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2021مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

صبحدم شد، زود برخیز، اي جوان
رخت بربند و برس در کاروان

ايکاروان رفت و تو غافل خفته
در زیانی، در زیانی، در زیان

مکن در معصیتعمر را ضایع
بمانی جاودانتا تَر و تازه 

نفسِ شومت را بکُش کان دیوِ توست
تا ز جیبت سر برآرد حوریان

چون بکُشتی نفسِ شومت را یقین
پاي نه بر بامِ هفتم آسمان

ات مقبول شدچون نماز و روزه
پهلوانی، پهلوانی، پهلوان

پاك باش و خاك این درگاه باش
عاشقانکم کن در سماعِکبر

ن را منکريگر سماعِ عاشقا
گردي در قیامت با سگانحشْر

گر غالمِ شمسِ تبریزي شدي
نعره زن کَالحمد لَک یا مستَعان

.سپاس بر تو) فریاد رس(فریاد بزن اي یاري گر 
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز2021شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2021دیوان شمس، غزل شمارة مولوي، 

رخت بربند و برس در کاروانصبحدم شد، زود برخیز، اي جوان

امتدادهوشیاري،خدائیت،کهآمدهموقعی. بشویمبیدارذهنخوابازبایدکهاستموقعییعنیشددمصبح

شامعنیبرخیززود. بشودزندهخدایازندگیبهاست،هوشیاريخوابمرحلهآخریناینوباشدانسانکهخدا،

آنقدرکهنداشتهلزومیوشده،صبحاستوقتخیلی،کردهتلفوقتخیلیذهنشدرانسانکهاستاین

.بماندباقیذهنخوابدرانسانطوالنی

نباتبعدشدهجماد،وارداولخداامتدادیاهوشیاريکهدهدمینشانراهوشیاريتکاملکلیبطوربیتو

،استذهنخوابدرکهاستمدتهاوشدهذهنواردانساندرکرده،درستراانسانبعدشده،حیوانبعدشده،

فرداحاالبگوید،باشدزودباید،شنودمیراپیغاماینکهکسیهرو.استهاشدگیهویتهمخوابیعنی

درکهزندگیمقصودومنظورازاینکهبراي،بیندازدعقببهراکاراینتابتراشدبهانهو،شودمیچیببینیم

میانساندرخدایاانساندرهوشیاريیعنی.ماندمیعقبشدهاداکاروانلفظباوهوشیاريتکاملاینجا

.بشودبینهایتدوبارهوبشودخارجذهنمحدودیتازبایدهوشیاريو.بشودزندهخودشبهخواهد

بهکندمیاشارهشود،نمیپیرهوشیاريبلکهساله،سیسالهبیستسالهدهآدمیکاینکهنهیعنیجواناي

پیرماولی،شودمیپیرجسم،کردیمدرستراجسماینمادرمانشکمدرآمدیمکه،هوشیاريبعنوانمااینکه

و.هستجوانهمیشه،شودمیپیرنه،میردمینهزندگیو،هستیمزندگیجنسازمااینکهبراي،شویمنمی

تغییراتوزمانگذشتازراماتوجهخواهدمی،جوانگویدمیموالناوقتیوآن،بهخوردنمیهمجوانلفظ

بارها.نیستیمماجسماینبنابراین.بیاوردبیرونماجسمیبعدچهارتغییراتازکلیبطوروفکرتغییراتوجسم

داریم،جسمماکهاستدرستیعنی،استخدابینهایتخودشجسمانکار.جسمانکاربعالوهجسمیمماگفتیم

میرامااصلکه،داردمااصلبهفرعیحالتیکجسم،هستیمجسمواقعاًماکههستیماینمنکرلحظههرولی

.جوانايگوید

کاروانبهبپیونديبایدو،نیستیتوذهنیمنوجسماینکهبگیرتصمیمآگاهانهوقطعاًیعنی،بربندرخت

حالدرهوشیاريکهبینینمیمگریعنیکارواناند،شدهبیدارواند،شدهموضوعاینمتوجهکهانسانهایی
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کهپیغمبرانیمثلاند،کردهراکاراینقبالًايعدهیکو.بگذاردبایدذهنمرحلهیاذهناینازو،استتکامل

وعطارحافظ،فردوسی،موالنا،مثلخودمانبزرگانهمینیااولیاءگوییممیاینهابهاوقاتگاهییا،اندآمده

بگویدکندمینگاهبرنامهاینبهکهیکیاستممکنامااند،پیوستههوشیاريتکاملکاروانبهاینهاۀ هم،بقیه

مختصرمنبدهیداجاره،خوردمیدردچهبهاصالًو،شودمیدرستچجوريدروغینمنیاذهنیمناینکه

:بدهمتوضیح

ولی،استبینهایتواستبزرگابتدا،شودمیجهاناینواردهوشیاريبصورتآیدمیدنیابهکهايبچههر

میاداراايکلمهیکبرادرشوخواهرومادرشوپدرصوتیتارهايکهشودمیمتوجهکوتاهیمدتازپس

شودمیمتوجهو،کندتجسمذهنشتوياستفکرجنسازکهراکلمهاینکهداردرااستعداداینبچهو،کنند

صوتیتارهايبوسیلهداندنمیکهاینشود،میاداصوتیتارهايبوسیلهکلمهاینو،گویندمیراکلمهاینوقتی

آنیعنیاسمشکهشودمیمتوجهو.شودمیظاهرذهنشدرفکربصورتگویندمیکهايکلمههرشودمیادا

یکاست،محدودکهفکریکباکندمیمساوي،استبینهایتکهراخودشحالتایندربنابراین.استاوکلمه

.شودمیایجادصوتیتارهايبوسیله،استصوت

بهگویند،میمنوقتیمنمنمنگویندمیهمهبیندمیگیردمییادرامنکلمهکوتاهیمدتیکازپس

فکریکوشودمیاداصوتیتارهايبوسیلههمکلمهاین،استکلمهیکهماینبعد،کنندمیاشارهخودشان

دوهراسمشومنکهشودمیمتوجهوکندمیترکیبکند،میعجینهمبارافکرتادواینکوچکبچه.است

یالباسیاشیرشیشهمثالًمثل،استاومالکهاستچیزهایییککهشودمیمتوجهبالفاصلهبعد.استیکی

یا،گیردمییاددیگريايکلمه،ذهنشدربیندمیتصویربصورتدوبارهبعدرامادرشوپدرمادرش،وپدربعداً

. استمنمالآنواستجالبیالگوياینو،استفکرجنسازهمآنکه،گیردمییاددیگريعبارت

میارائهبه آن دوبارهفکربصورتکهراهاجسماالن،کردهترکیبهمباساختهرااسمشومنفکرقبالًپس

کندمیخودشمالکهراچیزيهرو.کندمیخودشمالمنمالفکریعنی،منمالعبارتباراآنها،شود

کهداریم،هوشیاريبعنوانراخاصیتاینماو،کندمیتزریقوجودحسوهویتحسآنبه،منمالبوسیله

کارایناسم،آندرکنیمگذاريسرمایهراوجودمانحسو،کنیمارائهخودمانرويفکربصورتراچیزيیک

.شدنهویتهمیاساختن،راهمانیعنیهمانیدناست،همانیدگی
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میهستیمدختراگرمانعروسکدانممیچهتوپمان،مان،بازياسبابمثالًابتدارازیادياجساممابنابراین

ترکیبازو،کنیممیتزریقهویتحساینهافکربهیعنی.شویممیهویتهماینهاباواستمامالاینهادانیم

یواشیواشو.هستیمآنکهکنیممیتصورماکهشودمیدرستفکريساختمانیک، شودمیدرستمناینها

همینمامنظور،منگوییممیوقتیماو،زدنحرفبهکندمیشروعفکريساختماناینمختلفهايجنبه

.استهاشدگیهویتهمهمینحرفهايازیکی،زنیممیحرفهموقتی،استفکريساختمان

میپیداخاصیارزش،کنندمیپیداخاصیاهمیتاینها،ماذهنیمنبهیامابهچسبدمیچیزهااینوقتیو

گریهبهکندمیشروع،کندمیگمراعروسکشدختربچهیکمثالًهستند،ماوجودازقسمتیاینکهبراي،کنند

راچیزهااینفهمدمیبچه،داردزیاديپولو،داردزیاديخیلیذاتیارزشیکعروسکایناینکهنهکردن،

قسمتیاینکهمثل،شودمیگموقتیو،شدهگذاريسرمایهآندروجودحساینکهبخاطرنه،کند،میمحاسبه

بزرگوقتیتدریجبهماراکاريسیستمهمین،دیدهآسیبوشدهکوچکوشده،گموشدهبریدهوجودشاز

همسرش،مثل،پولمثلدیگرچیزهايبا،باورهایشباشودمیهویتهمانسانبعدها،دهیممیادامه،شویممی

شخصی،اجتماعی،مختلفبازوهاياینمخصوصاًوموقعیتشیادانششمثلشغلش،مثلهایش،بچهمثل

خودمانبهفکربصورتگیریممیرا اینهایعنی،شویممیهویتهمآنهاباماکههستندچیزهاییاینهامذهبی،

.بکنیمبزرگترخواهیممیرااینو،ماشویممیاینوکنیم،میتزریقوجودحس،کنیممیارائه

خدائیتجنسازکهرودمییادمانام.کنیممیمقایسهدیگرانفکريبافتباکهاستفکريبافتاینهمینو

،فکریکشودمیکنیمجمعراهااینۀ هم،فکریکشدیم،محدودیتاینبهافتادیماالنوبودیمبینهایتبودیم

تویشوجودحسهممنیتهماینکهبرايذهنی؟منگوییممیچراذهنی،منیکیا،ذهنیتصویریکیا

همدیگربامردم،شدهاداصوتیتارهايبوسیله،شدهساختهفکرازکهچیزي.شدهساختهفکرازهم،هست

جهاناینواردخداامتدادبصورتکهبودیمبینهایتیهوشیاريهمانما.باشیمماتواندنمیاین،زنندمیحرف

.کندبیدارذهنیبافتاینازرامابعد،بسازدراذهنیبافتاینکهبودهاینزندگیمقصود،شدیم

باوقتیمثالًکهبعداً.رویممیفروفکرخواببهواقعدرشویممیفکرهااینجذبوشویممیهمانیدهماوقتی

اینها،دختريیاپسرينقشهمسري،یاشوهري،نقشپدري،نقشمثالًمثلنقش،شویممیهویتهممانقشها

هممااعمالآنباووظایفآنباو،کردهتعیینوظایفیجامعهنقشهااینازکدامهربرايکههستندهایینقش

،کنیکاربرويبایدپدريشماگویندمی،داریمخودمانازانتظاراتسريیکمامثالًآنهابراساس.هستیمهویت
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هویتهمهم،ما،بکنیدبایدشماگویندمیکهاستکارهاییخوباینهابیاوریددرپولباشید،داشتهبایدکار

.کنیممیبله،هستیم

داشتهانتظاراتکهکردهتعیینجامعههمسرمانازمثالًآوردمیبوجودانتظاراتهانقشاینحالعیندرولی

اینوقتی،دنشومیعملوفکرانگیزهانتظاراتاینوهمینطورهایماندوستازهمینطورهایمانبچهازباشیم،

با،کنیممیایجادکینه،شویممیخشمگینرنجیم،میمثالً،کنیممیایجاددردماشوندنمیبرآوردهانتظارات

جامعهکهنقشهاییکردنبازيکهبینیدمیپس.شوندمیبافتاینجزوهماینهاشویممیهویتهمهم،اینها

هاشدگیهویتهماینازهاییقسمتکردنگمیاماانتظاراتوهیممیخودمانبهخودمانیادهدمیمابه

.شودمیدردسبب

دستازایمچسباندهقبالًیاوالبته،رافکرشبچسبانیماینبهبیاوریمبدستبودهقرارکهراچیزيموقعهرو

واهیترسهاوهااضطرابوهانگرانیاینۀ هموترسیم،میشویم،مینگرانماشود،میایجاددرددهیممی

ءبقاابزاریکاینندارد،احتیاجیچیزهااینبهاصالً،خدابینهایتهستیمماکهچیزيآناینکهبراياست،

اینولی.کنیمتجربهراجداییماکهسازدمیاولرااینزندگیودهدمییادمابهراجداییحسو،است

بقابراي.هستهممضرنیستکافیتنهانه،نیستکافیاصالًخداواصلمانشناساییبرايذهنیمندستگاه

هویتهمکنفرضیابیاورم،درپولبایدبگذارم،خودمدهانرالقمهباید،هستمجدامنکه،خوردمیبدرد

انتظاراتاثردربشودایجاددرداگرولی،بداردواکارهاسريیکبهراآدمخودکاربطورتواندمینقشهاباشدگی

،شودمیزیادآنقدردردهاو،کندمیایجادمسألهاینبله،هستیمذهنیمناینمااینکهدر،کنیمافراطخیلیو

.نیستیاینتوکهبفهمدارد،پیغامیکدردهاکه

متوجهوبشوي،بیدارساختیخودتکهذهنیمندستگاهخواباینازتوشدهوقتکهگویدمیموالنااالن

تواینکهبراي،نکنتوجههمذهنیمناینتغییراتسیستمبهوکرديتأخیرخیلینیستی،اینتوکهنشدي

است،زشتصورتتنیست،مهمزیاد،شودمیسفیدموهایت،شودمیپیرتنتایناگر.هستیجوانهمیشه

دستگاهاینازاستکافیاینکهبراي.هستیجوانهمیشهشماچی،هررودمیبینازداردزیباییت،هستزیبا

.بینهایتاولیهاندازههماناست؟چقدراتاندازهبیرونبیاییاگر،بیرونبیاییفکري

هماناندازهبهخداکه،بشودزنده،بشودبیدارخودشبهمادرخداشدهوقتشاالنکهگویدمیبیتبنابراین

زمانیاز،شویممیبینهایتدوبارهوقتیبنابراینو.استبینهایت،بودیمامتدادشماچون،استمااولیهاندازه
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سپ،لحظهاینبهآییممیشویممیرهاما،استآیندهوگذشتهکهکندمیکارآندرفکريدستگاهکه

همخداو،هستیمجوانهمیشهماکهدهدمینشانابديلحظهاینوابدي،لحظهاینبااستمتناظربینهایت

هممانداردنظیرخداندارد،نظیرخدامثالًکهخوانیدمیشماقرآنمختلفهايآیهدر.هستجوانهمیشه

شکماز،استماتناینبلکه،نیستیمماشودمیزادهکهچیزيآنپس،شودنمیزادهخداونداریمنظیر

کهدهدمینشانهمهاینهابنابراینوبزائیم،راخدائیتتوانیمنمیهمماهم،زایدنمی.شویممیزادهمادرمان

اینپس.کرددرستجهانایندررامانظیرشودنمیوجههیچبهو،هستیمنیازبی،هستیمیکتاییجزوما

.نیستیممااست؟چیکردیمدرستماکهچیزي

ساختماناینتوي،کنیتعللاگر،استدرستموالناحرفایناینکهبهکندمیآگاهراشماصحبتهاهمینو

رختو.کرديگمراراهتو،نیستزندگیشرطاین،بشويگمدردهایتتويوکنیایجاددردوبمانیذهنی

اینمنظورتومن:گویدمیلحظههرکهذهنیساختاراینتوکهکندركبفهمیقینوقطعبطوریعنیبربند

.استآنهاانداختنوهاشدگیهویتهمشناختمعادلهمافتادنراهوبیفتراهپاشوبنابراینونیستی،است

هرو،کردياضافهخودتبهبرداشتیمن،مالفکربوسیلهکههمانهاییهستند؟هاچیهاشدگیهویتهم

کهکنیشناساییبایداست،تویشهنوز،کرديتزریقراوجودحسبه آن منمالگفتیبرداشتیهمراچیزي

کنممیراشناساییاینیکییکیوشدمهویتهمهمسرم،ام،بچهآدم،اینباور،دانمنمیپول،چیزاینبامن

:گویدمیچیبعداًببینیمحاالاست؟درست.اندازممیرااینهاو

در زیانی، در زیانی، در زیانايکاروان رفت و تو غافل خفته

غافالنه،توموالنا،مثلرفتندشدندموضوعاینمتوجهکهايعدهیک.استتکاملحالدرهوشیاريیعنی

ساختارهستی،فکريساختارآنکنیمیفکرهنوز،هاشدگیهویتهمهماندرايخفتهذهندربیخبرانه،

ماشدهساختهجهانایندرکهچیزيهر.شدهساختهجهاناینتويیعنیاست،حادثگفتیمقبالًفکري

مانیستیم،فکرهایمانولی،داریمرافکرهایمانمانیستیم،اینمابله،داریم؟راتناینمامثالًنیستیم،

کهکندفکرکسیاگرو.نیستیماینهاولیداریمرااینهاواضطرابوترسوخشممثلماندردهايهیجاناتمان،

.استغافلخیلیپساستاینها
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بگیرچیست،جریاناصالًنیستحالیتايخفتهذهندربیخردانهغافالنهتویعنیباشدخفتهقیداگرغافلپس

میظلمخداچرا؟بشو،خشمگینبکن،شکایت،بکنناله،بدهدستازراهایتشدگیهویتهمهی،آنجابخواب

راشناساییاینونشویممتوجهماهماگرو،بریزدبشودشناساییبایدفکريساختارایناجزايتمام.منبهکند

وبریزدبهم،بدهدزلزلهراساختاراینکهآوردمیپیشحوادثیقضا.کندمیقدروقضا،کندمیزندگی،نکنیم

نیافریدهراماخدایعنی. ببردپیشراهوشیاريکاروانخواهدمی،نشویدمتعجبشماکندمیراکاراینوقتی

بابشودکموزیادهیهمبعدبشویمهویتهمهم،باهاشکنیمدرستپولدالرهزارصدمثالًاینجابیاییمماکه

ایناصالًخدامنظور.، بعداً هم بمیریمبشویمخوشحال،بشویمخشمگینهمبعدوبشویمکموزیادماکموزیاد

.شودنمیچیزيهمچونکهبفهمیمتوانیممیما،استاحمقانهخیلیدیگر،نبوده

درزیانیدرزیانیدراینصورتدرکنیزندگیذهنیمنباکنیزندگیکورکورانهوخبرانهبیتواگرگویدمیو

که،بربخیزدذهنیمناینازکارهایش،اعمالشوفکرهایشو،استاشذهنیمنکندفکراگرکسییعنیزیان،

رودمیداردچیزيیکاینکهو،شدههویتهمباورهايهمانبراساسکند،قضاوتمرتبوبهتر،بیشترچههر

بینازوآفلچیزهايبهباشدداشتهاسراردوبارههمینطورو،کندجدلوبحثکند،ستیزهکند،مقاومت،رفتهیا

بههموزندمیضررخودشبههمآدماین،کندزیادراانباشتگیو،کندخودشمالراآنهاو،بچسبدرفتنی

یعنیزیان،درزیانیدرزیانیدرگویدمیهمبارسهدارید،راتجربهاینشماۀ همکنممیفکرمنو،دیگران

.نیستنفعتبهکارتهیچفکرتهیچاصالً

میمنگفته،همدینگفتهموالناتنهانهگفته،موالنارااینها؟کنیممیزندگیچجوريماکهشودمیباورتان

ذهنیتصویراینفهمیدیدکهاالن،کنیدنگاهرافکريساختارهمین،عقببکشید،کنیدتأملحتماًشماخواهم

یکباشدماذهنیمنکهذهنیتصویراینهايجنبهازیکیهملحظههرو،شودمیکموزیادهی،نیستیدشما

عجلهماو،بنددمیرافکردوبینفاصلهوپیچدمیماسردرکههمسرپشتفکرهاياینو،زندمیحرفی

فکراینجورببینیدشماو.نیستزندگیرسموراهاینواستآورزیاناینها،بپریمفکرآنبهفکراینازداریم

کاريزیاندرمایعنی.زدیدضرردیگرانبهچقدرشماوزدهضررچقدرشمابهکردنزندگیاینجوروکردن

خواهیممیبرویم؟کجاخواهیممیبله،زنیم؟میضررهممالینظرازآیا.دیگرانبههمخودمانبههمهستیم

بازدلمانمان،سینهبنابراین،بشویمتبدیلاولیهبینهایتآنبهلحظهایندربیرونبیاییمفکريساختارایناز

