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مارۀ  ل  س،  وان  وی، د  ۲۲۱۴و
 

و ن و  وان  م  ا ه  ک آن َدم 
ُ

ن
ُ

 

و ن و  ی جان  ورت،  ی ش و  دو     دو 

یات د آِب  د غان   داِد باغ و دِم 

و ن و  تان  م   آ ه  ی    آن زما

اره ما
ّ

ظ د   راِن فلک آ  ا

و ن و  شان  د م  ما ود را  ِه 
َ

  

ین  و،  رِ ذوق و  م از  و ع  و،   ن و 

و ن و  شان  ِت  ا رغ ز    وش و 
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د و وار 
َ
ه ِش م ی  یاِن ف  و

و ن و  دان سان  م  د ه  ی  قا    

جا ج ا
ُ
ی  و  ی ن و  ه  ر  ن   ا

و ن و  اسان  م و  ا ن َدم     م  

ش  ن خاک و  آن  ش   ی   د ی

و ن و  تان  دی و ش ِت ا    
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 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 خُنُك آن َدم كه نشينيم در ايوان من و تو

  به دو نقش و به دو صورت، به يكي جان من و تو

و دو نقش  ميدو تا صورت مختلف دار كهيدرحال م،ينيباغ بنش وانيكه ما با هم در ااي بحال ما در آن لحظه خوشا ديگويم

كه موالنا جهان  دينيبيپس م .ميجان هست كيو به  ياريهوش كياما زنده به  م،يدهيو دو كار مختلف انجام م فهيدو وظ يا

قدر بلند  نيدر واقع ا وانيا نيكه ا كنديتجسم م يوانيو در آن ا كند،يم هيبتشرا كه خلق شده را به باغ  يزيهر چ ايرا 

 اي ،است يلحظه ابد نيدر واقع نماد ا وانيا نيا نيبنابرا .رسديجهان به ما نم نياز ا يزيچ چيجاذبه ه يرويهست كه ن

در جهان  يزيچ چيه گريد ميكن اكپرا از مركزمان ها يشدگ تيقدر ما هم هو نيا اي ،اوست تينهايزنده شدن ما به ب

 كيبه  ميشويو ما زنده م شوديم يخالها يشدگ تيو در آن موقع مركز ما از هم هو .نتواند ما را به خودش جذب كند

  .مينينشيم وانيخدا و در ا كي ،ياريهوش

از باغ به سمت خودش بكشد د نتوانما را  يزيچ چياست كه ه ييبلند جا ياست و منظور از جا يبلند ينماد جا وانيپس ا

توجه  ايو نتواند شما را ببلعد  ،نفوذ شما باشد ريز نيا دينيبيرا م يزيشما در جهان هر چ يعني .ميو ما مشرف به باغ باش

ما  :كه ديگويكه موالنا م دينيبيو م .به مركز شما ديايب يعني ،كند تيشما را كامًال جذب كند و شما را با خودش هم هو

هاي هم تمام آدم يكي ،من يكييعني من و تو  م،يفهميرا از من و تو م نيو ا وانيبه آن ا ميكه برو ستين ياف تنها كاوالً

  .ميرا انجام بدهمان فهيمنظور از خلقت خودمان و وظ ميكه بتوان وانيبه ا ميبرو ديبا ن،يزم يرو

 به اصطالح ،هست يكه انسان مسأله اش چ ،كنديم انيرا بدر انسان  ياريدوباره موالنا به اصطالح داستان تكامل هوش و

 نيا يزهايشده با چ تيو خدا آمده و هم هو ياريكه انسان بصورت امتداد هوش :من دهميم شهيكه هم يحيهمان توض

 يكي ،است يكيزيف يزهاياست چ يماد يزهايچ يكي :سانان شوديم تيهم هو زيبا سه جور چ ميو عمدتاً گفت ،يجهان

ما  ياز اعمال فكرها جاناتيه ايدردها  نيكه ا ،جاناتيه ايهم دردها  يكي ،فكرها و باورها يعنياست  يفكر يزهايچ هم

   .ديآيتن ما بوجود م نيا يرو

به مركزش از جنس آنها  ديآيم كهيوقت وبه مركزش،  ديآيم ،چسبديبه آنها م اي شوديم نيكه با آن عج زيسه تا چ نيو ا

را كه  يهر نگاه يعني شان،يخرافات پر گذارديرا اسمش را مها نياز غزل ا يتيو در ب دشيد نكيع شوديها مآن ،شوديم

  :ديگوياست م نيهم ا تيو ب .است شانيخرافات پر ،كنديبه جهان و به خدا مها يشدگ تيهم هو نيا قيانسان از طر
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 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 تو، جمع شويم از سرِ ذوق من و من و تو، بي

  خوش و فارغ ز خرافاتِ پريشان من و تو
مركز ما زده  اياست كه به چشم دل ما  يشدگ تيهم هوهاي نكيع نيا قيما از طر ديهمان د شانيخرافات پر نيا پس

ما تابش نور  :كهايم تهگفايم را قبًال زده ليتمث نيباشد ما ا ادتاني اگر. افتديم يارياست كه هوش يتيمحدود نيو ا ،شده

 مينيبيم ،ميرا مثال بزنمان تن يعنيرا مان كيزيو اگر ما ف م،يكنيم هيتشب ديخدا را بطور نماد گونه به خورش ايرا  يزديا

به  ميو اگر ما شروع كن ،شوديم ذبج نيبه سمت مركز زم ميكه هست نيدر سطح زم نيكره زم يتن ما در حوال نيكه ا

تواند به  نمي راجاذبه اش  يروين گريد نيزم ن،ياز زم ميشويكه دور ماي فاصله كيو از  ميبرو ميبرو ميبرو ،باالتر رفتن

  .شوديما صفر م يرواش ما اعمال كند و نيروي جاذبه

ن جها نيبنابرا ها،يشدگ تياز هم هو ميكنيمخالي مركزمان را  واشي واشيما  ميياست كه ما بگو نيا هيشب ليتمث نيا

معادل  نيا ،در مركز ما نماند يشدگ تيهم هو چيه كهيوقت .به خودش به آن شدت جذب كند واشي واشيما را  تواندينم

 نياز زم يليبه فضا خ ميبرو يوقت يول .ما را با خودش بكشد تواندينم نيزم گريكه د ميقدر باالتر رفت نياست كه ما ا نيا

موقع غروب  چيو ه تابد،يم شهيهم دياست كه خورش نيا نو آ ميشويم هم گريداي دهيپد كيمتوجه  ،ميدور بشو

طلوع و غروب  دنيو د ،ميبود ديدچار طلوع و غروب خورش ميكه بود نيسطح زم يكه ما رو ديآيم ادمانيبعد  .كندينم

و ما دچار غروب  دتابيم شهيهم ديكه خورش نيكه ا ميشويمتوجه م يك دفعه بعد .آمديم يقيحق يليبه نظر خ ديخورش

 كينزد نيو به سطح زم ميبود نيزم يرو يوقت در آن ميبود كه ما افتاده بود يتيبعلت محدود ،ميبود ديخورش لوعو ط

  .تابديم شهيهم كند،يغروب نم ايموقع طلوع  چيه دياست كه خورش نيا قتيو حق .ميبود

به  ميافتيم كدفعهي ،تابديم شهيو هم رديميموقع نم چيه كه خدا ميبه خودمان ما امتداد خدا هست مياوريرا ب نيحاال ا

با فكرها  ميشويم تيذهن و هم هو يتو يعني ،به ذهن ميافتياز آن م تردحاال ب ،تناين به  ميافتيم نكهيبعد از ا ،تن نيا

كه  ميدانستيم ،ميبود نيزم يهمانطور كه رو .تيبه محدود ميرويم جهيدر نت دردها،و  يكيزيف يزهايچ يو فكرها

كه  ميديد ،ميشد ديما دچار غروب و طلوع خورش نيزم يرو يول ،كنديطلوع و غروب نم دياست كه خورش نيا قتيحق

 نيسطح زم يرو يول تابديم شهيهم ديخورش ميدانيم كه ميآگاه هست قتيما از حق ياست و وقت بايز نهايا يهر دو

  .ستيچ ميدانيرا م قتيما حق يول ،ستقشنگ ا يليغروب آن هم خ يول ،كنديغروب م

 رديميو نم تابديم شهيو خدا هم ،مياست كه ما از جنس خدا هست نيا قتيحق ميبفهم ميتوانيرا م يقتيحق كياالن هم 

 ميكنيمثالً ما فكر م م،ينيبيم گريجور د كي ،فكر و ذهن لهينگاه بوس تيمحدود صوصاًمخ ،ميافتاد تيچون به محدود يول

  كنديتابشش را قطع م ديخورش مييبگو نكهيمثل ا يعني رند،يميهستند واقعاً م يدمها كه از جنس زندگكه آ
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ما  يقشنگ است ول يليغروب آن هم خ يول كنديغروب م نيسطح زم يرو يول تابديم شهيهم ديخورش ميدانيم كه

و خدا  مياست كه ما از جنس خدا هست نيا تقيحق ميبفهم ميتوانيرا م يقتيحق كياالن هم  ستيچ ميدانيرا م قتيحق

 گريجور د كيفكر و ذهن  لهينگاه بوس تيمحدود صوصاً مخ ميافتاد تيچون به محدود يول رديميو نم تابديم شهيهم

 ديخورش مييبگو نكهيمثل ا يعني رند،يميهستند واقعاً م يكه آدمها كه از جنس زندگ ميكنيمثًال ما فكر م م،ينيبيم

 گردديتن است و برم يتو يچند روز كي ديآيامتداد خدا م اي ياريهوش نكهيكه ا ميستيمتوجه ن ،كنديا قطع متابشش ر

   .شوديدوباره خارج م تيو از محدود يتيمحدود كي افتديم نيا

 نيهمچن ،شوديم جاديذهن ا تياست كه از محدود يتوهم كي نيمن ا يزندگ مييگويما م نكهيتوهم است ا كي نيا

من خود  كهيدرحال .هستم يمن خود زندگ ،تعلق داشته باشد تواندينم يچون زندگ ،من يزندگ مييما بگو ستين يزيچ

   .نديبيماست كه محدود م ذهنمن فقط ساخته و پرداخته  يهستم پس زندگ تيهستم خود خدائ يزندگ

همانطور كه آن اشخاص رفتند  رويميم تيودمحد يكيتار يتو يوقت :ميگرفت ادي ليكه از داستان ف نميبيرا هم م نيا

زد گفت  دست شيبه پا يكيو  ،ناودان است هيشب ليف نيبه خرطومش دست زد گفت ا يكي ،نديرا بب ليف يكيتار يتو

هم خداست هم  يعنيكل كائنات است  ليف .تخت است هيشب لميف نيهم به پشتش گفت ا يكيو  ،ستون است هيشب نيا

ممكن است مثالً  ليو آن تكه از ف م،ينيبيتكه را م كيفقط  مينيبب ميخواهيبا فكر ما م يول .با هم است ،خلقت است

فكر  نيبنابرا .ه ستون استيشب نيكه امان با حس مييگويم ،ميكنيم هيتوج ميكنيم ليو آن هم را هم تأو ،باشد شيپا

  .كندياشتباه م شهيهم ،نديبب توانديرا نم قتيحق ،نديبب توانديموقع كل را نم چيما ه

 .ميهم بكن يگريكه ما اشتباهات د شوديما سبب م ايامتداد خدا  اي ياريافتادن هوش تيمحدود نيهم گريو از طرف د

به  زيكه همه چ ميشبكه به هم بافته هست كيما در  كهيمثًال اتفاقات بطور مستقل وجود دارند، درحال مييبگو نكهيمثل ا

 نينه ا اي ل،يو داستان ف ند،يبيم كنديتكه تكه م نديبيقسمتش را م كيفكر فقط  كهيحال در ،تمربوط اس زيهمه چ

را هم روشن  گريد يجا كيبعد  ،كنديرا را روشن م ييجا كياست كه فكر  نيعلت آن ا شود،ياتفاق م نياتفاق سبب ا

االن  يهر دو سبب بدبخت ايمادرم  ايكه پدرم  مييوگيمثالً ما م .خودش ليبر طبق م كنديرا به هم مربوط مها نيا ،كنديم

 نهايا يكنيروشن م نجايهم ا را يزيچ كي ي،كنيرا آنجا روشن م يزيچ كي نكهيا يبرا ،من كه چهل سالم است شدند

  .وجود ندارد يزيهمچون چ چيه ي،كنيرا هم مربوط م

كه ذهن  يو توهمات ،تن و ذهن تيمحدود يتو ميدافتاما  .نديبيمثال بزنم كه فكر درست نم خواستميو حاال من فقط م

 كنديفقط تكه تكه م .نديخدا را بب توانديفكر نم .نديكل را بب توانديفكر نم .كًال غلط است دهديفكر ما نشان م يعني

 هر خدا كه نگاكا نيبه هم يول .ستندياصًال درست نها نيكه ا يعلت و معلول نيقوان كيبا  ،دهديرا بهم ربط مها تكه
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 ،دارد يمقصود كيخدا  ديآيبه نظر م جيو به تدر ،هم خلقت وجود دارد يكي ،خدا وجود دارد يكيكه  مينيبيم ميكنيم

  .شودب داريب زهايبه خودش در چ واشي واشياست كه  نيدارد و آن ا يمنظور

 داريدر همه به خودش ب جيو به تدر كنديخلقت خودش را تجربه م ايقابل انسانها تكُنش م رونيدر ب گريو از طرف د

 يمدت كيكه پس از  ميآمد نيا يما برا م؟يآمد يچ يكه ما برا م،يمنظور خلقت خودمان را بفهم مييايو از آنجا ب .شوديم

غلط  ت،يمحدود ميفتيب ،در ذهن ميبشو زهايجذب چ مييايب ياريما بعنوان هوش يعني وان،يبه ا مياقامت در ذهن برو

خدا و ُكن  ريقانون قضا و تدب مياجازه بده ييو فضاگشا ميبا تسل ديدانيم گريرا د نهايشما ا يمدت كيپس از  يول .مينيبب

بلند كه ما  يجا ،وانيبه اصطالح به ا اورديدوباره ب ،نجات بدهد يشدگ تيهم هو نيما را از ا ،ما كار كند يفَكان رو

  .ميبه او زنده بشوو  مينيخلقت را بب ،مينيباغ را بب ميتوانيم

در واقع جنس  يلحظه ابد نيچون ا ،است تيبه ابدمان است و زنده ماندن تينهايبمان اندازه ميما جنس خدا هست يعني

به  مييايو ب ميبمان داريب ،از خواب ذهن ميبشو داريب دياقامت در ذهن با يمدت كيخالصه پس از  .كنديم نييما را هم تع

  .مييايب ديهمه ما با نديايدو نفر ب اي ديايب فرن كي ستين يكه كاف ديگويم و امروز موالنا .وانيا

واسطه  كيپس انسان  .ميدهنده خدا و باغ باش يو آشت مينيبنش وانيدر ا مييايب نكهيا يبرا وان؟يا مييايب يچ يبرا حاال

زنده  ييخدا يبه آرامش و شاد و خودش هم روديهزاران بركت به جهان م ،شوديبه او زنده م يهست كه از دلش وقت

 ميهر كدام از ما مسئول هست ميديحاال پس ما فهم .رديگينمصورت  دهيپد نيذهن است ا يكه تو يوقت يول ،شوديم

دوباره  نكهيلحظه و اجاره دادن ا نيدر اطراف اتفاق ا ييفضاگشا يعني ،داده اديكه موالنا به ما  يقيكه به طر ميدار فهيوظ

 ،ميدخالت نكنمان و ما با ذهن شوديبشو و م شود،يبشو و م نيو هم ،را به مركز ما بگذارد شيپا يزندگ ايخدا  ديگويم

  .زنده كند خودش به وانيباغ ببرد به ا يتا ما را از تو

 درخت به نيبه ا ،ميباغ هست جيگ ميباغ هست يتو ،ميذهن هست ياالن ما تو ديگويم .شوديدار م يمعن تيب گريد حاال

كه اي خوشابحال آن لحظه م،يكنيم ريگ م،يدهيم ريگ ياتفاق به آن اتفاق ه نيبه ا ،دهيبه آن پد دهيپد نيآن درخت به ا

  .مينيبنش وانيدر ا ،وانيبه ا ميمن و تو برو

 ديتهد ديكن هيرا تنب يكه كس ستيرفتن هم به زور ن وانيببرم، و ا وانيبه ا توانميتو را نم كه من ميفهميهم ما م نياو 

زن باشد مان يكي يعني ،جدا باشد توانديصورت ما م كهيدرحال .كار هم امكان ندارد نيا ،كشمتيم ينرو وانياگر ا ديكن

  به آن زبان، درست است؟ مان يكي ميزبان حرف بزن نيبه امان يكي ،ديسفمان يكي ميباش اهيس يكيمرد  يكي

كارگر ساختمان  يكي ،معلم است يكيمادر است  يكيپدر است  يكي :جدا باشدن مانقش ،جدا باشدمان صورت ما چهار بعد

 .ميبشو ندهخدا ز كيهمان  ياريهوش كيجان همان  كياما به  ميكه دارهايي تيمسئول ميدهيكه انجام م يياست كارها
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و  تيب نيا .مينده هستجان هم ز كيو به آن  م،يهست وانيدر ا ميبه او زنده شد مياز جهان برگشت ميآمد يپس وقت

 داريكه خودمان ب نياست كه عالوه بر ا نيو كار ما ا .ماست يآمدن ما مقصود زندگ وانيكه ا دهدينشان م يبعد يهاتيب

 نيو ارتعاش ا وانيبا نشستن در ا نيهم ،ليبشوند نه به زور و تحم داريهم ب گريدهاي انسان ميكنيكمك م ،ميشويم

   :كه ميخوانيدائماً مرا هم  تيب نيبركت ا

  �� ١٢٠٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،مولوي ��

  ز دل  زديهزاران ترجمان خ صد                                              و سجّل  ماءيا رينطق و غ ريغ
را به  زيهمه چ خواهديخدا مرتب م يعني .ميكن ليجهان را تبد ،ميكن دارياز خواب ب اجهان را م ،لهيوس نيبا هم يعني

به ما واگذار شده  ميجهان هست نيو ا يزندگ نيو جهان كه ما واسطه ب گريدهاي انسان ليتبد نيخودش زنده كند، و ا

   .ميگرفت ادي زهايچ يليخ تيب نيو پس ما از ا ت،يمسئول نيا

 ميببر ميتوانيرا با خودمان نم يكس. وانيبه ا مياز باغ برو ديبا ،مينباش وانيو در ا ميباغ باش ياالن ممكن است تو كه

را  وانيا يمن ذهن ،ميبرسان وانيبه ا ميتوانينممان ي، خودمان با من ذهنبرويم خودمان است فهيو وظ تيمسئول

 ديباها انسان ،برود ستين ينفر كاف كيببرد ما را،  ما، ييبا ُكن فَكان و قضا و فضاگشا يزندگ مياجازه ده ديبا شناسد،ينم

در سطح  م،يكار را انجام بده نيا ميتوانينم يحاال اگر ما در سطح عموم .است يو چه َدِم خوب .نجاآ نديايان بهمه ش

كار را  نيا ديتوانيموالنا مهاي كه شما مثالً در آنور با توجه به آموزش مينيبب .ميكار را انجام بده نيا ميتوانيخانواده م

   .ديمختلف دارهاي مختلف و نقشهاي صورت كهيدرحال ،ديجان زنده بشو كيدر خانواده به  يعني د،يانجام بده

 نديگويم ،رديميكه دارد م يبه كس كننديم هيو گر ،هستند يدر توهم مردن زندگها انسان نكهيا ديرا نگاه كن تيب نيا اما

 رديمياالن گفتم خدا نم نيهم .ديه كنخودتان نگا تيشما بهتر است به محدود :كه ديگويشد بدبخت شد، موالنا م چارهيب

آفتاب غروب  مينيبيم نيما در سطح زم نكهيا تابد،يم شهيكه مثال زدم آفتاب هم نطوريو هم ،ميما از جنس او هست

ما  نكهيا كند،يآفتاب اصالً غروب نم ميديديم ،ميباال بود مينبود نجاياگر ا ،مكان ماست تيبه علت محدود نيا ،كنديم

  .ماست يبعلت جا ميشويغروب مدچار 

 ينطوريشان است و محل نگاه شان است كه ا تيبعلت محدوها انكه انس ديمطلب مهم است چرا؟ اگر شما بدان نيحاال ا

 نيتوه د،يرا عوض كن دشانيمحل د ديكنيم يسع د،يريگيبر آنها سخت نم ،كننديبد را م يكارها نيو ا ننديبيم

 پس مخصوصاً ند،يبيم ينطوريشده، ا نيا نكشيع ،شده تيهم هو زهايچ نيبه ا تيمحدود نيا يافتاده تو د،يكنينم

است  يخواب گران يليخ نيخدا مرده ا ميكنيفكر م ،ميكنيم هيگرها مرده يكه ما برا نيا :كه ديبه ما بگو خواهديموالنا م

  :ديگويم نيبنابرا
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 ٧٩٦مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  زآنكه بد مرگي است اين خواب گران                     خود كنيد اي خفتگانپس عزا بر 

كه االن  يخواب گران نيا نكهيا يبرا د،يكن هيبهتر است به حال خودتان گر ديكنيم هيگراي مرده كي يبرا ديگويم

انسانها  د،ينيبين را در حال مرگ مو تابا يو آفتاب به اصطالح نوران ،دينيبيمها يشدگ تيهم هو نيو از پشت ا ديارفته

به  دينيبنش ،ديكنيم هيحاال كه گر د،ينيبيم ينطوريگران شماست كه ا وابپس بعلت خ .رنديمياز جنس او هستند نم

افتادم و از ها تيمحدود نيخودم كه به ا زيانگكن، من به حال اسف داريمن را ب ايخدا دييبگو .ديكن هيحال خودتان گر

حداقل به حال خودت  يكنيهم م هياگر گر .به من رحم كن، لطف كن ايخدا ،نميبيغلط مها يشدگ تيهم هو نيپشت ا

  درست است؟ ،يخودت بكن يبرا يكار كيكن،  هيگر

اول را دوباره خواهم خواند و غزل را ادامه  تيب روميبعد م ،غزل نيدر فهم ا كنديكه به ما كمك م خوانميرا م ياتياب اما

 ميهست يكه چه كس ميبهتر بفهم ميبه ما كمك كند كه بتوان توانديهم وجود دارد كه م يگريد اتياب مينيبب يول .دهميم

هستند، از جنس خدا  ياريهوش كيها كه همه انسان ديبگو خواهديموالنا م .ميارد گريدهاي با انساناي و چه رابطهما 

 نيو ا ،ننديبيغلط م دشانيد تيو محدودها يشدگ تيبعلت هم هو امدنديعالً ناگر ف ،وانيبه ا نديايب ديهمه با ،هستند

 شود،يكردن جا هم به زور نم وضع نيو ا .ديرا عوض كن شانيجا ديكن يفقط سع ،ديمحكوم كن ديرا شما نبا دنيغلط د

خودمان هم كه با  م،يببر وانيبه اآدمها را  ميتوانيبه زور كه نم م؟يچكار كن ديپس ما با ن،يشد ا يمسأله مشكل نيخوب ا

بروم؟ اگر به  توانميم يچجور وانيمن به ا :دياز خودتان بكن ديسؤال را شما با نيا .ميببر وانيبه ا ميتوانينممان ذهن

  .ديكنيم دايجوابش را پ ديگوش كن النامو

 ٢٦٥٤ ةشمار غزل  مولوي، ديوان شمس،

  جدا باشيدنِ ارواح تا كي؟                                   چو نَفْسِ واحديم از خلق و از بِعث
 ياريهوش كيجهان خدا ما را خلق كرده،  نيبه ا مييآيبصورت مخلوق م يوقت ،ميهست ياريهوش كيكه ما  ديگويم موالنا

 تيهم هورفتن و  يعنياست، بعث  ختنيبرانگ با بعث هم كه نطوريجور، و هم كيمان همه ،جهان نيبه ا ميآمد ميبود

 ميبشو ياريدوباره همان هوش ،ميبه او زنده بشو مييايب ،ميبشو ختهيو اگر خدا كمك كند دوباره برانگ زهايشدن با چ

 يعنياست ها روح نياست پس ا ينطورياگر ا .است يكياش همه ديگويهم بعث است، م نيا ،ميكه از اول بود ارانهيهوش

 يكيمان هم خلقت يعني م،يهست يكيجدا باشند؟ ما كه  دياز هم جدا باشند؟ چرا با ديبا يتا ك ياريبصورت هوشها انسان

  .ميهست ياريهوش كي ارانهيدوباره هوش ميشويهم كه به او زنده م يوقت ،ميگرديبرم كجوريهم  ،است

 ديگويهم م نييدر پا ،ميوما به او زنده بش يعني ميبرو وانياگر ما به ا :گفتبه ما اول  تيب گفت؟يم ياول به ما چ تيو ب

تو من را خوشبخت  خواهميم اي خواهميم يزياز تو چ نكهيبخاطر ا اي ينه بخاطر طمع ماد م،يونديپيما از سر ذوق بهم م
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امتداد خدا عاشق خودم  تيمن بعنوان خدائ يعني ؟يچ يعنياز سر ذوق  .نه من از سر ذوق شوم،يمن با تو جمع م يكن

پس من عاشق  ست،ين شتريجان ب كيهم  خدا م،يبه خدا زنده شد وانيما در ا يچون هر دو ،يستهستم كه خودم تو ه

  .آن جان عاشق خودش است نكهيا يبرا ،يجان تو هستم، تو هم عاشق جان من هست

 يعني ،ميريو ارتعاشات هم را بگ ميارتعاش كن يو به زندگ ميكن تيو تقو مينيرا بب يزندگ گريكه در همد ميو ما ذوق دار

تو حرف  قيخدا از طر يزنيبعد تو هم حرف م .كنديتو او گوش م قياز طر ،زنديمن حرف م قيخدا از طر زنميمن حرف م

صورت و  نيپس بنابرا .دهديدوباره او م ميدهيعشق م و ميدهيو به هم كه ذوق م .كنديو در من هم او گوش م زند،يم

است رفتن به جهان  زيچ كياش همه ديگويم .كنديهم كمك م نيا، كندينم فايا را ينقش چيه هيقض نيا ينقش اصالً تو

كه  ييادامه دادن جدا يعني م؟يقدر جدا باش نيا ديما با يچ يآخر برا ست،ين شتريب ياريهوش كيبرگشتن زنده شدن 

  .كرده غلط است جاديا يمن ذهن

و هم  ييبراساس جدا يمن ذهن نكهيا يبرا دانيميجدا م گريداي هخودمان را از انسان ،ييبه جدا ميما افتاد ديتوجه كن

مقابل مقاومت و قضاوت مقاومتش در  نيو با ا كند،يو قضاوت م كنديشده و مرتب هم مقاومت م ليتشك يشدگ تيهو

 م،يدانيتو م بهتر از مييگويما م ،يعنيقضا و قدر  ،خداست يقضاوتش هم در مقابل قضا د،يايب گذارديخداست كه نم بركت

  : ديگويقرآن است م هيهم مربوط به آ نيغلط است، بله ا نهايهمه ا

 ٢٨)، آيه ٣١قرآن كريم، سوره لقمان(

  بَصِيرٌ َسمِيعٌ  الَلّهَ إِنَّ  ۗ◌ مَا َخلْقُُكمْ َولَا بَعْثُكُْم إِلَّا كَنَفٍْس وَاحِدٍَة 

زنده گرداندن) فردي نيست.خداوند شنوا  سان (آفرينش وآفرينش شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز هم
  و بينا است.

