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2464مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هر طربی که در جهان گشت ندیمِ کهتَري
برمد ازو دلم، چون دلِ تو ز مقذَريمی

هر هنري و هر رهی کان برسد به ابلهی
نیست به پیشِ همتم زو طربی و مفخري

گر شکَرست عسکري، چون برسد به هر دهن
زو نخورد شکَرلبی، فر ندهد به مخبري

رست و گر فلک، ور صنمی است بانمکگر قم
نَبود ورا فَريکان همه راست مشترك، می

آنچه بداد عامه را، خلعت خاص نَبود آن
نخورد غَضَنفَريسگانِ کافران میسورِ

مجلسِ خاص بایدم، گر چه بود سوي عدم
شربت عام کم خورم، گر چه بود ز کوثري

و کنی؟خران چه بزنی، بولِالف مسیح می
خو کنی؟ همچو روانِ کافريچه با حدثی

گر نبدي متاعِ زر اصلِ وجود بولِ خر
جانِ خران به بوي آن بر نزدي چراخوري

مرد چو گوهري بود، قیمت خویش خود کند
هیچ قُباد و سنجريشاد نشد به شَحنگی

زر تو بریز بر گهر، چونکه بماند زیرِ زر
ک است و اَبتَريبرنجهید بر زبر، آن سب

ور بجهید بر زبر، قیمت اوست بیشتر
بیش کنش نثار زر، هست عزیز گوهري
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ما گهریم و این جهان همچو زري در امتحان
اي محقَّريبر سرِ زر برآ که ال، گر تو نه

پس دوكنمک، شهوت فَرجشهوت حلق بی
با سگ و خوك مشترك، با خر و گاو همسري

نیست هواي سرورينیست سزاي مهتري، 
همت شاه و سنجري، قبله گه پیمبري

عشق و نیاز و بندگی، هست نشانِ زندگی
در طلبِ تَجلّیی، در نظري و منظَري

آبِ حیات جستنی، جامه در آب شُستنی
بر درِ دل نشستنی، تا بگشایدت دري

در طرب و معاشقه در نظر و معانقه
د مسابقه، بر دلِ هر موظَفَّريفرض ب

نیست روش طَرَنطَران، بنگر سوي آسمان
در تک و پوي اختران هر یک چون مسخَّري

ببینببین، شام کُنوسشانروز خُنوسشان
سیرِ نفوسشان ببین، گرد سراي مهتري

حق، طالب و عاشقانِ حقو شارِقانِغارِب
پريقدمی و بیدر تک و پوي و در سبق، بی

شب روي قمر نگرنگر، خورگرم رويِّ
ولوله سحر نگر، راست چو روزِ محشري

ايدرشتهاي، جانِ شَقیفرشتهجانِ تَقی
لنگرينفسِ کریم کشتیی، نفسِ لَئیم
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2464غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2464مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که در جهان گشت ندیمِ کهتَريهر طربی

مقذَريبرمد ازو دلم، چون دلِ تو ز می

،شاديهرکهگویدمیموالناواو را، ببینمخواهیمنمیوآیدنمیمانخوشماکهکسیوزشتآدمیعنیمقذر

بعبارتیا.رممیماوازمن،بشودکهترندیمیاقرینجهاندرکه،بگذاریمخوشیرااسمشبایداینجاالبتهکه

بديتوبهیاآیدمیبدتکهکسییازشتآدمیکازتوکههمینطور،کندمیفرارشاديآنازمندلبهتر

غیرمابرايواقعدرکههستجهاناین درچیزيهرهترکاینجادر.کنیمیفرااوازببینیخواهینمیوکرده

احتماالًو،کهترگذاردمیرااسمش،بدهدنشانذهنکهرازيچیهر، باشدهوشیاريازغیر،باشدخدااز

وبرسدمنبهکهشاديهر:کهگویدمیدیگربعبارت.استزندگیوخداومهتر:گویدمیپاییندرراعکسش

.کنممیفرارآنازمن،دهدمینشانذهنکهباشدجهانایندرکسییا،باشدجهانایندرچیزيازآن

ماشخصمنظورشتوگویدمیقتیو،هاانساندل:گویدمی.کندمیبیاندوبارهراانسانمسئلهحالینعدر

بنابراین،شدهتشکیلمفاهیماز،شدهتشکیلهاتوصیفازواستماديچونکه،هاستانساندلنیستکه

درکههستزیباهايتوصیفالبتهو.آیدمیتوصیفآنازتجربهآن،کنیممیتجربهبیروندرماکهراهرچی

هرکهچرا،کنیممیفرارآنهاازماکههستهمزشتیهايتوصیفو،شویممیجذبآنهابهما،ماستمرکز

زشتخیلیاگرکنیممیفرارآنازیاوکنیممیارزیابی،کنیممیقضاوتبینیممییاکنیممیتجربهکهراچی

میجذباوبسويبینیممیاالنو،استبیروندرکهباشیمجنسیازاگرشویممیجذبآنسويبهیا،باشد

.شویم

باهمراهچیزاینحالعیندر،بدهدنشانمنبهراچیزيمنذهناگرکهبگویدرااینخواهدمیکلیبطورولی

اثردرلحظهاینکهديشا.استشاديکدامدنبالاستمشخصپس.کنممیفرارشادياینازمن،باشدشادي

کهچیزيآندرنه،ماستدروندرشاديچشمه،آیدمیزندگیطرفاز،آیدمیطرفآنازحضورشدنبرقرار

بیشترکهدیدخواهیم،کنیمنگاهخودمانبهاگرالبتهکه،شویممیشادماموقعآنودهدمینشانمنبهذهن

وقتیماودهدمینشانمانذهنکهچیزهاییبهمربوطاشهمه،شیخوایمگذاشتهرااسمشکهماهايشادي
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موالناشویدمیخوشحالوافتیدمیکسییاچیزيیادبهشمااگرپس.شویممیخوشحال،افتیممیآنهایادبه

مییادتانبهتانذهنکهچیزيخاطربهشمااگرو.باشدمنمثلشماکنیدمیتوصیهمابهیا،استمتنفرآناز

آنازو،هستیدکسآنیا،هستیدچیزآنباشدههویتهمپس،داریدماديمرکزپسشویدمیخوشحالآورد

.خواهیدمیهویتآناز،خواهیدمیشاديآناز،دیخواهمیزندگی

مییادآوريمابهدوبارهواستطوالنیبسیاراینکهبرايخواندمتانبرايرانصفشکهاستغزلییکآغازاین

ماذهنوهستبیروندرکهچیزيازنه،بیاوریمزندگیطرفازوجودماناعماقازرامانشاديبایدماکهکند

نشانذهنکهبیایدچیزيازنبایدشادي:گویدمی،موالناگذاردمیقانونکلیبطورپس.بدهدنشانتواندمی

ازیانیامدهشمابدستکههستتانذهندرچیزياینکهبخاطرهستیدناراحتاالنشمااگرحاال،دهدمی

گویدمی،بودشادياین.کنیدتجدیدنظرآنرويباید،بشویدخوشحالاستممکنبیایداگریا،ایددادهدست

.خواهمنمیهمآنبیایدهمدانش،بیایدهمخبر،بیایدهماطالعاتحتی

هیهر هنري و هر رهی کان برسد به ابل

نیست به پیشِ همتم زو طربی و مفخري

هنرهر:گویدمی.زندگیراهیکواستفضیلتیکمعنیبههنراینجا،نهنقاشیمثالًهنرنه،فضیلتیعنیهنر

رااینبخواهندذهنیهايمنو،باشدرسیدهذهنیمنبدستیعنی،باشدرسیدهابلهبدستاینکهراهیهرو

خواستیکولی،خواستیعنیهمت،منهمتپیشدر،کندارائهمنبهمنذهنیمنیا،کنندارائهمنبه

آنوباشدایزديخواستبایدماخواستیاماهمتو،باشیمیکیزندگیباماکهاستخواستی،استمخصوصی

.باشیمتسلیمیاباشیمموازيزندگیبالحظهایندرماکهاستموقعی

ورآنازبایدمنفکرلحظهاین.خواهممیورآنازراراهوفضیلتمنکهاستبلندینقدرامنهمت:گویدمی

دیگرجاهايشماراهمتو.خواهمنمیزندگیروشوراهذهنیهايمنازمن،بیایدغیبجهاناز،بیاید

:گویدمیحافظمثالً.ایدخوانده

دادندجنامتايامغمبندزكهبودسحرخيزانانفاسوحافظمهت

هاشدگیهویتهمازیعنیایامغصهوغمازراحافظ،کهبودسحرخیزانهاينفسوحافظبزرگخواستپس

آنازیاراهآنازمنهمتپیشدر،نیستهمتاینباشدذهنیمنبهمربوطکهخواستیهرپس.دادندنجات
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افتخارهمآنبراي،خواهمنمیطربهمآنازمنیعنی.نداردوجودافتخاريوطرب،باشدرسیدهابلهبهکههنر

.شدهگرفتهدیگرانازوذهنیوتقلیديماهايراهوهنرتمامکهکنیدمیتوجه.کنمنمی

درونطربودانشوخردچشمهاینکهبراي؟خوانیممیراموالناابیاتماچیبرايکنیدسوالشمااستممکن

نمیکتابییکدرراچیزيیکمابنابراینپس.ذهنیهايمنازهستیمدانشگدايکهنه،بشودبازخودمان

افتخارهمآنبهکردهبازکههمدرونشچشمهموالناتازه،کنیمافتخارآنبهواینجابخوانیموبیاییم،خوانیم

ودانشوحکمتچشمهاین،استانسانشاديواستانسانفخرسببکهچیزيآنکهگویدمیولی،کندنمی

،کندرهاراذهنیمن،کردندرستذهنیمنوذهندرمعطلیمدتازپسبایدانسان،باشدشدهبازاودرخرد

منطبقهوشیاريرويهوشیاريو،بشودزندهزندگینهایتبیبهو،برگرددجهانبهرفتههوشیاريبعنوان

چشمه،هنرچشمه،زندگیراهچشمه،خردچشمه،طربچشمه.استنهایتبیایندرچشمهاینو،باشد

.آرامشچشمهوشادي

نمیمندردبهباشدشدهایجادقبالًکهروشیوراه،خواهمنمیروشوراهذهنیمنابلهازمن:گویدمیخالصه

امربایدخیلی،باشدحاضرخیلیبایدخصشاینپس،بیایدورآنازبایدلحظهاینمنزندگیروشوراه،خورد

.بخواهدنبایدجهاناز،کندنگاهنبایدجهانبهپس،لحظهبهلحظهکنداطاعتوباشدزندگی

توصیهچیموالنامثلبزرگی،هستیموضعیچهدرببینیمکنیمنگاهخودمانبهکهخوانیممیماراابیاتاین

میهمامروز،توگویدمیگیردمیایرادبلهخوب،گیردمیایرادبیندمیرانهاآوقتیآیاوهاانسانبهکندمی

.جلورویممییواشیواش،ببريبسرصورتاینبهتواستحیف،گوید

گر شکَرست عسکري، چون برسد به هر دهن

زو نخورد شکَرلبی، فر ندهد به مخبري

عسکرناحیهازراشکراگر:گویدمی،استمرغوبیلیخشکرشکهخوزستانازاستايناحیهگویاعسکر

دوستماکهچیزيهر،استشیرینینماداینجادرشکرحاال،شکرمرغوبترین،شکربهترینیعنیباشندآورده

ازهمهیعنی،برسدهادهنبهاگرشکراین:گویدمی.کندمیخوشحالراما،کندمیشیرینرامادهنوداریم

طریقاززندگی،استسخنشیرینیعنیشکريخودشلبکهکسی.خوردنمیآنازدیگررلبکش،ندبخورآن

.اندخوردهراآندیگرهمهچون،خوردنمیشکرآنازاو،زندمیحرفاو
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شکوهوایزديبرکتیعنی،استایزديفرّهمفرّ،آوردمیخبرورآنازکهکسیمخبر،مخبريبهندهدفر

و،آوردمیورآنازرسیدهحضوربهکهانسانیکهاستمهمیکلمهفرّ،استفرّاسمش،ایزديخردوایزدي

دهدنمیآنبهفرّي،آوردمیخبرورآنآزلحظهایندرکسیبهمخبربه.باشدتواندمیچیزهزارتانشامل

.رسیدهمختلفهايدهنبهاینکهبراي؟چرا،عسکريشکر

شمااستممکنخوب.زندگیاز؟بیاوردکجاازوکندتولیدخودشراخودشفکرلحظهاینبایدانسانپس

افتخارهمآنهابهوبکنیمخودمانمالبگیریمرامردمفکرهايایمکردهعادتما،داریمفاصلهخیلیمابگویید

میتکراررااینهامرتبو،ایمدادهقرارمرکزمانآنهاوایمشدههویتهمآنهاباوایمچسبیدهآنهابهوکنیم

.دیگرنکنراکاراینگویدمیداردراهمینخوب.کنیممیدفاعآنهاازمانجانمثلوکنیم

گر قمرست و گر فلک، ور صنمی است بانمک
نَبود ورا فَريکان همه راست مشترك، می

،باشدنمکبابتیکخواهدمی،باشدنآسماخواهدمی،باشدچهاردهشبماهخواهدمیاین:گویدمی

.نداردفرّيایناینکهبراي،خواهمنمیرااینهامن،دارندهمهرااین،استمشتركهمهدراگر،باشدزیباروي

میخردخداازوخداستزمیندراشریشه،استدرختییککسیهرکهدهدمینشانپسکنیدمیتوجه

دانشنباید،کندنگاهآنواینبه،کندتقلیدنبایدوگیردمیخالقیت،گیردیمنیرو،گیردمیشادي،گیرد

آنابهمه،معتقدندآنبههمه،گویندمیهمه،دارندهمهکهگذشتهدانشبراي،مرکزشبگذاردبرداردراگذشته

.کندافتخارهماین،کنندمیافتخارآنبههمه،خورندمیگیرندمیانرژيآنازهمه،هویتندهم

ورآنازخردتان،بیایدورآنازتانشاديلحظهاینوزندگیاعماقدرریشهباشیددرختیکتوانیدمیشما

تقلیدبهرادیگرانباورهاي،بکنیدعمقحس،بنویسدشماشدهسادهذهنتوزندگیکنیدمیکهفکري،بیاید

ازیاآیدمیتانذهنازشماخبرچیه؟شماخبر. بگیریدخبرآنهاازوکنیددفاعآنهاازومرکزتاندرنگذارید

.تاننهایتبیریشهاز؟وجودتاناعماق

رااینها،استآسماناگر،استچهاردهشبماهاگراستمشتركهمهدرکه آن یعنیمشتركاستهمهکان

خوشگلی،استنمکیبابتیکیانسانایک،گذاریدمیرااسمشکههرچیوزیباییونورووسعترمزبعنوان

کسیهر،یدآمیورآنازلحظهایندرفرّ.لحظهاین؟داردفرّچی،نداردفرّيآنپس،دارندهمهاگرولی،است

.کندمیتکرارراگذشتهدارد،نداردفرّيداردذهنیمن،استآیندهوگذشتهدراستزماندر
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نَبود آنآنچه بداد عامه را، خلعت خاص 
نخورد غَضَنفَريسگانِ کافران میسورِ

آنبهمردمعامهکهآنچه:کهگویدمی.کندشکاربایدخودشراخودشغذايشیروشیریعنیغضنفر

یک،بیرونبکشدراخودشجمعازتواندمیانسانیهرکهاستمشخصپس.نیستخاصخلعتاین،مشغولند

خواهمنمیمن،بیاوردحساببهبایدراخودش،کندکاراشمعنويعدبرويوکنددرستخودشبرايخلوتی

خدااعماقدرریشهخواهممیمن،کنمتقلیدکسیازیاکنمتقلیدجمعازخواهمنمیمن،باشممردمبقیهمثل

راخردشنوهبنومنبهزندگیلحظهاینخواهممیمنوبشومملبسحضورگنج،حضورلباسبهوباشمداشته

میزندگیجوريچهمردمکهکنمنمینگاهعامهبهو.استمنخاصخلعتاینوبدهدرااششادي،بدهد

.باشمآنهامثل،کنند

،خوردنمیراکافرانسگانماندهباقی،استلحظهایندرخدانهایتبیبهشدهزندهانسانکهشیر:کهگویدمی

مرکزشدرراهاشدگیهویتهمهنوزوشدههویتهموجهاندررفتهکهاستهوشیاريتعریفبنابهکافر

هوشیاريیکبنابراین.گیردمیزندگیهایششدگیهویتهمهمینازوپوشاندمیرازندگیرويودادهقرار

منخوراكماندهباقی،استذهنیمنهمسگشواستکافرهمینهوشیارياین،داریمذهنیمنیک،داریم

.استشدههویتهمکهکسیگویدمی،گویدنمیمردممنتها.بخورمخواهمنمیمنرامردمذهنی

درموالناکهراآدمآنذهنیتراوشاتشماداردذهنیمنواستمرکزشهاشدگیهویتهمکهکسیآنپس

زندهاستعدادشما.هستیدشیرشمااینکهبراي،بخوریدنباید،کردهتشبیهکافرسگخوراكماندهباقیبهاینجا

همعاّمه،نداردتوجهموضوعاینبهکهاستکسیعامه،داردکسیهر،داریدلحظهایندررازندگیبهشدن

عامه،برگرددزندگیبسويتواندمیکهرفتهیادشواستهایشمهرهبابازيمشغولولی،استهوشیاري

کردهدرستذهنیمنیک،شدههویتهمبیرونیچیزهايباذهندررفته،جهاناینبهآمدهکهاستهوشیاري

.رسیدخواهدزندگیبهجهانایندرانباشتنودادنانجامبوسیلهکندمیفکرو

راامزندگیوکنمزیادراچیزهایم،بدهمانجامبایدکهبعديعملکهستااینذکرشوفکرهمهاالصولعلیو

بایدرفتهیادش.میردمیافتدمیجایییکوجلورودمیداردوبعد،بعد،بعداشهمه؟هستچیکنمزیاد

،اشذهنیمنهايکردنفکروهادادنانجامباکهاستامیدوارولی،داردهمزیاديدردهايآدماین،برگردد

آنبههمچیهرو.داداهدنخودانیدمیشماکه.بدهدنجاترااوکهداشتخواهدعملوفکرحاصلاینقدر
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بگویدبیافتدگیربماندمگر،بدهدتکانرااودردمگر.کندنمیتوجهیافهمدنمییا،اینطورينیستکهبگویی

بعنوان،کنیکوچکبایدرااتمن،کنتوجهبزرگانحرفبهمثالً:کهبگویداوبهکسییک؟کنمکارچهمنحاال

هامهرهاینبا،نیستیهاتمنیتاینتو،هستیخداامتداد،هستیهوشیاريتوالًاص،برگرديبایدهوشیاري

تو،نیستیپولتتو،نیستیرنجشتتو،نیستیدردتتو،نیستیخشمتتو،نیستیتوهامهرهاینکنیمیبازي

چیزهايوقرصبارادرداینیاوردفشارزیاددرد،بدهدگوششایدبیاوردفشاردرد.کنالرااینهانیستیمقامت

.شودنمیمتوجهوجلورودمیعمرشآخرتابدهدتسکیندیگر

بپرسیدخودتانازشما.خورمنمیراآنهاغذايماندهباقی،خورمنمیراکافرانسگانماندهباقیمنگویدمی

باکندشناسایی،دبدهتشخیصخودشباید،استخاصانسانیهر؟بشویدخاصخواهیدمیشما؟چیشما

کهشاديازدلممن:کهگفتههمموالنا.خواهمنمیزندگیجهانازمن،خاصممنکهبگیردتصمیمآزادشاراده

زدهکتکراشماباشدآدمییککنیدفرض.رمدمی،دهدمینشانمنذهنوآیدمیبیرونازکهچیزياز

جاهر؟ نه،ببینیدخواهیدمیراآنشماباشدآوردهسرتانبالهزاریک،باشدکردهظلم،باشدزشت،باشد

.کنیدمیفراراوازببینید

آنازهممنکنیمیفرارتوکههمانطوربیایدبیرونازکهچیزيازکهشاديآنازمن: کهگویدمیموالنا

مانموفقیتبرايآیا.گرفتیممدرك،خریدیمبزرگترخانه؟چیهبرايماشاديکهحالیدر.کنممیفرارشادي

زندگیيچشمهازلحظهاینکهشادییتوانیمنمیما.باشدتواندنمیمامرکزولی،چرا؟بشویمخوشحالنباید

موفقیتاین،استمنبچهاین،استمنهمسراین،استمنمدركاینحاالبگوییم،کناربگذاریمراآنبیاید

.بشومخوشحالخواهممیاینهابراياستپولماینواستخودم

،استخوبیخیلیحیوانهمسگحاال،داردسگکسی،استخودمانسگماندهباقیآنهاکهکنیدمیتوجه

.کهبخوردخودشداردبرنمیراآن،ماندهمقدارشیکجلوشگذاشتهغذاآنبراي

مجلسِ خاص بایدم، گر چه بود سوي عدم

ه بود ز کوثريشربت عام کم خورم، گر چ

لطفباشدخداوباشممنخواهممیمن،خواهممیخاصمجلسمن،آورممیحساببهراخودمگویدمیمن

لحظههراو،اوزمیندرهستمدرختیکمثلمن.مجلساین،هستماینشایستهمنوباشداوخردوباشداو
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تواندنمیرامجلساینمنذهنیعنی،نیستجهانایندراینکهگرچه.دهدمینشانراعملموفکرمنبه

.بشودنهایتبیمندلوکنمخالیچیزهااینازرادلمبایدمنیعنی،استعدمسوياین،بکندبرپا

نمیراعامهشربتیعنی،خورمکمعامشربت،نگردخاصمجلسوعدمایندنبالچیزهاایندرتوبنابراینپس

چهگر.خورمنمیراآنمنخورندمیمردمعمومکهشربتییعنی،خورمنمییعنیخورمکم،اصالًمن،خورم

،استجهانآندرکهنیستکوثرآنکوثر،جهانیاینکوثر،باشدذهنیچشمهبهترینازکهگرچه،کوثريزبود

دانشمنداینخانماینآقانایفکرهاي،هااستبهتریناین،هااستخوبچیزاینگویندمیمردمهمهگرچه

.!هااستبهترین

شمارويکهببینید،خوانیدمیکهبیتیهرشما،خودمانچشمهشدنبازبرايخوانیممیراموالناماکردمعرض

چیزهااینازرادلتپس،استعدمسويازچشمه:کهگویدمیشمابهموالنااالنهمین،گذاردمیاثريچه

شانذهندر،آورندمیشانذهنازآنهاخورندمیآنهاکهراشربتی،نکنتقلید،نکننگاهمردمبه،کنخالی

امرسیدهمقاماینبهکههماالن،امشدهمشهورخودم،شدهموفقرفتهپسرم،دارمپولاینقدرکنندمیتجسم

میترکشماخوردیماگر،نخوریدهمشماخوب.خورمکمعامشربت،نکننگاهآنهابهتو،گیرممیشربتآنهااز

.کنیم

خران چه بو کنی؟زنی، بولِالف مسیح می
خو کنی؟ همچو روانِ کافريچه با حدثی

،باشدمسیحتواندمیکهاستدرستومثبتهمادعایشوکندمیادعاانسانیهریعنی،زنیمیمسیحالف

بهلحظهایندرگرددبرمیجهانرودمیهوشیاريوقتی،داستخنهایتبیبهشدنزندهتعریفبهبنامسیح

و،شودمیمنطبقهوشیاريرويهوشیاريگرددبرمیجهانرودمیهوشیاري،شودمیزندهزندگینهایتبی

حضرتآنمسیحاینجامنظور.استمسیحتعریفاین،نیستجهانبهمتّکیدیگروخودشازشودمیآگاه

.حضورگنجهمینحضوریعنیمسیح،هستهمهدروندرحمسی،نیستعیسی

ذهنیمنازکهچیزيآن؟چیهخرهاپیشآب،کنیمیبوراخرهاپیشابموقعآناممسیحمنگوییمیتو

راآنتو،ریزدمیحکمت،دهدمینشانراخودش،زندمیحرفیعنیکندمیبولذهنیمن،کندمیتراوش

روينویسدمیزندگیراشمافکرلحظهاین،ماستدروندرخردجوششبامقایسهدرنای.کنیمیبورويمی

؟شماگیریدمییکیاز،نهیاتانذهن
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می،کندمیتشبیهحدثبهموالناراهاشدگیهویتهمکه،استمدفوعهمینحدثکنیخوچهحدثیبا

