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  ٣صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٣٠٧٢ برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره يسالم و احوالپرس با

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 به من نگر كه به جز من به هر كه درنگري

  خبرييقين شود كه ز عشقِ خداي بي

خدا  يعني ،فقط به من نگاه كن :كه ديگويامتداد خودش م اي يانسان ياريهوش ايبه انسان  يزندگ ايموالنا از زبان خدا  پس

 نيقيبطور قطع و  ،ينگاه كن يزيهر چ اي ياز من به هر كس ريبه غ يعنيفقط به من نگاه كن، كه بجز من  :كه ديگويبه ما م

 تيب ت،يب نيماند. پس ا يخبر خواه ياز بركت وحدت با او ب اي ،وحدت با او صفتاز  ايعشق خدا  ،بدان كه او از عشق من

   دهد،ياست و در واقع مسأله انسان و راه حلش را به ما نشان م يمهم اريبس

پنج  نيچون ا ،مينگاه كن ميتوانيپنج تا حس و با فكرمان نم نيبا ا ،مينگاه كن مياگر بخواهبه خدا  ميدانيمن نگر، ما م به

لحظه با  نيدر ا ديدانيو شما م .ميبشو ليبه او تبد ديكار با نيا يپس برا نند،يبيما فقط جسم ها را م يتا حس و فكرها

نگاه  يها به جهان و به زندگ يشدگ تياست كه ما از پشت هم هو نياز ا عبارت تيوضع نيو ا ،ميكه ما دار يتيوضع

 .ميمان را عوض كن ياريهوش ديبا ،ميبه خدا نگاه كن ميدار يجسم ياريكه هوش يفعل تيوضع نيبا ا مياگر بخواه ،ميكنيم

حضور است  اياست  رناظ ياريكه اسمش هوش يگريد ياريهوش كي ،نديبيكه جسم ها را م يجسم ياريهوش يبجا يعني

  .رديگيصورت م ميكار با تسل نيو ا .ميبشو ليتبد

كار ما را كه  نيو شرط، كه ا ديقبل از قضاوت و بدون ق ،دهديلحظه كه ذهن به ما نشان م نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل

پس ما  .كنديم لياست و از جنس خداست تبد تيمان كه خدائ هيبه جنس اول ،ميهست يجسم يارياز جنس هوش

قبل  يعنيو شرط  ديبدون ق يذهن، بلكه وقت لهيبوس بشودتجسم  ديكار نبا نيا م،ينيبب ياريآن را با آن هوش ميتوانيم

 ياريهوش ميكنباز  دهديلحظه كه ذهن مان نشان م نيفضا را در اطراف اتفاق ا مياز ذهن مان بپرس نكهيقبل از ا ،از قضاوت

  مهم است. اريبس اريبس يقيحق ميتسل يريادگي نيبنابرا .ميشويو ما متوجه م شوديما عوض م

از جنس او  ديبا ،مينيرا بب يزندگ اي مينيخدا را بب ميتوانيدو تا چشم نم نيبا ا ،يچ يعنيبه من نگر  ميديما فهم پس

 تيوضع دهد،يرا موالنا به ما نشان م يانسان تيوضع نكهيا يبرا ؟يكه بجز من به هر كه در نگر ديگويچرا م يول .ميبشو

 ياريهوش نيجهان و ا نيبه ا ديآيكه از جنس خداست و فرم ندارد م ياريساده است، انسان بصورت هوش يليخ يانسان

و  كندياز پنج تا حسش استفاده م نديجهان را بب نيا نكهيا يبرا يعني كند،يفرم، امتداد خدا، اول با فكرها برخورد م يب

  .به نام فكر كردن زند،يدست م يزيشگفت انگ تيفعال كيبه بعد 
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  ٤صفحه: 

 ياريهوش رد،يگيذهن صورت م لهيو بوس مياست كه ما دار ياستعداد كي ميبا آن آشنا هست نو فكر كردن كه همه ما

 جسمبصورت فكر، فكر از جنس جسم است، مثالً عكسش را ت كنديتجسم م نديبيرا كه با پنج تا حس م يرونيب يزهايچ

است  يخود را كه از جنس زندگ تيهو يعني دهد،يم تيو به آنها حس هو كند،ياش را تجسم م يذهن ريتصو كند،يم

شدن است  تيهم هو اياست  دنيكار همان نيكه اسم ا كنديكار را م نيا نكهيبه محض ا ،به آنها دهديم كند،يم ضيوتف

آن  قيو از طر ،نكشيع شوديم زيآن چ ،كنديكار را م نيكه ا نيو هم شود،يم زياز جنس چ ايخودش  شوديم زيآن چ

  .نديبيجهان را م نكيع

 ديو با ،نديرا بب زهايچ توانديحضور نم ياريبا هوش ،كند دايپ يجسم ياريهوش ديجهان را بشناسد با نكهيا يبرا نيبنابرا

 يذهن ريتصو كي ،درست كند يذهن ريتصو كي ديبا نيپس بنابرا .خود را ادامه بدهد يبماند و زندگ يجهان باق نيدر ا

 ست،يپدر چ ست،يمادر چ ست،يكند فرقش را بداند، بداند غذا چ سهيمقا مدو تا را با ه نيا ،درست كند گرانيد يهم برا

  .بقا است يابزارها نهايا كند،يبه او كمك نم يچه كس كند،يبه او كمك م يچه كس

 اب كند،يم يكه زندگ ييخانه ا اب خورد،يكه م ييغذا ايمختلف از جمله پدرش، مادرش  يزهايچ ايمرتب  نيپس بنابرا

همان را  يعنيهم  دنيهمان دن،يهمان يعنيشدن  تيهم هو شود،يم تيدوستانش با همه هم هو اب برادرش ابخواهرش، 

با هر  ،كنديكار را م نيكه ا نيخود را دوباره خلق كردن بصورت جسم و هم يعنيدرست كردن، همان را درست كردن 

  .دشيد نكيع شوديم نبه اصطالح آ ،كنديآن م هيخودش را شب يعني ،شوديم انيدههمكه  يزيچ

و  ،زنديها را پشت سر هم به چشم م نكيع نيو ا ،كنار گذارديرا كه ماِل حضور بود م هياول ديد نكيآن ع نيپس بنابرا

 گريد ،نشان بدهد توانديكه ذهنش م يزيآن چ نديبب توانديرا م زهايچ ،دينيبب توانديها فقط آدم ها را م نكيع نيبا ا

من  كيكه  يكنيو فكر م زهايبا چ يشد دهيكه همان يكرد دايپ يتيكه تو كه وضع ديگويم نيابراپس بن نديبيخدا را نم

 يها و شناخت نكيع نيجهان را با ا يديكه تو د يبلكه تو من هستم، حاال وقت يستيتو آن ن ،يساخته شده تو هست يذهن

 ديريگيم ميتصم ارانهيشما هوش يعني دنيناهمان ،ها را زدن نكيع نيا يعني دنيهمان ،االن موقع ناهمانش است، ناهمانش

 تيبا مادرم هم هو ،شدم تيهم هو مبا پدر من به چشمم زدم مثالً  دنيهمان ايشدن  تيكه موقع هم هو ينكيع نيكه ا

 خواهميم ارانهيهوش يكي يكيها را  نكيع نياالن ا ،شدم تيهم هوام با بچه اي ،مينيبيرا م ايشدم بر حسب آنها دن

  .نميكه با خودم آورده بودم و آن را از دست دادم با آنها بب هياول نكيبا همان ع خواهميبردارم و م

 ،را بردارد نهايا يكي يكيچشم ما گذاشت،  يها را كه آن اول بدون اطالع ما رو نكيع نيا كهدارد  يخدا طرح اي يزندگ

 نياز ا ميها برداشته بشود و آگاه باش نكيع نيا ميموافقت كن ديما با يعني ،ما را الزم دارد اريپر از اخت ياريمنتها هوش
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  ٥صفحه: 

 يو زندگ مينيبيم يجسم ياريو برحسب هوش ميزنيمها را به چشم مان  نكيع نيكه ا يكه وقت ميدانيو ما م .ها نكيع

 دنياست، كژ د دنياست، غلط د دنيبد د چون نهايا ميكنيم يسازمانده يرونيب يزهايچ نيخود را حول و حوش هم

  .كنديم جادياست درد ا دنيند يزندگ دياست و از د

عقل  انيكه در واقع بن دنيد نجوريدر ا نكهيا يبرا م؟يكنيم جاديچرا توقع ا م،يكنيم جاديتوقع ا ياديمثالً ما مقدار ز

اگر مقدار  ميشد دهيكه ما همان ييزهايبا آن چ دهنديها به ما آنطور نشان م نكيع نيا ،است ياست عقل من ذهن يجزو

پول است، با پول همه  ميشد تيكه ما با آنها هم هو ييزهاياز چ يكيمثالً  .خواهد شد ادتريما ز يبشود زندگ ادتريآنها ز

با پولش  يهر كس نيبنابرا .بخرد توانديم ميشد تيرا كه با آنها هم، هم هو گريد يزهايپول چ نكهيا يبرا ميشد تيهم هو

هر  روديهر جا م باً يباشد تقر تيو اگر با آن هم هو .كنديم يرا سازمانده رونياست و بر حسب پول جهان ب تيهم هو

 ياست كه با عقل من ذهن نيكرد و فرضش بر ا ادتريرا ز نيا شوديم ياست كه چجور نيدنبال ا كياتومات ،كنديم يفكر

به خدا برسم،  توانميبهتر م ،تر خواهد شد تيفيمن با ك يخواهد شد، زندگ شتريمن ب يبشود زندگ ادتريكه هر چه پولم ز

  .است است و غلط يتصورات مال من ذهن نيا

ها غلط هستند و  نكيع نيكه ا ديگويهم به ما نم يو كس ميزنيها را به چشم مان م نكيع نيكه ما ا واشي واشيحاال 

ما شروع  ،دهنديرا به ما بدهند و آنها نم يشدگ تيهم هو يزهايچ نيكه ا ميكنيم دايپ گرانيكه از د يتوقعات نيبا ا

ها را  يشدگ تيهم هو نيممكن است ا مييگويم نكهيا يبرا دنيترس نطوريشدن و هم نيو خشمگ دنيبه رنج ميكنيم

و دردها در ما  يمنف جاناتيو ه ،دارد يبستگ نهايما به ا يچون زندگ شود؟يم يچ م،ياوريبه دست ن اي مياز دست بده

 اينها .نديبيكه با آنها جهان را م كنديدرست م نكيع يسر كيمعموالً  يآدم معمول كي نيپس بنابرا .شوديانباشته م

 م،يشويم دهيهمان ميشويم تيدرد، و آن دردها هم چون با آنها هم هو ياديمقدار ز كيهستند و  يماد يها نكيهمه ع

  .ما نكيع شونديمباز  آنها هم ،ميشويهم جنس آنها م

را  يمعن نيپس بجز من ا .مياست كه به چشم مان دار يشدگ تيمقدار هم هو كيمقدار درد است  كيما  نكيپس ع

را  يزيهر چ اي يهر كس ،ينيبياجسام را م ،ينيبياش بجز من را مهمه يدار يماد يها نكيتو االن ع ديگويم دهد،يم

تو را زنده  خواهميمن م ،يستياز جنس من ن گريد نكهيا يبرا .بود يخواه بينص يبدان كه از بركت من ب نيقي ينيبب

  .يدنبال آنها هست ،ينيبيم زهايرا در آن چ يزندگ نكهيا يبرا ،يريپذيبدهم تو نم يكنم به تو زندگ

لحظه بعد بجز  ،ينيبيلحظه بعد بجز من را م ،ينيبيلحظه بجز من را م نيا دهد،يرا م يمعن نيانسان بجز من ا يپس تو ا

و  ،ينيبيشد چون بجز من را م نطوريو حاال كه ا .توست تيوضع نيموقع، ا چيه ؟ينيبيمن را م يپس ك ،ينيبيمن را م
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  ٦صفحه: 

 يچون عشق خدا .ديرس يبه من نخواه د،ينخواهد رس يپس به زندگ ،ندارند يآنها هم زندگ ،يخواهيم ياز آنها زندگ

تو  .يها را بردار نكيع نيا يكي يكي ديكار با نيا يبرا ،يمن بشو جنساز هوشيارانه كه او مجدداً  شوديشروع م يموقع

گشوده شده  يدر آن فضا يفضا را باز كن ،يبشو ميتسل ديپس با ،يرا بردار نهايا يتوانينم يعقل من ذهن نيخودت با ا

 ،يرا شفا بده دردها نيو ا ،يها را بردار نكيع نيتو با آن عقل ا ،كه عقل خودم است عقل كل است ،من به تو عقل بدهم

  . ينيبيبجز من را م شهيچون خودت هم ،يتوانيخودت نم

 يها نكيع نيا لهيبوس دنياز د يعقل جزو .خوردياست كه بدرد نم يكه اسمش عقل جزو يكنياستفاده م يعقل از

پشت سر هم از  كهيتا زمان نيبنابرا ست،يو آن عقل ن ،يدانيبه آن و آن را عقل م يديبه دست آمده و تو هم چسب يماد

 يو از من هم كه ب ،ماند يخبر خواه ي. و بديرس يبه من نخواه ينيبيدردها م قيو از طر ينيبيها م نكيع نيا قيطر

ها را هم به  يشدگ تيگرچه كه ممكن است كه تمام هم هو .كرد ينخواه يزندگ چيه ينيها بب نكيع نيبا ا يخبر بمان

  .شد يپر از درد خواه يول ،ياوريدست ب

 نكيع نيجهان ا نيبه ا آورميمن اول تو را م هاست ك نيدارم، و آن طرح عبارت از ا يطرح كيمن  ديگويو دوباره خدا م

 ،ديگويخدا م يعني ،يو به من اجازه بده يبشو ميتو تسل ديبعد با ،يبشناسجهان را كه  گذارميچشمت م يها را جلو

لحظه  نيتو در ا يبرا اورميبوجود ب ياتفاقات كي ميايب ،كنديكائنات را اداره م نيمن با قانون قضا كه عقل كل كه تمام ا

  .قضا است نيا ،اتفاقات مناسب تو هستند نيكه ا

از ذهن  يكنيتا من تو را چون قضاوت نم يو قضاوت نكن يبشو ميتسل يعني يانسان فضا را باز كن يا يدار فهيو تو وظ

تو از  ،يستيكه ن يتو هست يمن ذهن نيا يكنيفكر م ،يدار يغلط ديآزاد كنم، و تو االن تصور و د ياز من ذهن ،آزاد كنم

پس طرح  .قناعت نكن تيمحدود نيبه ا نيبنابرا يهست يتو از جنس زندگ ،يهست تينهايتو از جنس ب ،يهستجنس من 

 ديتو با ،افتديتو م يلحظه برا نيكه در ا ياتفاقات نيبهتر نهايا ،آورمياست كه با قانون قضا اتفاقات را بوجود م نيمن ا

   يفضا را باز كن يوقت يفضا را باز كن

 ��١٣۴۴، غزل شماره شمس ديوان مولوی،��

 بپذير  دمِ او جان دهدت رو ز نََفْختُ

  ست، نه موقوفِ عللكارِ او ُكْن َفيَُكون 

 يكنيم باز تو فضا را آورمياتفاق را بوجود م يعنيمن با كُن فَكان  ،فقط نديبيرا م يرونيب يذهن تو علت ها كهيدر حال من

   ،يداريها را برم نكيع نيتو ا شود،يبشو، م شود،يبشو، م ديگويخدا م شود،يبشو، م ميگويمن م ،شوديبا ابزار بشو و م
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  ٧صفحه: 

 يمن مردن ايآ .هستم يهستم؟ من خود زندگ يمن چ ت،ينهاياندازه من چقدر است؟ ب ،يشويممن از جنس  دوباره

  .يگرديخودت برم هيپس تو دوباره به جنس اول .ستمين يهستم؟ نه مردن

 توانديم تيب نيا .نديبيلحظه بجز خدا م نيانسان در ا نكهيا يبرا دهد،يبد انسان را نشان م تيدارد وضع تيب نياما ا

 نيا ايآ ؟مشغول هستم زهايچ يعنيبجز خدا  دنيمن هر لحظه به د ايآ دييشما بگو .خودتان دنيد يباشد برا ياريمع

 نيو همراه ا گريفكر د كيدوباره به  گر،يفكر د كيبه  شوديم ليفكر تبد نيو ا شوديدر سر من بلند م يفكر كيلحظه 

 كيفكرها اتومات نيو ا ند،يآيپشت سر هم م نهايو ا كنند،يم جاديمن درد ا درفكرها  ،موقع ها درد هست يفكرها بعض

 شودينم نميبيرا متوقف كنم م نهايا خواهميمن هر موقع م ،هستند نم اريخارج از اخت نهايهستند و ا يهستند، و تكرار

   .كرده ريتسخمن را  ،آن هستم كنميكه فكر م يمن ذهن نيپس ا گر،يبه فكر د ياز فكر يه پرميم

 اريمن را در اخت ياريكرده تصرف كرده هوش ريمن را تسخ نيا يول ستمين يمن ذهن نياز موالنا كه من ا فهمميمن االن م

 يعني كنميدرك م قاً ياالن من عم .هستم يمن ذهن نيها كه من ا نكيع نيبا ا دنيد قياز طرام گرفته اديگرفته، و من 

 نيپس ا .هستم، كه فرم ندارد تيمن همان جنس خدائ .ستمين يمن ذهن نيمن ا دييگويم نندگانيهر كدام از شما ب

هستند كه من بعداً به  ييها نكيهستند ع يغلط يدردها نهايا ،ستنديمن ن يدهايد نهايدارد ا يكه من ذهن ييدهايد

  .نخواهم شد دهرا من نگه دارم به خدا زن نهايو اگر ا ،يبردار ديرا با نهايا ديگويو موالنا م .چشمم زدم

من را  تيكردن در محدود ريگ يرا پس از مدت ينسانهر ا ،جهان انسان را نيبه ا اوردياست، كه من را ب نيو طرح خدا ا

