز

.استرفتهکالهسرشنکنداستفادهاگروکند،استفادهآنازتواندمی

یوسفی را چون نماید آن جهود؟یوسفی را چون نماید آن جهود؟چون خري را یوسف مصري نمودچون خري را یوسف مصري نمود

هویتهمچیزهاباکهکسییعنیهمکافراست،کافریاشدههویتهموکننده،انکارمعنیبهاینجادرجهود

نوهمچهست،یهوديمنظورش،موالناگویدمیجهودوقتیکهنیایدپیشاستنباطاینموقعییکواقعاشده،

نمایشآدمبهمصريیوسفمثلزیباراخریکگویدمی.کندنمیتوهیندینیهیچبهواقعاموالنانیست،چیزي

زشتزیباست،واستزندگیکهرایوسفبرعکسواست،خوبیچیزکهکندمیفکررابديچیزآدمدهد،می

.دهدمینشان

را فسونش شهد کردرا فسونش شهد کردبر تو سرگینبر تو سرگین

شهد را خود چون کند وقت نبرد؟شهد را خود چون کند وقت نبرد؟

نشانعسلآدمبهاشذهنیمنفریبفریبش،را،مدفوعگویدمیکند،میحملهذهنیمنکهموقعینبردوقت

هاموقعبعضیراعسلیعنیراشهدهایشحملهواست،عسلاینکهکندمیفکرخورد،میراکثافتدهد،می

میحلواوشکرمثلغیبتموقعآنولیکندغیبتنبایدداندمیآدمهست،همدرست.دهدمینشانمارزهر

.بیندمیهمراآثارشوشود،میپشیمانزدراحرفشکرد،اینکهازبعدماند،

اشنتیجهوکندمیببردباالرااشذهنیمناینکهبخاطربکند،گوئیعیببکند،جوئیعیبنبایدداندمیآدم

گوشراموالنابایدکهدانیدمیشما.کندمینبردذهنیمنکهاستهائیموقعآنبیند،میموقعهمانهمرا

کندمیراآنآنجا،گذاردمیآورد،میراشدگیهویتهمیککهآوردمیحالیبهراشمادفعهیکولی،بدهید

.بکنیدتوانیدنمیدیگرگوشآید،میزشتنظرتانبهحرفهااینکهبینیدمیدفعهیکعینک،

کاريباشیم،دردهااینتماشاگربایدماحقیقتاًکند،میحملهمابهمادردهايوقتیحمله،موقعیعنینبرد،وقت

همدردهایمانتمامباماباشدیادمان.هویتمهمدرداینبامنآمددرداینکهبکنیمتماشابکنیم،توانیمنمی

دردهاشدگیهویتهممحصولاینبنابرهاست،شدگیهویتهمازدردهااصالنبودند،آنجاوگرنههویتیم

اصلی،وجودنهما،مصنوعیوجودجزواین،ماستوجودجزوباحتماتنفر،مثلکینه،مثلرنجش،مثلاست،
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عاريدیگردردهايهمهوترسازوخشمازورنجشازوکینه،ازتنفر،ازماست،خدائیتکهمااصلیوجود

موقعآنکند،میحملهمابهذهنیمناینوهویتیمهمماوقتیولیاست،ذهنیمنمالاینها.استصافاست،

.ماشویممیعاجز

نمیبینیدمیوخوانیدمیمرتبتو،آنرودنمیاصالبینیدمی،خوانیدمیموالناوآئیدمیموقعآنحتیشما

موقتهاحالتآنکهبدانیدبایدشماولی؟ چیستحرفهااینبیاید،بدتانبساچهآید،میهمبدتانفهمید،

هائیآدمبساايبه ما،گفتاالناستیادتاندارید،رااینهنوزکهبگویدشمابهآیدمیهاحالتآناست،

ورسیدیمشدیم،دیگرگوئیممیکنیم،میکارخودمانرويجلسهچندیکمانارجو،ونارندمستکههستند

باهمهاحالتاینونشدید،نهگویدمی شمابهآیدمیهاحالتآنشدیم،زندهخدانهایتبیبهوشدتمام

.کندمیکارقضاقانون

غرورآیدمیذهنیمندوبارهکن،کارخودتروينشديخالصکهبگویدشمابهآیدمیهاموقعبعضییعنی

اظهاریادیگرانباخودمقایسهبهکنیممیشروعشدیم،گوییممیرسیم،میحضوربهذهنیمنبامادارد،میبر

برنامهاینبهنهبینیممیکند،میعاجزراماوآیدمیدرددفعهیکمن،کالسبیاییددیگران؛تشویقیافضل

واقعاآیا:گوییممیذهنمانتويبعد،گوییممیچیفهمیممیزنیممیکهحرفهاییایننه،بدهیمگوشتوانیممی

،آیدمیپیشحالتهااینصورتهربه. نرسیدم،نه:گوییممیخودمانپیشبدهم؟درسکهرسیدمآنجابهمن

بهزندگیکهاستاطالعاتیهااین. استزندگیکاروهستیمکجادهدمینشانمابهکهاستهاییچالشهااین

. بینیممیراخودمانازايجنبهیکما،گذاردمینمایشمعرض

آنطوريشمانهگویندمیهابعضیبخوانیم،خَوربایدرااینکه، خُورزِکنکم،بودخوردنازشهوت

شَرزِشوگریزانکُننکاحییا. فهمیمنمیمانخوانید

:بخوانیمبایداینطوريدرستشپس

شهوت از خوردن بود، کم کن ز خَورشهوت از خوردن بود، کم کن ز خَور

یا نکاحی کن، گریزان شو ز شَریا نکاحی کن، گریزان شو ز شَر

نکاحاینجادر. بردمیپیشراموضوعهمبازاینهمراهوجنسیشهوتهمینبهکشدمیرامطلبموالنااینجادر

درتوانیممیراآنبشویم،هویتهمتوانیممیماکهراچیزيهرآنموازاتبهولی،استازدواجکهاستدرست
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شرازوبکنازدواجیا،کنکمترراخوردنیا،بمانبازخوردنازتوواستخوردنازشهوتگویدمی. بگیریمنظر

وحضورسويبهبرویعنیحضور،بانکاحشودمی،برویمباالترذرهیکبخواهیماگررانکاحاینجادرکن،دوري

. گذاشتنشدگیهویتهمدمبهدماینازکنپرهیز

دخل را خرجی بباید الجرَمدخل را خرجی بباید الجرَمکَشَد سويِ حرَمکَشَد سويِ حرَمچون بخوردي، میچون بخوردي، می

خوردناینشودمیشمامغزوارداطالعاتحسیهرازاست،خوردنجورچندین:گویدمیکهبینیدمیموالنا

حرَمجااینشوي،میکشیدهحرامسويبهخوريمیوقتیگویدمی. بینیممیما،دهیممیگوشمخصوصااست،

بایدآمددخلاگروهویتیم،همآنبااینکهبراي،بخوریمنبایدماکهاستچیزهاییبلکه،نیستحرمسرا

نشوي،تحریککهاستاینکاربهترینکنی،خرجشبرويبایدشديتحریکشمااگریعنی.کنیخرجش

بدلیلکرديتحریکراشدگیهویتهماگرنگذاري،شدگیهویتهمهیچدمبهدمکهاستاینکاربهترین

بشودهمخارجبایددخل،شدوارداگرصورتایندر،دهیمیبادشماراهاایندائمافکرتوحسپنجبااینکه

. کنیخرجشبایدیعنی

اندر بالاندر بالتا که دیوت نفکند تا که دیوت نفکند پس نکاح آمد چو الحولَ و الپس نکاح آمد چو الحولَ و ال

.پس ازدواج به منزله الحولَ و ال قُوّةَ الّا بِاهللا است تا شیطان نفست تو را گرفتار بال نکند

استباهللاإالقوةالوحولالمثلگویدمیاست،ازدواجمعنیبهجاایندربگیرید،کلیشمارانکاحنکاح،پس

ماما،ذهنیمنببریمکاربهعمالیابگوییمراایناگرولحظهایندرخداوندنیرويجزنیستنیروییهیچیعنی

پیشراداستانجنسیچیزباداردکهاستدرستمن،نظربههمبازرانکاحکنیدمیتوجه. افکندنمیبالبهرا

نیروذهنیمنلحظهایندرکهاستاینمعنیش،استبزرگخیلیمعنیشباهللاإالقوةالوحولالولی،بردمی

مقابلدرولی،چیزيسويبهکشدمیراماکهاستدرستشدگیهویتهمنیست،نیروشهوتنیروينیست،

چیزياینتا،هستمخدایینیروياینجنسازمنلحظهایندرکهبگویدتواندمینکاحنیست،نیروخدانیروي

. استجهاندرچیزياینو،کشدمیرامنکه

هست؟چیاینکشدمیرامنکهچیزياینپساستخدانیروينیرو،تنهاموضوعاینبهبشويهوشیاراگر

تويبکنیرادیوتموقعآنشایدنیست،شیشهدرمندیوکهاستعلتاینبهاین. کنیمیپیداراجوابش

کسیکهاستاینمعنیشمطلباین. رامننکنتحریک،بمانجاآنفعالبگوییبگذاريهمسرشاین،شیشه
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ایننههیچی،نه،باشدداشتهسکسنه،بخوردغذانهبکند،جهانیاینچیزهايازمحرومراخودشبایدحتما