 حاال. دينيرا هم بب هيآ نيا خواستم. ناستيو خداوند شنوا و ب ميهست يكي نشيما از نظر دوباره زنده شدن و آفر يعني

  :ديگو مي د،يدانيرا م نهايا عيسر خوانميبعد را هم مهاي تيب

 ٥٨٧بيت  مولوي، مثنوي، دفتر پنجم،

  عشق َنبْوَد، هرزه سودايي بَُود                                  غير معشوق ار تماشايي بَُود
عاشق آن بشوم  ،دياياز آن خوشم ب ،كه من آن را تماشا كنم ديايبتواند به مركز من ب يزياز معشوق اگر چ ريغ ديگويم

عشق  نيا شوميمن عاشق م ،آنها آمدند به مركز من ،زهايچ شدم با تيمن هم هو يوقت نيپس بنابرا .ستيعشق ن نيا

 ريتصو كيعاشق  شود،يم گريد يشدگ تيهو هم كياست عاشق ها يشدگ تيكه براساس هم هومان يمن ذهن ،ستين

   .است هودهيب جانيه كي يعني .هرزه هست يسودا نيا شود،يم

تماس  تيقابل يزياگر چ يقياز معشوق حق ريباشد، غ يزندگ ايخدا باشد  توانديدر مركز ما فقط م شوديمعلوم م پس

 يعنيهرزه  م،يثمر هست يو ب هودهيزودگذر و ب جانيه ايسودا  كي م،يهست يعشق مجاز كيداشته باشد پس ما دچار 
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 يماشااز ت ريغ ،است نديما خوشا يبرا يزيهر چ يتماشا ميارد يفعًال من ذهن كهيدرحال .اوهي ،هودهيثمر و ب يبد و ب

 ديبا ميستين وانياگر در ا .است وانيمربوط به ا خوانميم تانيرا برا اتياب نيدرست است؟ دوباره ا .خدا اي يقيمعشوق حق

  :گويد مي كه د،يخوانيچقدر م دييگويشما هم م ميقدر خواند نيا گريقرآن هست كه د هيآ كي ؟ميچكار كن مينيبب

  .ديبه او كن رو ديهست يتيدر هر وضع ديكجا هست هر 

 ١٦٧٣ ةشمار غزل  مولوي، ديوان شمس،

  با زجاجهء دل پري خوان توييم                          حَيْثُ ما ُكْنتُمْ فَوَلَّوا شَطْرَهُ

من هاي با طرحمان با من وانيا م،يرويم وانيا ياوالً چجور م،يرويم وانيبه ا م،يچكار دار وانيكه ا ميبگو خواهميم

  است كه: نيو ترجمه اش ا .ميهستمان ذهن يتو يوقت ميباغ هست يتووقتي  م،يبرو ميتوانينمن مايذهن

 يخوان يپر م،يكنيم يخوان ياست و پر نهيآ كيدلمان بصورت  يعنيدل،  شهيبا ش نيبنابرا د،يرو به او بكن ديجا هست هر

 م،يريگيكننده م داريب يانرژ م،يريگيم يانرژ م،يريگيم يزديا ضيف م،يريگيمرتب بركت م بيغ ياز فضا يعني ميكنيم

است، پس در هر  ليتمث نهاي. اميخوان هست يو جن گفته ما پر يپر به ناموال دييكه بگو ستيجن ن نجايدر ا يپس پر

ه او لحظه رو ب نيگشودن فضا در اطراف اتفاق ا كنند،يرو به او م ديدانيو شما م .ميكنيرو به او م ميكه هست يتيوضع

لحظه  كي يعنيبه او كردن  رو. ديشما با ذهن فكر نكن ،و آنور نوريا ميگردان يكه سر را برم ستين ينطوريا .كردن است

  .ميباز كن كنديم ديلحظه كه قضا تول نيفضا را در اطراف اتفاق ا ديبا مياز جنس او بشو نكهيا يجنس او شدن برا

اسمش را بگذار بعث، اسمش را بگذار  يزنده شدن به زندگ يبرا ما است كه نيساده است و آن ا يليكه كار خ ديتوجه كن

 ميدار اجيلحظه احت نيبه اتفاق ا يكي م،يلحظه هست نيدر ا شهيكه هم ميدار اجيلحظه احت نيا هب يكيبرگشتن از جهان، 

 نيبا ا ديمواظب باش ديبا شما وردآيخدا، و آن اتفاق را او بوجود م ريقضا و قدر و تدب يعنيقضا  .آورديكه قضا بوجود م

  .ديو مقاومت نكن د،يذهن تان قضاوت نكن

اگر فضا  .ديو رو به او بكن د،يفضا را باز كن نيا كنم،يمقاومت م دهميم صيو تشخ كنميقضاوت م نم مييبگو نكهيا يبجا

 ليو ما را تبد شود،يوارد وجود ما م يزديكه كُن فَكان است اسمش، و َدم ا شوديبه نام باش و ماي دهيپد كي ديرا بكن

هر  يعني يپر م،يخوانيم يپر ميكنيما رو به او م نكهيبه محض ا .به حضور ياز من ذهن كند؟يم ليتبد ياز چ .كنديم

جن  ياش توهست كه همه يچه جور دانميمن نم هايبعض د،يآياز آنور جن م ديياست نگو ليتمث د،يآيكه آنور م يزيچ

  درست است؟  .بركت خوان يعنيخوان  يپر .است ليتمث نهايستند، اه يو پر

  : ديگويم ١٤٤ هيشما بهتر از من سوره بقره آ ديدانيقرآن است م هيآ نيا كنم،يم يادآوريرا ها تيب نيو دوباره ا
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 ١٤٤)، آيه ٢قرآن كريم، سوره بقره(

 …ۗ◌ ْم شَطْرَهُ وُُجوهَكُ َفَوُلّوا كُنْتُمْ مَا حَيْثُ…

 …كنيد جانب بدان روى باشيد كه جا هر…

 د،يشد تيكم هم هو د،يشد تيهم هو يليخ دانمينم د،يپر از درد هست د،يگرفتار هست د،يباش يتيدر هر وضع يعني

   كند،يرا كامل م نهايبعد ا تيو دو ب ديهست وانيدور از ا د،يهست وانيا كينزد

 ٣٣٥٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  َحيثُ ما ُكنتُم فَوَُلّوا وَجهَكُم                               جنبان تو ُدمدور ميگرچه دوري، 
  
را به حركت در آر. به اين آيه قران  گر چه در ذهن هستي و از او دوري، از دور ُدم آشنايي با او (از جنس او بودن) :ديگويم

  توجه كن كه مي گويد: در هر جا كه هستي رو به او كن.
هزار تا  ميگويز حاال نميچ نيبا چند مياز ما آمد يبعض ميدور هست يليكه ما خ ،يگرچه دور نيحاال، ا د؟يكنيم توجه

به ُدم  ديسر با .كنديبا سر حركت م شهيدُم هم ديكنيتوجه م يول م،يكرد جاديا ياديز يدردها ميهست تيهم هو ز،يچ

 م،يكنيم دايپ يسر خردمند م،يكنيم دايسر پ ميكنيضا را باز مماست، ف ييسر سرِ خدا ،فرمان بدهد، ُدم ذهن ماست

 ،ميكنيفضا را باز م يوقت سر ما نيپس ا يمن ذهن يعقل يعقل ب يعنيبه عقل جز  ميافتيم مينداگر بب .ميفضا را باز كن

بگو من از  ،ان سرفرم لهيحركت كن بوس يعني،ميما آنجا هست يذهن ماست ول نيدم هم آورد،يدم ما را به حركت درم

 ديدانيهست كه شما بهتر از من م گريد تيب كي د،يرا بگوها نيا خواهديم .يجنس تو هستم، ارتعاش كن به زندگ

  :ديگويم كنميم يادآوري

 ٣٧٤٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  الَّذي لَمْ يَْنَهكُم َنحْوَهُ هذا                              َحيْثَ ما ُكْنتُم فَوَُلّوا وَجْهَكُم
 در هر وضعيّت و هر جا كه باشيد، رو به سوي او (خدا) كنيد. خداشما را فقط از اين كار منع نكرده است.

  
رو به  م،يكه رو به او كن م،يكار منع نشد كيفقط از  ميخدا منع شد لهيبوس يزياز هر چ ،ميهست يتيما در هر وضع يعني

 وانيكه ا ديرا خواندم شما بدان نهايا .دياز جنس او بشو ديهر لحظه شما بتوان يعني ،ييامعادل فضاگشگفتيم او كردن هم 

م. يكن دايپ ميتوانيبا ذهن نم ،كنم دايرا پ وانيا توانمينم ميهست چارهيمن ب ديينگو روند،يم يچجور وانيكجاست، و به ا

   :را هم در برنامه گذشته خواندم، گفت اتياب نيا بله

 ١٤٤٤ ةشمار غزل  وان شمس،مولوي، دي

 چون شب بشود تاري، با اين همه بيداري

  گويم كاي عشق، ببر خوابمبا عشق همي
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 يشب من وقت ديگويم نيپس بنابرا .كه خواندم ياتيبود، بخاطر اب يخوب اريبس اريبرنامه بس ٧٧٧گذشته بود برنامه  هفته

 ياديو در خواب دردها هم هستم درد ز ،در خواب آنها هستمهستم و  تيهم هو زيچ نيكه با چند نميبيم ،بشود كيتار

 م،يگويبه خرد كل، آن موقع به عشق م شوميوصل م ،رديگيمن قرار م رتمام خرد كل د كنميفضا را هم باز م ،كردم جاديا

 گري، من دمن را ببر يخواب ذهن نيا ميگويو به او م ،به او شوميوصل م ،ست يزندگ ،خداست نيهم نجايعشق در ا

  بشوم، درست است؟ داريب ديكه از خواب با دانميم

 ١٤٤٤ ةشمار غزل  مولوي، ديوان شمس،

  از من برود، آيد در شخص دگر خوابم             چون خواب مرا بيند، بگريزد و ننشيند

را به خودش بكشد خواب ذهن كه ذهن بتواند من  ،شوميم يلحظه از جنس زندگ كيحداقل  كنميمن فضا را باز م يوقت

 زد،يگرباگر از من هم  يول .كنديفرار م رود،يو م نديبيكنم، خواب مرا م جاديمن درد ا ،و بخواباند آنجا و دردها هم بكشند

خواب من خواب  پس، ديآيم گريكس د كيدر  روديمن م خواب خواباند،يگر را ميشخص د كي روديم ،بخوابد رودينم

نفر از خواب  كي ستين يمن و تو، كاف ديگويبدهم كه چرا موالنا م حيتوض خواهميحاال فقط م .است يكيهمه  گرانيد

 داريآن طرف مقابل ب د،يشويم دارياز خواب ب ديدار واشي واشياز شما  يكيدر خانواده  يحت دينيبيشما م .بشود داريب

كه  ديد مينشده االن خواه داريو آن شخص ب ن،يا ستين يخانواده كاف يخوشبخت يبرا .و هنوز در خواب است شود،ينم

 نكهيا يبرا د،يفكر كن شيرو كنميمن و تو را خواهش م نيمن و تو، ا ديگويپس موالنا م .كند، بله جاديمسأله ا توانديم

  .ميابوده يهمه ما در من ذهن

 مميمن گل مييگويم م،يكنيفكر م ييدر ذهن ما برحسب جدا يول بحالش، اخوش وانياز ما خارج شده رفته به ا ياگر برخ

درست است كه ما اگر شخصًا به  يول رسد،ينم اي رسديبه حضور م يكي ،به من چه مربوط است رون،يرا از آب بكشم ب

جهان متحول  نيبه ا نمنظور ما از آمد ايمقصود ما  ايما  فياز وظا يكي يندارند، ول يدردها به ما دسترس ميحضور برس

 .چالش رشيو پذ ياريو پخش هوش يبلكه با ارتعاش زندگ نينه با توه ،لينه به تحم ،است، نه به زور گريدهاي كردن انسان

  .است نيدر خانواده هم هم نيدرست است؟ پس بنابرا

 نيو آن ا فتد،يجا ن ديشا يول ميداد حيتوض ديبدهم كه بارها شا حيرا به شما توض يمهم زيچ كي خواهميهم م نجايو از ا

 يزهايبا چ تيهم هو ،با فكرها است تيحرف را بشنود، موالنا را هم بخواند، و قبول كند كه هم هو نيهم ياست كه اگر كس

كار  هم ديخودش كار كند، شد يبشود و رو داريخواب ب نياز ا ديكه با رديو بپذ .با دردها است تياست هم هو يكيزيف

 نيشما را نخواهد گذاشت كه از ا يبراحت طان،يش دياسمش را بگذار اي ويبداند د ديهم به خودش باشد، با سشحوا ،كند

 ميدار يمن ذهن كهيتا زمان يول ميكمك كن گريبه هم د ديگرچه كه با .وانيبه ا ديو بدو ديخارج بشو يشدگ تيهم هو
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 ميان را هم نگذاربه حضور برسند و خودم گرانيد ميرنگذا يحت ، وميبشو طانيابزار دست ش ايآلت دست  نكهياحتمال ا

  .وجود دارد ميكن جاديخودمان ا يو مانع برا

 ديندازيرا ب تانيها يشدگ تياز جهان و هم هو ديبرگرد ديريبگ ميشما اگر تصم ميدوباره بگو خوانم،يم تانيرا برا تيب نيا

شما را  يد و جلول بدهد به جلو و كمك كند چه بسا كمك نخواهد كرهُ شما را  ديآيم شيكه هر كس پ ستين نطوريا

ساله  نيو درست هم هست بنا به تجربه چند ديگويموالنا م ويد ديگويم يحواستان باشد و حت ديخواهند گرفت، و شما با

   .سراغتان فرستديرا مها آدم رديشما را بگ يجلو نكهياگر عاجز بشود از ا ديگويم د،يگويرا م نيمن هم هم

 ١٢٢١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  جويد او زين اِنسيان ِاسِتعانَت                      ديو چون عاجز شود در ِافتِتان
 يخودش زندگ ياست كه برا يشدگ تيهم هو يكه فضا طانيش اي ويد ديكه درواقع اسمش را بگذار طانيش ديگويم

خودش  يزندگ يول ،ست انگل استا تيدرست است كه پاراز ،دارد يخودش زندگ يدر شما برا يمن ذهن ديدارد، توجه كن

 يمن ذهن نيبابا من ا نكهيبه ا ديشويم داريشما ب واشي واشياالن  ديتا حاال شما را گول زده كه شما او هست .را دارد

از  يسبب يب يشاد كي ديكنيفضا را باز م يلحظات نكهيا يبرا ستم،ين يشدگ تيمن هم هو ستمين ميمن دردها ستم،ين

 گرياز طرف د د،يهست يشما از چه جنس ،هست يكه خدا چ ديشويمتوجه م ديآيم يآرامش كي ديآياعماق وجودتان م

و من  ستميمن آن ن گريهست د يآن چ دييگويم .دينيبيرا م شيو كارها يمن ذهن نيحضور ناظر خاموش ا بصورتهم 

  حضور ناظر هستم، درست است؟  نيهم

است  يدرد كي ،است يشدگ تيهم هو كياز جنس  نيشما ا يرت من ذهنبصو دينيبيكه االن شما م يزيچ نيا يول

 ياعضا ،دانديم شيشما را جزو كارمندها نيو ا كند،يم يخودش دارد زندگ يجهان برا نياست كه در ا ييفضا كي

 ديگويمدرست است؟  ،يحاال هر چ ويد اي طانيشاسمش را گذاشتند ها يحاال بعض دانديبنده خودش م داند،يخودش م

قبًال هم  ديدانيشما م شود؟يعاجز م ياگر عاجز بشود چجور يول ويد .ديخواهد كرد كه شما را نگذارد برو يسع نيا

  . دهميكه االن نشان م يتيب لهيبوس ميخواند

ثلث و م ،كنم ييفضاگشا كنميم يهر لحظه سع كنميكه من دارم ذهنم را نگاه م دييشما االن حواستان باشد بگو يعني

 :ديگويم طانياجرا كنم، حواسم به خودم هست، ش خواهميو هر لحظه م شناسميرا هم م يصبر و شكر را هم و عذرخواه

 نيحاال ا ،ارتباط هستند بفرستم سراغش نيكه با ا يبروم كسان ،بكنم يكار توانميحواسش است و من نم يليخ گريد نيا

ممكن است فرزند شما باشند، همسر شما باشند، پدر و مادر شما باشند  ،شما مهم هستند يهستند كه برا يكسانها كس

سر راهتان  كنديم دايآن را هم پ كند،يم دايآن را هم پ كند،يم دايرا از آنور پاي بهيغر كي روديكه م ستين ينطوريا
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اي اداره كي ديرويم اي شوديمحرفتان  يكيبا  ابانيخ اي چد،يپيشما م يكه جلو دينيبيم يموقع كيكه  دهد،يقرار م

 يرا شما تصادف نهايا د،يشويم نيخشمگ اريشما بس افتديم ياتفاق كيمثًال  كدفعهي اي شود،يتان بلند م يسر و صدا

  .ديندان

 راهتان هست، يجلو يكه چه موانع ديبدان ديبا ،وانيا ديبرو ديخواهيشما م نكهيا يرا؟ برا نهايا خوانميم يچ يبرا حاال

شما را  يجلو ،كند مانينتواند شما را پش ،ديشما نرو نكهيو در ا يزيو در فتنه انگ يزياگر عاجز بشود از فتنه انگ ويپس د

 ديگويم .به سراغ شما فرستديرا م گريد يرا انسانها انيآدمها را انس روديم ،ديشما نگهبان حضور خودتان باش رد،يبگ

  .گذشته بودهاي در هفته ميگرفت اديمثلث را هم ما  نيم كه ابله گفت .ديبه من كمك كن ديشما با

 ٢١ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 اين دو ره آمد در روش يا صبر يا شُكرِ ِنعَم

  بي شمع رويِ تو نَتان ديدن مرين دو راه را
در  ديبا ايما  .دو جور است ايروش كار ما دو تا راه دارد  ،راه درواقع دوتا است ميگفت ،ميمثلث درست كرد كي ميآمد ما

 ييبدون فضاگشا يعني ،مياو در مركز ما باشد و ما حاضر باش يو بدون آنكه پا ،شكر ايصبر  اي مياز آن دو حالت باش يكي

ضلع آن صبر  كياست،  يضلع آن عذرخواه كي ميكنيدرست م يك مثلثي ميگفت مينيدو حالت را بب نيا ميتوانينم

  .ضلع شكر كياست 

هايي حواستان به آدم ديبا ،هم حواستان به خودتان است ارياصالً، بس ديكن مي كه شما آن مثلث را اجرا دي فرض كنحاال

اگر  .ديرا مطمئن باش نيا .ديوان نرويو شما به ا ،رنديشما را بگ يخواهند كرد جلو يباشد كه با شما آشنا هستند و سع

ممكن است  گريد ياست، جا يموالنا چ ،يكنياست نگاه م يبرنامه چ نيا ديممكن است همسر شما بگو ديهمسر دار

كه خوب  دييبگو دينيبنش دييايبعد ب ديكن داديداد و ب دييناسزا بگو ،ديبشو يقدر عصبان نيبعد ا فتديب ياتفاق كي ديبرو

كه شما  آورديبوجود م اتفاق را نيااست،  ويكار د نيهم نينه، ا ،نداد جهيخودم كار كردم پس نت يهمه رو نيمن كه ا

  .گريدارد د دهيچه فا توانمينم توانم،يكه نم دييبگو

شما صبر و شكر و استغفار بوده و شما  نيروت .ستين نيكارها روت نياتفاقات به اصطالح جدا و تك است، ا نهايا يول

جاذبه  يروياز ن ديبزن واشي واشيشما بشود و  دياامكامالً ن گريدنبال شما خواهد آمد؟ تا د ويتا كجا د د،يكرده ا شرفتيپ

 ميبرو ميخواهيم ،ميشويم كينزدمان ليدر تمث نيبه جو زم گريد واشي واشي نكهيمثل ا ،رونيبها يشدگ تيهم هو

 ويد نيا ديكنيو درد را كه شما از مركزتان پاك م يشدگ تيهر هم هو .شما را نكشد يشدگ تيهم هو چيه گريباالتر د

  .ديتصور كن ينطوريمن چكار كنم؟ شما ا روديشخص دارد م نيا يه :كه ديگويستاده ميوا
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هاي را آدم يذهنهاي من ،ديخدا برو يشما و نگذارد شما بسو يدر زندگ يزيپس گفت كه اگر عاجز بشود در فتنه انگ

  :ديگويبه سراغ شما درست است؟ به آنها هم م فرستديدردمند را م

 ١٢٢٢جم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر پن

  جانبِ ماييد جانب داري اي                          كه شما ياريد با ما، ياري اي
پس  م،يچرا دار نديگويآنها هم م د؟يندار يمگر من ذهن د؟يستيكه مگر شما دوست ما ن ديگويبه آنها م طانيش يعني

  .رسديشخص دارد به حضور م نيا ديكمك كن

  

  

  

  ****** پایان قسمت اول 
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گفت و گو  نكهينه ا .بله ديگويآن شخص هم م د،يگويم طانيش ديستيمگر بنده ما ن ديستيجانب ما ن ديستيما ن اريمگر 

 كينزد اريآدم بس كي ديديپس اگر د .ديكن يپس از من جانب دار رد،يگيانسان صورت م ياريهمه در هوش نهايا ،است

حاال  .از كجا آمده، بله نيكه ا ديبدان ،ديكنيخودتان كار م يما كه شما روش تيدر كار معنو كنديبه شما دارد دخالت م

هر روز  ،خوانميكه االن م ياتياب نيشما ا كنميم شنهاديواقعاً پ كنم،يمن از شما خواهش م دهديم حيموالنا دوباره توض

به شما  يزيچ كي يتصادف ديآيم يكس كي كند،يم نيو شما را خشمگ افتديم ياتفاق كي ديتا بدان ،يتا مدت ديبخوان

  : ديگويم د،يگويم ادامه ستند،ين يتصادف نهايا، ديگويم

 ١٢٣٤مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  كو ندارد آبِ كوثر در كدو                       توبه كن، بيزار شو از هر عَدو
خدا را  يفراوان ،يراوانكه آب كوثر آب ف يآن كس ست؟يكن از هر دشمن، دشمن ك يبرگرد و دور ،مواظب باش ديگويم

 ،يمن ذهن يعني ؟يك يعنيخدا را ندارد  يكه فراوان يكس كيدر چنته اش ندارد،  يعنيندارد،  شياش در كدوشهيدر ش

كرده و دلش به خدا زنده  ييفضاگشا ياديز كه مقدار دارد يرا كس خدا يفراوان ،حسود است، تنگ نظر است يمن ذهن

  .كنند يهم زندگ گرانيكند و بگذارد د يخودش را زندگ كه دارديآدم روا م نيا ،شده

 نيكه ا ديبدان شوديناراحت م نيموفق بشوند ا گرانيد نكهيو از ا كند،يرا م گرانيد بتيحسود است، غ يكس ديدياگر د

است  تيانهياست، از جنس ب تينهايفراوان است ب يزيخداست، خدا در هر چ ياز كوثر فراوان نظورآدم آب كوثر ندارد، م

باغ تمام اتفاقات خوب  يتو ميداريما روا م ميبرو وانيبه ا يوقت م،ياست ما هم از جنس او هست تينهايهم ب زيدر همه چ

  .وانيا ميرفت نيهم يااصًال بر ،وانيبه ا نديايب گريدهاي آدم ميداريما روا م فتد،يب

بدهم تو هم به حضور  اديرا به تو  نيا يچ يكه من برا ديگويم رسديآدم حسود كه به نظر خودش دارد به حضور م كي

است، هر موقع كوثر آمد  يآن حضور ذهن رسد،يدارد به حضور م كنديبگذار من برسم كه بتوانم پُز بدهم، فكر م ،يبرس

دمان و به به خو گرانيبه خودمان و به د ميهر موقع روا داشت .ديكنيم شرفتيپ ديشما دار هك ديبدان ،خدا آمد يفراوان