من هم  ،است يابد ياست و زندگ تينهايكه خودش از جنس ب ،و به خودش مبدل كند ،آزاد كند با قانون قضا و كُن فَكان

من  ،جهان بفرستد نيرا به ا ييبايو بركت و عشق و ز يمن شاد قياز طر واندبتآن  بشوم كه تينهايبشوم ب يابد يزندگ

همراه  ،كنم و انباشته كنم اديرا ز نهايدائماً ا ،و غلط به چشمم بزنم يعوض نكيتعداد ع كي كه امدميآمدم من ن نيا يبرا

. كار را نيا خواهمياستفاده نكرده باشم، نمام ياصًال از زندگ ،زنده به او نشده باشم رميميم يوقت ،درد ياديبا مقدار ز

حضور  ياريهوش قتاًيلحظه حق نيدر ا ايكه آ ديو قرار شد شما از خودتان بپرس ميكرد يرا ما كامالً بررس تيب نيا پس

  .دينيبيبصورت ناظر ذهن تان را م ديدار

ناظر كه بتواند فكرها را  يارينه هوش اي ديكنيپس شما به خدا هم نگاه م ،هم خدا هست ديناظر هم شما هست نيبنابرا

خبر  ياز خدا ب نيبنابرا ،ديو درد هست ديفكر هست ريو هر لحظه در تسخ ،و جدا از فكر باشد در شما وجود ندارد نديبب

  .دينيبيو هر لحظه بجز او م ،ديهست
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  ٨صفحه: 

 ميتسل شتريو ب ،ديكن اعتراف ديهست خبريلحظه به لحظه از خدا ب ديدياگر د د،يخودتان قضاوت كن يرو ديمنصفانه با

كه  جيو به تدر .ديها استفاده كن نكيع نياز ا ،ديو به ذهن تان مراجعه نكن ديا را در اطراف اتفاق باز كنفض يعني ديبشو

 يعنيساخت، ذهن خدا برخوردار خواهد  ،عقل خدا ،يشفابخش پر از خرد شما را از عقل كل يفضا نيا ديكنيفضا را باز م

 ،ديكنيبا ذهن خدا فكر م ديكنيتان فكر نم يبا من ذهن گريشما د ديكنيلحظه فضا باز م نيشما در اطراف اتفاق ا يوقت

  .ياش من ذهن يكي كنديفكر م ياش زندگ يكيهر دو فكر شماست 

 ترسد،ين است، ميعقل ندارد، خشمگ ،نديبيشده م تيهم هو يها نكيچون با ع كنديخراب م كنديكه فكر م يمن ذهن 

 براي اين كار بايد ،با عقل خدا كار كنم تا او به من كمك كند خواهمياش ممن همه دييگويشما م نينگران است، و بنابرا

درك  قاًينشوم، من االن عم تيآفل هم هو يزهايبا چ .زميبپره زم،ياز قضاوت كردن و از مقاومت كردن بپره ،بشوم ميتسل

 نهايا ،چشم دلم يو گذاشتم رو ،مذهن تجسم كرد لهيشدن بوس تيهم هو وقعمن كه م يها نكيع نيكه تمام ا كنميم

 نيب از گذرا هستند، نهايآفل هستند و ا نهايكه ا كنميدرك م قاً يمن عم .آفل هستند يعنيگذرا هستند،  يزهايهمه از چ

  .نشوم تيآفل هم هو زيبا چ گريكه د ارانهيهوش رميگيم ميمن باشند و تصم نكيع توانندينم نهايا ،خواهند رفت

هم  گريد زيبا چ گريد رميگيم ميتصم ،را برداشتم نهايخودم را شناختم و ا يها يدگيهمان يعنيخودم را  ياگر همانش ها

 يو توجه خودم را رو ،رون تمام توجه زنده من را جذب خودش كنديدر جهان ب يزيچ اي يو نگذارم كس ،نشوم تيهو

 تيدوباره اگر بروم هم هو دانميم نجا،يا ستميايم روم،ينم يكس اي يزيچ يبسو روميدارم م دميد. دارميخودم نگه م

من  ،خواهد رفت نيو از ب كنديم رييتغ نيچون ا ،و گذرا در چشم من خواهد بود يماد ديجد نكيع كيبشوم آن دوباره 

  .مرتب نگران تر و ترسو خواهم شدهم 

و موالنا طبق آنها به ما گفته كه در هر  ميكه در گذشته خوانده ا خوانميم تيتا ب دچن .ميكرد يرا معن تيب نيبله، پس ا

 ريز ديدرد دار ،ديدار نكيهزار تا ع ،ديناراحت هست يعني ؟ديكنيتوجه م د،ياز زبان خدا رو به من بكن ،ديهست يتيوضع

اش يكي ديكنيتوجه م د،يمن نگاه كن به يعني ،ديرا به من كن تانيپس درست از همان نقطه رو د،يشويخورد م ديدرد دار

  .است نيا

،٣٧۴۵، دفتر دوم، بيت مثنوی مولوی 

نَْحوَهُ هذا الَّذي َلْم يَْنهَُكم  َحْيثَ ما ُكْنُتم َفوَُلّوا َوجَْهُكم
  است. اين کار منع نکرده   خدا شما را فقط از  در هر وضعيّت و هر جا که باشيد، رو به سوی او (خدا) کنيد.

 يانسان ا يا ديو هر كجا كه باش تيدر هر وضع ديگويم .به شما ميبار گفته ا نياست كه چند يا هيآ .ساده است يليخ

 نيا .كار منع نكرده است نيخدا شما را فقط از ا د،يخدا كن يعني ،دياو كن يرو به سو تياز همان وضع يانسان ياريهوش



  Program # 782                                                                                        ۷۸۲برنامه مشاره 

  ٩صفحه: 

به من نِگر كه به جز من به هر  :كه ديگوياول غزل به ما م تيدر ب يعني نجايهستند، در ا هيشب يليدو تا مطلب به هم خ

پس از آن نقطه از  ،البته كه خراب شده ؟كارت خراب شده :ديگويهم م نجايا .كارت خراب خواهد شد ،ينگاه كن يكس

 هيبوس ارندمردم د شتريكه ب ياشكال ديتوجه كن .درست كنم يرا چجور نيمن ا ستيچ نينگو ا .رو به من كن تيآن وضع

 شما .ديدرست كن ديتوانيدرست كنم؟ شما اصالً نم يمن خودم را االن چجور نديگويم ننديبيم يذهن يها نكيهمان ع

  .قانون قضا و كُن فَكان درست كند يخرد زندگ ديفضا را باز كن ديبا

 دينيبيكه شما م يدهنده زندگ رييشفابخش و تغ يروياصطالحًا ن شوديبشو و م ديگويخدا م يعنيُكن فَكان  هيقض نيا

با عقل  ديياينشما  .متحول كند در درون مي تواندما را هم  دهد،يدرخت را رشد م رساند،يرا م وهيم ،كنديگل را باز م

 يماد نهايا ،ديكنيها فكر م يشدگ تيهم هو نيا ديچون دائمًا شما از د شود؟يم يچجور نيآقا ا :ديگوبتان  يمن ذهن

پول  يچجور كنند،يم يمثًال چجور مييگويم نجايپا افتاده ماست كه ا شيپ يروش ها نهايو ا .هستند، محدود هستند

 نكيع شوديفكرها نم نجوريبشود؟ با ا اديز شكه سود م،يبفروش يبه ك ميكجا بخر ازرا  يزيچ كي يچجور آورند،يدرم

  .ميچشم مان بردار يرا از رو يماد يها

تند تند  شود،يبشو و م ديگويم يچون او وقت د،يوضع خرابم، رو به او بكن نيچگونه من آزاد خواهم شد با ا ديپس نپرس

ها  يشدگ تيهم هو دياز د ريغ دتانيد د،يكنيفكر م ديدار يبا عقل بهتر اشم كدفعهي ،زهايكارها و چ شوديعوض م

  .است نيا يكياست، پس 

و تكرار  ديقدر بخوان نيا، ديو حفظ كن ديريبگ اديمهم است شما  اريباز هم، بس مياست كه بارها خوانده ا نيا گريد يكي

  :ديگويدر شما زنده بشود م يكه معان ديكن

،٣٣۵۴، دفتر دوم، بيت مثنوی مولوی 

  وَجَهُكم َحيثُ ما ُكنُتم َفوَُلّوا                    جنبان تو دُمگرچه دوري، دور مي

(از جنس او بودن) را به حرکت در آر. به اين آيه قرآن توجه   گر چه در ذهن هستی و از او دوری، از دور ُدم آشنايی با او
  که می گويد: در هر جا که هستی رو به او کن. کن
  
از من  ريرا نگاه كن، به غمن  يعني ،ديگويبه ما م .ديرو به من كن دياز هر جا كه باش يعني .قرآن است هيقسمت دوم آ نيا

 د؟يگويچرا م .دينخواه يزندگ زيچ چياز ه د،ينخواه يزندگ چكسيكمك نخواه، از ه چكسينگاه نكن، از ه چكسيبه ه

 يگذار نكيو متأسفانه مدت ع م،يگرفت ادي ينطوريا م،يخواهيم يدگها زن يشدگ تيهم هو نيما مرتب از ا نكهيا يبرا

 ديدهيم اديرا  زهايچ نيا تانياالن شما مادران و پدران كه به بچه ها نيكوتاه باشد، كه هم توانستيجهان م نيما در ا

اش در مسابقه و همه ،را گذاشته باشند يماد يها نكيع نيهم ينخواهد بود كه تا سن پنجاه شصت سالگ ينطوريآنها ا
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  ١٠صفحه: 

بزرگتر از شماست، ام از شماست، خانه شتريكه پولم ب نيا ،از شماست شتريكه من دانشم ب نيرا و ا گرانيخود با د سهيمقا

 نيبرحسب ا ديد يعقل ها نهاياد. شماست، باش يبهتر از باورها ميتوست، باورها نيبهتر از د نميبرتر از شما هستم، د

   كند،يفكر نم ينطوريكل ا عقلاست،  يماد يها نكيع

از جنس او  يعنيبا او  يياز دور ُدم آشنا .يو از او دور يگرچه كه در ذهن هست يعني يگرچه كه از من دور ديگويپس م

در اطراف  ييبا فضاگشا يول ،مينيبياز او هنوز نم ميدور هست يليگرچه كه خ ،ارتعاش كن به او يعني ،بودن را حركت درآر

 ادتريز زهير نيو ا زه،ير كي ميكنيفضا باز م ميكه بله ما دار ،ميدهيم يتكان كي ،ميكنيم يجنبش كي هلحظ نياتفاق ا

  رو به او كن يدر هر جا كه هست  :ديگويقرآن توجه كن كه م هيآ نيخواهد شد، بله؟ و به ا

  :گفت كه ميبخوان ٥٩٠را هم از غزل معروف  تيبدو  نيو ا ميرا هم خواند نيا 

 ��۵٩٠، غزل شمارٔه شمس ديوان مولوی،��

 چو خالي گشت سر چه ْبَود؟سر از بهِر هوس بايد، 

  نظر چه بَْود؟چو جان بهرِ نظر باشد، رواِن بي

 يماد يها نكيع نيهوس برداشتن ا ديبا ،كنديكه هوس م يكه سر انسان ديگويم .را تيب نيا ديحفظ هست گريشما د كه

 دنينه هوس د ،داشته باشد يهوس زنده شدن به زندگ .بشود، به عشق برسد يكيرا داشته باشد كه بتواند برود با خدا 

ما  شتريب ،كه وضع ما ديها، توجه كن يشدگ تياد كردن هم هويو ز يشدن به جهان ماد دهيها، و كش نكيع نيا قياز طر

 م،ينيبيخودمان را م يفقط باورها ما .ميو هوس زنده شدن به او را ندار ،مينيبياست كه ما خدا را نم يانسانها االن بصورت

حجاب هستند،  د،مانع هستن نهايهستند و ا نكيع نيا ميهست تيكه با آنها هم هو ييتمام باورها ،ميآنها را قبول دار

   .ميشويم تيو با آن هم هو ميخوانيكه ما از كتاب م يعلم يحت

 گريد نياز ا يعني ،موالنا اسمش را گذاشته حجاب اكبر ميمان بزنبه چشم يعلم يها نكيو ع ميبشو تياگر با علم هم هو

شما  يول ،ميعلم را ما قبول دار ،علم است نيا نكهيمحكم بلحاظ ا اريبس ارياست بس يپرده ا يعني م،يبدتر حجاب ندار

 يكس گريچون علم است د يول شود؟يم ،دينياز جنس فكر است خدا را بب ،علم كه باور است نكيع قياز طر ديخواهيم

 ميرويم رميميآخر سر م ،خدا يفكرها بجا دنيو د ياز بحث و جدل فكر ميآوريما سر درم نيبنابرا .حرف بزند تواندينم

  .بله م،يرسينم ييو بجا

ها را داشته  نكيبه ما گفته كه سر آن است كه هوس دوباره زنده شدن به خدا را داشته باشد، برداشتن ع نيپس بنابرا

جان  يكي ميما دو جور جان دار .جان دارد كياز جنس خدا  ميهست كه ما ياريهوش نيا يعنيباشد، و جان ما هم آمده 

 نيا كه در تن ما هست يجان نيا ،ما هست تن نيا يكه تو يجان يكياست امتداد خداست،  يماست كه جان زندگ ياصل
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 ميكنيم يتن زندگ نيا يدر تو كهيما در حال يماست، ول يدر واقع انعكاس جان اصل نيموقع مردن، ا روديم نياز ب

با نظر  ،دينيخدا بب ديبا د نكهيا يآن جان كه خدا به شما داده برا ديگويم .ميمان زنده بشو يبه آن جان اصل ميتوانيم

 ،كه خورديبدرد نم ديد نيا خورد؟يبه چه درد م نيا نديبب يماد يها نكيع نيا قياز طر ندياگر انسان با نظر نب .دينيبب

   :يبعد تيو ب خوردينم ديدانيو االن شما م

٥٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي  

  د؟يچو آن َنبْوَد چه را شا د،يشَه با يِدر رو نظر
   بْوَد؟سفر چه يشيچو با خو د،يبا شتنياز خو سفر

پس  ،ياز جنس او بشو دياو با دنيد يبرا ميگفت .ينيخدا را بب يعني ،ينينظر هم عبارت از آن است كه تو شاه را بب بله

 شانيدارند كه نگذارند بچه ها فهيو مادرها وظ پدرد. ياز جنس او بشو ديكنيهر چه زودتر كه از صفر شروع م ديشما با

ندارند، ما  يزندگ يماد يزهايبدهند كه چ ادي شانيهر چه زودتر به بچه ها ،بشوند تيهم هو يماد يها نكيبا ع يليخ

گوشت  م،يكه مثالً نان بخر ميكه برو ميالزم دار يول دهد،ينم يكردن، پول به ما زندگ يزندگ يبرا ميرا الزم دار نهايا

  .دهدينم يبه ما زندگ يول م،يمان الزم دار يماد يزندگ يبرا م،يبخر

قط از آنجا كه ف مياوريبرود و ما سر در ب نينظر از ب نيحاال اگر ا .ميشاه نگاه كن يبه رو ميما آمد م،يخودمان هست يزندگ

 نياست كه ما هم نيعبارت از ا مو سفر ه خورد؟يبه چه درد م نيا مينيجهان و خدا را بب يماد يها نكيع قياز طر

ها  نكيع نيا يكي يكي ديدار يماد يها نكيكه ع دينيبيشما م يول ،ميهست ييخدا ياريهوش ميكه االن دار يتيوضع

كجا سفر  د،يكنيسفر م كي ديداريرا برم نكيع كيهر موقع  .ستين ييايسفر جغراف ديتوجه كن د،يو سفر كن ديرا بردار

 يتكان چيه ،به جنس خدا بودن ديكنيو ماده بودن و از جنس جسم بودن سفر م يجسم ياريهوش نياز ا ديدار د؟يكنيم

  .ديداريها را برم نكيع .ديشويفقط در درون متحول م ديخورينم

كوچك  واشي واشي ميكنيسفر م يمن ذهن نيپس ما از ا .ديكنيم دايحضور پ اينظر  ياريهوش يجسم ياريهوش يبجا

 نيا ،ميشوياو زنده م تينهايما به ب رسديبه صفر م يوقت ،رسديتا به صفر م شوديكوچك م شود،يكوچك م شود،يم

  .به حضور شتنياز خو يعني يسفر از من ذهن نديگويرا م

 خواهميبردارم م خواهميها را نم نكيع نياز ا چكداميمن ه ديبگو ديايب يكس كي مينگه دار را يمن ذهن نياما اگر ا

 ينگه دارم، خوب چه سفر خواهميرا م نيكه خوردم ا يبيفر نيمن هستم، من هم يمن ذهن يعني نم،يبب نطوريهم

 يجا كيبه  ييجا كياز  ميببر ما،يواپه يتو ميبگذار ميپس شما را بردار ييايسفر جغراف شوديم نيبكند؟ ا خواهديم
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با  تيبا تو هست، فكرها تيدردها ،با تو هست يمن ذهن نيا يهر جا برو ،يكنيسفر م يدار يچون با من ذهن يول گر،يد

غلط  ديكه با يهر جا برو خورد؟يسفر كردن تو به چه درد م يغلط دار ديبا تو هست، و تو د تيها يتو هست، گرفتار

  .ديكنيم هتو، توج ينيبب

 گريبه همد نهايا ميخوانيرا با هم م اتياب نيا يكه وقت ميكنيتوجه را هم همه مان م نيرا هم خواندم و ا اتياب نيپس ا

 ميرويم ميخوانيتكه ما م كيرا تكرار كردم كه غزل را  تيب نيو ما دوباره من ا كنند،يم نيشما را از زم كننديكمك م

  گفت: شوميفقط رد م خوانمياول دوباره م تيب بلهجلو، 

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 به من نگر كه به جز من به هر كه درنگري