هوشیاريمانند؟هاکثافتاینازخواهیمیچی؟کنیمیخوچراهاشدگیهویتهمواتذهنیمنبا:گوید

.گیریممیکجاازمارادانشکهکنیممیدقتاالنماپس،کافريروانمانند،کافران

االنکنیدمیکهفکريشماکهدهدمیشمابهعمقییک،لحظهاینبهراشماآوردمیهاصحبتاینتمامآیا

بازرافضاخواهیدمی،نشویدشادبیروندرچیزيبخاطر،آوریدمیتاندرونازراشادي،کنیدخلقخودتان

اشرفانسانمگر؟هستیدخدانهایتبیشما؟هستیدمسیحشماکهکنیدقبولخواهیدمی؟تاندروندرکنید

تومنهنگفتمگر،شوممیزندهتوبهمننگفتهمگر،داشتمگرامیمننگفتهخداراانسانمگر،نیستمخلوقات

خو؟ماستمرکزآنهاچرا؟گرفتیمخوهاشدگیهویتهمباچراماپس،نزدیکترمتوبهگردنرگازمن،هستم

.گذاشتیممانمرکزآنهایعنیگرفتی

گر نبدي متاعِ زر اصلِ وجود بولِ خر
جانِ خران به بوي آن بر نزدي چراخوري

کهچیزيهریعنیطالکااليیعنیزرمتاع،چرندمیحیواناتکهییجاچراگاه،اروچراخ،چراگاهیعنیچراخور

مرکزتدرکهآیدمیزريمتاعاینازخربولاین:گویدمی.هویتیمهمآنباوداردارزشدنیاییبلحاظمابراي

خربولشبیهاین،ماستمرکزذهنیمنوقتیکنیممیعملوگوییممیماکهچیهرشودمیمعلومپس.است

میخوشحالما،افتدمیبیادمانوقتیکهاستچیزهاییهمانکهاستکاالهايهمانزرمتاعو،گویدمیاست

جانو،استخربولمنشاءکهماستهايشدگیهویتهمزرمتاع.گیریممیآنهاازرامانشاديما،شویم

.کنندمیبوراآنروندمی:کهگویدمیخران

میبوهی،آیدمیکجاازپولبوي،کنیممیبواستمرکزماندرکهچیزيآن؟کنیممیبوچیماازبرخیخوب

ولی.شویممیترخوشحال،شدخواهدزیادترمانپولاینکهافتدمییادمانبه؟چرا،رویممیآنبويبه،کنیم

میخوشحالآنبويازوکنیمیبوشمادگویمیخرانبولاینازکهزمانیتا،کندمیفرارخوشیآنازموالنا

.فهمیدنخواهیراخدابويوزندگیبويوخردبويوعشقبويدیگر،شوي

اینمشغولیکی،استآوردندرپولمشغولیکی؟کردهپیداچریدنیجايیکداردذهنیمنکهکسیهرچرا

هوشیاريبعنوانبایدشما.باشدنبایدمرکزمان،کنیمکاربایدمانهمهحاال،استکارآنمشغولیکی،استکار

بعد،تانکردنعمل،تانکردنفکرپشتباشیدبودنییک،کنیدپیداعمقییکلحظهایندر،برگردیدجهاناز
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آن،بشودجهانجذب،بشودقطعبودنایناگرلیو.باشیدزندهبودناینبههمیشهولی،کنیدفکرکنیدعمل

بعد،آیدمیآنازماعمل،آیدمیآنازمافکرو،مرکزمانشودمیآنشدیمهویتهمکهییچیزهاآنموقع

بهکهچیزيهراست،پول، یکیاستمقامیکی،هستندکجاآنهاببینیمکنیممیبوهستآنجاچیهرموقعآن

همماچریدنمحلو. نیستندمنخرمفاینها،کنمنمیافتخاراینهابهمن:گفتباشدیادتان.کنیممیافتخارآن

.استعدمبسويگفت،استورآنماچریدن،نیستند

مرد چو گوهري بود، قیمت خویش خود کند
هیچ قُباد و سنجريشاد نشد به شَحنگی

بودنمرکزش،باشدعدماگرمرکزشدریعنی،فروشجواهریعنیفروشگوهر،باشدفروشگوهرانساناگر

فروشگوهرآدماین،همیشهباشدعملشوفکرشپشتعمقاینکهباشدداشتهعمقییکلحظهایندر،باشد

کندمیشناساییکهکسی،دهدمیزندگیکهکسی،خردفروشیعنیجواهرفروش،استفروشجواهر،است

ایندراستزندهبودنبههرکسی،استزندهبودنبهکهکسی،داردعشقکهکسی،دیگراندررازندگیوخرد

کهفهمدمی،آوردمیوجودشاعماقازرااششاديوکندمیحسرااینواستزندهخودشوخدابهلحظه

.استگوهريآدماین،خواهدنمیجهانازراشاديواستشاديوآرامشجنساززندگی

خم،کندنمیتعیینراقیمتشیبیرونچیزهايیعنی؟چییعنیکندمیتعیینخودشراخودشقیمتگویدمی

آنکهمقتدريپادشاههیچ:زندمیمثالو.کندنمیکوچک،بیرونیچیزهايبهفروشدنمیراخودش،شودنمی

،سنجريوقبادهیچشحنگیبهنشدشاد،هیچبشودپاسبان،بشودداروغهبیایدکندنمیولراآنجانشستهباال

می،کنیمرهارااونهایتبیما،ایمزندهاونهایتبیبهکهوقتیهستیمماتدرمقپادشاهاینوسنجريوقباد

؟بشویمشادتوانیممیمااینبراي،استخوباین؟بشویمهاشدگیهویتهماینپاسبانآییم

یا؟شادیموقانعآنبهومشغولیمماناموالپاسبانیوداروغگیبهاالنماآیا،کنیممینگاهخودمانبهاالن

راخودمانقیمتاگر؟کنیممیتعیینخودمانراخودمانقیمت،گوهريیکمثلمقتدرپادشاهمثلواقعاً

چرا؟هستیدچیناراحتاالنشما،شویمنمیناراحتمااستبیروندرکهچیزيبراي،بکنیمتعیینخودمان

کهدانمیلرزيمیکههرچیبر،کردهتعیینرااشمقیمتبیروندرچیزيیکاینکهبراي؟باشیدناراحتباید

.داريارزشقدرهمانشويمیناراحتکههرچیزيبر،ارزيمیهمان
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صداینکهکنیمیتعییناگر،کنیتعیینبایدخودت، کندتعیینتواندنمیکسیراشماقیمت:گویدمیموالنا

ولی.دیگراستهمینقدرقیمتتخوب،شوممیناراحتمنهزاردالرده،دالرهزار،دالرصدبخاطر،استدالر

نمیبرراکسی.شدينمیناراحتاتفاقاتبراي،بوديزندهخدانهایتبیبهلحظهایندربوديگوهرياگر

میآرامشوگیرممیشادياینازمنبگوییومرکزتدرراکسیفکر،راکسیمفهوم،راکسیعکس،داشتی

ايآوردهراقیمتت،شخصاینبابشويهویتهم،کنیفکرآنبهروزوشب،شوممیبیچارهمندبرواین،گیرم

.استفکریکاندازهبهتوقیمت،کرديصفر

توانیممیآیا،نیستیمگوهريماپس؟کندمیناراحتراماآیدمیفکریکچطورنیستیمفکرجنسازمااصالً

ازما.کندزندهخودشبهراماخواهدمیلحظههر.بله؟بشویمگوهريمااهدخومیهمخداآیا.بله؟بشویم

:دهدمیتوضیحداردخودشاالنو.کنیممیمقاومتکاريندانم

زر تو بریز بر گهر، چونکه بماند زیرِ زر
برنجهید بر زبر، آن سبک است و اَبتَري

گوهر،بریزايچسبیدهآنهابهکهراارزشباچیزهايآنوهاشدگیهویتهم،بگیرراگوهر،بریزرازرگویدمی

بهمالحظههر؟زیرشماندهجوريچه.استفکرهایتزیرگوهراینودریاایناینکهبراي،بگیرراخدانهایتبی

کفمثلفکرآن،شویممیبلندفکربصورتلحظههر،لحظهبهلحظه،مشغولیممهمچیزیکبهزرفکریک

راهاشدگیهویتهم،زرندکنیمیفکرتوکهراهاکفاین:گویدمی.پوشاندمیخداستکهرازیرايدری

زرهاایناینکهبراي،رویعنی،زبربرجهدبرنمیاینوماندهزرزیرگوهرایناینکهبراي،بگیرراگوهر،بریز

.استذهنیمننقصنشانهابتراینومعیوب،ناقصیعنیابتر،ناقصوسبکند

میجاهر،استکمچیزيیکهمیشه،نیستکافیهمباز،کنیممیانباشتهکهچقدرهرماکهکنیدنگاهشما

حس،خودمانناقصیمچونماکنندکاملمحیطیبلحاظهمچقدرهر.ماستبانقصحساینو ابترياینرویم

فیزیکیمابلحاظوقتهیچونیستخوباینگوییمیمما،کنیممینقصحسذهنیمنبخاطر،کنیممینقص

آنقدرخوبهستیمجواناگرما. نیستیمکاملمادهد،مینشانذهنکهچیزهایییعنیجهانیاینچیزهايو

وقتی. نداریمپولسالمیمجوانیم،وقتی. نیستیمجواندیگرداریمعقلوقتی. نداریمعقلآنقدرنداریم،تجربه

جمعجایکراهمهبگوییکهکرد،جمعشودنمیجایکهمباراهمه. نیستیمجواندیگرشویممیدارپول

.مدهاستادبهدستاي،آمدهجانکامل. ماستجاندرکمالحسولی. لنگدمیجایکهمیشه. کردم
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رااینبایدتو. هاکفاینرويآیدنمیحضورگوهراینوکندمینقصحسهمیشهواستسبکذهنیمناین

ایناست،رنجشایناست،دردایناست،شدگیهویتهماینبگوییبریزي،قدمبهقدمدانسته،انه،هوشیار

وانههوشیاربایدجهد،نمیخودبخوداین. بیرونبیایدگوهراینزیرشازتاریزممیمنرااینهااست،کینه

مینشانشمابهراخودش،جهدمیهمموقعبعضی،ویدگمیخودشاالنولی. کنیکاررویشفعاالنهبسیار

.آنبهبریزرازرهمه،شدیدزندهاوبهلحظهیکشماودادنشانراخودشاگرجهید. دهد

ور بجهید بر زبر، قیمت اوست بیشتر
بیش کنش نثار زر، هست عزیز گوهري

. استعزیزخیلیترسرفتنبینازوخدابدیتابهشدنزندهوآشناییوخدابینهایتوحضورگوهرعزیزاین

یکرو،یعنیزبرزبر،بربرجهیدیعنی،کردیدعمقحسداد،نشانشمابهراخودشخدایازندگیدفعهیکاگر

حسکردي،خردحس،شديزندهنهایتبیزندگیبهاست؟یادتانجوحیهايصندوقها،صندوقبینلحظه

خودشدادننشانوآمدنمیمنتومبارکیبهصورتایندرزبر،بربجهیدورردي،کعمقحسکردي،آرامش

.کننثارشرازرهمهخدا،زندگی،دهد؟مینشانشمابهراخودشداردکیشما،به

بهکهبودهاینشماسرنوشتکه. خورندنمیدردبههاشدگیهویتهمایندیگرکهبفهمتوزر،نثارِکنشبیش

. اندازیممیتأخیربههمبازولیها،دانیممی. اندازیممیتأخیربههی،مابیشتر. نکنمعطلدیگر. بشویددهزناو

:گویدمیداردخودشاالنبله

ما گهریم و این جهان همچو زري در امتحان
اي محقَّريبر سرِ زر برآ که ال، گر تو نه

اینوهستیمخداجنسازهستیم،يهوشیارجنسازما. یمگوهرماگویدمی. شدهخوارکوچک،یعنیمحقر

نشانمابهزرعنوانبهراخودشهیکهاستاینامتحانش. کندمیامتحانراماجهاناینواستزرمثلجهان

است،خوبیچیزاینگویدمیجهان،دهدمینشانمابهچیزيیکمرتبنرویم؟شودمیماکهببیند،دهدمی

یکنبودخوبچیزایننه،:گوییممیمافهمیدي؟گویدمی. شودمیحاصلدردآنازشویممیهویتهمما

.بدهنشاندیگرزریک،دیگرچیزیک. بدهنشانبهتريچیز

ماکهبفهمیمماراحقیقتاینروزيیکشودمیفهمیم؟میآیاکهببینیم،شویممیامتحانمرتبماگویدمی

قرارمرکزمانراآنهاو،نخواهیمزندگیآنهاازو،نرویمطرفشانبه،دهدمینشانجهاناینکهراچیزهایی
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راآنتواندنمیزريهیچکهقیمتیچیزخیلییاکهجوهريیاکهگوهريو.بشویمقبولامتحاناینازوندهیم

باالترماگوهرکهبفهمیمروزياینجاماکهاست،اینطوريهاشدگیهویتهمباقیاسدر،ماحضوریعنیبخرد،

این. داریممینگهراگوهراینهمیشهما.رویمنمیطرفشبهماوبخردراماتواندنمیزريهیچواینهاستاز

. استخوبهمخوبخانه. استخوبخوبغذاي. جهاناینازکنیمنمیاستفادهماکهنیستایناشمعنی

نمیراکاراینماکنیمرهاراگوهروبدهیمقرارمرکزمانرااینهامااینکهولی. استخوباشاندازهبههمپول

.کندمیامتحانراماجهاناینوبکنیمتوانیم

چیزيیک. کندمیامتحاندوبارهجهاناینفوراً،رسیدهحضوربهوشدهمسیحکهکندادعاهمکسیهرو

.مرکزمانگذاریممیراآنداریمبرمیوبهبهگوییممیمااین؟استچطورخوب:گویدمیگذاردمیجلویش

ال،کهبگیرراخودتگوهرورازرهاهمهبیندازیعنی. باالبیازر،رويبگذارراپایتبرآ،زرسربرگویدمیولی

گوهراصال. استبهترمنگوهرهنوزبیاورندزريهر. توستازبهترمنگوهر. نیستمتومننه،بگوکن،الیعنی

. شودنمیپیداجهانایندرمن

نهایتبیاوست،زندگیاوست،خرداوست،ابدیتاوست،نهایتبی. خداستخودمنگوهرچیست؟منگوهر

میزريهررويراپایممنپس. استجاودانهعمراست،فضاگشایینهایتبیاست،فضادارينهایتبیاوست،

میپاما. هستیمکوچکمادیگرخوب.نیستیکوچکاگربکنراکاراینگویدمی. راآنهاکنممیالوگذارم

مابهراخودشانکهزرهااینبدترین. بگذاریمتوانیمنمیدیگرهابعضیبهولی،بگذاریمزرهابعضیرويتوانیم

کهنه،هايرنجشبهزر،بعنواناندچسبیدهدردهایشانبههاخیلی. هستندمادردهايدرست،دهندنمینشان

.زرنداینهاکنندمیفکر. کینهبه

شود،میپرروشخصاینگوییدمییاشماانتقامجویییاشماکینهیاشمارنجشیااستبهترشماخداییگوهر

جوابخدا؟بهشدنزندهیااستمهمترشماانتقامجویی. بگیرمانتقامبایدمندارم،نگهرادرداینبایدمن

بیانیستم،توجنسازمنگوییدنمیچراکنید؟نمیالشمارارنجشوراکینهوراانتقامجوییچرا.دیگربدهید

زرهااینرامانیستیم؟کوچکمانیستیم،محقرمابگوییممانبایدچرا. دارياختیارکهتوبیرون؟برومنمرکزاز

. ایمشدهذلیلارزشند،بااینهادادندیادمابهکهچیزهاییوزرهاهمینطربخاما. اندکردهذلیل،اندکردهخوار

. قدمبهقدمبگذاریم،بایدشانهمهرويپا

پایان قسمت اول
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:زندمیمثالرادوتایش

پس دوكنمک، شهوت فَرجشهوت حلق بی
با سگ و خوك مشترك، با خر و گاو همسري

شهیعنیحلقشهوتراهاخوردنیرا،خوردنکهکسیگویدمی. حاصلبیولطفبییعنینمکبی. خوردنوت

جلويکاراین. استپایینسطحخیلیاینزنیم،میهایمانخیلیکهزندمیخوردنحرصِوگذاشتهمرکزشدر

تناسلیآلتفرج،فرجشهوت. استسکسگویدمیشادومی. ماستزرهايجزو. گیردمیراخدابهشدنزنده

میعقبیمابرگشتهبرویم،جلواینکهجايبهبدو،برگردعقبیعنیدوپساست،دویدنپسفرجشهوتزنان،

.حقیردویدنِپسیعنیدوكپس. استکردنکوچکاست،تصغیرکافهمکافآنرویم،

گفتمیقبالحاال. بدانیمبایدرانای. استمشتركحیواناتبایعنیاستمشتركخوكوسگبااینهاهردويو

مشتركخوكوسگبااینها:گویدمیکهرسیدیمجایییکبهاالنخواهم،نمیمنباشدمشتركانسانهابااگر

گاووخرارزشِهم، سنگهموشوممیخوكوسگمثل،بگذارممرکزمدرراآنهابخواهماگرمنپساست،

البتهو. نداریمسکسبهاحتیاجیا،بخوریمخوشمزهغذايبخوریم،غذانبایدماهکنیستایناشمعنی. شوممی

برخوردارباشندمنمرکزاینهااینکهبدوناینهاازتوانممیمناینکهدركولی،استسادهخیلیاینهاگفتن

. کنممیپیداراتوازنوباالنسآنمننکنند،کنترلمرانباشند،منمرکزاینهااگرو.بشوم

کهنیستاینطورينه،خواهد؟میغذانه،خواهدمیسکسنهدیگربشود،زندهخدانهایتبیبهکهکسیآیا

کنترلبهکندمیشروعگیرد،میقرارمامرکزگویدمیسکسشهوتوغذاشهوتوقتی. نیستهویتهمولی

بیوبودنکهحالیدر،کنندمیکنترلراماآنهادائماً. جهاندیدنبرايماعینکشودمیومامرکزکردن

.کنندمیپیداراخودشجايهمآنها. کندادارهرامابایدفضاداريوخداییعشقوخداییخردوخدانهایت

بایدبودن. دربیاوردتوازنبهبایدراما،بودنولیخواهیم،میهمرابهترینش. خواهیممیمارازندگیلوازمهمه

منمرکزاینهاازیکیاینکهمحضبهاست؟روانشناختینیازنیاز،اینآیا. خواهممیچقدرمنکهکندتعیین

بروم،کندمیمجبور. منبهآوردمیفشارولیندارم،احتیاجوخواهمنمیمنکهنیازيبهشودمیتبدیلبشود،

دارمآنهاسويبهمن. دهستنمنمرکزآنها) Law of attraction(جذبقانونطبقاینکهبرايآنهاسمتبه

توازنیاباالنسرازندگیمبتوانمکهکنممیخالیرامرکزممنهستم،همجواناگرپسخوب.کنممیحرکت

. ببخشم
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نیست سزاي مهتري، نیست هواي سروري
همت شاه و سنجري، قبله گه پیمبري

پیغمبرانشماپیمبراینازحاال. آوردمیپیغامآنورازکهاستیکسپیغمبرکجاست؟پیغمبرقبلهگویدمی

موقعهرلحظه،ایندرشویممیزندگیباموازيماموقعهر. استآورپیامانسانیهر. نکنیددریافترابزرگ

خدابهزندگیبهکنیم،نمیستیزهلحظهایناتفاقباوشویممیمستقرلحظهایندرولحظهاینبهآییممی

.شودمیمابعدچهارواردکهپیغامیمقابلدرکنیمنمیمقاومتکنیم،میموافقتدهیم،میفرصت

نیرويآن. شودمیماجسمواردکنندهسالمتنیرويآنرسد،میصفربهماذهنمقاومتلحظاتیدروقتی

سالمتنیروي. استزندگیآب. آیدمیآنورازکهاستآبیاینها. فَرمگفترااینوشودمیمافکرواردخالق

هردرسلولیهردرزندگیبهمرتعشزندهنیرويشود،میفکرمواردخالقنیرويشود،میتنمواردکننده

بود،حسادتبود،جوییکینهبود،ترسبود،خشمقبالکهمنهیجانات.ارتعاشوبازيبهکندمیشروعياذره

عشق،گرمايعشق،لطافتلطافت،بهشدهتبدیلاالنبود،نگرانیبود،اضطراببود،اهگنحسبود،نظريتنگ

آنکثافت،حدث،،دانممیچهگذاشترااسمشآنازآثاري. دادنسرویسخیرخواهی،داشتن،دوست

. نیستندطبقهسهاینهايخواستههیچکدامگویدمیپیغمبر،گَهقبلهاینها. بله. استعشقلطافتبدهیجانات

وشاهخواستخواهد،میجهانیاینسرورکهچیزيآنخواهند،میکهچیزيآنجهانیاینمهترانگویدمی

میکه،هرچهیابدهموسعتراامقلمرومنمملکتم،رويباشمداشتهکنترلخواهد؟میچهمقتدرشاهسنجر،

.استماديآنهاهمهخواست:گوید

بهرانمازحاالخواند،مینمازکهکسییعنیمرکز،یعنیهمبازقبله. نیستاشقبلهآنهاآوردمیپیامکهکسی

حاالما،خوانیممیکهمعمولینمازهمیناست،درستنمازشباشدخداجنسازمرکزشاگر. خواندمیمرکزش

رااینهاخوانید،مینمازمتانخشبهداریدهستیدخشمگینخواندننمازموقعاگرشما.خواندمیمرکزشبه

هوايومهترانخواستپس. خوانیدمینمازخدابهداریدمرکزتان،استعدمازاگر. دادهتوضیحقبالموالنا