 خواهميمن م ايكنم؟ آ يدرد زندگ يب خواهميم دارم؟يخودم روا م يرا برا يمن خودم راحت دييبگو دينيبب .گرانيد

ام بروم به خانه خواهمينباشد؟ من م يتلخ وقاتام اخانواده يتو خواهميمن م ايمسأله حل كنم؟ آ ينكنم ه جاديمسأله ا

  نه؟ ايداشته باشم  يبا همه رابطه خوب بروم به اداره و اهمخويو با همسرم دعوا نكنم؟ من م

خودم  يبرا خواهم،يخودم نم يبرا خواهم،ينه، من نم نديگويكه كوثر ندارند م ييكه آنها ديد ديخواه ديسؤال كن 

 اي ديشويشما خوشحال م نديگويشان را م تياست، مردم دارند موفق يشما مجان امتحان خواهم؟يشما م ينخواهم برا

نه  ديدياگر د ،ديكنيم شرفتيپ ديدار نصورتيدر ا ،ديشويواقعاً خوشحال م ديشوياگر خوشحال م د؟يشويم نيغمگ
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به كجا  نيبب يو مال مردم خور يدو بله بخاطر دز ،هم دزد هستند نهايكه خوب ا ديكنيقضاوت م ديدار ديآيقلقلكتان م

به سراغ  طانيرا ش يكسان ديكنيخودتان كار م يشما اگر رو و .ديپس كوثر ندار دزنيذهن تان مها حرف نياز ا دنديرس

  .رونيآمدند ب طانينفوذ ش طهيشما خواهد فرستاد كه كوثر ندارند اگر كوثر داشته باشند كه از ح

 ١٢٣٧مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  چون مرگ و تبدار همدشمنش مي                 هر كه را ديدي ز كوثر خشك لب
حاال  .از او فرار كن يعني ماند،يتو مثل مرگ و تب م يخدا را ندارد بدان كه او دشمن توست و برا يفراوان يديد يكس هر

هاي منهاي كمك كنم، شما با چالش توانم نمي متأسفانه به شما نهيزم نيمن در ا دينيبب نكهيا يبرا خوانميرا م نهايا

زنگ  ديبكنم، از من نپرس يكار توانميو خداست، من نم ييپناهتان فضاگشا مز هو با ،شد دياطرافتان روبرو خواه يذهن

 نيهم يبرا گذاردينم دانميمن م گذارد،يهمسرم نم كنميراه كار م نيمن در ا ؟كه من چكار كنم د،ينفرست ليميا د،ينزن

  .دانديموالنا هم م خوانم،يم

چون من  .ديگفته، كه شما فرض نكن كنديم يراه را دارد ط نيكه ا يكس هر يشما گفته و برا يرا موالنا گفته برا نهايا

اتفاقاً همه ممكن است از راه كمك  ،به من كمك كنند ديهمه با كنميم يكه من كه دارم كار درست كنديفكر م يذهن

ار بدهد كه او خودش قر يكس ماتيتعل رياست كه شما را ببرد ز نيا ويد ياز راهها يكي .و شما را منحرف كنند نديايب

برو شاگرد  ايب كنميخوب است من هم كمك م يليخ يرويراه را م نيا يدارها ديگويم. شما را منحرف كند ،گرفتار است

  :ديگويبزرگ دارد، حاال م يكه خودش من ذهن يكس كيبگذارد به  ،اورديبشو، شما را از تحت آموزش موالنا در ب يفالن

 ١٢٣٨جم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر پن

  آشاِم توكو حقيقت هست خون                           گر چه باباي تو است و مامِ تو

خورنده خون تو هستند، تلف  نهايدر واقع ا ،ستنديخدا زنده ن ياگر پدر تو باشد و مادر تو اگر كوثر ندارند به فراوان يحت

   .وانيدر رفتن به ا شودياست كه دارد مزاحم شما م يكه ك ديبده صيتشخ ديشما با يعنيكننده وقت تو هستند، 

 ١٢٣٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  كه شد او بيزار اول از پدر                                        از خليلِ حق بياموز اين ِسيَر
پدر  نيمادر من است ا نيا مييبگو نكهيا يعني .كه او از پدرش كه بت پرست شد جدا شد اموزيب ليخل مياز ابراه ديگويم

 شيپ نجايآدم جدا بشود؟ چالش در ا ديبا ميگويمن دارم م ايهمسر من است، آ نيبگذارم مزاحم من بشود ا ،من است

 يزندگ ،ديو دو تا بچه هم دار ديكنيخودتان كار م يكه رو ديهست يشما خانم كند،يخودش كار م يآدم رو گريد ،ديآيم

و آخر سر  كنديقدر مقاومت م نيا ،يموالنا بخوان دينبا ديگويخوب شوهرتان م .ديالبته خانواده هم دار ديبكن ديهم با

   م؟يكنبمسأله را حل  نيا يخوب چجور .دهميتو را طالق م ديرا گوش بده نياگر ا ديهم بگو
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 يشماست كه چجور تيعقل و درا گريهم د نيا .آورديبوجود م ويد :ديگويچالش، چالش را موالنا م ميگويم نيهم يبرا

صبر  د،يدر دراز مدت آره، در دراز مدت اگر حوصله كن شود؟يسر شما عوض مهم ديكن ييفضاگشا ايآ د،يكن ييفضاگشا

گشوده شده و بركات آن به اطرافتان  يفضا نيممكن است ا ،يههمان مثلث صبر و شكر و عذرخوا ،ديكن ييفضاگشا د،يكن

خودم  يمن دارم رو د،يكس نگو چياست كه آدم صحبت نكند، به ه نيراهش ا كي .دينباش نيا ديشما به ام ياثر كند ول

هاي كه مربوط به دوباره آدم خوانميهم م تيتا ب چند د،يرا بخوان نهايا ديياگر بگو شوم،يبه خدا دارم زنده م كنميكار م

   .ديباش دينبا منيو ا دينرو وانيمزاحم شما بشوند كه به ا خواهندياست كه م

موجودات عالم است، از  يدر خدمت همه يعني ،يصورت كائناتآموزش موالنا وحدت است آن هم ب نيتمام ا ديكن توجه

باشد  خواهديم ينياز هر د ،آموزش موالنا نتواند استفاده كند نيكه نتواند از ا ستين يانسان چيه يعني ،جمله همه انسانها

با وصف  ،آموزش موالنا نياست ا ورساليونيقدر به اصطالح  نيا ييايغرافاز هر مكان ج ،ياز هر نژاد كند،ينم يفرق چيه

همه به  ،ديكنيخودتان كار م يكه شما رو ديكه فكر كن دينباش شيقدر ساده اند نيكه ا دهديدارد به شما هشدار م نيا

  :ديگويبخوانم م عيرا سرها نيشما كمك خواهند كرد، بله ا

 ٢٥٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ايمن َمرو تو بر زميندام بين،                           هايِ يارِ بَد َمنيوش هينعشوه

 ديورا كه  يكس اياطراف تان،  يذهنهاي هم من يخودتان است، بعد يمن ذهن نشيبد اول اريبد را،  اريهاي بيفر يعني 

 ،نيدام را بب نيزم يرو نيو در ا ،گوش مكن يعني وشيمن ،ياو را نشنوهاي بيشما مواظب باش كه فر تان،يبرا فرستديم

رفتن  وانيچون ا ،وانيبه ا ديجهان هنوز كه نرفت نيكه شما در ا ميداد حيو بارها توض .ده خاطر راه مروو خاطر جمع و آسو

او  تيو به ابد ميشوياو زنده م تينهايبه ب ميشويبه خدا زنده م يعني ،ميرويم وانيما به ا يمهم است، وقت يليخ

  .ميشويلحظه م نيو آگاه از ا ،ميشويساكن م يلحظه ابد نيدر ا مييآيم يعني م،يونديپيم

برود  يارتعاشات كيكه از انسان  شوديحالت سبب م نيخوب ا ،او و زنده شدن به او و جاودانه شدن تياز ابد يآگاه نيا

ارتعاشات  نيو ا ،بخش است به همه يارتعاشات درمان كننده است، آرام كننده است، لذت بخش است، شاد نيكه ا ،رونيب

 ميدار يشدگ تيو در مركزمان هم هو ميكه ما آنجا نرفت يتا زمان يول .آورديبه ارتعاش در مها ا در انسانر يزندگ شهيهم

قلقلك  يكس كي نكهيا يبرا ؟ميشويم نيقدر خشمگ نيما چرا ا كند،ياستفاده مها يشدگ تيهم هو نياز ا طانيش نيا

 ريبه ما گ طانيش .قلقلك بدهد كه توانستيكه نم مياشتاگر ند .ميهست تيرا كه ما با آن هم هو يزيچ كي دهديم

قسمت ما را  كيدارند  يشدگ تيدرد دارند و هم هو آدمهايي كه ،صفت طانيش ديگويم نجايحاال اهاي آدم اي دهديم

  .ميشويم نيما خشمگ ،آورنديماست به ارتعاش درم يبدل تيكه هو
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آن قسمت شما را  شوديمنفجر م يباشد و منفجر بشود، وقت نيكن است ممم يهر كس ميرويمرو، ما كه م منيا ديگويم

شما را  اندازد،يآن موقع شما را به شك م آورد،يبه حركت درم ميدهيو واكنش نشان م ،شكوفا كند خواهديم ويكه د

 ريدرگ د،يبشو رياو درگبا  اي ،ديرد بشو يآدم مشكل و مشكل ساز به راحت كي يشما از پهلو كنديفرق م كند،يناتوان م

 ديگويم نيهم يبرا .ديبه او هم نساب ديرد بشو شياز پهلو يواشكياست كه  نيكار ا نيبهتر د،يشويم ديبعدش ناام ديبشو

به شما  يبيآس كيمنفجر بشود  نيباشد، م نيم كيممكن است  دينيبيرا كه م يهر كس يعني .نيمرو تو بر زم منيكه ا

  بله  زند،يم

 ٢٥٧مثنوي، دفتر دوم، بيت مولوي، 

  آدما، ابليس را در مار بين                       صد هزار ابليسِ ال َحوْل آر بين
مرتب به زبان  نهايا يول كند،يم يندگيمخصوصاً قسمت دردش خودش را نما يدر انسانها بصورت من ذهن سيابل يعني

حال از جنس هم  نيخدا در ع يروياز ن ريغ ستين ييروين چيه نديگويبه زبان م يعني. حول و ال قوة اال باهللا ال: نديگويم

 يسيابل يروين ،باشد روين نياز جنس ا يعنيكه  ديكه در مركزش درد باشد و بگو يكس يعني شوند،يو درد م يشدگ تيهو

   .گرياست د سيابل نيهم نيدارد ا دهيچه فا نيا ،ستيخدا ن يروياز ن ريغ ييروين چيكه ه ديباشد و بگو

ات  يرا تو من ذهن سيتو ابل ،يامتداد خدا هست ،يهست ياريتو از جنس هوش يتو از جنس حضور هست ديگويبه ما م بعد

به  ميبا هم برو ميخواهيما م ،چالش را ديحال نگاه كن نينگو همه از جنس خدا هستند، در ع ن،يبب يذهنهاي من اي نيبب

كه او نه تنها  ينيبيم كدفعهي يپردازيم يكس كي به نكهيابه محض  وانيابه  ميبرو ميخواهيبا هم م كهيدر حال وان،يا

  .يماند وانيخودت هم از ا وانينرفت ا

 ٣١٦   مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت

  پس به هر دستي نشايد داد دست                  روي هستچون بسي ابليسِ آدم
هستند  تيودشان از جنس خدائخ يول ،است سيشان از جنس ابل يكه من ذهن يرو سيابلهاي آدم يعني .ديگويم موالنا

 نيهم د،يدست بده دينبا يبه هر دست ،ديرويراه را م نيا يهستند، پس شما وقت اديز يليهستند خ سيفعالً از جنس ابل

  است  يدست موالنا دست خوب

 ٢٦٩  مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت

  گَندها از فكرِ بي ايمانِ او                                   بر زبان، نامِ حق و، در جانِ او

پر  ،است يشدگ تيمركزش پر از هم هو يول خواند،يدعا م آورد،ياسم خدا را م ديگويبسم اهللا م يب به زبان همرت پس

درد  يبو جهينت در ،ينه از زندگ ديآيمها يشدگ تيدردها و هم هو ياز همان انباشتگ شيبله؟ و فكرها .از درد است

در  .يو نه از طرف زندگ ،ديآيشده م تيكه از مركز هم هو يفكر ينعي مانيا يفكر ب او، مانيا يگندها از فكر ب دهد،يم
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شما  سد،ينويذهن شما م يرا رو شيوجود ندارد، ذهن ساده شده، خدا حرف ها يمن ذهن م،يزد ليكه امروز تمث وانيا

  : ديگويرا هم بخوانم م نيا بله است،ذهن تان ساده  د،يخوانيهم م

 ٢١٤٦  مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت

  َپسْت بنشين يا فرود آ، َوالسَّالم                                بر كنارِ بامي اي مستِ مُدام
 .يافتيم يوگرنه از كنار بام دار ن،ييپا ايب ايبرو عقب  ايمست شراب غرور است،  ،دارد كنار بام است يكه من ذهن يكس هر

 يالحول آر چجور سياست، ابل يجورچ يآدم رو سيكجاست، و ابل وانيكه ا كنميم يادآوريفقط دارم  ميرا خواند نهايا

از آن جنس  يول ديگويم يزيچ كيشما منافق است  يمن ذهن نيا دينيبب د،يخودتان هم نگاه كن ياست، شما به من ذهن

 نديگويرا م نيباشد ا يگريمركزش از جنس د يعني ،از جنس خدا نباشد يمرتب ول اورديخدا را ب اسم انسان .ستين

  ايم.م قبالً خواندهبيت را ه اينمنافق، 

 ١٢١١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  كند حجّتديو را در شيشة                          شرع بهرِ دفِع َشرّ رايي زند

كند. و اين قانون، قوانين خدا، حتي قوانين بشري ديو انسان را كه من ذهني باشد در شيشه مي :گويدپس بنابراين مي

شان را اجرا دانم قانون اساسي نمي ا قانون اساسي نوشتند. حاال منهبيت را شما خوب خوانديد و ياد گرفتيد، بعضي

  ميرد. رود، ولي نميكنند يا نه. پس ديو كه مزاحم ماست، در شيشه برهان ميمي

گوييم كه اگر شيطان قرارمان بر اين شد كه شما فعالً ديو را در شيشه نگه داريد و به شما آسيب نزند. امروز داريم مي

ه وسيله ديو شما فتنه انگيزي كند و در شيشه را شما محكم نگه داريد، از طريق افراد ديگر حتمًا مزاحم شما نتواند ب

  تواند آسيب بزند.خواهد شد. مواظب باشيد. و اگر يك كسي واقعًا ديو خودش را در شيشه نگه دارد، ديو ديگران نمي

شويم، موقعي كه ما خشمگين مي ،آيد بيرونكنند. ديو ما ميآيند سر شيشه ما را باز ميموضوع سر اينست كه مردم مي

هللا شما اين ابيات را يك جايي بنويسيد هر روز ءاشاخوانم كه اندهيم. اين مطالب را ميموقعي كه ما واكنش نشان مي

سي را فرستاد سراغ خوانم و فضا را باز كنيد با خرد زندگي بسنجيد كه اگر شيطان كمرور كنيد. همين ابياتي كه االن مي

و عزمش را جزمش كرد كه نبايد اين كار را بكنيد، شما فضا  ،شما كه شما به موالنا ديگر توجه نكنيد و از اين راه برگرديد

  .را باز كنيد و با صبر و شكر عالج اين كار را بكنيد. عالجش هم دعوا نيست، جدايي نيست

اين مطالب را بايد بشنود، به اصطالح به هم بپيوندد، برسند به يك چون تمام صحبتهاي ما براي وحدت است. خانواده 

جان، به يك جان زنده شوند در حاليكه نقشهاي مختلف دارند. ولي هميشه اين سعادت نيست كه همه اعضاي خانواده 

صبر هم اجازه  دهند. راجع بهدهد، پنج تايشان گوش نميبينيد يكي گوش ميبيايند به موالنا گوش بدهند. يك دفعه مي

  گويد:بدهيد كه سريع بخوانم بروم. مي
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 ١٨٤١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  دان كه اندر كسب كردن صبر كرد                     هر كه را ديدي به زر و سيم فرد

دهند، بدان كه در كسب اين پول، با انگشت نشان مي :گويدبيني كه زر و سيمش اين قدر زياد است كه ميهر كسي را مي

ي. هر كسي كه هر جا باشد اگر به عنوبرد به زر و سيم مم، ثروت مادي، اين آدم صبر كرده. حاال اين تمثيل را ميزر و سي

خدا زنده شده، مطمئن باشيد كه خيلي موانع در سر راهش بوده و با صبر و فضاگشايي و شكر يواش يواش اين موانع از 

  سر راهش برداشته شده.

 ١٤١١ت مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بي

  دان كه او آن را به صبر و كسب جُست                   هر كه را بيني يكي جامه ُدرُست

اگر ديدي كسي يك لباس خوبي پوشيده و اين لباس گران قيمت است، حتماً كسب كرده و صبر كرده، توانسته اين لباس 

گويد، پس لباس موالنا دارد مي بينيد كهرا بخرد. حاال لباس بخريم، تمثيل لباس را ببريم به لباس معنوي. هر كسي را مي

معنوي خوبي پوشيده، يعني به ايوان رفته، بدانيد كه در كسب معنوي صبر زيادي كرده. اين بيتها هم در قسمت مادي ما 

  گويد.صادق است، هم قسمت معنوي ما كه موالنا بيشتر در قسمت معنوي مي

 ١٤١٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  صبريِ او آن گواهست بر بي                                      بينوا هركه را ديدي برهنه و

صبر است. پس هر كي من گويد كه اين هيچي ندارد، بينواست، لخت است، بدان كه اين آدم بيگويد هر كسي ميمي

. هر كسي بيايد يك دو روز سه روز، يك ماه به موالنا گوش بدهد بگويد بابا اين بودهصبر ذهني شديد دارد، اين آدم بي

. بايد صبر كني، صبر. هركي شش ماه، يكسال روي خودش كار بكند بودهصبر توانيم، آن آدم بيما نمي هم كه سخت است،

تواند به جايي  نمي خواهيم ادامه بدهيم، آن آدم صبر ندارد.و بعد يك موانعي را شيطان ايجاد بكند، بگويد ما ديگر نمي

  فرستد.كه ديو مي هاي ذهني رابرسد. پس من امروز صبر را گفتم. مزاحمت من

اگر شما از حضورتان مواظبت كنيد گفتم، مقصود زندگي اينست كه همه ما برويم به ايوان. ما درست است كه به همديگر 

توانيم به همديگر هم آزار برسانيم. به ما موالنا گفت هر كه را ديدي كه كوثر ندارد، در توانيم كمك كنيم، ولي ميمي

كوثر دارد، اين ديدي تواني به تو كمك كند. هر كسي چنته هست، در دلش، ازش فرار كن، نميشيشه هست، در كبود، در 

دوست توست. بله اينها را گفت. و آخر صحبت دوباره اين چالش شماست. اگر در زندگي شما يك كسي مانع نگاه كردن 

م. بايد شما با عقل خودتان، خردمندي توانم بكنشما به اين برنامه هست و كار معنوي شماست، متاسفانه من كاري نمي

  خودتان و با صبر و فضاگشايي بتوانيد اين چالش را از روي پا برداريد. 

  گويدكنم. ميبيت اول را تكرار مي
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 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 خُنُك آن َدم كه نشينيم در ايوان من و تو

  به دو نقش و به دو صورت، به يكي جان من و تو
واقع منظور ما اينست كه پس از آمدن به اين جهان و عجين شدن با سه تا چيز ذهني، يعني چيزهاي فيزيكي و  پس در

 و ما انسانها .توانيم رها كنيمدانيم فقط با فضاگشايي و كن فكان مي مي باورها و دردها آنها را رها كنيم و آنها را هم ما

دهيم، بايد به يك جان زنده شويم. و هر كسي هر جا تلف انجام ميدرحالي كه صورتهاي مختلف داريم و كارهاي مخ

رود اين جان را به صورت ثبات بينهايت با خودش حمل كند. بايد بداند كه او فرم دارد، نقش دارد، صورت دارد بعالوه مي

ل ما اين جان بينهايت زندگي انكار نقش و صورت. يعني ما دكتر نيستيم. ما با اين قيافه مثًال مرد يا زن نيستيم. بلكه اص

. حاال اگر به دهيم مي به مردم ارائهاي هم داريم، يك صورتي هم رويم با ما هست، ولي در ظاهر وظيفهاست كه هر جا مي

  ؟افتدايوان برويم، چه اتفاقي مي

 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  به بستان من و تو آن زماني كه درآييم                       دادِ باغ و دمِ مرغان بدهد آبِ حيات

بستان زمينه اتفاقات است. زمينه خلقت، يعني خدا، به عبارتي يعني ايوان. ايوان هم گفتيم يعني پاك شدن مركز ما از 

ها، چيزي كه آمديم در اين جهان به عنوان من ذهني درست كرديم. درست است؟ پس اگر هويت شدگيها، از همحادث

و اين آب حيات آن چيزي را كه باغ و دم  .شودت آب حيات از طرف زندگي جاري ميما بياييم به بستان در اين صور

اي، تواند آبادان بشود و مرغان از جمله انسانها به چه درجهدهد، يعني باغ چقدر ميمرغان شايسته هستند، بهشان مي

  توانند خودشان را بيان كنند. به چه زيبايي مي

گوييد من و تو، تو گفتم به جاي بقيه انسانهاي كره زمين انها، شما و همه انسانها كه ميپس من و تو يعني بنده و همه انس

مان بايد در واقع تبديل روند به ايوان و ما كوششنشيند. حاال روال به اين ترتيب است كه به تدريج انسانها ميمي

ه ايوان نرويم. اين غزل، غزل مهمي است. فقط براي توانيم اين زمين را نجات دهيم اگر بها در جامعه باشد. ما نميهشياري

هايي هستند كه من و شما و فارسي زبانان نيست. براي همه انسانها است. باغ، تمام خلقت است. مرغان تمام هشياري

ولي را كه گويد، باغ معمزند. باغ، يكي هم بلبالن مثالً. ولي بلبلها را كه نميتوانند خودشان را بيان كنند. تمثيل ميمي

  گويد. نمي

گويد كه ما انسانها ميانجي هستيم، آن زماني كه من دهد. ميگويد و نشان ميدارد خلقت و بيان خدا از طريق آنها را مي

و تو برويم زمينه هشياري بشويم، بياييم به بستان، االن توي ذهن هستيم، در اين صورت خدا از طريق آب حياتي كه به 

توانند ستاد، آن چيزي را كه انسانها و بقيه موجودات شايسته هستند و چقدر عالي خودشان را مياين جهان خواهد فر
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چيزي كه واقعاً باغ شايسته است، سزاوار است. باغ اين جهان.مرغان يعني آن بيان كنند، اين را خواهد داد. داِد باغ يعني 

   ها، به هر صورتي از جمله انسانها.همه هشياري

گيرد، قط انسانها را در نظر بگير. آيا االن ما كه جزو باغ هستيم، اين تن ما يا چهار بعد ما، فكر ما اين داد را ميحاال شما ف

گيرد. شما بگوييد آيا من به عنوان يك انسان و جزو اين باغ شايسته اين هستم كه شب و روز درد بكشم؟ آيا تا نه نمي

ن بكند، از طريق من آواز بخواند؟ دم مرغ من كو؟ قسمت شكوفايي من به حاال شده كه خدا خودش را از طريق من بيا

اش هستم كو؟ پس داد، عدل و انصاف و آن چيزي كه من شايسته كه هميشه شاد باشمدر اين باغ صورت گل سرخ حضور 

دهم از طريق مي وبه تگويد تو، نه تنها خواهد بدهد؟ چرا ميبه من داده نشده. تقصير كي هست؟ تقصير ماست. آيا او نمي

  گويد.دهم. دارد موالنا ميتو به همه مي

توانيم قبول كنيم. اين غزلهاي بسيار عميق عرفاني بيند. ببينيد اينها را ما نميموالنا هم انساني است كه از ايوان دارد مي

تر بوديم و پز بوديم، مقايسه بوديم ش در هر چه بيشاهبا محدودبيني ما كه هم ،فلسفي موالنا را كه اين هم يكي از آنهاست

و اين نميدانم انگشتر من است، اين گردنبند من است، اين ثروت من است، آن هم حساب بانكي من هست و اينها را به 

توانيم بفهميم. براي اينكه همين جور سبك زندگي ما را انداخت به دردهايي كه اين چيزها مشغول بوديم، اينها را ما نمي

  م دارد، باغ ما نه تماشا دارد. غ ما نه دَ االن مر

اين چه زندگي است من دارم؟ چرا داد مرا ندادي، چرا عدل و انصاف را در مورد رعايت نكردي؟ دارد  ياگوييم خدامي

تان، آيد، موقعي كه من و تو بياييم به ايوان يا بياييم به بسگويد. دادِ باغ و دم مرغان بدهد آب حياتي كه از آنور ميمي

كنيم، از يك بستان زمينه باغ است، باغ در روي خدا، همه چيز خداست، ما بايد برويم روي او. االن از طريق ذهن نگاه مي

  بينيم. كنيم، يعني اينقدر بد ميكنيم. بعضي از ما حتي از توي چاه نگاه ميمحدوديت نگاه مي

كند، يك كند، غروب ميبيند خورشيد طلوع ميستد، ميايآيد كره زمين، روي سطح زمين مييك موقعي هست آدم مي

فهمد. خيلي از ما در كند، هيچي نميفهمد طلوع ميكند، نه ميفهمد نه غروب ميرود ته چاه، اصًال نه مي مي موقعي هم

ري رو اولين كار، گفت هر جا هستيد، در هر وضعيتي، رو به او كنيد. چطو چاه فكرمان هستيم، چاه دردمان هستيم.