  خبرييقين شود كه ز عشقِ خداي بي

كار را ادامه  نياگر ا ينيبياز من كه دائماً تو م ريبه غ ييشدن و فضاگشا ميتسل قيبه من نگاه كن از طر ديگويخدا م يعني

 نيبنابرا .گشت يبرنخواه ،شد يات كه من هستم زنده نخواه هيبدان كه به جنس اول نيقيتو  ،ينياز من را بب ريبه غ ،يبده

تو  ،يكن يمثل درخت زندگ وانيمثل سنگ مثل ح يتوانينم ،يستيتو جسم ن وماند  يخواه يدر جهان بصورت جسم باق

  د؟يكنيكار تو را ساختم، توجه م نيا يبرا يبه من زنده بشو ديبا

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 بدان رُخي بنگر كاو نمك ز حق دارد

  ُبوَد كه ناگه از آن ُرخ تو دولتي بَِبري

است  فرميكه ب يرخاست فرم  يكه ب يرخ يعنيبنگر  يروح، بدان رخ ديگويم ،صورت ديگوينم د،يگويم دكيتا با

از جنس صورت  يول دهدياو رخش را به شما نشان م ديكنيفضا را باز م ياست، كه شما وقت يزندگ خود يكيدوجاست، 

صورت  يفضا را باز كن، رخ ب يعنيبنگر  يبدان رخ .كه ذهن بتواند تجسم كند، چيزي نيست ستياز جنس فرم ن ستين

  خدا زنده شده،  تيانهيبه ب هك يكس يكيمثل موالنا،  ،هم وجود دارد و آن عارف كامل است گريد يجا كينه  اي .نيرا بب

تو بدان كه  يول ،ينگاه كن يتوانيهم م ريبه پ ديگويم د،يگويم نييهم رخ خدا را دارد، گرچه كه صورت دارد االن پا آن

  .سراسر صفات خداست ستيمثل تو ن ريپ

كه نمكش از خداست خود  يتنها رخ ،نمكش را خدا زده ،خدا با نمك شده لهينگاه كن كه او بوس يبه آن رخ ديگويم

بركت را از خدا  اينحضور،  يعنينمك  ه،او زنده شد تينهايعارف كامل كه به ب اي ريپ اي ،باز شده است يكه فضا ،خداست

گشوده شده نگاه  يدائماً به آن فضا يكنيباز م يكنيكه فضا را باز م يمخصوصاً وقت ،يكنيرخ نگاه م نيبه ا يگرفته، وقت

 كيبه ذهن به  يبرو نكهيا يهر لحظه بجا ،يدهيادامه م يناگهان، دفعتاً كه دار ،يكنيبه ذهنت نگاه نم گريد ،يكنيم
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گشوده  يفضا نيبه ا يدار ،يبشو جانيو پر از ه ينيرا بب يرونيب زيچ كيذهن  نكيع قياز طر اي ،ينگاه كن يرونيب زيچ

باز  ديكه از جنس او شد دينيبيم كدفعهي رد،يگيدر شما صورت م يتحول كيناگهان  ،يكنيشده با تأمل با آرامش نگاه م

  ، يدشد

از  يكه قبًال كرد يينگاه ها نيا يعنيحضور،  نيهم ،يكبختيبركت، ن يعني دولت، يبِبَر يكه ناَگه ازان رُخ، تو دولت بَُود

پس راه حل را دارد  .يبركت نداشته دولت نداشته، ناگهان ممكن است به او زنده بشو نهايا يذهن يها نكيع قيطر

 كيو قضاوت فضا را باز كن،  ومتمقا يهر لحظه فضا را باز كن، فضا را باز كن، فضا را باز كن، فضا را باز كن بجا :ديگويم

  .ميشويناگهان تماماً از آن جنس م ييجا

 مينيها بب نكيبا آن ع يعنيبه ذهن مان از ذهن مان  ميدوباره برو ميحظه فضا را باز كندرست است كه ما هر ل نيا ايآ

 يفضا توانديخطكش ذهن نم ميتگف ديبپرس دينه نبا .نه ديگويمن به حضور با خدا زنده شدم؟ ذهن شما هم م ايآ ميبپرس

 ،ييفضاگشا ايشده به حضور  زندهانسان  ايبه رخ موالنا  ينطوريهم ديشما با رد،يحضور ما را اندازه بگ ايگشوده شده 

 نيهم ميموالنا را بخوان نيهم ،ميبه انسان كامل ندار يدسترس كار چون ما نيبهتر د،يخودتان فضا را باز كن د،يتوجه كن

غلط است  يزيبه ما چه چ ديگويم ،گرياست د ريپ نيچون ا ديموالنا را بخوان ،ديفضا را باز كن نيو ا ميكنيكه ما م يكار

   .ميكن شرفتيو پ م،يعمل كن ديگويبعد هر چه كه او م م،يريگيم اديرا ما از موالنا  نهايدرست است، ا يزيچه چ

 دهديرا نشان م يزيچ كيتا ذهن مان  ميكمتر مقاومت كن م،يكمتر قضاوت كن ميباز كن شتريفضا را ب يعنيهم  شرفتيپ

اگر درد  م،يندازيب ميكن ييرا شناسا يقبل يها يدگش تيهم هو يعنيرا  يقبل يها زشيآوو  ،ميآفل است به آن نچسب

 ميندازيرا همه را ب نهايندارد، ا دهيفا نهيندارد، ك دهيندارد، ترس فا دهيندارد، خشم فا دهيمثًال رنجش فا ميندازيب ميدار

كه  ديكنيو شما توجه م .كه گذارديآن نم مينيبب ميتوانينم مياز آنها را داشته باش يكي م،ينيرخ خدا را بب ميخواهيكه م

ها  نكيع نيا ميكنيم يخودمان و سع يبه كار رو ميهست يدر هر سن ،ميكه هست يتياز آن وضع ميكنيما شروع م يوقت

ما  يمن ذهن نكهيا يبرا .ستياست؟ نه ن نهايو ا ميكار سر راست و مستق نيا ايراه  نيا ايآ ،ميفضا را باز كن ايو  ميرا بردار

  .برود نياز ب خواهديبماند آن نم يباق خواهديم ،دارد راشعور خودش  كيهم 

 ستم،يمن هم تو ن ،يستيتو من ن ،كه نه دييتان بگو يبه من ذهن ديخواهياالن شما م ،ميما تو هست ميگفت آن تا بحال ما به

به  تيفكرها متما ،ياندازيمن را به خطر م تيو با فكرها ،يكنيكژ م ،يكنيبد م يكه فكرها ياضافه هست يزيچ كيتو 

 گر؟يخداحافظ شما د ،من را يخواهيخوب نم يليخ ديگويبه شما م يسادگ نيبه ا .تو را خواهميمن نم ،ضرر من است

  .ها را مرتب به چشم ما بزند نكيخواهد كرد ع يو سع ديگوينم .ديگوينه، نم د؟يگويرا م نيمن رفتم هم
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 گريكه د مينيبيمان را م يذره جلو كي ،ميداريرا برم نكيع كي ات نكهيا يبرا ؟ميسر راست برگرد ميتوانيما چرا نم

شما  يرا جلو گريدرد د كي نكيع كدفعهيتمام نشد هنوز،  دميدو تا را بخش دميرنجش بخش نيا دارميبرم نكيع نيا

 گر،يد يكيبه  گريد يكيبه  گريغلط د نكيع كيبه  روديغلط م نكيع نياز ا ديديغلط د نكيكه با ع نيهم گذارد،يم

  .راه تمام شد گريد

 نكيع يمن ذهن نيا دانميلحظه بعد م يرا برداشتم ول نكيع نيمن ا دييكه بگو ديداشته باش ياريمع كي ديپس شما با

كوشش خواهد  يمن ذهن نيا .موقع چيها تمام شد، ه نكيتمام ع دييموقع شما با ذهن تان نگو چيهم دارد، و ه گريد

 آقا يكرد شرفتيپ يليدوماً خ .زنديرا م نكشيفقط ع د،يگوياوالً تو، من هستم و آشكارا نم كهكند  نيكرد به شما تلق

كه پنجاه نفر،  دينيبيم كدفعهي .يتو استاد هست دياطراف شما جمع كند بگو كنديم دايرا هم پ يو كسان ،يتو استاد شد

دارد  يچ د،يهست غمبريبله، شما اصًال پ دييرمااستاد، استاد، استاد بف نديگوينفر اطراف شما هستند م ستيصد نفر، دو

و  ند،يگويهمه آدم م نيا ؟يزنيچرا نم .يبه چشم بزن يغمبريپ نكيع يتوانيتو االن م ديگويم ؟يمن ذهن ديگويم

  است،  گريد يذهن يكارش هم با من ها

  ��١٢٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي��

  انياِنس نياو ز ديجو ِاستِعاَنت                        چون عاجز شود در ِافِتتان ويد
استاد استاد كه تو  نديهمه شان بگو ،به حضور برسد جمع كند خواهديكه م يآدم كينفر در اطراف  صديس توانديم ويد

 شود،يم يچجور غمبري! پگريهستم د غمبريمن پ آقا زند،يبه چشمش م ندفعهيا يغمبريپ نكيآن هم ع يهست غمبريپ

 دانديم يهم اصالً نشود تا آخر عمرمان نشود، فقط زندگ ديشا ،ها تمام شده نكيع نيا دييبگو ديموقع نبا چينه، شما ه

به كار  كه اصالً ،و بستن گوش مان به مردم است ييو فضاگشا ميكار ما دائماً تسل نيبنابرا .ميما هنوز دار نكيكه چند تا ع

  .مورد هست، بله نيخواند كه در ا ميخواه ييزهايچ كيو امروز هم ما  .دينداشته باش يمن كار

 يابينه ارز ديهست ييگشوده شده است، پس شما دائماً مشغول فضاگشا يرخ فضا نيا مينگاه كن ديبا يپس دائمًا به رخ

به چشم شما زده كشانده به ذهن،  ينكيع كيد ذهن يكن يابيذهن ارز ديكه برو نيهم ديوجه كنت ،يخودتان و من ذهن

لحظه  نياصالً قدرت خدا و قدرت ا م،يما از جنس خدا هست م؟يقدرت هست يما چرا ب د،يقدرت هست يدر ذهن شما ب

خودش را به چشم  يها نكيع شوديموفق م يمن ذهن نيا نكهيا يبرا م؟يهست فيقدر ما ضع نيپس چرا ا ،پشت ماست

  .قدرت كند يما بزند و ما را ب
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او  نكيع يكه شما ب گذاردياو نم يول .ميچقدر شاد هست م،يهست يچقدر قو مينيبيم ميداريرا برم نكيهر موقع ما ع

تان دست  يذهن من يوقت ،حواستان به خودتان باشد ،دينورافكن خودتان باش ريمگر لحظه به لحظه خودتان ز .ديباش

 ديكنيچكار م دينيبب ديكار با ناظر بودن است، دائماً با نيو ا ،برو كنار دييگويم ،چشم تان يبگذارد جلو نكيع كي برديم

   .كند جاديدرد ا دينيبيكه شما نم ييدردها قيذهن را او موفق خواهد شد از طر دياگر دائماً نگاه كن يو حت

 ياالن حالم خوب بود، درد ناز كجا آمد؟ م نيآقا ا .ديشد نيغمگ ،به شما حمله كرد اهيمود س كيكه  دينيبيم كدفعهي

اگر  .خواهديرا م نيهم يو من ذهن ديشويم جيگ ديدرد به چشم تان بزن نكيو اگر شما ع ،آورد باال ياست كه من ذهن

 ديشو يشما پر از درد م يوقت نكهيا كما ،را پشت سر هم بگذارد گريد يها نكيع توانديكند م جيلحظه شما را گ كي

 زنديباال م آورديرا م يكي م،يكنيحمل مما با خودمان گذشته است كه  ياز كجا آمد، دردها نمي داند ،يمن ذهن لهيبوس

  .دينيبيبه چشم تان با درد م

چشم  يرو گذارديباال م آورديرا م يمنف يفكرها يها نكيبالفاصله ع ،ديشويم جيگ دينيبيشما با درد م نكهيبه محض ا

 آورد،يرا م يمنف يفكرها يها نكيبالفاصله ع ديشويم جيگ دينيبيشما با درد م نكهيمحض ا به دينيبيتان شما با درد م

 مي بينيد كدفعهيكردن، راجع به همسرتان  منفي يبه فكرها ديكنيشروع م ديشوياز درد م پر يوقت ديشما نگاه كن

 يكي يكياست،  شيسال پ يكار كرده، مال س نيا ،كار را كرده نيا ،كار را كرده نيهمسر من ا نيا ،باال ديآيدردتان م

  كجا بودند تا حاال؟  نهايچشم تان، ا يجلو ديآيم

 د،يباش اريشما هوش ديآن موقع با .دهديها را به شما نشان م نكيع نيدارد ا يكي يكيپنهان كرده بود االن  يمن ذهن

مرتب شما را گول  يپس من ذهن د،يكنيشما االن به آن رخ نگاه نم كند،يخدا كار نم كند،يدارد كار م يكه ك ديبدان

شما با  نوريا كشديهست آن م ايپو ،هست كيناميتعادل د كي ديبا نجايو شما در ا د،يخواهد زد كه به رخ خدا نگاه نكن

 ديكنيبه رخ خدا نگاه نم ديديهر موقع د .ديكنيدوباره به رخ خدا نگاه م دييآيبا آن مثلث م يصبر و شكر و عذرخواه

به  يگريد نكيع ،من را گول زد يتو برداشتم من ذهن يكه من چشمم را از رو ،گرياست د نياستغفار هم د،يعذر بخواه

 ديهستند و شما مطمئن مطمئن باش يمن ذهن يعال اريبس يدردها ابزارها يعنيمواظب دردها بود،  ديمخصوصاً با .من زد

  .خواهد زد كه به چشم شما دياصًال شك نكن

 يخودمان هم در طول زندگ ،گذشته به ما منتقل شده يمن درد گذشته ندارم، دردها از نسل ها ديبگو دينبا چكسيو ه

 رهيزار جور درد ذخشدن ه ديكتك خوردن، ناام دن،يشدن، ترس نيخشمگ دانميدعوا كردن، نم دن،يرنج قيمان از طر

 گريد قهيدق كي ؟يدينكن، رنج رهيرا ذخ نهايهم به ما نگفته بابا ببخش ا يخوب هستند، كس نهايا ميفكر كرد ميكرده ا
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 يغيجوجه ت هيرا گفت شب نيهست در پس ذهن ما و موالنا ا ريآن ز نيپس بنابرا .ميرا نگه داشت نمايببخش، ما رنجش ها

  .كشديخودش را م ش،يزدن خودش به خارها كنديمار شروع م رد،يگيدم مار را گاز م ديآياست، م

ول كند،  يغيجوجه ت نيصبر كنم، صبر كنم تا ا دي، فقط باهكه دردم آمد باال االن دم من را گرفت ديبه هوش باش ديو شما با

رستم،  هفت خوان ميدر شاهنامه ما دار .من از جنس درد هستم به من درد بده ديگويم .درد خواهد؟يمچه  يغيجوجه ت

نماد درد  ديسف ويد د،يسف ويد روديكرده، رستم دارد م جاديا ديسف وياست كه د يهفت خوانرستم در واقع  هفت خوان

شما  نكهيا يبرا شوديشده و چرا نم ميقا يياج كي ،ديد شودينم ،كرد دايپ شوديرا نم ديسف ويكه د دهدياست نشان م

 يانسان ياريهوش يعنيچشم رستم  يرا جلو يمختلف يها نكيمختلف ع يدر خان ها دينيبيم ديخوانيرا م هفت خوان

  .گذارنديها م يشدگ تيهم هو يعني اهيس يها ويدما  تيما، خدائ

تا آن درد را  ،يدارتو كه  يبه آن درد يو باالخره برس يان بگذروشش تا خ نياز ا ديدارد، و تا با يندگانينما ديسف ويو د

 هن،ذ يمازندران، فضا نيكه ا يمازندران فرض رود،يمازندران كه م يتو ست،يلحظه غافل ن كيرستم  د،يشفا بده يبتوان

   .ديكنيتوجه م ،يبه من نشان بده ديبا ديگويراه را م و بندديرا هم گرفته دستش را م يكيآنجا 

ماه گنج حضور گوش دادم به حضور  كيكه االن  دييبگو دييايشما ن ميگويها را من م نيا .كار نيا ستيآسان نپس 

هر  زند،يتان دارد حرف م يشما ذهن تان من ذهن ،ديادامه بده ديشما با ست،ين ينطوريتمام شد رفت نه ا دميرس

 يكه به زندگ يآدم كياست،  ويمال د يمال من ذهن همه ديدهيكه شما به خودتان نسبت م يمعنو نهيدر زم يتيموفق

 ستيمتواضع ن .مييكلمه متواضع هم غلط است به او بگو يحت ،صفر است شهيندارد هم ييادعا چيزنده شده باشد ه

آن كار  ،كنميكار را م نيا كنديادعا م يندارد، هر كس ييادعا چيه نيبنابرا ستياز جنس من ن يعني .صفر است قتاًيحق

  .زنديش دارد حرف ماهستم، من ينطوريا كنميرا م

  

  

  

ت اول  �🌹🌹�   �🌹🌹�یان 
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 است و َتنْ مادرتو را چو عقل پدر بوده 

  جماِل رويِ پدر در نگر، اگر پسري

  

 نياصالً ا ،نهايمرد بهتر از زن است و ا ديگويكه چرا م دييكه بگو ستيصحبت زن و مرد ن اتياب نيكه در ا ديكن توجه

ما بعنوان انسان عقل كل، عقل خدا،  :كه ديگويو موالنا دارد م .صحبت كردن است كيفقط سمُبل ،ستيصحبت ها ن

زم است كه ال نهايما، جان تن ما ا يما و جان ذهن جاناتيما، ذهن ما، ه كيزيچهار بعد ما، ف نيا يعنيو فرم  .پدرمان است