خواهددردبهراماما،ذهنیمنیعنیدیووگرنه،ندهدقرارمرکزشنشود،هویتهمولی،اصالًنیستطوري

. انداخت

ورنه آمد گربه و دنبه ربودورنه آمد گربه و دنبه ربودچون حریصِ خوردنی، زن خواه زودچون حریصِ خوردنی، زن خواه زود

،دزددمیراتوحضوروپرهیزدنبهاینوآیدمیگربهوگرنه،بگیرزنزودهستیخوردنحریصوقتیکهگویدمی

. بردمیپیشجنسیغریزهباراداستانکردمعرضاست،ذهنیمنهمبازاینجادرگربهبرد،می

زود بر نه پیش از آن کو برنهدزود بر نه پیش از آن کو برنهدجهدجهدبارِ سنگی بر خري که میبارِ سنگی بر خري که می

هربلکهشدگیهویتهمبانهبگذار،ذهنخراینرويسنگینیباریعنیاست،سنگینمعنیبهاینجادرسنگی

حلراهاچالشکند،کارزندگیخردبا،باشدمااختیاربهاستمجبورذهناین،شویممیزندهحضوربهماچه

. بگذاردمارويسنگینباراواینکهازقبل،گذاريمیخررويکهاستسنگینباراینو،بیفتدخالقکاربهکند،

خرکهاستاینمثلدرست،هوشیاريعنوانبهگذاشتمارويراباراینذهنوچیزهاباشدیمهویتهممااگر

.بشودخرسواربایدعیسیکهحالیدر،شودمیعیسیسوار

مابادائماهستیمسکونییکهستیم،خودبهقائمذاتیکهستیم،نهایتبیهوشیاريیکمادانیممیاالنماو

درسترااهللاالوال،اینتاگفتجسم،انکارعالوهبههستیمجسمماکهداریمراشعارآنماشود،میحمل

کهچیزيآن،نیستیمکهچیزهاییآنشناختباکهدانیممیما.فهمیدنخواهیراکاراینروشنراهنخوانی

رابارخراینقبالاگرو،نیستیمکهراچیزهاییآنشناسیممیداریمماو،دهدمینشانمابهراخودشهستیم

هوشیارانهاالنماهستیم،خداجنسازما: گفتمابههمقبالداریم،رااینقدرتاالنما،گذاشتهماروي

ذهندروجودحسوهویتحسخرجاایندر.نیستنیروخرپس،نیستخدانیرويازغیرنیروییکهدانیممی

.نداردوجودست،ایموهومذهندرهویتحسووجودحساست،

پرستشهوتمن،استآفلخدايپرستممیشهوتعنوانبهمنکهچیزياینکهشناسیدمیداریدشماو

جهاندرواحدنیرويتنهادانممیچون،بیرونآیممیدارمذهنیممنیانفسمسلطهزیرازبنابراینو.نیستم

اینمنو،استگذاشتهمنرويخراینسنگینیبارداشتمغفلتچونکهفهمممیمنو.استخدانیرويهمان

. بله. بگذاریدبارخررويشما،بگذاردشمارويبارخراینکهازقبلکه.کشممیبارزیراالنراخر
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وم *** ***  ت  وم یان  ت  ******یان 
و،کنداشغالشدیداًرامرکزتاناگرهاشدگیهویتهمازیکیکهدهدمییادمابهزدهکهتمثیلیدرموالنا

بیشترچیهربگویدوبرقصددیوتانو،بکنیدسازماندهیذهنیمنوسیلهبهآنمحورحولبررازندگیتانشما

شدنجمعباراحالتاین. بکشدراشماحتّیو،بیاورددرپايازراشماتواندمیباشد،کهچیهرچیزآنبهتر،

کهايقصهایندرمیان. کندمیسادههمهبرايفهم،برايراموضوعحالتاینو.کندمیتشبیهخرباانسانیک

مهمکههستندآنهاواقعدرهستند،مهمبسیارهاگیرينتیجهآنکهکردههاییگیرينتیجهموالناخوانیممی

.خوانیممیقصهداخلدرهستند،

گرد آتش با چنین دانش مگَردگرد آتش با چنین دانش مگَرددانی تو، برْددانی تو، برْدفعلِ آتش را نمیفعلِ آتش را نمی

هویتهمیکشعلهواقعدرآتشاینجادرشو،دورنیستیبلدوشناسینمیراآتشباکارطرزاگرگویدمی

هردرجنسیغریزهکهسالگی15یا14درجوانیکدرجنسینیرويخیزشمثالهممامثالدر،هستشدگی

میدانشهست،همراهشدگیهویتهمبامعموالکهآتشخیزشاینادارهکهگویدمیو،شودمیبیداردو

شدگیهویتهماینازبخواهیدشماکهشدگیهویتهمهرکهبگویدخواهدمی.خواهدمیهوشیاريوخواهد

. حضورهوشیايباشد،حاضرهوشیاريهمباشید،داشتهرافرهنگشهمباید،ببریدلذتوببریدفیض

یاشودورشو،دوریعنیبردابردبردابرد،مثلبردند،میبکارقدیمدرکههستاصطالحیوشودوریعنیردب

نتیجهدر،ببینندعاديمردمراشانخانوادهوهاشاهگذاشتندنمیراعاديآدمهايآمدند،میهاشاهوقتی

همهایینیزهیکمعموالودورشودورشو،یعنیبردابردپس.بودهمعمولشوکورشو،دوریابردابرداصطالح

دوریعنیردببدهم،توضیحرابرداینخواستممیخالصه.کنندنگاهمردمگذاشتندنمیشاهاطرافیانکهداشتند

یکاطرافدراندكدانشچنینباگویدمی.بکنیبایدچیکاردانینمیاگرشو،دورشدگیهویتهماینازشو،

.کنیادارهچجوريدانینمیاگرنگرد،شدگیهویتهم

از شَرَر نه دیگ مانَد، نه اَبااز شَرَر نه دیگ مانَد، نه اَباعلمِ دیگ و آتش ار نبود تو راعلمِ دیگ و آتش ار نبود تو را

میمثالراآشپزيدارد،استحرصآتشآتش،واستانسانجسمدیگ،دیگعلماگریعنیآش،یعنیابا

ایندر،پزندمیآشوگذارندمیآتشرويرادیگچجوريدانینمیونیستیبلدآشپزياگرگویدمی،زند
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شدگیهویتهمیکمورددر.خودتهمآش،همبسوزد،استممکندیگهمکهاینبراينکن،آشپزيصورت

،شویدمیهویتهمبچهباشوید،میهویتهمهمسرباشوید،میهویتهمپولباشما،استطورهمینهم

یاقدرتیاپولبایا،هستندعاديچیزهاياینهاهمسر،وبچهباشدنهویتهممثالدارد؟آثاريچهدانیدمی

خواهیتوهمکهاینبراينگرد،دورش،استخطرناكچقدروکنندمیچیکارقدرتبادانینمیدانی؟نمی

.دیگرچیزهايخیلیهموسوخت

خواهدایجادکهدردهاییوگمراهیازموردایندرآتشازیعنیشررازشرر،ازرا،تونبودارآتشودیگعلم

همسرخوب،بچههستی،دنبالشتوکهمحصولیایننهیعنیآشنهماند،میدیگنهآمد،پیشکهمسائلیشد،

خواهیمیاینجااینهاست،وفکروجسموخانوادههمینهمتودیگدیگر،توستآشاینخوب،زندگیخوب،

بینیممیکهاینکماماند،نخواهدهیچیونداريراعلماینچونباشد،عشقخواهیمیبپزي،خوبآشیک

.آشهمسوخته،دیگهمجمعیبطوروخانوادگیطوربهفردي،طوربهواقعدرنمانده،هیچی

تا پزد آن دیگ سالم در اَزیزتا پزد آن دیگ سالم در اَزیزآب، حاضر باید و فرهنگ نیزآب، حاضر باید و فرهنگ نیز

و،جوشدمیجواندرکهجنسیغریزههمینمثل،شویممیهویتهمباهاشکهچیزيهرجوشش،یعنیاَزیز

چیجوشد،میتودرکهخاصیتیاینکه،کناربگذارندرادربایستیرووبدهندیادبچهبهمادروپدربایدواقعا

اطالعاتآشپزي،مهارتیعنیهمفرهنگوآشپزيدرآبیعنیآبو،کنیادارهچجوريورااینکنیبایدکار

هوشیاري،پس.بیرونجهاندرکارایندانشومهارتهایعنیفرهنگهوشیاري،یعنیسمبلیکآبولی.آشپزي

همبپزد،سالمآشآید،میجوشبهشدگیهویتهماینوقتیتا،استالزمبیرونیدانشوحضورهوشیاري

.بماندسالمآشهمبماند،سالمدیگ

باید،بکنیاستفادهخواهیمیآنازشويمیهویتهمکهچیزيهربا،کناحتیاطگویدمیداردکهبینیدمی

بیدارممنکهبچهاینکهبگیریادتوانیمیچیهربیرونی،دانشو،باشدبایدحضورهوشیاريباشی،مواظب

کنترلتوانمنمینیست،منموهومیوجودازقسمتییکاینبشوم،هویتهمباهاشتوانمنمیحسابوحد

همدردهایمطور،همینهمباورهایمطور،همینهمامنهاخطور،همینهمپولمطور،همینهمهمسرمکنم،

.دیگرمثالطور،همینهممنقدرتوطورهمین
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ریش و مو سوزد چو آنجا بگذريریش و مو سوزد چو آنجا بگذريچون ندانی دانشِ آهنگريچون ندانی دانشِ آهنگري