آیدمیآنجاکهفکرهاییموقعآن.استمجهزایزديخردبهاست،خردمندفضاآنوبینهایت،اندازهبهشودمی
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ضررجسمتبهیعنیچی؟یعنیزیانیدر.زندنمیضررجسممانبه،نیستآورزیانشودمیعملبهتبدیلو

هیجاناتت.شودنمیایجادزندگیخردبوسیلهنیستخالقهیچکداماینکهبراياست،خرابفکرهایتزنی،می

است،گناهاحساساست،خبطاست،نگرانیاست،اضطراباست،خشماست،ترسجنسازهیجاناتتاست،بد

.انسانبرايباشندمفیدکهنیستندهیجاناتیاینهاما،فکرومابدنبراياستآورزیاناینهااست،جدایی

درراجانبعدشمازنیم،میضررخودمانبهبعدمانچهارهردر،هستیمذهنیمناینتويکهزمانیتابنابراین

اینبایادادم،دستازراشدگیهویتهمایندادم،دستازرااینچرا؟شویممیپژمردههیما.بگیریدنظر

منکه،استشکافییکاینجابه آن نرسیدمتااینکهبراي،دارماسترس،رسمنمیبه آن شدمهویتهمچیز

همجانپسامپژمردهنتیجهدردارم؟استرسکنم؟چکاررسممیبه آن ماهیکازبعدچیزآن،هستماینجا

.اصالًزندگیازشدمقطعاینکهبرايکنم،نمیزندگیارتعاشهیچندارم

میمادهماچراکند،میقطعاستزندگی،استخداکهاصلمانازرامافکري،ساختماناینبگوییمهمرااین

یعنیاست،مادياالنمامرکزپس.مامرکزشودمیبالفاصله،شویممیهویتهمباهاشماکهچیهرو،شویم

بینیممیآنباکه،دهدمیدید،استمافکرانگیزه،استماعملانگیزه،دهدمیقدرتمابهکهمرکزيآن

.استماديمرکزایناینکهبراي،استعوضیهمهاستجهاناینتويمادیدهايعینک

ازومرکزمانبگذاریمراآنوبشویمهویتهمباوريیکباتوانیمنمیماباشیمداشتهماديمرکزکهنیامدیمما

دیگربعداًاست،قبولقابلکاراینخدابرايمدتییکبراي.استغلطاین،ببینیمراجهانهمهآنعینکپشت

میکههستهمقرآنهايآیهآیا.زیاندرزیانیدرزیانیدرآنازبیشترسالگی،دوازدهسالگیدهتامثالً،نه

همراهقرآنهايآیهباموالناهايگفتهوقتیکههستندبینندگانشماازخیلیزیان؟درزیانیدرزیانیدرگوید

.استزیانکاريدرآدمیکهآیهاینبلهپذیرید،میبهتر،شودمی

3و 2، آیه )103(قرآن کریم، سوره العصر

)٢(إِنَّ اْإلِْنَساَن لَفِي ُخْسرٍ 

.آدمى در زیانکاري استکه 

ْبرِ  الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ )٣(إِالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

مگر آنها که ایمان آوردند و کارهاى نیک کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر سفارش 

.کردند
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زیانکاريدراسکیموهافقط،باشدایناشجغرافیاییمکان،باشدایننژادش،باشدایندینشکهآدمیگویدنمی

هماینازقبلوزیانکاري،بهافتدمی،سازدمیذهنیمناولجهاناینبهآیدمیکهانسانیهرنه،هستند

اولبیتدرکهجوانبعنوانماکند،میاشارهجاودانگیبههمغزلدرو،لحظهاین،لحظهاینبهکندمیاشاره

جاودانهچیزيچه.هستکهالبتهنه؟یاهستجاودانهخداشمانظربهنه؟یاهستیمجاودانهآیا،هوشیاري،بود

مشخصاتازنظرصرفانسانهاهمهپس.استزیانکاريدراستجسممرکزشچونانسانولی.مافرمنیست؟

میاینجادرکه،باشندکردهتوجهمگرمگر،،هستندزیانکاريدررنگشانجسمشان،باورهایشانشان،ظاهري

،غروبازبعدغروب،ازقبلیابعدازظهرششپنجساختاینکهنهیعنیعصرلحظه،اینیعنیعصرعصر،گوید،

.اینبهکنتوجهیعنی.خوردمیقسمخداکهاستهمینبراي،استخداجنسازعصرنه،غروب،موقع

توجهیبودنشجاودانهبهبودنشجوانبهاصلشبهلحظهاین،باشدجسمیمرکزشباشدزیانکاريدرکهانسان

هاکیکردند،نیککارهايو،آوردندایمانکهآنهاییمگرگویدمی،استبديعینکعینکشاینکهبرايندارد،

گذاشتندیعنی،کردندنیککارهايیکتایی،فضايبهرفتندو،شدندخارجذهنیمنازکهآنهاییآوردند؟ایمان

میخدابسويکههستندیابودندکسانیاینهاوشدند،تسلیملحظهایندریعنی،عملشانبهبریزدزندگیخرد

خدابینهایتبهبرویم،برداریمدستذهنیمنازاینکهبهکنندمیتوصیه،کنندمیتشویقهمدیگرانو،روند

.نبینیدذهنیمنبا،استذهنیساختاراینازخارجکه

بهراچیزهامنمالفکرآنبابرداشتیمزمانطولدرمااینکهیعنی.خواهدمیصبرکاراینکهاندگفتهو

مخصوصاً،بردمیوقتآنهاشناسایی،کردیمتزریقوجودحسیاهویتحسبهشانکردماضافهخودمان

مپدراینپسرمثالًمنگوییممی،شویممیبزرگاینکهمحضبههستیم،هویتهمنقشهاباما،دردهاشناسایی

رنجم،میمنخري؟نمیچرخهسهچرا،کنندنمیاینکهمحضبه،استاینشانوظایفههستممادراینیا

هنوزنخردیده،برایشانچرخهسهپدرشان،استیادلشاناالن،استسالشانهفتاددیدیممنراکسانی.رنجیدم

،نیستندآنهافکريساختماناین،نیستندرنجشجنسازکه،فهمیدندمیاگراندازند،نمی،دارندرارنجشآن

هم،انداختندمیراچرخهسههمهستند،هویتهمچرخهسهبابوده،اینزندگیقصد،بیایندبیرونبایداینجااز

.رارنجشش

را،آیندهایتانخوشهمتانهايبدآیندهمراتانهايکینههمبیندازیدبایدراتانهايرنجشهمشماپس

هستیم،اینکنیممیفکراستمدتهاماکهچرا.رفتنخواهدبینازذهنیساختماناینوگرنهراتانتنفرهم
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بینیم،میغلطذهنتويرویممیبالفاصلههستند،درستهمهاینهاباباگوییممی،بینیممیدرستلحظهیک

بههمبزرگانوعارفانو.کنیدصبربایدشماهمینبراي،کنیممیپنبهبودیمکردهرشتهکههمراچیزيهمان

رهاراهااینپس،نیستیددردهااینشما،نیستیدذهنیمناینشماگویندمیشانهمه.کنندمیتوصیهصبر

اصالًکهمابهاستمسلطآنقدرماديمرکزایندیدعینکیا،نداریمصبریاچرا؟کنیم،رهاتوانیمنمیما.کنید

.گویندمیچینیستحالیمان

دردائماًذهنیمننامبهايگویندهیکوزیاندرزیانیددرهستیدزیاندرهستیدزیاندرشماگویندمیمابه

اگرشماچرا.فهمیمنمیکهمازیان؟کدام؟گویندهکدامذهنی؟منکدامگویندمیزند،میحرفشماسر

درسالیکطولدرببینیدواقعاًتواندمیکسیهرهستید،زیاندرکهبفهمیدتوانیدمیبدهیدگوشدرست

وخودکردنبزرگهمین،کارهایشدر،مجالسیدرکندبزرگوبیندازدجاراخودشخواستهمیحالیکه

،بشومبزرگمنبشودکوچکیکیهایش،گوییبد،هایشکردنغیبتوآمدنبرترودیگرانبهکردنمقایسه

هستند؟مادشمنمردمچرازده،لطمهبه آن چقدراینها

ماکنیمکوچکرااینهاخواستیممرتباینکهبراي؟هستیمدشمنشانچراهستیم،شاندشمنمااینکهبراي

کوچکرایکیشماچقدرهراصالً،نیستبشوبزرگاین،استذهنیمناینبفهمیکدفعهخوببشویم،بزرگ

میبزرگوشوي،میخوشمصنوعیبطورلحظهیکفقطتو،بشودکوچکاینتابگوییافترا،کنیغیبت،کنی

بینهایتآنبایدتو،خوردنمیتوبدردذرهیکشدنبزرگاینهستی،قطعزندگیازکهبفهمتوولی،شوي

است؟درستشد،نخواهددرستکارتنشديتا،بشوياولیه

تا تَر و تازه بمانی جاودانمکن در معصیتعمر را ضایع

گناهیامعصیتانگلیسیزباندریعنیشدن،هویتهمیعنیهمگناهگناه،یعنیشدنهویتهمیعنیمعصیت

بهخودشبهمادرخواهدمیزندگیلحظههر.نزنیهدفبهلحظههروبیندازيتیریعنیsinاست،sinکلمه

ذهنیمنبا،لحظهایندرکنیمزندگیکنیممیسعیمالحظههر،گذاریمنمیمابشودزندهخودشبینهایت

کنیمیتباهراعمرکنی،میتلفرازندگیتو:کهگویدمیموالنانتیجهدر،انیزبهرویممی،کنیممیزندگی

راکاراینتوکردن،زندگیخبرانهبیوناشیانهدرخواب،در،خودبهرساندنزیاندرها،شدگیهویتهمدر
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هاشدگیهویتهمکهآوردمیپیشاوضاعیمرتبزندگیکهبینیممی،راخودمانکنیمتماشاخوباگرونکن

.آوردمیبوجودقضاکهحوادثیبا،بشناساندمابهرا

.استتسلیماینو،کنیدمیبازرافضاشماو،آوردمیبوجودرالحظهاینحوادثقدروقضاگفتیمهمبارهاو

آنبهتبدیلذهنیمناینازماکهشودمیسبب،آوردمیبوجودقضاکهلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشایی

بستهکهاستمااصلشدهبازفضاياینکنیم،میبازفضا،حداقلخوردهیکبودیم،اولازکهبشویمهوشیاري

خودشبینهایتچیزیککنیدنگاهشما.شویممیهممنقبض،شویممیهویتهمآییممیماتاقبالً،استشده

واست،انرژيفورمیشنیکفکردانیدمی،استمحدودیتفکر،محدودیتکهفکر،یکباکندمیمساويرا

کهچیزيآن،شودمیاداانسانصوتیتارهايبوسیلهکهاستانرژيکوچکچیزیک،استانرژيفورماسیون

.هستیمکیمابدانیمبایدو،هستیمخداامتدادما،باشیمماتواندنمی،کندمیاداانسانصوتیتارهاي

همکهبدانبیاتوگویدمیپس.استکاريندانماینهاشدگیهویتهمدرکنیمضایعراعمربخواهیماگر

میتعیینهمراماجنسابديلحظهاینبرسی،جاودانهلحظهاینبهتابیندازوبشناسرااینهاوشديهویت

هویتهمشماوقتی،کندمیزندگیآیندهوگذشتهتوي،باشدماذهنیمنکهمافکريدستگاهاین،کند

لحظهاینبهلحظهایندرشویدمیجمع،شویدمیجمعد،شویمیجمعیواشیواش،اندازیدمیراهاشدگی

هویتهمما،نداردکهنگیتازهوترتازه،وتراستجوانهماناینومانید،میآگاهو،شویدمیآگاهابدي

ازمرگولحظههرولحظهایندرباشزندگیجنسازیعنیشویم،نمیکهنهماکهنهفکرهايبابدنمانبانشویم

.دیگرهاينسخههستهمدیگرجوریکبله، جاودانبمانیتازهوتَرتا. رودمیبینازمردنحس. رودمیبین

تا تَر و تازه بمانی جاودانمکن در معصیتعمر را ضایع

مرکزدرشدهگشودهفضايبهشتجِنان،کند،میاشارهشدهگشودهفضايبهشیکیپسبهشت،یعنیجِنان

هاشدگیهویتهموفکرهاازراخودشوشودمیبیدار،ذهنخواببهرودمیانسانوقتییعنیاست،انسان

این،شودمیبینهایتاستمطلقهوشیاري،نابهوشیاريکه،شدهکشیدهبیرونهوشیاريآنو،کشدمی

وگذشتهیعنیزمانازوابديلحظهاینبهآییممیما،شودمیبازبینهایتاینکهحالعیندرو.استجِنان

پدرتزدند؟تتککسالگیدهدرکهاستیادتگوییدمیآدمیهمچونیکبهشما،شویممیجمعآینده

بهشتدراست،زندهلحظهاینبهاست،یادشلحظهایناینکهبراي.نیستیادشآدماین،نهنخرید؟چرخهسه
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جِنانپس،رنجیدممنوپدرم،منبهکردظلمچقدرآره،استیادمچرخهسه.استجهنممشخصاتآنهااست،

ومکانکهبینیدمی.استمکانجِنانواستزمانیکی،ابديلحظهاینیعنیجاوداناست،شدهگشودهفضاي

اینجنساز،شویممیجاودانهما،شویممیتبدیلاوبینهایتبهکهحالعیندریعنی،شوندمییکیزمان

.ماندمیباقیحرفوصحبتحددرهااین،نریزدهاشدگیهویتهمکهزمانیتا،شویممیجاودانهلحظه

،گرفتاندازهشودنمیدوبارهذهنکشخطبوسیلههمراتبدیلاینالبته،شویدمیتبدیلروزبهروزشماولی

مالیوضعشود،میبهتراطرافمانمردم،محیطمانباروابطمانشود،میبهترمابیرونیاوضاعکهاستدرست

حضوراینبیرونیانعکاساینها،هاپیشرفتاینهمهمان،خانوادهباکنیمنمیدرستمسأله،شودمیبهترمان

اینبهبیایدکهکسیکهالبته. نیستندحضورآنهاولیببینیمتوانیممیماکهاستمامرکزگسترشاینو،است

وشود،میسیرابخداخرد،کلخردبوسیلههمهفکرهایشوبیروندرکارهایش،بشودبازدرونشوابديلحظه

الَمنونریباصطالحخواندیمقبلهفته.استبدشگونکهذهنیمنبرعکساین،استشگونخوشهمیشه

بهحالیکهدرافتد،میاتفاقزندگیبوسیلهناگوارحوادثشدگیهویتهماثردرگفتیمکهناگوار،حوادثیعنی

.مازندگیبهآیدمیمبارکی،یمنیخوش،شگونیخوششودمیبازمرکزمانکهتدریج

نفسِ شومت را بکُش کان دیوِ توست

تا ز جیبت سر برآرد حوریان

بداتفاقاتحتماًیعنیبدشگونیعنیشوم.بردبکارراشومیاصطالحببینید،استذهنیمنهمانشومنفس

کهباشیدنداشتهانتظار،بماندذهنیمنجنسازمرکزتاناگر،بکنیدراتانسعیشمااینکهولوافتاد،خواهد

ایننکنیدفکر،شویدمیشوهروزنیاشویدمیدوست،شویدمیآشنایکیباشما.بیفتدبرایتانخوباتفاقات

هر.استشوم،شدهساختهچجوريدادمتوضیحکههمان،ماذهنیمنایناینکهبراي،شدخواهدشکوفارابطه

نگهرااینشمااینکهبراياست؟اینطوريچرا.آمدخواهدبوجودبديیک،کندمیعملیهرکندمیفکري

.استشومنفسهمینهماشکالاین،داریداشکالکهبفهمیدباالخرهندارید،

توکهبدان،نیستیخشمتتوکهبدانبینداز،رااینهایکییکیوکنشناسایییعنیبکش،بکشرااینگویدمی

تو،منمال:نامبهذهنیالگويیکباکهبدان،نیستیباورهااینباشدگیهویتهمکهبدان،نیستیترست

اینکنیمیفکرکرديخودتمالکهموقعیآناز،کرديخودتمالوگرفتیآنواینازراباورهابرداشتی
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هر:گوییمی.کنیمیعملهمآنمطابقو،مرکزتگذاشتیوگرفتییکیازراباورایننه،استمنزلوحی

دیو،مادیو.ایناستتودیواینکهبرايبکشرااین:گویدمی،باهاشدارمدعوامننکندعملاینمطابقکهکس

مرکزدیدعینکنگذاردکهچیزيهراینکهبرايچرا؟.استشیطاننمایندهماذهنیمن،باشدشیطانتواندمی

است،شیطانیشدگیهویتهمپس. استشیطانیآنباشدحضور،باشدهوشیاري،باشدخدا،باشدخدائیتما

مرکزتآیدمیآن،منمالبدهیوجودحسبه آن یعنی،بشويهویتهمچیزيبااینکهمحضبهاینکهبراي

.نیستدرستکاراینبفهمیتوتا.شودمیشوم،شودمی

.آیدمیفرشتهرودمیبیروندیووقتیحافظقولبه.کنبیرونرادیواینبکشراشومتنفساینتوگویدمی

بیرونسرحوریان،استشمادلاست،شمامرکزمنظور،یقههمینیعنیجِیب،توجِیباز،تومرکزاینازتا

ازمنظور:گویدمی،کندمیمعنیموالنا،هستندچشمسیهزنانمعنیلحاظازکهاستدرستحوریان.بیاورند

راهاست،زندگیلطافتاست،زندگیعشقاست،زندگیخالقیتاست،زندگیبرکتبلکه،نیستندزنهاحوریان

حوریان؟اینآیندنمیبیرونچرا.مرکزتازکجا؟ازاست،زندگیخرداست،زندگیابتکاراست،زندگیحل

.گذاردنمیاستمرکزتکهشومتنفساینکهبراي

اینداریم؟نگهبایدراانتظاراتمانداري؟نگهبایدراهاشدگیهویتهمداري؟نگهبایدهمبازراشومنفسخوب

نهیا،بشویمهویتهماینداریمنگهبایدرااینها،کنندمیدیکتهمابهمادروپدرمثلمانهاينقشکهوظایفی

مقابلدر.بدهیمانجامرامانوظایفلطافتوعشقیوعشقزمینهیکدرشدهبازفضاوقتیعشقیزمینهدر

یعنیچیست؟عشقیزمینه.باشدعشقیزمینهاینبایدهمیشهمانمادروپدرمان،دوستمقابلدرمان،بچه

دهد،میانجامزمینههمان،دهمنمیانجاممنراکارها،دهممیانجامهمراکارهااینزندگیبهشدمزندهمن

هویتهمآنهابامناینصورتدر،خیزدبرمیذهنیمناینازاگرولی.خیزدمیبرآنجاازعملشوفکرش

نخواهدراضیمقابلطرفآنخورد،خواهدبهمامرابطه،هستمزیاندراست،منضرربهاستبدشگون،هستم

ازهمزندگیآید،میزندگیطرفاز،آیدمیآنورازدارمالزممنکهچیزهاییآنیعنی.بودخواهمگرفتارشد،

کندارتعاشمنمرکز،بیفتدبکارمنآنتنتابریزمراهاشدگیهویتهماینبایدمنفرستد،میمنمرکزیقطر

.بشودخالیفضايوقتیکند؟میارتعاشکی.زندگیبا

***قسمت اول پایان *** 
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پاي نه بر بامِ هفتم آسمانچون بکُشتی نفسِ شومت را یقین

کشتنو.بکشرااینکهکندمیتأکیدوشوم،گویدمیدوبارراذهنیمنببینید،شتیکُراشومتنفسوقتی

باید،بکشیدخواهیدمیشماراذهنیمنیانفساینازچیزياگر.استنفسشناساییدانیدمیشمانفس

نمیخوشبختیخواهید،نمیزندگیازشیقینوقطعبطورشماو،داریدرااینکهبپذیریدوکنیدشناسایی

مییادمانپولمانماموقعهرپولتان،مثلمثالًهستم،کیمنبگوگوییدنمیبه آن ،خواهیدنمیهویتخواهید،

،هستماینازبرتر،دیگریکیباکنیممیمقایسهبالفاصلهبعد،استخوبچقدربهبهبهدارمپولآنقدر،افتد