خداست،خوداست،عدمپیمبرانقبلهیاپیمبرانمرکز. نیستپیمبرانمرکزدرشاهانخواستوسروراننفس

. باشیماینطوريبایدهمماوشدهنهایتبیشدهبازدرونشانیعنی
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. کنیدنگاهخودتانبهبخوانیدرابیت. نکنیدعجلههیچبخوانید،آرامشباشما. استمعیاریکهرکدامبیتهااین

مرکزازچیزيچهچیست؟االنشماقبلهواقعاآیاکهببینید. بدهیدقرارنورافکنزیرراخودتانبخوانیدرابیت

میمنفکرآیاور؟آنووراینمرابکشدتواندمیمنذهنآیاگذرد؟میمنذهنازچیزيچهگذرد؟میمن

مندردهايچه؟مندرد. آنجارودمیبعد،آنجارودمیبعدور،اینرودمیبعدآنجا،مراکشدمیبعدآنجارود

هستند؟منمرکزاینهاآیامن،دهايخوشاینمنبدآیندهايباال،آیندمیور؟آنووراینکشندمیمراچه؟

. کنیدپیداتوانیدمیکنیدتأمل. دانیدمیشمااست؟منقبلهروندهبینازوآفلچیزکدام

عشق و نیاز و بندگی، هست نشانِ زندگی
در طلبِ تَجلّیی، در نظري و منظَري

ایندرخدابهشدنزندهیعنیقعش. استعشقزندگینشانچیست؟زندگینشانبگویمخواهیمیگویدمی

دهد،مینشانذهنمانکهچیزهاییآنازدیگروهستیمزندگیجنسازماکهخودماندراوشناساییولحظه

دریماشدهزندهآنبهکهچیزيهمینشناختنهمینطوروگیریمنمیعقل. گیریمنمیشاديگیریمنمیانرژي

.دیگران

مییکیخداباشویم،میزندهزندگیبهمااینکه. بهترروزهرعمیقترهرچههاناساییشایندرگویدمیاالنو

شدنزنده. دهیمنمیدستازرابندگیاینوتسلیمایندیگرواستاینمااصلینیازشویممیمتوجهوشویم

. بگیریمتسلیمبهبایدخواصالما.لحظهبهلحظهتسلیمزندگی،باشدنموازيوآنبهنیازمنديحسوعشقبه

رالحظهایناتفاقکنیمیتعیینتولحظههر. کنتعیینمرافکرتوزندگیايلحظه،هرکه. بندگییعنیتسلیم

خداتجلیطلبدرکه.جهانیاینسرورانخواستنهزندگی،نشانهستنداینها. استبندگیاین. پذیرممیمن

بهاوجنسبااو،نظربامنکند،تجلیمندراو. اونهایتبیبهبشوم،زندهوابهمنیعنیباشید،خودتاندر

.منظريونظريدر. ببینمرااوکنمنگاههمهرجاوکنمنگاهجهان

به. بینممیاوستجنسازکهنظريبا. بینمنمیحسمتاپنجبا. بینمنمیامذهنیمنهايقضاوتبادیگرمن

آنوهستندمنجنسازبینممیراانسانها. کردننگاهجايیعنیمنظراست،منمنظراونمکمینگاهامبچه

این. استتوهمواستسطحیتفاوتهاياینهادینی،وزبانیدانمنمیورنگیجسمی،مثلِظاهريهايتفاوت

بندگیایناست،عشقاین. دگیزننشاناستاین. بینممیرااوتجلیمنظرمدراونظربامن. استتوهمتفاوتها

نشانطالهاآن. نیستزندگینشانآنها. باشدمرکزمدرزد،مثالدوتاکهبیرونیچیزیکعشقاینکهنه. است
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خواینهابهگویدمی. حدثکثافت،گذاشتراآنهااسم. نیستزندگینشانارزشباچیزهايآن.نیستزندگی

: دهدمیادامهرهدوبا. زنیمیمسیحالفتو. نکن

آبِ حیات جستنی، جامه در آب شُستنی
بر درِ دل نشستنی، تا بگشایدت دري

هاهویتوهاانرژيوهاخوشیاینکهجايبهلحظهبهلحظهشماکهآیدمیآنوراززندگیآبحیات،آبجستن

. بخواهیدآنورازشمابخواهید،اوازذهن،آوردمییادتانبهکهچیزيیکازبخواهید،یکیازراهاخوشبختیو

صفرمقاومتوقتی. شودمیجاريحیاتآبلحظهایندرشویممیتسلیمماوقتی. بخواهیدآنورازراحیاتآب

ولی. شودمیجاريحیاتآبدردها،جملهازکردیدالرابیشترشانیاکردیدالراطالهاآنهمهوقتی.شودمی

ازکهچیزيآنکهدانیممیحداقلداریم،شدگیهویتهمداریم،ذهنیمندانیممیداریمذهنیمنوقتی

.رااینفهمیممیکهحداقل. نیستحیاتآباین،گیریممیچیزهاازوآدمهاازبیرون،

نکثیفماجامهبشوییم؟آنهادرراهاشدگیهویتهموکثیفهايجامهاینشودمیآید،میآنورازحیاتآبو

دیددیگرآید،میآنورازخردآید،میآنورازآبوقتی. ماستهايشدگیهویتهمهمانکثیفمانجامهرا؟

همآنعینکباکهدیدخواهی،کنصفررامقاومتلحظهایندرشما. شودمیمتوقفموقعآندرذهنیمن

وراهاشدگیهویتهمکنیساییشناکنیمیپیدافرصتورو،آمدگوهراینبینی،نمیهاشدگیهویت

. آیدمیآنورازکهخرديباشوییمیراجامهوبیندازي

امیدوارصبر،کنی،صبرکنی،صبرنقدریا،بکشیانههوشیاردرد،کنیصبربنشینی،دلدربرکهگیريمییادو

راحیاتآبوشویمیمراشدگیهویتهمکثیفلباسشویم،میرالباسمهرروزمنگوییمیشما. باشی

نمیدانم،نمیگویممیخودمبهلحظههر. کنمنمیمقاومتشوم،میتسلیمشوم،میتسلیمکنم،میجستجو

بازفضااینتانشینممیدلدربرکنممیشناساییاودانشباودهد،میمابهرادانششاوتادانم،نمیدانم،

نشانمنییکبدهد،نشانواکنشخواهدمیباالآیدمیامذهنیمندیدمعموقهر. بشودبازفضااینتابشود،

. ندارمکاريمردمبادهمنمیجواب. خوابانممیرااینمردم،بهبدهد

هادهنبهکهشکري.بخورمخواهمنمیآنازمنباشدرسیدههادهنبهشکرایناگر:کهگفتهگفته،غزلاول

. استمشتركهمهدر. ماستشدهشرطیهايواکنشآنازقسمتی،گرفتیمیادماکهاستدانشیهمانرسیده

راجوابشوکنیمدعواشویمبلندمانهمه،دهدمیفحشمابهکسیکهگرفتیمیادما. استمشتركهمهدر
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نفر،تدویسمثال. استمسابقهبینیمیجایییکدفعهیک. استهمینطورهمجااین. استمشترك. بدهیم

واکنش. شوندمیبلندنفرهزاراندفعهیک،افتدمیاتفاقییکدفعهیکاید،دیدهرافوتبالهايمسابقهشما

بیندمی. کندمیتعجبنباشدصدا. نشیندمیشودمیبلندداردمردمباکهداندنمیآدم،جمعیشدهشرطی

کنند،میاینطوريدفعهیکشوند،میبلندنیمهنند،نشیمیشوندمیبلندنشینند،میشوند،میبلنداینها

.شویدمیآگاهرااینها. کنندمیباهمهمه

. نشستمخودمدلدرِبر. کنممشارکتخواهمنمیمردمجمعیهیجاندرمن. خواهممیخاصمجلسمن:گفت

اندازهذهنباکردبازرادراگر. کنیمصبرباید. کندمیباز،کندمیبازوبرایم،کندبازرادرتا. نشستمخدادرِبر

ذهنتانبااشتباهاًولیداریدلحظهایندرعمیقیریشهبینندگانشماازخیلی.ندهیدتشخیصذهنباونگیرید

راشعرهاودهیدمیادامهرابرنامهاینشماکههمینرسم؟نمیحضوربهچرامنکنید،میگیرياندازهدارید

ایدرسیدهپسشویید،میآبدرراتانجامهواندازیدمیراهاشدگیهویتهموکنیدمیتکراروخوانیدمی

ترعمیقروزبهروزاست،نهایتبیعمقی؟چهکهبفهمیمماتوانیمنمیکهنیستمتصورعمقشاینکهو. دیگر

.بله. دردبهمخصوصا. استهآلودخیلیشدگیهویتهمبههمماهايلباسهم،ماهايجامه. شویممی

در طرب و معاشقه در نظر و معانقه
فرض بود مسابقه، بر دلِ هر مظَفَّري

درزیادترهرچهبیاوریم،اعماقمانازشاديوکنیمپیداعمقمااینکهفزایی،شاديوبودنشاددر:گویدمی

.ایمنکردهراکاراینماو. کنیمشناساییگراندیدرراخودمانوکنیماستفادههمخودمانکنیم،پخشجهان

میوقتی. دیدنشبهآیندمیمردماست،ماهشدواست،ماهشیکشودمیمتولدايبچهیککنیدنگاهشما

در.داردبودنیکودارد،قیافهیکداردجسمیکبچه. بچهاینبااستبرخوردجوردوخوبدیدنشبهآیند

. داردهمفیزیکییکو. استگوهرآناست،يهوشیاراصلشواقع

. کنندشناساییجوردوتوانندمیکهحالیدرفقط،ظاهرشبهکنندمینگاهببینندرااینآیندمیکهمردمی

میشناساییرابچهاینبودنبودنشبااولباشد،زندهزندگیبهباشد،زندهبودنبهاگرآید،میکهکسیآن

بودنکهاستایندنبالبچه. آمدههمینبراياصالبچهاینوکندمیشناساییبچهایندرراخودشیعنی. کند

دماغشخوبکنند،مینگاهآیندمیندارند،بیشترکهندارند،بودنکهآنهاییولیکندشناساییبیایدیکیرا

شناسایی،این.مثالاستمادربزرگششبیهکالولیاستمادرششبیهکهدهانشاست،پدرششبیهکه
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دوبچهایندررابودنآنتوکهاستاینازعبارتمعاشقه. کهنیستمعاشقهشناسایی،این. استشناسایی

وپدرازاستمنتظراشهمهبچهاین. هستبچهاینشناساییاینقدرشناسوکرديمیشناساییماهه

.کنندشناساییرانشبودکه،داردبرخوردآنهاباکهاطرافیانیازمادرش،

خیلیایننهان،بودمگنجیمن:گفتهخدا،کهگفتکهکمکبرايخوانیممیایمآوردههماالناست؟یادتان

خداکهباشندگانیآنازیکیاولین،گوییمنمیحاالو. بشومشناختهداشتمدوستیاخواستممیاست،مهم

درراخودمانماکهاستاینهاشناساییاینازیکیو. استانانسوجود،درکندشناساییخواهدمیراخودش

.مانبچهشودمیموردایندرکهکنیمشناساییدیگران

ولی،بگویندتوانندنمیدارند؟انتظاريچهمردم. دهیمنمیهممردمبهدهیم،نمیمانبچهبهراشناساییآنما

هستیم،دانشمنديوهستیمخوبیآدممابگو. کنتاییدرامان،کتوجهمابه:کهگویندمیمصنوعاًواقعدر

گویدمیهرکسیزبانیبیزبانبهواقعدر.هستبودنشناساییمصنوعیجایگزینآنهاولی. هستیمخردمند

زندهاوبهخودمانبایدماخداشناساییبرايولیکن،شناساییمندرراخداکن،شناساییمندررابودنکه

میمردمدرراذهنیمنهمینمااست،ذهنیمنجنسازمرکزمانداریم،ذهنیمنچونما. باشیمدهش

میرااینها. استآدمیجورچههیجاناتش،بهفکرش،بهفیزیکش،بهظاهرش،بهکنیممیقضاوت. شناسیم

نشانبهراجعموالناکهاالن. نیمکنمیشناساییآنهادررازندگیورابودن. زنیممیحرفییکبعدشما،گوییم

خودتبیشترهرچهیعنیمعاشقه. استمعاشقهواستطربزندگینشانگویدمیکند،میصحبتداردزندگی

.کنیشناساییدیگراندررا

همبامااصال. رابودنبینم،میتودرها،فیزیکاینازغیرراوجودمهمهمنهستی،منصددرصداصالشما

دستیعنیمعانقه. داریدمعانقهونظرشما،رسیدصفربهباوريوسطحیوفیزیکیتفاوتهاياگر. نداریمفرقی

منزورِبهاینودینبینيدیگریکیوتوبینتفاوتیهیچیعنی. هانیستفیزیکیاینهابکنی،یکیگردندر

پامستلزمکاراینوباشدشدهزندهبودنبهدبایانسان.کردتظاهرمصنوعاًشودنمیراکارهااین. نیستذهنی

میاینبخاطرکهاستآنبهدادنارزشواست،روگوهر،آوردناست،شناختنراگوهرزرهاست،رويگذاشتن

.بله. ریخترازرهاشود

نظرابنظر،باکنیمشناساییدیگراندرراخودمانمابیشترهرچهیعنی. دادنمسابقهاستواجبگویدمی

مقایسهجاياینهاکنیمنمیمقایسههمدیگر،بهنسبتبکنیممعانقهحسوببینیمخداییجوهرآنباببینیم،
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بامملکتایناهالیبینتفاوتی.بینیدمیترسطحیراتفاوتهاشماروزهریعنیاست،مسابقهبگوییمکهنیست

. انديهوشیاریکانسانها. نیستانسانهابینتفاوتی. نیستمملکتآن

واجبگوییدمیشما. دیگرکندمیدارد. بلهبیندازیم؟جاراموضوعاینماکهکندکمکتواندمیمابهموالناآیا

ازهمشادي. استجهاناینبهآوردنشادياست،انگیزيطربچیزترینواجبچیست؟منبرايچیزترین

بینشماکهانسانهاست،بینتفاوتهاداشتنتوهم.استنظربایدنداست،معانقهاست،معاشقه. آیدنمیچیزها

. بفهمیدفرقتوانیدنمیگذارید،نمیفرقیهیچدیگرانبچهوخودتانبچه

زندهلحظهایندرخدانهایتبیبهکهاستانسانیموفقوپیروزانسان. پیروزیعنیمظفرمظفري،هردلدر

اینحرفبهدهد،نمیگوشسیاستحرفبهدهد،نمیگوشجمعحرفبهشده،سطحیانسانهاتفاوتهايشده،

معتقدیم،باورهااینبهماچونگویندمیايعدهیکبرتریم،مایااندمتفاوتانسانها،گویندمیکهچیزهایی

ایندرراتفاوتوراجداییکههرکسی. بهتریمشماازماوبهترندباورهاآنازباورهااینماست،مرکزباورهااین

آدمایننژاد،هرچه،ودیناساسبرمذهب،اساسبرباور،اساسبر. نیستخداییآدماینانگیزدبرمیجهان

.نیستخدایی

نیست روش طَرَنطَران، بنگر سوي آسمان
در تک و پوي اختران هر یک چون مسخَّري

عادياصطالحدر. ذهنماندرکنیممیفکرماکهآنطوريکتاب،وحساببییعنیخودسرانه،یعنیطَرنطَران

. داردکتابوحساب. نیستکشکیگویدمیزندگیروشوخداروش. پشکیکشکیکشکی،گویندمیمردم

دراختراناینو. هستنداخترانهمیکیواستآسمانیکآسماندر.کنیدنگاهآسمانسويبهکنید؟نمیباور

. هستندایزديحکمدریامسخّراینهاازهرکدامو. هستندرکتحدرهستند،تکاپو

عنوانبهجهاناینبهآمدیموهستیميهوشیاریککلیطوربههمماکهبگویدخواهدمیبعدبهجااینازو

. زمانمرکگذاشتیمراآنهاوچیزهایییکفکربهچسبیدیممانفکريمثالبعددروداریم،بعدچهارتا. يهوشیار

زندگیواستقانونییکطبقاینهاتو،دردکشیدنواینهارفتنوآمدناینهمهوهستندگذراوموقتاینها

بکند،زندهخودشبهکهاستاینسمتبهدهدمیسوقداردراشما

شویم،میهویتهموذهن،بهجهان،بهرویممیآییممیيهوشیاروخداامتدادعنوانبهماکهوقتیازپس

کسیکنیممیکاريهرماگوییممیما.کنیممیفکرماکهنیستطورياینوهستیمایزديقانوننفوذزیر
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وشودمیسنجیدهچیزهمهشود،میدیدهچیزهمه. رفتوشدتمامدیگر،نیستايمسئلههیچاینهاونبیند

برایتاناالن،کهآوردمییادمانخواندمقبالکهبیتیچندآناینهاو.استحاکممازندگیبههمقوانینییک

:استایناشیکی. خوانممیسریعیادآوريبراي

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست نه موقوف عللکار او کن فیکوندم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر

سويبهبرگردممنآیایا،هایتغصهوغمبرايکنیمیایجادذهندرتوکههاییعلتکهکندمییادآوري

شما. نیستطوريایننهگویدمیبروم،اوسويبهمنشودمیباعثچیزهااینبرگردم،هاعلتاینباخدا،

بهشودمیوجودتوارداودماینو. دانمنمیگوییمیکنی،میصفررامقاومتوزندگی،باشويمیموازي

بازوبعدتچهاردرجسمت،ایندرشماتغییروشودمیوباشاینو. شودمیوشباگویدمیاووبعدت،چهار

.استفیکونکنموقوفبلکهنیست،طَرنطَران. نیستتوذهنیعللموقوفحضورت،شدن

راشناسایی. دهدمینشانتوبهاوراگذراچیزهاي. دهدمیشفااوراتودردهايرا،کارهاکندمیدرستاوهی

حرصمثالیکیگفتموالنا،زدمثالدوتاچیزها،بهچسبیدیمچنانما. کندمیقانعاوراشما. گویدمیتوبهوا

مینشانمابهاوخرد. شویممیقانعماونیستمهمیچیزاینکهدهدمینشانمابهاوموقعیکبود،خوردن

. کندتحمیلمابهراقواعدشوکندحفظراخودشدخواهمیذهنیمن. ماتوانیمنمیذهنیمنباوگرنهدهد

:راایندیگریکیآورد،مییادمانرااینیکی

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگانهاي حکم کُن فَکان

درونفضايشدنبازما،طرفیآنوهمهاینهاما،جانما،هیجانیما،فکريما،جسمیما،مکانیتغییراتپس

اینلحظهبهلحظه. شودمیوبشواوگویدمی. استفیکونکنهمانفکانکن. استفکانکنحکمدرهمهما،

. لحظهبهلحظهکند،میکار

طَرنطَراناوروشکهبفهمیموزندگیکاردردخالتعدمواستتسلیمبکنیمتوانیممیماکهکاريبهترین

:دوبارهآوردمییادمانهمبیتاین. نیستپشکیکشکینیست،
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3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جوهرِ خود گُم مکن، اظهار شوکُنت کَنزاً گفت مخفیاً شنو

بهکه انسان می توانداستاینانسانبراياشمعنینهانم،گنجیمنگفتمی دادم، توضیحداشتماالنهمین

زندگی ابديیعنیابدیتابدیت،وبینهایتداردخاصیتتادوخدااست،اونهانگنجکهاودیتاببهواوبینهایت

ما.کنیمنمیتغییرداریم،سکونمابیرونیچیزهايتغییرباکهطوريبهعمقبینهایتداري،فضابینهایتیعنی

او.آیدمیآنجاازحرکتشمااعمالما،باورهايماکارهايتمامبلکهدهیم،نمینشانییرونیچیزهايبهواکنش

هانسخهبعضی.بشنوتومخفی،نهان،گنجیبودمیعنیکنزاًکُنتیعنیبودم،نهانگنجیمن:گفتگوید،می

که.بشومآشکارانساندرخواهممیاالنوبودممخفیوبودمنهانگنجیمنیعنیشنو،مخفیاًکنزاًکُنتهست

. ماستدرعشقبروزهمیناینو.استعشقدیگراندرتانخودشناساییگفتم

میگوییمیچیحاالشوم،زندهخودمبهتودرتوانممیمنابدیت،وبینهایتممنببین:گویدمیخداخالصه

همینتابحالشو،اظهارمکنگمخودجوهرگویدمیمابهاالن.نشوگفتیمحاالمانشوم؟یابشومخواهی

آن نکن،:گویدمیاالنکردیم،گمراابدیتوبینهایتجوهرآن ومرکزمانگذاشتیمراشدههویتهمچیزهاي

چیزهايبهورزیدنحرصزندگینشان.چیستزندگینشانکه:گفتهشمابههمامروزو.کناظهارراگوهر

چندینشمامؤثرطوربهوزیباییبهکردهنفیرااینهانیست،بیرونیچیزهايازخواستنشاديونیستبیرونی

.بخوانیدبار

مخفیشدگیهویتهمطالهايزیرکهبود،صحبتشهمامروزکهراخودمانگوهرکهگیریممیتصمیمماو

وگیاهانیعنینباتبعدجماد،بهآمدهاول،راهوشیاريتکاملببینید،آمده،بودمخفیخدا،بودمخفیشده،

همباولی،ماهستیماوبهشدنزندهة آمادهمیشهانساندرانسان،بهجهیدهحیوانازبعد،حیوانبعددرختان

میمخفیمابشوداظهارخواهدمیخدا.دوبارهکردیممخفیوکردیمگمراخودمانجوهرهاشدگیهویت

.بله،شواظهارمکنگمخودجوهرنیست،درستکهاینآخرکنیم،

دست،نیستشمادستبیفتداتفاقییکلحظهایناینکهکهشویدمیمتوجهاالنشماتران،ترنروشنیست

چسباندهبردهرفتههوشیاريبعنوانراماکههبودالهیروش،بودهالهیقانونیعنیکهبودهقضااینو،استقضا

مابه،راهاشدگیهویتهمپاشاندمیبه اصطالح رااینهاکههستاوو،مامرکزگذاشتهرااینهاچیزهاییبه
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بانه،قضاوتبانه،مقاومتبانه،ذهنیمنبهمانه،کندمیاو،اندازیممی،کنیممیشناساییما،دهدمینشان

:گویدمی. هستحیوانومابینکهمشترکیچیزهايبانا،دانندمیهمهکهمشترکیچیزآنبانه،ذهنیدانش

1258، بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، مهچون شَبَت

رامادستقضاهمانهمباز،شدیمتاریکشبمثلکهطوريبهچیزهابهکردههویتهمراماآوردهقضااگر

،کشنخدارخبهراخوددانشونکنقضاوتونکنمقاومتلحظهاین، شوتسلیمیعنیچی؟یعنی،گرفتخواهد

.نکشقضارخبه

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند

وتازراشدگیهویتهمیکبینیمییکدفعه،بینیمیشدگیهویتهمدرراجانالناتو،آوردمیقضااگر

رااینآدمنایبهبودمچسبیده،کندمیحملهمنمرکزبهدارد،کردهرامنجانقصدخدا:، می گوییگرفت

گذاشتیمیراآننبایدتودهدمینشانتوبهدارد:گویدمیاست؟زندگیچهاینرآخ،رفتاین،گرفت

کرد،خواهددرمانتبعدي،بعدي،بعدياتفاقاتباقضاهمین،باشیزندگیباموازيوبشويتسلیماگرمرکزت،