سوزد،نمیآهنگرولیکنند،میخمرافلزهمکنند،میداغرافلزهم،استکورههمآهنگري،مغازهدرخوب

شود،میداغچیزيیکچوننداند،آهنگريدانشکسیاگرولیبسازند،ظرفیکبخواهندمثالاستممکن

میداغشود،میداغاینبشوي،هویتهمباهاشمرکزت،بگذاريراچیزيیکما؟درشودمیداغچیزيچه

ریشتهمبسوزد،بدنتهماستممکنکند،میگمراخودشآدمکهداغیاینازو.کندمیتسخیرراتوشود،

.حالهربهشود،نمیخواستیمیکهچیزيآننماند،چیزيتوازیعنیبسوزد،مویتهمبسوزد،

شادمانه الجرَم کیفر چشیدشادمانه الجرَم کیفر چشیددر فرو بست آن زن و خر را کشیددر فرو بست آن زن و خر را کشید

راچیزیکفقطبندد،میهمهبهرادرونشدرِانسانیعنیگونهنمادکشید،راخروزنآنبستفرودمپس

باذهنیمنخراینپسشما؟دراستچیآن،هویتیمهمبسیارباهاشماکهچیزیستآندهد،میقرارمرکز

بسیارخانه،وسطکشیدراخروبسترادرگویدمی.گرددمیمادنبالهویتیم،همباهاشماکهابزارهاشازیکی

وخودمانمرکزبهایمکشاندهوایمبستهرادرچیزهاخیلیبههمما.دیدهمراجزایشناچاربهبودخوشحال

راکیفرشهمماباالخرهگردد،میآنحوشوحولچیزمانهمهایم،کردهسازماندهیآنحسببررادنیاهمه

.ایمچشیده

خُفت اندر زیر آن نرخر ستانخُفت اندر زیر آن نرخر ستاندر میانِ خانه آوردش کشاندر میانِ خانه آوردش کشان

تمامکهخوابیممیآنزیرطاقبازیعنیستانو،دلماندرستوسطآییممیهمماخانه،وسطآوردبنابراین

باشد،همسرخواهدمیباشد،بچهخواهدمیکهچیزيیکاینوراهوشیاریمانوخردمانتماموعقلمان

.گردیممیآنحوشوحولوکندمیجذبباشد،پولمانخواهدمی

هم بر آن کرسی که دید او از کنیزهم بر آن کرسی که دید او از کنیز

قَحبه نیزقَحبه نیزتا رسد در کامِ خود آن تا رسد در کامِ خود آن 

بود،دیدهکنیزازکهراکرسیآنگویدمیباشد،ماقدرتباشد،مامقامکرسیتواندمیکرسی،اینجادر

نمادوبدکارهزنروسپی،یعنیقحبهبلهبرسد،خودشکامبههماوتا،دربوددیدهطویلهسوراخازکههمانطور
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مربوطمابهاینهانگوییددارد،سلطهرویشبسیارش،ایکیمخصوصاشدگی،هویتهمکهاستانسانیهر

. کندمیحملهشمابهداردشدگیهویتهمیکحتمانیست،خوبحالتانشمااگرنیست،

1388مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

سو فتادسو فتادسو، زن از یکسو، زن از یککرسی از یککرسی از یکدم نزد، در حال آن زن جان بداددم نزد، در حال آن زن جان بداد

سو،یکازهمزنوسویکازکرسیبنابراینداد،دستازراجانشدمدربنابراینبکشد،نفسنتوانستدیگر

بهریزد،میهمبهماچیزهمهسو،یکازهمماخودرود،میبینازمامقامرود،میبینازقدرتایددیدهشما

بودند،هویتهمچیزيیکبااند؟شدهطورياینکسانیچهبیاوریدیاد

مرد او و برد جان ریب الْـمنُونمرد او و برد جان ریب الْـمنُونخانه پر ز خون شد، زن نگونخانه پر ز خون شد، زن نگونصحنِ صحنِ 

زندگیخانهصحنشد،خونازپرخانهآنشد،خونازپرخانهصحنگویدمیالمنون،ریباینبهکنیدتوجه

وقتیکهناگوارحوادثبنابراین.شدنگونآنبود،شدههویتهمکهکسیآنو،خانوادگیچهفردي،چهماست،

رازنآنجاننیست،ماسربرخداسایهوکنندمیادارهرامازندگیهاشدگیهویتهمکند،میکارذهنیمن

ماسربرخداسایهیعنی،نیستزندهماحضوربعداینکهصورتیدرکهاستناگواريحوادثالمنونریبگرفت،

اینوآوردمیوجودبهالمنونریبقضاکهشمابدانید،مهمبسیار،استقرآنآیهو.افتدمیاتفاقحتمانیست،

:گویدمیبشود،مشخصاینبخوانمهمشعر

1145مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقلِ کلی ایمن از ریب الْمنونعقلِ کلی ایمن از ریب الْمنونعقلِ جزوي گاه چیره گه نگونعقلِ جزوي گاه چیره گه نگون

هاموقعبعضی،استموفق،استپیروزهاموقعبعضیشدگیها،هویتهمعقلذهنی،منعقلیعنیجزويعقل

ناگوارحوادثازایمنزندگیخردکلی،عقلاما،استبیرونعالمدرسرنگونیوموفقیتاینولی،استسرنگون

مختلف،چیزهايباهویتیمهممااگرکهاستاینمعنیش،استمهمبسیار؟استچیمعنیش،استزندگی

میعینکآنبرحسبراجهانماوکنندمیاشغالشدیداًمرکزمان را خاتون،اینمثلآنهاازبعضیمخصوصا

بهفکریکازشود،میقطعحضوربعدشود،میسازماندهیآنهاحوشوحولرفتارهایمانفکرهایمان،وبینیم

.گرددمیهویتیمهمشدیداًآنباکهچیزهمینمحوراطرافمافکرهايتماموپریممیدیگرفکریک
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حوادثیعنی،آردمیبوجودالمنونریبشخصیچنینبرايآوردمیوجودبهراحوادثکهالهیقانونقضا

وقتیکهحوادثی.نیستماسربرزندگیسایهکهحالیدر،آورندمیوجودبهشدگیهاهویتهمکهناگواري

موقعبعضیذهنی،منعقلگویدمیهمینبراي.بینیممیجزويعقلبافقطدهیم،میدستازرادرونبینش

بازرافضالحظههرشمااگریعنیناگوار،حوادثازایمنزندگیخردامانگون،هاموقعبعضی،استچیرهها

آورد،میآیهاینازداد،نخواهدرخشمابهناگوارحوادثبیاید،زندگیخردبگذاریدکنید،

کنید،نگاه30آیهطورسوره

30، آیه )52(قرآن کریم، سوره طور

أَم یقُولُونَ شَاعرٌ نَتَرَبّص بِه ریب الْمنُونِ

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

ناگوارحوادثگفتندبودند،پوشاندهرازندگیوبودندشدههویتهمکهکسانیآن،استرسولحضرتدرمورد

کسیبرايناگوارحوادثپسافتاد،اتفاقآنهاخودبرايولی.نیفتاداتفاقکه،افتادخواهداتفاقایشانبراي

.استذهنیچیزهايباشدههویتهمشخصآنکه،افتدمیهمحتماًوافتدمیاتفاق

1391مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در چنین ننگی مکن جان را فديدر چنین ننگی مکن جان را فدينُبینُبیتو عذاب الْخزْيِ بشنو از تو عذاب الْخزْيِ بشنو از 

.را از قرآن کریم بشنو، تا جان خود را در چنین رسوائی و ننگی قربانی نکنی» عذابِ خواري « تو 

هرگویدمیآورد،میالمنونریبهمیندنبال،استالمنونریبجزوهماینخاري،عذابیعنیالخزيعذاب

بسازد،مردمذهندرعالیذهنیتصویریکوکندمیمطرحوکندبزرگخیلی راخودشخواهدمیکهکسی

یعنینبی.چشاندمیاوبهمدتیازپسراذلیلیوخارياینعذابوکندمیخارراذهنیمناینخداحتما

یکدرو.شدخواهدکوچکحتماکند،بزرگراخودشکسیهرکه،بخوانراآیهاینتوقرآنازگویدمیقرآن،

صادقهاانسانبیشترمورددرخاتونکارکه،خاتونآنبهکندمیاشارهنکن،فداراجانترسواییوننگیچنین

.نکنیقربانیننگیورسواییچنیندرراخودجانتابشنوکریمقرآنازراخاريعذابتوبله.است

بهها؟کیبهبچشانیم،آنهابهراخاريعذابآینههرگویدمیشما،ببینیدهاآیهایندرراخاريعذابایناما