هروکرد،زیادترششودمیبهتربیشترچههرالگويبارااینچجوريو.استذهنیمناین،هستمآنازبرتر

. آوردمیشومیفکرهااینشوم،میبزرگترمنبشودزیادترچه

همباهاشجهانایندرتوانیممیماکهچیزيهریعنی،استماديچیزهايۀ همنمایندهآسمانهفتاینو

راخاکیانکاینراآببیاَخترهفت، بردرمراآسمانهفت: گویدمیکهاستآسمانهفتاینزیربشویمهویت

اثرانسانهازندگیرويکهبودندمعتقدقدیمآسماندرکهاخترتاهفتاینیاآسمانهفتاینیعنی. کُشندمی

ذهنیمنایناگردارد،امکاناینکهگویدمی،چیزهابااستماهايشدگیهویتهمهمانآثارشو، گذارندمی

حاالاست؟درست.شدخواهیخالص،بکشندراتوتوانندمیکهچیزهاییۀ همجاذبهنیروياز،کنیمتالشیرا

:گویدمیاینطوريدیگرجاي

1559دفتر دوم، آیه مولوي، مثنوي،

بگذرد که ال اُحبّ االفلینچون خلیل از آسمانِ هفتمین

انسانی است که شاید در ،دانید بنا به ادبیات ماخلیل می.ما هم می گذریم،می گوید مانند خلیل از آسمان هفتم

یعنی اولین کسی است که فهمیده است من ذهنی .ناحیه خاورمیانه اولین کسی است که حضور را شناخته است

خواست قربانی فرزندش را می.بتها همین هم هویت شدگی ها بودند.و در نتیجه مثال بتها را شکسته است.نیست

فهمیده است که از .فرزندش همین بهترین هم هویت شدگی اش است،کند که در بین مسلمانان عید قربان است

کشتن فرزند نیست بلکه می گوید ،آن نماد.ها،نه اینکه واقعا بکشد.باید دست برداردبهترین هم هویت شدگی

.فرزند آدم است،یکی از مهمترین هم هویت شدگی ها بطور طبیعی
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یعنی موالنا توضیح داد که هم هویت شدگی بیش از حد ،قبل ما در داستان خاتون و کنیزك توضیح دادیمۀ و هفت

آیا هم هویت شدگی با فرزند اگر خیلی خیلی زیاد باشد می تواند ،مثال هم زدیمو .بکشدمی تواند انسان را

.البته که می تواند؟زندگی یک مادر را تباه کند

شما ،یا خداي ناکرده فوت می کند،شما بیچاره می شوید،رود و دیگر با شما حرف نمی زندمثال فرزندتان می

من آفلین یا چیز هاي :براي اینکه او گفته است.پس خلیل توانسته است از آسمان هفتم بگذرد.بیچاره می شوید

.همین من ذهنی ماست،جا بدهیمو چیز گذرا که ما می توانیم همۀ چیزهاي گذرا را در این،گذرا را دوست ندارم

.بنابراین اجزاش هم نیست.من ذهنیش نیست،پس ایشان فهمیده است

،مثل انسان هاي دیگر،مثل پول،یعنی من افول کنندگان یعنی چیزهایی را که می گذرند،حب االفلینپس ال ا

پس قسمت ي شان ارتباط برقرار کنم،هوشیاربا اگر بخواهیم،چون جسم انسان هاي دیگر افول می کند

.ارتباط برقرار می کند،ي او که آفل نیستهوشیاري من که آفل نیست با قسمت هوشیار

دانیم که این آفلین ما هر دو تاي ما می.شودیعنی من به زندگی مرتعش می شوم و او هم به زندگی مرتعش می

چرا اینقدر کشمکش و قدرت در خانواده است براي اینکه زن و .آن موقع دعوا بین ما نمی شود دیگر.نیستیم

به فکرها تبدیل،دیکته می کند یک سري فکرها راو باورها و نقش ها ،هستندشوهر و بچه ها با باورها هم هویت

.عمل می شود

در حالتی که ارتعاش ،من کنترل می کنم.و یکی می گوید من رئیس هستم و آن یکی می گوید من رئیس هستم

شوهري که این هر زن و،سلطه یعنی تو مال من هستی،سلطه بد است،کنترل بد است.به زندگی کنترل ندارد

بچه هاي ما .ما نمی توانیم انسان دیگري را تصرف کنیم،تمام شد دیگر،که تو مال من هستیادعا را داشته باشد

تا اینها ،فقط ما آنجا هستیم به عنوان پدر و مادر در زمینۀ عشقی وظایف مان را انجام بدهیم،هم مال ما نیستند

.از زندگی آنها هم بهره می بریم،که از جنس زندگی هستیمدر حالی ،و در عین حال،بزرگ بشوند

؟بچه چه فایده دارد،اگر عشق نباشد.این است که لذت بخش و شادي بخش است.یعنی تبادل عشقی می کنیم

وقتی از .پس از جنس آفلین هستیم،ما هم جسم هستیم و بچه هم جسم است.به صورت یک جسم مال ما است

دوباره می .یعنی از همۀ آفلین می گذرد.پس آسمان هفتم کسی می گذرد.عشق نیست،جنس آفلین هستیم

:گوید که
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جز مر آنرا کو ز شهوت باز شداین جهانِ تَن، غلط اَنداز شد

چون عینک .هم هویت شدگیها درست شده است،جهانی که بر اساس این دنیا درست شده است،یعنی من ذهنی

،همیشه ما را به اشتباه می اندازد،به چشم مرکز ما زده است،هانه این چشم.بدي به چشم مرکز ما زده است

کسی را به اشتباه نمی اندازد که از شهوت هم هویت ،یعنی دنیا و هم هویت شدگی ها،کسی به اشتباه نمی افتد

یک روزي ،چطور بچه را ما از شیر باز می کنیم،یعنی از هیچ هم هویت شدگی شیر نخواهد،شدگی باز شده باشد

.شما بند ناف جهان را می برید و می گویید که من دیگر از جهان چیزي نمی خواهم

،تشخیص دادم که خوشی این جهان،خواهممعنی اش این است که من غذاي آن وري می؟معنی اش چی هست

اینها هیچ کدام غذاي خوبی ،قدردانی مردم،توجه مردم،دست زدن مردم،بارك اهللا گفتن مردم،تائید مردم

خوشی می بارك اهللا مردم،آفرین مردم،اگر هم هویت شدگی داشته باشیم با دانشم.اینها شهوت است،نیست

.هیچی،اگر نباشم چه فایده اي دارد،آورد براي من

شما به خودتان نگاه کنید ببینید جهان شما را به اشتباه .دشنام ده،ه بستاید تو راهر ک،براي همین می گوید که

براي اینکه هر کسی ،اشکالی ندارد هم هویت باشیم.می اندازد یا نمی اندازد اگر می اندازد شما هم هویت هستید

،خواهد باشدر کسی میخواهد همی،می خواهد پیامبر باشد،هرکسی.به این جهان می آید هم هویت می شود

پس بنابراین یک آدم .می گوید مسیح در گهواره به حضور رسیده است.منتها بعضی ها زمانشان کوتاه است

هفتاد ساله به حضور ،چهل ساله به حضور می رسد،بیست ساله به حضور می رسد،هشت ساله به حضور می رسد

یعنی ،و امروز موالنا گفت که صبحدم است.بستگی دارد که هر کسی چقدر توجه می کند به این موضوع.می رسد

.باید پی ببرد،و باید پی ببرد.هر انسانی می تواند به این موضوع پی ببرد

فتیم که چقدر بارها گ.دارد بقاي ما را تهدید می کند.در زیان،در زیانی،در زیانی:و این ادامۀ من ذهنی که گفت

درست ،کدام عقل اینها را جمع کرده است،اصال براي چه اینها را جمع کرده ایم،ما ابزارهاي کشتار همگانی داریم

خالق ،خردمند می شود،خرد زندگی می آید،است که انسان وقتی به حضور زنده می شود شعور زندگی می آید

بی شعور هم ،من ذهنی را رهبر خودش می کند،هویت می شودولی با من ذهنی که هم.موالنا می شود،می شود

.می آید بمب می سازد.می شود
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پس ،بعد بیاندازید مثال یک میلیون نفر را یکجا بکشید،من فکر نمی کنم خدا گفته است شما بروید بمب بسازید

به این موضوع که چیزي را االن ما بیدار می شویم.،غلط دیدن به وسیلۀ شهوت هم هویت شدگی صورت می گیرد

نه من که ،انتظار زندگی.از آدمها صفر است،من انتظارم از اجسام،من نمی خواهم،که از هم هویت شدگی می آید

ولی از آن آدم ،این انتظار نیست،دهم باید هشت ساعت کار کند به اندازه مزدي که می گیردبه یکی پول می

:بله این هم می گوید.زندگی در درون تو است،نخواهید که به شما زندگی بدهد

426مولوي، مثنوي، دفتر اول، آیه 

ال اُحبّ االفلین گو چون خلیلاندرین وادي مرو بی این دلیل

که موالنا راهنماي ،باید یک راهنما داشته باشی،یعنی در این وادي ذهن که می خواهی از خواب بیدار بشوي

پس بنابراین دلیل یا راهنما باید .نباید ما راه برویم،دلیل در اینجا به معنی راهنما است،بدون راهنما.خوبی است

،و شما مثل خلیل از چیزهاي آفل نپرسید چه کار کنم،انسانی باشد که به حضور زنده شده،از جنس حضور باشد

این کار را کردیم و االن آگاه می شویم به این وقتی آنها را مرکزمان قرار می دهیم و همۀ ما ؟کی می پرسیم

.االن می گوییم،نگفتیم،م آفلین رایعنی دوست ندار،ال احب االفلینموضوع که ما 

به خاطر چیزي که فکرم به من نشان می دهد من ،شما می گویید به خاطر چیز مادي من غمگین نخواهم شد

من ،یعنی چیزي را که فکرم به من ارائه می کند، ال احب االفلین یعنی این،همین دیگر.خشمگین نخواهم شد

چون شادي ،حتی خوشحال نخواهم شد.مضطرب نخواهم شد،نگران نخواهم شد،برایش خشمگین نخواهم شد

شما اگر به خاطر بوجود آمدن یک چیز مادي که با آن هم هویت بشوید خوشحال .من از یک جایی دیگر می آید

دلیل می ،پس شما نمی توانید راهنمایی از موالنا بگیرید.از دست دادن آن هم باید غمگین بشویدبراي،شویدب

اطراف اتفاق این هر لحظه می تواند فضاي گشوده شده باشد که از فضا گشایی شمایعنی راهنما،تواند هر لحظه

.این هم آیه اش است،بله.لحظه بوجود می آید

باید خود غزل را ،ن اینها را وسط غزل می خوانم ولی شما پس از اینکه غزل را خوب فهمیدیددرست است که م

و نمی دانم از همۀ بیت ،با توجه به درك عمیقی که از خلیل،تا این غزل باز بشود،تکرار کنید،بخوانید،بخوانید

فضا گشوده ،خودش را به شما نشان بدهد،مرتب بخوانید که این انرژي در شما بوجود بیاید،هاي غزل پیدا کردید

هر دفعه که این غزل را می .ذهن را ساکت می کند،براي اینکه خواندن این غزل ها یک مراقبه است.بشود
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هر چه بیشترشما حس می کنید که از .شودخوانید اهمیت این چیز ها در ذهن ما و نیروي جاذبه آنها کمتر می

:آیه می گوید،بله.اذبه چیز هاي بیرونی و قدرت جذب آنها کمتر می شودج،جنس فضاي گشوده شده هستید

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

ا أََفلَ َقالَ َال أُِحبُّ اْآلفِلِینَ  َذا َربِّي ۖ َفَلمَّ ا َجنَّ َعلَْیِھ اللَّْیلُ َرأَٰى َكْوَكًبا ۖ َقالَ َھٰ َفَلمَّ

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

.دوست ندارم

ستاره اي دید این ستاره همین ،چون شب او را فرو گرفت یعنی وقتی ما هم هویت شدیم با چیزها و تاریک شد

وقتی این که ما همه مان اینطوري هستیم .یعنی این خداي من است،گفت این است پروردگار من.من ذهنی است

براي اینکه چیزهایی که دوست داریم و با آنها هم ؟چرا درخشید،این بافت ذهنی را درست کردیم و درخشید،را

پس می ،تو استهمه اش آن،اسباب بازي من،توپ من،سه چرخه من:بعنوان بچه،هویت هستیم آنجاست

همه مان این را گفتیم، تا اینجا مساوي و ما،گفت این خداي من است،همه اش چیز هاي خوبی است،درخشد

وقتی فرو شد یعنی وقتی افول کرد و اگر هر چیزي را که ما با آنها هم ،ولی ایشان یک جور دیگر شد.هستیم

شما با هر چیزي که هم هویت هستید از .ویواش یواش می بینیم که از بین می رود.گذرا است،هویت هستیم

.یواش یواش مستهلک می شوده موضوع داردخواهید دید ک.جنس فکر است

با وجود اینکه افول می کند ما :ولی ما این را نگفتیم ما گفتیم.فرو شوندگان را دوست ندارم:وقتی فرو شد گفت

ما هنوز با تصویر ذهنی او ،یک کسی ده سال است رفته یا مرده است،می چسبیم و نمی گذاریم افول کند

،اینها همه ذهن است؟می بینمبمیرم و بروم آنجا،االن می شود دید؟واقعا او زنده است:طرف می پرسد،هستیم

پس من ،روشن است،شما با این فکرها به حضور نخواهید رسید،اینها همه آفلین هستند،اینها همه ذهن است

ت که مرکز من درست اس،درست است که جاذبه دارد،درست است که می درخشد:خلیل گفت،ذهنی درخشید

نه :ولی بیشینۀ انسانها گفتند،این خداي من نیست،ولی چون دارد تغییر می کند و از بین می رود،است االن

.و هنوز او را می پرستند.خداي ما همین من ذهنی است

وانست و می تهر چیزي که مربوط به چیزهاي آفل بود،نمادهاي بیرونی،بنابراین خلیل تمام بت هاي بیرونیو

پس ما موقعی که دوست خدا می ،خلیل یعنی دوست خدا،و اسمش هم جالب است.همه را شکست.مرکز بشود

.بله،شویم قبال بت ها را شکسته ایم
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پهلوانی، پهلوانی، پهلوانات مقبول شدچون نماز و روزه

وقتی نماز و روزه ،انه ماهوشیارروزه یعنی پرهیز ،نماز یعنی حضور کامل ما،در اینجا نماز و روزه یعنی عبادت ما

، منظورش نماز و روزه عادي نیست،نماز و روزه مقبول نمی شود که.مقبول می شود که شما از جنس حضور باشید

گر چه که ،انندنه نمازي که مردم بیست و چهار ساعته می خو،را می گویدنه آن روزه هشت و نه ساعت روز،ها

.ولی مطلب خیلی وسیع تر از این چیزهاست.آنها هم جزو شان است

براي اینکه هر لحظه باید به بی نهایت خدا زنده ،همیشه در حال نماز هستید،هستیدشما این لحظه در حال نماز

هویت شدگی در اگر در ذهن شما هم هویت شدگی باشد و آن هم.باشید و در ذهن شما هم هویت شدگی نباشد

بله ولی این هم هویت شدگی ها را می خواهم ،بگویید.و حتی به خودتان فشار بیاورید،این لحظه بکشَد شما را

،موالنا گفته،بیندازم یا انداخته ام ولی چشم طمعم و حسرتم هنوز هست نمی توانید بگویید که حاال قرآن گفته

.ست هم هویت شدگی را بینداز ولی من حاال چشمم دنبالش استگفته ا.شهبازي هم در تلویزیون گفته است

رخت بر :شود وقتی که به اصطالح همان بیت اول گفت کهنماز و روزه مقبول می،ین نماز و روزه مقبول نیستا

از ،از این بچه هم می آید،که از این پول هم می آید،یعنی تصمیم قطعی بگیر که این زندگی را،رخت بر بند،بند

و این در سطح فقط ،و چشم طمعم نیست،و حس هویتی که از اینها می آید من نمی خواهم،این همسرهم می آید

درست مثل معتادي که می گوید من دیگر بعد از این دست به این مواد .باور نیست بلکه قطعی و الزم االجرا است

ف شد حاال نمی شد یک روز و دو روز هم صبر می نه اینکه حی.و واقعا تمام شد رفت.رفتتمام شد،نمی زنم

.نه این طوري نمی شود،بعدا توبه می کردیمحاال،باالخره مصرف می کردیم،کردیم

انه و هوشیارپرهیز ،انه و آگاهانه داریمهوشیارپس وقتی چشم حسرتمان به هم هویت شدگی نمی ماند و پرهیز 

در آن مناجات .همین طور که چند تا خاصیت است مختص انسان است،آگاهانه یادمان باشد فقط مال انسان است

،شادي اصیل.قوت غذایی است که از آن ور می آید.قوت و تمکین و ثبات،موالنا به ما گفته است اي دهنده

که می انسان است.توانایی فضا گشایی در این لحظه فقط مال انسان است،خرد زندگی و تمکین،آرامش اصیل

،ثبات هم.چون از جنس او است،فقط انسان است که کش می آید.ند فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کندتوا

.ثبات پیدا می کنیم،وقتی ما به بی نهایت او زنده می شویم
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بلکه خرد زندگی وارد هر فکر و عملی که پیش .ثبات یعنی شما هیچ واکنشی نسبت به اتفاقات بیرونی نمی دهید

و چه نماز و روزه معمولی و چه نماز و روزه باصطالح آنی که .و این ثبات آرامش ایزدي است.می شود،می آید

نماز یعنی ،و حضور بی نهایت یعنی ثبات،انه که مال انسان استهوشیارروزه یعنی پرهیز .ایشان می گویند،االن

.آن موقع مقبول است،یعنی مراقبه اي که همیشه وصل است،ثبات دیگر

پس حداقل این را می فهمیم که نمی شود شما هم هویت شدگی داشته باشید و چشم حسرت تان باشد و ،هان

گویی مجبورم و حاال به من گفتند اینکار را بکنم ولی دلم نمی ب.شما خودتان را محروم کنید و زیر فشار باشید

انه ما در حالیکه چشم هوشیارپس ثبات ما، پرهیز . مقبول خداوند یعنی،نها نماز و روزه مقبول نیستخواهد، ای

آن موقع ما پهلوانیم، پهلوانیم، . حسرتمان نیست، سبب می شود که این حالت وجودي ما مقبول خدا باشد

. واقعاً پهلوان هستیم. پهلوان

عمق بینهایت دارد در این لحظه، واکنش به بیرون نشان نمی پهلوان کسی است که به خرد زندگی مجهز است، 

در نتیجه پهلوان . بند ناف جهان را بریده. دهد، از بیرون چیزي نمی آید، چشم حسرتش به جهان نیست، بریده

هر حرفی که زندگی زیر زبانش . انسانی مثل موالنا می بینی اصالً فکر نمی کند که ما ممکن است بدمان بیاید. شده

. اصالً برایش مهم نیست که ما چطوري فکر می کنیم. چون چیزي از ما نمی خواهد. می گذارد می زند، بهر صورتی

. اگر روي خودمان کار کنیم،آیا ما هم می توانیم پهلوان بشویم؟ اگر کار کنیم. پهلوان است براي اینکه

نه خیلی مشکل است که غیرممکن باشد، نه . نیستست که این کار ساده ایکی از نکاتی که ما باید یاد بگیریم این

فکر می کند می ،مثالً یک کسی می تواند پول در بیاورد. ها فکر کردند که می تواننداینقدر ساده است که بعضی

. اورد اینجا هم می شود به کار بردمی تواند به ثبات زندگی هم با همین فکرهاي من ذهنی و روشهایی که پول در 

اینجا نمی شود پارتی . اینجا نمی شود عقل من ذهنی را به کار برد. اینجا نمی شود زور زد. د به کار بردنه نمی شو

. اینجا فضاي شناخت است، تسلیم است، فضاگشایی است، نمی دانم است، هر لحظه نمی دانم. بازي کرد

پایین می . ندانی که پایین می گویدیکی از مشخصات نماز و روزه مقبول اینست که بگویی، نه بگویی فقط، واقعاً 

هر کسی درد دارد، نماز و روزش مقبول . هر کسی درد دارد می داند. گوید خاك این درگاه بشوي واقعاً نمی دانی

. هر کسی رنجش دارد، کینه دارد، نفرت دارد، مردم از آدمهاي نزدیکشان نفرت دارند. نیست، پهلوان نیست

خالصه اگر کسی درد حمل . نماز و روزش مقبول باشد. ست که نفرت نداشته باشدپهلوان کسی ا. پهلوان نیستند