 .كنديآن كار م يرو دهديعقل خدا دائماً مادر كه ما را پرورش م ايعقل كل  يول .ميكن يجهان زندگ نيدر ا ميما بتوان

فقط  ،ستين ميشناسيكه ما م يپس صحبت پدر و مادر ،تن ما را مادر ،خدا را پدر فرض كرده ،عقل كل را نيپس بنابرا

  .كنديم هيتشب

 نديايخانم ها ن ،ياز جنس خدا هست يعني يپسر هست اگرپدر، خدا؟  اي يفرم هست نيكه تو از جنس ا ديگويو االن م

پس به  ،ميكه هست ياگر از جنس خدا هست ديگويم .تمثل است ستياصالً آن صحبت ها ن ،يدختر ييگويچرا نم نديبگو

 مياز جنس پسر هست م؟يهست ياز جنس چ م،يهست ياريلحظه ما هوش نيدر ا يعنيبه فرم نگاه نكن،  يعني ،پدر نگاه كن

 دهديكه تو را پرورش م يخدا نگاه كن، اگر از جنس فرم هست يبه رو يعنيپس به جنس خودت  ،ميخدا هست جنساز 

  .به مادر نگاه كن

 مانديم نيا ميستيما از جنس تن مان هم ن افتند،يكه اتفاق م ميستيما از جنس اتفاقات ن م،يستينه ما از جنس فرم ن

 نيو امتداد خدا در ا يارينشده ما بعنوان هوش يبدن زنده هست و متالش نيكه ا يتا زمان يول ،شوديم يمتالش نيا نجايا

و متحول  م،يشويمتحول م ميتن ما دار نيدر آغوش ا ميدانيما م يول .دهدياست كه ما را پرورش م نيا .ميكن يزندگ ديبا

االن در ذهن انسان  وانياز ح ،وانيبه ح تاز نبا ،را تكامل داده از جماد به نبات ياريهوش يعني فرم پسر را نيهم م،يشده ا

به پدر نگاه كند  ييفضاگشا قيو از طر ،كه به فرم نگاه نكند رديبگ ميدارد انسان كه تصم اريقدر اخت نيدر ذهن انسان ا

  .ديگويرا م نيبه خود خدا نگاه كند، درست است؟ دارد ا يعني

 دهيبا آنها همان يول ميناظر ذهن مان هست ،ميكنينگاه نم انبه ذهن م ميكنيبه فرم نگاه نم ميستيپس ما از جنس فرم ن

 دهديكه تو را پرورش م نكهيولو ا ينيبيجهان م نيكه در ا يزينشو، با چ دهيكه با ذهن همان ديبگو خواهديم م،يشوينم

  .خدا نگاه كن يبه رو ياز جنس خدا هست يهست يارياگر هوش يعني ،پدر نگاه كن يبه رو ينشو، اگر پسر دهيهمان

  



  Program # 782                                                                                        ۷۸۲برنامه مشاره 

  ١٨صفحه: 

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 بدانكه پير سراسر صفاتِ حق باشد

  اگرچه پير نمايد به صورِت بشري

 يعنياو زنده شده اند، سراسر  تياو و ابد تينهايب يعنيوجود دارند كه به صفات حق  ييآدم ها نكهيشروع كرد به ا االن

تماماً،  يعنياز آنها است سراسر  يكياست، موالنا هم  رياسمش پ نهايندارند، ا يماد نكيو ع يشدگ تيهم هو چيكامالً، ه

 رياگر پ يدر ما نماند، ول يماد نكيع چيكه ه ميبشو ليتبد ميتوانياست كه ما هم م نياش ا ياست؟ معن ياش چ يمعن

  .كمك كند توانديمورد موالنا است به ما م نيكه در ا ميكن دايپ

تو جسم را  نيپس بنابرا يداشت يجسم ياريهوش يبه چشم دلت زد يماد يها نكيحاال ع تاكه تو  ديگويو حاال به ما م

همه آن  ،سر دارم دو تا گوش دارم كيمن دو دست دارم  ،هم بشر است نيكه من بشر هستم ا ييبگو ييايتو ن ،ينيبيم

وجود دارد و اصالً منظور  نيا انو امك ،شوديم دهيبصورت بشر د نينه ا ،هم دارد مثل من است نيكه من دارم ا ييزهايچ

 ريپ ميستياما اگر ن .ميباش ريپ ميتوانيبشود، پس همه ما بالقوه م تيخدا تثب تينهايبشر ب نياست كه در هم نيا يزندگ

را بشر  نيا كنميكه نگاه مام يو من با چشم ماد ،خدا زنده شده تينهايآدم به ب نيا مييبگو .مينيبب ديرا مثل خودمان نبا

 نيب يول ميما انسانها از جنس بشر هست شتريدارد، كه ب يماد يها نكيدارد و ع يكه من ذهن يكس يعنيبشر  نم،يبيم

  .هستند ريپ جنس هستند كه از يما كسان

 كنديباز م كند،يباز م كند،يكه آدم فضا را باز م يمدت كيپس از  مينيبيكه ما م را هم نيسراسر به او زنده شده و ا ريپ

است كه ما ادامه  نياشكال كار ما ا د،يشويو شما آزاد م زديريفرو م يمن ذهن نيا كنديم دايپ يحالت به اصطالح بهمن

مردم در وسط  شتريب يول ،رسديم جهيكار به نت ميبه لحظه حواسمان به خودمان باشد و فضا را باز كن هما لحظ م،يدهينم

توجه  ،يديناام نكيع اي خورد،ياست به چشم شان م يكاف ،گريبس است د نكيع كيشان  يمن ذهن ييجا كيدر  ايراه 

  .به چشم شما نزند يديناام نكيع يكه من ذهن ديكن

 نكياوقات ع شتريو ب ،شوديبه چشم مان زده م ينكيع كي ييجا كي ميكنيفضا را باز م ميرويم ميرويم ميرويما م

 م،يكنيم يفحش و فحش كار ميكنياشتباه بزرگ مثالً دعوا م م،يكنياشتباه م كيجا همان م،ينيبيدرد است، و ما بد م

نشد، كار  ،يتوانيتو نم ،يتوانينم يديكه د :ديگويم ديآيم ذهني ساعت من ميبعد از ن م،يزنيم غيج م،يشويم يعصبان

حال هم ما  نيدر ع ياراده خدا و قانون قضا دنبال كمك به ماست، ول نكهيا يبرا .شد ديناام ديموقع نبا چيه ست،يتو ن

  :دارد ياديز يابزارها .از آنها استفاده كند توانديم يكه من ذهن ميدار ياديز يها نكياشتباهًا ع



  Program # 782                                                                                        ۷۸۲برنامه مشاره 

  ١٩صفحه: 

اگر  كند،يرا كوچك م يمن ذهن تيمسئول م،يمان نباشهايمسئول كار ميما عادت كرد م،يمالمت كن ميكرد ادتمثًال ما ع

چشم  يما در جلو ينكيع كي نكهيا يكوچك بشود برا ميخواهيما نم ،شوديكوچك م يمن اشتباه كردم من ذهن مييبگو

آدم  كي يول ر،يمن اشتباه كنم؟ نخ شوديبزرگ بشوم و بزرگ جلوه كنم، مگر م خواهميم شهيكه هم ميدل مان دار

از  ديآيو خوشش م روديبار اشتباه م ريبه مردم به همه، ز كند،يو از جنس حضور اشتباهاتش را دائمًا اعتراف م يقيحق

  .كنديكار، چون دارد خودش را اصالح م نيا

تمام  نطورينكردن، مالمت كردن، و هم تيبار اشتباه نرفتن، قبول مسئول ريمثل ز يذهن مندارد  ييابزارها نيپس بنابرا

است،  ينكيهم ع يخودخواه م،يشويخودخواه م اي ميشويكه غافل م ييجا كي ،ميداشته باش ميتوانيكه ما م ييدردها

 نيخوب از ا ،موالنا را حفظ باشد تيب انفر پانصد ت كي ديفرض كن م،يكنيحفظ مما را  نهايكه ا يمثًال آدم از دانش معنو

 يخوانيدر مجالس م ،يموالنا را حفظ هست تيكه تو پانصد تا ب ديگويوسط، م پرديم يمن ذهن .رديبگ تيهو توانديكار م

آن موقع هست كه  ،ياستاد هست يهست در سطح باال ر،يكه، خودت را بگ ستين يكم زيچ نيا زنند،يهمه دست م

به صفات  ليتبد يمباش ريپ يمتوانيكه همه مان بالقوه م ريپس پ نم،يدنبال كارت، مسخره نكن ما را برو بب برو نديگويم

 ريو از پ ،ديرويبه آن سمت م ديدار يول ديستين ريپ ديدار يشدگ تيو هم هو ديدار يحق شده، و شما اگر هنوز من ذهن

  :ديگويم كنديم كاملرا  نيدوباره ا يبعد تيو ب دياستفاده كن ديتوانيم

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 به پيشِ تو چو َكَفست و به وصِف خود دريا

  به چشمِ خلق ُمقيمست و هر دَم او سفري

چهار  نيا يحت ند،يبيخدا م تينهايكه موالنا ما را ب ديكنيچون ما توجه م ،ينيبيفقط جسم م يعني ينيبيكه كف م تو

را  شيرو ميهست ييايدر كيما  ند،يبيما را كف م جاناتيتمام ه ند،يبيما را كف م يتمام فكرها ند،يبيبعد ما را كف م

در ما،  شوديم ديتول كند؟ياست كه پشت سر هم دارد چكار م يمن دار هشد تيهم هو يكف گرفته، كف ها همان فكرها

  .همان پرده پندار است پوشاند،يما را م يايدر يما را تصرف كرده و رو

خوب  تيب نيخوب ا يليكه خ مييگويدادم م حيتوض گفتم بارها ميخوانيموالنا را م م،ينيبيم ينطوريرا هم هم ريما پ

او  مييگويم م،ينيبيما غلط م مييگوينم ؛ديرسيواقعاً عقلش نم كند؟يچكار م نجايا تيدو ب نيا يول ،است ياست علم

شدن  تيكه من موقع هم هو ييها نكياگر با ع م،يكن ريتفس ديبا كف با مييگويم مينيبياشتباه كرد، چون ما كف م

 خوانديموالنا نم يهاشعراز  يكه در كتاب خواندم با بعض ييزهايآن چ ديآيجور در نم نهايا ،مخصوصاً با علم به چشمم زدم

   .نميبيعلوم م نيا نكيچرا؟ من با ع گر،يپس آنها غلط بودند د
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 يحت رسد،يجا نم چيشده باشد واقعاً به ه تيبا علم هم هو ياگر واقعاً كس ،گفت نيقيواقعاً بطور قطع و  شوديرا م نيا

كه قبول ندارند  يسواد كه خودشان را از نظر علم يب يآدم ها نديبيم ديداشت مساله ما كه با ه نيشما در تجربه چند

هستند كه  يآدم ها خورد،يعقل شان به درد م كنند،يم دايعقل پ شوند،يبه حضور زنده م يزود ،چون سواد ندارند

 گذرانند،يآنها م لتريهستند از ف تيكه با آن هم هو يبه علم يول كننديگوش م يو دكترا سواد دارند ه سانسيمافوق ل

خارج بشوند، انسان آمده از ذهن خارج بشود، از ذهن خارج بشود علم آنجا  توانندياز ذهن نم مانند،يذهن م يدائماً تو

 هيرا توج رونيعلم هستند و ب نهايا اتياضير ك،يالكترون دانميعلم چه م ك،يزيعلم ف ك،يعلم مكان ،يهست، علم برا

  .ما باشند ديد نكيع توانندينم يول ،مياستفاده كن ميتوانيرون از آنها ميدر ب كنند،يم

تو را كف  يكه رو يهست ايو تو هم در ،ندارد يشدگ تيهم هو نكهيا يبرا ،او هم كف ندارد يايدر يشده رو ايدر ريپس پ

در  ميمق ،يهست ميوجود ندارد چون مق يتو سفر يبرا .ستيدرست ن ،ينيبيآن را هم كف م ينيبيتو با كف م ،گرفته

آدم  ديسفر با يبرا نجايهم مثل تو نشسته ا ريپ يكنيفكر م ،ينيبيها م نكيع نيچون دائمًا با ا ،يكجا؟ در ذهن هست

از آنجا  ييكتاي يفضا روديهر دم او م يول ،ننديبيم ميرا مق ريدارند پ يخلق چون من ذهن ،كند، نه يياينقل مكان جغراف

  .آورديباره مدو رود،يدوباره م د،يآيدوباره م رود،يدوباره م ،جهان نيبه ا آورديخرد و عشق را م

 نجايذهن از ا يتو گريفكر د كيبه  ميپريفكر م كيلحظه از  نيما در ا م،يرويم ييجا كيبه  ييجا كيذهن از  يما تو

 ميهست يزندگ اي ميو دنبال خدا هست .ميزنيجسم سر م نيا جسم به نياز ا نجا،يبا ا ميرويبه آنجا، از آنجا م ميرويم

االن گشوده شده به اندازه خدا شده  ييكتاي ياو ابتدا سفر كرده از ذهن به فضا ند،يبياو مثل ما نم يول .زهايچ نيا يتو

 نيبه ا زديريمثل موالنا م آورديسطل سطل عشق را از آن جهان م ،جهان است نيبه ا ييكتاي يو دائماً در سفر فضا

كه ما از  يسفر نيو اول. كندينه او دارد كار م ،مثل ما نجايانشسته  م،ينيبيم ميپس دائمًا در سفر است ما او را مق ،نجها

مان را  يها نكيع ،ميخودمان را بشناس يشدگ تيو هم هو يگرفتار نياست كه از ا نيا ميبكن ميتوانيم تيوضع نيا

  .توانديما را م ريپ. ميبشو ريمثل پ ميمتحول بشو يعني ،ميسفر كن ميندازيب يكي يكي ميبشناس

 كند،يرا هم گوش م زيچ نآ كند،يم برنامه گوش نياز شما به ا يبرخ د،ينكن قيشما تمركزتان را رق ميگويم يچ يبرا

از ذهن  تواندينم ماند،يذهن م يرا تو زيهمه چ كنديم يرا هم قاط نيا خواند،يرا هم م نجايا كنديرا هم گوش م زيآن چ

 يالبته پزشك ديمثالً پزشك هست ديشما با ،مورد نيدر ا خواهديشما نم .است يذهن يدائماً در حال انباشتگ .خارج بشود

 ميتجربه داشته باش م،يامتحان بده ،ميبشو طيواجد شرا يبه اندازه كاف ديجهان با نيدادن در ا سيو سرو د،يريبگ اديرا 

  .ميدانيم يبه اندازه كاف .خورديبدرد نم يمورد انباشته كردن دانش ذهن نيدر ا يول
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در اطراف اتفاق  توانميكه من م دييبگو ديلحظه نگاه كن نيبه اتفاق ا ديبعنوان ناظر با يخودشناس ديكن يخودشناس ديبا 

 يچ توانميخدا نگاه كنم؟ اگر نم يبه رو توانميكنم، م دايپ يدسترس يزديبه خرد ا توانميلحظه فضا باز كنم؟ من م نيا

 يمن ذهن نيچرا من متقاعد شدم كه ا پرم؟يم گريفكر د كيفكر به  كياز  اريچرا من اجبار گونه بدون اخت گذارد،ينم

من  نيسفر كنم ا خواهميپس من م شوم؟يها من است، من چرا مجدداً از جنس خدا نم يريپذ بيبا تمام ضعف ها و آس

 نيذهن از ا يتو دياگر ثابت هست د،يباش يسفر ديهر دم با و شما ،يهر دم او سفر ندازم،يرا ب ميرا بگذارم بروم، دردها

  :ديگويرا م نيندارد، بله هم دهيكار فا نيا ديرويور به آن ور م

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 هنوز مشكل ماندست حالِ پير تو را

  هنري؟بي چه درو،  هزار آيتِ كبري

 ريپ .ينيبيرا نم ريحال پ ،يها را برنداشت نكيع يبه اندازه كاف ينيبيها م يشدگ تيهم هو نكيتو هنوز چون با ع يعني

 ريهنوز درك حال پ نيدارد، بنابرا يبه خرد زندگ يدسترس ريآرامش دارد، پ يرونيب هايبدون علت شاد است، بدون علت

 يعني يكبر تيدر او هست، آ ييخدا ينشانه ها ياديتعداد ز ست،هزار عالمت كثرت ا ديگويو م .تو مشكل است يبرا

موالنا  ياگر كس ،يكنينم تياحساس مسئول چيو ه يدرست ماند ديبدون د لتيفض يهنر و ب يو تو ب ،از خدا يينشانه ها

گوييد رسيد شما مينشانه اين است كه مشكل درك پير را دارد. اگر به يك عارفي مي و فرض كند نديرا مثل خودش بب

كنيد. حال ايشان خراب نيست، حال شما خراب است. براي اينكه از پشت خراب است اشتباه ميحال ايشان هم مثل من 

بينيد جهان را و خدا را. شما از خودتان بپرسيد بگوييد كه من تا حاال درك كردم كه يك پير واقعاً جدا عينك دردها مي

اگر اين درك را پيدا كرديد، ممكن است بگوييد كند. و و او در اين جهان زندگي مي ،از من هست، او يك جور ديگر هست

خواهد به من هم كمك كند. از نظر ديد خدا او با توانم بشوم. من هم آدم هستم. خدا دنبال من هم هست. ميمن هم مي

   من فرقي ندارد.