. نشوندیاريایشانوترستکنندهخوارآخرتعذابالبتهودنیااینزندگانیدرهویتندهمکهکسانی
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: گویدمی98آیهیونسسورهاستهمدیگرجايیک،استواضح

98، آیه )10(قرآن کریم، سوره یونس

ی الْحیاةِ الدّنْیا ومتَّعنَاهم کَانَت قَرْیۀٌ آمنَت فَنَفَعها إِیمانُها إِلَّا قَوم یونُس لَمّا آمنُوا کَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزْيِ ففَلَولَا

حینٍٰ◌ إِلَى

قوم یونس که چون ایمان داد ایمان نیاوردند مگر اى به هنگامى که ایمانشان سودشان مىچرا مردم هیچ قریه

.آوردند عذاب ذلت در دنیا را از آنان برداشتیم و تا هنگامى که اجلشان فرا رسید از زندگى برخوردارشان کردیم

کههنگامیتاوچیزهاستباهویتهمکهکسیبراي،استدنیاایندرخاريعذاباین،استهمیناین

.کردیمشانبرخوردارزندگیازرسیدفراعجلشان

تر استتر استزیرِ او بودن از آن ننگینزیرِ او بودن از آن ننگیندانکه این نَفسِ بهیمی، نَر خر استدانکه این نَفسِ بهیمی، نَر خر است

هویتهمیعنیبودنذهنیمنزیربنابراینکنیم،میراصحبتشکهاستنرخرهمانحیوانی،نفساینکهبدان

.استترننگینهمخانمآنکارازیاو.استترننگینهمبودنخرازبودننفسسلطهزیروچیزهاباشدن

تو حقیقت دان که مثلِ آن زنیتو حقیقت دان که مثلِ آن زنیدر ره نفس ار بمیري در منیدر ره نفس ار بمیري در منی

راهدردادن،نشانکردنعملوکردنفکردرراآنآثاروداشتنذهنیمنخودبینی،داشتن،منیعنیمنی

دیگراینهای،هستخاتونآنمثلکهباشمطمئنتوبمیري،داشتنمندراصراردراگرذهنی،منکارهاياجراي

.استساده

زآنکه صورت ها کند بر وفقِ خُوزآنکه صورت ها کند بر وفقِ خُونَفسِ ما را صورت خر بِدهد اونَفسِ ما را صورت خر بِدهد او

درخدایعنیاوکهگویدمی.عادتیاخومطابقیعنیگوییممیوِفقفارسیدرکهشدنسازگاریعنیوفقبله

چیجنسازاالنیعنیراصورتهاکهاینبرايو،کندمیگرجلوهحیوانیاخربصورترامانفسلحظهاین

چیزيیکباشدگیهویتهمجنسازاگر.داردخویمانبهبستگیشویم؟میبلندصورتیچهبههستیم؟

ازصورتایندرفقط،استحضورمادرمرکزهستیم،حضورجنسازاگرو.هستیمحیوانجنسازحتماًهستیم،

همجنسازاگرهستیم،جنسآنازما،استجنسیهرازمامرکزپس.هستیمانسانو،هستیمخداجنس

اینبکنیدسوالاستممکناالنشما،داریمهمحیوانیخوي،داریمحیوانینفسماچیزهاست،باشدگیهویت
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را؟هااینکنیممیچیبرايکنیممیخرابکاريهمهاینکنیم،نمیرحمکشیم،میدهیم،میشکنجهماکههمه

.بدریموبشویمبلندحیوانبصورتلحطهاینکهکندمیایجابماذهنیمنخويکهاینبرايگویدمیدارد

اهللا اهللا از تنِ چون خر گریزاهللا اهللا از تنِ چون خر گریزاین بود اظهارِ سرّ در رستخیزاین بود اظهارِ سرّ در رستخیز

معنی،شودمیاظهارشرّسمطابقانسانقیامتروزدرگویندمیکهاین:گویدمیکن،فراربگریز،یعنیگریز

اَهللاَهللا.شويمیبلنداینمطابق،استجنسیهرازمرکزت،هستیجنسیهرازلحظهاینکهستاایناش

نکنقبولیعنی،کنیاجتنابکاراینازبایدشدهجورهریعنی،موالناگویدمیاَهللاآهللاوقتی،خدابهراتویعنی

.کنفرارخرمثلذهنیمنایناز،گریزخرچونتنازاهللاهللا.باشیاینطوري

ز عارز عار''نار اولینار اولی: : کافران گفتندکافران گفتندکافران را بیم کرد ایزد ز نارکافران را بیم کرد ایزد ز نار

اینکهلوو،شودنمیخمذهنیمناینکهیعنیعار:کهبگویدخواهدمیاین.بگیریمیادماکهاستمهمعاراین

معذرتآیدمیعارمانمانبچۀپیشکنیممیاشتباهما.داردعارذهنیمنهرو.بپرسدکسیازداندنمی

ماندوستپیش،آیدمیعارمانکارمندمانپیش،بخواهیممعذرتآیدمیعارمانهمسرمانپیش،بخواهیم

وزنیممیزیرشوکنیممیپنهانوشویممیکوچکگوییممی،آیدمیعارمانمردمپیش،آیدمیعارمان

گویدمیو.استعارهمهاینها.بیندازیمدیگرانگردنکهکنندمیکمکدیگرانیا،اندازیممیدیگرانگردن

ولیآتشدربسوزیم،بکشیمدردحاضریمماکهاندگفتهکافراناما.باشیدعارمواظبکهگفتهکافرانبهخدا

.کنیمنمیقبولراراهنمایانحرف.کنیمنمیقبولراپیغمبرانحرفیعنیکلّیبطور.کنیمنمیقبولراعار

.کنیمنمیقبولراموالناحرف

کهکسیواقعاًولی.کنندمیاشتباهکهکننداقرارکهنگذاردعارشانولیبشنوندرابرنامهاینکسانیبساچه

اشتباهتواندمیاستالخطاجایزانسان.استچندممرتبۀاشتباهاین،بشودمرتکبدوبارهونکنداقراررااشتباه

.کنداعالمهمهمهبهوکنددرستو،کندقبولرااشتباهاتشکردهاشتباهفهمیدکهمحضیبهکهبشرطی،بکند

،کنیمنمیکوچک،رویمنمیعاربارزیرولیبسوزیمحاضریمما،عارزاولینار،گفتندکافران:گویدمیولی

.شویمنمیخمراخودمان
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نی، آن نار اصلِ عارهاستنی، آن نار اصلِ عارهاست: : گفتگفت

چو این ناري که این زن را بکاستچو این ناري که این زن را بکاستهمهم

،کشیدمیداریدکهاستدرديوآتشهماناشریشه،اصلشداریدشماکهعاريایننه: گفتگویدمیخدا

شودنمیخمآدم.بشویدخم،بکنیددرمانیکبیاییدراعاراینشما،شودمیعاراینسببکهاستدردآن

مانیستیمحاضرمااینکه؟آیدمیکجاازقضاوت،قضاوتومقاومتهمینخود،کندنمیبازرافضاچرا،دیگر

.دانیممیکنیممیفکر.بگذریمآنهااز،هستندمنزلوحیآنهاکنیممیفکروشدیمهویتهمکهباورهایی

استممکنچطور.دانیممیماگفتیمهمهمهبهو،دانیممیماکهشدهتلقیناینمابهکهآنجاستازعاراین

نمیمنبگویدبیایدآن،باشدباالمقامشاگرمخصوصاً،اندکردهقبولهمهمهودانممیمنگفتههمهبهآدم

گویدمیراهمیندارد.شودمیزنده،میردنمیآدمولی.نگویدراآنبمیرداستحاضر،نداردامکاناصالً.دانم

بینازرازنکهآتشییادرداینمثلدرستگویدمی.داردزیاديالعادهفوقتربیتیوآثاراصالحیاینها،دیگر

.بردبینازیعنی،کردکمیعنیبکاست،بکاسترازناینکهنارياینچوهم،برد

بگرفت لقمه مرگ بدبگرفت لقمه مرگ بددر گلودر گلولقمه اندازه نخورد از حرصِ خَودلقمه اندازه نخورد از حرصِ خَود

کهاياندازهبهخواهدمیبستهرادروداردشدگیهویتهمکهکسیهریابانوایننخورداندازهلقمهگویدمی

خفهگرفتراگلویشبدمرگلقمۀبنابراین.نخورداندازهلقمه،کنداستفادهشدگیهویتهماینازاستممکن

همبیشترچیهرکهبدانیمو،داریمنگهرااندازه،شویممیهمهویتهمماوقتیکهاستمهمچقدر.کرد

.اندازیممیخطربهداریمرافردآنزندگیحتّی،رامانزندگی،راخودمانداریم،شویممیهویت

گرچه باشد لقمه حلوا و خَبیصگرچه باشد لقمه حلوا و خَبیصلقمه اندازه خور اي مرد حریصلقمه اندازه خور اي مرد حریص