میمهمراشدگیهویتهموداریمشدگیهویتهمنقدریاماآورد،میخودشازرادرمانشکجا؟ازرادرمانش

منزندگینباشدیزچاین،چیزاین،چیزایننباشدشخصاین،شخصاین،شخصایناگرگوییممی،دانیم

. ماستمرکزدرآنهاکه،نیستزندگی

ماکهداردبستگیدافتمیاتفاقیچهلحظهاینست،االهیقانونقضاکندمیدرستقضابدهیداجازهاگر

،استطَرَنطَرانکهروشیماذهنیمننظرازدانیم،نمیما،داریمنیازهمهازبیشترراچیما،هستیمچیسزاوار

شدگیهویتهم،کندزیادرامنپولبایدافتدمیکهاتفاقات،کندارضارامنبایدافتدمیکهاتفاقاتیعنی

اینها،هستیحسابیآدمشمابگویندشوندبلند،بگذارندبیشترياحتراممنبهمردمد،کنزیادرامنهاي

.خواهدمیرااینها.استذهنیمنطَرَنطَرانروشهاي

اینو،آنجااستمشغولبازيبهرفته،بودههوشیاريماجوهرمااسانسبفهمیمبایدقضیه،نیستاینطوري

،افتدمیمابرايلحظهایندرکهاتفاقییعنی،افتدمیمایتوضعمطابققضااینواتفاقاتاینودردها

.استکنندهبیداراین:گویدمیداند،میمصلحتراآنخدا،نداریمترالزماینازدیگر،استاتفاقالزمترین
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استبخششادياگر،ایمکردهخودمانهمبازاستبخشلذتاگر،ایمکردهخودماناستدردناكاگرحاال

اوضاعمان،اینهاباکنیممیخطهمراخودمانوکنیممیتوجهصحبتهااینبهبیشترچههر،ایمکردهخودمان

.شودمیبهتر

بر فراز چرخ خرگاهت زنداین قضا صد بار اگر راهت زند

آن،رسیمنمیجهنتیبهرویممیراهاین،بزندرااتذهنیمنراه،بزندراراهتراشماهمبارصداگر:گویدمی

اگر،هچیراهکندمیمتوجهراماباالخره.رویممیشدههویتهممرکزباچرا؟،رسیمنمینتیجهبهرویممیراه

بازراماۀ سین،کندمیبازرامامرکزباالخره،بکنیمتأملاگر،باشیمداشتهبیناچشم،باشیمداشتهشنواگوش

هاستاره،کنیدنگاهآسمانبهشما،نیستطَرَنطَرانروشکهگفتمابهبله،.کندمیآسمانة اندازوکندمی

:گویدمی،استصحبتآنۀ دنبالاالنوکنندمیحرکتدارند

سیرِ نفوسشان ببین، گردِ سرای مهرتیببینببین، شام کُنوسِشانروز خُنوسِشان

شب،شوندنمیدیدههاستارهاینروز:گویدمی.شدنظاهریعنیکُنوسِ. شدننهان،شدنپنهانیعنیخُنوس

میاینجاازو.گرددمیخداسرايیعنیبزرگیسرايدگرشانهوشیاريیعنینفوسشانوشوندمیظاهر

زندهخدابینهایتبهماوقتی.شدخواهیماینطوريماکارنهایتدرو،آنهابهراماکندتشبیهاصطالحبهخواهد

جهاندرراخرديیک،راشاديیکآییممی،شویمنمیدیدهآنطرفرویممیما،شدماقیامتواقعدر،شدیم

.رویممیدوباره،کنیممیبیان

درمن،استقیامتبهمربوطکهتکویرنامبهآوردمیقرآنسورهیکازهمرااصطالحدوتااینبنابراینپس

همینطوري،هستآندرنوسکُونوسخُدوتااینکههاییآیهجملهزا،خواندخواهمآنراازآیهتاچندغزلآخر

آنتوضیحاتغزلتوضیحاتازخیلیکهدیدخواهید،بخوانیدراقرآنسورهآنبرویدشمااگرو.کنیممیمرور

. بفهمیدتوانیدمیخوبهمراآنتوضیحاتآنبا،هستهمقرآنتکویرسوره

بایدهمماشدننهانوشدنظاهروبگرددهوشیاريمحورحولبایدماهوشیاريماگوهرگویدمیبنابراینپس

بلند می ذهنیمانمنباکندمیایجابوضعیتکهجاهرما،استخودماندستاالن،نباشدانمخوددست

قبولقابلحالتاین.استذهنیمنظاهر شدن ماشدنظاهرمن، من، من این به اصطالح : شویم می گوییم

کتابوحسابهمتو،داردکتابوحسابارهاکآنجاکننگاهراآنجا:گویدمیخواهدمیو،زندگیبراينیست
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درکههمانطورو،درخشندمیماهايشدگیهویتهمماآسماندر،داریمآسمانیدروندرهمماالبتهو. داري

آفتابکردیممیفکرماراکهآنوشودمیپیچدههمدرآفتاباینکهشودمیروزيیکبینیممیسورهآن

:گویدمیبله،. خواندخواهیماالنوریزندمیفروهایشستاره،است

حق، طالب و عاشقانِ حقو شارِقانِغارِب

پریقدمی و بیدر تک و پوی و در سَبَق، بی

میطلوعوکنندمیغروبخداامربهستارگاناین:گویدمی، کنندهطلوعیعنیشارق، کنندهغروبیعنیغارب

ازوقتیما،هستیمخدا،هستیمزندگیجنسازمانه؟یاباشیمبایدهمما.هستندحقعاشقاناینهاوکنند

،گوییممیچیزيیککنیممیطلوعآنازپس،شویممیزندهاوبهلحظهایندرهوشیارنهگردیمبرمیجهان

در،هستیمسبقدر.یمگفتهمقبالً،هستیمتکاپودروکنیممیغروب،کنیممیطلوعدوباره،کنیممیغروب

بههاتفاوتدانستناثربیودانستنسطحیودیگراندرخودمانشناختندرمعانقهردمعاشقهدرگفت،سبق

.گیریممیسبقتهمدیگر

و،بشومترعمیقخودمبهنسبتوانمتمیچقدر،بدهمعشقبیشترتوانممیمنچقدرببینیمخواهیممیما

پس.ذهنابزارهايبدونوقدمبدونپري،بیوقدمیبی،نیستذهنۀ وسیلبهاستزندگیۀ بوسیلهمکاراین

.بلهبله؟.بشویمبایدآنهامثلهمماوراآسمانگانستارهزندمیمثالدارد

نگر، شب روي قمر نگرخورگرم رويِّ

راست چو روزِ محشريولوله سحر نگر، 

مینورو،رودمیتندجوريه چروزدرخورشیدکهببینکننگاهآسمانبهتو:کهگویدمی، قیامتیعنیمحشر

،ببینراسحرغوغايینطورهمو،رودمیجوريه چچهاردهشبماهکهببینشبدرو،دهدمیگرماواندازد

سپ،قیامتروزمثلدرست،استقیامتروزکهآیدمینظربه،شوندمیبیدارهمهوقتیکهراصبحیعنی

.ماستکار،سحرولوله،قمررويشب،خورشیدرويگرمبنابراین

تسلیمکهصورتیدر،برویمشبدرتوانیممیچهاردهشبماهمثلهماالنوشدخواهیمخورشیدمثلما

سحرهماالنو،انسانهاستشدنبیدارغوغايکهبینیممیسحردر،مابرايشودمیسحرروزيیک،باشیم

مینشانموالنامثلمثالهایی،بودهسحرهمیشهشدیمانسانماکهموقعیازبودهسحرهمیشهواقعدر،است
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،بشوندزندهحضوربهبایدانسانهاۀ همکهکندمیبینیپیشداردموالناو،درخشیدهمیخورشیدشانکهدهد

وارفهرستفقطبرایتاناالنکهقرآنهايآیهآنبهکندمیاشارهگفتمکههمانطورپس.یامتقروزمثلدرست

.خوانممی

ایدُرُشتهای، جانِ شَقیفرشتهجانِ تَقی

لنگرینفسِ کریم کشتیی، نفسِ لَئیم
وبگیریمهویتمخواهینمیچیزهیچازکهکردیمشناساییاگر،شویممیپرهیزگار،شویممیتقیمابالخره

شاديخواهیمنمیما،دهدمینشانماحسپنج،دهدمینشانماذهنکهچیزهاییاز،جهاندربگیریمشادي

شویممی،بیاوریمبایدوجودماناعماقازراشادیمانودگیماننز، خواهیمنمیآنهاازچیزيبنابراین،بگیریم

بشودهویتهمنیستحاضردیگروانداختهراهایششدگییتهوهمکهاستکسیپرهیزکار.پرهیزکارتقی،

.بدهدقرارمرکزشوبچسبدچیزيیکبهنیستحاضر

یکپس،استبودنجنساز،استلطافتجنساز،استحضورجنسازیعنی،هستفرشتهاینجان:گویدمی

زندهبهش،استخبرداراوازهمشخصآنوهستزندهطوربهاودرهمیشهسکونییک،بودنییک،بینهایتی

داندمی،آوردمیآنجاازاولدستهراخرد،آوردمیآنجاازاولدستهراشاديوهستزندهبهشچون،هست

.استتقیبنابراین،خواهدنمیبیرونچیزهايازرابرکاتآنپس،ندارندییرونیچیزهايکه

است،سنگ،استسفتاست،ماده،استدرشت،استزبرارددشدگیهویتهممرکزکهبدبختآدمجاناما

،استحضورکریمنفسکریم،نفسدیگرطرفاز.استدرشت،بدبختیعنیشقیشقی،آدممرکزشقیجان

،رودمیراهیکتاییوآزادياقیانوسرويیعنی،استکشتیمثل،نداردشدگیهویتهمکهاستمرکزيیک

دیگرطرفاز،گیردمیراماجلويکههاستشدگیهویتهمشودمیمعلومپس. گیردنمیراجلویشچیزي

.استلنگر،شدگیهویتهمیعنیپستیعنیلعینلعین،نفس

اقیانوسرويکشتیمثلنهیا،کنیمحرکتتوانیمنمیداریملنگراالنما،کنیمنگاهخودمانبهبایدماحاال

میهویتهمبیایدکههمخوبیچیزهرباداریمشدگیهویتهمهمیاهستیمپرهیزکار.رویممیداریمزندگی

هماینبامنگفتید،دیدیدبیروندرخوبیچیزشمااگردارید،شدگیهویتهمحتماًداریددردشمااگر،شویم

خواهدمی،کشیدخواهیددرددرد،بصورتکردخواهیدپرداختيچیزیکحتماًشما،مرکزشدآنبشومهویت
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شروعدردشاینجاشتاگذ. باشدمقامباشد،چههر،باشدخانهخواهدمی،باشدپولخواهدمی،باشدانسان

.شدشروعترسوکنترلشد،

خانوادهدرببینیمآیا.استزندگینشان،استزندگیارکانهاتفاوتشمردنسطحیومناعقهومعاشقهگفت

نهیامی ریزند؟ دردمرتبرابطهاینبهکنندمیایجادرابطهکهشوهروزنبعنوانخانوادهدرنفردوآیا.هست

درراخودشان؟دهندمیعشقهمدیگربه،آورندمیباالراعشقکدامهر،آوردندمیباالشاديکدامهر

یکیابینند؟یمرابودنآنشانبچهدرآیا،بینندمیسطحیراهاتفاوتاینوکنندمیشناساییدیگري

میتعریفهمسایهبچهازکنندنمیتعریفبچهاینازمردمچرانیست؟خوشگلمنبچهچراگویدمیمادري

بچهایناگر،کندنمیتقویترامنمنِنیست،مامالاستباهوشاو،نیستمامالاستخوشگلاوکنند؟

میتقویترامنذهنیمنتوجهاین،کردندمیوجهترفتممیجاهراینهاوزرنگوبودعاقلوبودلگخوش

،استبچهازخواستنهویت،استبچهازخواستنزندگیاینها،استکنترلاینهاشدم،میءارضامن،کرد

.استبچهدربودنشناساییعدم،استبچهازخواستنخوشبختی

شناساییرابودنشوقتی،ببینندراماههسهماههدوۀ بچاینآیندمیکهاشخاصیآنشما،ازرنجدمیبچهآن

میبچهاین،رابودنکنندمیخفهدارندکنندمیشناساییرافرمشفقطوقتی،شودمیشکوفا،کنندمی

مگرکنید؟نمیشناساییرامنچرا:گویدمیزبانیبیزبانباواقعدراستفکراینبهاشهمهرنجدمینجد،ر

شماچرارامننهانگنجایننیستم؟نهانگنجمگرکه،رسیدمخداپیشازاالنهمینوار؟اینکبراينیامدممن

رامنفُرمشاههمایدنشدهزندهبودنوزندگیخردبهشما:بگویدکهنداردهمزبان،کنیدنمیشناسایی

کسهیچبوده،یلوکچند،استزیادموهاش،استاینطوريقدشاست،اینطوريصورتشد،کنیمیشناسایی

شناسیممیراتیشدرنیستم،تقیاینکهبراي،شناسیمنمیمارافرشتگیاست،بودنجنسازاینگویدنمی

.مالنگریم،هستیمشقیاینکهبراي

همکهاستآنکشتی. هستیمهمبقیهلنگرهستیم،خودمانلنگراگرهستیم؟خودمانلنگرخودماناولماآیا

شقیحالتدرنظریم،تنگما،هستیمبخیلامولی،کندمیتسهیلرادیگرانحرکتهمکندمیحرکتخودش

بخوانیمراهاآیهاینوارفهرستطورهمیناینبدهیداجازهاما.بدهدریتغیراماتوانندمیابیاتاینو. بودن

باریکاگروداردمختلفهاياشارهاینکهبرايخوانیم؟میچرا. پیچیدنهمدریعنی،استتکویرسورهمالِ
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نمیطولبیشتردقیقهسهتادو،بدهندگوشطوريهمیننیستندمندعالقهکهآنهاییمندندعالقهکهکسانی

:گویدمی. کشد

1، آیه )81(، سوره قرآن کریم

﴿ ترکُو س1إِذَا الشَّم ﴾

.شودپیچیدههمدرخورشیدکهآنگاه

.باشدذهنخورشیدهمینتواندمیخورشیدشما،قیامتبهراجعکنیم؟میتصحبچیبهراجع

 ترانکَد ومإِذَا النُّج2﴿و﴾
گردند،تیرهگانستارهکهوآنگاه

از،بگیریدشاديوهویتآنهاازخواهیدنمیشماوشوندمیتیرهکه،ماستشدگیهویتهمهمینگانستاره

.خواهیدنمیهمراذهنیخورشیدایننوریکلطوربههاستارهاین

 رَتیالُ سإِذَا الْجِب3﴿و﴾

شوند،آوردهدرحرکتبههاکوهکهآنگاهو

شدهلنگررامافکرهاهمینواندچسبیدهمردمودارندقدمتسالهزارانکههستندفکريهايکوههايکوه

کوهبهجمعیچسبیدنوکجالحظهایندرآورونطرفآنازیدجدفکر.بیاوریمجدیدفکرماگذارندنمیواند

درآیندمیدرحرکتبههاکوهاینداریم،قبولامۀ هم،شدهمستقر،انداختهجاراخودشکهکوهیفکر،هاي

.ماستبهمربوطهمقیامتماقیامت

 طِّلَتع شَارإِذَا الْع4﴿و﴾

گردند،هادهوانماههدهآبستنشترانکهآنگاهو

حضورمانبهمانمسیحبهماۀ هماست،حاملهمسیحبهمریممثلکهباشدانسانیبلمستواندمیآبستنشتر

منرامردموکنیممیحرکتذهنیمنبعنوانما.نهما؟بزاییمراحضورکنیممیکمکماآیا.هستیمحامله

آیا، و فرشته ندیدند،را ببینند و آن را جسم دیدندجماعتی که آمدند بچه دو ماهههمان.بینیممیذهنی

. رابودنجسمرا؟بودنجسمیاکردندتقویتاودررافرشتگی

رويبهشودمیدادهسوقدارداو،نهزایید؟خواهدمدتییکزاپسراحضورکندمیرشدداردبچهآن آیا

. بلهبشود؟زادهماازحضورکهکنیمکمکهمبهتوانیممیماآیا.کندمیپیداجسمیمرکزددارجسمیت،

ازرادیگرانوباشیمزندگیجنسازلحظاتیوباشیمتسلیماستمقدورکهآنجاتاببینیم،زندگیراهمدیگر
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فیزیکقانوناین،شوندمیدیدهآنطوريمردمکنیممینگاهکهدیديهرباواقعدرما.ببینیمزندگیجنس

ذهنیمندیدبا،کندمینگاهکهکسیناظرکند،میتأیینرانظارتموردشخصجنسناظرباشد،یادتاندرنم

راحضورورانظرکند،مینگاهنظربا،کندمینگاهحضوردیدباکند،میتقویتاودرراذهنیمنکند،مینگاه

چی؟هابچهخوب،کنندمینگاهحضورباهمهبزرگترهاشهريیکدرکهکنیدحسابشما.کندمیتقویتاودر

.شودمیتقویتحضورشاندائماًهابچه

، حضوريجنسازتوحضوري،جنسازتو،حضوريجنسازتوگویدمیدارد،کندمینگاهبچهاینبهکسیهر

شدگییتهوهمجنسازتو،درديجنسازتو:گویندمیهمهدردازپرودارندذهنیمنهمهکهجاییدرولی

عربسرمایهترینمهمشتراینضمندر.بکنندرهارااینها، غزلدرهستیدرشتهتو،هستیجسمتو،هستی

محیطاینکهمحضبهاست،حضورشبهحاملهانسانیهرماحاملگیماست،سرمایهترینمهمهماینو، بوده

وحشی،نجانوراو.حضورآنبشودمتولدکهدهندمیاجازه،باشدمناسب

 رَتشح وشحإِذَا الْو5﴿و﴾
شوندآوردهگردوحشیجانورانکهآنگاهو

میجمعاینهاامتمقیادردیگرانبه وخودمانبهکندمیحملهکهماستدردقسمتهمانوحشیجانوران

.شوند

 رَتجس ارإِذَا الْبِح6﴿و﴾

گیردآتشدریاهاکهآنگاهو

میروشناینهاۀ همغزلتوضیحباکهببینید.سوزدمیگیردمیآتشکهباشدبایدذهننهمیدریايدریاها

یعنیگیرندیمآتشدریاهاخوب،خیلیاندگفتههابعضی.کردتفسیرشودنمیدیگرجور،مننظربه،شود

ازهیدروژنواکسیژناینزاستآتشدوهراستهیدروژنواکسیژنکههمآباست،آبجنسازدریاخوب

میآتشذهندریايگوییمنمیچرابشود؟چیکهگیردمیآتشدریاو.گیردمیآتشدریاوشوندمیجداهم

میفرواالنشمامالو،ریزندمیفروهایشستارهشود،مینابودخورشیدش،سوزدمیذهنیمناصالًگیرد؟

کهاستشخصیقیامتیکی: داریمقیامتتادوآمده،تانقیامتشما،استشدهتانقیامتشماازخیلی،ریزد

قیامتآنتاشود،میزندهخدابهچیزهمهکهبزرگقیامتیکی،شودمیزندهخدابینهایتبهوقتیانسان

.خوانممیوارفهرستراایندوبارهبله.داریموقتخیلی

 تجوز إِذَا النُّفُوس7﴿و﴾
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.شوندرینقوجفتکسانکهآنگاه

رويهوشیاريشود،میقرینهوشیاريباهوشیاريباشدخودمانهوشیاريباماشدنقریناستممکن

.شودمیمنطبقهوشیاري

 لَتئةُ سؤُودوإِذَا الْم8﴿و﴾

.شودمیسؤالشدهگوربهزندهدخترازکهآنگاه

 لَتذَنبٍ قُت 9﴿بِأَي﴾

.استهشدکشتهگناهکدامینبهکه

درنکردهخلقچیزهیچنزاییدههنوزکه،باشدانسانیهوشیاريتواندمیهمین شدهگوربهزندهدختراین

.مردیمهمهستیمزندههماالن؟نیستیمگوربهزندهذهندراالنمامگرشده،گوربهزندهذهن

 رَتنُش فحإِذَا الص10﴿و﴾

.گرددگشادههانامهکهآنگاه

میمتوجهکامالً،هاصندوقبینفاصلهبهتسلیماثردرشویممیزندهکهماهاموقعبعضیحتیاینکهمحضهب

ایدنشدهمتوجهشمامگر،کنیممیفرارکنیممیوحشتماازبعضیداریم،دردچقدروچیستمانامهکهمشوی

میفرار،نیستندچیکنندمیشناسایییوقتهابعضینیستیم،هاشدگیهویتهماینمانیستید؟چیکه

ذهنتانبهناظربعنوانیکدفعه،کردیدشناساییشماحاالداریمکارکلینهحضور،یعنیاینکنندمیفکر،کنند

.شدهبازشماۀ نام،شدهشروعکارتانتازه،هستیدشدگیهویتهمازپر،هستیددردازپردیدید،کردیدنگاه

مإِذَا السو طَت11﴿اء کُش﴾

.گرددبرکندهآسمانکهآنگاهو

،دیگربیرونآیدمی،خداستبینهایتکهماآسمانافتادهتلهبهآنجاکهآسمانیعنیگرددبرکندهآسمان

.شودمیآسمان

 رَتعس یمحإِذَا الْج12﴿و﴾

گرددفروزاندوزخکهآنگاه

 فَتلنَّۀُ أُزإِذَا الْج13﴿و﴾

.گردآوردهنزدیکبهشتکهآنگاهو
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آتشجهنماینداندمی،باشدذهنشبهناظرکسیهر،داردوجودجهنمیکهشویممیمتوجهیکدفعهکهآنگاه

دراضطرابهایشدرهایشنگرانیدرهایششدگیهویتهمدرودردهایشدرکهکسیسوزد،میداردگرفته

مییکدفعه.بیندمیراجهنمشیکدفعه،سوزدمیداردهایشدتحسادر،هایشنظريتنگدر،هایشبطخَ

.شودمینزدیکداردهمتبهشبیند

شمابهراخودشداردبهشتکهبینیدنمیرا؟ذهنیتانجهنمرا،جهنمتانبینیدنمیموالناابیاتاینباشمااالن