گويم چرا نم؟ هنوز ميز چرا بايد موالنا به اين درجه باال رفته باشد و من هنوز در اين باورهاي سطح پايين دست و پا مي

هنوز رنجشم  ،اين كس به من اين حرف را زده، من رنجيدم؟ چرا همسرم ده سال پيش اين حرف را زده به من، من رنجيدم

ترسم، هنوز خشمگين هستم، هنوز پشيمان هستم. يك كاري سي سال پيش كردم، هنوز دردش را بايد نگه دارم. هنوز مي

توانم توانم سفر كنم؟ بله ميستم پس؟ او چكار كرده؟ او از من ذهني سفر كرده. من هم ميكشم. چرا من اينطوري هرا مي

  كند؟ خود خدا. چطوري؟ من فضا را بايد باز كنم. سفر كنم. كي كمك مي
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تا او پا بگذارد، اول كه پا بگذارد اين جهنم من خاموش بشود، من يك آرامشي پيدا كنم. پس من بايد مرتب فضا را باز 

كنيم. بدتر در اين زمينه نداريم. هي سوال ميما كنم. سوال نكنم. واقعاً سوال كردن بالي جان آدمها است. از سوال كردن 

سوال كردن، تقليد و شك اينها آفتهاي حضور هستند.  شود، آن آنطوري چطور؟ فضا را باز كن.اين را اينطوري بكنم چه مي

خواهد در اين لحظه به شما كمك كند و اين مي و خدا پشت و پناه شماستشك نكنيد كه شما از جنس خدا هستيد و 

كنيد با اتفاق اين لحظه، با كنيد و مقاومت ميكنيد او كمك كند. اينكه شما ستيزه ميتقصير شماست كه فضا را باز نمي

كنند. كسي كه را درك نميست كه پير هگذاريد. اين مشكل براي آدمهاي زيادي ستيزيد. بنابراين شما نميخدا هم مي

متوجه  ،كند. شما مقدار زيادي اگر فضا باز كنيد و زندگي به شما خرد بدهدكند خدا را هم درك نميپير را درك نمي

  چشيد. بلهشويد كه آدمهايي مثل موالنا در چه سطحي هستند. براي اينكه مزه خرد را ميمي

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

  ز بارگاه، منزّه ز خشكي و ز تَري         صورِت روحانيي به مريِم دلرسيد 

كند كه در سوره مريم است. من امروز تصميم دارم اين آيات را و از اينجا به بعد موالنا در واقع به آياتي از قرآن اشاره مي

ها را هم به شما نشان خواهم ع آن آيهبراي شما سريع بخوانم. ولي اجازه بدهيد اين چند بيت مانده را معني كنيم و سري

. مي كندگويد يك صورت معنوي، روحاني به مريم دل رسيد. نگاه كنيد در اينجا مركز انسان را به مريم تشبيه داد. مي

كند مربوط به يك زن نيست يا يك مرد خاصي نيست، بلكه مركز انسان است. دارد هايي كه ميپس باز هم اين صحبت

  گويد آن داستان مريم را شما بخوانيد.دل، يعني مركز انسان را به مريم تشبيه كرده. مي گويد مريممي

شود بدون اينكه مردي به او دسترسي داشته اش اينست كه مريم حامله ميداستان مريم چه هست؟ داستان مريم خالصه

گويد غير ممكن است ي عقل انساني ميو وقت .گويد همچو چيزي غيرممكن استباشد و در اولين برخورد ذهن انساني مي

شود كه همين طور كه خواهيم ديد با بشو و مي .معنيش اين است كه اين سمبليك است، اين نماد يك چيز ديگري است

گويد بشو و گيرد. مثل شفا دادن دردهاي ما، مثل وسعت پيدا كردن مركز ما. يعني زندگي مييعني كن فكان صورت مي

  آورد تا ما بيدار شويم از خواب ذهن.كل اتفاقات و تحوالت را به وجود ميشود و با خرد مي

گويد كه مركز انسان مريم دل، يعني مركز انسان با يك صورت روحاني برخورد كرده و اين صورت روحاني پس بنابراين مي

طرف خدا آمده و مركز مريم را يا هاي قرآن اين جبرييل است. جبرييل از كه در واقع در آيه ،از بارگاه خدا رسيده بوده

خواسته پيدا بكند، يك دفعه وقتي انسان شده، خدا به مركز انسان را حامله كرده. به عبارت ديگر انسان وقتي تكامل مي

زاد، يك و پس از اينكه اين مريم يعني مركز انسان كه حامله شده مي ،يك صورتي مركز انسان را به خودش حامله كرده
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بود كه سمبليك پسر است. در واقع زاييده شدن خدا در انسان هست به بينهايت خودش. يعني خدا آمده  پسري خواهد

انسان به بينهايت او از اين ذهن  ،دهدمركز انسان را حامله كرده به خودش كه پس از يك مدتي كه خودش پرورش مي

  شود. بزاييده 

اي بوده كه به مركز انسان آمده و آن را حامله كرده، اين واسطه پس بنابراين اين صورت روحاني كه جبرييل بوده يا يك

بيند و دويي را دانيد كه ذهن جهان مادي را ميمنزه از جهان مادي بوده. خشكي و تري يعني دويي. خشك و تر. و مي

پس اين از فكرهاي ما  گويد دويي يعني جهان مادي.كند. بنابراين وقتي ميدانيد كه ذهن ما با دويي كار ميبيند. ميمي

اي مركز انسان را خدا اي، به يك واسطهشود از آنور به يك فرستادهبلكه وقتي انسان، انسان مي ،يا از جهان فرم نرسيده

زاياند. و اين صورت گفتم از جهان پس از يك مدتي از توي همين من ذهني خودش را ميكه كند به خودش. حامله مي

  گويد كه خشكي و تري را. بعد مي دانيدمادي نيامده. مي

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 از آن نَفَس كه درو سِرّ روح پنهان شد

  بكرد حامله دل را رسولِ ره گذري

  گويد از آن دمي كه دِم خدا، مي

  �� ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي��

  رياو جان دهدت رو ز نََفختُ بپذ دم
   ست، نه موقوف علل ُكونيَاو ُكن فَ  كار

ِسرِّ هشياري ما پنهان شد، پس سِرِّ هشياري ما، سِرِّ روح ما چه سِِرّ روح ما،  در آن نفس، در آن دميدن كه در او ِسرِّ روح،

فهميد كه هست؟ دوباره به صورت خدا متولد بشود. دل انسان را يك رسول رهگذر حامله كرد. پس شما از اين بيت مي

گويد كه جبرييل آمد و جلوي مريم ايستاد، مثل يك انسان ظاهر شد كه االن خواهيم رآن اگر بگوييم ميحاال زبان ق

خواند. پس واقعاً مريم يك انساني را نديد. بلكه يك انسان تمام عيار خودش شد. يعني به حضور فهميد از جنس خداست 

گويد. مريم فقط گويد، انسانيت را ميرا مي ها انسان و بنابراين آن نفس در او دميده شد. مريمي در كار نيست. تمام

  سمبليك است. 

شود. پس شود به عيسي مسيح، اين سمبليك است براي اينكه مركز انسان به وسيله خدا حامله مياينكه مريم حامله مي

و انسان به بينهايت او  ،شود از همين ذهن انسانشود يا بينهايت زاييده مياز يك مدتي به بينهايت خدا انسان زنده مي
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پيغام را به انسان آورد كه در آنجا سِِرّ روح بود و مركز  اين اي بوده كهشود. پس اين رسول رهگذر همين واسطهزنده مي

  :گويدانسان حامله شد. االن مي

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 ايا دلي كه تو حامل شدي از آن خسرو

  ل تا درو نگريبه وقِت جنبشِ آن حم

كني. كدام بچه را؟ بينهايت خدا گويد. اي مركزي كه تو حامله شدي، يعني داري بچه حمل مياالن به من و شما دارد مي

را. يعني مسيح را. از آن شاه يعني خدا. يعني همه انسانها به وسيله خدا از آن دم حامله به بينهايت او هستند. يعني همه 

خواهيم يت او تبديل شوند خالصه پس از مدتي اقامت در ذهن. ولي ما درد زايمان داريم، ولي نميانسانها بايد به بينها

به وقت جنبش آن بچه، يعني آن حمل، مواظب باش فقط به خدا نگاه كني، به آن خسرو نگاه  گويد.بزاييم. همين را مي

در مركز ما حاملگي وجود دارد، آن حاملگي زن از  ،فهميم كه مركز ما حامله شده به بينهايت خداما ميپس كني. حاال 

بلكه به نماد و سمبل نگاه كنيد. حاال آيا اين هم، اين بچه  ،شوهر را بگذاريد كنار، اين تمثيل است. شما اصًال نرويد آنجا

  در شكم همه انسانها اعم از مرد و زن جنبيده يا نه؟ بله، جنبيده. 

خواهد پرورش پيدا كند. نگريستيد، به خدا يعني. يعني اين بچه ميبايد به رخ او ميگويد وقتي اين جنبيد شما دارد مي

ايم كه وقتي بچه در شكم مادر است، از اين تمثيل هم اين يادآوري اين بوده كه به رخ او بايد نگاه كني و قبًال هم خوانده

  شود. ات شبيه او ميهكند قبًال خوانديم كه به روي هر كسي نگاه كني بچموالنا استفاده مي

كردي. بچه كي شروع كرده ات شروع كرد به تكان خوردن بايد به صورت او نگاه ميخواهد بگويد كه وقتي بچهخالصه مي

زند،  به تكان خوردن؟ از وقتي كه درد ما شروع شده. شايد از پنج شش سالگي يا زودتر. همين طور كه اين تمثيل را مي

وجود ندارد. براي اينكه مسيح در گهواره به پيغمبري رسيده. و برخي از پيغمبران از جمله پيغمبر  گويد كه اصًال زمانمي

  اسالم در چهل سالگي به پيغمبري رسيده. 

پس بنابراين اينكه انسان از ذهن زاييده شود براي دومين بار، زاييده شود، وقت و زمان خاصي ندارد. ولي به طور كلي اگر 

شود گفت كه از وقتي كه اين بچه در شكم مادر در اينجا بچه خدا در مركز ما، از موقعي مي ،ي بگوييمبخواهيم يك مطلب

خورد و پيغامش اين است كه تو ديگر جنبد، تكان ميدهد كه اين بچه در مركز ما ميشود، اين نشان ميكه درد شروع مي

  ا را باز كن، به آن خسرو يعني خدا نگاه كن. به ذهنت نگاه نكن. از يك فكر به يك فكر ديگر نپر. بلكه فض

گويد د. چون پايين هم مييكنفضا را باز كن، بگذار اين فضاي باز شده از اين بچه مواظبت كند. توجه مي فضا را باز كن،

رديم و دانستيم فضا را بستيم و مقاومت كرديم، ستيزه كاين را بايد شمس تبريزي پرستاري كند اين بچه را. ولي ما نمي
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دهيم. در نتيجه زندگي ما دردناك آوريم و ادامه ميشود و ما به روي خودمان نميبخواهد متولد مدتهاست كه اين بچه مي

و ذهن ما ساده  ،رفتشديم و اين من ذهني از بين ميشده و زمان زائمان مركزمان گذشته. ما بايد به بينهايت او متولد مي

  دهيم. ذرد و ما همين طور ادامه ميگشد. از آن زمان خيلي ميمي

شد كه اگر اين بچه جنبيد، تا خيلي مهم است، تا يعني تو بايد حواست به اين مي ، اينگويد مواظب باشبراي همين مي

ات پسر است، در اينجا پسر هم همين جنس ات شبيه آن بشود. چون بچهمعنيش اينست كه به رخ خدا نگاه كني. تا بچه

خواهيم از جنس مادر بكنيم يا فرم بكنيم. قبالً گفته اينها را. بايد از جنس آن بشود نه از جنس فرم. ما بچه را ميخداست، 

ام بشو، از جنس مقامم بشو، از جنس گوييم تو بيا از جنس پولم بشو، از جنس خانهگذاريم بچه زاييده بشود. ميما نمي

ساني نيست زير درد نباشد بخاطر همين. براي اينكه موقع جنبشش به روي باورهايم بشو، ولي زير درد هستيم. هيچ ان

  خدا نگاه نكرده. 

دهد. ما با من ذهني، با گويد به روي خدا نگاه كن. براي اينكه او است كه با كن فكان اين را هشيارانه پرورش ميچرا مي

نكه خانمي حامله باشد، نزاد، اينقدر كش بدهد توانيم اين بچه را درست پرورش دهيم. درست مثل اينظارت شيطان نمي

مان خيلي ه ماهه ما بايد بزاد. ما هم نُدارد اين حاملگي؟ سر نُ  كه هم بچه بميرد در شكمش و هم خودش بميرد. چه فايده

زاييديم اين گذشته. اين دردهايي كه ما انباشته كرديم، اينها همه درد زايمان بوده. قرار نبود اين قدر درد بكشيم. چون ن

   :گويدقدر زياد شده. براي همين مي

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 ايا دلي كه تو حامل شدي از آن خسرو

  به وقِت جنبشِ آن حمل تا درو نگري

براي كمك دوباره آيا دلي هست كه حامل نشود؟ نه همه دلها حامل هستند. براي اينكه انسان هستند. و اين بيت را قبالً خوانديم. 

  :گويدمي ٦١٥خوانم. از غزل شماره مي

 ��۶١۵، غزل شمارٔه شمس ديوان مولوی،��

 ديوانه دگر سانست، او حاملة جانست

  چشمش چو به جانانست، حملش نه بدو ماند؟

بردارد و به ذهنش نگاه آورد، از جنس عقل كل است. هر كسي كه اين عينكها را ديوانه كسي كه من ذهني و عقلش را به حساب نمي 

اي. پس ساعته بايد به فكر اضافه كردن پولت باشي، نباشي ديوانه ٢٤نكند، به عقل كل نگاه كند، از نظر مردم ديوانه است. آقا شما 

او يك  گويدجنبد و بايد به صورت خدا نگاه كند ميديوانه زنده شده به زندگي يا در حال زنده شدن كه متوجه شده اين بچه دارد مي

داند او جان و بينهايت خدا را حامله است. يعني اينها را بايد شما بدانيد يا همه ما بدانيم. چشمش  جور ديگر است. براي اينكه او مي
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اش به گويند حامله به صورت هر كسي نگاه كند بچهبايد به جانان باشد يعني خدا باشد. اگر باشد، طبق آن به اصطالح تمثيل كه مي

  شويد. شود، شما داريد بينهايت ميرود، يعني دارد بينهايت ميتان به خدا ميكنيد بچهرود، شما هم چون به خدا نگاه مياو مي

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 چو حمل صورت گيرد ز شمِس تبريزي

  چو دل شوي تو و چون دل به سويِ غيب پَري

. حاملگي را جبرييل انجام داده، به دستور خدا از بارگاه آمده، از پيش خدا آمده، از اين حاملگي ديديد كه چطوري صورت گرفت

خشكي و تري اين جهان نبوده. در روح يك سري پنهان است، يعني در ما يك سري پنهان است، يك رازي پنهان است كه اين 

گويد ر را در دل هر كسي گذاشته در هشياريش. ميشود. يعني خدا اين سِدهد به بينهايت خدا زنده ميخودش، خودش را پرورش مي

گذاريم كه اگر اين بچه كه در شكم يا مركز انسانها است، به وسيله شمس تبريزي پرورش پيدا كند نه به وسيله من ذهني، كه ما مي

ديگر، توجه كنيد اين بچه را من ذهني و ديو پرورش دهد، چو حمل صورت گيرد، حمل يعني حامله شدن كه به وسيله خدا شده 

  .و هم نماد انساني كه به بينهايت خدا زنده است ،شمس تبريزي هم نماد خداست

گويد اگر اين بچه مركز ما را يك عارفي در اين جهان پرورش دهد مثل موالنا يا خود خدا اين قدر ما هر لحظه ما تسليم شويم و مي 

و زايمانش را هم آن  ،بچه را پرورش دهد، چو حمل صورت گيرد ز شمس تبريزيفضا را باز كنيم و اجازه دهيم آن فضاي باز شده اين 

شوي، دل اصلي شوي يعني از جنس خدا ميبكند، يعني همه حمل، حامله شدن، پرورش، زايمان، همه، در اين صورت تو دل مي

  شوي نه دل من ذهني. مي

كني، شوي، يعني از جهان نقل ميخدا، يعني از جنس او مي پري به سوي غيب، به سويچو دل شوي تو و چون دل، مانند دل مي

كنيم و دائماً در محدوديت ذهن شوي. پس اين طوري كه ما در ذهن زندگي ميهنوز اين جسم را داري، ولي به بينهايت او تبديل مي

  خوانم براي اينكه اين رويم بيرون. درست است؟ آره. چند تا مطلب ميهستيم از اين مي

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه وی، ديوان شمسمول��

 ايا دلي كه تو حامل شدي از آن خسرو

  به وقِت جنبشِ آن حمل تا درو نگري

جنبد و جنبيده، از موقعي كه درد شروع شده، يعني در اولين رنجش كه ما كرديم از يكي، در اولين يك وقتي اين بچه در مركز ما مي

  :گويدبه جاي اينكه ما به خدا توجه كنيم، رفتيم به جهان. اشعار اينها هستند. ميكنيد. جنبيده، توجه ميخشم اين بچه مي

 ��٢۶۴١، غزل شمارٔه شمس ديوان مولوی،��

  از جنبش او جنبش اين پرده نبيني      گيرم كه نبيني رخ آن دختر چيني

 
زاييم، يعني تبديل به او بشويم و اين از مركز ما گويد كه همين مركز انسان حامله است به خدا، يعني ما باالخره بايد خداييت بمي

گويد كه يك دختر چيني آيد. اينجاست. اين بينهايت ما در مركز ماست االن. سر پرورش و زاييدن هم در آن تو گذاشته شده. ميمي
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فرض كنيم كه تو با پنج  دهد.و اين بچه ترا در مركزت پرورش مي ،دهدهست زيباست، نماد خداست، كه خدا اين پرده را تكان مي

خورد؟ پس بيني اين پرده دارد تكان ميبيني. مگر نميو دختر چيني را در پشت پرده كه زيباست نمي ،بينيتا حس و ذهنت مي

  يكي پشت پرده است. 