انساناي،حریصمرداي،بخوراندازهلقمۀگویدمی.کننددرستروغنوخرماباکهحلوایییعنیخبیص

،باشدخبیص،باشدحلوا،باشدشیرینخیلیلقمهاینکهگرچه،استانسانهانیستمرداینجادرمرد،حریص

از،آیدمیخوشتخیلیهمسرتاز،آیدمیخوشتخیلیپولازتوکهگرچه،باشدخوشایندخیلیکهگرچه

.بخوراندازه،آیدمیخوشتخیلیباورهایتاز،آیدمیخوشتخیلیبدنتاز،آیدمیخوشتخیلیقدرت
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بخوانبخوانرحمانرحمانهین ز قرآن سورةهین ز قرآن سورةحق تعالی داد میزان را زبانحق تعالی داد میزان را زبان

اینمن.بخوانرارحمنسورةقرآنازبروتوو،ترازوستهزباناینودادهزبانترازوبهمتعالخداوندکهگویدمی

میبازانساندروندرکهاستفضاییاینترازویامیزان.ستاایناشمعنیولی،خوانممیبرایتانراهاسوره

ماکهگرفتیمیادموالناازما.بشودبازفضاگذارندنمیهستندشدگیهویتهمیناینکهزمانیتاولی،شود

زمینۀدرو،کنیممیکمرااشاندازه،کنیممیکمرااشاندازههیرااینها،داریمشدگیهویتهماستدرست

مانهیکلاز،کنیمنمیتعریفمانبچۀازیم،کنمیکوچکمنهیهاشدگیهویتهماینبعنوانشدنبلند

.کنیمنمیتعریفمانخانوادةاز،کنیمنمیتعریفماندانشاز،کنیمنمیتعریف

میکوچکذهنیمندرنتیجه،کنارگذاریممیراآنها،مردمازگرفتیممیکردیتحاالتابرایشکهچیزيهراز

درونآسمانمیزان.استمیزاناین،خداهمهستیدشماهمکهدرونفضاي،شودمیبازدرونفضاياین،شود

قرآنازبروتوکهگویدمیهمینبراي،نگردیدترازودنبالیدرونشما.نیستبیندربیروندرترازویی،است

:ستااین.بخوانرارحمنسورة

9و 8و 7، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

)7(والسّماء رفَعها ووضَع الْمیزَانَ

.آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد

اینگویدمی.استترازوکهاستآسماناینکهبرايداردترازوبهربطیچهآسمانکنیدسوالاستممکنشما

ازحتّیکهوقتیواستخوبچقدرچیزيچهازکهکنندهمیزانعاملآنو.خدا؟کی.کردبازرادرونآسمان

ترازوماهمۀیعنی.نهادبناگویدمی،بگذردحدازگذاردنمیآسمانآن،کنیممیاستفادهشدگیهویتهم

،بودیمشدگیهویتهمدنبالهمیشهاینکهبراي،ندادهنشانمابهراخودشهنوزترازوولی،دروندرداریم

.کنیدمیتوجه.بدهدنشانشمابهخداراترازوو،کنیدبازدروندرراآسمانبایدشما

)8(أَلَّا تَطْغَوا فی الْمیزَانِ

.تا در ترازو تجاوز مکنید

قانونگفتیدشما.ببندیدرادرشفعالًکنیدشیشهتويرادیواینبودگفتهمابهقبالًگفتهمابهجالبیچیزموالنا

ازدیواگر.بیایدبیرونشیشهازدیومانگذاریمنمیو،شویممیمتعهداساسیقانونبهو،نویسیدمیاساسی
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خودشترازو،شودمیبازدرونآسماناین،بردارندسرمانازدستهاشدگیهویتهماین،نیایدبیرونشیشه

همما؟نیستیمهاچیما،مانیستیمهاچیکهشناسیممیداریمیواشیواشمایعنی.دهدمینشانمابهرا

طرفخرباماببخشیدکهافتدمییادماناالن،مامرکزآیندمیآنهاموقعهرو،نیستیمهاشدگیهویت

.ترسیممی،رامابکُشداستممکن،هستیم

نشانترازواینچیهرگفته،گفتهچیخداپس،گیردمییادچیزهاخیلیقصهاینازآدمگویممیهمینبراي

اگر،بشودبازآسماناین،شماستکنندةمتعادلودهندهتشخیصعاملکه،شدهبازآسمانترازوي،دهدمی

دهدمیشاديمابهنقدبهدستآسماناینکهبراي.گذاردنمیآسماناین،کشدمیراماشدگیهویتهم

میمامرکزاالنکهچیزيآنازکهنداریماحتیاجما.دهدمیبزرگی،دهدمیامنیتحس،دهدمیآرامش

بریزیمبهمراترازو.هستیمکیمابگوییم،بگیریمشادي،بگیریمامنیتحس،بگیریمهویتبرویم،بشودخواهد

هماینازبیشترچیهرکهبگوییدآییدنمیشما،دیگرنیستندهاشدگیهویتهمترازو،هستترازونتیجهدر

:گویدمیکندمیهمبعديبیتبهاشارهموالناو،بهترهاشدگیهویت

)9(وأَقیموا الْوزنَ بِالْقسط ولَا تُخْسرُوا الْمیزَانَ

.نادرستی مکنیدکردن را به عدالت رعایت کنید و هیچ در میزانوزن

،قدرتوزن،خانهوزن،پولوزن،همسروزن،بچهوزن.بسنجیدتانزندگیدرراچیزيهروزنکنیدسعییعنی

خدائیتو،گیردمینمرهصدمنمرکزدرپولاینکهبگوییددشونمی،بسنجیددرست،دانشوزن،مقاموزن

اشمعنی.نیستترازواین،شودنمیچیزينهمچو،پنجونودپول،گیردمیپنجمنخدائیتیا،صفرهممن

.گرفتهاختیاردرراشماچیزهمهشدگیهویتهمآنکهاینست

هروزن،هستیدحضوربهمجهزدیگراالنشما.خواندیمهمماکهبخوانیدرااینهارحمنسورةازبرویدگفتپس

ولی،دارمدوستراامبچهبودن،بودنمبامناستامبچۀ،زندگیتاندردانیدمیراچیزيهرارزش،راچیزي

بچهنه،استآنطوريامبچه،استاینطوريامبچهگویممینشینممیلحظههریعنی،نیستمنافتخاراسباب

،هستیوصلزندگیبهخودتریشۀباتو،هستیدیگريانسانیکتو،استدیگريانسانیکبچه،نیستیتو

.خودشریشۀباهمآن

نمیهمآنو،کندزندگیآنگذارينمیتوهمو،بچسبیدذهنیمنباکنیدقطعراهاریشهشماهاشودنمی

بایعنی،کنیمزندگیماگذاردنمیهماو،کندزندگینگذاریمماراکسیهریاراچیزيهر،کنیزندگیتوگذارد
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،کنیمزندگیماگذارندمیآنهانه،کنندزندگیآنهاگذاریممینه،بشویمهویتهمانسانمخصوصاًماکسیهر

گوییممی،دهدمینشانمابهبیرونجهاندرراارزششچیزيهرخدانهایتبیهوشیاريبا.شدهتباهزندگی

.باشندمنمرکزتوانندنمیاینهاازهیچکدامولی،خواهممیپولمن،خواهممیخانهمن،دارمهمسرمنبله

اینهام،کنمینگاهاینهابهناظربعنواناینکهبراي،بینممیزندگیدررااینهاارزشرااینهاسنگینیمیزانمن

.اندآفلهمهاینها،اندجسم

میناراحتشماوقتیچندکندفوتناکردهخداي،ناکردهخدايهمتانبچۀکهبینیدمیباشدآنطورياگر

،نیستیدهویتهماوجسمباایدزندهخدابهشماچون،آییدمیدرغمازدیگرولیه،ماسه،ماهدو،یکماهشوید

بایداینجااینبگویی،بگیريهویتاوازو،آنجابرويلحظههرکهنیستشمامرکزدراوذهنیتصویراوجسم

.حالهربه،کندمیخالیخداراشمامرکز؟شدخالیمنمرکزچرا؟رفتچرا،باشد

آز و حرص آمد تو را خَصمِ مضلآز و حرص آمد تو را خَصمِ مضلهین ز حرصِ خویش میزان را مهِلهین ز حرصِ خویش میزان را مهِل

،گفتمابهقرآنآیهآنکهمیزانیاینشدگیهویتهمشهوتوخودتبخاطرگویدمیایناستمهمخیلی

.دیگراستواضح،استکنندهگمراهدشمنیکشهوتوحرصوطمعوآزاینکهبراي،نگذارزمینرااین

حرص مپرَست اي فُجلّ ابنِ الْفُجلحرص مپرَست اي فُجلّ ابنِ الْفُجلحرص، جوید کُل، بر آید او ز کُلحرص، جوید کُل، بر آید او ز کُل

حرص:گویدمی.اصالتبدون،حضوربدونوشخصیتبیآدمیعنیالفُجلابنِفُجلوتربیاتربچهیعنیفُجل

.آیدنمیگیرشهیچیوخواهدمیراهمهحریصآدماستجالب.آیدنمیگیرشهیچیوخواهدمیراهمه

یعنیزادهذهنیمنازذهنیمنیعنیزادهتربچهتربچۀ،مغزبیاي،تربچهاي،نکنپرستشراحرصتوبنابراین

.بزرگتوهین

کردي اي خاتون تو اُستا را به راهکردي اي خاتون تو اُستا را به راهآهآه: : گفتگفتشد و میشد و میآن کنیزك میآن کنیزك می