كند، شما فضا را باز كنيم، خدا در اين لحظه تدبير ميكنيم، ستيزه و مقامت را تعطيل ميكنيم؟ قضاوت را تعطيل ميمي

  دهد. او با كن فكان و با تدبير خودش و با دم خودش زندگي شما را تغيير مي كنيم. مي رو به او كنيدمي

   ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  ست، نه موقوِف علل  كُونيَاو ُكنْ فَ  كارِ                 رياو جان دهدت رو ز نَفَخْتُ بپذ دمِ
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بينيم. و اين را هم بگويم در افتادن نور خورشيد يا خورشيد زندگي، خدا و ما كه نورش هستيم، به محدوديت ذهن بد مي

مين موالنا كه من مرتب اين قسمت شود. گفتم، براي ههاست كه اين چيز سبب اين چيز مييكي از بد ديدنها همين سبب

كند، گويد شما به سبب توجه نكنيد، اين سبب را شما فكرتان يكجايي را روشن ميكه مي ،خوانم براي شماسبب را مي

گويد اين سبب اين شده. اين وسط همه چيز به هم پيوسته است. هيچ اتفاقي كند، مييكجاي ديگر را هم روشن مي

   :گويدهم به وسيله اين بوجود نيامده. براي همين مي مستقل وجود ندارد، آن

   ١٥٤٧ تيدفتر پنجم ، ب ،يمثنو ،مولوي

  عَزلِ آن ُمَسبِّب َظن َمَبر كيل                         مََپر رونيگرفتار سبب ب يا
خوانيد ديگر؟ كسي كه گرفتار سبب است من ديگر از بس اين شعرها را خواندم، فكر كنم حوصله شما سر رفته. چقدر مي

كه بيچاره گويد تو از اين توهم بيرون نپر براي اينش توهمي است. مياههني دارد، ولي اين گرفتار سبب بودن همذ

كند. ولي يواش يواش مسبّب االسباب را بياور به زندگي. آنها را عزل نكن. من ذهني شوي، اين حاال زندگيت را اداره ميمي

. تدبير او كه خداست ني، مسّبب را حذف كرده از زندگي. مسبّب االسباب راككني و مقاومت مياز آنجا كه تو قضاوت مي

  ستيزي. كني براي اينكه اين لحظه ميرا تو انكار مي

ستيزد. شما كند در مقابل اتفاق اين لحظه با مسبّب االسباب يعني خدا و تدبير او ميهر كسي در اين لحظه مقاومت مي

كنيد. كنيد، بدانيد نميدانيد كه داريد اين كار را ميخواهيد اينكار را بكنيد كه. نمييخواهيد اين كار را بكنيد؟ نممي

  گويد:درست است؟ حاال مي

 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  َمهِ خود را بنماييم بديشان من و تو                        اخترانِ فلك آيند به نظّاره ما

ز هم نمادگونه هست. اختران فلك تمام موجودات اين جهان اختران فلك ظاهرًا ستارگان آسمان هستند. ولي اين با

كه در هر موجودي يك هشياري خدايي وجود دارد، از جمله انسانها. در كدام فلك؟ در اين فضاي يكتايي همه  .هستند

ما گويد اگر ما ماه خودمان را، ماه با يك خرد بزرگ. مياست در حركت هستند، در درون خدا همه چيز در حال حركت 

گرديم، در اين لحظه به بينهايت و ابديت شويم، برميرويم به جهان و جذب جهان مي مي آييمچي هست؟ ما وقتي مي

  هشيارانه.  ،كند به تابيدنشويم، ماه ما شروع ميخدا زنده مي

چرخد، لقت، همه چيز كه ميگويد اين ماه را اگر ما بتابانيم، منتها من و تو با هم، در اين صورت هر هشياري كه در اين خمي

آيد به تماشاي ما، نظاره يعني تماشا. حاال انسانها هم االن شما خواهد به آن زنده شود، ميمي ؟چرخدبراي چي مي

بينيد. شما انسان را به وسيله من ذهني نبينيد. انسان را شما، هر انساني را يك نور ببينيد كه احاطه شده با يك مي
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ش است. آن نور در اين فضاي يترا پوشانده. حاال آن جسم، ذهنش است، بدنش است و تمام ماد جسمي، آن جسم نورش

  مان در حركتيم. او يك اختر فلكي است. چرخد، همهيكتايي مي

شان هستند، ماهشان را مان با هم بايد بتابانيم، انسانهايي كه هنوز توي ماديتهر كسي بتواند اين ماه را بتاباند كه همه

هاي كنيد. راجع به ستارهكنند به گرفتن انرژي، توجه ميكنند به تماشا، آنها هم شروع مياباندند، آنها هم شروع ميتن

گويم كه انسان مسئوليت كنيم، سمبليك است. براي همين ميگوييم، درست است صحبت ستاره و ماه ميآسمان نمي

چرخد، منتظر ه هشياري خدايي توش هست، در فلك خدا ميدارد، انسان ميانجي بين خدا و خلقت است. هر چيزي ك

گويد رابطه شود. حاال ميگيرد و آن هم تبديل ميبشروع كند به تماشاي ماه شما و از آن بركت  ،است كه ماه شما دربيايد

  شود؟ از طريق شناخت زندگي در همديگر. ما انسانها چطوري برقرار مي

 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 من و تو، جمع شويم از سرِ ذوق من و تو، بي

  خوش و فارغ ز خرافاتِ پريشان من و تو
هاي من و تو، بدون منبي ،شانمن و تو يعني من و همه انسانهاي ديگر، پس بنابراين همه انسانها باهم بدون من ذهني

بخت كني، بلكه از سر ذوق، از روي عالقه شوند، نه از سر چيزي خواستن و توقع چيزي كه تو مرا خوششان يكي ميذهني

بينيد، كنيد زندگي را در او ميزندگي به زندگي، عشق زندگي به زندگي، عشق خدا به خودش، شما به انساني نگاه مي

خوب شما از جنس چه هستيد در ايوان؟ از جنس زندگي. زندگي چي را دوست دارد؟ زندگي را. براي چي؟ براي اينكه 

  دانم حس امنيت بگيرد، نه فقط دوست دارد، از سر ذوق. نمي او خوشبختي بگيرد، هويت بگيرد،خواهد از مي

خوش و فارغ يعني هم شاد و هم آزاد. از چي؟ از اين خرافات پريشان. خرافات پريشان هر چيزي كه به جاي خدا در دل 

شود، چون پس از آن كزتان، تبديل به خرافه ميشود. شما يك باور را بگذاريد مرما قرار بگيرد، سبب خرافات پريشان مي

گردد، مركزش را خالي رود به جهان، برمياز طريق او خواهيد ديد. انسان موجودي است كه به صورت امتداد خدا مي

آورده، اينها را ها كه از هر جنسي بوده، خرافه بوجود ميهويت شدگيشود و اين همكند، مركزش از جنس خدا ميمي

  كند. ميتميز 

االن مردم كه من ذهني دارند، مركزشان پر از خرافه هست. در اين معنا شما نبايد بگوييد كه هر چيزي كه علمي باشد 

 هخرافه نيست، هر چيزي كه علمي نباشد، خرافه هست. خرافات انسان حد و حدود ندارد. شما بايد بنشينيد بگوييد ك

هويت گوييد كه هر باوري، هر الگوي ذهني، هر فكري كه من باهاش هماول ميمنظور موالنا از خرافات پريشان چه هست؟ 

ن خرافه است. حاال اين فكر مربوط به يك چيزي است، مربوط ايبشوم و آن بشود مركز من و از پشت عينك آن ببينيم، 

  به يك فكري است، مربوط به يك دردي است، اگر ديد من شد، اين خرافه است؟ 
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كند، يك خرافه خرده حالت علمي دارد، باز هم حداقل در اين جهان كار مييك يك خرافاتي هست كه حاال خرافه هم 

هويتم كه عينك دل من هست، كه من اگر بروم به ساختمان يك كند. مثالً اينكه من با اين باور همهست كه اصالً كار نمي

كند. ولي شما ريبي است. حداقل علم اين را رد ميدهد، اين يك خرافه عجيب و غاي دست بزنم آن مرا نجات ميمرده

شود. چرا؟ براي اينكه انسان خلق شده كه در مركزش بگذاريد مركزتان، باز هم آن تبديل به خرافه مي باور عملي را هم

د ش فكرهاي جدياهدرست كند. همآن را تان بايد كنيد اين لحظه، مركز خداييفقط خدا باشد. يعني شما هر فكري مي

  بكنيد. درست است؟ 

   ٣٩٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  رب بِيتقل ةقلم در پنج چون                   روز و شب  ايخُفته از احوال دن

هويت شدگي وجود ندارد كه دنيا بتواند يك چيزي بنويسد. دنيا يعني، خفته از احوال دنيا، يعني در مركزش هيچ هم

نويسند. بنابراين او مثل قلمي است در دست، گردش و برگردان خدا. اگر او نمي تواند. اتفاقات بيرون چيزي به ذهننمي

هاي بسيار بسيار هپروتي دارد. مثًال شما م خرافات جنبهرت ما دچار خرافه هستيم، عرض كرداينطور نباشد، در اين صو

آزادگي بكند، حس آرامش  ايد هر كسي قرار باشد كه حس خوشبختي بكند، حس موفقيت بكند، حسفهميده ديگر االن

بكند، بايد برود به ايوان. يعني از جهان برگردد در اين لحظه به بينهايت. يعني از جهان برگردد در اين لحظه به بينهايت 

  و ابديت او زنده شود.

 يك هايش زندگي بخواهد، خرافات است. مثالًهويت شدگياگر برنگردد و در جهان باشد، من ذهني داشته باشد و از هم

كسي من ذهني داشته باشد، از همسرش خوشبختي بخواهد، از همسرش هويت بخواهد، از همسرش حس امنيت بخواهد، 

اينها خرافه است. از يك مكاني كه ولو اسمش مكان مقدسي هست، زندگي بخواهد، در حاليكه مركزش پر از درد است و 

كند، رفته كند، پر از درد است، دائماً درد پخش ميايي كار نمي. يعني در مركزش هيچ خداييتي، خدهويت شدگيپر از هم

  مالد و انتظار دارد آن ساختمان نجاتش بدهد. اين خرافه است. به يك ساختماني دست مي

زند، به يكي ديگر يا انتظار دارد از يك كسي او دست بزند بهش كه بلكه او نجات پيدا كند. يا نه دست به مركزش نمي

دعا كن برام. خرافه است. شما بايد ببينيد اين مركزتان چه اندازه در تصرف خرافه است، خودتان، اين كار  گويد تومي

تواند هم پاك كند. حداقل مسئوليت شخص شماست. كس ديگر مسئوليت ندارد كه مركز شما را از خرافات پاك كند. نمي

به يكي بگويم دعا كن من دكتر بشوم، اگر كند. مثالً كار ميما بايد اول بگوييم اين چيزي كه من معتقدم در جهان بيرون 

  شوم كه. شوم، نمياگر من هفت هشت سال دانشگاه نروم و از كنكور قبول نشوم، درس نخوانم، با دعاي او دكتر مي
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يلي از ما معتقديم آيا مثالً يكي از راههاي زير پا گذاشتن قوانين و در خرافه افتادن عدم اعتقاد به قانون جبران است كه خ

تواند بشود. بايد زحمتش را تواند در يك كاري موفق شود. نميكه با دعا و با يك جا نشستن و با هپروت و اينها آدم مي

خواهند ها بزنند، مركزشان را پاك كنند، ميهويت شدگياي بدون اينكه دست به همبكشد. به همين ترتيب هم يك عده

ها و هويت شدگيكنيد كه بدون شناسايي همد به ايوان. در خرافات هستند. شما اگر فكر ميهويت شده بروناز ذهن هم

ها و مدتها صبر و شكر و تعهد، متعهدانه كار كردن، پي در پي كار كردن، هر روز كار كردن، به ايوان و چالش فضاگشايي

   قانون جبران را انجام دهيد. چيزي نيست، شما بايد نتوانيد برسيد، حتمًا در خرافه هستيد، همچومي

خواهد موفق بشود، حتمًا در خرافات است. گذارد و در عين حال ميهر كسي قوانين شناخته شده زندگي را زير پا مي

اي اصًال كند، يك عدهها خرافاتشان حاال خيلي شديد است، حداقل يك جوري در اين جهان كار ميعرض كردم بعضي

شكست هيچ راه ديگري نيست. بله، حاال پس از اينكه غزل  خرافه هستند كه جز بدبختي و جزت هستند و چنان در هپرو

 تمام شد من برايتان ابياتي از مثنوي خواهم خواند كه اگر اينها را زياد تكرار كنيد، 

الً يك چيزي هست، دهد و بنابراين اين خرافات هم بايد، ديديد كه مث مي هاي مختلف نشانموالنا اين خرافات را از جنبه

شود، كني يكجوري ديده ميآيي از اينجا نگاه ميشود، ميبيني يك جوري ديده ميگردي، از آن طرف مي مي هي دورش

كند. كند و اگر شما همه ابيات را بخوانيد، همه برنامه را گوش كنيد، موالنا شما را روشن ميموالنا از تمام جهات نگاه مي

  فهميد كه خرافه است. شويد در يكجايي، فورًا ميوقتي دچار خرافه مي

كند، شما ايد و او زندگي شما را ترسيم ميايد، به خدا زندهدر تعريف كلي يا اين لحظه شما حاضريد، يعني به حضور زنده

كنيد، ت مييا نه مقاوم ،دهيد زندگي زندگي شما را اداره كندتان صفر است، فقط اجازه ميتان صفر است، قضاوتمقاومت

كنيد و چيزهاي آفل در مركزتان است. شما حتماً دچار خرافات خواهيد شد. دچار خرافه شدن هم به علم قضاوت مي

كند ولي گارانتي نيست. آدمهايي هستند كه دكترا سواد دارند ولي در مركزشان خرافه است. كتاب خواندن كمك مي

  نجات بدهد.  خرافاتكند كه شما را از نمي

هويت بشود، دچار خرافه هويت بشود. همين كه همخواند همكسي ممكن است با چيزهايي كه در كتاب علمي مييك 

خندد. زند كه يك بچه به او مي مي بينيد آدمي كه سواد دكترا دارد، يك حرفهاييكنيد. يك دفعه ميشود. توجه ميمي

زنند كه آنها را يك اي ميكنند، حرفهاي حكيمانهنامه گوش ميسوادي وجود دارند كه به اين برهمين االن يك آدمهاي بي

تواند بزند. چرا؟ پاك شدن مركز به سواد نيست. سواد مال ذهن است. آنجور سواد. من دارد نمي اكسي كه سواد دكتر

اين حقيقت گويي خواني، ميكنم، خيلي خوب است. كتاب آدم بخواند خيلي خوب است. ولي وقتي ميسواد را محكوم نمي

  شوي.شود، گرفتار مياست، غير از اين نيست و عينك دل تو مي
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 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 طوطياِن فلكي جمله شِكَرخوار شوند

  در مقامي كه بخنديم بدان سان من و تو
توانيم مادي، ما مي حباب ها همين ما هستيم. گفتم ما مثل يك نقاط نوراني هستيم در يكطوطيان فلكي، بهترين طوطي

شكرخوار شويم، االن غمخوار هستيم، همه انسانها كه هشياري آسماني هستند، خدايي هستند و در همان يك فلك در 

هويت بشوند از اين جهان غم بخورند. وقتي كه من به جاي اينكه هم ،خوار خواهند شدچرخند، همه شاديآن آسمان مي

هويت گي بخنديم، نه اينكه خودمان را غلقلك بدهيم بخنديم، نه اينكه بخاطر اينكه همو تو بياييم به ايوان با ذوق زند

هايمان زياد شده بخنديم. نه كه بخاطر اينكه رقيب ما شكست خورده بخنديم، نه كه يكي را مسخره كنيم بخنديم. شدگي

كند بخنديم، در حاليكه خودمان هم در ينه كه به جايگاه محدوديت يكي نگاه كنيم، بگوييم اين ببين از ته چاه نگاه م

  هاي من ذهني است. ها نه، خندهمحدوديتيم. نه، اين خنده

شود گويد در كائنات پخش ميكنيم، اين شادي ميخنديم و شادي ميشويم و به صورت زندگي ميوقتي به زندگي زنده مي

ن آمدن، به حضور زنده شدن ما انسانها به اصطالح آثار بينيد كه به ايواكنند. پس ميو بيتهاي بعدي همين را تقويت مي

  شود. حاال اولين گيرنده اين بركات انسانهاي ديگر هستند. زيبا و نيك فراواني دارد كه در كائنات پخش مي

ييم تو پس شما مرتب بايد فضا را باز كنيد، بگذاريد خدا يا زندگي از طريق شما بركاتش را به كائنات بفرستيد. نياييد بگو

هر كسي در اين راه موفق شده كه روي ديگران اثر بگذارد، فضا  كند.ايراد داري، تو بلد نيستي، تنبيه كنيم، اينها كار نمي

كنيد كه در هيچكدام زندگي و خنده آنها بوده كه توانسته، توجه مي ندهرا باز كرده. به زندگي ارتعاش كرده، ارتعاشات ز

كند يا خداگونه است. يا كمك به كائنات مي ،كندا و غم و غصه و دردمند بودن كمك به انسان ميگويد عزاز اين ابيات نمي

سبب سبب دارند، آرامش بيهيچ عزايي خداگونه نيست. طوطيان فلكي انسانها هستند كه عالقه به شكر دارند، شادي بي

  خدايي دارند. 

كنيد. پس از اين ن را عوض كنند، كمااينكه شما ميشااه محدوديتتوانند جايگدهد كه انسانها زود مياين بيت نشان مي

اين نور خدايي است كه فعالً جاي نگاه كردنش گوييد هويت شدگي دارد، ميكند، همشما اگر يكي را ديديد كه بد فكر مي

 ،كردن و ردطجوشد، نه حس مخالفت و تنبيه كردن و جدايي و تان ميخيلي محدود است. پس حس دلسوزي و كمك

  كند. انسانها همه از جنس امتداد خدا هستند، فقط جاي نگاهشان با هم متفاوت است. كنيد چقدر فرق ميتوجه مي

كنيم. پس از ما كند. ماها هم از اين پايين به فراخور حال خودمان كه كجا هستيم از آنجا نگاه ميموالنا از ايوان نگاه مي

اند، كمك آنها به خرافات افتاده ،يا آنهايي كه خرافات دارند خيلي مقصرند؟ نهاي هم در خرافه هستيم. آيك عده

خوردي، االن كه صابون درآمده گويد حاال كه االن تا حاال صابون نبود، دستات كثيف بود غذا مياند، ولي مينداشته
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گوييم به مردم، اين چيزها را ما ميگويد وقتي موالنا مي ،شوددستهايت را بشور غذا بخور. حاال كه اين دانش پخش مي

  مردم بايد بشنوند و پاك كنند مركزشان را. 

 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 اين عجبتر كه من و تو به يكي كُنج اينجا

  هم در ين َدم به عراقيم و خراسان من و تو
مقام زنده شدن به بينهايت خدا شادي كنيم  گويد اگر ما بخنديم در آن مقام، يعني دراين هم ادامه بيت قبل است كه مي

و شادي يكي از آثار زنده شدن به خداست، خدا از جنس شادي است و آرامش است، خدا از جنس غم نيست، غم فقط 

خواست ما اين همه و خدا هم نمي .مختص من ذهني است. اين غم و غصه و درد هيچ ارزشي براي خدا ندارد. غم بيهوده

هويت شدن. اين همه حرص، طمع، ميل به قدرت و كنترل و حس عدم امنيت كه ما داريم به خاطر در هم روي كنيمزياده

تر اينست كه من و تو گويد عجبو مي .هويت شدگي است. الزم نبود كه اينقدر ما حرص داشته باشيمروي در همزياده

كنيم به زندگي، چون اينكه وقتي ما ارتعاش مي ممكن است اينجا باشيم، ولي در شرق و غرب عالم ارتعاش كنيم، براي

  رود. همه جا ميبه خدا همه جا هست، از طريق او 

تر كه من و تو به يكي كنج اينجا، من و تو در يك گوشه هستيم در اينجا، ولي در ايوان هستيم، وقتي در ايوان اين عجب

مثالً زلزله بشود، ارتعاشش به همه جا برود، از طريق اين  كنيم به زندگي، در عراق و خراسان اينها مثل اينكهارتعاش مي

  شبكه ارتباطي كه به وسيله خدا همه جا هست، در همه جا پخش بشود. بله، 

  

  

 *** پایان قسمت دوم ***
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  :اين بيت هم داشتيم قبالً

 ٨٠٦ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 هر كسي در عجبي و عجبِ من اينست

  آيد؟به ميان ميكاو نگنجد به ميان، چون 
اي، آن هشياري كه يعني خدا گويد هر كسي از يك چيزي متعجب است، ولي من از اين متعجب هستم آن باشندهبله مي

گنجد، چطوري در ما جا شده؟ چطوري پس از يك مدتي گنجد، چرا؟ بينهايتِ بينهايت كه در جسم نميكه در ميان نمي

شود. بينهايت در محدوديت ما به ذهن و هنوز در ذهن به خودش زنده مي ازد آيمي ،شويمهويت ميكه با ذهن ما هم

اين بينهايت كه در همه جا هست و  :گويدو االن مي .شود. چطوري است اين؟ من خيلي متعجب هستمخودش زنده مي

  عجيب است. رود. اين هم كنم، از طريق آن به همه جا ميهمه چيز از آن است، وقتي من به زندگي ارتعاش مي

گويد گذاريم. ميشنود. از طريق حرف است كه روي هم اثر ميزنم پهلوييم ميكنيم كه من فقط اينجا حرف ميما فكر مي

شود. گويد كائنات پخش ميشود. دارد مينه. وقتي در آن مقام به زندگي بخنديم، اين ارتعاش در تمام كائنات پخش مي

گويد پس ما بايد چكار كنيم؟ بايد هر چه بيشتر انسانها را ببريم به ايوان. همين كه مي ي.؟ بلگيرندآيا انسانهاي ديگر مي

كنند. هر چه ارتعاش قويتر، به اصطالح تحول عالم سريعتر و نجات روند و آنجا ارتعاش ميمن و تو. انسانها به ايوان مي

  كره زمين نزديكتر. 

كنيم يا نه؟ براي چي؟ براي اينكه پول بيشتري ر است خراب داريم ميما االن داريم اين كره زمين را كه مثل جواه

خورد؟ كاغذها به چه اگر اين كره زمين خراب بشود، پول به چه درد ما مي .خواهيم چكار كنيمدربياوريم. آخر پول را مي

بياورد، يك جاي زمين را دارد رود، بخاطر اينكه آنها را درميرد ميخورد؟ كسي ميلياردها دالر دارد فردا ميدرد ما مي

كند، اين يعني چي اصالً؟ پس ما بايد مرتب به زندگي ارتعاش كنيم تا انسانها بيايند به ايوان خرابكاري نكنند. خراب مي

هاي غيرمعقول ما، ميل به قدرت ما، حرص ما بخاطر اينست كه ما از ايوان به دور هستيم. اين همه گرفتاري ما، واكنش

  بينيم. ي است كه درست ميايوان جاي

كند، زمين به صورت نقطه ديده درست مثل اينكه يك فضانوري رفته خيلي دور، دورها، از زمين دور شده و دارد نگاه مي

اي هم وجود دارد كند كه اين كائنات را نگاه كن، ميلياردها كهكشان وجود دارد و توي اين يك نقطهشود، بعد فكر ميمي

و در زمين هم اين همه آدم وجود دارد و اين همه ساختمان و فالن. اين زمين مهم است ولي در  ،تكه اسمش زمين اس

بيند. يك چيزي دارم كند اينطوري ميو كسي كه از ايوان نگاه مي .عين حال هم مهم نيست در مقابل عظمت اين هستي

خواهند ما را به ه هر حال زير نفوذ چيزهايي كه ميكنم. بيا ندارم اين مهم نيست، مهم اين است كه من از ايوان نگاه مي

  گيرد. خودشان جذب كنند قرار نمي
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 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 به يكي نقش بر ين خاك و بر آن نقش دگر

  در بهشتِ ابدي و شكرستان من و تو
سم ما باشد روي خاك است. ولي يعني به يكي نقش كه همين صورت ماست. صورت ما و كاركردهاي ما در اين جهان كه ج

و  .يك نقش ديگري داريم كه حضور بينهايت ماست. اين حضور بينهايت ما در اين لحظه ابدي است كه بهشت ابدي است

اين بهشت ابدي يعني آگاهي از اين لحظه ابدي و زنده شدن به بينهايت خدا در عين حال شكرستان خدا هم هست. يعني 

مان، ولي با آن نقش بينهايت در بهشت ابدي اين لحظه و بينهايت خدا و روي خاك هستيم همه در حالي كه با اين صورت

  فضاي پر از آرامش و شادي او هستيم. كي؟ من و تو. 