:بله دارد می گوید. می کند نماز و روزش مقبول نیست، پهلوان هم نیست
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عاشقانکم کن در سماعِکبرپاك باش و خاك این درگاه باش

دانیم زندگی یک آهنگی دارد، یک خردي دارد، می گوید این جهان محل سماع عاشقان است، سماع یعنی ما می 

و این چهار بعد ما، فیزیک ما، فکر ما، احساسات ما، این جان مرتعش در این سیستم ما باید به ،یک عشقی دارد

. اینها عاشقان هستند. وسیله آهنگ خرد زندگی به رقص دربیاید

با خدا ،اندآمدند بیرون، در بیرون بینهایت شدههایی هستند که از ذهن يهوشیارها هستند؟ عاشقان عاشقان کی

و در نتیجه در ،اندو االن به ثبات بینهایت رسیده،بنابراین در مرکزشان هم هویت شدگی نیست. اندیکی شده

اینها سماع . همان زندگی را به ارتعاش در می آورند. درون هر کسی، در مرکز هر کسی همان زندگی را می بینند

خشن و ناهماهنگ من زبر و در مقابلش آهنگ . ینها با آهنگ زندگی می رقصند و زندگی می کنندا. می کنند

کبر یعنی چی؟ یعنی بلند شدن به عنوان . از کبر. و از کجا می آید،امروز گفتیم. ذهنی است که بدشگون است

الً درد داشتن از نظر خدا قدغن اص. آن کسی که درد دارد پس می داند که باید درد داشته باشد. اینکه من می دانم

. یعنی ما حق نداریم برنجیم. است

. چرا توقع داشتیم؟ براي اینکه هم هویت شدگی داشتیم. توقع داشتیم. چرا رنجیدیم؟ براي اینکه انتظار داشتیم

. پی ببردباید به اشتباهش. هر کسی رنجیده بیهوده رنجیده. نباید می داشتیم. مثل نقش پدري. با یک مثالً نقشی

کدام من بلند می . این کسی که بلند می شود و می گوید من میدانم و این منِ من است. کبر داشته که رنجیده

خب حاال که شما فهمیدید ساختار ذهنی بلند می شود، وقتی می گویید من، آن منِ . شود؟ همین ساختار ذهنی

تا کی . ست، تصویر ذهنی است که ما درست کردیماین همین دستگاه فکري اکه،اصیل بینهایت خداگونه نیست

کبر خودش را با . من، من، بوسیله این من ذهنی فکر کنیم و بلند شویم و کبر داشته باشیممبگوییممی خواهی

.دیگران مقایسه می کند

ك باش یعنی پا. بعد اول گفته پاك باش. در محل رقص انسانهایی مثل موالنا. اصالً می گوید کبر نکن،کبر کم کن

هر کسی . آن موقع هست تو به وسیله عقل هیچ هم هویت شدگی نمی دانی. هایت را بریزهمه هم هویت شدگی

. هر کسی پاك باشد، چیزي بلد نیست. ها بلد استهم هویت شدگی داشته باشد، به وسیله عقل هم هویت شدگی

من . ه به من میدهی، من علم دیگري بلد نیستمبارها این را گفتیم، گفت االن غیر از علمی که تو در این لحظ
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تا پاك نشویم، . کدام درگاه؟ یعنی درگاه خدا، زندگی. خاك یعنی صفر. من خاك این درگاه هستم. تسلیم هستم

. شویم و در نتیجه کبر خواهیم کرد و سماع نخواهیم کردبنمی شود خاك این درگاه 

امروز هم خواهیم خواند، این خداییتی که ما هستیم عاشق چرا عاشق هستیم؟ براي اینکه. ما عاشق هستیم

. می بینید پس می زند. ایمما بزور عاشق این جهان کرده. عاشق این جهان نیست که. خداست، اینطوري بگوییم

ها را دوست این همه درد که بوجود آوردیم یعنی ما این جهان را، یعنی این جهان که منظورم هم هویت شدگی

آدمهاي دیگر زیبا . این جهان زیباست؟ بله. حاال اگر به زندگی زنده شویم، این جهان زیبا می شود؟ بله. نداریم

اینها زیبا هستند همه؟ آیا این تنوع زیباست؟ آیاشان،شان، تفاوتهاي عقیدتیهستند صرفنظر از فکرشان، جسم

. عاشقاني، خداییت، هوشیارالبته که زیباست اما به چشم چی و کی؟ به چشم 

شما موالنا را دیدید که . اید که پذیراي آدمها نباشد، رد کند، ستیزه کند، مسخره کندشما تا حاال عاشقی دیده

همیشه از ،مثالً یک نژاد خاصی یا دین خاصی را زیر سوال ببرد، توهین کند، اصالً به باورهاي کسی توهین کند؟ نه

تا . ولی من ذهنی ما هر جور قضاوتی را راجع به هر کسی می کند. این فضاي گشوده شده به ما شناسایی می دهد

اینها کبر . این کارها قدغن است. اصالً ندیدیم، نمی دانیم. یک اطالعی می دهند ما شروع می کنیم به قضاوت

. است و آن کار هم سماع نیست

انسان نرقصد؟ در انسان هم من چرا. پس ما پی می بریم که همه چیزها در این جهان با آهنگ زندگی می رقصند

هر . خب بفرمایید بزنید. می گوید ما هم آهنگسازیم. براي اینکه آهنگ خودش را می زند. ذهنی نمی رقصد

.همین را دارد می گوید. واضح است. سماع نیست. ت هستتوش منی. آهنگی می زنید بدشگون است

در قیامت با سگانگردي حشْرگر سماعِ عاشقان را منکري

باید . آیا شما منکري که چهار بعد انسان و جان انسان، خداییت انسان باید با خدا برقصد؟ با آهنگ خدایی برقصد

زندگی این را برقصاند، بکار بیندازد، به آن عقل بدهد، به آن فکر بدهد، عمل بدهد، این را شما منکرید؟ اگر 

ما بلند می شویم به . این لحظه آن کبر تو به صورت سگ بلند می شوددر نتیجه . منکرید پس من ذهنی دارید

صورت من ذهنی ولی اگر درست دقت کنیم، این من ذهنی شبیه یک حیوان است و براي همین است که خوي 

عقلش . نمی فهمد. ها می تواند آدم بکشدبراي هم هویت شدگی. سیر بشو نیست، درندگی دارد. حیوانی دارد

ان به طور چرا؟ حیو. ولی واقعاً حیوان نمی شود،موالنا گفته شبیه حیوان عمل می کند.حیوان استاندازه یک 
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می خواهد بگوید اینطوري که ما بلند می شویم . ولی من ذهنی نیست،زندگی وصل استغریزي با یک ارتباطی با

به لحاظ . اع عاشقان را منکر نیستیمو این شایسته ما نیست و ما سم،به عنوان من ذهنی، این حالت حیوانی دارد

. پس شما به قیامت معتقد نیستید. دارد قیامت را هم می گوید. دینی این همان قیامت است

قائم می شوید به ذات . قیامت یعنی چه؟ قیامت یعنی در این لحظه شما به صورت بینهایت خدا بلند می شوید

یعنی به . حاال ایشان اینطوري می گوید. محشور با سگان هستیاگر این کار را نمی توانید بکنید، پس . خودتان

همه این ابیات ما را بیدار می کند به اینکه ما زندگی کورکورانه، زندگی ناشیانه، . صورت حیوان بلند می شوي

این حالت می گوید امکان دارد که ما به دانش صفر من ذهنی برسیم، هم . زندگی بر اساس دید من ذهنی نکنیم

این . و خرد کل زندگی ما را به رقص در بیاورد،شویمبها را بیندازیم، در این لحظه با زندگی یکی یت شدگیهو

مسئولیت ،باید مسئول باشد. هر لحظه قیامت براي هر کسی امکان دارد. امکان دارد و این قیامت ماست

و اجازه بدهد قانون قضا اتفاقات را بوجود بیاورد، فضا را باز کند، بگذارد کن فیکون دیش را بر عهده بگیرهوشیار

.کار کند، اجازه بدهد دم او وارد بشود، دوباره آن بیت یادمان آمد

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر

ست نه موقوف عللاکار او کن فیکون

. بله. حیوان بلند می شودهر کسی با علت بلند می شود، در این لحظه به صورت 

نعره زن کَالحمد لَک یا مستَعانگر غالمِ شمسِ تبریزي شدي

.سپاس بر تو) فریاد رس(فریاد بزن اي یاري گر 

کالحمد لَک یا مستعان یعنی اي یاریگر، اي . و تنها فریادرس هم خداست در جهان. مستعان یعنی فریادرس

صفر . یعنی اگر من ذهنی ما متالشی شد و ما گفتیم نمی دانیم و خاك درگاه او شدیم. وفریادرس سپاس بر ت

پس ما به بینهایت او . هم هویت شدگی با چیزهاي آفل صفر شد. قضاوت صفر شد. مقاومت در ما صفر شد. شدیم

ن بینهایت خدا هستیمما غالم ای. بینهایت او در ما همین شمس تبریزي است و ما این را می خواهیم. زنده شدیم

اگر این حالت در تو پیش آمد یعنی تبدیل شدي، پس باید نعره بزنی با شادي خدایا شکر، اي . یا جاودانگی خدا

. فریادرس شکر که به فریادم رسیدي
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و ابعاد تاریک هم هویت شدگی ما براي ،ولی فریادرس موقعی به فریاد ما می رسد که همین چیزها را زیاد بخوانیم

که اگر ناظر این اتفاق باشیم و فضا را باز کنیم، با ،هر لحظه زندگی اتفاقی براي ما بوجود می آورد. شودبما روشن 

. عینک آن فضا اتفاق را ببینیم، در اتفاق یک پیغامی هست که مسئولیت گرفتن پیغام بر عهده شماست

که این یعنی چی؟ یعنی اینکه فضا را باز کن، بدان که تو خداییتی و استعداد شناسایی را نیایید از یکی بپرسید 

دوباره یادآوري می کند و من به شما عرض کنم که این برنامه، برنامه دادن الگوهاي پیش ساخته یا . داري

یعنی شما باید قادر . بلکه برنامه به کار انداختن خالقیت خود شماست. رفتارهاي پیش ساخته به دیگران نیست

شما باید راه حل مشکالت خودتان را از . باشید فکرهاي خودتان را خودتان تولید کنید، نه بیایید از یکی بپرسید

. یا از یکی دیگر بپرسید،نه بیایید از من بپرسید،آن فضاي گشوده شده در درون بگیرید

و خدا هر لحظه می . و شما باید ماهیگیر بشوید. بلکه ماهیگیر کردن است،این برنامه، برنامه ماهی دادن نیست

می خواهید . شما نمی خواهید این را بگیرید. شویمبخالق . مجهز به خرد خودش بکند. خواهد ما را ماهیگیر کند

توجه کنید یک ولی. من ذهنی را نگه دارید، آن موقع یک باور یا فکر از یکی قرض کنید تا مساله تان را حل کنید

سازي را در ثانیاً این کارخانه مساله. مساله را هم شما حل کنید، اوالً که آن مساله را نمی توانید درست حل کنید

.از دست این همیشه در بال خواهید بود. ل می کنیدممرکزتان دارید ح

اگر ز دست بال بر فلک رود بدخوي

ز دست خوي بد خویش در بال باشد

:می گوید. ها را بخوانیمبعد از غزل شروع کنیم یک تعداد از مثنوياجازه بدهید

1500مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چه عجب که سرّ ز بد پنهان کنی

این عجب که سرّ ز خود، پنهان کنی

ی در کار روي خود و فضاگشایی و تسلیم و استفاده از این فضاي گشوده شده و دسترسی به خرد زندگی و شناسای

هاي مختلفش را شناسایی کنم، این را می گوید اینکه من این من ذهنی نیستم، می خواهم این را بیندازم و جنبه

جار نزن . یعنی اگر مرکزت دارد گشوده می شود به مردم نگو. عجب نیست که تو این کار را از مردم پنهان بکنی
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حاال عجب . می گوید عجب نیست که تو پنهان کنی. نه،جمع شوید اینجا. آهاي مردم من دارم به حضور می رسم

چون این من ذهنی تو بدترین دشمن توست و آن هم در . اینست که این را باید از من ذهنی خودت هم پنهان کنی

. مرکزت هست

یعنی در مقابل اتفاق این لحظه که فضا را باز می کنید، این فضاي گشوده شده شما هستید، هنوز این من ذهنی

. و کرده مدتها، هنوز در مرکزتان هستندچیز تازه ساخته شده که شما را کنترل می ک،شما به عنوان یک حادث

کردهمرا کنترل تا حاالفقط یک خرده فضا را باز کردید به صورت ناظر دارید تماشا می کنید که این دستگاهی که 

یعنی ما . و ترس ایجاد می کند،خواهد باقی بماندو این می،ي من ذهنی هم دارد می شنودذمن نیستم و این مو

یک لحظه من ذهنی ما را غافلگیر می کند، می . یک لحظه فضا را باز می کنیم. م موشک بازي می کنیمیهی قا

می گوید که این عجب است شاید بشنوي و باورت . دوباره کنترلمان را بدست می گیرد. بندیم می شویم آن

. هیچ. سرّت را که من چکار می خواهم بکنم. من ذهنیت یعنی خودت، خودت را پنهان کنینشنود که تو باید از 

.ولی کارت می کنی و االن دارد می گوید چکار. سکوت،هیچی نمی گویی

تا بود کارت سلیم از چشمِ بدکار، پنهان کن تو از چشمانِ خَود

توجه کنید که اگر شما تصمیم بگیرید که . ذهنی دیگرهايچشم بد همین چشم من ذهنی خودمان است و من

و می خواهم دردهایم را هم متالشی کنم، این ،و دردهایم هم نیستم،من من ذهنی نیستیم،بله راست می گویید

هاي ذهنی دیگر هم اگر بفهمند من. براي اینکه همین من ذهنی خودت مزاحم است. کار به این سادگی نیست

ولی از ،از آنها که پنهان کن. از دید همین من ذهنی خودت. گوید کار را باید پنهان انجام بدهیمی. نمی گذارند

شناخت هم هویت ،يهوشیاربراي اینکه کار تو، کار من چه هست، ایجاد . این من ذهنی خودت هم پنهان کن

لی این من ذهنی بفهمد نمی و. از کار بیکار کردن آن،ي به بیرون از آن و انداختن آنهوشیارشدگی و کشیدن 

. امروز خواندیم بدشگون است. چشم بد چشم من ذهنی است. تا کارت سالم بماند از چشم بد. گذارد

باز می کنند، توجه می کنید که عارفانی مثل موالنا . شما با چشم من ذهنی ببینید حتماً اتفاقات بد خواهد افتاد

اصالً ما همینطوري کیلویی، خرواري زندگی می کنیم، اصالً معلوم نیست .شما می بینید بابا ما چقدر اشتباه کردیم

موالنا می گوید حتی کارهایت را از این من . و بعد هم می گوییم زندگی ما درست شود،چکار داریم می کنیم

با ،با تماشاي ذهنت،د من من ذهنیم را از کجا پنهان کنم؟ با فضاگشایییشما می گوی. ذهنی خودت پنهان کن
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یعنی خدا به عنوان خداییت همیشه . این حضور ناظر همیشه در ما هست. عقب کشیدن و نگاه کردن به ذهنتان

. را گفتیمبارها هم این. در ما هست

ها را می شنوید، فاصله بین نتها را که سکون است و سکوت است گفتیم وقتی شما موسیقی گوش می کنید نت

جوابش خیلی ساده است و . شنوید یا نمی شنوید؟ شما می گویید بله می شنومآن را چطوري می شنوید؟ می 

. خداییت شما می شنود. ي حضور می شنودهوشیارست که سکون و سکوت بین نتها را اجوابش این. بسیار مهم

پس . گوش حسی می شنود. نتها که جسم هستند، این گوش می شنود. چون آن از جنس سکوت و سکون است

منتها استفاده نمی کنید و . پس آن حضور آن خدا همیشه با شماست. و گوش حضور دائماً به شماستگوش حسی

.بیکار افتاده آنجا

خویش را تسلیم کن بر دامِ مزد

وانگه از خود بی ز خود چیزي بدزد

دام . ان هستنداي که مزد می دهد ایشبراي اینکه تنها باشنده. دام مزد یعنی دام خدا. این بیت خیلی مهم است

پس االن شما می دانید دام مزد، مزد از کجا می آید؟ در فضاي . دام زندگی یعنی فضاي گشوده شده باش. زندگی

تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه . تسیلم چیزهاي بیرونی نمی شوید. پس شما تسلیم خدا می شوید. گشوده شده

یعنی شما می گویید قضا . و این از قانون قضا می آید. شرطاست قبل از قضاوت، قبل از رفتن به ذهن، بدون قید و 

این . و قدر که قانون خداست با توجه به اوضاع و احوال شما براي شما در این لحظه یک اتفاق بوجود می آورد

. پذیرفتن بی عملی نیست. اتفاق را شما می پذیرید

ذیرفتن این نیست که مثالً همسر شما داد بزند ولی پ. پذیرفتن این نیست که یک کسی بیاید شما را زیر پا له کند

بگویید تو صم و بکمپذیرفتن این نیست که کسی بیاید خانه شما دزدي بخواهد بکند و شما. شما چیزي نگویید

تسلیم در واقع پذیرش اتفاق این لحظه است که شما را . سلیم نیستتنه این . آقا همه فرشها و چیزها را بردار ببر

پس تسلیم توام . که چکار بکنید،و شما از خرد زندگی استفاده می کنید،این فضاي گشوده شده می کنداز جنس 

نه از واکنش این دستگاه ساخته شده ،ولی نه از واکنش من ذهنی،در خیلی اوقات توام با عمل است. با عمل است

. یدبلکه رفتاري که یا فکري که از آن فضاي گشوده شده می آ. و شرطی شده
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ب اگر این فضا را باز کنی، این فضا وخ. یعنی فضا را باز کن. پس می گوید تو خودت را تسلیم دام مزد بکن

در تسلیم باید شادي و آرامش و .توجه می کنید. در عین حال شادي هم دارد، آرامش هم دارد. خردمند است

که این ،بخش می گوید با خردشآن فضاي آرامشیک لحظه به شما . این شما را بیخود می کندو بنابر.خرد باشد

و . بلکه تو این فضاي گشوده شده هستی. چیزي که تو برایش می خواهی واکنش نشان بدهی این تو نیستی

حلهاي پیش ساخته با رفتارهاي پیش ساخته و باورهاي پیش ساخته و راه،خردي که می آید براي راه حل کارت

نه تنها فرق دارد که آنها اصالً چیزهاي از پیش . ی شده هم هست فرق داردکه تو این دستگاه هست و شرط

. این همین االن از توي زندگی می آید. آنها از جنس حادث هستند. ساخته هستند

یعنی یک هم هویت . بدون خود در حالی که من ذهنی نداري، چیزي بدزد،یعنی از این من ذهنی،وانگه از خود

وقتی فضا را باز می . ضا را باز می کنی، خردمند می شوي، شاد می شوي، بیخود می شويپس ف. شدگی را بدزد

و نمی تواند به ما بگوید که این بد است، نگران ،کنیم یعنی تسلیم می شویم، من ذهنی یک لحظه تعدیل می شود

. نمی تواند،باش، ستیزه کن

براي اینکه این لحظه او را زنده نمی . متوجه شود برداريدر نتیجه آن موقع می توانی یک چیزي را بدون اینکه او 

چیزي ،عاجز می شود،و این من ذهنی بیکار می شود،یعنی شما یک لحظه به خود اصلیت زنده می شوي. کنی

اگر شما بیایی من ذهنی بشوي، من ذهنی همیشه مرکز شما خواهد بود، فرمانده شما خواهد . نمی تواند بگوید

بلکه چون من ذهنی عقلش مسلط است . و چیزي هم از او نمی توانی بدزدي،را از او خواهی گرفتبود، عقلتان 

. مثال می زند. شما خودتان بخوانید تا بفهمید. بیت مهمی است. دارید او را زیاد می کنید

تا که پیکان از تنش بیرون کنندبه مرد زخم مندمی دهند اَفیون

بنابراین وبنابراین بیهوش می شود. رفته تو تنش، به او افیون می دهند، تریاك می دهندمی گوید کسی که تیر 

ي و باید هوشیارتن ،ي تیر هم هویت شدگی رفته به تنمانهوشیارپس ما هم به عنوان . تیر را از بدنش می کشند