اي:کهگفت،بکندکارچهخواهدمیخانمکهدانستمیهمکنیز،فرستادسیاهنخوددنبالراکنیزکهدیدید

.بکنیکارچهکهبگیريیادمنازتوانستیمییعنی،کرديراهبهرااستادتومنخاتون

جاهالنه جان بخواهی باختنجاهالنه جان بخواهی باختناستاد خواهی ساختناستاد خواهی ساختنکارِ بیکارِ بی

،برسیحضوربهخواهیمیموالنابدونتو.گویدمیمابهموالنارااینها،بکنیخواهیمیاستادبدونراکارتو



# Programگنج حضور745برنامه شماره 745

61: صفحه

برايرامحیطماوقتی،کنمیادآوريدوباره.بدهیدستازراجانتجاهالنهوناشیانهوکورکورانهخواهیمی

،استادبدونرویممیپیشاستمقدورکهآنجاتاو،بینیممیمناسبشدگیهویتهمیکبیشترچههرارضاي

.نکن،راکارایننکنیدگفتمی،بودموالنا،بوداستاد

چیزقانونشایدهمین،نرسیدهحضوربهکهکسیمعموالًکنندهتنظیمعاملیک،دادهیادمابهراکدوآنقبالً

کهکندمیشکرراخداحافظبقول،استخاتوندستزیر،نداردقدرتکهاستآدمیکنیزكاینو،باشدخوبی

ذهنیمنکه،ندارندقدرتیاپولیاامکاناینقدرهاآدمازخیلی.بدهدآزاررامردمکه،نداردآزاريمردمزور

یککهشودمیمساعدمحیطیکدفعهکهکسییکولی،کنندشکربایدلحاظایناز.کنداذیترادیگرانشان

.دهدمیدستازراجانشجاهالنه،برسانداوجبهاعلیدرجۀبهراشدگیهویتهم

ننگت آمد که بپرسی حالِ دام؟ننگت آمد که بپرسی حالِ دام؟اي ز من دزدیده علمی ناتماماي ز من دزدیده علمی ناتمام

مابهداردخودشزبانازخودشموالنا.نیستبلدچیزهاییهمچونکنیزكولی،گویدمیکنیزكزبانازرااینها

اسمچون،آیدمیننگشو،دزدیدهبزرگانازموالناازراناتمامعلمیکهگویدمیکسیبهدارد.دهدمییاد

نیمهو،بپرسیمماگذاردنمیاینکهبراي،نرویداسماینزیرموقعهیچکهاستخوبچه.اوستروياستادي

عارتتوگویدمی،گویدمیکنیزكزبانبهظاهراً، ناتمامعلمیدزدیدهمنزاي،مانیممیناقصهمیشهماکاره

؟کنیمیراکاراینجوريچهخرباتو،استجوريچهخراینحالکهبپرسیآمد

هم نیفتادي رسن در گردنشهم نیفتادي رسن در گردنشهم بچیدي دانه مرغ از خرمنشهم بچیدي دانه مرغ از خرمنش

ایننعماتازحالهربهتوانیممیهممایعنی،جهاناینخرمنازبخورددانهتوانستمیمرغهم:کهگویدمی

اینکهبدونیا،دهندمییادبزرگانکه،مختصريدرجۀیکبهشویممیهویتهم،هماگر،کنیماستفادهجهان

ولی،بخوریمراهانعمتجهانازتوانیممیمایعنی.افتادنمیگردنشطنابیعنیرسنهمو،بشویمهویتهم

.بیفتدمانگردنشدگیهویتهمآنطنابکهنشویمهویتهم

آدم،استنازكخیلیطناباستموقعیک،مانگردنافتدمیطناب،شدیمهویتهمکههمینکهبینیدمی

رامانزندگیاینقدر،شدیمهویتهممااینقدر،استکلفتطنابایناینقدراستموقعیک.کندپارهتواندمی

جداچیزاینازیا،بشومجدامنآدماینازکهکنیممیکاريهرکه،کردیمبناشکستهدیوارهمیناساسبر
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هویتهمآنباراخودمکشیدهطولهامدتاینکهبراي،شودنمیبینممی،بشومجداموقعیتایناز،بشوم

.مرکزمبگذارمراآنو،بکنم

دانه کمتر خور، مکن چندین رفُودانه کمتر خور، مکن چندین رفُو

چون کُلُوا خواندي بخوان ال تَسرِفُواچون کُلُوا خواندي بخوان ال تَسرِفُوا

اگر امرِ کُلُوا را خوانده اي، نهیِ ال تَسرِفُوا .خود را با خوردن رفو مکناز حظوظ نفسانی کمتر استفاده کن، و جسم 

را نیز بخوان

خورکمتردانه،نخورهیچی،نخوراینکهنه.نشوهویتهمیعنینخوراصالًدانهیعنیخورکمتردانهمخوردانه

دهیمیدستازراچیزيیکیعنیرفو،نکنرفواینقدر.نشوهویتهموبخوریا،بشوکمترهویتهمیعنی

چسبانیمیدیگريیکیفرداشديجداامروزاگر،بوديدوستآقایاخانماینبا،چسبانیمیآنجايچیزیک

ذهنیمنیکهاانسانکردنجایگزینیعنیreplacement:  گویندمیروانشناسان،آنجاراآنذهنیتصویر

این،استاینجادیگریکیرفتیتو،چسبانندمیآنجاراچیزيیکفوراًکندمیزندگیکهراچیزيیکدارند

.استدرستشتلفّظرفواستکردنرفو

از،گویدمیبخوانرانکناسرافیعنیهمراالتُسرِفُوادنبالشبخورکهخوانیمیراآیهاینوقتیگویدمی

کنیممیتعمیرمرتّبما. نکنرفوخوردنباراخودجسمونشوهویتهمیعنی،کناستفادهکمترنفسانیحظوظ

هویتهمبا،یکیکردنکوچکبا،کردنبدگوییبا،کردنغیبتبا.کردنتعمیریعنیکردنرفو،راذهنیمن

راچیزتاچهاربعد،دهیممیدستازراچیزيیکیعنیخوریممیضربهجایییکاز،بیشترچیزهايباشدن

میهمهکهاستايآیهاین،بخواننیزهمراالتُسرِفُوانهیايخواندهرابخوریعنیکُلُواامراگر.کنیممیاضافه

:گویدمی،دانیم

31، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

إِنَّه لَا یحبّ الْمسرِفینۚ◌ یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد وکُلُوا واشْرَبوا ولَا تُسرِفُوا 

و بخورید و بیاشامید ولى اسراف . اى آدمیزادگان، به هنگام نماز در هر عبادتگاهی جامه هاي خود را بپوشید

.داردمکنید، که خدا اسراف کاران را دوست نمى

دارد،انسانکهنتیزیتنها،استزینتصحبتزینت،وبپوشیدیعنیذُوا خُقسمتاینواستمهماولشقسمت
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دادهخداکههمان؟استچیزيچهزینتشتنها،استهایششدگیهویتهمنهاست،تنشنهاست،لباسنه

راخدانهایتبیاین،راحضورزینتاین،راحضورلباساینتوآدمبنیاي: گویدمیپس.استحضورشاست

.خوانیمینمازکهجاهر

نمازکهمسجديهردرولی.باشیمحضوردربایدمالحظههر،خوانیممینمازمالحظههر؟خوانیممینمازکجا

توگذاردنمیکهاستهمین،استتعادل،استموازنهعاملهمینو،کنآویزانخودتازرازینتاینخوانیمی

حدازبیشاینکهبدونشويمیبرخوردارجهانازیعنیآشامی،میوخوريمیتوکهاستهمینبکنی،اسراف

برايچرا؟شدي،هویتهمکهشويمیمتوجهشديهویتهماگرو،چیزيبابشويهویتهمیعنیجلوبروي

.استشماباهمیشهزندگیخردایندورن،هوشیارياینباشد،حضورکهکنندهمتعادلعاملایناینکه

علم و قناعت، والسّالمعلم و قناعت، والسّالماین کند این کند تا خوري دانه، نیفتی تو به دامتا خوري دانه، نیفتی تو به دام

؟کندمیچیرااین. نیافتیايدانهچیزيدامبههمبشويبرخوردارهم،نیافتیدامبهوبخوريجهاناینازتو