ينيد كه مرتب يك ببينيد. نميبينيد براي اينكه با ذهن مياز جنبش او جنبش اين پرده نبيني. شما اين خداييت را در مركز نمي

شود، شود، بد ميشود، حالت خوب ميآيد، هي مركز شما عوض ميدهد، يك كسي هي درد بوجود ميكسي اين پرده را تكان مي

بيني پرده كند. از جنبش او جنبش اين پرده نبيني. از جنبش آن دختر چيني كه پشت پرده هست، نميپس يكي دارد اين كار را مي

  د. خوردارد تكان مي

درست گذارد ما خدا را ببينيم اي كه نميتوانيم ببينيم. پردهتوانيم درك كنيم، از هر چيزي كه ما ميپرده همين هر چيزي كه ما مي

   ؟بينيگذارد جنبش اين بچه را، اين حمل را در مركزمان ببينيم. دردهايش را هم نمياي كه نميو پردهاست؟ 

گويد من حامله نيستم، حامله آيد، ميبيني؟ خوب يك كسي ديد شكمش باال ميحاملگي را نمي داني حامله هستي. دردنمي پس تو

خوانم. مي بيست و ششمخورد، حامله نيستي؟ چرا هستي. اما چند بيت از ترجيع آيد، بچه دارد تكان مينيستم، شكم باال مي

  گويد:مي

 ��٢۶، ترجيعات، شماره شمس ديوان مولوی،��

 خورشيد ةنبيني به نظر چشمگيرم كه 

  ني گرمَيت از شمس بد افسردگي از فِي؟

دانم خورشيد چه هست. تواني ببيني. نميكني، اينقدر نوراني است كه نمييعني سايه. فرض كنيم كه شما به خورشيد نگاه مي في

چون خيلي درخشنده است، چشم حس تو كنيم تواني ببيني. نگاه ميشود. يعني خدا را نميم خيره ميانكنم چشمهر چه نگاه مي

تان اندازد، چشمكني در آسمان، خورشيد نورها را ميبيني كه، تمثيلش اينست كه وقتي به خورشيد نگاه ميبيند. ولي اين را نمينمي

يه افسرده روي سا شوي، وقتي ميشوي كه وقتي جلوي خورشيد هستي گرم ميبينيد. ولي تو اين را متوجه نميشود نميخيره مي

  شوي. مي

شوي. وقتي شود، اميدوار ميشود، شاد ميشود، گرم ميبيني حالت خوب ميكنيد ميبينيد؟ ولي وقتي فضا را باز ميشما خدا را نمي

بيني؟ اين دو تا تفاوت را كه بيني؟ خدا را نميشوي. اين را هم نميكني افسرده ميشوي، مقاومت ميروي در ذهن منقبض مي مي

بينيم يك عالئمي را. همان طور شود ما ميبينيم. پس معلوم ميبيني؟ چرا اين را ميينجا اينطوري هستي و آنجا آنطوري، اين را نميا

  فهميم كه پشت پرده يك زيبارويي هست. خورد ميبينيم، ولي تكان ميم باشد، ما آن را نمييكه پشت پرده يك زيبارويي قا
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 ��٢۶ترجيعات، شماره ، شمس ديوان مولوی،��

 هين دور شو از سردي و بفزاي ز گرمي

  تا صيف شود بهمنت و رشد شود ِغي

ها و دردها، اينكه درد ارزش هويت شدگيهويت شدگي و ديدن به وسيله همگويد كه از سردي ذهن و همغي يعني گمراهي. مي

گذر. هيچ چيزي نيست كه من ذهني انجام دهد، توش غم و دارد، غم ارزش دارد، افسردگي ارزش دارد، عزا ارزش دارد، از آن ب

  دهد. گرمايي كه از فضاگشايي و ديدن خدا دست مي ازو زندگيت را افزايش بده  گويد از اين دور شوسردي نباشد. مي

از از آرامش او، هين دور شو از سردي و بفزاي، يعني بزرگ شو از فضاي گشوده شده، از گرمي، از عشق او، از زيبايي او، از شادي او، 

تا بهمن تو يعني زمستان تو تابستان بشود. خيلي از ما در زمستان هستيم براي اينكه در ذهن  .بركت او، از ذهن نگير، از آنور بگير

رود. فكرهايش سرد است پر از درد است. سرد يعني پر از درد. سيف، تابستان هم گرم است و هم زندگي آدم مي هستيم، ذهن هم

را كه گمراهي من ذهني و ديدن از پشت  وت كند كه در آن درد نيست. و اين گمراهيشود. در بيرون چيزهايي خلق ميخالق مي

  عينكهاست تبديل به هدايت بشود. درست است؟

 ��٢۶، ترجيعات، شماره شمس ديوان مولوی،��

  بربند لب از اَْبجَدْ و از َهَوّْز و ُحطّي     حرفدم و بيخورشيد نمايد خبرِ بي

)  -  -  -  -   -  -  -   ( 

كني كني، فضا را باز ميكني، يعني ساكت باشي، ذهنت را ساكت ميكني و فرمان انصتوا را اجرا ميفضا را باز مي گويد كه وقتيمي

كني، در اين صورت آن فضاي كني، تسليم را تمرين ميكني، فقط فضا را باز ميكني، قضاوت با ذهن نميزني، سوال نميحرف نمي

گويد. دردهايت دهد، يعني به زبان نميخداست، به تو خبرهاي بدون حرف، بدون لفظ مي باز شده، خورشيد در اينجا زندگي، نماد

  كند. شفا پيدا مي

بينيد كه كنيد ميشناسد و شما اين تجربه را داريد. شما فضا را باز ميحرف، يعني ذهن آنها را نميدم و بيخورشيد نمايد خبر بي

آيي در اين كني، ميآيي فضا را باز ميريزد به فكرت و عملت. هر چه ميشادي ايزدي مي كند. خرد ايزدي ودردهايتان شفا پيدا مي

   شود از خرد ايزدي.فكرهايت باردار مي ولحظه. 

خواندند اينها را را اگر شما قرآن خوانده باشيد، آنهايي كه قديم مي هوز و حطيو اين ابجد و  از هوز و حطيبربند لب از ابجد و 

يعني از اين روش به اصطالح شناخت الفباي ذهن و حرف زدن و دستور زبان و اينكه  از هوز و حطيد و منظورش از ابجد و خواندنمي

بيند، از بيند، فكر ميو قالبهاي ذهن، يعني ذهن، يعني ديدن به وسيله آن الگوها كه ذهن مي ،آورنداين كلمه را بعد از اين كلمه مي

  نرو در قالبهاي ذهن و با ذهنت حرف نزن. اينها دست بردار و خالصه 

گويد لب ببند شوند و در آنها هويت است، ميپريم، معموالً اين فكرها با قواعد ذهن ساخته ميوقتي از يك فكر به يك فكر ديگر مي

حاال لزومي ندارد و كلمن  از هوز و حطيها بودند. منظورش از ابجد و از اينها، ساكت باش، ذهنت را ساكت كن خالصه. اما اينها همين
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دانيد هر كدام از اين حرفها با يك عددي هم قديم يا االن هم همين طور شايد، بعضي مردم به اين  اصالً اينها را توضيح بدهيم. مي

ادل اين گويند اين كلمه معكنند، ميكنند، در كلمه اعداد را با هم جمع ميپردازند، بعد به هر حرفي يك عدد منسوب ميچيزها مي

گويد از اين حساب و كتابها و مشغوليتها دست بردار. تو بايد فضا را باز كني يا اين عدد نشان دهنده اين كلمه است. مي ،عدد است

  به خدا زنده شوي. 

تصميم گرفتم  فهمد. من امروزها را نخواند، درست غزل را نمياي از آياتي از سوره مريم بود. هر كسي كه اين آيهاما اين غزل خالصه

ها هست كه به شما كمك بكند و در سايه توضيحاتي ها را خيلي سريع براي شما بخوانم و شما ببينيد كه نكاتي در اين آيهكه اين آيه

  ها هست غزل را خيلي خوب بفهميم.كه در اين آيه

 ��١۶)، آيه ١٩مريم( سوره کريم، قرآن��

)۱۶( 

  مكانى رو به سوى برآمدن آفتاب، دورى گزيد.  در اين كتاب مريم را ياد كن، آنگاه كه از خاندان خويش به
يعني به گويد كه در اين كتاب يعني در كتاب قرآن شما مريم را ياد كنيد. االن خواهيم ديد كه زبان قرآن هم سمبليك است. مي 

داستان مريم توجه كنيد. چرا؟ داستان مريم عين داستان ماست. و امروز موالنا گفت مريم كيه؟ مريم مركز انسان است كه در اينجا 

شود، گر ميانساني جلوه شود و همين طور براي اينكه مردم بفهمند، جبرييل هم به صورت يك باشندهگر ميبه صورت يك زن جلوه

خوانيم، شما برداشتهاي عرفاني بايد بكنيد، نه فقط دويي جسمي. اين مريم بوده، زن بوده، اين هم قصه را مي ماكه  ولي ما در حالي

  شوند؟ واقعاً با هم خوابيدند، نخوابيدند، چي شده؟جبرييل بوده، مرد بوده، خوب اين دو تا چطوري مي

كنيد كه چكار بايد بكنيم، پس شما داريد االن از دل انسان صحبت ميها آنطوري نرويد شما. پس امروز گفت مريم دل، به اين قصه 

شود كه انسان، هر انساني. مريم چكار كرد؟ گفت از خاندان خودش به مكاني كه قرار بود آفتاب باال بيايد دوري گزين. پس معلوم مي

ي از دور و ورش خودش را جدا بكند. اين نشانگر هر انساني اگر بخواهد آفتاب درش طلوع كند يعني به خدا زنده شود، بايد يك جور

 ، يعنيدهداين نيست كه شما برويد با همه دعوا بكنيد يا جدا بشويد، بگوييد آقا به من نزديك نشويد. نه. يعني پايين توضيح مي

مكاني كه آفتاب باال خواست چكار كند؟ به نگذاريد آنها اثر منفي روي شما بگذارند. با ذهن واكنش نشان ندهيد. پس مريم مي

  دهد. خواهد حامله شود. دوباره توضيح ميآيد. آفتاب سمبليك همين زنده شدن به بينهايت خداست. در اين مورد به عيسي ميمي

 ��١٧)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۱۷( 

  و چون انسانى تمام بر او نمودار شد.  اى كشيد و ما روح خود را نزدش فرستاديمميان خود و آنان پرده
كشيد؟ اين پرده، اي بين خودش و بقيه مردم كشيد. آيا شما اين پرده را ميپس مريم چكار كرد كه شما هم بايد بكنيد؟ يك پرده 

گذارد. شما نه فكرهاي خودتان شان روي شما اثر نميها و تاييد و توجهحرفهاي من ذهني مردم مثل ايرادگيريديگر اي است كه پرده

كشيد كه آنها اين تجربه معنوي شما را نبينند و كارهاي اي ميگيريد، نه حرفهاي مردم را، فكرهاي مردم را، پس يك پردهرا جدي مي

  اي كشيد. ذارد. ميان خود و آنان پردهآنها، حرفهايشان روي شما اثر نگ
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خواهم به بينهايت خدا زنده شوم و آن موقع گوييد كه من انساني هستم كه ميآييد ميوقتي پرده كشيد، يعني شما به خودتان مي

ين ظاهر قضيه شود، افرستد و جبرييل به صورت انسان تمام عيار به او ظاهر ميخدا روح خودش را يعني جبرييل را به سوي او مي

شود، يك لحظه، ما كه اين همه من ذهني شود، يك دفعه به يك بينهايتي تبديل مياست. شايد انسان تمام عيار خود انسان مي

كشيم اي ميخواهيم تصميم بگيريم كه به خدا زنده شويم، يك پردههويت شدگي داريم، وقتي به طور قطع و يقين ميداريم، هم

  .نيم و نورافكن روي خودمان استكخودمان را جدا مي

فرستد و ما يك لحظه يك انسان تمام اش را به سوي ما ميبيند كه بله ما جدي هستيم در اين كار، فرستادهيك لحظه زندگي مي

به صورت گويد جبرييل دهد، ولي تمثيل اين آيه كه در غزل هم آمده ميشويم. اين بشر هم، سوياً معني انسان تمام عيار ميعيار مي

يك انسان تمام عيار جلوي جلوي او مجسم شد، نبايد فكر كنيم كه يك انسان بايد منتظر جبرييل باشد كه او هم يك آدم است، نه. 

   گويد:شما بايد منتظر باشيد كه يك لحظه به يك بينهايتي زنده شويد. اين انسان تمام عيار شماست. و بعد مي

 ��١٨)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۱۸( 

 برم، كه پرهيزگار باشى.مريم گفت: از تو به خداى رحمان پناه مى
بينهايتي زنده بينيم. اگر يك لحظه به يك خواهيم به خدا زنده شويم، هنوز با ذهنمان ميمريم خوب ترسيد، ما االن هم كه مي 

گويد ترسيد، ترساند. تمثيل آيه اينست كه مربوط به غزل است، ميگوييم اين چي بود. چون ذهن ما را ميترسيم؟ ميشويم، نمي

اگر جدي باشيم و  ما هم گويد،خواهد مثالً اذيت كند، به او تجاور كند، ترسيد، ما هم دارد ميفكر كرد اين يك مردي است كه مي

  خواهد به تو برسد. گويد اين كار نابود شدن است، يك آسيبي ميترساند. ميه يك عمقي زنده باشيم من ذهني ما را مييك لحظه ب

  :گويدولي بالفاصله آن فرستاده يا جبرييل مي

 ��١٩)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۱۹( 

 گفت: من فرستاده پروردگار تو هستم، تا تو را پسرى پاكيزه ببخشم.
گويد كه، اينها در غزل بود، من آمدم اينجا كه به تو يك پسر پاكيزه بدهم. پسر همين سِرّ هشياري ماست كه در اينجا جبرييل مي

  اگر ما اجازه بدهيم و شمس تبريزي پرورش بدهد و اين فضا را باز كنيم در فضاي يكتايي باشيم، بينهايت خدا خواهيم شد. 

 ��٢٠)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۰( 

  ام.من دست نزده است و من بدكاره هم نبوده  گفت: از كجا مرا فرزندى باشد، حال آنكه هيچ بشرى به
  

يعني ما هم كه مركز ما حامله است، گويد من چطوري فرزند داشته باشم؟ دهد، ميبينيد مريم هنوز با ذهنش دارد جواب ميپس مي

حال آنكه هيچ بشري به من دست نزده و من بدكاره هم  ،شويمدهيم. چطوري ما با بينهايت خدا وصل مياالن با ذهن پاسخ مي

  ن حاملگي معمولي است. بله.كند پسر هميام. فكر مينبوده
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 ��٢١)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۱( 

ما آن پسر را براى مردم آيتى و بخشايشى كنيم و اين كارى   گفت: پروردگار تو اينچنين گفته است: اين براى من آسان است.
  است حتمى و پايان يافته.

  

خواهد كه مركز انسان به بينهايت او يعني خدا حامله شود و اين موضوعي است يا كاري است حتمي و پايان گويد خدا ميمييعني 

گويد كه اين خواهم بشوم و واسطه خدا ميتواند بگويد من به بينهايت او زنده نمييافته. يعني ديگر بحث و جدل ندارد. انسان نمي

  زاياندن تو و پرورش اين.  و دن مركز توبراي من آسان است. حامله كر

براي همين است كه خيلي از مفسرين قرآن نگفتند نه ماه طول كشيده و واقعاً هم ممكن است يك دقيقه طول بكشد، پنج دقيقه 

ني. به شرطي كه تو فضا را باز كني و مقاومت نك ،طول بكشد، يك سال طول بكشد، چهل سال طول بكشد، گفت براي من آسان است

و يك بخشايشي  ،خواهد يك چيز خوبي به انسان بدهداي است كه خدا مييك نشانه ،و اين پسر كه باالخره بينهايت خواهد شد

گفت؟ پير است. در غزل چه مي ،است و نشان خداست. معلوم است بينهايت شدن به خدا و زنده شدن به خدا نشان خداست ديگر

  آيد. يا بشر مي ،آيداگرچه به چشم ذهن تو كف مي ،اشدگفت پير است. پير سراسر صفات حق ب

  

  

  

ت دوم  �🌹🌹�   �🌹🌹�یان 
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 ��٢٢)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۲( 

  پس به او آبستن شد و او را با خود به مكانى دورافتاده برد.
 

گويد اگر بگذاري يا مريم را آبستن كرد، بعد به مكان دورافتاده همان فضاي يكتايي است، كه در غزل هم مي پس خدا مركز انسان را

كند دهد كه هر كسي كه حس ميدهد. چو حمل صورت گيرد ز شمس تبريزي. پس نشان ميبشمس تبريزي اين بچه ترا پرورش 

و با فضاگشايي دائماً در فضاي يكتايي باشد و اين فضاي  ،از مردم به خدا در اين صورت بايد پرده بكشد، دور بشوداست آبستن 

شود ديد يكتايي مكان دورافتاده است. پس جبرييل به مريم گفت يعني به مركز انساني بايد در يك مكان دورافتاده كه با ذهن نمي

  لد شود.براي اينكه فرزند از شما متو ،باشي. اينها همه عالئم هستند كه شما بايد كجا باشي

 ��٢٣)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۳( 

  يادها فراموش شده بودم.كاش پيش از اين مرده بودم و از   درد زاييدن او را به سوى تنه درخت خرمايى كشانيد. گفت: اى
  

پس بنابراين درد زايمان او را گرفت. درد زايمان همه ما را گرفته. بنابراين او به سوي تنه درخت خرما رفت. پس تنه درخت خرما يا 

بالفاصله شود، باين مسيح يا همين زندگي يا اصل ما از مركز ما متولد  ،درخت خرما همين ذهن ماست كه به محض اينكه اجازه بدهيم

ها، هويت شدگياز هم ،شويم، ذهن ما اگر ساده بشودآورد. يعني ماخالق ميشود و ميوه مياين درخت خشك شده ذهن سبز مي

  شود.شود و ميوه آن طرفي در ذهن ما ظاهر ميحس وجود در ذهن نباشد فوراً سبز مي

اقع همان ذهن ما باشد. پس درد زاييدن او را به سوي درخت خرما هم يعني درخت شيريني، درخت آرامش، درخت شادي كه در و

زايد. يعني وقتي ما ببينيم كه و مريم ديد كه دارد مسيح را مي ،تنه درخت خرمايي كشانيد. گفتم درخت خرما نماد شيريني است

فت، يكي ديد خودمان. ديد شويم دو تا ديد است در اينجا. يكي ديد من ذهني دوباره كه مردم چه خواهند گواقعاً به بينهايت مي

شود خودمان به لحاظ زندگي خوشحالي است. پس بنابراين اگر با ديد خودمان كه ديد خوشحالي است و ديد زندگي است ببينيم، مي

  اين را اين طوري معني كرد كه اي كاش قبل از اين مرده بودم به من ذهني و زنده شده بودم. 