ولی یک هم هویت ،تاگر همه را یکجا بکشیم بیرون که چقدر خوب اس. این تیر را یکی یکی بکشیم بیرون

می توانیم از تنمان ،شدگی مهم را، یک تیر را می توانیم با افیون، در واقع افیون اینجا مثبت است، فضاگشایی

همین طور که کسی که تیر به اصطالح به او خورده و زخم شده، باید حتماً تیر را بیرون . مثال می زند. بیرون کنیم
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پس می شود بدون اینکه درد بکشیم یک هم . دردش می آید. شود بیرون آوردآورد، اگر بیهوش نکنی، آن را نمی

. هویت شدگی را از ما جدا کرد

او بدان مشغول شد، جان می برَندوقت مرگ، از رنج او را می درند

رد اینجا حواسش می رود به د. می گوید موقع مرگ به انسان اینقدر درد می دهند، می گوید اینجایم درد می کند

یعنی می گوید که امکان اینکه همه جان من ذهنی را یکجا از ما بگیرند وجود . و یک دفعه جانش را می گیرند

. بله واضح است. دارد

چون به هر فکري که دل خواهی سپرد

از تو چیزي در نهان خواهند برد

وقتی با چیزي هم هویت . ت می شويهم هوی،می گوید اگر به یک فکر تو دل بسپاري بالفاصله می شود مرکز تو

توجه زنده و زندگیمان را باید در این لحظه . توجه را، چی را می دزدند؟ زندگی را. می شوي، چیزي از ما می دزدند

پس دل مال زندگی است و ما . گذاري کنیم در یک چیزي که با آن هم هویت می شویمنباید سرمایه،زندگی کنیم

و اگر دل به کسی چیزي دادي و . ر دل به چیز بسپاریم بالفاصله می شود دل ما، مرکز مااگ. به چیزي نمی سپاریم

هر لحظه دل به چیزي می دهیم، زندگی ما . کردي مرکزت، بدان که همان موقع یک چیزي از شما دزیده شد

. کی می دزدد؟ شیطان می دزدد. دزدیده می شود

یک آدم . همین هفت هشت سال اول مجاز است. دگی قدغن استمی خواهد بگوید که براي آدم بالغ هم هویت ش

چهل ساله نمی تواند هی هم هویت بشود، ناله بکند، این را بدست نیاوردم، آن را بدست نیاوردم، این را از دست 

. نه این مرکز را از دست دادم رفت. چرا همسرم مرا خوشبخت نمی کند؟ همسرم مرکز من است. دادم، ناراحتم

شما می دانید که با هر چیزي هم هویت . یک آدم دیگر را می خواهم بگذارم اینجا. ک مرکز دیگر می خواهماالن ی

چرا؟ . یعنی طوري می دزدند که تو نمی فهمی. شوي و بگذاري آنجا، هم موقع یک چیزي از تو در نهان می دزدند

.همه حواست به این هم هویت شدگی است

***پایان قسمت دوم *** 
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می درآید دزد از آن سو کایمنیهر چه اندیشی و تحصیلی کنی

می گوید به وسیله مال من، همان فکر مال من اگر به یک چیز بیرونی بیندیشی و آن را تحصیل کنی، بدست 

آن را بیاوري و بگذاري مرکزت و مطمئن باشی این دیگر شد مال من، بدان که دزد از همان راه حمله می کند که

و ما اطمینان داریم که آن چیزهایی دزدیدیم گذاشتیم تحصیل . هم آن را بگیرد که زندگیت را که برده. بگیرد

مان هستند، نمی دانم سوادمان هست، مرکزمان و اینها اگر اجسام بیرونی هستند، پول هستند، بچه،کردیم

یعنی بدست آوردیم و با اندیشیدن ،دیمهایمان هست، باورهایمان هست، اینها را تحصیل کرمقاممان هست، نقش

می گوید به هر چیزي که مطمئنی . مال خودمان کردیم و از اینها مطمئنیم که خوشبختانه من این سرمایه را دارم

هاي ما را زندگی از ما خواهد هم هویت شدگی. مطمئن نباش اصالً. که این را دارم، دزد دارد به آن حمله می کند

. گرفت

و این مطابق قوانین ،تان دزدیده می شودن متوجه می شوید که هر موقع هم هویت می شوید، زندگیپس شما اال

ها یک انسان را می گیرند می خیلی. زندگی نیست و شما نباید هم هویت شوید و نباید یک چیزي را بگیرید

این . چقدر خوبه و متکی به آندیگر این مال من شد و ،این مال من،با این هم هویت شدم. گویند این همسر من

حاال از دست هم ندهی . و چه بسا آن همسر را از دست بدهی،این جلوي عشق را می گیرد،کار درستی نیست

پس دزد از . گرديمی اي نیست که دنبالشاین رابطه آن رابطه. یکجوري بشود که اصالً نتوانی از او استفاده کنی

حداقل این را می فهمیم که با هر چه هم هویت بشویم آن به خطر . له می کندآن کانال، از آن زاویه به شما حم

. خواهد افتاد و ما درد خواهیم کشید و زندگی ما هم دزدیده خواهد شد

پس ما . ولی در عین حال خود زندگی هم می کوبد به آن. تا زمانی که هم هویت هستیم زندگی ما دزدیده می شود

ست که شما اجازه بدهید یک اهم هویت شدن در سنین باال عبارت از این. نشویمباید عاقل باشیم هم هویت

اگر مرکز شما . آن موقع شما را از عشق محروم می کند،و بشود مرکز شما،چیزي توجه کامل شما را بدزدد

ه در فضاي خالی شد. جسمی باشد، شما از این محروم هستید که زندگی مرکز شما باشد، عدم مرکز شما باشد

:پس االن می گوید. مرکز شما باشد
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پس بدان مشغول شو، کآن بهترست

تا ز تو چیزي برَد کآن کهترست

یا به چیزي مشغول ،شویم؟ به چیزي مشغول شویم که می خواهند از ما ببرندبخب االن ما باید به چی مشغول 

مان را در درونمان زندگی. مان را نگه داریماز همه بهتر چه هست؟ اینست که توجه. شویم که از همه بهتر است

شما می خواهی به یک چیزي مشغول بشوي و هم هویت بشوي که خواهند برد . و نگذاریم یکی بدزدد. نگه داریم

. یا به یک چیزي که نمی توانند ببرند

پس بدان مشغول شو، کآن بهترست

تا ز تو چیزي برَد کآن کهترست

. ه آن بهتر از همه است تا آن دزد چیزي را ببرد که اهمیت کمتري داردپس به چیزي مشغول بشو ک

بهتر زنددست اندر کالهبارِ بازرگان چو در آب اوفتد

هاي ما را سیل تغییر هویت شدگییعنی همه هم،مثال می زند می گوید اگر بار بازرگان در سیل بیفتد که می برد

اول . ب بازرگان فرض کنید که بار خیلی دارد ولی توش یک مقدار الماس و جواهر هم داردوخ. دیگردارد می برد

. دست اندر کاله بهتر زند. دارد چون ظرفیت بردنش هم محدود است دیگردست می زند آن الماس ها را بر می

. کاله یعنی کاال

چونکه چیزي فوت خواهد شد در آب

ترك کمتر گوي و ، بهتر را بیاب

آخر سر می . وقتی سیل حوادث و تغییرات و آفل بودن همه چیز را خواهد برد، پس هی ببین چه چیزي بهتر است

پس . حضورت، زنده شدن به بینهایت خدا بهتر از همه است. آیی ببینی که زندگی این لحظه ات بهتر از همه است

. یچکدام از آنها هم هویت نمی شويبقیه را آنهایی که آفل هستند با ه. این را می گیري نگه می داري

این مثال دیگري است به اینکه گفت یواش یواش این آفلین را بشناس و بینداز و مواظب چشمهاي حسی خودت 

همان . نمی بیند،حس استدر آن موقع تسلیم من ذهنیت بی. فضا را باز کن. مواظب من ذهنی خودت باش. باش
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بگذار من ذهنیت در آن ،تسلیم شو،فضا را باز کن،هی شناسایی کن. ورموقع یک چیزي را بکن ازش، بینداز د

فضا را باز می کنی، آن زیر ،یعنی من ذهنی آن موقع زیر سلطه ماست. بی دفاع است آن موقع،موقع ساکت شود

ء او از ما سو. ما زیر سلطه آن باشیم، ما عقل آن را داریم. فضا را می بندي، ما زیر سلطه آن هستیم. سلطه ماست

. استفاده می کند براي بزرگتر کردن خودش

را باز می هر موقع مقاومت صفر می شود و فضا . مان هستیمهر موقع مقاومت می کنیم ما زیر سلطه من ذهنی

ما می توانیم قشنگ نگاه ،آن بی دفاع می شود. کنیم، ما از زیر سلطه و سواستفاده من ذهنیمان خارج می شویم

چرا؟ براي اینکه . هیچ ناراحت هم نمی شویم. کنیم ببینیم چه هست و یک چیزي را برداریم و بیندازیم دور

. ها و گفتار من ذهنی است که ما را می ترساندوسوسه

اگر سلسله فکرها در . شما وقتی تسلیم می شوید خواهید دید که این سلسله فکرها در ذهنتان می ایستد

یادمان . تسلیم شدن هم باید درست صورت بگیرد.توجه می کنید،ذهنتان نمی ایستد پس شما تسلیم نمی شوید

ببینید . نم اینها را مرتب تکرار کنیدخواهش می ک. باشد اگر نماز و روزت مقبول باشد پهلوانی، پهلوانی، پهلوان

. که از تکرار این صحبتها بینش شما وسیعتر می شود، عمیقتر می شود که البته خواهد شد

اگر یادتان باشد هفته قبل داستان خاتون و کنیزك و خر را خواندیم . بله اجازه بدهید دو بیت راجع به هزل بخوانم

:یدگومیموالنا. شودمیخواندههزلکه 

3558مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تو مشو بر ظاهرِ هزلَش گروشنوهزل، تَعلیم است آن را جِد

اسمشچیزها،آنجوروبشودتناسلیآالتازصحبتموقعییککهاستچیزيهزلمخصوصاًشوخی،هرپس

تعلیمبرايورا،اینهانگیرشوخیبگیرید،جِدشمامن،زدمهاحرفاینازاگر: کهگویدمیموالناواستهزل

آنجاواینجابرويبگیري،شوخینمانی،ظاهردریعنی. بدهدقرارسلطهموردراتوشوخیظاهرنگذارواست

. استشدگیهویتهمشناختهم،معناهممعموالهست،بزرگیمعنايیکاینجا! جوكعنوانبهکنینقل

میکههمبارهزارچیست،تسلیمدانندنمیهاخیلی.بفهمندهنوزتوانندنمیراشدگیهویتهمهاخیلی

راجديچیزهايکهدارندمیلولی. بفهمنددرستتوانندنمی،بینندمیذهنیمندیدباچونهمبازخوانند،
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برايبگیر،جديخیلینگیر،شوخیرا،شدگیهویتهمرازندگیتوکهکندمینصیحتموالنا.بگیرندشوخی

:گویدمیبعديبیتو. بشودتلفاستممکنتوزندگیاینکه

هزل ها، جِدّست پیشِ عاقالنهر جِدي، هزلَست پیشِ هازِالن

جوكآنازوکندبرگزارشوخیبهخواهدمیراچیزهمهکهکسیذهنی،منیعنیگو،بیهودهیعنیهازل

موضوعبهخواهندنمیوگویان،بیهودهذهنی،هايمنپیشاستشوخیجدي،چیزهر: گویدمی. کنددرست

اینیعنیجِد. بپردازندخدانهایتبیبهشدنزندهوذهنازهوشیاريحرکتوهاشدگیهویتهموذهنیمن

جوكچیزيهرازاینکهنهچیست،جهاناینبهآمدنازمنظوربدانیدشمااینکهیعنیچه؟یعنیجِددیگر،

.کنیددرست

انسانهايصورتایندرپردازد،میهزلبهموالنامثلعارفییکوقتیبنابراین، عاقالنپیشاستجِدهاهزل

خاتونداستاناززیاديخیلیدرسهايشماقبلهفتهدرکمااینکهدهند،میاهمیتاوجديدرسهايبهروشن

استخواندنقابلکهراابیاتش. بگوییدتلفنهادرراهایشپیغامبیاییدکهامیدوارممنوگرفتیدخروکنیزكو

الگويبا. استحسودخاتونگویم،میمثَلکهبینیدمیابتداهماناز. بکنیدگیرينتیجهوبخوانیدبرنامهدر

شدگیهویتهمکهکنیزكخود. کنیزكبهکندمیحسادتواستمنمالخر: گویدمیکند،میکارمنمال

کاردارممنکهدستشگرفتهراجارواینکهبرايدارد،ریااست،ناراستوکندمیکارموازنهابزارباولیدارد

.استدروغکارشاینکهحالیدرکنم،میبشریتبهخدمتکنم،میسازنده

میراهمهخاتون. اندازدنمیخطربهراخودشکهکندمیاستفادهشدگیهویتهماینازصورتییکبهولی

بدوناگرشدگیهویتهمیککهدادنشانبودهزلکهقصهآندرموالناو. دهدمیدستازراجانشوخواهد

خواهدمیهرچهباشدگیهویتهم. بکُشدراانسانتواندمیبرود،پیشتوازنوتعادلبدونبرود،پیشموازنه

راقصهآنهايپیغامبیاییدوبگیریدیادخوبشماامیدوارمپردازم،نمیقصهاینبهآنازبیشترمن. باشد

کنندهکمکبسیارهماینکهخوانممیدیگريقصهیکازبیتچندیکامروزولی. اینجابگوییدوبگیرید

بسیارواقعاکهمناجاتآنازپسکردپیشنهادمابهاولپنجم،دفتردرموالنا. استنصوحتوبهقصهآنو. است

:بودبیدارکنندهوگویا
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نجاتدهثَباتیبیزینراخلقثَباتوتمکینوقوتدهندهاي

تسلیمدهی،میفضاگشاییقدرتوآنورازمابهدهیمیغذادهی،میانرژيدهی،مینورکهکسیايیعنی

. بدهنجاتثَباتیبیاینازهستند،ثَباتبیمردمکنی،میزندهراخودتنهایتبیدهی،میثَباتودهیمی

ونوشتیداساسیقانونبینندگانشماازتعداديو.کنیشیشهتويرادیوتبایدتو: کهگویدمیفوراًآنازپس

سهدوولی،اندنوشتهقانونآنهایاکنندشیشهبایدرادیوکهاندنکردهتوجهکسانیاگر. خواندیداینجاآمدید

میخریعنیذهنیمنکهکردثابتآنجادرو،گفتراکنیزكوخاتونداستانآمداند،کردهتوجهآنبهروز

. استزیادبسیارآدمهازندگیدرهایشمثالو.کندنابودراانسانشدگیهویتهمیکباتواند

همپول،بازیادخیلیشدگیهویتهم. کندنابودراانسانتواندمیفرزند،باحدازبیششدگیهویتهمحتی

اینهاباورها،باحدازبیششدگی هویتهم،با بدنزیادخیلیشدگیهویتهمبدن،بازیادخیلیشدگیهویت

قدرتباشدگیهویتهمهستیمعاشقشمانهمهکههاشدگیهویتهمآنازیکی. کندمینابودراآدم

قدرتباحدازبیشکههاییانسانچطورکهکنیدپیدامثالخودتانبرايتوانیدمیشماحديموارددراست،

.کردنابودشانخراینیعنیشدند،لهپازیربودندهویتهم

منو. آوردمیرانصوحتوبهداستانموالنابعدشنکردند،توجهخیلیهمقصهاینبهکههستندايعدهیکاما

توبهدانیدمیخالصهطوربهولی. بخوانمبرایتانگوید،میموالناآخردرکهنصوحتوبهازبیتچندخواهممی

:استایناشخالصهوایمخواندهقبالرانصوح

. استزنکندمیفکرکندمینگاههرکسیکهطوريبهدارد،زنانهقیافهولیتمامشهوتبااستمردينصوح

بهشهرآنزنانودخترانباپوشاندمیراخودشکهحالیدرآنجادر. شدهزنانهحمامدالكرفتهبنابراین

میبیرون،آیدمیدفعههروشویدمیدهد،میمالومشتراآنهاوکندمیبرخوردشهوتدیدگاهازهرحال

راکارهمانرودمیدوبارهشود،میوسوسههمبازفرداولی،کندمیتوبهشود،میپشیمانواستبديکارداند

.نیستدرستیکاراینوکندمیتماشاهمخداکهداندمیهم،راخداخوبو. کندمی

یقینوقطعطوربهوبگیردتوانستنمیرانفسشجلويولیثبیوثحیآندر. بشکندوبکندتوبههینبایدو

میمحیطآنازکهبودجنسیشهوتباشدگیهویتهمآنوبردارددستشدگیهویتهماینازخواستنمی

می. شودنمیپیداوشودمیگمپادشاهدخترانگشتريیاحاالجواهر،روزیک. پنهانیکند،برداشتتوانست
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موقعهمانو،بیندمیچشمانشجلويرامرگتقریبانصوحو،شوندلختبایدهمهوبگردیمراهمهبایدگویند

.بیندازدراپوششآنبایدبگردندهمرااوکهشدهنزدیکوگشتندراهمهکه

این،نکندراکارایندیگر،بکندتوبهگویدمیبدهدنجاترااوکهدفعهایناگرکهخواهدمیخداازخالصه

کهبیندمیبیایدخواستهمیهوشبهوقتینصوح،شودمیبیهوشوگیردمیقرارقبولمورددرخواست

بیثوحیثایندرولی.کندمیشکرراخداوشودمیبلندواورندمیهوشبهرااودارندوشدهپیداانگشتر

معذرتاوازبایدوزدیمافترامااستپاکیزهوپاكهمچقدرواستحمامدالكکهنصوحاینبهگویندمی

بهباشیمنصوحتوانیممیماازهرکدامکه،زندمیاالنکهاستنصوححرفهاياینهاو،حرفهااینوبخواهیم

.شناساییازبعدحتی.برداریمدستهایمانشدگیهویتهمازتوانیمنمیمااینکهلحاظ

می،کهنهتنفرهاي،کهنههايکینه،کهنهرنجشهايباشیدداشتهدردهاییاستممکنببیندگانشماازخیلی

بهتبدیلنکردهخدايهاکینهونفرتهااینکههستموقعیک،اندازیدنمیولیبیندازیدرااینهابایدکهدانید

کینهوتنفردیگرمنبگذرداینخدایاگوییممییدآمیپیشنصوححالتموقعنآشودمیبديمرضیک

ماکهبگویدخواهدمیموالنا،مابرسیمحالتنآبهاینکهازقبل.میرسانمصفربهراانتظاراتم،کنمنمیحمل

معذرتاصطالحبهنصوحازیندآمیوقتیهرحالبه.برگردیمشدگیهاهویتهماینازتوانیممیوداریمفرصت

.زندمیخودشبهالبتهزندمیراحرفهاایننصوح،بخواهند

2301مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اهلِ زمنترِ که منم مجرِمباید ز من؟چه حاللی خواست می

روزگارایناهلزمانهاهلۀهمازمنکهخواهیدمیمنازحاللیچه،بخواهیدحاللیمنازمدیدآگویدمی

وباشدصادقماهمهمورددراستممکنابیاتاینو .کردمکارهاییچهمندانیدنمیشما،هستممجرمتر

نه؟یاداردمصداقابیاتیاآکهکندفکرتواندمیخودشبرايکسیهر،نیستتعصبی

آنچه گفتندم ز بد از صد یکی ست

بر من این کشف ست، ار کس را شکی ست

،نیستهمصدازیکنآ،باشمدزدیدهمناستممکنراانگشترکهدادندنسبتمنبهکهرااینگویدمی
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کساراستکشفاینمنبر،دانممیکهخودممندانندنمیمردماگر،گناهکارماینهاازبیشترخیلیمنیعنی

.کردمکارچهدانممیکهمنداریدشکشمااگر،استشکیرا

از هزاران جرم و بد فعلم یکیداند ز من جز اندکی؟کس چه می

کهدردهاییومنشدگیهویتهمهزارانازیعنی،منگناههزاراز،دارنداطالعاتمختصرخیلیمنازمردم

، دانندمیرایکیفقطهزارتااز،دارمکهرنجشهایی،زدمکههاییحرص،کردمایجادراههانآدرکهدردهایی

ما.دانندمیراهزارازیکی،دادمانجامنهاآبراساسکهبديکارهايیابدهايفعلوشدگیهاهویتهمازیعنی