قولبهعلماین.والسالمقناعتوباشیزندهزندگیخردبهبایدکند،میایزديدانش،کندمیعلمراکاراین

متوجه،باشیمزندهماحضوربهیعنیباشدعلمآنو،جهانیآنهمواستجهانیایندانشوفرهنگهمموالنا

هویتهمهمبازبلکهنیست،نشدنبرخوردارواقعاجاایندرقناعت.استخوبیچیزهمقناعتکهشویممی

میبالفاصله،شودمیداردماتوجهبینیممی،بیرونیچیزسويبهشویممیکشیدهماچههریعنی،استنشدن

کهعبارتیبهویم،شونمیکشیدهکهداردریشهآنقدر،مادردارریشهآناینکهبراي.نه:گوییممی،ترسیم

.نداریمهماحتیاجی

میتوجهدهند،میتاییدمابهآنهااینکهبراي؟شویممیکشیدهبیرونیچیزهايسويبهماچرااینکهبراي

میحظّییکدنبال؟گشتمیچیزيچهدنبالقصهدرخاتوناین،دهندمیشدگیارضاءحسآنهادهند،

آمدعارشکنیزازرا،آنازبرخورداريعلمولی.بمیردخواستنمیواقعاکه،بمیردکهخواستنمیمتنهاگشت،

قدرتنقدرایندارد،بیروندرشدگیهویتهمنقدرایکهاستانسانیشایدکنیزو.دانستمیکنیز. بپرسد

. داردوجوداشزندگیدرهمیشهکنندهمتعادلعاملکنندهپرهیزعاملبنابراین. بگذردحديیکازکهندارد

،دوبارهاستموالناهايگیريهانتیجهاینحاال
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جاهالن محروم مانده در نَدمجاهالن محروم مانده در نَدمنعمت از دنیا خورد عاقل، نه غمنعمت از دنیا خورد عاقل، نه غم

غمکهبینیمی.ماندندمحرومپشیمانیدرجاهالناما،غمنهخوردمینعمتدنیاازخردمندعاقلِآدمگویدمی

نیکساختارهايوامیدوسروروشاديواست،ذهنیمنهمراههمیشهندموغم، پشیمانییعنیندم،نَدمو

وغموکاریممیپوكبادام،کنیممیرفتاروزنیممیحرفیشدگیهویتهمیکباموقعهر.استحضورهمراه

.داشتخواهیمپشیمانی

چون در افتد در گلوشان حبلِ دامچون در افتد در گلوشان حبلِ دام

دانه خوردن گشت بر جمله حرامدانه خوردن گشت بر جمله حرام

بابینیممینعمتیکهوقتیافتد؟میکی،افتدمیانسانیاافتدمیمرغگلويدردامریسمانِوقتیگویدمی

بینیمیموقعآنما،گردنافتدمیتلهریسمانِ:گویدمی،شویممیهویتهمهمینکه.شویممیهویتهمآن

همهبرايیعنی، حرامجملهبرگشتخوردندانه.گذردنمیخوشمابهچیزهااصالهستیمهویتهموقتیکه

آدمچسبد،نمیهمهانعمتآنخوردن،چسبدنمیچیزهاهستند،هویتهمدنیااینچیزهايباکههاییآدم

میرااشمزهخورندمیغذانهگفتم. کننداستفادهدرستتوانندنمیپولازهستندهویتهمپولباکههایی

هستند،ذهنشانتودوبارهروندمیمسافرتوقتی،کنندمیفکرچیزيبهراجعخورندمیغذاوقتی،چشند

می،شويمیهویتهموقتینتیجهدر،ندارندحسیهیچ،استمصنوعی،استپالستیکیچیزهاهمهاصال

.شودمیحرامتوبرمهآرامشوشادي،توگردنافتدمیدنیادامگوید

دانه چون زهرَست در دام، اَر چرَددانه چون زهرَست در دام، اَر چرَدمرغ اندر دام دانه کی خورد؟مرغ اندر دام دانه کی خورد؟

باهویتهمکهآنهاییهاانسانتمامبگویدخواهدمی،کهخوردنمیدانهکهافتدمیدامدرکهمرغگویدمی

افتدمیقفستويمرغوقتی.ماندمیزهرمثلدامدردانهنتیجه،درو،هستندجهانایندامتوهستنددنیا

مثلغذاوهستیماینطوريجهاندامدرهمما.بروددراولخواهدمی،خورداگر،بگیردستتدانهبیاییدشما

می،گذاشتهخداهمراقانوناینکهبگویدخواهدمیدیگرعبارتبه.خوریممیکهچههرما،بهماندمیزهر

کنبامن،دهدمیجانتوبهمندمو،بیرونبیابگیرتصمیمشود،میزهرزندگیهمهآنجابمانیماگر: گوید
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میمارزهرخوريمیآنجاکهچیزيهروگرنه،هستمتوآزاديدنبالاصال،کنممیآزادراتوقضاقانونوفیکون

.شود

همچو اندر دامِ دنیا، این عوامهمچو اندر دامِ دنیا، این عوامخورد دانه ز دامخورد دانه ز دامغافل میغافل میمرغِ مرغِ 

کهمرغی:گویدمی.هستندهویتهمدانندنمیولی،هستندهویتهمدنیاباکهمردمیعادي،مردمیعنیعوام،

همبازولی،هستنددنیادامدرکهعاديمردمعوام،اینمانندوخوردندانهبهکندمیشروعامددرباشدغافل

چراپرسندنمیولی.خورندمیهمبازولی،شودمیمارزهرو،آنهابهچسبدنمیدانهکهگرچه.خورندمیدانه

. شودمیزهر

بندبنداند از دانه خود را خُشکاند از دانه خود را خُشککردهکردهباز مرغانِ خَبیرِ هوشمندباز مرغانِ خَبیرِ هوشمند

ازباشید،شماهمینکهآگاهمرغان،هوشمندودانامرغاندوباره،خودداشتنبازکردن،پرهیزیعنیبندخشک

.نشوندهویتهموبخورندبایددانهکهدانندمیکنند،میپرهیزدانه

کاندرونِ دام، دانه زهرباستکاندرونِ دام، دانه زهرباست

کور آن مرغی که در فَخ دانه خواستکور آن مرغی که در فَخ دانه خواست

. گرددمیدانهدنبالدامتويدرکهمرغیسربرخاكیعنی،استزهرناكآشدانه،تلهیعنیدامدروندرکه

خارجداماینازکهاریمگذبراکوششمانتمامباید،هستیمدنیادامدرکههمانهاانسانماکهبگویدخواهدمی

.کنیمجمعدانهدام،توياینکهنه،بشویم

وآن ظریفان را به مجلس ها کشیدوآن ظریفان را به مجلس ها کشیدصاحبِ دام، ابلهان را سر بریدصاحبِ دام، ابلهان را سر برید

دردبهو،کنندمیجمعدانههمبازهستنددامدرکهآنهایی،بردبینازراابلهانگویدمی.خداستدامصاحب

همهاین،هستگرفتاريهمهاین،هستجنگهمهاین،کنندمیدردناكزندگیدانندنمیاند،کردهعادت

یکدرحاالاست؟خراباینقدرمنزندگیچهبراياست؟اینطوريچهبرايپرسیمنمیمااصال،هستقحطی

میشمااصال؟استخراباشزندگیاینقدرچرا،جوانیاوجدرواقعا،داردسال30،داردسال20کهانسانی

:گویدمیبیت؟شودمیمعتادرودمیچراجوانیاوجدرداردسال30داردسال20کهانسانیپرسید

را به مجلس ها کشیدرا به مجلس ها کشیدوآن ظریفان وآن ظریفان صاحبِ دام، ابلهان را سر بریدصاحبِ دام، ابلهان را سر برید
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.خدا؟کسیچهخودش،مهمانیمجلسبهبردراآنها،شدندبیدارموقعبهوبودندآگاهوخبیرمرغانکهآنهایی

زیر و زارزیر و زاروز ظریفان بانگ و نالۀوز ظریفان بانگ و نالۀآید به کارآید به کارکه از آنها گوشت میکه از آنها گوشت می

فهمیدندکهآنهایی،آگاهانوظریفانازو،خوردمیدردبهگوشتشانفقطناآگاهمرغانهمینازاینکهبراي

زاروزیرهاينالهوزندگیخردحضور،بانگاینصورتدر،باشیمآنهاجزوهمماشایدبشوند،هویتهمنباید

هزاربهراخودشخداکه،گذاشتندخداگذاشتند،زندگیاختیاردرراخودشانآنهایعنیآنها،طریقاززندگی

.کندبیانآنهاازگونه

دید خاتون را بِمرده زیرِ خردید خاتون را بِمرده زیرِ خرپس کنیزك آمد از اشکاف درپس کنیزك آمد از اشکاف در

مرده،خرزیرخاتونشرئیسش،کهدیدکرد،نگاهدرشکافازوآمدکنیزكپس

اي خاتونِ احمق این چه بود؟اي خاتونِ احمق این چه بود؟: : گفتگفت

گر تو را استاد خود نقشی نمودگر تو را استاد خود نقشی نمود

ازايتکهیکیعنیداد،نشاننقشییکتوبهاستاداگرکردي،توبودکاريچهاینمناحمقخاتوناي: گفت

نپرسیدي؟منازچطوربودي،ندیدهکهراهمهدیدي،راموضوع

!!اوستا ناگشته بگشادي دکان؟اوستا ناگشته بگشادي دکان؟ظاهرش دیدي، سرَش از تو نهانظاهرش دیدي، سرَش از تو نهان

دروندیدي،راآن،بودکنندهمتعادلعاملهمانبود،کدوهمانکهقضیهنیهمسرولی،دیديراقضیهظاهرتو

زبانازکهاستموالناحرفهايالبته،نیستکنیزكحرفهاياینها.کرديبازدکانبودي،نشدهداستاکهحالی