شويم. حاال كنيم؟ گفت نه. از سر ذوق با هم جمع ميحس جدايي مي ،كنيمخرابكاري ميآيامان آنجا باشيم حاال اگر همه

توانيد به اجرا دربياوريد. بله؟ اول در توانيم به اجرا دربياوريم، شما در خانواده كه ميا در جهان نمياگر ما اين غزل ر

  توانيم اجرا كنيم. مي يك مساعي در خانوادهرخودمان، بعد هم با تش

عضي جاها يكي، ب، اجازه بدهيد در اين قسمت اين ابيات را بخوانم برايتان، ابيات مثنوي است، بعضي جاها سه تا، بوخ

ست كه شما زياد بخوانيد، تكرار كنيد و از دوستاني كه فقط غزل را ا بعضي جاها چند بيت، شرط يادگيري از اينها اين

كنيد، ولي خوانيد و حفظ ميها هم توجه كنند. خيلي ممنون كه شما غزل را زياد ميكنم به مثنويخوانند خواهش ميمي

  ها هم خيلي مهم است. مثنوي

 ٢٠٥٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  گشت عقلت صيدِ سحرِ سامِري                 پيش گاوي سَجده كردي از َخري
خواست به سرزمين موعود ببرد كه اين هم سمبليك است، يعني دانيد كه موسي وقتي قوم بني اسرائيل را از مصر ميمي

اي را از ذهن و از مصر ببرد به سرزمين موعود كه فضاي يكتايي است. پس مصر ذهن است، خواست يك عدهموسي مي

يي نيستند. به اين قوم گفته بود شما هيچي با خودتان سرزمين موعود هم فضاي يكتايي است. اينها مكان جغرافيا

هويت شدگي نبايد با خودش خواهد برود به فضاي يكتايي، همبرنداريد. منظورش اين بود كه اگر يك كسي از ذهن مي

يم و با آوربردارد. ولي اين قوم چون نگران بودند، گفتند حاال به موسي نگوييد، ما طال و جواهراتمان را با خودمان مي

  ها را داشتند.هويت شدگيم كرده بودند، يعني هميخودشان اين طالها را داشتند و قا

هايشان را گرفت، هويت شدگيبعد يك دفعه سامري پيدا شد. موسي رفته بود باالي كوه، طالهايشان را گرفت، يعني هم

هاي قبل صداي اين ي گاو و صدايش كه هفتهو ما به عنوان هشياري جلو .يك گاو درست كرد و اين گاو همان ذهن ماست

گويد تو هشياري هستي، خداييت هستي، چرا به گاو را يعني حرفهاي من ذهني را به نشيمنگاه خر تشبيه كرد. به ما مي
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ها سامري درست كرده، از خري، از نفهمي هويت شدگيآيي؟ پس به گاو سامري يعني من ذهني كه از همخودت نمي

  كني.عني خدا را رها كردي به گاو سامري كه ذهنت است سجده مي. ييسجده كرد

هويت شدگي جلوي بنابراين عقلت يعني آن خرد زندگيت صيد سحر سامري شده. سحر سامري همين گذاشتن عينك هم

م. بينيهويت شدگي زد. پس از آن، ما از طريق آن عينك ميهويت كرد و عينك همچشم دل ماست. سامري آمد ما را هم

 هويت شدگيشود. شما چند تا هماز طريق آن عينك ديدن سحر سامري است. اگر عينك را برداريد سحرش هم باطل مي

گوييد من اين عينك را داشتم اينطوري فهميد كه سحر سامري يعني چي؟ ميرا از جلوي چشم دلتان برداريد، مي

  ديدم. آن عينك را برداشتم.مي

خواهيم. به محض م يا همسرمان يا پدر و مادرمان ما را خوشبخت كند، براي همين چيزها را از او ميمثالً ما توقع داريم مرد

مان كه از جلوي چشم گوييم من هيچ چيزي از كسي توقع ندارم، اين عينك توقعرسد. ميمان به صفر مياينكه توقع

دهد به نيم. قبًال دشمن اين آدم بوديم كه اين را نميبيبينيم كه ما اصالً يك جور ديگر ميشود، يك دفعه ميبرداشته مي

گوييم نه اين دوست ماست. ما اين توقع را براي چي داشتيم؟ ديديم. االن اين عينك را برداشتيم، ميما، با اين عينك مي

عقل  ،بله مان زده، سحر او شديم. آيا عقل ما بيشتر از سحر سامري است؟پس ما بر حسب عينكهايي كه سامري به چشم

توانيم به خرد كل وصل شويم به شرطي كه اين عينكها دهد به ما به اندازه كافي. ما مي مي ما به اندازه عقل خداست. او

  گويد.گويد اگر اينكار را نكني خيلي خري. موالنا ميرا برداريم. مي

 ٢٠٥١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ل وافر و، عين ضَاللايْنت جه                          چشم دزديدي ز نور ذُواْلجَالل

الجالل يعني خدا، تو چشمت را از او دزديدي براي اينكه آن وخواست از چشم تو جهان را ببيند، ذگويد نور خدا ميمي

گويند بيني؟ به اين ميبيني. براي چي چشمت را دزديدي؟ چرا با نور او نميعينك را زدي. دائمًا از طريق اين عينكها مي

فتا بر اين جهل فراوان. چقدر تعجب آور است اين جهل و عين گمراهي. آيا در ما صادق است؟ شما به يا شگ ،جهل فراوان

  خودتان نگاه كنيد. 

 ٢٠٥٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  چون تو كان جهل را ُكشتن ِسزاست           شُه بر آن عقل و، گُزينش كه توراست

تواني با نور او گذاري، با فضاگشايي ميدر اين لحظه نور خدا را ميه يعني تف، تف بر آن عقل و توانايي انتخاب تو كه شُ 

و اگر تو با اين ديدت توي قبر من  ،بيني، واي بر آن عقل توكني، با عينك سامري ميبندي، مقاومت ميببيني، فضا را مي

كند، ما فضا را ببنديم و مقهور خواهد ما را با كن فيكون با دمش درمان ذهني بميري، واقعاً حقت است. اين لحظه خدا مي

  سحر سامري شويم، خيلي براي ما زشت است. 



 Program # 778                                                                       ۷۷۸برنامه مشاره 

  ٣٤صفحه: 

رمق بشويم، زندگي نكنيم، در هپروت برويم، با نور خدا نبينيم، انتخاب ما بوده ديگر. ولي اگر اين همه درد بكشيم و بي

مرتب اين ابيات عوض خواهد شد.  گويد تف بر اين انتخاب تو، چقدر انتخاب بدي است. تمام شد اين سه بيت.موالنا مي

خوانيم اينها را؟ كه شما به اين خرافات پريشان توجه كنيد. شما االن با آن سه بيت حتي فهميديد كه خرافات از چرا مي

زنيم، بينيم، حرف ميكه ما هر لحظه با عينكهاي سامري مي ،كجا آمده؟ منشا خرافات مغلوب سحر سامري شدن است

  گذرد.مان مياين فكرها از سر

بينيد اين من ذهني زندگي خودش را دارد، گفتم، اينها سرو صداي سر ما كه زندگي خودش را دارد. مي ،موالنا قبالً گفته

بافد، دوزد، ميحرفهاي خودش را دارد، اصالً مثل اينكه ما اصالً آدم نيستيم به عنوان هشياري. اين خودش براي خودش مي

نما يا گوييم، اينها مذهبيگذارد ما هم ميميما اينده شيطان است، يك چيزهايي به زبان زندگي خودش را دارد، نم

كنم گوييم من فكر مينما هستند. ادعا هم داريم ما، ولي كنترل اين فكر بعد از فكر را نداريم ما. يعني اينكه ما ميمعنوي

كند و ما مقهور او هستيم. خواهد از طريق ما فكر ميغلط است. اين فكر است كه زندگي خودش را دارد، هر جور دلش مي

   تقصير كي هست؟ تقصير او.

 ٢٨٢٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  قسمتِ خود را فزايد مرِد اَهل                         قسمتِ خود، خود بريدي تو ز جهل

وجود دارد، گيريد، خودت بريدي، از چي؟ از جهل خودت. يعني از بس در مركزت جهل يعني سهمي كه شما از خدا مي

داقل خواهد به شما تمامًا بركتش را بدهد و اين را به حهويت شدگي وجود دارد، درد وجود دارد، تو االن خدا ميهم

رساندي يا قطع كردي. ديگر قطع كردي. قسمت خود، سهميه خودت را خودت بريدي. ولي اگر آدم اهل بودي، قسمت 

اي نيستي، انساني آدم شايستهپس تو اهل نيستي، فزايد مرد اهل،  قسمت خود را كردي.خودت را هر روز اضافه مي

نيستي كه از نظر خدا قرار بود به ايوان برود. مرد اهل، مرد شايسته، در اينجا مرد نيست، انسان شايسته است، منظور از 

  .مرد انسان است، زن و مرد

ضاگشايي و تسليم، صبر و شكر و عذرخواهي زيادتر اش را با فكند؟ هر روز سهميهيك انسان شايسته و اليق چكار مي

شود يا نه؟ اگر گيريد، بيشتر ميگيريد، آرامش ميتان از خدا كه شادي ميكند. شما بايد ببينيد كه هر روز آيا سهميهمي

همان بافي. همه اينها يك جوري به شود، گفت مصرع اول را خوب نگاه كن. خودت داري ميميشود و كمتر بيشتر نمي

  شود.خرافات پريشان مربوط مي
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 ٢٩٠٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  تُو به تُو گَنده بود همچون پياز                 گر به كاوي كوششِ اهل َمجاز

بيند، با هويت شده با ذهن، به ذهن افتاده، با عينكهاي ذهني ميگويد اگر به كارهاي اهل مجاز، يعني كسي كه هممي

بيند، اگر به كارهاي اينها نگاه كني، به فكرهاي اينها نگاه كني، خواهي ديد كه مثل پياز هويت شدگي ميعينكهاي هم

اضافه شده مثل يك  هويت شدگي، درد، همهويت شدگي، درداليه به اليه گنده است، تو به تو يعني هي اليه به اليه، هم

  اه كنيم كه ما اهل مجاز هستيم. ماند. ما به خودمان نگاه كنيم. اوًال منصفانه به خودمان نگپياز مي

آيد، اين فكرها هم آيد، بعد از يك فكر، يك فكر ديگر ميش تو ذهن است. يك فكر مياهاهل مجاز يعني اهل ذهن. هم

هويت هستيم، توش هويت هست و اين فكرها وقتي هويت هست، به آيند، با اين فكرها هم ما همهمه پشت سر هم مي

كنيم با يك دردي همراه است، شود، پس بنابراين هر فكري ميشود، درد ايجاد مييجان ايجاد ميشود، هتن ما اعمال مي

  اگر خوب نگاه كنيد بكاويد خواهيد ديد. 

شود هويت شده پاره ميها اين رشته فكرهاي همگوييد من اهل مجازم يا نه بعضي موقع مي شما به خودتان نگاه كنيد. اوالً

شوم؟ آيا از آنور يك كنم، از جنس خدا ميكنم؟ آيا من اصًال فضا را باز ميستان را خدا را حس ميو من زمينه زندگي ب

 ؟دهد مي دهد به اصطالح دادِ َدِم من را مي دم من را .دهد مي آيد داد باغ و دم مرغانآيد؟ گفت آب حيات ميآبي مي

كند؟ آيا شده بعضي  مي ذرات وجود من تا حاال ارتعاش كرده ياخوانم؟ شادي اصيل زندگي در  مي من اصالً به آواز زندگي

  كند؟ بله،  مي يا هميشه يك چيزي من را نگران ؟من بي سبب شاد باشم آرام باشمها موقع

 ٢٩٠١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  صادقان را يك ز ديگر نغزتر                     هر يكي از يكدگر بي مغزتر

بينيد كه اين يك جوري است  مي كنيد اهل مجاز را مي يا شما نگاه .يكي بي مغزتر است ما يكي ازهاي مي گويد اين اليه

ي كه صادقند و به ناما كسا .كند نمي براي اينكه خرد زندگي در آنها كار ،آن يكي هم يك جوري است اينها مغز ندارند

 ،بيني كه اين از آن نغزتر است مي ،كني مي هزندگي وصل اند به زندگي زنده اند چه در يك نفر چه در آدمهاي مختلف نگا

اگر صادق باشد  ،زند مي زنيد بعد از حرف شما يكي ديگر حرف مي براي اينكه شما اآلن يك حرف .آن از اين نغزتر است

 كنيد؟ بعد آدمهاي مي توجه .گويد مي شيرين تري .گويد مي به زندگي وصل باشد زندگي از طريق او يك چيز نغزتري

شوند يعني امروزش از ديروز بدتر است براي اينكه هم هويت شدگي و دردش بيشتر  مي اهل مجاز هم روز به روز بدتر

  .شده است

هر چيزي را هم كه بوسيله اين ابيات  .نگاه كنيد و با آن ديد هم شما بايد به خودتان فقط .دهد مي اين ابيات به شما ديد 

دن در ديگران كه اشتباه است بايد در خودتان ببينيد كه من هم اين را دارم يا نه؟ آيا من پس از دي دبيني مي در ديگران
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 مي خردش را بيان ،هر لحظه زندگي از طريق من شاديش را ،پياز گنديده را در نظر بگيريد يا نه ،مثل پيازم تو به تو گنده

بپرسيد از  ،شود مي حالم روز به روز بهتر ،شوم مي و من روز به روز در بيان خرد زندگي و شيريني زندگي بهتر .كند

  .خودتان

 ٣١٠٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  در خرابي اهلِ دل، جِد مي كنند                        تعظيم مسجد مي كنند اَبلهان،
 ،منظور از مسجد .است مسجد فرم .اين هم نمادين است .كنند مي گويد به مسجد تعظيم مي ذهنيهاي ابلهان يعني من

رويد هنوز  مي شما وقتي ايوان .كند مي دل ما را پر ،شود مي خدا در دل ما ظاهر ،دل وجود دارددر ما فرم وجود دارد و

 توجه ،كنيم مي نقش ما مهم نيست اينكه كوچك هستيم بزرگ هستيم چي كار ،نقش و دو صورتگفت به دو .فرم داريد

كنيد يا اين  چه شما يك ساختماني را تعظيم .ه به خدا زنده هستكنيد آن چيزي كه مقدس است آن دل ماست ك مي

  .جسم مقدس نيست ،ساختمان را تعظيم كنيد

حاال ابلهان  ،در دل پيغمبران است ،در دل اولياست ،در دل موالناست ،اين در دلِ اهل دل است تنها مقدس خداست و

 ،ولي ابلهان افتادند به خرافات ،هر انسان ،تو و تو يعني هر من و من .نه ما هم گفتيم بايد برويم به ايوان ؟فقط آنها هستند

اما اگر  .شود نمي همچين چيزي ،يك ساختمان بخواهيد مركز شما را باز كند به خدا ازيك خرافه اين است كه شما بيايد 

 مي اينكه اآلن ما موالنا رامثل  ،انساني كه به زندگي زنده شده توجه كنيد به آموزش او توجه كنيدبه ارتعاش مركز يك

   .كنيم دچار خرافه نيستيمكنيم؟ داريم روي خودمان كار مي مي كارداريم چه .خوانيم

ولي  ،رويم قبر موالنا را بپرستيم نمي ما ،گوييم مركز موالنا دل موالنا بد بوده بعد برويم به ساختمان را بپرستيم نمي ما

 .كند مي خودش درست فقط بسنده كنيم برويم زيارت قبر موالنا بگوييم ،گذاريم كناردلش را بگذاريم كنار و دانشش را ب

 .اين خرافات پريشان است. نه اين ابلهي است ،دست زديم دورش گشتيم كار ما را درست كرد رفت ديگر تمام شد رفت

تواند ببيند  مي كه چشم كنند عوضش فرم و مسجد و ساختمان و هر چيزي مي پس در خراب كردن دِل اهلِ دل كوشش

 كنند مي تعظيم

 ٣١١٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  نيست مسجد جُز درونِ َسروران                   آن مجاز است، اين حقيقت اي خران

 مي ستايش ،پرستيد مي كنيد آن را مي شما در ذهنتان يك چيزي تجسم ،مي گويد آن از جنس ذهن است مجازي است

نه در  ،شود مي پس حقيقت در دل شما زنده ،دا كه همين اآلن زنده هست اين حقيقت استمركز زنده شده به خ .كنيد

در درون كساني است كه به زندگي زنده شده  ،پس مسجد واقعي درون سروران است ،بيرون توي يك ساختمان يا در فرم
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پس مسجد در بيرون  ،شود مسجد مي مركز ما ،به محض اينكه ما از جهان برگرديم در اين لحظه به او زنده بشويم .اند

  .گويد اگر تعظيم كني به آن مجازي است مي آن مسجد .نيست

خوانيد آن نماز هم موقعي كه حضور دارد خيلي  مي البته يك جاهايي هم هست به اسم مسجد كه شماها در آنجا نماز

 كنيم مراقبه مي نيد كه وقتي كه ما عبادتشما بايد ببي .تواند مجاز باشد مي موقعي كه حضور ندارد آن هم .خوب است

پر از جسم  ،پر از خرافه است ،حضور داريم يا نه دل ما بسته است ،اين دل ما خالي است و به خدا زنده است ،كنيم مي

ت كه خواند؟ مسئولّيت شماس مي خواند يا خدا نماز مي شيطان در درون ما نماز ؟خوانيم مي است و ما داريم به آنها نماز

شوند يك بيتي داشت  مي كنيم كه از زواياي مختلف خرافات چه جوري ديده مي راجع به اين صحبت ،اين را كشف كنيد

 :خوانم گفت كه مي در غزل آنهايي كه نشنيدند دوباره

 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 من و تو، جمع شويم از سرِ ذوق من و تو، بي

  ريشان من و توخوش و فارغ ز خرافاتِ پ
  .خوانيم مي كنيم اين ابيات مثنوي را داريم مي راجع به اين بيت داريم صحبت

 ٣٢٠٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  حكمتي بي فيضِ نورِ ذُوالْجَالل                             حكمتي كز طبع زايد وز خيال

حكمت فلسفي منطقي آيد اين همان از جنس  مي طبع يعني من ذهني بيرون ،مي گويد كه حكمتي كه از من ذهني

با آنها هم هويت  ،كسي كه فلسفه اش اين است كه مركزش را پر از جسم كند ،قبالً اين را خوانده ايد شما .مستهان هست

يك سري باورها و كارها را براي  ،و رسيدن به آنها يا نگه داري آنها را هم منطق خودش بداند ،بشود از آنها زندگي بخواهد

اين را بگويد  ،حوش آن هم هويت شدگيها و ابزارهاي فكري سازمان بدهد اش را حول وندگيز ،خودش ترتيب بدهد

آيد و از فكر  مي زندگي خواستن است اينها همه از من ذهنيفلسفه اش هم كه از چيزها هويت و خوشبختي و  ،منطق

   .بركت خداست اين حكمت بدون فيض و. يعني خيال

فيض نور ذوالجالل يعني شما اين لحظه بدون مقاومت  ،ذوالجالل يعني خدا ،نور ذوالجالل حكمتي بي فيض ،كنيد مي توجه

 .كند مي اين بركت دارد اين است كه زندگي شما را درست ،خرد خدايي بيايد اين فيض دارد ،اجازه بدهيد نور خدا بيايد

حاال  .هم هويت شده بياييم فيض بخواهيماي هحكمت از طبع يعني من ذهني و خيال و نه اينكه جلوي اين را بگيري و

   :گويد مي بيت بعدي
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 ٣٢٠٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  حكمتِ ديني َپرد فوقِ فَلك                                 حكمتِ دنيا فزايد ظنّ و شك

بارها گفتيم در  .كند مي گيري اين فقط فكر و شك را زياد مي عقلي كه از هم هويت شدگي با دنيا از مركزت حكمتي كه

ظَّن يعني فكر، هر موقع انسان با . يكي هم تقليد است .شك عكس يقين است ،يكي شك است :دو چيز مهم است ذهن

و اين خود  .هميشه در تقليد است ،دهد مي فكر هم هويت است و فكر را و هم هويت شدگي با آن را مركز خودش قرار

ما من ذهني داريم چون مركزمان از جنس خدا نيست تا زماني كه  .دارد مي هم هويت شدگي هم انسان را در شك نگه

حكمت دنيا فزايد ظّن  كنيم پس مي دانيم زنده شدن با خدا يعني چي همه اش تجسم زندگي نمي ،شناسيم نمي عين را

 آيد حكمت ديني مي كنيد از آنور مي شما فضا را باز ،آيد مي حكمت ديني، حكمت ديني حكمتي است كه از آنورشك، و 

  .بايد بيايد

خواهيد از دنيا آزاد بشويد  مي .پريد مي يعني اگر شما با حكمت ديني برويد به صورت هشياري فوق فلك ،پرد فوق فلك

 حكمت ديني به ما نشان .مقهور ديد يا سحر سامري نشويم ما .ديدتان عوض شود .حكمت ديني بيايد ،فضا را باز كنيد

به محض اينكه  .شما خواهيد ديد كه چجوري در گذشته غلط ديده ايد .كرده براي ما دهد كه سحر سامري چجوري كار مي

خواهيد ديد خودتان كه  ،اجازه بدهيد كن فكان كار كند و قانون قضا را بپذيريد فضا را در اطراف اتفاق اين لحظه باز كنيد

  .يدبين مي حتي االن چجوري بد ،چه اشتباهاتي كرده ايد و چجوري بد ديده ايد

توانيد برداريد كسي كه ديد خودش را خيلي جدي  نمي توانيد برداريد نبينيد مي وقتي شما عينك را ببينيد عينك را

در  اگر اينقدر جاهلي اين آدم گفت كه .گوييد مي گويد حق با من است و شما غلط مي گرفته و با آن هم هويت است و

فوق . رخواهي بميري ديگ مي خودت،را را، يعني برو در قبر ذهن بمير ديگنه اينكه بكشيم شم ،اين صورت سزاوار مردني

فلك هميشه در حال چرخش . اين جهاني روي شما اثر نگذارد شما به ثبات برسيدهاي فلك در اينجا جايي است كه حركت

   .پس يك ثبات بي نهايت همين فوق فلك است .است

 ٣٢٠٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  بر فزوده خويش بر پيشينيان                            ان زيرك آخِرزمانَزوْبَع

واقعا يك الگوي مخرب كه هر كسي بايد در خودش . من ذهني حيله گر زيرك است .زيركان ،زوبعان يعني حيله گران

گويد كه اين آخر زمان هم يعني در اين زمان از وقتي كه  مي .روباه صفتي من ذهني است .ببيند زيركي من ذهني است

من  .آخر زمان يعني االن موقع ظهور خداست در ما. زمان يعني گذشته و آينده ،به ذهن زمان به آخر رسيده مديمآما 

اين  .كسي كه حاضر است در اين لحظه به خدا زنده است .كند مي حضور در اين لحظه كار .كند مي ذهني در زمان كار

 ،افتد به گذشته و آينده مي جا كنده شود برود به ذهن،ولي آن كسي كه از اين .لحظه ابدي است هميشه اين لحظه است
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يعني زمان روانشناختي كه انسان برود يا در گذشته و در آينده زندگي كند تمام . از نظر موالنا و خدا االن آخر زمان است

 .يده نداردمن ذهني ديگر فا .يعني پايان عمر من ذهني است .انسان نبايد در گذشته و آينده زندگي كند .شده است

كنند  مي فكر ،گذارند كه خدا در انسان به خودش زنده بشود نمي ولي روباه صفتان زيرك من ذهني كه در اين آخر زمان

كنيم  مي فكر دانش كتابي امروز ما كه با آن هم هويتيم و متاسفانه. كه دانش فعلي شان از دانش پيشينيان بيشتر بوده

 ،فهميدند اين از زيركي من ذهني است نمي دانيم و آنها مي مثالً بهتر از فردوسي يا موالنا ،دانيم مي كه ما اين چيزها را

پس دوران زمان مجازي يا زمان  .خواهند زمان را ادامه بدهند مي هنوز در زمان هستندها اين .روباه صفتي من ذهني است

و  ،هني هم در گذشته و آينده زندگي كند به سر آمدهمن ذ ،من ذهني بسازد ،بسازد روان شناختي كه انسان برود ذهن

ولي روباه صفتان زيرك هنوز  .شود و به بي نهايت او كه در اين لحظه است مي االن دوراني است كه انسان به خدا زنده

ل موالنا اين پيشينيان مث .دارند كه دانش فعلي ما كه با آن هم هويتيم از دانش پيشينيان بيشتر بوده نمي دست از اين بر

   .را زدندها حرف

 ٣٢٠٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  فعلها و مكرها آموخته                             حيله آموزان، جِگرها سوخته
هم جگر خودشان ها اين .دهند مي حيله آموزان كساني هستند كه هم به خودشان حيله ياد دادند هم به ديگران حيله ياد

 ،دارند مي كساني هستند كه مردم را در ذهن نگهها اين. دهند مي حيله ياد را سوختند هم جگر كساني را كه به آنها

جهان را ها هم هويت بشويد از پشت عينك اينها گويد با اين مي و ،دهد مي را چيزي به آنها يادها هركسي كه انسان

ها دهيم يا نه؟ عينك مي راها يمان عينكآيا ما به بچه ها. كنند مي از جنس سامري هستند دارند سحرها اين ،ببينيد

  .دهيم مي بله ،جهانيهمين هم هويت شدگي با باورها هستند يا چيزهاي اين

و همين دانش سطحي هم هويت  .دهيم مي هم به ديگران يادايم و مكرهاي زشت را هم خودمان ياد گرفتهها ما اين فعل

درست است كه اين روزها در علم و اختراعات علمي خيلي ها سفانه انسانآره متا. دانيم مي شدگي خودمان را دانش

بينيد كه براي شناخت اوضاع و احوالمان به  مي ما االن. اما در دانش مربوط به انسان زياد پيش نرفتند .پيشرفت كردند

ها ولي با اين ،هم خيلي خوبندا هاين روان شناسي است اين ،به صرف اينكه اين جامعه شناسي است .موالنا احتياج داريم

  .شود كه ما آن دانشي كه از فضاي يكتايي يكدفعه جسته بيرون غافل بشويم مي هم هويت شدن سبب

دبستان دبيرستان و دانشگاه خوانديد هاي شناسيم، آيا شما اين چيزها را در كتاب مي االن با موالنا چقدر ما خودمان را

كند مثالً مسائل مربوط به  مي داند فكر مي داند فيزيك مي ي يك كسي كه يك كمي رياضياتول .تا حاال؟ نخوانديد كه
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 نمي ،تواند حل كند نمي حل كند،ها فيزيك و شيمي و اينهاي تواند با اين فرمول مي رابطه اش با همسرش هم ،بچه اش

   .ي توي بچه اش و همسرش ارتباط برقرار كردانسان از جنس زندگي است بايد به زندگي تبديل شد و با زندگ. شود