کههمین،نخواهیمهممردممعذرتمنتظرولیبرگردیمبایدکندمیپیشنهادموالناو.بگوییماینطوريبایدهم

هویتهمبهراماشویممیمتوجهو،افتدمیلحظهایندراتفاقییکوقتی،گناهمانبهکردندمتوجهراما

بایدگویدمی،گذاریدمیرااسمشهرچیمانشهوتیامانحرصیامانطمعیااصرارمانومانشدگی

.بخواهندمعذرتماازبیایندمردمنباشیممنتظروبرگردیم

دختریابیایندشاهاطرافیانبایددانندنمیمردمداندمیخودشکهايسابقههمهنآبانصوحشمانظربهحاال

دالكکهشما،کردیمشکهمشمادر،بگردیمخواستیممیهمراشماکهببخشید،بخواهندمعذرتبیایندشاه

چه،هستممردیکمن،دادممالومشتراشماهمهمنباباگویدمی،کشیدیدزحمتهمهاینوهستیدما

.داریمجورياینازخاصیتییکمانهمهمایعنی،خواهیدمیمنازمعذرتی

جرم ها و زشتی کردارِ منمنمن همی دانم و آن ستّارِ

وشدگیهاهویتهم،جرمهانآتمامرا؟چی،پوشاندهراایرادهااینکهخدانآودانممیمنفقطگویدمی

وشدگیهاهویتهماینبراساسکهاعمالیوفکرهانآتمامیعنی،دادمانجامنهاآبراساسمنکهاعمالیزشتی

داندمیخداهمیکی،دانندنمیکهدیگران،دانممیمنفقطدادمانجامهاکینهوحسادتهاوترسهاوهاخشم

.کندمیلطفمانهمهبهخداو،منبهکردهلطفخداولی

بعد از آن، ابلیس پیشم باد بوداول، ابلیسی مرا استاد بود

پیششیطانکهشدماستادچنانشدمبزرگمنیواشیواشوقتی،بودشیطانبودابلیسمعلمماولگویدمی

پیشنهاآزرنگیونهاآازحاصلفکرهايوشدگیهاهویتهمدروقتیانسانکهبگویدخواهدمی.بودهیچمن

راداستاناین،بودهویتهمشوهرباکهسالهنودپیرزننآداستان.شودمیهیچدمآپیشابلیس،رودمی



# Programگنج حضور746برنامه شماره 746

37: صفحه

درو،بودهویتهمهنوزشوهربااینوپیربسیار،بودسالهنودزنیک،هستهمکوتاهیداستان،خواندیم

رانآقرطالییهايحاشیهاین،رایشآبرايو،کندپیداشوهرنجاآبرودخواستمیوبودعروسیشاهمسایگی

اینوبگیردقرارمردهاپسندموردنجاآبرود،بشودخوشگلکهصورتشبهچسباندمیتفباوقیچیبابریدمی

کردهپارهپارههمرانآقراینو،افتادمیوچسباندمیداشتبرمیباالخره،افتادمیوچسبیدنمیدرستتف

گفتوشدظاهرشیطانوشیطانبرلعنتگفت،بودشدهدیرشهماینوچسبیدنمیتفچونیکدفعهو،بود

وردآمیمایادراقصهنآبیتاینو. دهیمیدرسرامنصدتايتو؟فرستیمیلعنتودهیمیفحشمنبه

.کنیممیشیطانبهلعنتهمیشهولیزرنگیماینقدربدهیمدرسراشیطانتوانیممیماکه

زردرويتا نگردم در فَضیحتحق بدید آن جمله را، نادیده کرد

کهدهدمینشانابیاتاین،منبهکردلطفو،گذاشتهمرويراچشمشودیدرااینهاهمهخداگویدمی

شدگیهایمانهویتهمکهشودمیدادهفرصتمابه،برخورداریمایزديرحمتازما،شودمیلطفمابههمیشه

موالناازپنجمدفتردرتوانستیممیاولهمان،کنیمنمیرويزیاده،باشدیادماناگرخاتونقصه،بشناسیمرا

مابهبایدنصوحتوبهناآل،گرفتیمسطحیهمراخاتونقصهاگرو،کنکاروکنشیشهيتورادیوتکهبشنویم

درمنکهنیاوردبوجودحوادثیوپوشیدچشمقضا،پوشیدچشمخدا:گویدمیبنابراینپس.بدهددرسییک

حالیدرمنبهماندهیکیومردموخدابیننشدمکوچکمنیعنی،بشومزدهخجالت،بشومشرمگینرسوایی

.گویدمیراهمینشدپیداانگشترينآ،ترسمازشدمبیهوشمنکه

توبۀ شیرین چو جان روزیم کردکردباز، رحمت پوستین دوزیم

دیدهوزدايوصلهیکمدآخدارحمتبنابراینرفتمیبرویمآداشتیعنیبودشدهپارهپوستیناینگویدمی

توبهاینو.کردمننصیبراشیرینجانمثلیاراشیرینقندمثلتوبهبنابراین.کردممیکارهاچهمنکهنشد

تسلیموشناسائیهمانایناست،شیرینخیلییکتائیفضايوزندگیسويبهشدگیهویتهمازبرگشتیا

شدگی،هویتهماینازدیگرمنکه،استجهانبهاعتیادهمهاینهاواقعدرمعتاد،یکمثلاست،قطعی

.استعمقیهمشناسائیواستقطعیتصمیماینوخواهم،نمیشیرینی
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طاعت ناکرده آورده گرفتهر چه کردم، جمله ناکرده گرفت

ناکردهعبادتیاراناکردهاطاعتو،بودندیدهاینکهمثلاصالکردم،کهرابدکارهايآنکردم،کاريهرگویدمی

ماذهنیمناینکهبفهمیمصداقتباصمیمانه،دلمانتهازماموقعهرکهدهدمینشانپس.گرفتآورده،را

خواهیم،نمیرااجزائشوخواهیم،نمیرااینماوآوردهماسربالئیچهوشدهدرستجوريچهونیستیم،

.کندمیقبولهمخداباشد،عمیقشناسائییکخواهیم،نمیهمرادردهایش

ریباصطالعگذشتههفتهاست،شگونبد: گفتامروزباشد،یادمان.شودمیقطعناگوارحوادثایندیگریعنی

زندگیباشیم،داشتهذهنیمناگریعنیآورد،خواهدبوجودذهنیمنحتماکهناگواريحوادثیعنیبودالمنون

ایندرکاروبشومآزادخواهممیونیستمذهنیمناینمن،کهاینوقطعیشناسائیولیآورد،خواهدبوجود

.نیافتددیگربد،اتفاقاتکهشدخواهدسببواقعدردل،تهازصمیمانهراه،

همچو بخت و دولتم دلشاد کردهمچو سرو و سوسنم آزاد کرد

گلزیباست،همسوسنبله،نیست،زمینسويبهدستشدیگر،استآزادسروشدم،سرومثلگویدمیپس

شدگیهویتهمسلطهازمنشد،بازخردمزبانیعنیهست،هماست،زبانهایشسوسنازمنظورشایدواست،

ماعمقیعنیلحظه،ایندرباشدهمزندگیقامتتواندمیسرو.شدمسرومثلاالنشدم،آزادآمدم،بیرونها

باشد،حضوردولتتواندمیدولتوباشد،زندگیبرکاتباشد،ماعشقباشد،مازیبائیتواندمیسوسنباشد،

حضور،دولتهمینوآورد،میبوجودزندگیکهباشدخوباتفاقاتهمینتواندمیبختباشد،ثباتهمباز

هممابراياتفاقاتاینتواندمییعنیکند،میدلشادرامالحظهایندرزندگیشگونیخوشوحضور،نیکبختی

.بکنیمراکارایندیگرخواهیمنمیماکهکنیمشناسائینصوحمثلصورتیکهدربیافتد

دوزخی بودم ببخشیدم بهشتنامِ من در نامۀ پاکان نوشت

توجهخیلیماکارسابقهبهزندگیکهدهدمینشانبیتایننوشت،پاكانسانهايلیستدررامننامپس

کمکمابهباشد،صمیمانهماکاروباشدقطعیباشد،درستتصمیمباشد،درستشناسائیاگرلحظهاینندارد،

کردم،میزندگیفکرهاباشدگیهویتهمودردازپرذهندربودم،جهنماهلیعنیبودمدوزخیکند،می

وکردنیازبیمرا،کردسروداد،مابهنهایتبیعمقیاکردنهایتبیلحظهایندرلحظه،اینبهشتبهمراآورد

:دهدمیتوضیحداردبلهرا،لحظهاینبهشتبخشید،رابهشت
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گشت آویزان رسن در چاه منشد آه منآه کردم، چون رسن

بینفقطاینها،باکنممقایسهبدهم،نشاندیگرانبهبخواهماینکهبدونصداقتکمالبادلمتهازیعنی،مکردآه

من،آهایندفعهیکوبده،نجاتدردهایموذهنیمناینازمراکه،کردمآرزومنديیکخودمخدايوخودم

اینکهبرايچاه؟گویدمیچرا.منذهنیمنچاهبهشدآویزانشد؟آویزانکجاازطناباینشد،طنابیکمثل

تاصدهویتیم،همچیزتاصدبااگراالنماها،شدگیهویتهمجاذبهنیرويازآمدن،باالازخواهدمیانرژي

مادرکهگویدمیموالناولی.دارنددستدررامامرکزاینکهبرايکشد،میراماناآگاهانهیاآگاهانهچیز

وصادقانهآهتوانیدمیشمازندگیخردبهشدنمجهزوگشائیفضااثردریعنیدارد،وجودهمهوشیاري

.بیائیددرمحنتاینازواقعاکهبکنیدآرزوبکشید،صمیمانه

کهداردوجودزندگیوشمابیناتصالییککهبینیدمیولی،بکشیدهوشیارانهدردکههستیدحاضرموقعآنو

میو،استآویزانشماذهنیمنچاهدرطنابمثلودارد،وجودوصلاینیعنی،کندمیهدایتراشمادارد

است،حضورطنابطناب،این.استتمثیلاینباال،راشماکشدمییکیکهبینیدمیوبگیریدراطنابتوانید

همبازمنکهاستآرزومنديدوبارهطناباست،پذیرشاست،شناسائیطناباست،ذهنبهبودنناظرطناب

چارقمثلما،بودیمچهآوردنیادبهنیستم،ذهنیمناینمناینکهشناسائیو،بشومآزادخواهممیبیشتر

.شدیمآزادزیاديمقداراالنوایاز،

کسیهریعنیدیدید،نمیراطناباینکردیدنمیآهاگرشماکنید،استفادهابیاتاینازتوانیدمیشماهمین

آنبهراخودمانکهنداردلزومیماولیکرد،می ایجاباینطوريوضعیتوترسیدواقعانصوحونصوح،مثلباید

موالناکهاطالعاتیاینباتوانیممیاالنمابترسیم،کهبیایدپیشحادثهآنکهبشویممنتظرمایا،بیندازیمترس

.نیستیماجزائشوذهنیمناینکهکنیمشناسائی،دهدمیمابه

و فَربِه و گُلگُون شدمشاد و زفْتآن رسن بگرفتم و بیرون شدم

تسلیم،لحظههرزندگی،خردلحظههرتسلیم،لحظههرنور،اینیعنیبیرون،چاهازآمدموگرفتمراطنابآن

چاهازوگیرممیزندگیازکهستامنهدایتطناباینکند،میهدایتمراکهزندگیخرداینزندگی،خرد

جاذبهنیرويدارد،ثقلزمینکههمانکهگویدمیهاست،شدگیهویتهمجاذبهچاهچاه،بیرون،مآیمیمدار

مرکزش،بهکشدمیهستیمهویتهمآنباماچونراهوشیاريهمذهنیمنمرکزش،بهکشدمیرامادارد
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آنراخودمانفعال،هستمامنازقسمتیهویتیم،همآنباچونجاذبه،نیرويولیبرویمخواهیممیمایعنی

.ماراپائینکشدمیدارددانیم،می

اینیعنیشدمگلگونشدم،خردازپریعنیشدمفربهشدم،نهایتبییعنیشدمزفتشدم،شاداینبنابرپس

فکرهایمشد،سالممنجسم.شدمگلگونشد،نمایانمنفیزیکیبعدچهاردرآرامشاینوشادياینوخرد

انرژيشدم،جانداراست،زندگیآرامشوشاديبلکهنیستاینهاوترسوخشمدیگراحساساتمشد،خالق

یعنیسروبگوئیمچهشدم،زفتکرده،همسروصحبتشدم،خردازپرشدم،قدرتمنددارم،عملانرژيدارم،

.استیکیدوهرمرکز،درفضادارينهایتبیبگوئیمچهنهایت،بیعمق

گنجم کنوندر همه عالَم نمیبودم زبوندر بنِ چاهی همی

وایمشدهمانهمهکه،بودمشدهبیچارهبودم،شدهپستوحقیرباشد،ذهنچاههمانچاهی،تَهدرتَه،یعنیبن

چاهتاریکیدرباال،بیاییمبدهیمخرجبهشناسایی،واستهوشیارانهدردهمانکهکافیانرژينیستیمحاضر

تکراربخوانید،زیادراغزلهااینبایدشما،بگذاریموقتبایدکهکنممیعرضهمینبرايب،وخ. کردیممنزل

عالمپولتمام،داریدنگاهراذهنیمنونشویدتبدیلشمااگر. دارداهمیتکاراینبگوییدوبگذاریدوقتکنید،

همینخوشبختی،گویدمیکهبینیدمی. شویدنمیشادهمبازشوید،نمیخوشبختهمبازباشیدداشتههمرا

سالموشدنخرَدازپراینجا،درچاقیعنیفَربهشدن،نهایتبیشدن،شادزبونی،ازآمدنبیرونقبل،بیت

.نداردامکانذهنیمنچاهتهدراینهاشدنگلگونشدن،

خرَدتوانیدنمیپولبا،بشویدنهایتبیتوانیدنمیپولبا.آوردمیخوشیپول،بشویدشادتوانیدنمیپولباشما

همزیادوبشویمهویتهمآنبااینکهپولبامنظورمبیاورید،هایتانگونهرويسالمتیتوانیدنمیپولبا،بخرید

نیستمامرکزچونشدنشکموشدنزیاد،باشدکنارنباشدمامرکزپولوگرنه.باشدمامرکزپولباشیم،داشته

. استخوبهمخیلی،استمفیدهمخیلی،نگذارداثرماروي

،شومنمیجاعالمهمهدرخداکمکبهآمدمبیرونکهاالن،بودمشدهپستوحقیرچاهیتَهدرکهگویدمیبله،

دیگربگنجد،چیزهمهبحرایندربحرایندرکه،شودمیجامندرهافرمتمام،شومنمیجادانممیدیگرفرمدر

. نیستماتفاقیهیچزبانمنپسافتند،میمندردانممی،افتندمیکهاتفاقاتتماموترسمنمی
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ناگهان کردي مرا از غم جداآفرین ها بر تو بادا اي خدا

هايغمومحنتآنازرامنناگهانکه،راخداکارکندمیتحسینیعنی،بادتوبهشماربیآفرینهايگویدمیاالن

ذهنیمناثردرکهدیگريغمهروهایشنقصحسوهایشحسادتوهایشکینهودردهایشوذهنیمن

اجازهوشویممیتسلیمماکهافتدمیاتفاقموقعیخدابهگفتنآفریناینو.دادينجاترامن،بودآمدهبوجود

باشماکههستیدمعتقدعملدرشماکهاستایننشانِ. کنیممیشکروکندآزادرامازندگیخردکهدهیممی

.بکنیدتوانیدنمیکاريذهنیدانشوذهنیمن

اجازهو،گیریدمیکاربهاوصبروشودمیوبشوگویدمیخدایعنیرافَیکونکُنوراقضاعملدرواقعاشمااگر

غمدیگرکهشویدمیمتوجهیکدفعه،بدهدتغییرراشماوشمابعدچهاربهبشودواردزندگیانرژيکهدهیدمی

. گویدمیداردراهمینکنید،میشکرشماو،دیگرنیستنددردهانیست،

شُکرهاي تو نیاید در بیانگر سرِ هر موي من یابد زبان

وباشدزبانیکمنمويسرهر:گویدمی. کندمیشکرواقعاشدهراحتذهنیمناززیاديمقدارکهکسیهر

است،راضیخیلیشخصاینکهدهدمینشاناینو.بیاورمجابهتوانمنمیراتوشکرمنبیفتندکاربهاینها

جنسازبیشتر،کنیممیشکربیشتر،شویممیترراضیچههر. باشیماینطوريبایدهمماو.استشاکرخیلی

کسیهردانیم،نمیراقضاوفَیکونکُنقدرمایعنی،شویممیناشکرو،شویممیناراضیچههرشویم،میزندگی

باو،داردقانونیعنی،داردقَدروقضادارد،قضازندگیکهداندنمی،کندمیمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدر

منباکهکندمیفکر،هستیمزندگیسلطهزیرماکه،تواندنمی. باشدداشتهبایدصبرو،کندمیکارفَیکونکُن

. کندپیداحلراهتواندمیذهنیش

خلق را یا لَیت قَومی یعلَمونو عیونزنم نعره درین روضهمی

.اي کاش قوم من بدانستندي: من در میان این بوستانها و چشمه ساران در خطاب به مردم فریاد برمی آورم که

چشمهمعنیبهعینیااستعینجمععیونوباغیعنیروضهشود،میزندهخدانهایتبیبهکهکسیهریعنی

مندرونشاديبه،هازیباییسردرچشمه،سروباغدر،قشنگبسیارجايیعنیسارهاچشمهایندراست،

اینکاشايکهزنم؟مینعرهچیو.استحرکتدرمندرشاديموجیعنی،زندمینعرهشاديیعنی.زنممینعره

بهشتواردبیاییمبیرونذهنیمنایناز،نیستیمماذهنیمناینکهما؟بدانیمبایدراچی. دانستندمیمردم
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توانیمنمیماچرااستآمدهوجودبهچیزهاازداشتنانتظاروخواستنزندگیاساسبرذهنیمناین. شویممی

ازآگاهیبهشت؟هستچیبهشت. راموضوعایندانیمنمیوبشویمبهشتواردتوانیممیلحظهاینکهبفهمیم

. لحظهاینیکتایینهایتبیفضايبهشدنواردوذهنمحدودیتاینازشدنخارجیا،استابديلحظهاین

:استقرآنآیهاینو

26، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس

َةۖ  َقالَ َیا لَْیَت َقْوِمي َیْعَلُمونَ  قِیلَ اْدُخِل اْلَجنَّ

دانستنداى کاش قوم من مى: گفت. درآىبه بهشت : گفته شد

ردراصدااینوراپیشنهاداینماهمیشهومنبهشتبهبیاگویدمیمابهخدالحظه،هرگویندمیمابهیعنی

هویتهماینکهاستموقعیمابهشتاست،ذهنیمنهمینمابهشتکهکنیممیفکراینکهبراي.کنیممی

استآنمابهشتبکنند،برآوردهراماذهنیمنانتظاراتمردمکهاستاینمابهشتکنیم،میزیادراشدگیها

معتبريآدمچهماورامادارنددوستهستیم،خوشگلمابگویندمابهما،بهبدهندتوجهکنندتأییدراماکه

واردوذهنازشدنخارجوهااینهمهکردنرهابهشتبلکه،نیستبهشتهااین.استاینمابهشتهستیم،

ذهنیمنزندگی،بهبرگرددیعنیبکندتوبهکهکسیهرکهدهدمینشانموالنابله،. استیکتاییفضايبهشدن

:شودمیامتحانهمنصوحاینکهکماشودمیامتحانکندرهارا

2317مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

بهر دلّاکی، بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن او و دفع گفتنزاده، نَصوح را ازباز خواندن شه