لفظاینبارزیرماازکدامهیچنگوئید،استادمنبهگفتمبندههمحاالتاکههمینطورکه،مابرايزند،میکنیزك

این.هستماستادنه،دارمدکاننهبندهجملهازیم،انکردهبازهمدکانوایمنگشتهاستادماکهنرویم،استادي

بگذاریدرامناصالهستم،ذهنجهانازآزاديسرآمدمنکهنیستایناشمعنیخوانیم،میکههمراقصه

.کنیممیسعیداریمماهمهبشمارید،خودتانمثلهممنکنیدلطفکنار،

آلت خر را مانند شیرینی و عسل لذت بخش دیدي، پس اي آزمند چه شد که آن کدو را ندیدي؟تو که 

وبودمرکزتکهراچیزيیکچطورتوکهگویدمییعنینیاوردم،را،خودشمنکهاستبیتیيترجمهاین 

.ندیديبله،آن،ازاستفادهعلموآنعواقبوآثاربهتوجهبدونبود،شدهمرکزش



# Programگنج حضور745برنامه شماره 745

67: صفحه

آن کدو پنهان بماندت از نظر؟آن کدو پنهان بماندت از نظر؟چو مستَغرَق شدي در عشقِ خرچو مستَغرَق شدي در عشقِ خریا یا 

حاال،.شدپنهاننظرتازکنندهمتعادلعاملآنوشدي،اتذهنیمنعشقیعنیشدي،خرعشقغرقتویا

دریاهستیم،آنهاعشقدرمستغرقآیاآنها،باشدنهویتهمبهیماکردهشروعماکههست،چیزهاییحقیقتا

.داردايدرجهیکشدگیهویتهماینکهداریمرظن

اوستادي برگرفتی شاد شاد؟اوستادي برگرفتی شاد شاد؟ظاهرِ صنعت بدیدي ز اوستادظاهرِ صنعت بدیدي ز اوستاد

.شدياستادکهکرديفکرشاد،شادبعدواینجا،دربود،کنیزكکهاستادازبدیديراصنعتظاهر

از ره مردان ندیده غیرِ صوفاز ره مردان ندیده غیرِ صوفُوقوفُوقوفاي بسا زراقِ گولِ بیاي بسا زراقِ گولِ بی

هراینوور،زّموگرحیلهبسیاریعنیقارزبرنامه،ایندرخواندم،همقبالکههستندمهمخیلیبیتتادواین

موالنا،مثلبزرگیمردانراهازواطالع،بیاحمقگرحیلههايذهنیمنگوید،میبسیارندچهاست،ذهنیمن

زند،میمثالراصوفیاندارداند،ندیدهچیزيصوفیانهپشمیلباسصوف،یاذهنلباسیاذهنیمناینازغیر

.ندارندحضوريهیچپوشند،میرالباساینفقطکه

از شَهان ناموخته جز گفت و الفاز شَهان ناموخته جز گفت و الفاي بسا شُوخان ز اندك احترافاي بسا شُوخان ز اندك احتراف

سوراخازموضوع،باهستندآشناذرهیکیعنیاحتراف،اندكسطحی،اطالعاتیکباکهگستاخان،بسیارندچه 

کامالرامطلبموالنامثلشاهانیازاینکهبدونخواهندمیند،اشدهشهوتیاینقدرولیند،ادیدهراچیزيیکدر

.ادعاوگفتاربهنداافتادهبگیرند،یاد

امامعیسیعیسی: : بر ابلهان کهبر ابلهان کهدمد دمد میمیامامهر یکی در کف عصا، که موسیهر یکی در کف عصا، که موسی

میهمینطوريکههستم،موسیمنکهاند،گرفتهعصایکشانکفدرکه،گویدمیابلهانها، ایناینازکدامهر

توجه.کنممیتانزندهاالنهمینو،هستمدمعیسیمنکهدهند،میگوشآنهابهکهآنهایی،ابلهانبهدمند

شمابرايپیر،انتخابوظیفهاند،شدهاستادشانذهنیمنیادارند،ذهنیمنکهگویدمیکسانیبهداردکنید

.کنیدانتخاباستادوپیرعنوانبهراموالناکهکردمپیشنهادبارهامنماند،میباقی

خیلیکههاییمکتباز،منکنمنمیغیبتکه،آدمهاییازشود،ببازتابخوانیدبخوانید،بخوانید،راابیاتابن

وروحتانوخودتانو کنید،پرهیزشما،دارندادعافقطهستند،درستاینهاکهنشدهثابتوهستندسطحی
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خودشانوخموپیچپرراههايبهاندازندمیراخودشانهاخیلی. استسادهموضوعایننریزید،بهمراذهنتان

اینبدهید،گوشبزرگانبهندهید،گوشدارند،راآدمهاکردنزندهادعايهستندهاخیلیکنند،میمریضرا

.گویدمیراهانیهمابیات

باز خواهد از تو، سنگ امتحانباز خواهد از تو، سنگ امتحانآه از آن روزي که صدقِ صادقانآه از آن روزي که صدقِ صادقان

تو،ازبیایدعارفییککهروزيآنازوايعارفان،یعنیهست،وارداصطالحبهانسانهايیعنیامتحانسنگ

بدهیم،پسامتحانتوانیمنمیماو.بدهپسامتحانگوییمیراستاگرگویدمیکند،طلبراصادقانصدق

دارم،موسیعصايمنوکنم،زندهراآدمهاتوانممیمنوهستم،دمعیسیمناینکهادعا،وزیادگفتارپس

.هستقدغن

این حریصان جمله کورانند و خُرساین حریصان جمله کورانند و خُرسآخر از استاد باقی را بپرسآخر از استاد باقی را بپرس

اینقدرموالنابابایدشمابپرس،رابقیهاستادازگویدمیهست،شایدهماحمقومنگمعنیبهالل،یعنیسرخُ

این:می گویدها،شدگیهویتهمازشدهخالیمرکزاینکهباشیدمطمئنتابپرسید،راباقیبپرسید،راباقی

.اللومنگوهستندکورهمههستند،حریصکهکسانی

صید گُرگانند این ابله رمهصید گُرگانند این ابله رمهجمله جستی، باز ماندي از همهجمله جستی، باز ماندي از همه

یعنیابله،رمهاینخواندیم،قبالکهاستبیتیهمانشبیهبازماندي،همهازبنابراینخواستی،میراهمهیعنی

گرگاینهاوداري،موسیعصايتوهستی،دمعسییتوکهافتندمیراهنفریکدنبالهمینذهنی،هايمن

جبرانقانونکند،نمیمطالعهکند،نمیتحقیقخودشکهکسیرمه،ابلهگذاردمیموالنارااسمشانو،هستند

منبیا: گویدمیکهرایکیحرفکندی مباور.شدخواهدگرگصید،استرمهابلهجزواینکند،نمیرعایترا

. نیستچیزيهمچونشو،زندهتوبزنمدستبدمم،

جسارتالبتهوخواندم،رازیباییاینبهقصهیکوراقرانهايآیهنویسیم،میراابیاتهمهاینمنچهبراي

هستیدسنیهردردارید،هموقتشماکنید،تحقیقبایدشماباشید،محققشمااینکهبرايببخشید،کردم،

آدمهاییسطحباشید،محققاگرشماباشند،محققتوانندمیشدند،نشستهبازجورهایییهکهآنهاییمخصوصا

گوید،میاینطوريقرآناین،کهگویدبببایدتواندنمیهمینطوريباال،بریدمیرازنندبحرفمی خواهند که

. بدهنشاننیست،چیزيهمچونداریم،رامداركاینماببینیدنه،کهگوئید،میشماگوید،میاینطوريموالنا
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قرآنآیهکدامچیزي،همچنینگفتهکجاببینم،منآنجابنویسراموالنابیتاینبگوئیدزند،میحرفکهکسی

هرتا،شویدنمیرمهابلهجزووشویدمیمحققشماصفحه،روينویسینمیچراشمازند،میحرفیهمچون

.دیگراست،همینطورحتمابگوئید،زندمیحرفیهرکسی

گشتی ترجمانگشتی ترجمانصورتی بشینده، صورتی بشینده، 

خبر از گفت خود، چون طوطیانخبر از گفت خود، چون طوطیانبیبی

هست،راهدوتاکردي،تقلیدشنیديراذهنیچیزیککنی،میتکرارراهمینوشنیدي،راحرفازصورتییک

وظیفهشما.استقدغنزندگیلحاظبهتقلید.کنیمیتقلیدیاکنی،میخلقراخودتفکرتولحظهایندر یا

بدانیدحداقلکردید،تقلیدیکیازاگر.بسازیدخودتانلحظهایندرراخودتانفکرتوانید،میکهآنجاتادارید

میآنجاستحضورچون کنی،میخلقخودتوقتیو.کنیدمیصحبتداریدوارطوطیاست،تقلیداینکه

دهنت،گذاردمیراحرفیکسییکگویی،میچهدانیی نم،گوییمیوارطوطیوقتیولیگویی،میچهدانی

.کنیمیتکرارهمتو
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