 ٣٦٧٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  زآن نمي يابي كه معني هشته يي                  تو به صورت رفته يي، گم گشته يي
در نتيجه در فكرها و دردهاي  .همه چي را به فكر درآورديم و با فكرش سر و كار داريم .بله در ذهن ما به صورت رفتيم

بنابراين  .مشغوليمها به صورتمان يابيم براي اينكه دائمًا در ذهن نمي ما زندگي را و خدا را براي اين .گم شديمها آن

شما قبل . كنار گذاشتيم اصالً ،معني را كه معني در اين لحظه فضا را باز كردن و زنده شدن به خود زندگيست و عين است

 د؟يوصل بشو يبه معن د؟يزنده بشو يو به زندگ ديرا باز كن فضا كه اصالً بايدكرديد  مي از اين برنامه و اين موالنا شما فكر

   د؟يوصل بشو يبه خرد زندگ د؟يبه خدا وصل بشو

است؟ اگر  هانيهم م،يدانش دار مييگويو م مياتيو با آنها هم هو ميكتاب خواند يكه تو ييزهايچ نيهم ديكرديفكر م اي

و  ،ميپريم گريفكر د كيفكر به  كياز  نقدريچرا ا م؟يشد مانيفكرهاْقهور و مغلوب پس ما مَ  نقدرياست چرا ا هانيهم

كجا  .غلط است نيا كنميكه من فكر م ميگويمن م نكهي. اكننديما را اداره م مانيفكرها م؟يرا ندار مانيكنترل فكرها

در  .كنميمن گردش خونم را اداره م م،كنيرا هضم م ميكه من غذا مييقدر غلط است كه بگو نيهم نيا كنم؟يمن فكر م

من، من به  يفكر باشم. تازه نه مِن ذهن يآقا ديمن را مغلوب كند، من با ديباشد، فكر نبا ينطوريا ديكه فكر نبا يحالت

  .يعنوان زندگ

  ٣٩٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  رب بِ يتقل ةقلم در پنج چون                روز و شب  ايخُفته از احوال دن

 يتو ند،يگويرا عارفان م هانيمثل قلم در دست خدا باشد؟ ا رود،يم وانيبه ا يوقت تواند،يكه انسان م ديدانستيم ماش

  . ندكتاب دانشگاه كه ننوشت

 ٨٣٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  جز مر آنها را كه از خود رسته اند                          چشم ها و گوش ها را بسته اند
و  ديااز جهان برنگشته ارانهياند. اگر شما هوشرسته شانيكه از منِ ذهن يي، مگر آنهاچشم وگوش دل ما بسته است پس

زنده  تانيو هنوز منِ ذهن د،ياتان برنداشتهتان و گوشچشم يرا از جلو هانكيع نيوا ديچشم و گوش و دلتان را باز نكرد

از شرّ  ديبرسد كه ما با ديبا يروز كي يعنيگوش دلتان پس بسته است.  وچشم  پس ديهست ينفوذ منِ ذهن ريهست و ز

صبر، شكر،  ،ييفضا گشا ،ييو كُن فَكان، با فضا گشا ييبا فضا گشا ني. و اميراحت بشو نجايكه خود است در ا يمنِ ذهن
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ز فضا را با خواهميعذر م بارهدو كنم،يفضا را باز م خواهم،يكه من دوباره رفتم ذهن، عذر م ،يصبر، شكر و عذر خواه

  .جا نيلحظه ا نيمن آمدم هم د،يجهان كش د،يدوباره ذهن من را كش كنم،يم

 نكيدوم را گذاشتم، برداشتم، ع نكيع كنم،يرا برداشتم، شكر م نكيع كيصبر كردم،  كنم،يشكر م شوم،يو موفق م

هر  يبرا ي. سامرمشديم تيهم هو يزده است، وقت نچشم م يرا سامر هانكيع نيا، چهارم نكيسوم را برداشتم، ع

 نيهم نيا كند،يگوساله كه دارد سروصدا م نيا د،يگوي. مشيهايشدگ تيگوساله درست كرده است، با هم هو كي يكس

  . ميخرد است و ما هم باور كرد يصدا

 ٨٣٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  جز محبت كه نشاند خشم را ؟                    جز عنايت كه گشايد چشم را ؟
توجه  كند؟يباز م يچشم دل ما را ك د،يآيم ييكه با فضا گشا يزديجز توجه ا د،يگوي. ممياقبال خوانده را اتياب نيا البته

باز كنند، ساختمانها  تواننديمردم نم يعني. شوديباز م يزديفقط چشم دل ما كه بسته است با توجه ا د،يگويم ديكن

از محبت، خشم انسانها را  رياست فقط. به غ ميهم با تسل يزديا تيعنا و .توانند باز كننديها نمباز كنند، مرده توانندينم

چالش ما شروع  نجاياز ا .ميخشم مردم را بنشان ميتوانينم هيو تنب ييكه با زورگو دينيبيبنشاند؟ پس م توانديم يك

و  ديبشو نيخشمگ ديهخوايشما م ند،يبيو غلط م كندينگاه م تيدارد، از آن محدود يبد گاهيجا يكس كي. شوديم

  . كنديكار نم د،يبزن

بدتر  ،ييگويزور م ،يزنيسخت است. م يليدر جوامع خ يبهبود جامعه و فرهنگ ساز نياست، ا يميچالش عظ كي

بزن، زور  ديگويم ديآيم طانيدوباره ش م؟يبكن ديپس چكار با .ديآيبدمان م م،يبكن ميتوانيمحبت هم كه نم .شوديم

 ديگوي. موالنا مديخشم را كم كن ديخواهي. شما مكنديتر منيرا خشمگ نيخشمگ يول نشاندي، بله موقتا مبگو، كه زور

خانواده  ياعضا يما حت كند،يكم م ديتهد ،را ديتهد ميكنيكم كند؟ ما فكر م توانديخشم را م يزياز محبت چه چ ريغ

 وانيرا از آن ا محبتمهر و  نيما هم ا د،يايب يزديرحمت ا د،يايب يزديا تيعنا دي. نه، فقط باميكنيم ديخودمان را هم تهد

  . نجايهمه دردها است، در ا ندهيتا خشم انسانها كمتر بشود، كمتر بشود. خشم نما ميبپراكن

 ٨٣٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  در جهان، َواللُه اَْعلَمْ بِالسَّداد                        جهد بي توفيق خود كس را مباد

 شود،يما دائما با شكست مواجه م يكوششها يعني ؟يچ يعنيكس نشود،  چيه بينص تيش بدون موفقكوش د،يگويم

و با قهر، چقدر قهر  ي. ما با لجبازميخشم را بنشان ميخواهيم يبا خشم منِ ذهن م،يكنيعمل م يما با خشم منِ ذهن چرا؟

و بدون  قيتوفيب يهمه كوششها نهايا ديگوي. موالنا مدكنيكار نم م،يببر شيكار را از پ ميخواهيم د،يتهد ؟متداول است
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را بدان، فقط خدا  نيا ديگوي. مكننديدور م وانيبروند، بدتر از ا وانيبه ا كنندينم قيآدمها را تشو نهاياست. و ا تيموفق

  داناتر است.  يو درست يهست كه به راست

 ديفضا را با شهيهم ديبه ما كه، ما با دهديداناتر است، نشان م يو درست ياستاَْعَلمْ ِبالسَّداد؛ كه فقط خداست كه به ر وَاللَّهُ 

است،  نيكه خشگ يفكر كن. انسان يكه االن چ ديدرست است، او به ما بگو يزياو بداند كه چه چ ميو بگذار ميباز كن

 شان،يخرافات پر ديگويموالنا م يكه وقت ديفهميم واشي واشيخدا باشد. شما االن  اريختدر ا توانديمقاومت دارد ، نم

  . شوديم دهيد يمختلف چه جور ياياز زوا شانيخرافات پر نيا

 ١٠٢٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  بهر بينش كرده اي تأويل ها                              چون ندارد جان تو قنديل ها
گشوده  يفضا ياريان هوشچراغ خدا را ندارد االن، اگر من به عنو يعني ل،يتو ، جان تو، قند ياريهوش يوقت د،يگويم

 يذهن هيو توج ريبه تفس ديصورت با نيام، در اندارم، بسته يمن بود، وقت اريچراغ ِخرَد خدا در اخت اي ليشده داشتم، قند

  : ميداشت ند؟يبيدرست م آن ايآ نم،يباشم، با آن ب يخودم متك يشخص

  ١١٤٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  الَْمنون بُيْ از رَ  ِمنيا يكل عقلِ                    نگه نگو رهيگاه چ يجزو عقلِ
 المنون،بياز ر منيا يول خورد،يها شكست مموقع يبعض شود،يجهان موفق م نيها در اموقع يمن بعض ليعقل تأو نيا

 ريو تفس ديخودتان باش يبه عقل مِن ذهن يشما فقط متك نكهيا يكيدو راه وجود دارد،  يعني. ستيحوادث ناگوار ن يعني

لحظه،  نيو چراغ حضور، در ا يكنار، فضا را باز كن ينه، آن را بگذار ،است كه نيراهش هم ا كيمحدود خودتان،  هيو توج

با  يكيدر  ،ينيبيشده م تيهم هو ينكهايع ،ينيبيم يسامر ينكهايبا ع يكي. در ينيبا آن بب ،تو باشد نشيب اريدر اخت

  بهتر است؟  يكيكدام  ،ينيبيچشم خدا م

جواب  چيما، ما مثال، من ه يشخص يِ ذهن ريو تفس هيتوج يعني ليما، تأو يهاليتأو نياز خرافات، هم يقسمت اي خرافات،

 ديبا نيا نديگويخودشان بدهند، م يغالب فكر يتو يجور كي خواهنديم، خواننديشعر موالنا را م هايليخ دهم،ينم

 كيما را منفجر كند. چطور ممكن است كه شما حرف بزرگان را آمده است فكر ش نينه، ا در فكر ما جا بشود. يجور كي

 نيآقا، ا ردندرا منحرف ك نيب اوخُ  د،ييبگو خورديو هر موقع هم نم يجور كيخودت، همه را هم  يرهايبا تفس يجور

   د؛يگوينم ينطوريموالنا ا .را موالنا نگفته است نينوشته است آنجا، ا يزيچ كيآمده  يكس كيرا 

گذاشته است آنجا ما را منحرف كند؛  يجور كيگفته است،  گريد يكيرا موالنا نگفته است،  نيه به ضرر ما است اهر جا ك

درست  ،دارم، نشود يكه من االن به عنوان منِ ذهن يزيآن چ ستبشود، در تيف ديبا يزي. چون هر چگرياست د ليتأو
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خرافات را بافتند: ما  يسر كي ده،يرسيعقلشان نم ناينيشياالن موالنا گفت، پ نيهم ده؛يرسيعقلشان نم ست،ين

  هر دو درست است.  ليو قِند ليرا ندارد، قَند ليجان ما آن قِند يول. مييگويم

 ١٠٢٤مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  دعوي ديدن خيال غَي بود                    كه غرض تسبيح ظاهر كي بود ؟
 يدعو ي. و هر كسيآر ست،ين يعبادت ظاهر اي حيغرض تسب ني. پس بنابرايگمراه يهر دو درست است به معن يو غَ يغِ

 ياست. اگر كس يگمراه اليخ نيا م،يكن يمعن ينطوريرا ا تيب نيا ،يادعا كند كه با ذهنش زنده است به  زندگ يعنيكند 

 چيهم ه ليأوو حضور با ت يبدون معن يزنده است و عبادت ظاهر يكه به زندگ دانديو نم ديگويزنده باشد، نم يبه زندگ

  : ميهم بخوان نيظاهر نبوده است. بله، ا حيهم تسب يندارد و غرض زندگ يادهيفا

 ١٢٩١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  گوش را بربند و، آن گه گوش دار                         هوش را بگذار و آن گَه هوش دار
هوشِ  يوقت ،ياندازيالن به كار مهوش كه ا نيو ا ندازيرا كنار بگذار، آن موقع هوشت را به كار ب يهوش مِن ذهن يعني

  : ميهوش هست نياست. ما در اصل ا يهوش زندگ نيكنار، ا يرا گذاشت يمنِ ذهن

  ٣٦١١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مكوش اوهيرا گم مكن،  شتنيخو               پوشهوش يو باق يتو آن هوش كه
كنار، اگر كنار  ميها را بگذارهوش پوش نياكه آمده، هوش پوش بوده است. حاال  هيبق ميهست يزديهمان هوش ا ما

آن موقع هوش  .شوديقطع م يهوش منِ ذهن ميبله، با تسل .شوديقطع م يهوش منِ ذهن ييبا فضا گشا نيكه ا م،يبگذار

 شود،يگوش باز م يكيگوش جانت، آن  ،يرا ببند نيببند، اگر ا ار يگوش مِن ذهن نيبده. ا صيبا آن تشخ ديآيم  يزندگ

  موقع بشنو.  آن

به ذهن، ذهن با هم  رونديم نهايهستند، بعد ا يحس ظاهر نهايا ند،يبيچشم م نيا شنود،يگوش م نيا ديدانيشما م

 نيا  ميگفت سازد،يم يزيچ كيخودش  يهاليو از تأو كنديم يرا قاط نهايا ديآيخودش م يقبل يباورها ها،يشدگ تيهو

. فكر ما كه اصال ناقص است، ستيدرست است؟ درست ن ديد نيآخر ا ند،يبيز كل را مآن هم به غلط، ا ،ياكهيت كيفقط 

 نقدريآن ذهن كه ا ميببر م،يشنويم م،ينيبيبد و خرافات باشد، تازه آن را هم كه م يليخ يزهايآن هم اگر بر اساس چ

. شود؟يم يما چ ديآن موقع آن د ند،يرا بب كهيت كيبِبُرَد  خواهديوضعش فقط م يخراب نيتازه با ا ،وضعش خراب است

  غلط باشد.  ديبا هاصيتشخ نيا م،يبده صيتشخ ميخواهيو م ميشنويم يوقت ،يو با گوش حس يپس ما با هوش منِ ذهن

 دي. فكر نكنديرينگ يجد يليخ د،ينده تياهم يليخ نخودتا صيشما به تشخ  نكهيا يبرا م؟يخوانيم يچ يرا برا هانيا

و؛  روديدرزش نم يمو از ال است و يعال يليخ گريد نهايا م،يدهيم صيو پس تشخ ميشنويو م مينيبيمما  يكه هر چ
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خر كرده است و  منگاهينش يبه سر و صدا هيما را موالنا تشب يو آواز منِ ذهن هاصيتشخ نيباشد ا ادتاني ٧٧٦در برنامه 

 گريمردم توجه نكردند، د م،يهم اگر داد صيحاال تشخ .مياصرار كن دينبا مياست، كه ما بفهم يحرف مهم يليخ نيا

 شنوند،يچرا مردم نم م،يدانيخوب م نقدريما كه ا ميينگو م،ينشو يعصبان م،يگم نشو م،يقهر نكن م،يرينگ يخودمان را جد

   .نه كنند،يعمل نم

 ١٢٩١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  ، آن گه گوش دارگوش را بربند و                 هوش را بگذار و آن گَه هوش دار
 ١٢٩٢مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  در بهاري تو، نديدستي تَموز                             ني نگويم، زآنكه خامي تو هنوز

 يدارد، با گوش حس يكه هنوز منِ ذهن ي. كسيتو خام هست نكهيا يبرا م،يگويرا نم قتيحق يعني م،يگوينه نم ديگويم

 اشوهيهنوز در بهار است و م رد،يگيم يآن را جد دهد،يم صيتشخ يشدگ تيبا عقل هم هو اش،ييبا عقل جز شنود،يم

. اگر يممكن است خام باش يحرفها را، اگر جوان هست نيشنود ايكه م يآن كس د،ياست، خام است. توجه كن دهينرس

  . يممكن است خام باش ،يكنيم يسركش ،يكنيم انيو طغ يكنيم زهيست

 يكه: ه ستين ينطورياست، ا ميمال ست،يسركش ن پَرد،ينرم است، نم كند،يم يياست كه فضا گشا يپخته و بالغ كس

خام  ياست، هر كس ياز خام انيو طغ يسركش و. فهمميمن فقط م فهمد،ينم نيا د،يگويآن غلط م د،يگويغلط م نيا

جوانان ممكن است كه خام  نيرا ببندد. مخصوصا ا يريادگيكند و راه  جاديدرد ا توانديم يدرد دارد. و خام ياست كل

  : ديگوي. مرنديبگ يجد يليآن را خ دهند،يانجام م يو انتخاب خودشان هم كه بر اساس هوش ذهن صيتشخ نيباشند و ا

  تو؛  يتو هنوز، در بهار يزآنكه خام م،ينگو ين

انگور است  اي اند،دهينوز نرسهنوز خامند، ه نهايهست، ا يهر چ ايگردو  ايبادام است  اياست  بيس كيبهار هنوز مثال  در

بتابد ما را پخته  يزديا ييروشنا ،يزديخَِرد ا م،يبا تسل د،يشد يعنيآفتاب تموز، وسط تابستان بخورد،  ديغوره هست، با

  . كندينم يسركش كند،ينم انيطغ دهد،يانسان پخته واكنش نشان نم كيبكند. 

مرتب تكرار  يكار مِن ذهن نياتفاقا ا رسد،يبه ما م ييهابيآس يمنته م،يكنيم يمتاسفانه سركش يما در خام ،يرآ

ما آن  كننديما را خُرد م ي. مسائل وقتميكنيم جاديخودمان مسئله ا يخودمان، برا يسركش انمان،ي. ما با طغشوديم

پخته  گرين دخام بودم، اال يليخ دم،يفهم گريمن د ،گريكمك كن د ايخدا مييگويم يفيدر ضع م،يشويم فيموقع ضع

است  نيهم يمنِ ذهن م،يكنيم انيدوباره طغ شود،يوضعمان خوب م يدوباره وقت ماند،يم يمنِ ذهن يشدم. متاسفانه وقت

  . ميكنيم يسركش گر،يد
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 م،يافتيم ييجا كي م،يشويم ضيمثال مر دينيبيم كدفعهي دن،يرا د اشجهيو نت ردنك يكردن و سركش انيبار طغ كي يول

 كدفعهيما است.  انيما است، طغ يو سركش يبه علت خام نيا افتد،يم ياتفاق بد كي م،يخوريشكست م نسيزيدر ب

  . ميندازيشده را ب تيهم هو يآن الگوها ميريبگ ادي ديمان باشد، بابس ديبه نظرم با گريد ديبا ميشد هيتنب

  

  ***قسمت سوم  انیپا***
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غزلمان  تيكه موالنا در ب شانيخرافات پر نيا ميتوان مي ايآ مينيفاتر مختلف، كه بباز د ميخوان مي ياز مثنو ياتياب ميدار

  بود: نيبه آن اشاره كرد كه آن ا

 ٢٢١٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 من و تو، جمع شويم از سرِ ذوق من و تو، بي

  خوش و فارغ ز خرافاتِ پريشان من و تو

. ميبشناس ميتوان مي ميكه دچار خرافات هست يه مركز ما را اشغال كرده، در حالرا ك شانيخرافات پر مينيبب ميخواه يم

خوانم به دفعات  مي تانيرا كه برا اتياب نيو اگر شما ا .كند مي خرافات نگاه نيعرض كردم موالنا از جهات مختلف به ا

  .ديندازينها را بو آ ديخرافات را بشناس ديتوان مي ماست، تيموفق ديكه تكرار كل د،يتكرار كن

 ٢٨٢٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  مي روند و، نيست غَوْثي، رحمتي                    تا ابد از ظلمتي در ظلمتي
از  اي ياز فكرها يشدگ تيهم هو نيمربوط به ا يدارند، براساس فكرها يشدگ تيكه در مركزشان هم هوهايي انسان

و از  ديبمان يپرند. و اگر شما در ذهن باق مي گريد يكيبه تار يكيارت كيپرند، از  مي گريد يصندوق اي يبه فكر يصندوق

 يدوتا صندوق است و زندگ نين دوتا فكر را كه روزن ماست، فاصله بيو فاصله ب ديبپر گريد يكيتار كيبه  يكيتار كي

 رد،يگ مي لحظه صورت نيدر اطراف اتفاق ا ييكار با فضاگشا نيا ميو گفت دينكن ييلحظه است شناسا نياست و از جنس ا

 يگريكس د دااز خ ريغ ادرسيفر ايغوث  نيو ا .به سراغ شما نخواهد آمد يرحمت چيو ه يادرسيفر چيصورت ه نيدر ا

آورد  مي شماست، رحمت هم آن ادرسيفر رويتواند كمك كند، آن هم از درون. پس آن ن مي به شما روين كي. فقط ستين

كار صورت  نيا ديبپر گريد يكيبه تار يكيتار كيو از  دياگر در ذهن باش يبخشد به ما. ول يم را آن ي. بركات زندگتانيبرا

  نخواهد گرفت.

 ٢٨٢٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  جمله ديدند و شما ناديده ايد ؟                            نام نيك و بَد مگر نشنيده ايد ؟

به حضور زنده بوده اند مثل  نهايبوده اند، پس ا نامكيآدمها ن يكه بعض ديا دهيانسانها نشناي : شما مگر در جهانديگو يم

كرده اند؟  كين يكارها نهايچرا ا ديپرس نمي داشته اند. شما ديشد يهم من ذهن نهايهم بدنام بوده اند اها يموالنا. بعض

بد ذهنشان استفاده  يرژفقط از ان نهايكردند ا دايكه نام بد پ ييشد؟ و چرا آنها يجار هابه فكر و عمل آن يچرا خرد زندگ

 شود، مي پخشدر كائنات  نيچه بد چه خوب، ا ميكن مي ارتعاش يما به زندگ يگفت كه وقت مي كه غزل نطوريكردند؟ و ا

شما  اي. آواناتينباتات، جمادات، ح زجملهاند، ا دهيتمام موجودات شن يعنياند  دهياند. همه شن دهيهمه شن ديگو مي

  !ديبشنو يعني د؟يا دهيبر را نشنخ نيا يذهنهاي من
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. رديم مي درد ريشود ز مي شود، فكرش خراب مي شود، بدنش خراب مي يدچار گرفتار يكيكه  ديكن نمي شما چرا سوال

 انينفر خودش را ب كيتواند از  مي يزندگ ايبدنش سالم است و  ،كند، فكرش سالم است مي يخوب يهم نه، زندگ يكي

جوابش  ديسوال را جواب بده نيا ست؟يفرقش چ تواند بكند. نمي يكار چيهم نه ه يكيآزاد كند مثل موالنا، را  ايدن ،كند

  كند. مي به شما كمك

 ٤٣١٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  زآنكه نبودشان گراني قوا                                     مر سفيهان را ربايد هر هوا

سه قلم جنس، هم  نيبا ا يو دردها. هركس يكيزيام فهستند: باورها، اجس زيشده با آن سه چ تيهمان هم هو هانيسف

 تيهم هو نيكه مربوط به ا يرونيهر هوا، هر كشش ب نياست. بنابرا هيسف نيا دش،يد نكيرا گذاشته ع نهايشده و ا تيهو

 نيو ا يتگپخ نيكه نپرند و نروند و ا يدار شهير گريبه عبارت د اي اقو يگران نهايكند. ا مي را از جا نهايهاست ا يشدگ

و امتحان  ديخودتان اعمال كن يشعر را رو نيا نكهيا يشود. پس برا مي دهيآدمها فورًا بلع نيتوجه ا حضور را ندارند.