عبارتبهیاباشد،حقیقیباشد،درستمرکزماندرفضاگشودنوخداسويبهمابرگشتیاماتوبهاگریعنی

رامنبیایدکسیخواهمنمیمنندارم،زندگیانتظارکسهیچازواقعامنکهباشدواقعیمادرشناختایندیگر

رامنتواندنمیوبدهدزندگیمنبهتواندنمیمنبچهمن،همسرکهامکردهشناساییمنکند،خوشبخت

کرد،نخواهدخوشبخترامناینباشند،منسلطهزیرکنند،زندگیمنمیلمطابقآنهاکهاین. کندخوشبخت

.ستاکردنعملوکردندركحقیقتاًهمیکیست،اگفتنلفظبهیکیاین

بود،کردهزیاديهايتوبهنصوحست،امادرچیزآنحسرتهنوزکههستذهنیتوبهیکیداریم،توبهدوجورو

توبهکنم،توبهبایدمنکردمکاريچهاینشد،میپشیمانوبودبردهلذتروزطولدرکهحالیدرخانهآمدمی

اینولی،کنممیتوبهفردابرویم،همامروزحاالخوبگفتمیصبحفرداکنم،نمیدیگرگفتمیکردمیهم
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فضايبهبرگشتهیعنیشدهقبولاشتوبهودارداستحکامکهاینبراي،کردهایشانست،ادیگريتوبهیکتوبه

اینازو،نگیردزنانهحمامیعنیجماعتآنازراه،آنازکهکردهشناساییحقیقتاًراانتظاراتآندیگرویکتایی

.نکندبداستفادهستازنشبیهکهابزاري

کماکند،فاسدراهدفتواندمیوسیلهواقعاخوانممیشمابرايکهبیتیچندهمینکهدهدمینشاناینو

دارد،همریاولی،شدگیهویتهمازاستفادهدرداردتوازنکهگرچهکنیزكکنیزك،وخاتونداستاندراینکه

رفتهنیست،اینطوريکهحالیدر،کنممیخدمتمردمبهدارمظریفانهخیلییعنی،جارونرمهبامنگویدمی

. کندمیدیگريکاریکداردطویله

دهدمیمالومشتوکندمیخدمتوگیردمیپولرودمیهمنصوحکهدرستهکهبینیدمیاینجادرولی

آنشود،نمیحسابخدمتخدمتشآنو،کندمیاستفادهسو،کندمیاستفادهکهشباهتابزاریکازولی

حالعیندرنه،،کردمتمیزخوبچقدرراخانمدخترببینبگویدتواندنمیست،ااوشهوتسرویسدرخدمت

راهدفتواندمیوسیلهکهدهدمینشاناینکند،میارضاهمراشهوتشکشد،میکیسهوکندمیتمیزکه

:گویدمیچیببینیمحاال. بکندفاسد

خواندتدخترِ سلطانِ ما میبعد از آن آمد کسی کز مرحمت

بگواوبهبروگفتفرستاد،راکسیشاهدختراینها،وکنمنمیراکارایندیگرمنگفتوکردتوبهکهاینازبعد

.بشویداومخصوصدالكبیاییدخواهدمیوداردلطفدارد،مرحمتشمابهشاهزادهکه

تا سرَش شویی کنون، اي پارساخوانَد، بیادخترِ شاهت همی

.پارسابلهپاکدامن،وپاکیزهايبشور،رامنسربشو،منمخصوصدالكبیاگویدمیشاهدختر

شکه بمالد یا بشوید با گلَخواهد دلشجز تو دلّاکی نمی

همراسرشوبدهیماساژوبدهیمالومشتبیاییکهخواهدمیراتوفقطدالكعنوانبهشاهدخترگویدمی

.ییبشو

وین نَصوحِ تو کنون بیمار شدرو رو، دست من بیکار شد: گفت

توانمنمیبدهم،توانمنمیمالومشتدیگرکند،نمیکاردستمافتاده،کارازدستمدیگر،نهبروبروگفت



# Programگنج حضور746برنامه شماره 746

44: صفحه

.کندکارتواندنمیدیگرشدهمریضواالننیستنصوحآندیگرنصوحاینبشویم

که مرا واهللا دست از کار رفتو تَفترو، کسی دیگر بجو اشتاب

عوضدستمقبلی،دستداشتم،من کهدستیآنواهللابهکهتفتزود،وشتابباکنپیدارادیگرکسیبروگفت

بایدبیایماگر.کنمنمیکاردیگرشدگیهویتهموشهوترويازدیگرمنیعنیافتادهکارازآندیگر،شده

اینگذشتم،آنازرابودهرچیوظحآنوشهوتآنمنبکنم،خواهمنمیدیگر،کنمشروعراقبلیکارهمان

ولذتآنوظحآنوخوشیآنمنهست،چیهراینگوییدمیشماکه،هستمهمموالناگویدمیشناسایی

باشد،توجهباشد،تاییدخواهدمیست،اذهنیممنیعنیهستذهنمخوراكکهدهدمیمنبهآنکهچیهر

. خواهمنمیباشد،قدرتباشد،مقبولیتباشد،احترام

کز حد رفت جرم: با دلِ خود گفت

از دلِ من کی رود آن ترس و گُرم؟

حماماینتورفتممنسالهارفته،حدازگناهبشود،بستهدیگرخواهدنمی،شدهگشودهدلشاالنگفت،دلشبه

واندوهوترسآنآمد،پیشحمامتوکهحالتیآنو.رامنکشتندمیگرنهونشدبرمالرازمکردلطفخداو

اینجورزیرماهمهو.رودنمییادمدیگرآنموقع،آنآمدمنبهکهفشاريآنداد،دستمنبهکهدلتنگی

ازراپولییککنیم،میشکایتسالهاایم،دادهدستازراچیزيیکیارفتهیکییا،ایمگرفتهقرارفشارها

یارفتهگذاشتهآنشدیم،هویتهمکسیبا.کردیمضرردانمنمینداده،دادیمیکیبهراپولیدادیم،دست

.بیایدیادتانتاگویدمیصورتهربهشدهفوت

من چشیدم تلخیِ مرگ و عدممن بمردم یک ره و باز آمدم

بهوشکهدوبارهرفت،ذهنیهوشازشد،بیهوشوقتیشده،زندهمردههمواقعاشدم،زندهومردمیکبارمن

راهازاینمنتهاشدم،زندهحضوربهدوبارهوذهنیمنبهمردمیکبارمنگویدمی.بودشدهزندهحضوربهآمد،

خاتونمورددرشته،نکُشدگیهویتهمموردایندرباشیم؟فشاروترسمنتظربایدماآیا. دادرخفشاروترس

،بوددقیقهیکدرستهدرد،منیعنیچشیدم،رانیستیومرگیعنیراعدمومرگتلخیمنگویدمیشت،کُ

باشد،تدریجبهتواندمیهوشیارانهدرداینو،شدمزندهومردممنکهآمدفشارانقدرواقعاًولیبوددقیقهدو
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انقدربیرون،بکشیدراهویتتانوکنیدشناساییراچیزتادهشایداگرشماکند،پیداادامهاگرشناسایی

همسمتبرویددیگرگذاردنمیفضااینوآرامشاینخردوشاديکهدیدخواهیدشود،میزیادهوشیاري

.بیرونکشیدمیراتانهویتهویتیدهمبینیدمیکهاینمحضبهدیگر،هايشدگیهویت

نشکنم تا جان شدن از تن جدایی کردم حقیقت با خداتوبه

فکريساختمانایندیگرگفتموکردمتوبهخداپیشهوشیاريعنوانبهمنکردم،توبهخداپیشمنگویدمی

امزندهکهزمانیتاراتوبهاینو،یکتاییفضايرفتموآمدمبیرونخواهم،نمیراجهانبهدیکشمیرامنکه

.شکستنخواهم

پا رود سوي خطر؟ الّا که خربعد آن محنت که را بارِ دگر

برومدوبارهاالنرود؟میخطرسويکسیچهحمام،درشدواردمنبهکهدرديوفشاراینازپسگویدمی

.بکنمراکاراینباشمخرمگرست،ابزرگتريخطرایندیگردفعهاینشاه؟دخترسوي

***پایان قسمت سوم *** 
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قبلیکارآنبهدوبارهو،شدهمآزمایشو،بودموثربسیاراشتوبهواقعاً،کردتوبهنصوحکهاینجابهرسیدیم

راکاراینو،نیستدرستیکاراینکنم،تکراربخواهممنراهامحنتایندوبارهاگر:کهگویدمیحاال.بازنگشت

آوردمیراخريداستانقصه،اینازپسموالناو.هستذهنیمننمادخرولی.خرمگرکندنمیايباشندههیچ

بکند،تواندنمیشکارکهستاشیريیکبیشهدروستاگازورست،ارختشویکمالوستاالغربسیارکه

وبکشدراخراینکندحملهشیروبیاوردو،بدهدفریبراخراینبرودروباهکهاینبه،شودمیقراروروباهیک

کهرافعلیزندگیایرادهاياوبهروباهکهاینبراي.جنگلآنبهرودمیوخوردمیفریبخر.بخورندهمباالبته

نمیدردتبهاینبشکن،رااینگویدمی. ستاقناعتباتوامزندگیوپرهیزمقداریکتحملوجوییصرفهبا

.کنیمیزندگیراحتوقشنگوخوريمیآنجاستاهمعلفهمهاینکنی،میکارنهبیاخورد،

شودنمیموفقشیرولی،کندمیحملهاوبهشیرخورده،راروباهفریبورفتهخرکهموقعیتییکدربنابراینو

خواهدمیدوبارهروباهولی.کندمیفرارو،شودمیپرتبلنديجايازوترسدمیخیلیخرو،بکشدراخر

کشند،میدردسرخیلیشدگیهویتهمیکدرکهاینازپسهاانسانکهدهدمینشاناینبدهد،فریبش

خواهدمیراذهنیمنخرذهنی،منگريحیلهوزیرکیجنبهیکیعنیراذهنیمنخرذهنی،منروباهدوباره

چندو.نخوردراروباهفریبخواهدمیخرو.بیندازددردسربهدوبارهو،کندحملهاوبهشیرببردوکندمجاب

.آیدمیجالبنظربهکهگویدمیخربیت

2620مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گفتن خر، روباه راجواب

روتا نبینم روي تو، اي زشترو رو، هین ز پیشم اي عدو: گفت

و،دهدمیفریبراخریتشذهنی،منروباهیتکهدانیممیماپسداديفریبرامنتوکهگویدمیروباهبهخر

تکرارخواهمنمیمنکهگویدمیخراالن.کنیممیتکرارراهماندوبارهدهیم،میتنخطرناكمحنتیکبهما

راروباهداردوکندمیدفاعخودشازکهراقسمتآنفقطحاالخورد،میفریبهمبازمتاسفانهولی،کنم

بازولی،داندمیراچیزهمهتقریباو،کردحملهمنبهشیرگفتی،دروغدادي،فریبرامنتوکهکندمیمالمت

.ببینمراتوزشترويخواهمنمیمنبرو،منپیشازهستی،مندشمنتوکهگویدمی.خوردمیفریبهم
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آن خدایی که تو را بدبخت کرد

روي زشتت را کریه و سخت کرد

سختکرده،زشتراتوزشترويوذهنیمنروباهیتجنبهیعنیکرده،بدبختراتوکهخداییآنگویدمی

میدوبارههستی،حیابیو.کردمفرارشیردستازجوريیکمنحاالکنی،نمیولهستی،روپریعنیکرده

.بدهیکُشتنبهببريرامنخواهی

ندارد کرگدناین چنین سغريآیی به منبا کدامین روي می

پیشآیی،میمنسويبهروکدامباو،هستکرگدنمثلپوستتیعنیسغريهستی،حیابیخیلیگویدمی

اینوهااستداللاینمایعنیبدهی؟کشتنبهببريرامنخواهیمیدوبارهکشی؟نمیخجالتچراآمدي؟من

هویتهمآنمشابهباخواهیممیشدیم،جداشدگیهویتهمیکازکهایندرراسطحیهايبینششاید

میفریببارچندخرموردایندرحاالداردیا،نداردفایدهخودمانبهخودمانهاينصیحتاینهمبازبشویم،

.خورد

برم تا مرغزارکه تو را من ره یی در خونِ جانم آشکاررفته

ریختنقصدتوو،نیستکارزیاده،آبزیاده،علفآنجامرغزار،بهببرمراتوبیا:گفتیمنبهآمديتوگویدمی

توبهآنازبعد،دیوکردنشیشهتوآنازقبلوکنیزكداستانآنازپساالندانیممیماو.داشتیرامنخون

کسیکبافوراخواهیمیشديجدااالنبودي،هویتهمیکیباسالدهشماکهخرخوردنفریباالنونصوح

.دهدمیفریبراماذهنروباهیتجنبهآنولیبشوي؟نبایدکهکنینمیفکربشوي،هویتهمدیگر

را؟باز آوردي فن و تَسویلبدیدم روي عزرائیل راتا 

کرد،حملهمنبهشیرکردم،میتهیقالبداشتمدیدم،راعزرائیلرويمنمن،رفتممرگلبتاگویدمی

هویتهمیعنی.دهیمینشانزیبارابدچیزوگویدمیروباهبهخرکنی؟گريحیلهخواهیمیبرگشتیدوباره

نشانزیبادوبارهوهستغلطکارایندهد،مینشانزیباکسیهرزیباست،خیلیکهآیدمینظربهشدگی

.ندارمقبولرااینمنکنیارائهمنبهخواهیمیرابدچیزیکدادن
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مثالً،باشیمداشتهراکسییککهاستجالبخیلی،زیباستظاهرششدنهویتهمکهداندمیخراینپس

قسمتیآن،استتصویراینولی،هویتمهماوباهممن،داردرامشخصاتایناستمنهمسراینبهبهبگوییم

،دهدمینشانخوبراخطرناكوزشتچیزوکندمیمکر،دهدمینشانمابهصورتاینبهرااینکهذهناز

مثلولی،بشویمهویتهمنبایدکهدانیممیذهنسطحدرما،فراوان،فراوان؟هستمازندگیدرچیزهااینآیا

.دانیمنمیاصالًاینکه

جانْورم، جان دارم این را کی خرم؟گرچه من ننگ خرانم، یا خرم

خرنهیاو،خرمخیلییعنی،امکردهسفیدراخرهارويدیگر،خرمکهبسازکهاستدرستمنکهگویدمی

،منبهدهیمینشانخوبرابدچیزیکاینکهوراتوگريحیلهاینودارمجاناما.خرمحالهربهاممعمولی

.دارمجانمن،خرمنمیمن،کرديآرایش

،نخریمکهتوانیممیوداریمجان،داریمحضور،داریمهوشیاريبهدسترسیماهمۀ:کهگویدمیموالنادوباره

.کندمیزیباراآنوپوشاندمیرازشتیاینقسمتیچه،نخریمراذهنروباهقسمتهايحیلهتوانیممییعنی

تبدیلکهاستسطحیاینقدرهافهمهاموقعبعضیاما.بفهمیمتوانیممیباالخرهباشیمهویتهم،همچقدرهر

،نداردفایدهذهنسطحدرفقطدانستنکهدهدمینشاناین،شودنمیزندگیخردبهتبدیل،شودنمیعملبه

.کنیممیعملنه،کنیممیبازرافضانهولی،دانیممیماراچیزهاخیلی

طفل دیدي، پیر گشتی در زمانامانآنچه من دیدم ز هولِ بی

بیهايهولاینازماوکردحملهاوبهشیریعنیدیدمامانبیترسازکهفشاريآن،کهمحنتیآنگویدمی

،آوردمیقرآنآیۀازرااینالبتهو.شدمیپیرلحظهیکدردیدمیطفلاگرگویدمی.دیدیمبسیارامان

17، آیه )73(قرآن کریم، سوره مزَّمّل

قُوَن إِْن َكَفْرُتْم َیْوًما َیْجَعلُ اْلِوْلَداَن ِشیًبا َفَكْیَف َتتَّ

در امان خواهید ماند؟) از سختی عذاب الهی(گرداند، چگونه اگر کافر شوید در روزي که کودکان را پیر 

خرداز،کنیدمقاومتیاکنیدستیزهوبپوشانیدراهوشیاريرويشدگیهویتهمبوسیلۀاگرهمبازشویدکافر

توگفت،خواندیمغزلدرکهراچیزيآنآوردمییادمان.گرداندپیرراکودکاناینو،نکنیداستفادهزندگی

براي،شويمیپیرشويمیهویتهموقتیولی،هستیپیريبدون،هستیسنّبدونیعنیولی،هستیجوان
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میماسپ.نیستاماندردردازحالتایندرهیچکسیعنی.استعذابباهمراهاینو،شويمیجسماینکه

کنیممیپیريحس،آیندهوگذشتهبهافتیممیمایعنی،شودمیزماندچاروقتیزمانبیهوشیاريکهبینیم

.آیدمیدردهاوشویممیپیرفوراًو

سرنگون خود را در افکندم ز کوهآن شکُوهدل و جان، از نَهیبِبی

و،کردهحملهاوبهشیرآن،ترسآنشدتازرفتجانمودلیعنی،نداشتمواقعیجانودلکهحالیدریعنی

اینکهگفت،بودالمنونریبکنیزكوخاتونداستاندر.آورندمیبوجودهاشدگیهویتهمکهحوادثی

خوبولی،نکشتهرامنگویدمیاینجادرو.گرفتراجانشراآدمکُشدمیواستشدیدهاموقعبعضیحوادث

ماو،کردمنمیراجانمفکراصالً،افکندمراخودموقتییعنی.افکندمکوهبااليازراخودممنو،کردمفراراست

میپایین،هستیمهویتهمآنباو،داریمکهموقعیتیاز،داریمکهقدرتیازاوقاتگاهییعنیکوهباالياز

کهآیدنمیبنظرولی.استزیادترساینهیبت،استزیادخیلیترساینشدتو.آیدمیدردمانو،افتیم

یادتاناگر،نصوحمثلکنیمتوبهبایدبفهمیمچیزياگر،بفهمیممصیبتاینازچیزيماکهگذاردمیمازرنگی

.استخر،بکندراکارایندوبارهکسیهر،شدواردمنبهکهفشاريوترساینازپسکهگفتباشد

حجابچون بدیدم آن عذابِ بیبسته شد پایم در آن دم از نَهیب

شدممتوجهکهیکدفعه،شدبستهپایمترسازموقعآنگویدمی،خوانیممیحجیبقافیهبخاطرراحجاباین

تجربهکامالًمن،نداشتهمحجابیوشدواردمنبهدرد،عذاباینو،کنمتهیقالبشیرپنجۀزیراستممکن

عذاباینتمام.نگرفتیمدرسولیکشیدیمزیادهاعذاباینازماکه بگویدخواهدمیموالنا.راعذاباینکردم

.نشویمچیزيباهویتهمکهبودهاینبرايها

باکهفکريساختارآنبهراچیزهادوبارهمنمالفکريالگويبانبایدواقعاً،گیریممیرادرساینمااگراالن

کمهوشیارانهدردو،کنیمکموکنیمکمهیباید،کنیماضافهشدهدرستمنواسممشدنعجینمرکزيهستۀ

هايعذابدادنادامهوبشودآزادهوشیاريکهشدخواهدسببهوشیارانهدردآنکهبدانیمو،بِکشیمراکردن

میخراالنو.کنمفرارتوانستمنمیشدقفلپایممن:گویدمی.نیستصالحبهاصالًبیشترناگواروقایع،بیشتر

خواهدمیروباهبادوبارهنصوحبرعکسشکندمیراعهداینمتأسفانهخرولی،کردمعهدخدایمبامنکهگوید

.جنگلبه برود
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برگشا زین بستگی تو پايِ منعهد کردم با خدا کاي ذُوالـْمنَن

از،هستیدهنعمت،هستیهانعمتصاحبتوکهاي:گفتمخدابهترسازکردنمیحرکتپایمکهموقعهمان

نمیکارهااینازدیگرمن،بشومرهادردازاینکه،کنبازرامنپايتو،کنمحرکتتوانمنمیوگرفتهپایماینکه

وجنگلبرویمبیاواستزندگیچهاینآمدهروباهدوباره،گازرپیشآمدهدوبارهکردهفرارخراینکهبراي.کنم

میراهاحرفاینداردخرو،چیزهااینآیدمیپیشنگیرایرادتوضیحاتو،افتاداتّفاقايحادثهیکآنحاال

.کردمعهدخداباگویدمیمن،زند

عهد کردم، نذر کردم اي معینوسوسۀ کس بعد ازینتا ننوشم

تاگویدمی.بشکندخواهدمیهمخراینمتأسفانهایناالنکهشکنیممیمنتهاکنیممیراکارهمینهمماو

وتنبلیوراعلفزارشهوتاینکهکردمنذرهمو،کردمعهدخداباهممنو،کسیوسوسۀبهندهمگوش

خواهمنمیدیگررااینهامنکهگفتمبودباالخیلیمنذهندروداديقولمنبهتوکهچیزهاییاینرابیکاري

همخدابهخطابمعینايالبته،بله.کندمیصحبتداردروباهبادارد؟گویدمیکیبهدارد.یاورايمعیناي

.باشدتواندمی

منزآن دعا و زاري و ایمايحق گشاده کرد آن دم پاي من
موقعآنواشارهیعنیایماء،بودمنقلبیاشاراتبخاطر،کردمفرارمن،کردبازرامنپايخداموقعآنگویدمی