راخودشیواشیواشبهشت،اندازیدمیراچیزهاودردهاباشدگیهویتهماینکهروزبهروزدهد؟مینشان

بهشت.نیستدیگريچیزبهشتاست،لحظهاینوسیعبینهایتیکتاییفضايبهشتدهد،مینشانشمابه

یواشیواش.استلحظهایندراوابدیتبهشدنزندهوخدابینهایتعمقاست،لحظهاینآرامشوسکون

.ایدبودهجهنمدرکهبینیدمیشما،دهدمینشانراخودشهشتبچههردهد،مینشانشمابهراخودش

 ضَرَتا أَحم نَفْس تمل14﴿ع﴾

.استکردهحاضرچهبداندکسهرو

اید؟انداختهچقدر؟ایدشدهتسلیمچقدر؟ایدکردهانباشتهحضورچقدرایم،کردهحاضرچهفهمیممیحاال

.بخوانیمخواستیممیرااینجاهالحظه،ایندرشماستقیامت

﴾15﴿فَلَا أُقْسم بِالْخُنَّسِ 

بازگردندهاخترانبهکنممییادسوگندپس

﴾16﴿الْجوارِ الْکُنَّسِ 

.شوندهپنهانروندگانهمان

میعطلوخواستاوموقعهر،گیریممیقرارخداخدمتدرواقعاًکهاخترانیبهشویممیتبدیلمابعدبهایناز

روز،کرد،میاشارهاینجابهراجع.هستیمحقکنندهغروبوکنندطلولماکه:گفتهمغزلاستیادتانکنیم،

بازاخترانبهکنممییادسوگندسپکهبودمطلبهمین،کردمیکنوسوخنوسشبوروزصحبتوقتی

ازآنوربهرودمی،شدهزندهخدابینهایتهبرسیدهحضوربهکهانسانیو شوندهپنهانروندگانهمانگردنده

،موالنامثلآیدمیدوباره.شودمیناپدیددوبارهبعد،کندمیپخشجهاناینبهآوردمیراشاديوخردآنور

.کندمیسکوتبعد،گویدمیرامثنوي،گویدمیراغزلباشم،ساکتاالنبایدگویدمی

پایان قسمت دوم
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چیخواندیمکهآنجاتاگویممیرااشخالصهولی.بخوانمبرایتانراششمدفترۀ قصماندهباقیه بدهید اجاز

توجههادانهوریختندزمینرويکههاییدانهوشدهپهندامیالبتهوشودمیمرغزاريواردمرغییک.بوده

شدهپنهاندرختهايشاخهودرختايهبرگزیرانسانییککهشودمیمتوجهولی،کندمیجذبرامرغ

وهستیکیتوکهگویدمی،انساناینباکردنصحبتبهکندمیشروع،کندمینگاههادانهبهکهحالیدر

کنی؟میچکاراینجا

هالبتوخورممیآنهاازو،کنممیزندگیگیاهانبا،شدمقانعیآدموامبریدهدنیاازوهستمزاهدمنگویدمی

صحبتا همدیگربکنندمیشروع، اینهاهاستدانهبهحواسشهممرغوگستردهدامزاهدکهکنیدمیتوجه

بعداًولی،کندمیشکوشدهپنهانوهستانسانییکاینجاکهمرغدادهتشخیصاولنگاهدرکهگرچه.کردن

صیادشخصایناستممکنکهرودیمیادش،شودمیصحبتولغمشنقدریادیگر،شودمیذهنواردوقتی

.زندمیحسابیخیلیحرفهايهمصیادالبته،باشد

چههرکهاستبهتربنابراینو،ردمخواهمهممنکهگرفتمیادمردمیاهمسایهمرگازمن:کهگویدمیمثالً

گویدمیرااینهاکههچگرم،باشساکتمن کهاستبهتر،بستاهندوخرامنزنَخچونوبگیرمخوخدابازودتر

اینکهعوضمرغغزلطولدردیدخواهیمو،رااینهافهمدنمیمرغاصالًولی،استخوبیهاينصیحتاینهاو

.کندنصیحتوبزندحرفخواهدمیبیشتر،کنددركیاکندعملوبشنودراهانصیحت

جهاناینکهآنودهدمیآرایشايصحنهموالناالبتهوباشدرسیدهاینجابهتازهانساننمادتواندمیمرغ

همینو.کندنمیتوجهمرغولی.کردخاموشراذهنباید:کهدهدمیادامهصیادزاهدو،هستدامشبیهتقریباً

.بردخواهیمندوختهکفنیکفقطرفتنموقعمااینکهبراي،کردتوجهنبایددنیابرقوزرقبهکهگویدمیطور

. استصیادکهآوردنمیهمروشبهاصالًصیادزاهدبعد.کندمیتوجهمرغنه،فهمدمیخودشنههمرااین

ازخبريوکنندمیعملنقشصورتبهکه،باشدهاکنندهنصیحتخیلینمادتواندمیصیاداینکردمعرض

میخوبهايحرفکهاستدرستواقعردکهباشدمردم،باشدمادر،باشدپدرتواندمیحتی.ندارندبودن

هممرغو.داردمرغشانروياثريهمنه،کنندمیعملنه،فهمندمیخودشانراحرفهایشاننهولی،زنند

میرسیدهتازههوشیاريبهیعنی،هستیمهوشیاريماکهگویدمیصیاداآشکاروشدهذهنماجراياینقاطی

ازآنورازلحظههروشدیمهویتهمبعدمانچهارباوداریمبعدتاچهارومهستیهوشیاريماگویدمیگوید،
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گویدمی، صیادیافتیروزهپنجدوستانوکرديفراموشراقدیمیدوستانتو:کهآیدمیپیغاممابهغیبطرف

.مرغبه

همانسانهاجهانایندروباشددانهاستممکناینجا،داریمبعدچهارما،نشوهویتهمگویدمیداردیعنی

دلشانکهچیهرو،دلشانشودمیگذرادوستاناینوکنندمیپیداگذراوموقتدوستانوشوندمیهویت

اینکهوجودباو،کنندنمیتوجههمآنوريهايپیغامبهحتی،کردنبازيآنهاباکنندمیشروعاینها،شودمی

هویتهمیعنی،موقتندکهفعلیدوستانباوکرديفراموشراقدیمیوستاندکهآیدمیآنورازلحظهبهلحظه

.کندنمیتوجهاصالًمرغگوید،میمرغبهرااینها.نیستدرستاینکاروشديرفیقهاشدگی

میبازيولغمشهابچه،کننگاههابچهبهمثالًگویدمی،شودنمیمتوجهمرغکهبیندمی.زندمیمثالبعدو

بازيولغمشآنقدروآنجاگذارندمیآورندمیدرراکالهاشان،هایشانکفش،آورندمیدررالباسهایشانشوند

هماینهاباوبینیمیراهادانهاگرهمتو،کندحالیآنبهخواهدمی.بردمیرالباسهاآیدمیدزدکهشوندمی

بدهی،دستازاستتنتاالنکهراحضورتلباساستممکن،اینهاباکردنبازيکنیشروعوبشويهویت

بهراهابچهبازيدهدمیتعمیماصطالحبهآنازبعدبنابراینفهمدنمیاصالًمرغو.باشیمواظبخیلییداب

مبروینداریمروهمماخانه،بروندشدهتمامبازيکهشبندارند،روهابچهکههمانطور:گویدمیبزرگترها،بازي

.اینجاآمدیمچیبرايرفتیادمانوکردیمبازياش همهکهاینبرايمردن،موقعخداپیش

همتوبهاینودزدیدههمراتوبهمرکبحتیودزدیدهبودیم،آمدهآنباکهراماحضورلباسشیطانبنابراینو

همرااینخدا،سويبهنجهاازوشدگیهاهویتهمازبرگشتنتشخیصوبرگشتنتوانوبرگشتنیعنی

ايقصههمانآخربیتچهاربخوانیمکهبدهیداجازهوباشیمواظببایدگویدمیمرغبهدزدد،میماازشیطان

:گویدمیبودیم،خواندهکه

462مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نک شبانگاه اَجل نزدیک شد

التَعدهذا اللَّعب، بسّکخَلِّ

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

میمرگموقعزوديکه،باشندمواظببایداولازبشوندمتوجهبایدانسانها:گویدمیگوید،میمرغبهیعنی

بهدارد.رنگرديببازيبهواستبستوبرايدیگروکنیرهارابازياینبایدحاالشوند،میبازيمشغولوشود
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همهاماکند،میگوشکهاستدرستمرغکنیدمیتوجهکند،میگوشهممرغالبتهگوید،میماهمه

اکنونگویدمیبله.کندنمیوکندمیگوشهمچونیعنیهست،مرکزشهادانهفعالهاست،دانهبهحواسش

رجوعبداندیگر،استبسشدگیهاهویتهموهامهرهبابازيکن،رهارابازياست،شدهنزدیکمرگشب

.برنگردبازيیعنیمکن

ها از دزد بستان باز پسجامههین سوارِ توبه شو، در دزد رَس
قدرتبیندازي،کاربهراآزادتارادهبرگردي،بایدکهبدهیتشخیصیعنی،بشويتوبهسوارباید:کهگویدمی

کهخودتشناساییبابگیريتصمیمتوکنند،میدارندکارچهآنهانکنی،نگاهمردمبهببري،کاربهراانتخابت

بشومزندهخدابینهایتبهوزندگیسويبهبرگردمخواهممیگذرد،میداردوقتکردم،بازيهمهاینمناالن

همیعنیبگیرشیطانازبگیر،شیطانازرااینهایعنی،بشوتوبهمرکبسوارگویدمیهست،توبهمرکباینو

حضورباماچون،دزدیدهکهراحضورتجامهاینو،جهانازبیرونبکشراخودتوبشناسراشدگیهاهویت

شدگیهاهویتهمکنیمشناساییکهاینمحضبهتوانیممیاالندزدیده،هاجامهاینشدیم،هویتهمآمدیم

میرااینهاداردشود،میزندهخدابینهایتبهآیدمینههوشیارا،خالصهوشیاريدوبارهبیندازیم،راآنهارا،

.شیطانازبگیرپسبازگوید،

بر فلک تازد به یک حلظه ز پستمَرکَبِ توبه عجاب مَرکَب است
شگفتهست،عجیبیمرکبیک،هستانسانگشتبازقدرتکههمینتوبه،نقلیهوسیلهیااسباینگویدمی

بهآدم،من ذهنییکازشدگی،هویتهمیکازدفعهیک،بشودشناساییدرستاگراینکهبرايهست،انگیزي

اینبگویداگر.هستانگیزيشگفتچیزیکپست،زلحظهیکبهتازدفلکبرشود،میتبدیلخدابینهایت

اثرالاصولی،هاستدانهبهحواسشکه،شنودمیمرغراهمهاینهابگیرد،صورتعمقیشناساییوتشخیص

هستمرکزيآندرحواسمانولیشنویممیکههستدرستیا؟دارداثرمارويوشنویممیماچی؟ما.ندارد

نمیولمنرااینهامی گوییمماست،مرکزدرهممقداريیکوهستبیروندرشانمقداریکیاهاستدانهکه

. بخورمخواهممیهمراهابیرونیآن کنم،

کو بدزدید آن قبایت را هناندار از آننگه میلیک مَرکَب را
وهستهوشیارانهدردوهستبرگشتانتخابوهستبرگشتتوانکهراتوبهمرکباینگوید،میمرغبهدارد

شیطانآنکهباشمواظبداري،توکهآنهاستانداختنتوانوشدگیهاستهویتهمشناساییوهستصبر
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جهاندرخواهندمیهمه.برگرددبایدکهنیستیادشکسهیچکهاینبرايگوید؟یمچراندزدد،همرااین

کنندمیفکربیشتر،انباشتنومن ذهنیبراساسکردنفکروکردنکارباکردن،عملبابمانند،ذهندربمانند،

اصالدزدیده،شیطانخدا،سويبهرابازگشتشانوشانتوبهمرکب.شودنمیکه،شودمیدرستکارباالخره

توموقعیکهستیادتدزدیده،راتوقباياینکهکسیهست،یادشانکمیتعدادالبته.نیستیادشکسی

کهحالیدرنخوري،هادانهازباشمواظبوداريحضورتورسیدي،تازهگویدمیمرغ بهداردداشتی،راحضور

.بخوردگذاشتهراهادانه

وگویدمیصیادزبانازراپیغامزیباییاینبهدیگر،هنرشهستهمینموالنا.هستغریبوعجیبقصهیک

مرغفهمد،میصیادنهگوید،میچیفهمدمیمرغنهکه،کندمیمرغزبانازیا،کندمیاوزبانازرانصیحت

.کندمیهمراشیهانصیحتخوبولی،بگیردرامرغ کهاولازگذاشتهدامهمصیادبیفتد،دامبهآمده

دربعداًچونهست،خوبیمعلمیکهست،آموزگاریکجهانکنیم،تاملاگرمادهد،مینشانشایداینو،بله

نگاهنظرباکردن،نگاهحضورباعقب،کشیدنوتاملیعنیحزمکند،میصحبتحزمبهراجعبعديقصهآخر

قبلیوضعیتودیگرانوضعیتو.گویدمیصیادآقايبوده،ممعلمنبرايدیگرانمرگگفتمثالکه،کردن

یکیچرارد؟م،کشیددردیکیچراکشند؟میدردچرامردمکهاینباشد،مابرايخوبیمعلمتواندمیخودمان

میراچیزهاحرصشاههمچراطوریم؟ایناصالمنچراهست؟بالسبکنقدریایکیچراشد؟زندهحضوربه

آیاخواهم؟میچیبراياصالً، خواهممیچیخواهممیچقدرندارم؟دارم،نیازآیازنم؟میچیحرصاصالزنم؟

.ندزددراتوبهمرکبباشمواظبگویدمیحالهربههست؟واقعینیازیاهستروانشناختیمننیازهاي

پاس دار این مَرکَبت را دم به دمتا ندزدد مَرکَبت را نیز هم

اگرتا،دزددمیهمراتوبهمرکبگوید،میمرغ به،دزددمیدزدکهرالباسهایتبنابراینیعنی،لحظهبهلحظه

نشستهآمدهمرغ دیگر،دزدیدهقبالیعنی،هاستدانهبهحواسشچون،دزددمیداردکهدزدیدرالباسهایت

میبهششده،دزدیدهحضورتانیعنی،فتهگرقرارشمامرکزدرچیزيیکفکروقتیهست،دانهفکربهاش همه

پرواز:گویدمیزبانیبیزبانبهواقعدرکنی،توبهتوانیمیاالنتوندزدد،همرامرکبتاینباشمواظبگوید

هستبهترببینم،راتوخواهممیآنجا،گذاشتممنراهادانهزاهدي،بهزدمراخودمصیادم،منببینبرو،کن

.فهمیمنمیماکهطورهمانفهمد،نمیمرغ اینولی،رويبکنیپرواز



Program # 705گنج حضور705برنامه شماره 

38: صفحه

پاس دار این مَرکَبت را دم به دمتا ندزدد مَرکَبت را نیز هم

:کهگفتکهبوداینآنوموالناگفتايمزهباکوتاهقصهیکاینبیانبرايخوب،خیلی.دارپاسلحظهبهلحظه

،بردراقوچوراریسمان،کردقیچیآمددزديیکبرد،میویریسمانبهبودبستهداشت،قوچییککسییک

وچاهیسررفتبنابراینوببردهمرالباسهاشکهداشتطمعکند،بسندهقوچاینبهخواستنمیدزدولی

دزدوبردکیرامنقوچورفتمیراستوچپهیو،نیستقوچشدیدکهاینوکردنقالودادبهکردشروع

مینقدریاچرااستادگفتکرد،جلب،بودایستادهسرچاهکهشخصاینواویاليوقالودادوتوجهشت،کجاس

راپنجمشیکمنبیاوري،برويتویا،بیاوردبرودکسیاگرچاه،تويافتادهزرمهايسکهزرم،کیسهگفتنالی،

آیدمیگیرشدیناربیستکهدیدکردرفکو،هستتوشدینارصدومشومیخوشحالهمخیلیتوبهدهممی

.گیردمیصورتذهندرهمهاینهاکهبینیدمیبخرد،می تواند قوچتادهو

خواهیممیمابریدند،دادیمدستازکهراقوچآنماکنیم،فرضنمادگونهفکرها،پشتحضورشما،قوچاگرو

طمعاز.نیستچاهدرطالییهیچواقعدر،هستتوهماینوفکرچاهبیاوریم،رافکربهترینچاهدربرویم

ایناینکههبزد،راتمثیلاینحاال.بردهمرالباسهاشدزدوبیاوردراکیسهکهچاهدررفتوکندرالباسهاش

من عنوانبههست،شاهنمایندهمصیادآقاياینکهشیطانگوید،میهمراتشخیصتوانورابرگشتقدرت

خوانممییادآوريبرايرااینهاکهآوردمیبیتچندتاهمقصهآنآخردرودزددمینقشیکعنوانبه،ذهنی

:گویدمیهستند،مهمبسیاربسیارکه

475مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

حَزم نبود طمع طاعون آوردباید که ره تا دِه بردحازِمی

استفادهزندگیخردازباشد،ناظروحاضرلحظهآندروباشدشذهنتماشاگرعقب،بکشدکهکسییعنیحازم

بیندمیراشدگیهاشهویتهمبیند،میراذهنشکهحازماین،نباشدفکرهاشچشمهمن ذهنیبنابراین،کند

زندگیخردازوبشودتسلیماگرحازماینخدا،سويبهگرددمیبرداردکهداندمیوکندپرهیزداردمیلو

خدابایعنی،برسدمقصدبهببرد،مقصدتارهیعنیبرددهتارهرسد،مییکتاییفضايتارودمیکند،استفاده

من ذهنیبانکنید،تاملو،بشویدذهنتانناظرو،بشویدتسلیمشمانتوانیداگریعنی،نباشدحزم.بشودیکی

ازراچیزيیکداریدراایناشتهايمرتبو،بودهیدخواحرصبود،خواهیدطمعدچارصورتایندر،کنیدفکر
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اینودیگرچیزهايوجهانبهکشدمیراشماوشودمیماديمرکزتانآنومرکزتانبگذاریدبگیرید،بیرون

میخرابزندگیتیعنی،کندمیمن ذهنیکههستخرابکاریهاییتمامرمزاینجادرطاعون.آوردمیطاعون

بایدگویدمیگوید،میمرغبهصیاد؟گویدمیکیرااینهاپس.دیگرکردیمصحبتطمعبهراجعمهامروز.شود

مشخصکهاینبرايدیگر،جايیکرفتمی،نخواستمدانهبروم،کنمپروازگفتمیشنیدمیاگرباشی،حازم

راخودشپوشانده،راخودشچیبرايهست،انساناینکهبودکردهشکهمخودشاولهست،مشکوكبود

.نکردپروازنشد،زدگولشطمعذهن،بسازولی،بودکردهشکهست،دانههست،انسانپوشانده،

چون خیال او را به هر دم صورتیسیرتیاو یکی دزدست فتنه 

ایکهکسیسیرتفتنه.داردرااوضاعریختنهمبهوگريفتنهسیرتکههستدزديیکشیطانآن:گویدمی

یککهاینمحضبه،ریزدمیبهمراحضورآرامشریزد،میهمبهراآرامشوکندمیپابرآشوبکهچیزي

بهمراشمادرونیآرامشصورتایندرباشد،عدمازغیروباشدخارجیچیزاینوبشودشمامرکزبیایدچیزي

اینخواهینمیباشی،داشتههمرااینتوانیمی: گویدمییکیدفعهیک،بودمآراممنلحظهاینتا.ریزدمی

.بردنمیخوابمدیگرشببودم،آراممنحاالتااینجا،افتادفکرشدفعهیکبده،بده،بدهرا،

مرکزهمخیالاینوشودمیظاهرتوبهخیالصورتبهلحظههرشیطانیعنیصورتی،هردمبهاوراخیالچون

باشد،متعلقییکخیالباشد،آدمیکخیالهستممکنهست،بیروندرچیزيیکخیالاینوشود،میشما

فالنتوانیمیتوگفتندمنبهاالنباشد،مقامییکباشد،ملکییکهست،داشتنیتعلقکهچیزيیکیکی

.مرکزمرفتفکرش،بنشینمتوانمنمیدیگربگیري،راباالمقام

گریز و وارَه زآن دَغادر خدا بکس نداند مکرِ او اِلّا خدا

حیلهاینهست،بلدخدافقطراشیطانمکرباشمواظب: گویدمیگوید،میمرغبهصیاد؟گویدمیکیرااینها

کشاندنوشمامرکزدرماديچیزهايگذاشتنطریقازشیطانکهاینبرايهست،بلدخدافقطراشیطانهاي

زیرشماآنها،سويبهکشدمیراشماجذبقانونطبقوکندمیهاآنجنسازراشمایعنی،آنهاسويبهشما

مرکزتدر،کنیدمینگاههادانهبهشماحاالشوید،میجدادیگرخداادارهوکنترلزیرازهستید،آنهاکنترل

بگریز،اخددرکنولراهادانهگویدمی.دهدنمیگوشاصالهممرغگوید،میمرغبهصیاد،هستندهادانه

راشدگیهویتهماینبایدفقطبره،شیطانآنازیعنیدغاآنازو،گویدمیماهمبهگویدنمیمرغبهفقط
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ودانمنمیبگوییبشويتسلیمدانم،نمیبگوییبشويتسلیمیکتایی،يفضااین بهبگریزيوبیندازيبکنی

میمرغ بهراصیاداینهاکنی،الفورا،بشودشمارکزمخواهدمیآفلچیزیکداديتشخیصاگرنکنی،مقاومت

.گویدمیهممابهگوید،

.گویدمیکه،صیادباشودمیبحثواردبدهد،گوشوبرودکندپروازمرغکهاینجايبهاالنبله

478مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

السالم نهی کرد از آن امت خود را که ال رهبانیّۀَ فی االسالمبی که مصطفی علیهو در معنی تَرَهّمرغ با صیاد در تَرَهّب مناظرة-14بخش 

ترهبیمعنیدرواینهاونشینیگوشهوگزینیخلوتوبودنراهبیعنیترهبترهب،درصیادبامرغمناظره

درنییعهبانیّۀَ فی االسالمال رکهراخودامتآنازکردنهیکهگویدمیکرد،نهی) السالمعلیه(مصطفیکه

راصیادخواهدمیوشودمیبحثواردبرود،کندپروازکهاینجايبهمرغصورتهردرنیست،رهبانیتاسالم

.هستحراماسالمدراینکنیمینشینیگوشهاینجا،گزیديعزلتنشینی،گوشهآمديتوکه،کندراهنمایی

:ببینیمحاالهست؟درستمرغکاراینشمانظربه

نیک نیستدینِ امحد را تَرَهُّبخواجه در خلوت مایست: مرغ گفتش

دینو،نیستدرستشدندورمردمازوکردندنیاتركایننکن،نشینیخلوت:کهگویدمیصیادبهمرغ

.کردهقدغنراترهباینرسول،حضرتیعنیاحمدحضرت

؟چون در گرفتی ای فَضولدعَتیبِاز تَرَهُّب هنی کرده ست آن رسول

رسولسنتازچراتوکرده،نهی،هستدرستدوهرکههبانیتریاهبانیترازرامارسولآنکهگویدمیبله

گوشمرغحاالخورده؟نمیمرغدردبهصیادحرفهايواقعاگفته،مییاوهحاالتاصیادگو؟یاوهايشدي،خارج

خیلیهمدیگرجاهايدرومسیحیتدربهرَتَقضیهاینوکندعوضراصیادخواهدمیهیچی،کهنکرده

بههمآنجاوهاطرفآنوتایلندبهدهستنهمایرانیروند،میشوندمیپااینجاازهاخیلیحتیهست،معمول

مسیحیتخصوصامرسند،مینتیجهبهآنجاکه کنندمیفکرهرحالبهو،گویندمیمانکرا اینهاازجوریک

مییا،کنندمینشینیگوشههاخیلیکهباشیددیدههمشماشایدوبودهمعمولکند،میاشارهداردکههم

کههستدرستدارد،من ذهنیصیادکنید،توجهولی.کنندمینشینیچلهاوقاتگاهیشهر،بیرونبهروند

کههستهاییکنندهنصیحتیاکه هستهاییمادروپدرحرفهايشبیهحرفهایشزند،میخوبیحرفهاي
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میمنتقلرااطالعاتییککنند،میبازيرانقشییکفقطنیستند،زندهبودنبهودارندمن ذهنیخودشان