  كه شما را بتواند ببلعد؟ رونيهست در ب يزيچ ايآ دينيبب د،يكن

شما را  رونياز ب يزيكه چ ديتهس اريهوش نقدريا د؟يدار يمعنو يقوا د؟يدار يروحان يقوا ينيسنگ اي يشما گران ايآ

 ديبه مركزتان و شروع كن ديايخواهم، آن فورا ب مي را من نيا دييبگو د،يجذبش بشو دينيب مي يزيچ كيندهد؟ تا  بيفر

به مركز من مرا جادو  دياياگر ب نيكه نه، ا ديده مي صيد، فورا تشخيدار يمعنو يدار شهينه ر ايآن،  يبه حركت سو

هم  نيمن فقط به ا ايمجهزم؟ آام يبه خرد زندگ ايدارم؟  يعقل جزئ هم؟يمن سف اياست؟ آ يسامر كي نيخواهد كرد، ا

. جوابش را هم به ديناز خودتان بك ديسواالت را شما با نيهم وصلم؟ ا يبه زندگ ايوصلم ام يمركز جسم ها،يشدگ تيهو

  .ديخودتان بده

 ٤٣١١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  كه ز بادِ كژ نيابد او حَذر                             لنگر آمد مردِ َشريكشتئي ب
 مي اش كار يبا من ذهن ست،يوصل ن يكه به خرد زندگ يانسان شرور، انسان ،انسان شر يعنيمرد بد، مرد شر،  ديگو يم

واند باد حمله ت مي ايباد كژ، باد كژ متاسفانه  نيتواند ساكن باشد، بنابرا نمي است كه لنگر ندارد.اي يآدم كشت نيكند. ا

توانند خودشان  نمي دزدد و آنها مي . بله؟ باد كژ آنها رارونياز ب يزيجذب چ ،جذبش ايباشد ها يشدگ تيكننده به هم هو

  . يرا در مقابل باد كژ حفظ كنند. آر

لحظه  نيدر ا يازه كافبه اندام لحظه لنگر انداخته نيمن در ا ايكه آ ميبپرسمان همه يعني د،يشما باز هم از خودتان بپرس

 كياست؟ تا  داريناپامن  يشاد نيروم به ذهن، ا مي پرم فورا مي من ديگو مي يزيچ كي يكي ،يبا مختصر باد ايساكنم؟ 

شوم،  مي نيدهم، خشمگ مي من واكنش نشان ،ديآ مي من بدم د،يآ مي كژ ديآ مي بدام يافتد و به نظرِ من ذهن مي اتفاق
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است  يمرد شر. مرد شر كس كندتواند حفظ  نمي پس خودش را در مقابل باد كژ ؟يكيترسم. كدام  مي شوم، مي نگران

  شده. حاال تيمركز هم هو. رديگ مي كه الهام از مركزش

 ٤٣١٢مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  لنگري دريوزه كن از عاقالن                         لنگرِ عقل ست عاقل را امان
تواند فضا  مي ايوصل است، به خرد كل وصل است، فضا در درونش گشوده شده  يخرد زندگكه به  يهركس نيبنابرا پس

 عاقل نجايعاقل است. در ا تيامن ياماِن عاقل است، فضا ،يلنگرِ عقِل زندگ نيكند، ا دايدست پ يزديرا باز كند به خرد ا

لنگري از موالنا يا بزرگان ديگر قرض كن، مثبت است، يعني خرد زندگي، اگر تو آن عقل را نداري در اينصورت برو يك 

دريوزه كن يعني بخواه، خوب ما اين عقل را از موالنا گرفتيم، به ما كمك كرده است، پس هر كسي كه آن لنگر را ندارد و 

ند، هر گوش بدهد، و اين شعرها را تكرار بكها تواند يك ريز از موالنا كمك بگيرد، به برنامه مي در اين لحظه ساكن نيست

شود، بعد اين شعرها او را به اصطالح در اين  مي كدام را صد بار، صد و پنجاه بار، بعد آرام بشود، ببيند اين معنا در او زنده

خواهد بگويد كه آيا  مي .كنند مي كنند، لنگرش را در اين لحظه كه به شادي ايزدي وصل است ساكن مي لحظه ساكن

برد به  مي توانيد بمانيد؟ يا بادهاي مخالف شما را دوباره مي ييد به اين لحظه، در اين لحظهآ مي شما از گذشته و آينده

  .كند به دردهايتان، امتحان كنيد مي گذشته و آينده و وصل

 ١٩٤٣مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  خاصه اين َگرِّ خبيِث ناپسند                    صد كس از گرگين همه گرگين شوند

خارد، بايد خاراند، يعني االن يك  مي مرض كچلي، نماد من ذهني است، براي اينكه من ذهني مرتب گرگين يعني مبتال به

گويد اين مرض ُمصري است، مثل مرض  مي ميرم، مي فكر كردم، لحظه بعد هم دوباره بايد يك فكر بكنم، اگر فكر نكنم

گيرند، از يك من ذهني، مرض من  مي مرض كچليكچلي است، هزاران نفر، صد يعني هزاران، ميليونها نفر از يك كچل 

گيرند، مخصوصا اين كچل يا اين من ذهنيِ بد ذاتِ ناخوشايند، براي اينكه ذات من ذهني خبيث است، و هيچ  مي ذهني

  .چيز آن خوشايند نيست

كند، اگر  مي سرايتگويد شما اگر با يك من ذهني بنشينيد، آن من ذهني اش به شما  مي گويد؟ مي كنيد چه مي توجه

گويند كه  مي ذهنيهاي ايم، بعضي منكند، اين را قبال هم ما ديده مي با يك آدم دردمند بنشينيد، درد او به شما سرايت

توانند روي  نمي ذهني ديگر در امان هستيم،هاي ما اينقدر قوي هستيم كه ما ديگر آسيب ناپذير هستيم، از دردها و من

زند، اين  مي گذارد، همين من ذهني دارد حرف نمي ذهني ديگران روي ما اثرهاي ، اگر كسي بگويد كه منما تاثير كنند

  .گذارند مي حرف هم شيطاني است، روي ما اثر
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و من  ،كند مي و اين مرض از يكي به ديگري سرايت ،خارد و مريض است مي پس فهميديم من ذهني مثل سري است كه 

هيچ كس نبايد بگويد من ذهني من اينقدر خوشگل است، هر  .ذاتش خراب است، و ناخوشايند استذهني خبيث است، 

نيست همچون چيزي، اگر به كارهايش نگاه كنيد، خواهيد  .شود، من خودم هم عاشقش هستم مي بيند عاشقش مي كسي

  زند، بله. مي ديد كه روزي چندين بار به شما ضرر

   ٥٥٠ تيم، بدفتر پنج ،يمثنو ،مولوي

  تنديم يمرگ يزنده سو نفسِ                      كنديم رونيز زنده مرده ب چون
كند، اين نفس ما كه مُردگي است، دائما كارهاي  مي چون خدا از خودش كه زندگي است و ما هستيم، مُردگي را بيرون

  .دانيد مي كند، كه به ما بگويد مرا نگاه ندار، اين بيت بسيار طاليي است كه همه شما مي خطرناك

 ١٩٤٤مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  آب دارد ابر راشومِ او بي                            گَرِّ كم عقلي مبادا گَبر را

نصيب كافر هم نشود، نصيب هيچ كس  ها،مي گويد اين مرض كچلي كم عقلي، يعني عقل جزئي، عقل هم هويت شدگي

دانيد من ذهني، همين االن شعرش را خواندم،  مي و، شمانشود، اين خيلي بد است، براي اينكه شُوم او، يعني بد شگوني ا

كند، براي اينكه واضح است، براي اينكه  مي افتد، بد شگوني او ابر كرَم ايزدي را بي آب مي بد شگون است، اتفاقات بد

ي مقاومت بصورت بارد، براي اينكه جلوي آن مقدار زياد نمي كنيم، ابرِ كرم ايزدي مي كنيم، مقاومت مي مرتب ستيزه

ايد از موالنا كه عقل جزئي ايمن از رَيُب المنون و اتفاقات بد نيست، هر كسي مرض عايق گذاشتيم ما، شما قبال ياد گرفته

 .كم عقلي دارد، بايد منتظر اتفاقات بد باشد

 ١٩٤٥مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  شهر شد ويرانه از بوميِّ او                                 نم نبارد ابر از شومي او
  .بارد، نه به فرد، نه به جمع نمي يعني ابر كرم ايزدي از بد شگوني يك چنين مرضي هيچ چيز

  ١٣٨٧ ةشمس، غزل شمار وانيد ،مولوي

  شتريخويمردم در او ب شتريب ياتيجا ح هر
   مييدايجان ش ديدر من نگر كز ش ايب يخواه

بينيد كه اينجا خيلي مردم خوشحالند و حس  مي رويد، مي اگويم، شهر ر مي رويد، جاهاي جغرافيايي دارم مي هرجا شما

بينيد، ويراني است و دعوا هست و  مي رويد مي كنند، بدانيد كه من ذهني در آنجا ضعيف است، هر جا مي خوشبختي

  .كميابي است و مردم ناراحت هستند، بدانيد كه من ذهني آنجا باالست، شوُم است
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 مي گويد كه از ايوان نگاه مي اينها را يك عارفي .دنشو مي ومي يعني بد شگوني او ويرانهشهر، مملكت، مجموعه، از ب

را كوچك بكنيم، بايد برويم به ايوان، پس مان آباد بشود بايد چكار بكنيم؟ بايد من مان،كند، پس ما اگر بخواهيم محيط

العات به گوش مردم چقدر مفيد است، اگر كسي اينها را و رساندن اين جور اطها بينيد كه پخش اين جور برنامه مي شما

بشنود، بدانيد كه عقل اش عقل من ذهني است و شُوم است، داشتن دردها در مركز، شوم است، نه تنها ضررش به خود 

 مي پخش بيند، درد را مي بيند، مردم را از جنس درد مي رسد، با ديدي كه او مردم را مي رسد، به آن ناحيه هم مي آدم

  .كند

 بينم، در نتيجه دردهاي شما را زياد مي كند، من از جنس درد هستم، شما را از جنس درد مي ناظر جنس منظور را تعيين

كنند كه از جنس جسم  مي كنيد به درد، به جسم، همه به هم كمك مي شويد، ارتعاش مي كنم، شما از جنس درد مي

  :گويد مي گويد، بله، از آن قسمت گذشتيم، مي رد، اينها را موالناگي مي بشوند، بد شگوني آنجا را

 ٢٢٦٤مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  تخم افگندن ُبَود در شوره خاك                         پند گفتن با جَهوِل خوابناك

هم هويت دانند، با باورها  مي پس ما بياييم به آدمهاي بسيار نادان كه گوش دلشان را بسته اند، و خودشان را عقل كل

كند، بله، بايد فضا  نمي كنند، پند بگوييم، اين شبيه اين است كه تخم را در شوره زار بكاريم، رشد مي شده اند، و مقاومت

دهد  مي شوند نشانب را باز كنيم، ارتعاش زندگي را بفرستيم، مركز انسانها را به ارتعاش در بياوريم، نرم بشوند، پند پذير

 ،اگر فرزندي داريد سركش است .توانيد عوض كنيد نمي ذهني راهاي من ،نصيحت كردن ،زور گفتن ،گفتن كه شما فقط با

كار سختي  .تواند خاموش كند نمي گويد غير از محبت خشم را چيز ديگري مي .بايد فضا را باز كنيد ،كند مي طغيان

  .كار سختي است ه،بل ؟است

 ٣٢٨٣مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  ِقشر پيوسته به مغزِ جان خوش است                       شرهايِ خشك را جا آتش استقِ
قشر  .خواهند سوختها را بايد سوزاند يعني اينها كه خشك شده اند و از مغز فاصله گرفته اند اينهايي پس پوسته

 تيزهوقتي س ،رسد ديگر نمي يعني چيزي از طرف زندگي، خشك نشان من ذهني است كه ذهنش خيلي خشك شده است

اما پوسته اگر به جان وصل باشد  .شود مي چهار ُبعد ما خشك ،شود نمي چيزي وارد چهار بُعدمان كنيم و از آن طرف مي

به فكر  ،از مغز مركز شما مرتب اين خيسي به جسم شما ،فضا باز كنيد ،يعني شما هميشه يك مقدار حداقل فضا باز كنيد

هر كسي  .تواند خشك باشد مي بنابراين ،با آبِ زندگي و اين خيس است ،شود مي ردبه جان شما وا ،به هيجانات شما ،شما

خشك  گيرد مي دانم خودش را جدي مي گويد من مي گيرد مي و خودش را باال كند مي ستيزه ،كند مي كه هميشه ستيزه

   .خواهد شد
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بگوييد آقا من قشر خشك  ،بخوانيد زياد ،شما اثر بگذارد تواند روي مي اين ابيات ،توانيم استفاده كنيم مي ما از بزرگان

 ؟فضا گشايي دارم ؟نرمش دارم ؟يا جان دارمام خشك شده، شود نمي چيزي واردم كه ،پوسته خشك هستم ،هستم

 زفضا را با، يا نه همين است كه تمام شد ،گويم حرف من بايد باشد مي زنم مي وقتي حرف؟. انعطاف دارم يا خشك هستم

  .بله .كنم مي نظرم را عوض ،دهم مي گوش .گويم شما هم حرف بزنيد مي ،انعطاف دارم ،كنم مي

 ٣٣٠٥مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  خفته اندر خواب، جوياي سراب                     جامه ُخفته خورد از جُوي، آب

ولي خودش خواب رفته است و  ،جامه اش خيس شده است ،گويد يك نفر كنار جوي آب خوابيده است مي زند مي تمثيل

 مي جوي از زير فكرهاي ما .انسان ؟تمثيل چه چيز است ،گذرد مي اگر بيدار بشود آب از آنجا ،در خواب دنبال آب است

ميريم. جامه خفته خورد از جوي  مي خيس نباشند ماها چون اگر اين .خيس است ،فكر ما ،جسم ما ،چهار ُبعد ما .گذرد

 مي فكر سراب را به ما نشان بنابراين ،آب زندگي ،گرديم مي خواب فكر فرو رفتيم و در فكرمان دنبال آبيعني ما به  ،آب

  .ميرد مي كنيم كه اگر آب زندگي وارد جسم من نشود كه جسم من نمي اما هيچ سوال ،دهد

 چه جوري اداره ؟كند مي ارد ادارهبدن من را چه كسي دهاي بقيه كاركرد ،دانم نمي ،گردش خون من را ،اين بدن من را 

 اين از كجا ،كنم مي حس آرامش ،كنم مي حس آزاديها بعضي موقع ،بله ؟شود مي فكرهاي من چه جوري توليد ،شود مي

جامه ما اين چهار ُبعد ما است  ،پرسيم اين جامه ما مي بوخُ  .ميريم مي نشت آب به ما وارد نشود ما ،اگر آن آب ؟آيد مي

 ولي خودمان به عنوان هشياري در فكرمان دنبال آب ،آب زندگي ،ميرد مي آب نباشد ،خورد مي اين آب .پوشيده ايم هك

ب من هم هشيارانه از وخُ  .خورد مي تَنِ ما ،خورد مي ب اين كهوگوييم خُ  مي ،اگر از خواب فكر بيدار بشويم .گرديم مي

  .آب زندگي بخورم

 ٣٣٠٦ارم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر چه

  زين تفكر راه را بر خويش بست                         دود كانجاي، بوي آب هستمي
از وقتي  .اين هم از سِحرِ سامري است .يعني مفهوم آب را فهميده است ،آيد مي رود به ذهنش كه بوي آب مي اين آدم

آب  ،اين آب زندگي رابنابر .ما هشياري جسمي پيدا كرديم ،جسم را گذاشتيم جلوي چشم هشياريهاي كه اين عينك

 ،رويم به ذهن مي .بنابراين دنبال مفهوم آب هستيم .كنيم مي به صورت جسم جستجو ،حيات را كه يك بي فرمي است

 .بيرون راهاي جسم ؟دهند مي فكرها چه چيز را نشان ،در فكرها ،بنابراين در اثر جستجوي آب در ذهن .دنبال بوي آب

از هر  مان،از بچه ،از همسرمانمان از پول .همين بال سر ما آمده است ديگر .آب زندگي دارند ،دكنيم آنها آب دارن مي فكر

   .ايماز اين تفكر راه را بر خودمان بسته .خواهيم مي آب .چيزي با آنها هم هويت هستيم
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 ٣٣٠٧مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  ور شدبر خيالي از حقي مهج                            زانكه آنجا گفت، زينجا دور شد

 ما از يك فكري به فكر ديگري سريع .از اين لحظه كه منشاء آب است دور شد ،دنبال اين چيزها بگردد وقتي رفت ذهن

آب همان جا زير  ،و ساكت باشيم ذهن را خاموش كنيم ،در حالي كه اگر نپريم دنبال آب بگرديم پريم كه در ذهن مي

 مي و .بينيم نمي خدا را ،پوشاند آب را مي زير اين فكرها كه .گرديم مي بالشدن ،رويم در خيال مي بنابراين .استها فكر

مان اين كار را همه .خواهد اين را بگويد مي .كند مي دور ،پرده ما را از آب زير پرده كه هم خدا است و هم آب است گوييم

كسي كه آب را در زير فكرهايش  ؟شوند يا نه مي اين فكرها ُخرافه ،پوشانيم مي ب وقتي كه روي آب راوخُ  .كنيم مي

   .البته كه هست ؟كند اين در خُرافه است يا نيست مي و در فكرهايش جستجو ،گذاشته است

 ٣١٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  گشته در سودايِ گنجي كنجكاو                 هر كسي شد بر خيالي ريشِ گاو
گوييم  مي ما كه ،براي اين كه همين االن گفتيم ديگر .فته استمي گويد هر كسي را يك خيال در ذهنش به مسخره گر

 ،آيد و ما با آن هم هويت هستيم مي فكر ما كه پشت سر هم .فكر ما را اسير كرده است .اين غلط است ،كنم مي من فكر

يك چيزي در بيرون  ،و اين خيالي .بنابر اين ما مسخره اش شده ايم ،كنترل خودش را روي ما دارد .زندگي خودش را دارد

خواهد داشت كنجكاو شده  ،دبه آن داها و به اين ترتيب در سوداي گنجي كه اين فكر .يا چند تا چيز در بيرون است .است

نيست كه اين فكرها مان به گنج خواهد رسيد ولي حاليها كنجكاو هستيم كه اين فكر .كنجكاوي مال ذهن است ،است

  .ما خود زندگي هستيم ،خره كردهما را به عنوان هشياري مس

 ٣٢٧مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  چون ز بيرون شد روش ها مختلف ؟                      آن خياالت ار نبد نامُؤتَلِف

چرا ناپيوسته و نا هماهنگ است  ،نا هماهنگ نبود ،گذرد اگر ناپيوسته نبود مي گويد آن خياالت ما كه در ذهن ما مي 

ما هاي روش .كند مي ايجاد اختالفها براي چه در بيرون اين .آيد مي از ذهن پريشان ما ،آيد نمي براي اين كه از زندگي

از فضاي پيوسته ها پس اين .مختلف هم هويت هستيم و باهم به دعوا بر خاسته ايمهاي شود و ما به اين روش مي مختلف

ولي چون ما در ايوان  .آمد مي مختلف زيبا به نظرهاي وشاتفاقا ر ،اگر ما در ايوان بوديم .آيد نمي و هماهنگ زندگي

 كار را مايه اختالف و جداييهاي روش ،اقدامهاي و روشها و روش ،هم هويت هستيم ،خودمان همهاي نيستيم با روش

   .دانيم مي
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 ٣٢٨مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  اندوردههر كسي رو جانبي آ                           اندكرده پنهان چو را جانقبلة 

 يكه قبله جان كه مركز خال يمردم در حال ديگويهستند. م قدرتمند مي بينيد اين ابيات بسيار ساده و در عين حال

اند كه كرده ييبه ناچار رو به سو نياند، بنابرافكرها پنهان كرده ريز هانيشان است، خدا است در مركزشان، چون اشده

. قبله جان پرنديم يبه فكر ياز فكر نيهم كنند؟يپنهان م ياند، چه جورپنهان كردهجان را چو  قبله .دهديفكر نشان م

به خدا رو كنند  نكهيا يبه جا كنند،يطرف رو مآن كشد،يدر سطح هر طرف كه فكر م ني. بنابراشوديفكرها پنهان م ريز

  :ديگويتمام شد. م تي. بله، آن بكننديرو م دهديكه فكر نشان م يجهت يبه سو

 ٨١١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  تحفه مي بر بهر هر ناديده را                                را پوسيده   كهنه و گنديده

 ميادهيچيو درد را دور هم پ يشدگ تيهم هو يهاهيال م،يهست دهيگند ازيمثل پ مينيبيكه اگر ما م دهديهشدار م تيب نيا

. ما مياصرار كن مانيهامخصوصا به بچه م،يكه ارتباط دار يكسان اب مان،يهابه دوست ديبه مركزمان، نبا ميارا گذاشته نيو ا

 اند،دهيناد هاني. اميرا به عنوان كادو بده دهيو گند دهيشده كهنه و پوس تيهم هو ياورهامان كه جوان است، ببچه دينبا

را كه االن  ياريهوش كيكه  انصاف است نيا ايآ د؟يها بدهبه آن ديخواهيم يشما چ ها،نيهستند ا ديجد يزيچ هانيا

مركز ما  نيكه ا مييايبه خودمان ب ديبا ييجا كي م؟يزيرا به سرش بر مانيدردها يدگيو تمام گند مياورياست، ما ب دهيرس

  و كهنه است، بله. دهيو گند دهيپوس

 ١٤٢٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  از ره مردان نديده غير صوف                          اي بسا زرّاق گول بي وقوف

من  كنند،يم لهيح كنند،يكه زرق م ييهاكه انسان دينيبيم اديبسا، شما زاي يعنياند. كننده داريتك به تك ب اتياب نيا

بزرگ  يهاانسان يعني كوكاران،يو از راه ن ستنديوصل ن يبه زندگ چيدارند، احمق هستند، بدون اطالع هستند، ه يذهن

 يرا دارند فقط، ول يرا دارند. لباس من ذهن يرونيب يلباس ظاهر يعني ،ندصوف را دار نيبه حضور زنده شده، فقط ا

  .. بلهدهنديو با حضور نشان م مانيبا ا يليخودشان را خ

 ميكنياگر ما زرق م اي. آديهست يخودتان در چه وضع ايو  ديرا معلم خودتان بكن يك ديكه شما با دهدينشان م تيب نيا

ما انصاف است كه  م،يستين يواقعا آگاه از زندگ م،يدرد دار ياديمقدار ز م،ياگم شده مانيكه در فكرها ميكنيو حس م

به ما  يهشدار است كه وقت هاني. اميريبگ ادياز او  م،يبا هم مثال موالنا بخوان دييايكه ب ميينه بگو اي م؟يبشو گرانيمعلم د

را  يدارشهيحرف زدن، ما آن ثبات و ر نياز ا ريكه غ ميانديما م م،يقبول نكن م،يستيكه ن ميدانياستاد، ما م نديگويم

  .ميمعلم بشو ميبار برو ريز دينبا م،يندار
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 ١٦٣٧مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  از براي طَْهر و بهر كَرْعرا                              آب دادي عام، اصل و فرع را
و هم به فرعش، هم اصلش كه  آن؟ هم به اصلش يبه چ ،يآب داد به همه يعنيخدا، بطور عموم، اي كه تو ديگويم

در  يكه زندگ ديگويكه هم بخورد، هم شستشو بدهد. پس دارد م .چهار بعد او است نياست و هم فرعش كه ا ياريهوش

 نيكه هم َطهر خودش را بشورد، ا اتيداده است، آب ح آبداده است؟  يبه همه داده است، چ يعنيلحظه بطور عام،  نيا

آرامش،  يبه اندازه كاف يعنيرا بشورد، هم بنوشد، هم خودش استفاده كند.  هايشدگ تيورا بشورد، هم ه شيهاچرك

چهار  كهفرع ما را هم  كند،يم اديگشوده شده را ز ي. اصل ما را، فضادهدياالن به شما م ييدر اثر فضاگشا يشاد نش،يب

  .كننديم دايخودشان را پ يها هم جابعد ما است، آن

 ١٦٣٨ر پنجم، بيت مولوي، مثنوي، دفت

  تو برين قانع شدي اي بُواْلفُضول                          تا ازينها پي بري سويِ اصول
به اصول، به  ميبرو بيترت نيتا به ا ميهم بنوش م،يكه خودمان را بشور دهديلحظه هم آب م نيخدا به ما در ا ديگويم

اصول  يو به سو ستياصل ما ن يمن ذهن نيا كه ميببر يتا پ م،يكن يبا قانون او زندگ م،يزنده بشو يبه زندگ ،يقانون زندگ

 نيهم ن،يتو بر ا زند،يكه ذهنت مرتب حرف م گواوهياي . اماميكن يزندگ ،يزندگبا قانون  ميزنده بشو يعني. اصول ميبرو

بخور، هم از آرامشش، هم خودت را شستشو كن، مركزت را  شيهم از شاد ر،ي. نشو، آب را بگياقانع شده يمن ذهن

  .ميكار را بكن نيهر كدام از ما است كه ا تيمسئول فه،يوظ ني. ايتوانيكن، تو م شستشو

 ١٩٨١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  نامه خود خواند اندر حَقَّ يار                           بدگُمان باشد هميشه زشت كار

كار كه آدم زشت نيكار است. ازشت نيشده، بنابرا تيمركز هم هو د،يآيعملش از مركزش م زهيكه انگ يهر كس ديگويم

از من  شيبدفكر هم هست حتما، چون فكرها يعني .بدگمان هم هست زديريبه عملش م يمن ذهن يعقليبد و ب يانرژ

خدا باشد. ذهنش  توانديم ،باشد يرونيدوست ب توانديم اري. خوانديم ارينامه ذهنش را در حق  نيبنابرا .ديآيم شيذهن

با مركز زنده  ديآينم يعنياست.  نيمنظورش ا د،يرا بگو نيا ديمن با اري اي .ديگويم يطورنيخدا ا ديگويم خوانديرا م

با گمان بدش، نامه  كند،يكار زشت م ماند،يم نييپا نينگاه كند، در هم وانيبه مركز زنده شده او در ا يشده به زندگ

  در حق مردم و در حق خدا. خواند،يرا م لشيتاو خواند،يم را ذهنش

 ١٩٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  اندانبيا را ساحر و كژ خوانده                    اندآن َخسان كه در كژي ها مانده

 كننديكه فكر م يطوراند كه آنفكر كرده هانياند، اذهن مانده يكه در كژ يذهن يهامن يعنيها، آن پست گان،يفروما آن

 ليبا ذهنمان تاو يجور كي ميبزرگان را نتوان يهااند. ما اگر گفتههمه ساحر و كژ بوده غمبرانيپ شان،يبر اساس من ذهن
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 ميكنيما فكر م يعني ان،ينياست. امروز هم موالنا گفت، پس دهيرسيعقلشان نم هانياند، ااشتباه كرده مييگويم ،ميكن

  است. دهيرسياند، بلد نبودند، عقلشان نماشتباه كرده انينيشيكه پ

 ٣٥١٩ر پنجم، بيت مولوي، مثنوي، دفت

  كمترست از عقل و فهم كودكان             مغز او خشك ست و، عقلش اين زمان
دارند و درد دارند مغزشان  يكه پنجاه شصت سالشان است بدانند اگر من ذهن ييهاخوب است كه آدم يليهم خ تيب نيا

وصل باشند.  يزندگبه  تواننديخشك است و عقلشان هم خشك است و عقلشان از كودكان كمتر است. كودكان م

مان باال است، سن م،يدار يكه من ذهن ستين نيا بهارزش ما  م،ياست كه چقدر وصل هست نيكه ارزش ما به ا دينيبيم

 نجايا را خواندم، تيب نيساده است. ا اتياب نيعقل ما ممكن است كمتر از كودك باشد. گفتم ا م،يقدرت دار م،ينفوذ دار

  هم آمده است:

 ٧٩٦، دفتر ششم، بيت مولوي، مثنوي

  زآنكه بد مرگي است اين خواب گران                 پس عزا بر خود كنيد اي خفتگان

 يزندگ رند،يميها مآدم ميكنيكه فكر م ميذهن دار تيكه ما در محدود يبيو غر بيتوهم عج نيمربوط است به ا تيب نيا