ایندیگرمن،کردمفرارشدبازپایم،کردکمکخداو،بودصافهملحظهآندرقلبمآنکه،کردمزاريودعا

آنواقعاًمنقلبیعنی،قلبیاشاراتیعنیبیتدروابروودستباکردناشارهایماءاینجادر،بله.کنمنمیراکار

میراذهنیمندیگرمن،بدهینجاتمهلکهاینازرامنکنیلطفاگرکهکردمعهدخداباوشدصافموقع

،گیریمنمیدنبالشو،کنیممیعهدهوشیاريبصورتوقتیمایاکندمیعهدوقتیذهنیمنولی.کنارگذارم

وتسلیمبهدوبارهکندمجبورراماناگوارحوادثبایدآیا،کنیمنمیگشودهرافضا،دهیمنمیادامهراتسلیم

.نه:گویدمیموالنااینکهمثل،بیفتیمزاريوگریهوفضاگشایی

چون بدي در زیرِ پنجۀ شیر، خر؟ورنه اندر من رسیدي شیرِ نر
میدرصورتچهبهنرشیرپنجۀزیردرخریکموقعآن،رسیدمیمنبهنرشیر،کردمنمیفرارگویدمیاگر

.رامنخوردمیودریدمی؟آمد
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سوي من از مکر، اي بِئْس الْقَرینشیرِ عرینباز بفرستادت آن 

بدیارالقَرینبِئس.هستیبديیاروايآمدهگريحیلهرويازتوومنبسويفرستادهراتوبیشهشیرآندوباره

و،استبديیارذهنیمناینکهدانیممیهوشیاريبعنوانمایا،کهداندمیخرپس.ماستذهنیمنهمین

چیزهااینشویممیمانذهنناظر،عقبکشیممیهوشیاريبصورتما،شودمیجذبدوبارههوشیاريچطور

اینو،بدهدفریباستممکنراماروباهیتشواستذهنیمنخریتکهجهلاینکهدانیممیو،فهمیممیرا

آن،برویمدردزیردوباره،بشویمدریدهاستممکنماو.کنیمدوريآنازبایدما،استبديیار،استبديقرین

هردرچون،کنیمنمیبازرافضاتندتندچون،نداریمتعهدچون،دهیمنمیادامهچونولی،استکافیدردها

راراهوشویممیذهنجذبدوباره،نیستیمکارایندنبالروزهریا،بشویمتسلیمآییمنمیبارچندینساعت

:گویدمیاستقرآنآیۀهماین.کنیممیگم

38، آیه )43(قرآن کریم، سوره زخرف

ٰى إَِذا َجاَءَنا َقالَ َیا لَْیَت َبْینِي َوَبْیَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْیِن َفبِْئَس اْلَقِرینُ  َحتَّ

مسافت خاور و فاصله اي به ) شیطان(اي کاش میان من و تو : گوید) در نهایت حسرت(هنگامی که به سوي ما آید 

.همنشین بدي است) شیطان(باختر می بود که او 

بهبرویم،کنیمرهاراذهنیمنبایددانیممیاالنماهمۀ،رویممیخدابسويکهماگویدمیکنیدمیتوجه

ازحتّیگفته،بپرهیزیدبدیارازگفتهمثالً،گفتهمطلبچندینموالناامروز.گیردنمیصورتاینویکتاییفضاي

شمااستممکن،نیستآورتعجبایننگوییدکسیبهگفت،نگوییدکسیبه،بپرهیزیدخودتانذهنیمن

،کنیدبیهوشرااینگفت،نگوییدهمآنبهحتّی،تانذهنیمنبهیعنی،گفتخواهیدخودتانبهولی،نگویید

آن.بدزدیدچیزيیکخودتانبدونخودتانازشودمیبیهوشکهوقتی،آنستکردنبیهوشفضاگشاییگفتیم

فاصلۀ،نبوداصالًذهنیمناینکاشايکهگوییممیما،رویممیخدابسويوقتی:گویدمیپس.بودمهممطلب

یکما،بله.استچسبیدهمابهذهنیمنمتأسفانهولی،نبودماپهلوي،بودغربوشرقباندازةذهنیمنباما

حالدراوزرنگیوجهلبنابراین،هستیماوهاموقعبیشترولی،ناظرحضورلحظهیک،شویممیآنلحظه

.استفعالیت
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که بود بِه مارِ بد از یارِ بدحقِ ذات پاك اهللا الصّمد

ولی.استخرزبانازاینهاحاالکهبینیممی.استبدیارازبهتربدمارکهنیازبیخداوندپاكذاتبهگویدمی

،باشدعمیقشناساییاینکهباشدقراراگراینکهبراي،هستیمخداجنسازماکهکندمیشناسایینهماذهن

ازماکهبگوییمخواهیممیظاهراًو،نیازبیخدايپاكذاتحقّبهکهخوردمیقسمو،باشدنبایدذهنیمن

راماشیرکهبرویمبیشهبهنبایدخربعنوان،هستیمنیازبیخدايجنسازچونو،هستیمنیازبیخدايجنس

.استسطحیمانهايحرفهمینطوري،راموضوعاینفهمیمنمیولی،بدرد

باید،باشددیگرانذهنیمنمابدیارچه،باشدخودمانذهنیمنبدمانیارچهماکهدهدمینشانابیاتاین

عمالًبلکه.نیستکافیاین،استبدمارازبدتربدیارذهنسطحدرفقطبدانیماینکهو.باشیمشانمواظب

گفتارينفوذازخودمانمواظبتوماخاموشیودیگرانذهنیمنیاباشدخودمانذهنیمنکهبدیارازمادوري

:کههستپنجمدفترازخوانممیتانبرايکهبیتیاین،بله.استمهمخیلیآنهاتماشايوآنهاکرداريوآنها

که بود بِه مارِ بد از یارِ بدحقِ ذات پاك اهللا الصّمد

شما،بخوانمهمرااینهاخواهممی،شودمیمربوطموضوعاینبهکهداردوجودبیتسهدفترهمانازولی

یکازراموضوعاینو.کشدمیبیرونمردههمزندهاز،کشدمیبیرونزندهمردهازخدا:کهگویدمی.بشنوید

وقتیاستزندههوشیاريمثالً:گویدمی.گفتیمامروزکهراچیزيهمینکندمیاستداللو.آوردمیقرآنآیۀ

میذهنیمنماوقتی،استذهنیمنکهکندمیدرستمردهیکزندههوشیارياینازجهاناینبهآیدمی

مردگیروباهیتوجاهلخراین،بشناسیماینکهازکنیممیمقاومتو،استزندگیاینکنیممیفکر،شویم

براي.گذاریمنمیماو،بکشدبیرونزندهدوبارهذهنیمنازیعنیمردگیاینازخواهدمیخداگویدمی.است

.ذهنیمنبهنسبتبمیریمهوشیارانهمابایدکاراین

خواهندنمیو،پندارندمیواقعیزندگیراذهنیمندرزندگیجهانمردمازخیلیکهستااینکاراشکالولی

:گویدمی.داردرامشکلاینخوانیممیداریماالنکههمماخراین،ذهنیمنبهنسبتبمیرند
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549مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کشدمیچون ز مرده زنده بیرون 

هر که مرده گشت، او دارد رشَد

باشدمااصلکهزندهزندگیذهنیمناینازومردگیاینازخداچون:گویدمیاستذهنیمنمردهاینجادر

پسنیست،زندگیذهنی،منزندگیاینکهواقعابداندکسیهر،بمیردهوشیارانهکسیهر،کشدمیبیرون

.بودکییاین. کندمیهدایتشخداداردیعنیرشَددارداو،هدایتیعنیرشَداست،شدههدایت

بیمااصلوهستیمزندگیاصلکهرامایعنیزندگی،خواهدمیخداذهنیمناینازدانیدمیاالنشماپس

واقعیزندگیرا،دردخواب،راذهنخوابذهنی،منجهلِایننبایدشماپس.بکشدبیرونراآناست،نهایت

نگیریمنتیجههمبازکشیدیم،ماکههاییدردهمهاینوجودباو.بفهمیدسطحیراحرفهاوبچسبیدوبپندارید

براي.نیستدرستیکاراین،بدهدفریبرامالحظههرذهنیساختماناینو،نیستیمذهنیساختاراینماکه

.رااینهاخوانیممیهمین

تندنفس زنده سوي مرگی میکندمیچون ز زنده مرده بیرون 

بهکهچیزيآنوهستزندهذهنی،مناینکنیممیفکرماکشد،میبیرونرامرده،زندهازچونگویدمی

.استمردهراشناسیممیزندگیعنوان

ایمشدهمتوجهاالنماو،گردیممیزندگیدنبالاجسامدرکهاستهمینبرايببینیم،جسمداریمدوستما

یعنی،استآورمرگ،ماکنیممیکهکاريهریعنیتند،میمرگحوشوحولکندمیکاريهرماة زندنفسکه

.هستآیهاینهمینطوروکنیممیذهنیمنهايانگیزهباودیدبا

95، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

َوٰى ۖ  َ َفالُِق اْلَحبِّ َوالنَّ ٰى ُتْؤَفُكونَ إِنَّ هللاَّ ُ ۖ َفأَنَّ لُِكُم هللاَّ ِت ِمَن اْلَحيِّ ۚ َذٰ ِت َوُمْخِرُج اْلَمیِّ ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِّ

این است . آوردآورد و مرده را از زنده بیرون مىشکافد، و زنده را از مرده بیرون مىخداست که دانه و هسته را مى

کنند؟مىپس، چگونه از حق منحرفتان. خداى یکتا

مابگویندهستهودانهایناگرزمین،درکاریدمیشماکههستهودانهکنیدفرض:کهبگویدخواهدمیواقعدر

دانهپسکه،آیدنمیوجودبهدرختکنیم،حفظآخرتاخواهیممیراگیدانهاینبشویم،شکافتهخواهیمنمی
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اآلنماو،شدنشکافتهبهدهیممیتنذهنیمنعنوانبههمما.شدنشکافتهبه؟ چیبهدهندمیتنهستهو

ماکهشدهدرستايمردهیکآنازبودیم،نهایتبیبودیم،زندگیآمدیم،جهاناینبهماوقتیکهدانیممی

اینتويازو،بشودشکافتهبایدکهاستاییدانههمانایننیست،زندگی،زندگیاینوپنداریم،میزندگی

:کهخوانیدمیروآیهکههمبعدش.بیایدبیرونباشیمماکهزندهآدمیکمرده

گویدمیاگروبشویم،یکییکتاییآنباوبیاییمبیرونذهنیمنومردگیاینازتاویکتايخدااستاین

شکافتهتاندانهبایدکهدانیدمیشمااگر،کنندمیمنحرفچگونه؟کنندمیمنحرفراماچگونهاستاینطوري

میناظرحضورعنوانبهاالناینکهبا،سطحیچیزهايهمانباکنند؟میمنحرفچگونه،بشویددرختتابشود

،نرویمکردجلبخودشبهراماچیزياگرکهداناییاینبااست،غلطبیندمیمامرکزکهراچیزيآندانیم

اجازهونگهداریمناخودمبارامانزندهتوجهد،لعببکسییکیابیروندرچیزيیکراماتوجهتمامنگذاریم

تاکنیمتکراروبخوانیمبایدرااینها.بشودزاییدهمانهایتبیآنتويازوبشودشکافتهذهنیمناین بدهیم

.بفهمیمخوب

بیرون آوردیی زین مرده زندهمرده شو تا مخْرِج الْحیِّ الصّمد

زندهیکتوة مرداز،هستهمنیازبیکهزندهزندگیة آورندبیرونتا،ذهنیمنبهنسبتبمیرتوکهگویدمی

هايآیههم،ستموالناهمچونبگیرد،قرارشماتوجهموردخیلیبایدهاعبارتاینجورخوب.بکشدبیرونایی

اینکهسالهاستونشدیممتوجهگرفتیم،خودمانراذهنیمنِماکهدهدمینشاناینوستاآندرقرآن

کارهاییاینتمامکهاستاینۀ نشانصمداین.هستهمنیازبیکهمردهاززندهة کشندبیرونیاآورندهبیرون

همهاست،دینبهترینمندینو،هستمنباحقوجدلوجنگوکنیممیعبادتعنوانبهذهنیمندرکه

کارهاییو،دانممیگویدمیوشودمیبلنددارد،کبرکهکسیهریعنی. بردمیسوالزیرروخدانیازيبیاینها

زودکهگفتهمغزلامروز.کردهمعطلراخودشفقطداردواستنیازبیخداکهبداندبایدخدا،برايکندمی

صادقهممامورددرابیاتاینهمه.کندمیتلفوقتذهنشدرکهاستطوالنیمدتبشرنکن،تعلّلوباش

:گویدمیکهشاسلیسترجمههماینو. است

از مرده بیرون می آورد، زنده اي را از مرده شو، یعنی از نفس و نفسانیات پاك شو تا خداوند بی نیاز که زنده را

.مرده تو بیرون آورد
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ماکهکارهاییتمامو.پنداریممیزندهماکهاستمردهذهنیمناینقرآنوموالنانظرازکهاستواضحکامال

،نداردارزش،استباطلهمهاینهادهیممیانجامهاشدگیهویتهممرکزباوذهنیمنانگیزهباذهنیمندر

مابرساند،بالندگیبهرامادرختو،فدابشکرادانهگذاریمنمیکههستاینمقاومتنشانکارهااینۀ همو

وآوردمیروباهزرنگیمقابلدرخرتصوراتقالبدرموالنارااینهاو.فهمیدیمبداصال. کنیممیمقاومتداریم

. بازدمیماذهنیمنزرنگیبهماجهلکهبینیدمی

یارِ بد آرد سوي نارِ مقیممارِ بد جانی ستاند از سلیم

راحتوکشدمیراآدمباالخرهوزندمیمارگویدمی.استبدمارازبدتربدیارکهگفتزیده،گَماریعنیسلیم

آتشیکبهآوردمیرامادیگران،ذهنیمنیا،ماذهنیمنهمینبد،یارولینیست،اییمسئله،آدمشودمی

داریدکهاستسالچهلهست،ناسالتچهلاگرناخودتبهکنیدنگاهشما.ساکنیعنیمقیمجاودانه،محنت

رامازدمیاگرماریکپسهستید،مقیمدرد،آتشیعنیناردرسالهفتادهست،ناسالتهفتادکشید،میدرد

.گویدمیرااینداردموالنا. بکشیمزجرعمرتمامکه،بوداینازبهترشایدمردیممیو

درستچیآمدیم؟چیبراياصالاینکهاز،داشتیمتفاهمسوءچقدرماکهمیدهدنشانهمابیاتاینۀ هم

معنویتعنوانبهکنیممیماکهکارياینآیاهست؟چینیماهاانگیزه؟کنیممیفکرداریمجوريچهکردیم؟

کردیم،کارناجهلمونیماهازرنگیباشاهمهاست؟پرهیزبدونوحضوربدوناینهایارساند؟میجاییبهراما

و.اما یار بد درد دائمی را براي ما فراهم می کند،مار بد جان ما را می برد.رسیدیممقیموساکنناربهسرآخر

موالنا می خواهد تاکید کند، که یار بد چه افراد .این یار بد همین من ذهنی ماست، و حتی من هاي ذهنی دیگران

:چه من ذهنی ما، دائما روي ما اثر می گذارد، و بیت بعدي بسیار مهم است، می گوید،دیگردر بیرون باشند

خو بدزدد دل نهان از خوي اوقول و گفت و گوي اوبیاز قَرین

دل ما خوي بد را از آن شخص که خوي بد ،از دوست و همراه انسان بدون اینکه گفتگویی صورت بگیرد: می گوید

ن ذهنی دارد می دزدد، یعنی هر کسی روي ما اثر می گذارد، هر من ذهنی روي ما اثر می گذارد، ولو م،را دارد

.ما که چیزي نگفتیم، بین ما که مکالمه اي نبود،ما که حرفی نزدیم: می گوید کهاینکه من ذهنی ما
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خو بدزدد دل نهان از خوي اوقول و گفت و گوي اوبیاز قَرین

خوهاي بد را از خوي آن شخص که من ذهنی را دارد، مرکز مرکز ما بطور پنهانی در حالی که ما آگاه نیستیم،یعنی

این بیت بسیار بسیار .ما با مرکزهاي بیرونی در ارتباط است و تاثیر می پذیردمادي دارد، می دزدد، یعنی مرکز

می کنند که ما همه کارمی کنیم، هر برنامه اي را می بنابراین برخی از من هاي ذهنی که اظهار پهلوانی.مهم است

.بینیم، و هیچ اثري روي ما نمی گذارد، و با هر کسی می توانیم رفت و آمد کنیم، این حرف درست نیست

مایه از تو مایه رادزدد آن بیچونکه او افکند بر تو سایه را

، وقتی سایه شان را روي ما افکندند، مایه زندگی را از ما می چه من ذهنی خودمان باشد، چه من ذهنی دیگران

دزدند، و موالنا می گوید اینها بی مایه هستند، یعنی هر کسی که بی مایه است، هوشیارانه زندگی نمی کند، در 

م ما، و این نشان می دهد که اگر بی مایه باشی.مرکزش من ذهنی دارد و درد دارد، مایه زندگی را می دزدد از ما

مایه این بچه هایمان که بی،بگذارممی توانیم چقدر تاثیر بد می توانیم روي بچه هایمان ،من ذهنی داشته باشیم

.مایگی ماستمی شوند، بخاطر بی

فقط به این بسنده نکنیم که ما که دیگر پول را در می آوریم و خانه بزرگ خریدیم و ما چقدر مسئولیت داریم، که

شما انتظار نداشته باشید که بدون گفت وگو، خوي هاي بد شما به .گذاشتیم و ولی من ذهنی داریمو مدرسه خوب 

هر کسی که مایه دارد و مرکزش به زندگی ارتعاش می کند، .مرکز آنها منتقل نشود، عکس اش هم درست است

دگی ارتعاش می کند، به مرکز حتما به مرکز شما اثر خوب می گذارد، و شما هم اگر مرکزي داشته باشید که به زن

.یا دل بچه هایتان اثر نیک خواهید گذاشت

یارِ بد او را زمرُّد دان که هستعقلِ تو گر اژدهایی گشت مست

و یا ،می گوید اگر تو ادعا می کنی که عقل من اژدهاست، یعنی من آنقدر عاقلم که همه چیز را می توانم ببینم

اثر هم نمی پذیرم، هیچکتاب را می خوانم، و با آدمها گفتگو می کنم، و،هرچیزي را گوش می دهم و می خوانم

.کندمن ذهنی مثل زمرد این عقل تو را کور می،می گوید اگر اژدها هم باشد، این یار بد.همچنین چیزي نیست

خرده فضا باز شده، بسیار بسیار باید مواظب کی کنیم یکه ما روي خودمان کار مپس معلوم می شود که در ابتدا

.براي اینکه من هاي ذهنی اطراف ما روي ما تاثیر منفی نگذارند،باشیم
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نگوئید که فضا درون من .اصال به آنها نگوئید،استچه بسا شما اگر کار می کنید و همسرتان یا دوستتان مخالف

کافی است چند .ها گفتیم آنها را به زور نکشید، شما هم بیائید گوش بدهیدباز می شود، یا دارد باز می شود، و بار

مگر شما اینقدر عمیق شده .را روي شما بگذارندبار بگویند این درسهاي موالنا مزخرفات است، و اثر بدشان

.اثر بپذیریمواحتمال این ضعیف است، یعنی ما همیشه، می توانیم .باشید، که دیگر نشود روي شما اثر بد گذاشت

اوت اندر کف طاعون نهدطَعنِدیدة عقلت بدو بیرون جهد

عقلت از بین می رود، همان عقل یا خرد باصطالح یعنی. می گوید دیده عقل از حدقه چشمت می پرد بیرون

در کف درد، کف طاعون ي، آن از بین می رود، و طعنه آن، حرفهایی که او می زند، تو رااهوشیاري که بوجود آورده

.قرار می دهد



# Programگنج حضور746برنامه شماره 746

58: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