اثرتنهانهندارد،زیادياثرهاست،دانهبهحواسشوشدندجهاناینواردتازهکهمرغیروينتیجهدرکنند،

.بحثبهکندمیتشویقبلکهندارد

بایدمانهفته؟واقعارمزيورازچهکرده،خلقکهزیباییصحنهایندرموالناکهببینیدشماگویممیمنرااینها

درچهمثنويدرچهموالنا،ظریفپیغامهايداریم،کهايبرنامهوطرحبهتوجهبا،بدهیمهمدستبهدست

تادومنتهابزنید،زنگشماکههستفرصتبعدکنم،میصحبتمنرمقدایکبیاوریم،بیرونراشمسدیوان

دقیقهپنجمدتدرشماکههستفرصتیاینبرنامه،بهزنیدمیزنگشمااینکهیکیکنید،رعایتبایدراچیز

کشیدهزحمتجبران،قانونطبقبایدباشد،موثردقیقهپنجایناینکهبرايمنتهاکنید،بیانراخودتانپیغام

به،باشیدکشیدهبیرونراپیغامشباشید،کردهتاملرویشباشید،خواندهبارپنجاهراقصههمانبایدباشید،

بهنظرساله،هشت،هفتساله،پانزدهساله،دههستند،جواناینجا،به رسیدندتازهکهمرغانیرويکهطوري

صیادبهخواهدمیبرود،کندپروازتنهانهخواهدنمیمرغتازهکهنباشداینطوريبکند،اثرحرفهادارند،هادانه

یاوهگویدمیگو،یاوهفضول:گویدمیهمزبانیبهموالناخالصهکند،مینصیحتشداردو.نیستیبلدتو:بگوید

.کرديعدولاحمدحضرتسنتازتوگو

امرِ معروف و ز منکر اِحتِرازمجعه شرط است و مجاعت در مناز
کمکطورهمینوبدهیانجاممردمباراعبادتبایدباشی،مردمبابایدکههستایندینداريشرطگویدمی

هرواقعدرمعروفومنکراینجادرمنکر،ازوشدگیهاهویتهمازکهاینوحضورسويبهمردمتشویقدرکنی

همودنیاسمتبهراماکههستکاريزشتو،بردمیحضوربهراماکههستکاريآنمعروفکه،هستکاري

وتنهااینجاآمدیمماکنیم،کمکهمدیگربهبایدماوباشیممردمبابایدماگویدمی.بردمیشدگیهاهویت

.نیستاحمدسنتمطابق

منفعت دادن به خلقان مهچو ابررنجِ بدخویان کشیدن زیرِ صرب
بکشیصبرزیرناآگاهی،رويازدهندمیتوبهآنهاکهرادردهاییورایمن هاي ذهنرنجبایدشماکهگویدمی

مردمبهوکنیمیورزشهیهست،باشگاهمثلاینوکنیبازرافضاحالعیندردهد،میبارانکهابريمثلو

چی؟کهتنهاآمدياینجابرسانی،سود
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دوهرزبانازرانصیحتورا حقیقتموالنازنند،میخوبیحرفهايواقعدراینهادويهرکهکردخواهیمتوجه

خاصیپویایییکنتیجهدرنه،بزندخوبحرفهايمرغبزند،بدحرفهايصیادکهنیستاینطوريکند،میبیان

.کنیدحزمکهشویدمیمجبورشماوشودمیجالبو،موالنادهدمیقصهبه

باکهانسانیهرتقلید،بهکندمیمیلجمعدرانسانکهدانیدمیجمع،ضرروفایدهبهموالناکندمیاشارهو

هست،سختیکاربسیاررسیدنحضوربهوجستنجمعداماینازو.هستجمعازیکیهست،هویتهمجمع

بابایدتوکنی،ورزشبایدتو:کهگویدمیکند،میرابیانچیزيیکدیگرطرفازجمع،بهکندمیتشویقمرغ

فضاباشی،فضاگشاتوشودمیسببکههستچالشهاآنوهستهامنآنبرخوردکنی،برخوردذهنیهايمن

میراستکنی،بازفضاخواهیمیکلوخوسنگبراينیستورزشکهاینجا،نباشدورزشایناگرکنی،بازرا

.گوید

تويبایدشمادارد،احتیاجحزمبهدوهرتنها،یاوکنیماستفادهجمعازاینکههمبازکهکردخواهیمتوجهولی

افکننورزیرراخودتکنی،نگاهخودتذهنبهناظروحازمصورتبهبایدبکنی،همخلوتضمندربرويجمع

باشد،شمابچهباشد،شماهمسرتواندمیمن ذهنیدارند،حضورهمدیگرمن هاي ذهنیبدانیولی،بدهیقرار

اینها،کنیمیتاملشما.هستباشگاهاینهاباشد،شمامشتريباشند،مردمیاباشدشمافامیلباشد،اشمبرادر

گرديبرمیشوي،نمیموقعهابعضیشوي،میموفقموقعهابعضیمردم،تويرويمیبعدگیري،مییادتنهارا

.باشیداشتهبایدهمراخودتخلوتولی،شويمیقویتر

بکند،زندگیخودشمن ذهنیباآنجا،ببردخودشباخودشممن ذهنیصحرا،دربیرونبرودنفرکیکهاینولی

مرکزشراجمعباورهايکند،تقلیدجمعازوباشدجمعبینیا.رسدنمیرسد،میحضوربهباشدآنجاکندفکر

.نداردفایدههماین،بگذارد

زودبگوییشودنمیکند،میایجادمادرتغییريچهبیتیهرکهنیمببیبخوانیم،دقیقبایدراقصهبنابراینپس

گویممیهمینبرايجلو،برویمبخوانیمبیتبهبیتباید.شودنمیروم،من دارم می بگومنبهچیزيیکباش

زحمتاگرباشد،بخشاثردقیقهپنجنایدهید،میپیغامکهايدقیقهپنجآنشودمیسببشمازحمتکه

االنهست،خوبخیلیماروشاینپس.بگذاریدتوانیدنمیاثرهمدیگرانروي،نفهمیدخودتاناگرکشید،ن

بایدآنمنتهاکنید،بیانراخودتانبیاییدکنیدمیفرصتشماهمکنم،میراصحبتهااینجاآیممیمنهم

خودشانکهکسانیازکنیمتشکرباشد،شتهداجاشایدهمینطوروداردشمازحمتبهبستگیباشد،موثرخیلی
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کنیم،حفظهمرابودنهمدوروسیلهاینبایدماباشد،کهکنندمیکمکراوسیلهاینوآورندمیحساببهرا

وراآموزشوسیلهاینماکهکنیدتقویترابرنامهاینهممالینظرازبیاورید،حساببهراخودتانبایدشماپس

.مرغکند؟میصحبتداردکی،کندمیاشارهدوبارهبله. کنیمحفظرابیداري

گر نه سنگی، چه حریفی با مَدَر؟خَیرُ ناس اَن یَنفَعَ النّاس ای پدر

اگر تو سنگ نیستی پس چرا با سنگ و کلوخ همدمی؟.پدرجان بهترین مردم کسی است که براي مردم سودمند باشد

پدر،ايرسدمیمردمبهرسد،میجمعبهسودشکهستاانسانیانسانها،ترینبه:گویدمیکلوخ،یعنیمدر

جانپدرهست،شاهترجم،بلهشدي؟همدماینجا،شديدوستسنگوکلوخباآمديچرانیستیسنگاگر

همدمی؟کلوخوسنگباچراپسنیستیسنگتواگرباشد،سودمندمردمبرايکههستکسیمردمبهترین

:خواندیمکههستمطلبیهماین،بله.گویدمیمرغگوید؟میکیراااینه

روایت

خَیرُ النّاسِ اَنفَعهم للنّاسِ

.بهترین مردم سودمندترین ایشان براي مردم است

رسدمی جمعبهاگررسد؟میجمعبهسودتانکهببینیدشماهست،آموختنیبسیارخودشنوعدرهماینکه

.رسدمیهمخودتانبه

سنّتِ امحد مَهِل، حمکوم باشباشدر میانِ امتِ مَرحوم

هستند،الهیلطفموردهستند،الهیمرحمتورحمموردکهباشمردمیمیاندرتوکه: گویدمیصیادبهمرغ

میمرغ.باشآنپیرویعنیباشمحکوم.نکنولرااحمدحضرتتنّساینوالهیرحمتموردیعنیمرحوم

:دهدمیجوابصیادحاالاینجا،شديوتنهابیرونآمديت،سنّاینازکنپیروي.یدگو

پیشِ عاقل او چو سنگ است و کلوخعقلِ هر که را نبود رُسوخ: گفت

لحظهایندریعنیباشدنداشتهاستوارعقلکههرکسی:کهگویدمیصیاد.پابرجایی،استواريیعنیرسوخبله

مثلهمماديمرکزبنابرایندارد،ماديمرکزحتماآدماینبدهد،بهشرازندگیخردکهباشدنداشتهسکونی

اگرپس.هستجنسآنازباشدهرچیمرکزشکند،میعملمرکزشمطابقکسیهر.هستکلوخوسنگ

کهمردمپیشبروممنکهکندمیفرقیچهخوب.هستکلوخوسنگمثلاوهست،شدگیهویتهممرکزش
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میصیاد؟گویدمیکیرااینها.هستیکیهردوکنم،مصاحبتباسنگبیایماینجاچههست،سنگلشاند

دارد،حرصشدگیهویتهممرکزهرکهدانیدمیاالنشماودرستند.درستند،بلهدرستند؟همهاینها.گوید

جمع،بابگذارداثرهمتوويریاکندسرایتهمتوبههستممکنباشیاوبااگروداردترسدارد،خشم

مواظبیناظرحضوربصورتهرحالبهیاکنینمیمصاحبتبا آن یاآدمهاجوراینبهرسیمیوقتیبنابراین

.هستدرستنوعیبهبیتهااینهمهکند،میپاكخودشازبعداًرااثرشگذاردمیاثریانگذارد،اثرتوروي

استصحبتِ او عینِ رَهبانیّتاستچون حِمارست آنکه نانش اُمنیَّت
همهرهمنانباشد،داشتهنانآرزويباکههرکسیآرزویعنیاُمنیّتباشد،شاُمنیّتنانکههرکسی:گویدمی

،هستجهانیاینآرزوهايجنسازمرکزشکهکسیهر:کهگویدمیدارددیگرعبارتبهست،اشدگیهویت

بااینجامن.کردممنکهنشینیعزلتونشینیگوشهعیناوهمنشینینییعاوصحبت.هستخرمثلاین

کنممیزندگیخروکلوخوسنگباهمآنجاکنم،میزندگیکلوخوسنگباکنم،میزندگیوحشیحیوانات

.نداردفرقیهیچ

کُلُّ آتٍ بَعدُ حینٍ فَهوَ آتزآنکه غیرِ حق مهه گردد رُفات
..هر چیزي که آمدنی باشد باالخره پس از مدتی خواهد آمد.حق همه موجودات می پوسند و متالشی می شوندزیرا به جز ذات حضرت 

رامامرکزکهشدگیهاهویتهمهمهپسپوسد،میچیهمهحقازغیرگویدمیصیادرااینهااینکهبراي

اینوتآکُلُّ آتآمد،خواهدباالخرهآمدنیهرچیزو.هستندگذرایعنی،پوسیدخواهنداینهادهند،میتشکیل

باالخرهمابدنما،خودجملهازو.رفتخواهدبینازوپوسیدخواهداینچسبیم،میهرچیبه،هستمرگ

آمدنیکهچیزيهرشوند،میمتالشیوپوسندمیموجوداتهمهحق،حضرتذاتجزبهزیراآمد،خواهدمرگ

.مرغبهکی؟بهگویدمیصیادرااینها.آمدواهدخمدتیازپسباالخرهباشد،

اینجاکندمیفرقیچههست؟سنگمثلدلشانکهکنمزندگیآدمهاییبابرومچیبرايمنبگویدخواهدمی

باوحیواناتبااینجا آمديتوگیردمیایرادمرغچون کنم؟میزندگیحیواناتبایاکنممیزندگیسنگبا

:هستمهمهمبیتاین.نیستدرستاینوکنیمیگیزندکلوخوسنگ

جو بوداش خوان چونکه مرده مُردهاو بودۀحکمِ او هم حکمِ قبل
آنقبلهقضاوتقضاوتش،حرفش،یعنی،هستمرکزشهاشدگیهویتهمهست،آرزوشنانکهانسانیحکم

وترسوخشماگر خوانیم،مینمازاوبهماماستمرکزدرچیهرگفتمهست،مرکزشهمشاهقبلوهست
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مرکز:کهگویدمی.خوانیممینمازخدابهاینکهنهخوانیم،مینمازاوبهماهمیشههست،مامرکزدررنجش

وهستندپوسیدنیوهستندمردهاجسامچونبنابراینآنها،طرفبردمیراآنهاجذبقانونطبقانسانها

خواهیمیمنازآیابخوان،مردهرااینها،اینهاستخواستاینهاست،منیتاُست،اینهاآرزويپوسیدهاجسام

چیزهايهمیشهیعنیجومرده. هستندجومردهاینکهبراياندمردهاینهاوبکنم؟زندگیهامردهبابروم

جویند،میراگذرارا،پوسیدنی

مردهتانقبلههستید؟جومردهدارید؟مرکزتانراهمردچیزهايآیاشماکهدهدمیخردشمابهبیتهااینهمه

یاهست،مرکزتاندرعدمآید،میزندگیازسويقضاوتتان،لحظهایندرحکمتانهست؟چیحکمتانهست؟

آیدمیمرکزآنازشماخردمنديشما،حرفشما،حکمشما،قضاوت،هویتیدهمبا آن جهاناینازخاصییک

من؟بهگیريمیایرادچیبرايتو:کهگویدمیصیادو

استکه کلوخ و سنگ، او را صاحِباستهر که با این قوم باشد، راهِب

همکهاینبرايهست،راهبهستند،وريطایناکثریتکهباشدقوماینباباشد،آدمهاجوراینباکههرکسی

سنگجهانی،اینچیزهايباشدههویتهممرکزهاي:بگویدخواهدمی.هستکلوخوسنگهمیناوصحبت

میراست.راهبمهماینجاراهبم،همآنجابکنم،زندگیمردمجوراینبابرومکهکندنمیفرقپس،وکلوخند

ماودارددردکسیاگردارد،راهانجاینحرصکسیاگرکهگیریممیراپیغاماینماحداقلگوید؟نمییاگوید

همحکمشهست،سنگازمرکزشایندارد،رادردهاهمهوداردخشموداردرددوداردحرصکهبینیممی

.هستسنگیکبامامصاحبتوهستمردههست،جومردههست،مرکزشحکم

جومردههمماآیاکنیم،میارزیابیابیاتاینباراخودمانبیندازیم،خودمانرويراافکننوربخواهیماگرحاال

جنسازما؟نیستیممردهما؟نیستیمجومردهماکههستشواهديچههستیم؟سنگجنسازهمماهستیم؟

بهلحظهایندرخودممنرفیقم؟هاکیباهستند؟کلوخوسنگجنسازمندوستانآیانیستیم؟کلوخوسنگ

ازکهاینوجودباشناسم؟میرامیهاشدگیهویتهممنبینم؟میراذهنممنهستم؟زندهزندگیازعمقی

کنممیسعیبشناسم؟کنممیسعیهستند؟چیسنگهااینشناختمولیزیادي،حدودتاهستمسنگجنس

کنم؟کمراخوییمردهوجوییمرده
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زین کلوخان صد هزار آفت رسدخود کلوخ و سنگ کس را ره نزد
میمنکنند،نمیاذیترامنزنند،نمیرانمراهاینها کنم،میزندگیسنگوکلوخبااینجاکهمن:گویدمی

تازنند،میمنبهضررهزارصد،جمعدرکلوخانآنولی.باشمتسلیموکنمعبادتبکنم،راخدااطاعتتوانم

وامیواکنشبهرامنآیند، میباشندغریبهچهباشندفامیلچهباشم،داشتهحضورانباشتگیخواهممیمن

رويتمرکزخود،شناختشناخت،تامل،بکنیم؟بایدکارچهخوب.روندمیکنندمیلهراضورحپازیرودارند

صبر،هایمان،شدگیهویتهممرکزمان،شناخت، خودرويکاربیشترچیهرخودمان،رويافکننورخود،

.برگشت

عنوانبهاگرکهفهمیممیقصهازواستبردهرالباستنبرد،شیطانآنراتوبهمرکباینباشمواظبگفت

کهگفتگوهااینتمامدرچون.رفتیممیکردیممیپروازوشدیمنمیاصالبحثواردکردیممیدرستیکارمرغ،

مواظبگفتاوبهصیاد.استرفتهحضورشوهاستدانهآنبهحواسشمرغ،گیردمیصورتمرغوصیادبین

،زنیمیحرفمنبانشستی،نداريپروازقدرتاآلنکهراازتپروقدرتودزدیدهراحضورتشیطانباش

همما،آیدبرنمیصیادة عهدازمرغآن.کردنمیبحثهمهاینکهبودندزدیدهاگردزدیدههمراآنکه.ندزدد

.اینشرازبگریزخدابه:گفت،گفتهموالناهماولاز.بربیاییمتوانیمنمیجهاناینصیادة عهداز

کین چنین رهزن میانِ ره بودپس جهاد آنگه بود: فت مرغشگ
بیایندمردمومردمبینبرويبایدتویعنی،باشدراهتويرهزنکهاستموقعیآنجهادپس:کهگفتاوبهمرغ

وي،نرتووبدهندنشانتوبهراخوبیچیزیکندهی،واکنشتوو،وادارندواکنشبهراتو،بکشندچالشبهراتو

اینهاموالنا.گویدمیصیادبهداردکردند،پرتراحواسشهادانهکهمرغی.گویدمیمرغگوید؟میکیرااینها

.هستیماینطوريمانهمه.نفهمیمخودمانبزنیمحرفتوانیممیماکهبفهمیمماگویدمیرا

کین چنین رهزن میانِ ره بودپس جهاد آنگه بود: گفت مرغش
کهاینجابشوي،هویتهمآنبانرويتوکهکندامتحانراتو،بدهدنشانتوبهخوبیچیزیکایدبکسییک

.تونداريراهزن،بدهندنشانتوبهنیستچیزي

بر ره ناآمِن آید شیرمرداز برای حفظ و یاری و نربد
مثلناایمن،راهبهآیندمیانشیرمردکهاستنبردویاريوحفظبرايهرجایی،یاکاروانحاال محافظتبراي

میهمشما.کنندمیحمله،زندمیدزددانستندمی،رفتندمیکاروانهمراهدلیرآدمهاي،شیرمرداناینکه
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میقويراشماکهاستهاحملهاینو،کردخواهدحملهشمابهشیطانوذهنیمن،گردیدبرمیوقتیکهدانید

هادانهة عهدازتواندنمی.کندنمیاعمالخودشرويولی،گویدمیمرغرانهاایگوید؟میکیرااینها.کند

.بربیاید

شودکه مسافر مهرهِ اَعدامردی آنگهی پیدا شودعِرقِ
مسافریعنی.باشددشمنهمراهمسافرکهشودمیپیداموقعآنمردانگیومردياصل،مرديرگکهگویدمی

اینهاهستندمااطرافکهاشخاصییاهمسرمانفامیلهایمانولیخدا،بسويآییممیداریمجهاناز، هستیمما

میمرغگوید؟میکی.استالزماین:گویدمی.کنندمیحملهمابههرلحظه،حضورنددشمن،هستندمادشمن

.زندمیحرفهیمرغ،گوید

خودشخودشحرفهايبامرغمرغ،بعنوانبزنیمحرفاینقدرنبایدماکهاستاینشایدقصهپیغامهايازیکیو

راهوسطبوخ،گوییممیداریممرغبهمسافريکهتواگربوخ.داندمیکهحرفهاییبااندازد،میتلهبهرا

خوبیمرغمااگرو.آنجاهستدانه،استمشکوك،استصیاداینبینینمیمگر.بپريتوانیمیاآلن،هستی

دامجهاناینکهدیدیممیکردیممینگاهجهاناینبهسالگیبیست،سالگیپانزده،لگیسادهسندربودیم

کندمیاستداللمرغپس.نبودیمزیرکیمرغولی.ریختندهمدانه،کردندپهنرادام،کردندپهندانه،است

.استالزمدشمن

و فُحولامتِ او صَفدَرانندچون نبیِّ سَیف بوده ست آن رسول
خوددارينگه،استپرهیزدرواقعدلیريوجنگوشمشیراینجاآیا.بودهشمشیرپیغمبرمارسولگویدمی

اوامتکهکسانیوبودهشمشیرپیغمبر:گویدمی.نه،بگیریمرامردماموالوبجنگیمبرویماینکهنه؟واقعااست
ولحف.هستنددلیرو،بشکنندراشدگیهاهویتهمصفتوانندمیبنابراین.هستندشکنصفاینها،هستند

برویدبیاییدرا،اینهاگویدمیمرغ. مرغ؟رااینهاگویدمیکیپس.هستشجاع،هستدلیرمعنیبهلحفجمع
استجهانیاینهايجاذبهکششازخودداشتننگههمجنگاینبجنگیمبایدماومباشیدلیرآنجاومردمبین
.مارکزمبهنیایدچیزيکه

مصلحت در دینِ عیسی غار و کوهمصلحت در دینِ ما جنگ و شکوه
هویتهماگریاونرويبایستیجلویشکشدمیراتوچیزيیکاستچالشمادیندرمصلحتگویدمی

دیندراما.استاینمادیندرمصلحتکنی،تحملشجاعانهرادردشوبکشیراخودت،داريشدگی

.دنیاستتركوگزینیعزلتهمینمسیحیت
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تا به قوّت بر زند بر شرّ و شورآری گر بود یاری و زور: گفت

و.باشمداشتهزوروباشمداشتهیارمناینکهشرطبهگوییمیراست:گویدمی.گویدمیصیادگوید؟میکی

نایازنگذشتزورزنیمیرافحرایناآلنتوآیا:گویدمی.گویدمیمرغبهدارد.استحسابیصیادحرفاین

دردتحملمرغاینآیاولی.کنمتحملراچالشبایدمن،مادیندر:کهگویدمیمرغچونداري؟راهادانه

بهتاباشمداشتهزوروباشمداشتهکمکاگر:گویدمیصیادداریم؟ماآیا.داردببینیمدارد؟راهادانهازگذشتن