كه در خواب ذهن  يكساناي ديعزا بر خود كن :ديگوي. موالنا مميريگيو عزا م ميكنيم هيها گرآن يو ما برا رديميم

در  ديد تياز محدود ني. اميريگيسرمان، عزا م يتو ميزنيكه م ميستناپخته ه نقدريا رديميم يكس يو وقت .هستند

  دادم. حيرا اول برنامه كامال توض نيذهن است، ا

 ٩٩٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  نين جوهر به خس بفروختندتا چ              ديده هاشان را به سحري دوختند

 نكيرا بصورت ع هايشدگ تيآن هم هو م،يشد تيجهان، هم هو نيبه ا ميآمد ياريكه ما بصورت هوش يموقع پس

 مانكه ما خود مانياريهوش دهيو آن سحر ما بود، د ميكرد دايپ يجسم ياريهوش ديچشمان ما، ما د يگذاشتند جلو

 ميكه مفاه ارزشيب زيچ كيك برگ كاه، به يرا به  يجوهر زندگ كهيبطور ،بسته شد م،يندار يما زندگ م،يهست يزندگ

او را، زنده شدن به  تينهايرا، زنده شدن به ب يرا، زنده شدن به زندگ يرا، خود زندگ ي. جوهر زندگمياست فروخت يذهن

  را پوشانده است.  يزندگ نيكه هم يبه همان پرده پندار ؟يبه چ .مياو را فروخت تيابد

از  يترس، حسادت، رنجش، توقع زندگ ،ياز نگران ريغ دهد؟يبه ما م يايچه زندگ رد؟دا يپرده پندار چه ارزش نير اآخ

 يچ هانياز ا ريغم و غصه، غ ،يحوصلگيب ،ييحس تنها ،ييگذشته، احساس گناه، حس جدا يهاخبط يادآوري گران،يد

است،  يزندگ تينهاياست، ب يگزند ياست، شاد يكه آرامش زندگ يو جوهر زندگ ميرا ما گرفت هانيبه ما كه ا دهديم



 Program # 778                                                                       ۷۷۸برنامه مشاره 

  ٥٦صفحه: 

 نيا م،يخدا و جهان هست نيواسطه ب م،يكن ليجهان را تبد ميااست كه ما آمده يوانيا هانياست، باالتر از ا يثبات زندگ

  چشمانمان بسته شده باشد؟ يجلو دي. چقدر باميمقام را از دست داد

 ١٠١٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  منگر اي مردود نفرين ابد                         در همه ز آيينهء كَژ ساز خَود
 نيدهنده خودت نگاه نكن و بدان كه اكژ نشان نهييهستند با آ يهم به خدا هم به مردم، كه از جنس زندگ نيبنابرا پس

 نياست، نفر مردود است، از نظر خدا مردود نهيآ نيدر ذهن، ا هايشدگ تيهم هو ديد يعنيذهن،  يعنيكژساز،  نهييآ

خدا  نيشده است، نفر نيخواب نفر نيبشود. ا داريخواب ب نياز ا ديانسان با يعنيشده است،  نيشده است و تا ابد نفر

 كي م،ياكرده كارياز كار ب م،ياخدا را معطل كرده ميبگو يطورني. اصال ما، افتديالمَنون اتفاق ب بيرَ ديبا آن است. با مايدا

  . ميهست ولذهن، مشغ يتو ميرفت طورنيكه ازش استفاده كند، ما هم يعال رايبس دهيآفر يموجود

در  اتيجور اب نيدارد. ا يو چه آثار و عواقب ميستيما ن يمن ذهن نيكه ا ميهم بفهمان ايبه دن ميرا بفهم هانيا ديما با

 يرا به قدر كاف اتياب نيا اكه شم كنميموضوع را نشان بدهند. من فكر م يواضح نيكه به ا ستين يخارج يهازبان

كژ نشان  نهيآ ني. اديكژساز را نگه دار نهيآ ني. محال بود كه اديمحال بود كه در خواب بمان ديخواندياگر م د،يخوانينم

 يها را از جنس مردگهستند كه آن يو مردم كه از جنس زندگ يو كژ نشان دادن خدا و زندگ ينيكژب نيو ا .دهديم

  غلط است.  نيبد است، ا نيا م،ينيبيم يان را هم مردگخودم م،ينيبيم

كه  نهيآ نيكه ا ديدانستيتا حاال شما م ست؟يما، ن ياست برا نيسنگ يليخ هانيابد، ا نِيمردودِ نفراي :دينياصطالح را بب

 كنديرا كژ م زيمه چه يعنيكژساز است؟ كژساز  نهيآ ينما باشد، ولجهان نهيآ توانستيجهان را به شما، م دهدينشان م

 ييهاقسمت دهد،يباشد كه بزرگ نشان م ييهاتكه تكه، قسمت يكن ستدر نهيآ كي نكهي. مثل ادهديبه شما نشان م

 يُخوب چه جور د،يخودتان را نگاه كن ديستيبا شيجلو د،يرا تكه تكه بهم بچسبان هانيا يه دهد،يكوچك نشان م

  .دهديم نشان يطورو همه را همان د؟ينيبيم

 ١٧٠٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  چند افسانه بخواهي آزمود؟                       اي فسانه گشته و محو از وجود

افسانه  نيا گر،يد يندار ،يااست، محو شده يكه حضور است، از جنس زندگ يو از وجود اصل ياكه افسانه شده يكس يا

  .دهديكه جواب نم ينيبيم ؟يكن شيآزما يخواهيخواب را، چقدر م نيهپروت را، ا نيرا، ا

 ١٧١٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  بر لب گور خراب خويش ايست                  تر از تو هيچ افسانه نيستخَندُمين
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است. آن داستان را  ينماد من ذهن نيرا بدزدد و ا يزندگ تواندينم ياز من كس :گفتياز آن داستان تركمن بود كه م نيا

هست كه پارچه را از صاحب  اطيخ اي يدرز كي نجاينشسته بودند گفتند ا ياخانهقهوهمثال  كي يباشد تو ادتانياگر 

و شرط بستند، اسبش را شرط بستند. اسبش  .بدزدد توانديكه از من نم گفتو  دي. خالصه او آنجا بود و شندزدديپارچه م

 هايشدگ تيهم هو قيروزگار از طر روزگار. اطيخ شيبود. بعد برد پ شيزندگ نياش هماسب حضورش بود، پارچه نيهم

. هايك گفتن به قول امروزوج يعني فه،يشروع كرد به لط اطيخ نياو و ا شي. رفت پدزدديآدم را م يزندگ هادنيو بد د

پارچه  شد،يكه بسته م ي. موقعشديبسته م شيهاچشم ديخنديم يهم كوچك بود وقت شيهاتركمن كه چشم نيبعد ا

  . ديدزديم اطيرا خ

 دينيبي. مكنديسوءاستفاده م هانيوسط و از ا پرديما م يو من ذهن كنديم جاديا يخوب يهاتيوضع يابتدا زندگ يعني

من  هانياز همه ا شود،يم ادتريعلم ما ز شود،يم ادتريپول ما ز شود،يم تريتن ما قو م،يشويكه ما شكوفا م نيكه هم

: بازهم گفتي. بعد تركمن مدزدديم بيترت نيرا و به ا هانيا كنديش و غصب مبه نفع خود كنديسوءاستفاده م يذهن

 گريد ميبگو شتريبه او گفت كه اگر ب اطيخ شد،يبسته م شيهاچشم د،يخنديقاه قاه م د،يخنديم يبگو، بازهم بگو؛ ه

 مياصال جا ندار گريده است كه دش دهيما دزد يزندگ نيا نقدريا يعني ؟يچ يعنيتنگ خواهد شد.  يليلباس به تو خ نيا

 ديگويم ديآياست و بعد به زبان م دهيروزگار دزد نيرا هم نيتنگ تنگ است. ا م،يادهيكه االن پوش يلباس نيا يتو گر،يد

در  ،يدرست كرد يدار است، تو گورخنده يليحال تو خ يمن، ول يهاكوبه ج يخنديتو م ست،يدارتر از تو نكه خنده

  سرت آمده است. يينگاه كن كه چه بال ست،يپاشو بر لب گورت با ،يآنجا مُرد

 ١٧١١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  چند جويي الغ و دستان فلك                   اي فرو رفته به گورِ جهل و شك
ه و شك او ك يذهن من يكار. ما در گور جهل، ندانميعنيدر آنجا  يامرده ،ياقبر جهل و شك افتاده ايكه به گور  يكس يا

تو؟ بلند شو. الغ و دستان فلك  يهست ي. چقدر دنبال مسخره بازميااز جنس ذهن است، فرورفته ست،ين نيقياز جنس 

  ؟يبخور يخواهيرا، روزگار را چقدر م

 ١٧١٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  كه نه عقلت ماند بر قانون نه جان                جهان اينتا بكي نوشي تو عشوة 

مانده است و نه  تيبرا يكه االن نه عقل ؟يبخور يخواهيچقدر م هايشدگ تيهم هو نيا لهيسجهان را بو نيا بيفر تو

با قانون  يخواهيم ياست، تو ك يقانون، قانون زندگ نجايشده است، ا يشده، عقلت هم كه عقل جزو رمقي. جانت بيجان

 يندار يرمق گريتو كه د ؟يبشو يظه، زندگلح نيبه ا ييايب يخواهيم يتو ك ؟يكن يبا اصول زندگ ،يكن يزندگ ،يزندگ
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روشن  يتا معن ديبخوان ديرا با هاتيب نيعرض كردم ا ؟يذهنت را بخور بيفر ،يجهان را بخور نيا بيفر يخواهيم يتا ك

  :ديگويبشود. م

 ٢٠٧١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  كي بگرداند ز خاك اين سرا؟                   تُرَّهات چون تو ابليسي مرا
 يزيجلوه دادن چ بايمختلفش، با اتفاقاتش، با ز يهابا روش سيگفتم ابل يكه وقت دييبه خودتان بگو ديتوانيا مر نيا شما

 يتو يهاييگواوهي نيكه ا دييبگو ديتوانيها در مقابل شما، مجنس آن اي ها،يشدگ تيلم كردن هم هوعبا  رون،يدر ب

 شيريگجهيموالنا نت يول ،يابوالحسن خرقان خياست مربوط به ش ياقصه نيا خدا، يسرااز خاك  ايراه و  نيمن را از ا س،يابل

برنخواهند  ييكتاي يراه و خاك سرا نيمن را از ا گر،يد يمن ذهن يهاييگواوهي م،يمن ذهن ييگواوهي :كه رديگيرا م نيا  را

  .گريكنم ديذهنم گوش نم يهابه حرف يعني. گردميراه برنم نيگرداند، من از ا

 ٢٩٩٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  چو فرخي بر هوا جويي سبيلهم                        چون نهد در تو صفات جبرئيل

ما  اي. آميتا بپر ميكنيبه هوا نگاه م مايكه دا ميشويم ياما مثل جوجه گذارديم يليخدا در ما صفات جبرئ يوقت ديگويم

از  ميفضا را باز كن يعني. ليجبرئ ديگويم نجايذارد؟ در اخدا در ما صفات خوب بگ م،يكن ييكه فضاگشا ميدار يارياخت

خدا در ما زنده كند با  ميصفات را بگذار نياگر ا ديگويگشوده بشود. م شود،مرتب فضا گشوده ب م،يجنس خودمان بشو

  .ميكه منتظر پرواز هست ميهست ياكُن فَكان، ما مثل جوجه

 ٢٩٩٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  از زمين بيگانه عاشق بر سما                         اده ديده در هوامنتظر بنه

است و عاشق  گانهيب نياز زم هايشدگ تيما، چشمش را باز كرده است به هوا و از فرم، از هم هو يعنيجوجه،  نيا ديگويم

  ا.مجدد ميبشو تييكه از جنس خدا ميمرتب، لحظه به لحظه فضا را باز كن ديپرواز به آسمان است، درست است؟ پس ما با

 ٢٩٩٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  صد پرت گر هست، بر آخر پري                            چون نهد در تو صفتهاي خري

اگر صد پر  ،يشدگ تيهم هو ،يمن ذهن نيهم يعني يرا بگذارد، خر يخر يهاخدا در ما صفت م،ياگر ما غفلت كن يول

 نيا گريواضح است د گري. دديپر ميخواه جهان نيهستند، آخر سر به آخُِر ا يذهن يپرها هانيكه ا ميهم داشته باش

  جمالت.

 ٣٠٠٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  خواراز خبيثي شد زبون موش                    از پي صورت نيامد موش خوار
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خوار شده است. است كه زبون موش شايثيو خب يبلكه از بدجنس ست،يموش اگر خوار است بخاطر صورتش ن ديگويم

دارند را به موش  يكه من ذهن ييهاها را به اصطالح آنكه، انسان ستيها نصورت انسانبخاطر  ديگويم د؟يكنيتوجه م

مان، بخاطر خوار است، بخاطر تن كه موش ستياست. بخاطر صورتش ن يموذ گر،يچون زرنگ است موش د كنديم هيتشب

  بله. م،ياجهان شده نيپست ا م،ياجهان شده نيكه در مركزمان است زبون ا يبخاطر خباثت ست،يفكرمان ن

 ٢٣٦٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  جان نادانان به رنج ارزاني است                        اين مثل اندر زمانه جاني است

بدهد كه جان چه  صيدارد كه انسان نگاه كند و تشخ ياتيح تيمثل، در زمان ما واقعا اهم نياطالعات، ا نيا ديگويم

شده  تيهم هو شتريكه ب يدارد؟ آن كس اديدرد ز يچه كس د،يا نگاه كنفقط نادانان. شم سوزد؟يدر درد و رنج م يكس

  .ميفهميما م يزينگاه چ نيتر است. از ااست، آن كس نادان

 ٣٣٨٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  رهنمايي جستن از شمع و ذبال                            با حضور آفتاب با كمال

 ميخواهيم لهيو از شمع و فت ميرا روشن كرد يشمع من ذهن مياروز باشد، ما آمده توانديو م تابديم يكه آفتاب زندگ االن

و  مينيبيم يطورنياست كه ا مانيذهن تيكه بخاطر موقع ميداني. ما متابديم شهيآفتاب هم مي. گفتميريبگ ييروشنا

روز باشد. از  توانديما م يبرا يعنيما هستند و االن روز است،  نكيع هايشدگ تيهم هو نيهم نكهيا يچرا، برا ميدانيم

شمع روشن  ديايب يكيآفتاب بتابد  گر،يد كنديم ليساده است، بله و تمث قدرنيشدن از خواب ذهن ا دارينظر موالنا ب

كه االن خرد  يچرا آفتاب زندگ ؟يكنيم هبه نور شمع توج ،يااست، ُخوب چرا نور آفتاب را گذاشته ينادان نيكند، ُخوب ا

 ياز عقل من ذهن ،يادرست كرده يشمع ذهن كي ،يافضا را بسته نيفضا را باز كند، ا نيعقل بدهد و ابه تو  توانديكل م

  .چرا؟ بله ،يكنياستفاده م

 ٤٦٤٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  گُلشني كز عقل رويد، خرم است                گُلشني كز َبقْل رويد، يك دم است
در  ميكاريكه ما م ياست كه هر فكر نيبقل است و نشان ا نيا د،يايبوجود ب يتخم كيكه از كاشتن  ياسبزه يعني بَقل

است  هايشدگ تيآبادان كند، بر اساس هم هو ياگر من ذهن يعنيآفل است.  نيا ديآيبوجود م يزيچ يجهان، وقت نيا

و  مييايست. اگر ما بآباد ا شهيهم صورتنيدر ا د،يبرو يكه از خرد زندگ يَدم هستند. اما گلشن كيآفل هستند،  هانيو ا

و اگر  مياخرم است، جاودانه شده شهيهم م،يزنده بشو يلحظه و به زندگ نيبه ا مييايبرود، ب نياز ب ميذهن را بگذار نيا

  َدم هستند، آفل هستند. كي ها،نيو ا ميمال ما است و پُز بده هانيا يو ه ميرا بكار زهايچ يو ه ميذهن بمان يتو
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 ٤٦٥٠ششم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر 

  گُلشني كز دل دمد، وافَْرحَتاه                  گُلشني كز گِل دمد، گردد تباه

 ديما نبا شود،يتباه م دمد،يگِل م يعني يكه از من ذهن يبه اصطالح خوشا، به به، چقدر خوب است. گلشن يعني وافَْرحَتاه

 يجاودانه است، پر از شاد نكهيا يست، برااالن گفتم، به به چقدر خوب ا نيكه از دل بدمد، هم ي. گلشنميبه آن دل ببند

  است. ياست، پر از آرامش است و ابد

 ٤٦٥١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  زان گلستان يك دو سه ُگلدسته دان                  ماندانستههاي با مزة علم
 هانيا م،يتيها هم هونهستند، ما با آ ييهابه به به عجب علم مييگويكه م ،ميادهيها چسبكه به آن ييهاعلم نيا ديگويم

  .ميكن دايپ يبه همه شان دسترس ميتوان مي است كه ما تينهايدو تا گلدسته از آن جهان ب يكي

 ٤٦٥٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  ايمكه درِ گلزار بر خود بسته                 ايمزان زبونِ اين دو سه گلدسته

 تيهم هو نيبنابرا ايم،را بر خودمان بسته ييكتاي يخدا را، فضارا، وحدت با  ييكتايرا،  يما در گلزار ابد نكهيخاطر ا به

خدا  .ميرا بر خودمان بسته ا يزديرا، در گلزار ا نهايا ميكن نمي مركزمان، ولايم را گذاشته نهايباور و ا تا با چندايم شده

 گريد ميبگوئ م،يد باور و آنها را بپرستبا چن ميبشو تيما هم هو ديرا دارد به ما بدهد، نبا هاباور يليفكرها، خ يليهنوز خ

  .ستين يگريد زيهاست و چ نيهم

 ٤٦٥٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  فتد اي جان دريغا از بَنانمي                  ها هر دم به نانآنچنان مفتاح

 مان ميشتاناز انگ ها،يشدگ تيهر لحظه، بخاطر توجه ما به نان، به هم هو ها،آن خردها، آن عشق دها،يآن كل ديگو يم

 ن،يافتند زم مي همه سر انگشتمان هستندها ديآن كل م،يكن مي توجه يشدگ تيافسوس دارد، ما به هم هو نيافتند، و ا

  :ديگو مي االن د،يدان مي شما گريساده هستند د اتيكنم اب مي عرض

 ٤٦٥٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  درهايِ نو اين خانه راباز كن                     دام را بِدران، بسوزان دانه را

نو  يو درها ،ميسوزان مي را هم يشدگ تيو دانه هم هو ،ميدر مي راها يشدگ تيدام ذهن و هم هو ميآئ مي آخر هم در

  درست است؟ ان شاء اهللا. م،يكن مي بازمان خانه نيرا به ا

 ٤٦٥٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  خبر داري صَداهي بيچو كوهم                    چون تو عاشق نيستي، اي نرگدا
 يسمج، گدا يگدااي ،يهست تيهنوز هم هو ،يديرا نكش ارانهيو آن درد هش ياز جهان بر نگشت وان،يبه ا يامديتو ن چون

 تيخواهد و هم هو مي يكه ه يبه خواستن زنده است، پس كس يخواهد، من ذهن مي ياست كه ه يمن ذهن نيسمج هم
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 يسمج است و من ذهن يگدا يعنيهنوز نر گداست،  باشد،نما  ينما و مذهب يمعنو هر چقدر هم نيخواهد، ا مي يشدگ

 يعنيصدا  چد،يپ مي صدا در تو يعني ،يشنو مي فقط انعكاسات را ،يكه خبر ندار يهست يمثل كوه ديگو مي .دارد

  .ميكن مي ديكه ما تقل ديگو مي يانعكاس صدا، به عبارت

و  ياتصال به زندگ ياز رو ند،يگو مي ديتقل يرا فقط از روها انيحرفها و ب نيباورها را، ا نيدارند، ا يكه من ذهن يكسان

 مي حفظ م،يخوان مي است و موالنا را يذهن ما هم آنطور چد،يپ مي در كوه ميزن مي كه ندا نطوريآورند، هم نمي از آنور

ما بتواند فكر  قيخدا از طر م،يخودمان وصل بشو م،ين را باز كنتا مركز خودما ميخوان مي را نهايا م،يحفظ كن دينبا م،يكن

  .ميباش گرانيد يحرفها اي ميبزرگان باشهاي فقط انعكاس حرف شهيهم نكهيكند، نه ا انيكند، ب

 ٤٦٦٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  عكس غيرست آن صدا اي ُمْعتَمَد                   كوه را گفتار كي باشد ز خود؟

ما در  يعنيمعتمد  ديگو مي كند، و االن ما را مي صدا را منعكس شهيكوه از خودش گفتار ندارد، هم نيا ديگو مي نيبنابرا

در  ياثر نكهيبدون ا م،يكن مي را تكرار گرانيد يفقط حرفها م،يكن نمي چون ذهن را رها يول مياصل قابل اعتماد هست

  ما بكند.

 ٤٦٦١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 سان كه عكس ديگريست گفت تو، زان

  جمله احوالت، به جز هم عكس نيست

 يزياست، از خودت چ گرانيگفتار د انعكاس كه گفتار تو، ديگو مي برنامه هستند، يآخر اتيمهم هستند و اب اتياب نيا

به خدا  ،يباز كن ،يدرون را باز كن يفضا يامدياست، پس تو ن گرانيو احواالتت هم، حالت هم، انعكاس احوال د يندار

 يآرامش ب ،يسبب داشته باش يب يشاد د،يايبجوشد ب يزيچ كيو از اعماق وجودت  يدار بشو شهيكه ر يزنده بشو

   .يكن مي ديهمه اش تقل ،يبكن ديفكر خودت را خودت تول ،يخودت را داشته باش يخرد ورز ،يسبب داشته باش

 ٤٦٦٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  شادي قََوّاده و خشم عَوان                 ديگران خشم و ذوقت هر دو عكس
 هيقواده هست، و خشم ات هم شب يات مثل شاد ياست و شاد گرانيهم خشمت، هم ذوقت هر دو انعكاس د ديگو يم

 يعني ،ييآقا كي يكند برا مي را جور يخانم كيكه مثال  يكس يعنيپا انداز،  يعنيقواده  .است يخشم ماموران حكومت

به تو  ديگو مي .كند مي ياو شاد گريد يو از طرف خوابند مي با هم خوش هستند و نهايشود، كه ا مي نهايباعث وصلت ا

  .است گرانيد يتو انعكاس شاد ياست و شاد ينطوريهم ا يمن ذهن نيرسد، ا نمي يزيچ

، خشم تو هم، كه امروز گفت، كوثر در كدو ندارد ياز عدو، كس يكه احتراز كن ستين نيو خشم تو هم واقعا بخاطر ا

متهم را  ديببر ديگو مي او سيزند، مثال رئ مي برد كتك مي را يكه كس يمثل خشم آن مامور ،است گريانعكاس خشم د
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تو خشم او  ؟ينيآقا چكار كرده؟ تو چرا خشمگ نديگو مي شود، مي نيخشمگ نقدريزند، ا مي برد بكش مي د،يكتك بزن

  .ديگو مي االن خودش ،يكن مي را منعكس

دو نفر با هم جور  نيكه ا يخوش هست نقدريبپرسند، حاال تو چرا ا دياو با ازكند،  مي كار را نيهم كه ا يخانم ايو آن آقا 

 يخشم مصنوع م،يدار يمصنوع يما شاد است،يگو اريبسها ليتمث نياست، ا ينطوريا يرسد، من ذهن مي شدند، به تو چه

  .گريد ديفهم مي بله مان،يرد، نه خوشاساس دامان نه خشم م،يهم دار

 ٤٦٦٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  كه دهد او را به كينه زجر و درد              آن عوان را، آن ضعيف آخِر چه كرد

به او كرده،  يچه بد فيرا ببر شكنجه كن، كتك بزن، آن ضع نياش گفته است، ا سيكه رئ يآن مامور حكومت د،يگو يم

 ،يشناس نمي را نيبه تو نكرده، اصال تو ا يكار ،يدار نيبا ا يانهيدهد، آخر تو چه ك مي ر و دردزج نقدريا نهيكه به ك

 مي ديرا، تقل گرانيد صيكند، انعكاس عقل و تشخ مي عمل ينطوريا ينمن ذه ديگو مي و ،يباد كتك گرفت ريچه ز يبرا

  است. يكيو پالست يمصنوع زيچ كي نيكند و ا

 ٤٦٦٤تر ششم، بيت مولوي، مثنوي، دف

  جهد كن تا گرددت اين واقعه                               تا به كي عكس خيال الِمعه

نه،  ،يو آنها را حفظ كن يبزرگ را فقط منعكس كن يانسانها فكرهاي يخواه مي يزند، تا ك مي حرفش را گريد االن

 ،يبر مي يشما از من ذهن ست؟يتو، اتفاق چ يبرا فتدياتفاق ب نيا ،يوصل بشو يكه تو با زندگ ياواقعه نيكوشش كن، ا

كند به فكر  مي تو شروع قياز طر يزندگ گريبعد ده و از آن ب ودش مي به خدا، فضا باز يشو مي وصل ،يكن مي فضا را باز

با ذهنت  ،يكن نمي جستجو گريد رونياز ب ،يآور مي را از اعماق خودت يشاد ،يريگ مي خودت شهيكردن، آب را از ر

 ندهخ زيچ .گريخندم د مي تو؟ يخند مي چه يخندم، برا مي خندد من هم مي دارد يكياست كه  نيا مثل ،يكن ديتقل

  خندم. مي خندد من هم مي دار گفتند، او

 ٤٦٦٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  سيرِ تو با پر و بال تو بود                           تا كه گفتارت ز حاِل تو بود
  تو هم با پر و بال حضور تو باشد. ريو س د،يايو بكه گفتار تو از حال خوب تو، از حضور ت تا
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