مواظب:کهگویدمیمرغبهداردغیرمستقیمطوربه.گوییمیراستآريذهنی،منشروفتنهبهبزنمقوت

،اینهاوچالشوشوروشربهبزندبایدآدمکهگوییمیمنممنمکهاینقدر.تونیستیقوياینقدرباشخودت

هست؟حواستکردهاشغالراتومرکزهادانهایناآلنهمین

آسان بِجِهدر فرارِ ال یُطاقبِهچون نباشد قوّتی، پرهیز

نمیشدگیهویتهماینة عهدازکهبینیمیباشینداشتهقوتاگر:گویدمیمرغ،بهکندمیخوبینصیحت

یعنیآوردننتوانتابکهطاقالیطاق،الیفراردر.استبهترپرهیزاینصورتدر،کنیفرارزوداستبهترآیی

فراراستبهترپس،نرویمکهنداریمطاقتماوکشدمیکندمیجذبرامایزيچیک،کردتحملششودنمی

فراردر.فهمدنمیمرغبروي؟پرينمیچرا،بگذريتوانینمیدانهازکهتواست،مرغحالتدرست.کنیم

وفرار،کردخواهداشغالرامرکزتچیزيیکوشدخواهیجذبونداريراتحملشبینیمیکهجاییطاقالی

.مرغبرايهممابرايهم.استخوبیهاينصیحتهمهاینها.نکنمعطل،کنفرارآسان

پایان قسمت سوم

&&&
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ادامه می دهیم صحبت مرغی که تازه به این جهان رسیده با صیادي که ادعا می کند زاهد است و خلوت نشین 

صیاد شده البته نمی داند صیاد است و متوجه دانه ها ، و از وقتی که مرغ متوجه است، ولی دام گذاشته براي مرغ

معتقدآنبهیاکندنمیدركیاگویدمیخودشکهچیزيآنآید، کالً به نظر می. شده و حواسش به دانه هاست

وقتیازولی.برودکندپروازتواندمیواستنفعشبهبشوددركدرستاگرزندمیصیادکهحرفهاییو.نیست

راهنماییوکندمینصیحتراصیادوکندمیذهنیصحبتهاي،شدهذهنوارد،هادانهآنبهرفتهشحواسکه

.شودمینزدیکدامبهیواشیواشخودشکهنیستمتوجهو.کندمی

کهاستبهتر،بگیردراخودشجلويتواندنمیونداردراپرهیزتوانانساناگرکهگفتاوبهبیتایندرصیادو

.شنودنمیمرغولی.نایستدوبکندآسانخودشبرايرافراراینو،کندفرارشدگیهویتهمموضوعآنزا

ازنهیومعروفبهامرو،باشیمجماعتبهمعتقدبایدماپیغمبرسنتطبقکهکردهتوصیهخودشمرغهمینطور

اینازعبارتهممنکرازنهیوزندگیسويبهکنیدراهنماییراانسانهاشماکهاستاینمعروفبهامرو. منکر

.بگذارداثرآنهارويکهطوريبه،بداریدبازشدگیهویتهمازراآنهاشماکهاست

مرتباینکهبراي،پذیردنمیرازاهدیاراصیادهايراهنماییخودشولیکنکندمیرانصیحتاینداردخودش

میرامرغداردچیزيیکیعنی.هستهمداموباشدداماستممکن،شباخودت مراقب:گویدمی.اوبهصیاد

طوربهبروبپرگویممیتوبهو،دهممیپرهیزشدگیهویتهمازراتودارممنگویدمیداردو،کشد

:کهگویدمیمرغوکندمیصحبتمرغحاالبود،صیادصحبتو.فهمینمیتوولی،غیرمستقیم

ورنه یاران کم نیاید یار رابباید کار راصدقِ دل: گفت

.شودمیپیداخودشیارآنصورتدر،باشدداشتهدلصدق،کاردرباشدصادقبایدآدم:گویدمیصیادبهمرغ

.کنیدنیاتركبیاییتونیستالزم،شوندمیجمعآدمدوریندآمیآدمهایعنی

مددانی بییاران مبزآنکه بیعددیار شو تا یار بینی بی

عددبییاران.استزیادیارچقدرببینیتاشوراستی،شوصداقتجنساز،شوزندگیجنسازیعنیشویارتو

وهستشدههویتهموهاستدانهبهحواسشخودشحالیکهدر،گویدمیمرغرااینها.شوندمیجمعتودور

.کندنمیکمکتوبهکسی،ماندخواهییاربیماند،اهیخومددبیتویاربدوناینکهبراي.هادانهکشدمی
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دامنِ یعقوب مگذار ای صَفیو تو مهچون یوسفیدیو گرگ است
گوید،میمرغ.یوسفیهمتوواستگرگمثلشیطان،انسانخالصیا،مردخالصاي،مردآزاداي،صفیايبله،

:بله.راکاراینگویدمیذهنینگرفته،،نه؟گرفتهرایعقوبدامنخودشبکنی،رهارایعقوبدامننبایدتو

حدیث

انَّ الشَّیطانَ ذئب االنسانِ یآخُذُ القاصیۀَ و الشّاذَّةَ

.همانا شیطان، گرگ انسان است که گوسفند دور شده و جدا افتاده از گله را می گیرد

خلوتوتاملهمکه،دادمخدمتتانتوضیحامروزالبته.برگرددجمعبهبایدانسانکهکندمیاستداللمرتب

یکبعنوانگشودنفضا،پرداختنچالشبهذهنیهايمنباورفتنجامعهبههمو،استالزممابرايداشتن

وآرامشدرشما.کندمیتامینرادوهربرنامهاینکهکردماشارهواستالزمروانیورزشورزش،باشگاه

میگوشموالنابهکندپرتراشماحواسجمعدریکییا،بشویدمواجهخطريبااینکهونبدتانخانهآسایش

کارداریدخودتانرويکهوقتیو،کنیدتکرارتوانیدمی،کنیدتاملتوانیدمی،کنیدیادداشتتوانیدمی،کنید

روانیورزشهمآن،کنیدبرخوردذهنیهايمنباوجامعهبهبرویدهمصبحفردا،کنیدمیبازرافضاکنیدمی

:گویدمیبشود،شما

نها رودبه خود تکز رَمه شیشَکگرگ اغلب آنگهی گیرا بود
میلگرگموقعی:کهگویدمی،کندمیصحبتزیادهمخیلی،کندمیصحبتبعدبهاینجاازمرغ.گویدمیمرغ

ششنرگوسفنددرواقعهمشیشک،شیشکگذاردیمرااسمشاینجادرکه،کندمیپیداگوسفندگرفتنبهبه

میراموضوعاینمرغاگرخوب.بشودجدارمهازاینو،داردشیشکبهشباهتخیلیهمخودشواستماهه

هنوزچرا.کندزندگیآنهابااندرسیدهحضوربهکهانسانهاییباوبرود؟دیگرمرغانباکندنمیپروازچرافهمد

؟کندمیبحثصیادبا

در چنین مَسبَع، نه خونِ خویش خورد؟آنکه سنّت یا مجاعت ترک کرد

چنیندر.دهدمیتوضیحپایینراسنتکه.کندتركراسنتیاکندتركراجمعکهکسیآن:کهگویدمی

ریخت؟راخودشخونکهنیستاینطوري،استدیگرذهنیهايمنمنظورشدرنده،حیواناتجايیعنیمسبع

:گویدمیبله
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یار، افتی در مَضیقره و بی بی هست سنّت ره، مجاعت چون رفیق
وراهبییعنیرهبدونو.استدوستتهمجماعت.انددادهنشانمابهکهاستراهیسنتازمنظورمگویدمی

ذهنیمنهمماعتجبشویدهویتهمسنتبااگرالبته.گویدمیمرغرااینها.افتادخواهیتنگنادریاربی

بهگفتهمابهقبالً کهراهیهراگرهمسنتاینو.هستندکلوخوسنگمثلاینهاکهگفتهقبالباشندداشته

.آیدمیبدمآنازمنبرسدابله، بهبرسداحمق

؟استزمالرفیقوراهخوب.استالزمراهورفیقاینکهکندمیاستداللمرغولی.داشتیمماهمامروزغزلدر

و.باشدحضورجنسازهمرفیقومنشویهویتهماوبامکنیمیاستفادهموالناازکهمامثلاینکهشرطبه،بله

همینطورهمیکیآنوباشدمنمرکزآنوبشومهویتهممنعقیدهبایاراهباباشدقراراگر،نباشددوایناگر

سنگراآنهاگفتامروزکههعجامباورهايدامدر،افتادهآندرستاوقتخیلیبشریتکهاستدامیاین،باشد

.بله.کندمیکلوخو

تو بردۀفرصتی جوید که جاممهرهی نه کو بُوَد خصمِ خرد
میپیدافرصتآدماینباشد،اگرولی،باشدخرددشمنیاخصمنبایدتوراهکهاستاینمنمنظور:گویدمی

.استخردمندهمراهمنظورممنپسبله.بدزددراتوجامهتاگرددمیفرصتدنبالیاکند

ایکه تواند کردت آجنا نُهبهایرود با تو که یابد عَقبهمی
بدرفیقکهگویدمیداردپس. بدزددراچیزهایت،کندغارتتوراآنجاکهکندپیداايگردنهیکتاآیدمیتوبا

.باشدرفیقخردباکهاستخوبرفیقمنظورموزندمیتوبهضرر

گوید او هبرِ رجوع از راه، درسیا بُوَد اُشتُردلی، چون دید ترس
هستند،ترسوگویدمیاینجادریا.هستنددشمنخردبااصطالحبهآنهاکهنیستندآنهامنظورم:گویدمی

دادندرستوبهکندمیشروعشدهچیراوبهترسوقتی،باشدترسو،باشداشتردلاگریا.ترسویعنیاشتردل

استرفیقهاییآدمباوقتیانسان.هستهمطورهمینکهکنیدمیتوجهو.برگردیمبیاکهاستایندرسشو

باوباورهاباماچون،نیستخوبیراهاینکهکنندمیقانع،بیندازندراهایشانشدگیهویتهمترسندمیکه

،نیستدرستراهاینکهبگویدوبیایدترسویکاگر.داریمشکودردهاباحتی.هستیمهویتهمچیزها

حرفهااین.باشدتویارتواندنمیهماشتردلگویدمی.بدهیمگوشحرفشبهترسیممیچونمااستممکن

.استخوبیهاي
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این چنین مهره عدو دان نه ولییار را ترسان کند ز اُشتُردلی
ولی.دوستنه،توبداندشمنواقعدرراآدمیچنینیکوترساندمیراآدماشتردلیازترسازکهگویدمی

و،مرکزشدرباشدترسیاوباشدشدگیهویتهممرکزشتواندنمیتویارپس. هستدوستمعنیبهاینجادر

.استداشتندشمنواقعدرداشتنرایاريچنین

ایشیشهآفتی در دفعِ هر جانایبازی است و در هر غیشهراهِ جان
کدامهراینکهبراي،استباختنجانراه،یکتاییفضايسويبهجهانازگردیممیبرماکهراهیاین:گویدمی

جان،شیشهجانهربرايآنهاازهرکدامبنابراینپس.ماستجانازقسمتیمثلبیندازیمبایدماکهراهاایناز

راشیشهجانکهاستآفتییعنی.استآفتآنبرايترسد،میواستشیشهمثلجانشکهکسییعنیشیشه

بایدقدمیهرکهاستايبیشهاینکهبراي،بیایدراراهاینتواندنمیترسو،تواندنمیشیشهجان. کندمیدفع

کند،میحبتصمرغ؟کندمیصحبتکیخوب.ببازيراشدگیتهویتهمیاراجانتازقسمتییاراجانت

.کندمینصیحتراصیاددارد

استکه نه راهِ هر مُخَنَّث گوهرراهِ دین زآن رو پر از شور و شر است
،نیستترسوییهرراه،راهاینکهاستفتنهازپر،استشروشورازپرروآنازپیمودنرادینراهگویدمی

آن،استمرکزدرشدگیهویتهمیعنی،داردترسوسرشتکهکسی،استمخنثجنسازگوهرشکهکسی

.برودراراهاینتواندنمیآدم

استکه نه راهِ هر مُخَنَّث گوهرراهِ دین زآن رو پر از شور و شر است

سُپوسبه تَمییزِمهچو پَرویزَندر ره، این ترس امتحاهنای نُفُوس
آردو،اینماندمیغربالیاغربیلمثلو،استيرهوشیاامتحان،هاستنفسامتحانترس،راهایندرگویدمی

رواین،نکندرهارااششدگیهویتهمبترسدکسیهرو،کندمیجداهاشدگیهویتهمهمانسپوسازرا

کهاستدرستمرغزند،میحرفداردمرغهنوز. کندمیامتحانراهاآدمکهاستترساینبنابراین.ماندمی

.بشودجداهادانهازکهترسدمی،استدانهبهشاههمحواسشولی،زندمیراهاحرفاین

یار چه بوَد؟ نردبانِ رای هاراه چه بوَد؟ پُر نشانِ پای ها
رایش،کهاستآنیاراست؟چییار.برويوبگیريرابزرگاننشانتوکهاستآنراهاست؟چیراهگویدمی

پاينشانهیچهستمرغکهجاییدرولی. کندمیتعریفمرغرایاروراه.بشودتوراهنردبانهاشاندیشه
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شماسوالموردهمیشهبایداینبرود؟پردنمیچراو.فعالاستصیادهمیارشواستصیادبلکه،نیستبزرگان

؟برودپردنمیولیزندمیخودشهمخوبهايحرفهمهاینکهداشتهنگهآنجاچیزيچهرامرغباشد،

بی ز مجعیت نیابی آن نشاطگیرم آن گرگت نیابد، ز احتیاط

.داشتنخواهیرانشاطآنجمع،بدونولی،بخوردراتونیایدگرگ،هستیمحتاطیآدمتوچونکهکنمفرض

.کنیزندگیمردمبابرويباید،داريجمعیتبهاحتیاجپس

و صدتو شودبا رفیقان سیرِ اآنکه تنها در رهی او خوش رود

درستاین.برودتواندمیبهتربرابرصدبرود،تواندمیبهتررفیقانبا،برودراراهاینتنهاییبتواندکهکسیهر

باشندحضورجنسازرفیقانشاگرولیچی؟باشنددردازپرچی؟باشندداشتهذهنیمنرفیقانشاگراست؟

شماکهکنممیتشبیهدارمشاههممننشستهدرختيباالمرغکههماالنهمین. استدرستچرا این

میخوبیهايحرفخیلی. ماستزندگیشبیهخیلیاینو؟رودمیراهجوريچهکه،کنیدتوجهمرغوضعیت

است؟مرغهمینشبیهماکردنفکرومازدنحرفآیابلدیم،هاحرفخیلیما،زنیم

پذیرآید، شود قوت در نشاطبا غلیظی، خر ز یاران، ای فقیر

هموآیدمینشاطبهبرودراهدیگرخرهايبااگرکهفهمدمیراموضوعاینخرخریتش،همهبایعنیغلیظیبا

میزندگیازو،شودمیپذیرقوتهمو،بردنبارایندرشودمیبیشتراششادي،شودمیبیشترنشاطش

،شودمیبیشترهمنشاطش،شودمیزیادترنیروجمعباخودبهخودشود،میزیادترنیرویش،بگیردقوتتواند

فهمی؟نمیچطورتو

صدتو شودبر وی آن ره، از تَعَبهر خری کز کاروان تنها رود

سختیشخصآنبرايپس، رفتنتنهابخاطر،برودتنهاراراهییک،بشودجداکاروانازخريیکاگر:گویدمی

.برويراراهایننبایدتنهاگویدمیکه.شودمیصدبرابر

تا که تنها آن بیابان را بُرَدچند سیخ و چند چوب افزون خورد

یعنی.خوردخواهدبیشترچوبتاچندوسیخچندتارا،راههمان،ببردراباروبرودرابیاباناینتنهااینکهبراي

.یدگومیصیادبهداردمرغ.شدخواهدبیشترتنهاتوسختی
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ای خر، مهچنین تنها مروگر نهگوید آن خر، خوش شنومر تو را می

.مروتنهاتونیستیخراگربشنو،درستوبدهگوشدرستتووکندمیرانصحیتاینتوبهخرآن:کهگویدمی

.کندمیوردهبرآحضورگنجرانیازاینهمباز،استالزمواقعابودنخوبجمعباکهدانیدمیشماواقعاخوب

ازکردمخواهشمنهمینبراي،کنندمیکمکهمبهاعضااین،دهندمیپیغامآیندمیکهحضورگنجة خانواد

حتمابکشیدزحمت،کنیدمطالعهباید،کنیدکارخودتانرويبایدکهراجبرانقانونازقسمتآنشماشما،

.شدخواهدبدترکار،برویمذهنیهايمنبااگرانیمدمیولی.برویمخواهیمنمیتنهاما.بدهیدانجام

هايمنباروزرودمیو،کندمیکارخودشروي،استخودشروينورافکن،کندمیتالشکهجمعیپس

میآنورازقوتودهدنمینشانواکنشوکندمیصبروکندمیبازرافضاوافتدمیچالشدردیگرذهنی

اینهمآنهابیندمیکندمینگاهبقیهبهاینکهبرايآیدمینشاطبهآید،مینشاطبه،ودشمیپذیرقوت،گیرد

.داردفایدهاینبله.روندمیدارندراراه

یکسريبایا،هستنددردیکبایاقدیمیباوریک،هستندباوریکباهویتهمهمهکهبیفتدجمعیدراگرولی

ولی،گذاشتهدانهودارددام،داردذهنیمنصیادخودمان،صیادهمینشبیه،شدندهویتهمفقطرفتارها

میآسانیبهکهکردخواهدزندهشمادرراپیغامهاییقصه،اینخواندنبارهاوبارهاو.زندمیخوبحرفهاي

.کنیدپیادهخودتانرويتوانید

ودگمان خوشرت ربا رفیقان بیآنکه تنها، خوش رود اندر رَصَد

ایجادشدگیهویتهمکهاستمرزيیکازگذشتناینجادرنظرمبهومرزيپاسگاهنظارت،محلمعنیبهرصد

زندگیجلو،رویدمی،اندازیدمیراچیزيیکشماوقتی.کنیممیبازبینیزندگیبوسیلهمرتبما.استکرده

بازبینیهايمحلاینازهرکسیگویدمی.تاسرصدمحلآنجا،دهدمینشانشمابهرادیگرشدگیهویتهم

.شودمیردآسانتررفیقانباحتما،بشودردراحتی،تنهاییبیندازي،راچیزيیکبایدکهزندگی

بدونبارفیقان،بگذردتواندمیوآنوررودمیگذردمیمرزيپاسگاهازکهکسی، رصداندررودخوشتنهاآنکه

استفادههمپیغامهاياز،بدهندپیغام،کنندکمکهمدیگربهباشدحضورجنسازعجماگر.گذردمیبهترشک

.بله.نباشداخالل،نباشدذهنیمنکارهايونباشدمسابقه،کنند
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هستباراولینبرايتکنولوژي،ازاستفادهباآوردهبوجودزندگیکهطرحیهمینبهکنممیتاکیدهمبازمن

راحتیدرراموالناپیغامشماکهایناستمهمخیلی،کندمیکارتکنولوژيازاستفادهابسیستمیهمچویککه

کسی،کنیدمیعملبیروندررویدمیهمبعد،شنویدمیتانخانوادهآرامشدر،تانخانهتنهاییوتانخانه

.شودنمیزاحممرا،آرامشاینزندنمیهمبهراآنکسی،نیستیدایننگراننیست،تانمزاحم

اینوآزادياینوآرامشاین،کنیدمیکارمعنویتانبعدرويدرکهساعتهاییآنشماکهایناستمهمخیلی

بهترینساخته،میسرمابرايتکنولوژيآوردنبوجودبازندگیرااینوباشیدداشتهخودتانمنزلدرراراحتی

یاساعتسه،ساعتدوآنجاتهران،برودخواستهمیایرانوبجنازنفریککهکنیدحسابشما. استحالت

باشدايجلسهیکهمآنجاحاال.برگرددکندشرکتآنجا،بگذارندکنفرانسخواستندمیموالنابهراجعروزیک

وشتیمبرگهمهاینرفتیمراههمهاینوپایینبیاوردراانرژي،بگویدچیزيیکیا،کنداعتراضبرداردمثالیکی

راراهاین،کنیدمیانتخابخودتانکهرفیقانیباتوانیدمیشمااآلنو.شدمیخرابانرژيگذاشتیم،وقت

.نباشدشمامزاحمهمکسی،بروید

راشدگیتهویتهمگویدمیچیه؟عوارض.عوارضاخذهايمحلاینازباجگاهها،اینازرصدها،اینازو

رويمیذرهیکبرو،بیندازهمراایننینداختی،داريرنجشیکهاگویدمیجلوويرمیذرهیکبرو،بینداز

.بله.رويمیاندازيمیبرو،بیندازهمرااینداريکینهگویدمیجلو

معجزه بنمود و مهراهان بِجُستهر نبیی اندرین راهِ درست

تنها،کردجمعبرشودورراهمراهانبعدودادنشانايمعجزهیکمستقیمراهایندرپیغمبريهرگویدمی

.کندمیصحبتداردمرغ.مرغکند؟میصحبتداردکی.نرفت

کی برآید خانه و انبارها؟گر نباشد یاری دیوارها

کهبگویدخواهدمی،شودنمیدرستانباروخانهنشوند،جمعهمدورنکنندکمکهمبهدیوارهااگر:گویدمی

.استمهمجمع

سقف چون باشد مُعَلَّق در هوا؟هر یکی دیوار اگر باشد جدا

کهباشددیوارباید،شودنمیهوادرمعلقسقفنصورتآدر،نکنندکمکهمبه،باشندجدادیوارهااگرگویدمی

راهو،کنندکارخودشانروي،کنندتقویتراراهیکتوانندمیکههستندآدمهااینو.داردنگهبتواندراسقف
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ومرغبینبینیممیقصهایندرراحرفهااینکهگرچهالبته.خودشانکردندرستبا،بدهندنشانمردمبهرا

اثرهمرويصیادومرغحرفهايو.استغایبحضوروبودنآنآیدمینظربهولی،شودمیبدلوردصیاد

ولی،برودکندپروازخواهدمیمرغنهبردارد،ستداشصیاديازخواهدمیصیادنهاینکهبرايبله،.ندارد

.دهدنمیهماينتیجههیچو،گیردمیصورتداردجامعهدرکاراینو.کنندمینصیحتراهمدیگر

چقدر.نشدندزندهبودنبهحضور ندارند،اینکهبرايچرا؟هستند،دامخودشانکهداریمدانشمندانیماچقدر

.کنندعوضراصیادخواهندمیآنها،ندارندشنواگوش،دارندنصیحتبهمیل،هستندانجوکهداریممرغانی

.کنممیخودممثلراتوانداخت،خواهمدامبهراتوحالهربهکارمکهنهصیادمنگویدمیصیاد

تد بر روی کاغذها رقم؟کی فُو قلمگر نباشد یاری حِرب

،نوشتچیزيشودنمیکاغذهاروي،نشوندجمعجایکاینهانکنندهمکاريباهمقلمومرکبایناگر:گویدمی

راهکهکنیدمیتوجهولی.گرفتپیشدرراجمعراهباید:کهگویدمیداردمرغهنوز. نباشدمرکبباشدقلم

و،کندمیبقیهمثلراماکهاستجمعبهمیل.استگیريهمهدامرسیدهتازهآدمبرايگرفتنپیشدرراجمع

.شماردمیداردرامزایا،کندجمعبهمیلکهداردعجیبیاشتهايمرغ

خودترويتمرکز،باشیتنهابایدهمکمییکتوکهبدهدنشانمرغبهکهاستترتیباینبهقصهطرحشایدو

منکنیمیصحبتمنبا؟کنیمیداريچکارکهببینیبایداالنتو،بدهیقرارافکننورزیرراخودت،باشد

همراهاایناینجا؟گذاشتنچیبراياینجا؟گذاشتهکیراهادانهاین،کنیمینگاهداريهادانهبه؟هستمکی

.بلهبخوري؟بایدهمتوخورندمیدیگرمرغاناگرحاال.جمعجمعگوییمیشاههمکنی،فکرباید

بادش بَرَدگر نپیوندد به هم،گسرتداین حصیری که کسی می

کمکهمبه، اینهانباشدبافتههمبههايتکهآن،انداختیمزیرمانماکهحصیرياینحصیرها،اینگویدمی

.گویدمیمرغگوید؟میکیرااینها.بردمیرااینآیدمیباد،نکنند

پس نتایج، شد ز مجعیت پدیدحق ز هر جنسی چو زوجین آفرید

آن،آیدمیپدیدجمعیتوشوندمیجمعهمبههااینکهمادهونرآفریده،دوتاسیجنهرازهمخداگویدمی

. نیستبديچیزجمعیتپس،شودمیزیادجنس
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حبثشان شد اندرین معنی درازاو بگفت و او بگفت از اِهتِزاز

معنیهمتزازهانییعهیجان،رويازکردندزیاديبحثباهمهااین،گفتصیادهموگفتمرغهم:گویدمی

غایببودناینکهبرايدانستیممیهماولازها،صحبتنبودهخردرويازکهشودمیمعلومپس.داردجالبی

وزیادبحثاینازپسکههستاالنو،هادانهبهرفتهحواسشباشد،بودنبهنزدیکتوانستمیکهمرغی.بود

بهراجعکندسوالخواهدمیمرغکه،موالناکندگیرينتیجهاهدخومیاالن،نصیحتورفتنذهنبهاشتیاق

.حاالکنخالصه:گویدمیهمخودشوکشیددرازابهبحثمعنیایندرخالصه. هادانه

و کوتاه کنماجرا را مُوجِزمثنوی را چابک و دخلواه کن

میحرفهمهاینموالنااهللاماشا،نککوتاهبیایدخوششانمردمکهکنمطلوب،کنمختصررامثنويگویدمی

.بله. استکوتاهاینگویدمیهم بعد،زند

ستامانت از یتیمِ بی وَصی: گفتبعد از آن گفتش که گندم آنِ کیست؟

این:کهگویدمیصیاداست؟کسیچهمالايگذاشتهاینجاکهگندمیاین:کهگفت.کردمیصحبتداشتمرغ

.رااینخوردنبایدکهاستاینمعنیش.نداردمقیوکهاستیتیمیمال

زآنکه پندارند ما را مُؤتَمَناست، امانت پیشِ منمالِ اَیْتام

موردآدممنکنندمیتصور،کنندمیفکرمردماینکهبراي،استامانتمنپیشواستیتیمانمالگویدمی

اینقدراینکهبراي.باشدصیاداستممکناینکهبفهمدتواندنمیمرغهاجملهاینازهنوز.هستماعتمادي

آدممناستممکنحقیقتا،پندارندمیمردمومنپیشاستامانت،استیتیممالکه،هاستدانهبهحواسش

.نکنتوجهمنهايحرفبههمخیلی،نباشمامینی

هست مُردار این زمان بر من حاللحالو جمروحمن مُضطَرَّم: گفت

دانهاینقرآنآیهطبقو،نیستخوبحالمهستم،گرسنهوهستمناچاروامبیچارهمن:کهگویدمیمرغبلی 

173آیهطبق:گویدمیوکندمیاشارهبقرهسوره173آیهبهمرغبینیدمیکهطورهمانواستحاللمنبرها

.دارماضطرارحالتمنینکهابراي،استحاللمنبرهادانهاین،گویدمیمرغیعنیبقرهسوره
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173، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

….ادلَا عاغٍ ورَ بنِ اضْطُرَّ غَیفَم…..

به خوردن و (مند در صورتی که عالقه) به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد(ولی آن کس که مجبور شود 

.نباشد، گناهی بر او نیست) جوع هماز حد سد(و متجاوز ) لذّت بردن از چنین چیزهائی نبوده

)»ادال ع اغٍ ورَ بنه طالب و راغب آن باشد و نه از حد ضرورت تجاوز کند: »غَی(

همان.باشدآنراغبوطالبنهگویدمیعربیازقسمتآنو. مرغکند؟میاشارهکی.آیهاینبهکندمیاشاره

ومضطرواقعاواستراغبهمواستطالبهمکند،میاشارهیهآاینبهمرغکهاستدرستبینیدمیکهطور

وبکندتجاوزضرورتحدازنهوباشدآنراغبوطالبنبایدپس.برودوکندپروازتواندمی،نیستهمبیچاره

.بخورمرابایدهادانهآیهاینطبقمنکهآیهاینبهکندمیاستداللمرغ

ای امین و پارسا و حمرتمورمازین گندم خهین به دستوری
راهاگندماینمنشمااجازهبا،گیرممیاجازهدارمهمشماازحاال،بخورمراهادانهمنبایدآیهاینمطابق

وهستیدینداروهستیپارساهموامینیهمشد،محترموپارساوامینردیگحاال،اینقدرکهتو.خوردخواهم

.نیستخوبحالم،بخورمهاگندماینازبندهکهبدهیدازهاج،هستیاحترامقابل

ضرورت گر خوری، جمرم شویبیضرورت هم توییمُفتیِّ: گفت
باشدضرورتبیاگرولی.بدهیتشخیصبایدتو،هستیتوهمبودنناچاروبودنمضطردهندهتشخیصگفت

صیاد.شدخواهیمجرماینصورتدر،نداردضرورتنقدر ایومرغکندمیدارداشتباهکه،کنیاشتباهیعنیاین،

ازنیاز دارمونیستخوبمن حالمگوییمیوکنیمیاشارهقرآنآیهبهتوکهاستدرست:گویدمیمرغبه

تواینة دهندتشخیصولی،خواهیمیاجازهمنازو،استحاللمنبرايمردارگوشتو،بخورمگندمهااین

.واقعینیازوروانشناختینیازبینگذاریممیفرقوخودمانبهآییممیواقعاماکههستاینجاو.هستی

بجه،آسانالیطاقفراردرکهگفتو.برویم،کنیمپروازتوانیممیایمنشستهشاخهرويمرغمثلماهمیشهو

نمیکه،بجهدآسانتواندمیشود،میجذبگندمهاوهادانهاینبوسیلهکهاستدرستمرغاینکهاینجاست

همراصیادنفهمیده،همخودش،زدهمصرفبیحرفهايهمهاینوبودههادانهاینبهحواسشهماولاز،جهد

تواندنمیو،صورتیهربه،بخوردخواهدمیراگندمهاکند،میاستداللقرآنآیهبههماآلنکرده،نصیحت

:گویدمیصیادخالصه،بگیردراخودشجلوي
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آن بدهور خوری، باری ضَمانِور ضرورت هست، هم پرهیز به

حتمابخورياگرولینخوري،کهاستبهتر،بخوريبایدآیهاینمطابقواقعا،استضرورتهماگر:کهگویدمی

اآلنهکچیزيیک:گویدمیداردیعنیچی؟یعنی.بربیایی،شدخواهدبدعواقبشکه،آنعواقبة عهدازباید

ایجاددرد،بشودتومرکزبیایداین،بشويهویتهماگررا،ایننداريالزمتوبرو،بپرتو،کندمیجذبراشما

خواهدظاهرتودردردصورتبهاینبدهی،پسباید.داشتخواهدتوبرايبديعواقببداناآلنتو.شدخواهد

صیادگوید؟میکیرااینها.نکناستداللهمقرآنآیهبهنیستهمضرورتباشمطمئن.نخورياستبهتر،شد

:گویدمیمرغبه

سَر بستَد از جذبِ عِنانتوسَنَشمرغ بس در خود فرو رفت آن زمان

بخورم،راگندمهابروم،کنمپروازکهرفتنفروخوددروکردنفکروکردنتاملبهکردشروعمرغگویدمی

نیستم،مضطرآنطوريمنواقعاولی،خورممیگفتمقرآنۀ آیاینمطابقمنیست،نبدمنحالاینقدرواقعا

میوبودگرفتهرااشحرصاسبجلويهماینوداشتجذبقدرتهادانهاینکهبسازولی حاال؟کنمچکار

.اشحرص،سرکشاسبیعنیشاتوسنها،دانهبسويپریدوشدرهاافساریکدفعه،کشید

چند او یاسین و االَنعام خواندمباندرد آن گندم، اندر فَخچون خبو

گذشتهۀ هفتکههمانطورو.خواندنراانعامویاسینهايسورهبهکردشروعوتلهبهافتاد،خوردراگندموقتی

مهمهمینطورهمانعامهمینطورواستقرآنمغزو،استمهمبسیاربسیاریاسینة سورمسلماناننظرازگفتم

دامبهاینکهازپسمرغکه:گویدمیموالناولی.دهدمینجاتگرفتاريازراانسانکهکنندمیفکرو،است

حرصمرکزشدردارد،وجوددردمرکزشدروشدهمرکزشآمدهشدگیهاهویتهموشدههویتهموافتاده

کهگویدمیدارداآلنو.نداردفایدهخواندنامانعویاسینردیگاآلن،داردوجودبیرونیچیزهايوداردوجود

.خوانديمیراسورهدوتااینبایدرفتنازقبلرفتی،میداشتیوکردمیجذباینکهموقعیآنازقبل

پیش از آن بایست این دودِ سیاهبعدِ در ماندن چه افسوس و چه آه؟

وکشیدنآهوانههوشیاردردبایدموقعآنندارد،ایدهفکشیدنآهوخوردنافسوستله،بهافتادياینکهازبعد

موقعآنبایدرا،آنواینکرديمینصیحتکهموقعی.داديمیانجامباید،راخواندنراهاسورهاین،گویدمی
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ببینیواقعا،کنیتامل،کنیمینگاهجهاناینبهوقتییا،شنیديمیراصیادنصیحتاینکهیاو،شنیديمی

کجاازتودردهاياصال؟دارنددردچرا؟دارندچیدرددارنددردکهآنهاییگیري؟مییادجهاناینازچیزي

؟گرديمیشدگیهویتهمدنبالدوبارهدادند،شمابهدردهمهاین،داريشدگیهویتهمهمهاینتو؟آمده

.گویدمیراهاهمیندارد؟نخوانديرایاسینسورهبیفتیدامبهاینکهازقبلچرا

گو که ای فریادرسآن زمان میآن زمان که حرص جنبید و هوس

موقعآن،برويکنیپروازداشتیفرصتوکشیدمیهادانهآنکشید،میراتوشدگیهویتهمکهموقعیآن

خدافریادرس،وشديمیتسلیمموقعآنیعنیچی؟یعنی.طلبیديمیکمکبهبایدراخدایعنی،رافریادرس

،شودمیهماآلنخوب،خورديراهادانه،داريشدگیتیهوهمهمهاینافتاديکهاآلن.کردمیکمکتوبه

.کندمیراهنماییخودشموالنااآلنکهایمافتادهجهانایندامبهمانهمهمابله،داردادامهقصهاینکهبراي

وارَهَد هم زآن شکستبصرهبوککان زمان پیش از خرابی بصره است

بصرهخرابیازقبلکهعربیاستالمثلیضرب.نشدهخرابهنوزبصره،کردکاريشودمیموقعآن:گویدمی

ما،فرستادکمکخلیفهتازهبصرهشدنخرابازبعدکردند،خرابرابصرهآمدندزنگیانآن.شدمیکاريباید

المثلضرباینو.رساندیممیموقعبهبایدرادارونوش،سهرابمرگازبعددارونوش،داریمفارسیدرهم

ولی.بدهدپسرادردمتاسفانهبایدو.دهدمیانجامناپذیرجبرانبسیاراشتباهآدمکهرودمیبکارمواقعی

:گویدمی.بخوانمرااینهافارسیبدهیداجازهبله،کندمیراهنماییهمبازموالنا

قَبْلَ هَدْمِ الْبَصرَةِ وَ الـْمَوْصِلِاکیی، یا ثاکِلیاِبْکِ لی یا ب

.از ویرانی بصره و موصل بر من گریه کناي کسی که بر من می گریی، اي آنکه براي من سوگمندي پیش

ذهن،دربمیرممناینکهازقبلسوگواري،منبرايیاوگرییمیمنبرايکهکسییعنییا باکیی، یا ثاکلیپس

درماهمهیعنیچییعنی.کنگریهبشود،خرابموصلوبصرهاینکهازقبلبشوم،هویتهممناینکهازقبل

باچیزها،ودردهابابشودهویتهممابچهبیفتد،تلهبهمابچه، بیفتندتلهبهماهمنوعانکهدهیممیاجازهواقع

مرگازبعدودارنوشهمیشهیعنی،گرییمیم،کنیممیتاسفاظهاربرایشانبعد.کنیمنمیعملموقعبه

.هستیمسهراب
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مردماینکهازقبلکنی،درستخواهیمیراجهانکهکسیايبشود،واردخسارتایناینکهازقبلگویدمی

رهادرداینازنتواندوبیفتندتلهبهدردهاوچیزهابابشوندهویتهمگروهییکیاودردهابابشوندهویتهم

.بله.بکنگریه،بکنکاريیکبیاتو،بشوند

استممکنجوانانبرايکندمیجذبراآدمچیزيیککهبیندمیآدمواقعا،داشتیمالیطاقاصطالحامروز

چیبراينداري،رااینتوانبروي،دردستشازتوانینمیبشويدچاراگرکهدانیمیخوب،باشدمخدرمواد

درگذاريمیراآدمییکذهنیتصویرچیبرايزنی؟میدستاعتیاديیکبهچیبراي؟کنیمیراکاراین

دراینکه،مرکزتدرگذاريمیراملکیعشقیاراپولیعشقچیبراي؟نیستتوکنترلدرکهاومرکزت،

از؟گذاريمییچبراي،کنیکنترلشتوانینمی،نداريرادستشازرفتندرطاقت،رامقامیعشقتو،اختیار

هویتهماینحاالگوییممیاآلنایم،افتادهتلهبهرا،اینهاایمگذاشتهگوییممیماخوب.بکنرافکرشحاال

بعدازدیگربشومهویتهمچیزهاباخواهمنمیکنم،ایجادبیشتريدردخواهمنمیمنآیندهدرشدگیهاست

:گویدمیراهمیندوباره.این

ال تَنُحْ لی بَعدَ مَوتی وَ اصْطَبِرقَبْلَ مَوتی وَ اعْتَفِرنُحْ عَلَیَّ

.دیگر بعد از مرگم گریه مکن و صبر پیشه کن. پیش از مرگم بر من گریه و شیون سر ده و خاك بر سرت کن

رکننوحهیعنینُحتَفاع وتی ولَ مقَب ّلَیال . کنسرتبركخاوکنشیونوکنگریهمنبرمرگمازپیشیعنیع

طَبِرمن،مرگبعدازمنبراينکننوحه، تَنُحاص کنصبرو.

بچهبرايبکشیمزحمتاینقدرکهاستبهترافتادیم،نمیبودبهترذهن،درمردیماگرکهدیدیمهمخودمانما

برخاك؟بشودچیکهزنیمبسرمانتويدیگر،مردندتنگوردراینکهازپساینکهبراي. نیفتندآنهاکههایمان

. مرغمثلنه،باشدصیادمثلنههمراهنماییمانوکنیمصبر.موقعآنکنیمصبرباید؟بشودچیکهکنیمسرمان

بودگذاشتهراهادانهاینکهبرايبوده؟اینطوريچراانداخته،دامبهرامرغآخرسرکردهنصیحتهمهاینصیاد

همهایمانبچهبهراهاهمان،چیزهاباهویتیمهمماهستند؟چیهادانه. بودهکردپرترامرغحواساولاز

بیگوییم،میدروغآنسر،داریمپولبهشدیديعالقهماکهبینندنمیهایمانبچهمگر. دهیممینشان

. نیستیمامکهباشصادقتوکنی،میپیدایارباشیارتوگفتامروز،گفتهچیزچقدر.کنیممیصداقتی

منبراي.کنیمنمیعملما،هستندخوبیهايحرفصیاد،اینومرغبینشدهبدلوردکهچیزهاییاینهمه

زندهکهموقعی،کنیممیسرمانبرخاكکسیمرگازبعدما.مرگمازبعداینکهنه،مرگمازقبلبخواننوحه
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ماکمکبههاخیلیماهمفیزیکیمرگبرايالبته،زندمییلتمثراآن. رسیمنمیاوبه،نداریمآنباکارياست

تنگوردرهنوزهاخیلیطورهمین.زنیممیسرمانتويمامردندکههمین،کنیمنمیکمکدارنداحتیاج

.نکنیمکمک،نیاییمخودمانبهچراما.دادنجاتششودمیهنوز،نمردههنوزکهسالهدهآدم،اندنمرده

افتادیمورفتیمماکهگوريبهايعدهیکبلکهکه،کنیممیپخشداریمراهایندرراهاینبرايرابرنامهاینما

موالناازبگیریدراپیغاماینبایدخانوادهدرشما،باشیدهمینطوربایدهمشماو.نیفتندهاآنافتادیمکهدامیبه

سیاسیچیزهاي،استقدیمیفیلم،استفیلمیکتماشايازترواجبکشیدنزحمتواینخواندن.بخوانیدو

.است

هویتهممردمايکه،داریماحتیاجرابیداري،داریماحتیاجراموضوعاینجهانیانبرايوخودمانبرايما

ننشاهایمانبچهبهبودنمانبعدبهشدنزندهباعمالو.بشویدبیدار،نکنیدخودتانمرکزرادردها،نشوید

،دبستان، بچگیدرموقعهیچ. گویممیدارمراخودمشخصاخودممن،شدیممتوجهدیرخیلیالبتهکه،بدهیم

کردمنمیاشتباهاینقدرگفتندمیاگرنگفتند،مابهراچیزهااینموقعهیچ،دانشگاهازبعددانشگاه،دبیرستان

.کندمیتکراردیگرجوریکراهاهمینبازهم. شخصامن

خَلِّ الْبُکا'بَعدَ طوفانِ النَّوی'النَّویاِبْکِ لی قَبْلَ ثُبوری فِی

.پس از وزیدن طوفان فراق گریه را فرو نه. پیش از مرگم در فراق من بگري

:گویدمیبعدفراغ،ازقبلمنبرکنگریهنه،فرویعنیخَلِّپس

دنآن زمان بایست یاسین خوانشد راهزنآن زمان که دیو می

مییاسینبایدموقعآنزد،میراماراهو،راماکردمیوسوسههادانهآنطریقازداشتدیوکهموقعیآن

.دامبهافتادنازبعدنه،خواستیمیکمکخداازوخواندي

آن زمان چوبک بزن ای پاسبانپیش از آنک اِشکسته گردد کاروان

اي،بیندازراههیاهووبزنچوبکتوموقعآن،بشودشکستهیا،شودباشکستهکارواناینکهازقبل:گویدمی

آندرموالنا.داردراکاراینادعايکهکسیهر،کهاستعارفیآنکهدانشمنديآنپاسبان؟چهیعنیپاسبان،

ازقبلود،بشجنگیاینکهازقبلبشود،شکستهکاملطوربهاینکهازقبلراانسانهاکاروان،واقعاًاستسطح

بودنبهاگرکه.استسطحیکههاییتفاوتسر،پوچوهیچسربکشیمراهمدیگروبیفتیمهمجانبهمااینکه
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و.کشتخواهیمراهمدیگرما،هادانهحرصسرها،تفاوتاینسر،شدمیتوهمهاتفاوتشدیممیزنده

کسیک:گویدمی.آیدمیاینازبعداالنکهاستايقصهیکبهمربوطو.شدخواهدشکستهانسانیتکاروان

دزدهاوبودخوابیدهکاروانشبوکردندحملهدزدهااگرکنددفاعکه،کرداستخدامکاروانییکراهیکلیقوي

کاروانیانوشدصبح،بردندوکردندغارتراچیزهمهو،بزندحرفنتوانستپاسباناینوکردندتهدیدوآمدند

گفت؟کنیمیبیدادودادچرااالنخوبگفتند.کردنبیدادودادبهکردشروعاینو،بردندراچیزهمهددیدن

.کنمبیدادودادتوانممیاالن،ترسمنمیدیگراالن،ترسیدممیموقعآن

هاآنبایدشودشکستهانسانیتکارواناینکهازقبل،کندبیدارخواهدمیراجهانیانکههمکسیآنگویدمی

بعدگذشتهمسالدویستهمسالصد،ناپذیرجبراناشتباه،کردیماشتباهاینکهازبعداینکهنه.کندبیداررا

. خوردنمیبدردما،بودیمکردهرااشتباهاینبگوییم

دوبیتولی.خواندواهمخبرایتانهمراقصهاینبقیهآیندههفتهء اهللاشاان ،بخوانیمهمبیتدوبدهیداجازهاما

میوکندمیمالمترازاهداالنمرغکهبینیدمیبیتدوایندر.بخوانمبرایتاناستکارایننتیجهکههست

.بیفتمدامدرمنشديباعثتوگوید

بشنودرازاهدانفسونکهبوداوسزایاینمرغآنگفت

سزاي،استکسیسزاياینگفت.استمرغشکارچی،ردبخورامرغخواهدمیزاهدالبتهودامتويافتاده

.دهدمیاوبهخوبیجوابیکزاهدولی،بشنودرازاهدانافسونوحیلهکهاستمرغی

گزافازیتیمانمالخوردکوشافنَآنسزاینهزاهدگفت

نگفتمتوبهمنمگررد،بخوناحقبهرایتیمانمالکهاستمغزيسبکآنسزايایننهگویدمیزاهدنه،گفت

کهتوخودتی،توحالخرابیدهندهفتوا،استبدحالممنکهبقرهسوره173آیهکنیممیاستداللقرآنآیهبه

تواندمیمعنیحاالدوتانشاف،نشافآن. استخودتتقصیرپسخوردي؟رفتیچیبراي،نبودخرابحالت

کهکسیواقعدرو.خوردمیودیگدربردمیفرو،دیگدربردمیرانانشقرصکهاستکسیشافنَ.بدهد

نشافاین،استمغزيسبک،خوردمیبعد،کندمیآلودهدنیادیگبهرازندگیشادي،بخوردبایداالنکهنانی

مالناحقبهاست یتیمانمالگفتممن،نداشتیالزمتوگفت،قافیهبرايافتادهاینجادرتشدیدشکهافنشّیا

.افتاديتلهدرخورديرایتیم
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