گويد كه خيلي خوب مردم چه خواهند گفت، من ديگر مثل آنها مي ،شوده بينهايت خدا زنده مياگر با ديد ذهن ببيني، هر كسي كه ب

بينم. نكند بگيرند مرا بكشند، نكند اذيت كنند. اين بچه بينهايت كه با من است، ديگر من با باورهاي مردم زندگي نخواهم كرد. نمي

آقا اين بچه را من چكار كنم؟ مردم ايراد  :گويدان من ذهني بگوييم ميپس بنابراين به هر دو صورتش قابل گفتگوست. حاال به زب

  گيرند.خواهند گرفت، كمااينكه مي

 ��٢٤)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۴( 

 پروردگارت از زير پاى تو جوى آبى روان ساخت. كودك از زير او ندا داد: محزون مباش،
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شود. پس اين حضور متولد شده از ما، از من ذهني ما، از مركز مريم ما همان موقع است كه جوي خرد، جوي شادي از آنور روان مي

فكرهاي تو، زير فكرهاي گويد كه ناراحت نباش، محزون نباش براي اينكه همين االن جوي شادي شروع شد. زير پاي تو، زير به ما مي

تواني استفاده كني. خوب اين جوي خرد من ذهني، اين جوي و اين روان است. تو كه ديگر من ذهني نداري، پس از اين جوي مي

  آيد، ذهن هم ساده شده، اين ذهن ساده شده، اين ذهن خرما دارد، سبز شده يا نه؟ بله. آيد و شادي ميمي

 ��٢٥)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۵( 

 نخل را بجنبان تا خرماى تازه چيده برايت فرو ريزد.
  

اين عينكها شود، شويم، مركز ما ساده ميشود ما بينهايت ميشود يعني بينهايت زندگي از ما متولد ميپس وقتي مسيح متولد مي

آيد و از اين چهار بينيم. يك جوي خرد و شادي دائماً از زندگي و از طرف غيب ميشوند، ديگرما با ديد عينكها نميهمه برداشته مي

ي، دهرود، اوالً اين جوي را شما ببين، ثانياً نگاه كن االن ميوه ميو به صورت ارتعاش از ما به تمام كائنات مي ،شودبعد ما منتشر مي

  ذهنت خالق شد. اين درخت شادي را بجنبان و ميوه تازه بخور. 

  گويد. گويد؟ همان بچه ميمي پس ذهنش سبز شد، چهار بعدش زنده شد و خرماي آنوري آمد، بچين بخور. اينها را كي

 ��٢٦)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

 )۲۶(  

ام و را ديدى بگوى: براى خداى رحمان روزه نذر كرده  پس اى زن، بخور و بياشام و شادمان باش و اگر از آدميان كسى
  يم.گوامروز با هيچ بشرى سخن نمى

  

  گويد.گويد؟ آن بچه. يعني حضور ما. حضور ما االن به ما ميمي كي

گويد دهنت را ببند بگذار من حرف بزنم. ديگر آن من ذهني تمام شد. روزه بگير و اگر شود، به ما ميو وقتي حضور از ما متولد مي

گويد؟ مردم را نده. هميشه از من بپرس. كي اينها را ميمردم از تو چيزي پرسيدند بگو از من بپرسند. تو روزه بگير. پس جواب سوال 

  . مي گويد بينهايت متولد شده يا در مورد داستان مريم و مسيح كه نمادگونه است، مسيح

 ��٢٧)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۷( 

 اى.كودك را برداشت و نزد قوم خود آورد. گفتند: اى مريم، كارى قبيح كرده
  

پس بنابراين بچه را برداشت و در داستان آورد پيش خودش، گفتند اين چيه؟ تو رفتي با يكي خوابيدي و اين بچه نامشروع است، 

يت خدا زنده شود، يعني اين بينهايت كه سِرّ روح است، خودش را دهد كه وقتي انسان به بينهاكار خيلي زشتي كردي. اين نشان مي
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كنند قبول نخواهند كرد. به ما شود، مردم چون با من ذهني نگاه ميبدر ما پرورش بدهد و ما فضا را باز كنيم و بينهايت در ما زنده 

  گي، اصالً ديوان شدي؟ اين چيه؟ تو چي مي كرديممكن است بگويند اين كار زشتي 

  :بعد مردم گفتند

 ��٢٨)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۸( 

 اى خواهر هارون، نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زنى بدكاره.
  

بود در داستان، مادرت هم بدكاره نبود. تو چرا بدكاره شدي؟ پس  چرا اين كار را كردي؟ اين كار غيرعادي است. پدرت آدم خوبي

داند. حقيقتاً اين داستانها به شما دارد اخطار شود ديد من ذهني و ديد ديو حضور را و نگاه كردن به خدا را ممنوع ميمعلوم مي

گذاري جبرييل كني و ميكني، فضا را باز ميكشي خودت را جدا ميرويد يا نه، يك پرده ميكند كه شما با ديد اكثريت مردم ميمي

روي؟ مردم با ديدشان حضور را قبول ندارند. حاال مريم االن به كار كند، شمس تبريزي كار كند، خدا كار كند يا به حرفهاي مردم مي

  كند، فرزند اشاره مي

 ��٢٩)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۲۹( 

 به فرزند اشاره كرد. گفتند: چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن بگوييم.
  

تواند حرف بزند. بله، پس مردم حرف حضور گويند اينكه بچه است و نميگويد من روزه هستم، از اين بپرسيد؟ و مردم ميمريم مي

  فهمند. زندگي را نميرا، بينهايت 

 ��٣٠)، آيه ١٩مريم( رآن كريم، سورهق��

)۳۰(  

 كودك گفت: من بنده خدايم، به من كتاب داده و مرا پيامبر گردانيده است.
  

دائماً موازي با زندگي هستم، دائماً در حال تسليم  من گويدزند، ميپس كودك در گهواره يعني همين حضور تازه متولد شده حرف مي

كند. كتاب تمثيل در اينجا كتاب ممكن است واقعاً كتاب انجيل را نمي كنم و من كتاب دارم.هستم. هر اتفاقي بيفتد من فضا باز مي

توانم االن پيغام بگيرم. كتاب داده خيلي جاها طرف خدا ميتوانم از آنور بخوانم. از لوح بخوانم، از موالنا اينست كه كتاب يعني من مي

گويد به اين شخص قرآن داده شده. منظورش آن قرآن معمولي نيست. هر كند. ميآن فضاي يكتايي را موالنا به قرآن تشبيه مي

  ب است اين.گويد اين هم شبيه قرآن است، كتاخواند ميكند، از آنجا ميكسي كه به فضاي يكتايي دست پيدا مي

به هر حال در تمثيل همين كتابي است كه مسيح دارد. ولي در اينجا كتاب زندگي است. حاال اين داستان مربوط به همه ماست. يعني 

گويد كه چي بايد باشد، بايد جدا بشويم، پرده بكشيم، پيغامهاي ايزدي را بگيريم، فضا را شويم، شرايطش ميباگر ما به حضور زنده 
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خواهد به كنيم يك اتفاق بدي ميترسيم، فكر مي، او به ما كمك كند. وقتي يك دفعه اولين بار پيغام ايزدي را بگيريم، ميباز كنيم

دهم ترا، تو حامله هستي به بينهايت گويد نترس، من از طرف خدا هستم، من االن دارم پرورش ميما بيفتد، آن پيغام دهنده به ما مي

گذارد ببينيم. دارد و با عينك زندگي ميترسيم ديگر و عينكها را يكي يكي برمين كار شادي دارد، ما نميخدا و يواش يواش چون اي

  و خالصه

 ��٣١)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۳۱( 

 ام به نماز و زكات وصيت كرده است.باشم مرا بركت داده و تا زندهو هر جا كه 
  

كند و تا زنده هستم، گفت هر جا باشيد رو به بكنيد، خدا بركت خودش را از من اظهار ميگويد من، بنابراين، من هر جا باشم كه ميمي

و اين دو تا چيز را به من وصيت كرده. وصيت هستم و بخشنده تا كي زنده هستم؟ الي االبد، در حضورم، در نمازم و بخشنده هستم 

گفت به من نگر، اگر به غير از من به ها است. ميكرده كه دائماً با او باشم، به او نگاه كنم، يادتان باشد گفتم كه غزل خالصه اين آيه

نماز و ام به صه كرده موالنا. زندهخبري. در واقع يك جوري اينها را خالشود كه از عشق خداي بيكس ديگري نگاه كني، معلوم مي

  دهم.كنم و شادي و آرامش و بركات ديگر را در جهان زكات مياو دارم نگاه مي زكات. يعني دائماً به روي

 ��٣٢)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۳۲( 

 مادرم. و مرا جبار و شقى نساخته است.و نيز نيكى كردن به 
  

گويد، مادرم فرمم است، اين چهار بعدم است، اين را هم بايد نگه دارم و اينست كه كسي كه گويد اين زندگي به من اينطوري ميمي

بايد استفاده كند. مثل من داند كه تا زماني كه بميرد از اين بدن برد، از بدنش مواظب است و ميبه حضور برسد، بدنش را از بين نمي

ذهني نيست كه بدن را مورد سواستفاده قرار بدهد و هر روز مسموم كند يا بدن را بزند. خيلي از روشهاي من ذهني افراطي بدن را 

موالنا  دهند، بلكه اين بدن تنبيه بشود و اين روح ما از توش دربيايد. اينها همه غلط است. ببين اينها درست است.زنند، زجر ميمي

  گويد. درست مي

و نيز نيكي كردن به مادرم. يادتان هست گفت ترا پدر عقل كل است و فرم مادر است. تن، مادر است. ترا كه عقل پدر بودست و تن 

  و من جبار و ظالم و بدبخت نيستم،گويد. همين را مي ،مادر. يادتان هست

شقي يعني بدبخت و ظالم و زورگو فقط من ذهني است. پس هر كسي كه شود كنم. زورگو نيستم. پس معلوم مييعني من ظلم نمي

 مدانآيد درياها را كثيف كند، نميهاي ذهني نميكند. مثل منبه خدا زنده شده به تمام اين عالم كه از فرم ساخته شده نيكي مي

  گذريم. انسانها را مسموم كند، آب را خراب كند، هوا را خراب كند بخاطر حرصش. به هر حال ب

  گويد بعد مي
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 ��٣٣)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۳۳( 

  شوم.بار زنده برانگيخته مى  ميرم و روزى كه ديگرسالم بر من؛ روزى كه زاده شدم و روزى كه مى
  

دهد. پس اين هم خيلي جالب كند، قدح بزرگ شرابش را ميمعني كرده گفت هر موقع خدا به ما سالم ميو سالم بر من را موالنا 

به شرطي اينكه در طول  ،دهدگويد روزي كه من زاده شدم از مادر، خدا سالم كرده يعني شرابش را به من داده و مياست كه مي

و موقع مردن هم باز هم سالم او دارم. ولي برانگيخته شدن  ،دهد به منشوم و مرتب شرابش را ببزندگي اين جهاني من برانگيخته 

  يعني از من ذهني زنده شدن و درآمدن و زنده شدن به او. اين بيت را ببينيد. 

 ��١٠٢١، غزل شمارٔه شمس ديوان مولوی،��

 خوش خبران غالمِ تو، رطلِ گران سالِم تو

  چون شنوند نامِ تو، ياوه كنند پا و َسر

و سالم تو همين قدح  .آورند اينها دائماً در حال تسليم هستندرا هفته گذشته خوانديم. يعني كساني كه از طرف تو خبر مي اين 

شنوند، پا و سر من ذهني را و اين خوش خبران آدمهايي هستند كه همين كه نام تو را مي ،دهيبزرگ شراب است كه تو به ما مي

خورد. هفته گذشته خوانديم. پس سالم خدا براي كسي است كه اوالً موقع زاده گويند به درد نميكنند، ميكنند، بيهوده مياثر ميبي

پدر و مادر عشقي بزرگ شويم و خيلي به من ذهني تاكيد نكنند و ما واقعاً شدن ديديد كه ما چقدر شاديم، اگر ما به موقع به وسيله 

  ميريم. چرا كه به بينهايت او زنده شديم. بله،ع مردن هم سالم اوست. يعني شادان ميبرانگيخته شويم يعني زنده شويم به او، موق

  :گويددر اينجا مي

 ��٣۴)، آيه ١٩مريم( سوره کريم، قرآن��

)۳۴(   

  باره او در ترديد بودند.همان كه در -به سخن حق-اين است عيسى بن مريم 
 

كنند. يعني مردم كه من ذهني دارند قيامت هاي ذهني انكار ميگويد اينست زاده شدن انسان به صورت بينهايت او كه همه منمي

ي قيامت كنند بايد بميرند و بروند، يك موقعتواند به بينهايت او زنده شود. فكر ميرا قبول ندارند كه انسان وقتي در اين تن است مي

گويد. اين است عيسي مسيح، گويد نه. اينها را قرآن ميكنند. ميكنند آدم را به حسابش رسيدگي ميبشود، آن موقع زنده مي

عيسي پسر مريم يا شود اين همان مسيح است يادتان هست موالنا گفت مريم دل. يعني اين يينهايت خدا كه از انسان متولد مي

ريزد. تمام اين عينكها شود، براي اينكه من ذهني فرو ميآيد، مركز ما مركز مييا مسيح از مركز ما مي است. گفتيم كه وقتي عيسي

گويد ديدي اين شود. ميگفت چو دل شوي، تو و چون دل به سوي غيب بري. يعني مركز تو پر از خدا ميشود. موالنا ميبرداشته مي

   هاي ذهني در ترديد بودند، شك بودند كه نگه داشتند من ذهني را ديگر.من شود؟ و همه يعنيشود، ديدي قيامت ميطوري مي
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خوانم؟ كه شما ببينيد آيا شما هم راجع به عيسي يعني تولد انسان يا بينهايت خدا از مركز انسان شك حاال اينها را براي چه مي

داريد؟ نداريد. پس چرا اين قدر من ذهني را ادامه دهيد. شما در قيامت شك داريد؟ اگر نداريد براي چه من ذهني را ادامه مي

  گويد دهيد؟ بله االن ميمي

 ��٣۵)، آيه ١٩مريم( سوره کريم، قرآن��

)۳۵( 

  شود.گويد: موجود شو. پس موجود مىمى  فرزندى برگيرد. منزه است. چون اراده كارى كند،نسزد خداوند را كه 
  

گويد كه اينها همه دارد و يكي هم كن فيكون. مياذا قضا  حقكنيم كه هاي مهمي است كه ما مرتب به آن اشاره ميبله اين از آن آيه

كند، بلكه او منزه از فرم است. يعني پاك از فرم است، خدا از جنس سمبليك بود براي اينكه خدا فرزندي براي خودش انتخاب نمي

فرم نيست. پس اين نمادگونه بود. نمادش چه بوده؟ نمادش اين است كه خودش را گذاشته در مركز انسان و مركز انسان را حامله 

و  ديهم نگاه كن يبا قانون قضا اذا قضا به عرب نيو ا ،شود يدهد و در انسان به خودش زنده م يم پرورشخودش كرده و 

  .كند يم يكار كونيكن ف

اولش هم مثل روزه  ،روزه گرفت ميهست گفت مر ادتاني .ديكن يكند شما نم يذهن خدا قضاوت م ،مرتب قانون قضا يعني

 نيب ديرار باشد پرده بكششما اگر ق .كرد ليدر واقع ذهن را تعط نيبنابرا ،جدا كرد خودش را ،ديخودش پرده كش ،ها بود

 يمردم را م يحرفهاديگر  ذهن حرف بزند كه نكهيا يبرا ،ذهن حرف نزند رگيد ديكن ليذهن را تعط ديخودتان و مردم با

بود كه مركز  نيمنظور ما ا ،منزه است او ،به خدا حامله شد يزن كينبود كه واقعًا  نيكه منظور ما ا ديگو يپس م .زند

 تينها يهمان ب نيو ا ،كند يراز خودش خودش را آشكار م نيا ،حامله شد يراز كيدل به  مِيانسان كه موالنا هم گفت مر

   .شود يپس موجود م موجود شو ايبشو  ديگو يو او م ،ديكن يكند شما نم يقضاوت م و او ،خداست

   :گفت يآخر م تيب و

 ��٣٠٧٢شمارٔه ، غزل مولوی، ديوان شمس��

 چو حمل صورت گيرد ز شمِس تبريزي

  چو دل شوي تو و چون دل به سويِ غيب پَري

خدا پرورش  لهيشما بوس ياريرِهشسِّ  يعنيحمل شما  نيو ا ديهر لحظه فضا را باز كنو دياگر شما ذهن را خاموش كن پس

 يعني ،در شما حيمس ديكن يشما مقاومت نم ،ديكن يكند شما نم ياو قضاوت م و ،شود يم و بشو ديگو يبكند كه او م دايپ

 نجايدوباره ا ميرا بارها خواند تيدو ب نيا .رديگ يصورت مفكان نبا قضاوت خدا و كُ نيپس ا .شود يخدا زاده م تينهايب

   .خوانم يم
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 ��١٣۴۴، غزل شماره شمس ديوان مولوی،��

 بپذير  دمِ او جان دهدت رو ز نََفْختُ

  ست، نه موقوفِ عللاو ُكْن َفيَُكون  كارِ 

لحظه  نيدر ا .دينيب ياست كه م نيهم نشيمهمتر يكي ديآ يم گريد يها هيآ يهم از برخ هيآ نيهم از ا كونيكن ف نيا

حمل  بيترت نيبه ا ،كند يكن فكان كار م ،ديكن يآورد شما ذهن را خاموش م يبوجود م ياتفاق كيكند  يخدا قضاوت م

وارد  پس دم او هر لحظه كه ،كند يم دايخدا پرورش پ اي يزيرشمس تب لهيبوس ديكه در مركزتان دار يبچه ا يعنيشما 

رساند  يمرتب دمش را به ما مكه او ،ريبگ ادي يزيچ كينفخت هم به اصطالح تو  هيو از آ ،دهد يبه شما جان م شوديم

  :هست كه گفت ادتاني ،نه تنها با َدمش ما را حامله كرده ،پرورش يبرا

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 از آن نَفَس كه درو سِرّ روح پنهان شد

  بكرد حامله دل را رسولِ ره گذري

 جاديا يكه من ذهن ياست و موقوف علل كونيكن ف پس كار او .ميحرف نزن ميكه ما ندم يدمد به شرط ياو م ،آن نفس از

نه از ذهن  ،يو تر ينه از خوش مياز بارگاه آمد :باشد گفت ادتانياگر  ميو در غزل داشت .ستياست ن رونيكند كه از ب يم

  :نجايخورد به ا يم ميبارها خوانده اهم تيب نيا. ديريگ يكمك نم ماش رونياز جهان ب يعني ،رونيب نه از جهان

،٢۴۶۶، دفتر اول، بيت مثنوی مولوی 

  دويم اندر مكان و المَكانمي                      پيِش چوگانهاي حكمِ ُكْن َفكان

 .كند يم رييكن و تغ رييتغو موجود شو ديگو يو او م ،كند ياراده م و ،كند يكه او قضاوت م هيآن آ طبق باز هم يعني

و شما مقاومت  ،وجود دارد كن فكان كونيلحظه حكم كن ف نيدر ا ديگو يرا هم م نيو ا .ميكن يكه ما فضا را باز م يوقت

و  ديدار يو شما فضا را گشوده شده نگاه م ،كند يا موجود شو دارد كار ميبشو  ،چوگانِ حكم ،ييگوكيمثل  ديكن ينم

 حيشود دارد مس يباز م نكهيا ،شود يباز م يگشوده شده است ه يفضا المكان .دهد يم رييتان را تغمكان و المكان

  .شود يمتولد م

 ،مردم ديئنه تا ميكن يفكر م رونياز ب نكه ما با ذهنما ينه علل ،كند يكن فكان متولد م نيبچه را از مركز ما هم نيا يعني

 چيه ،ايدن نياز ا زيچ چينه ه ،نه توجه مردم نه پول مردم ؛نه نه نه نه نه ؛ديدان ياستاد چقدر شما م ندينه كه مردم بگو

 دچهار بع نيمكان ا ،كند يما هم مكانمان را درست م و .كند يط كن فكان مفق ،تواند به ما كمك كند ينم يذهن زيچ

  .گشوده هست يفضا نيالمكان ا ،ديكن جاديا ديخواه يم رونيكه در ب يزيماست و هر چ
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 يچهار بعدتان دارد اصالح م نيا رونيدر ب ،شود يم تينها يفضا دارد ب نيكه ا جيكه بتدر دينيب يم يمدت كيپس از 

از  گريشود د يم بايشود ز يم عشقاز جنس  جاناتتانيه ،شود يخالق م تانيفكرها ،شود يبدنتان دارد سالمتر م ،شود

 يزنده تر م ديكه دار دينيب يمرتب م يه ،ديشو يجاندار م يه ،ديگر نهايمكان است ا ،ستين نهايجنس خشم و ترس و ا

 ينيب يبهتر م ،يخور يتكان م ،يدار يشتريب يانرژ ،يشو يزنده تر م ،اآلن نه يافسرده بود يكِِسل بود قبالً . ديشو

  .ينيب يبد را نم يزهايآن چ گريد .ينيب يرا م يدر مردم زندگ ،ينيب يم باتريز

مكان و المكان  .ديكن يتوجه م ينيب ينم يماد ينكهايع نياز پشت ا گريبرداشته شد د يگريپس از د يكي نكهايع نيا

و به شما  ميريگ يمان م ياست كه ما از فرهنگ غن يهمه در واقع دانش نهايا ،يرونيفكان است نه علل بدسِت حكمِ كن 

   ،بزند نيتواند شما را زم ينم گريد يمن ذهن ديشو يمتوجه مو  ديبخوان اديرا ز نهايدهد اگر ا يم يادياطالعات ز

حضور تازه  نيا يعنيگهواره  يكند همان بچه تو يم دارد صحبت حيو هنوز مس عيسر نمها را هم بخوا هيآن آ هياما بق

هم  ديصحبت كنم كه همه اش از پشت د يو من اگر با من ذهن ,ديگو يدرست دارد م نيا دينيب يشما م ،متولد شده شما

كرد  دايپ يتوقع كيكه  نديب يم كدفعهيشده  قيعم ،دار شده شهير ياديكه مقدار ز يمثالً كس .نميب يم هايشدگ تيهو

من  نيمالِ هم ،كه زاده شده ستين حيمس نيتوقع مالِ ا نيكه توقعش را صفر كند چون ا ديآ يم ادشيفوراً  ،يكياز 

  :تازه متولد شده تِ ينها بي يعني ديگو يم حياندازد دور و مس ياست م يمن ذهن يايبقا يذهن

 ��٣۶)، آيه ١٩مريم( سوره کريم، قرآن��

)۳۶( 

ّ پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد، كه راه راست اين است.  و

كه راه  ديرا نپرست شيها يشدگ تيو هم هو يمن ذهن يعني ديپس او را بپرست .است انيخدا پروردگار همه آدم يعني

دهد  يرا به ما نشان م يزيچ كيبه ذهن و ذهن هم  ميكه لحظه به لحظه ما بپر ستين نياست و راه راست ا نيراست ا

مفهوم  يعني ميبچه مان را بپرست ميپول بپرست ميباور بپرست ،ميماست ما آن را بپرست نكيو ع ميتيكه ما با آن هم هو

هم  يتو هست شده كه هم تينهايگشوده شده ب يفضا ،نه ،ميمان را بپرست كليه ،ميشغل مان را بپرست ،ميرا بپرست نهايا

   .كند يدارد صحبت م حيهنوز مس .است نيآن را بپرست كه راه راست ا ،آن

مردم قبول نكردند  ايآ .ننديب يم يشدگ تيهم هو نكيآنها با ع نكهيا ينه , چرا قبول نكردند؟ برا ؟مردم قبول كردند ايآ

شما به حضور زنده  ايآ ،متولد شده ،نه ؛نه ؟يكند به من ذهن يهم شروع م ميمر و ،رود يم نياز ب حيمس داستان نيدر ا

 تينها يواقعاً از ب ،كنند يكه با او كردند و اآلن هم م ييمخالفتهاموالنا با انتقادات و با  ايآ ،مثالش موالنا ،مثل موالنا ديبشو

   ،حرف زد حيپس مس ،بشوم؟ نه يدوباره من ذهن را بگذارم كنار بروم تينها يبديگر  گفت من ،خدا برگشت
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 ��٣٧)، آيه ١٩مريم( سوره كريم، قرآن��

)۳۷( 

 هنگام حضور در آن روز بزرگ.ها با هم اختالف كردند، پس واى بر كافران به گروه

هر دو طرف  يعني ؟يچ يعنيجنگند  يبا هم م انياد يگروه ها وقت ،است يمطلب جالب يليخ ردندگروه ها با هم اختالف ك

 ؛نميب يگفتند من از جنس خدا هستم در تو خدا را م يم ؛دنديجنگ ياگر خداپرست بودند كه نم نكهيا يبرا ،باور پرستند

اختالف در  ؛ميندار يپس ما اختالف ميزنده هست تينهايهر دو مان به ب ،ينيب يدر من خدا را م يهم از جنس خدا هست تو

  . يباورها كه به راحت يسر كيسطح  نيا

 يعني .خدا زنده شد تينها يشود به ب يكه م رفتندينپذ رفتند،يرا نپذ حيمس يعنياختالف كردند  ديگو يم يوقت پس

من از آنور  ،من صاحب كتاب هستم ديگو يبچه م نكهيجهان را درك نكردند با وجود ا نيمنظور و مقصود از آمدن به ا

 نيآدم ها ا نيبر ا يوا ديگو يم .قبول نكردند د،يهست يگزند كيشما همه تان  ستين شتريخدا ب كي ،خوانم يدارم م

است و زنده شدن  حيلحظه كه هنگام زادن مس نيرا در ا يشدگ تيهم هو يها نكيع نيشده كه ا تيهم هو يانسان ها

  .خداست بر نداشتند تينها يبه ب

 نيم نه ماه بوده اويبگ مآي يمن نم .ميدارها را بر  نكيع نيا ميتوان يلحظه م نيهمه ما در ا .لحظه نيدر آن روز بزرگ ا 

 يچند ماه بوده برا نديگو يها م يبوده بعض قهيچند دق نديگو يها م يكه بعض دينيب يم ديها را بخوان نياگر ا يحاملگ

   :كند يصحبت م حيكه نه ماه طول بكشد. هنوز مس ستين يمعمول يكند كه، واقعاً حاملگ ينماد گونه صحبت م نكهيا

 ��٣٨)، آيه ١٩مريم( سوره کريم، قرآن��

)۳۸( 

  ولى ستمكاران امروز در گمراهى آشكارى هستند. آيند.بينند آن روز كه نزد ما مىشنوند و چه خوب مىچه خوب مى

روز حسرت است آن موقع  ديگو يهم م يريز هيپاشد آ يبدن م نيا يوقت ديگو يم .ديگر ديگو يواضح است چه مديگر  

 ننديب يشنوند هم م يبودند هم م نجايا نيهم يكه هر لحظه فرصت داشتند به من زنده شوند و برا ننديب يم ،ننديب يم

چشم دلشان دارند  يرو نكيكه ع ييو آنها يماد يزهايشدگان با چ تيهم هو نيامروز هم يول .نديآ يما م شيبه پ يوقت

 يها م يشدگ تيهم هو ديو از د ،كنند ياستفاده م ياز عقل من ذهن نكهيا يهستند برا يستمكار هستند در گمراه

   .ننديب

 ��٣٩آيه  )،١٩مريم( سوره کريم، قرآن��

)۳۹( 

 ايمانى هستند بترسان.همچنان در حال غفلت و بى آنان را از روز حسرت كه كار به پايان آمده و آنان
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خرده مانده به مرگ  كي ديشا اي ،روز حسرت روز مرگ ماست ميكن يرا رها نم يماها را ما انسان ها را كه من ذهن يعني

 نيو ما ا ،با ما بوده و امكان زنده شدن به او بوده شهيآن خدا هم يعني ميخواست يكه هر چه كه م ميشو يما متوجه م .ما

كار را  نيبه آنها هشدار بده كه روز حسرت كه چرا ا ديگو يم .ميديو بد د ميرا ادامه داد يشدگ تيهم هو يها نكيع

   .خواهد آمد شينكردم باالخره پ

 ��٤٠)، آيه ١٩مريم( سوره کريم، قرآن��

)۴۰( 

 شوند.بريم و همه به نزد ما بازگردانده مىهر آينه ما زمين و هر كه را بر روی آن است به ارث مى

شده اند و  تيكه با آن هم هو يهر چ .ستيمال آن ها ن يچيكه به انسان ها بگو كه ه ديگو يم حيزبان خدا هنوز مس از

 راثيماست نه م راثيپس آن م ،نچسبند آنهاپس به  .روند يگذرارند و م يآنها را م ،مال ماست ننديب يآنها م نكياز ع

رها خواهد  ينخواهد داشت به زود اي ،شده آن را نخواهد برد تيبداند با هر چه كه هم هو ديبا يهر انسان يعني. ها انسان

كه موالنا  تيچند ب نيبود داستان ا نيبله ا خدا برود. يبه سو نكهيپس بهتر است كه هر چه زودتر رها كند قبل از ا ،كرد

  .دار شد يخوانم كامًال معن يرا دوباره م تيسه ب نيا ،ها نيآن را در آن غزل گفته االن ا الصهخ

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 از آن نَفَس كه درو سِرّ روح پنهان شد

  بكرد حامله دل را رسولِ ره گذري

  داستان كامًال مشخص است  نيپس از ا رگيد

 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 ايا دلي كه تو حامل شدي از آن خسرو

  به وقِت جنبشِ آن حمل تا درو نگري

به  دياست با نيا شيجنبد معن يطفل م نيا يحامله شده درسته، وقت ليجبرئ لهيما دل مان از آن شاه به وس همه پس

دور همان  يبرد، جا يدور يفوراً او را به جا ليكه جبرئ ديديد حيو مس ميتا او پرورش بدهد. در داستان مر يخدا نگاه كن

مرتب فضا  ،او حامله است تينها يمركز ما به ب ميدان يكه م يدر حال ييبا فضا گشا ميتوان يما م يعني ،المكان است

 يفضا را هر لحظه باز م ياگر كس ،ييكتاي يبه فضا ميبرو ،ميآنها هست نيكه ب يمردم در حال نياز ب يعني ميكن ييگشا

مردم به شما  دينذهن را فعال نك نيچون شما ا .رسد يكه مردم دست شان نم ،كند به مكان دور دست نقل مكان كرده

 يشما م يمن ذهن يحت ،توانند شما را آزار بدهند يمن دار است كه مردم م يفكر كردن ها قياز طر ،ندارند يدسترس

  تواند آزار بدهد بله.
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 ��٣٠٧٢، غزل شمارٔه مولوی، ديوان شمس��

 چو حمل صورت گيرد ز شمِس تبريزي

  چو دل شوي تو و چون دل به سويِ غيب پَري

 ليباشد جبرئ ادماني .ليخود جبرئ ييكتاي يدور، فضا يجا كيبرد  كرد؟ يمواظبتش م يحامله بود چه كس يوقت ميمر

 يبه شما م يزندگ ياالن شاد ،ديآ ياو م قيخدا از طر غاميكه پ ياواسطه اي لهيوس كي يعني ليجبرئ ،ستيهم آدم ن

درست است كه  :ديگو يم ليموالنا در دفتر سوم داستان ف ديناست. توجه ك نيرسد ا يكه به شما م يواسطه ا نيا ،رسد

  . ديآنجا بخوان ديرا برو نيشما ا ،ييگو يتو خودت به گوش خودت م شهيهم يول ،هست ليصحبت جبرئ

كه به  يانسان كامل خودت ،به صورت انسان كامل ليجبرئ ديگو يم مييقرآن هم طبق صحبت موالنا اگر بگو هيآ نيدر ا

م اگر هم فعال است اذهنت آر ديرس يغاميپ كيكه  ينيب يم ،يمنتظر ينينش يشما م ،ييگو يرا م هگوش خودت هم

خودت  ،به گوش خودت ييگو يرا؟ خودت م نيا ديگو يم يك دهيبه تو رس يغاميپ كي يعنياست  نييپا يليخ تشيفعال

  .ديگو يم ليجبرئ يعني ييگو يبه گوش خودت م

خود  اي ،خداست تينهايانسان زنده شده به ب كي يزيشمس تبر ،يزيرا شمس تبر اكه بچه م ميبه هر حال اگر بگذار

 تينها يزنده شده به ب ،انسان كيخودش در  تينها يزنده شده به ب ايخودش است  ايخدا دو صورت دارد  .خداست

 تينها يب يعنيبه دل  لياگر او بچه دل ما را مواظبت كند ما فورًا تبد .هست اسمش يزيانسان، شمس تبر كي خودش در

به ديگر  جهان نياز ا يعني بيبه غ ميپر يم .ميشو يشوند و به او زنده م يها فورًا برداشته م نكيع نيا .ميشو يخدا م

در شما  يشدگ تيهم هو چيهديگر  تواند تو را به خودش بكشد چون يجهان نم نيا .ميشو يمنفصل مصورت كامل 

   .ديگر نمانده

جهان و با  نيبه ا مييآ يما م يوقت ،است يعقل من ذهن يخواهم خواند. عقل جزو ياتيو عقل كل اب يبه عقل جزو راجع

 كيبه ما  دهايشوند و آن د يما م نكيآنها ع ،ميشو يم تيهست هم هو يرونيب يزهايكه مربوط به چ يذهن ميمفاه

را با  يعقل جزو نيو موالنا ا .محدود است اريبس لعق نيا .است يعقل جزو اي يكه آن عقل من ذهن ،دهند يم يعقل

توافق ما منتها با مشاركت و  ،تواند اداره كند يما را هم م زيو بدن ما و همه چ ،كند يعقل كل كه تمام كائنات را اداره م

 هست يچ يعقل جزو مينيبب ميخواه يحاال ما م .ميشو يم يوگرنه ما دچار عقل جزو ،حالتش است نيبهتر نياگر باشد ا

مخصوصًا  .خورد يبه درد نم يكه عقل جزو ديرس يم جهينت نيموالنا به ا اتيو شما با اب .دارد يبا عقل كل يو چه تفاوت

  .خورد يها به درد نم يشدگ تيپرده هم هو دنيبرگشت از جهان و در يبرا
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اگر شما  يول .وجود نخواهد داشت يعقل جزو گريكه د ميو بدر ميكه اگر آن پرده ها را بردار ميريبگ ادي ميخواه يو م

 يرخ اي يبه رخ خدا بنگر ديبا ايگفت  ،غزل نيا درست مثل .شد ديخبر خواه يعقل كل ب از ديبكن ياصرار به عقل جزو

   .شد يگرفتار خواه ايكه بركت از او دارد نمك از او دارد 

،١٢٩۵، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  جز پذيراِي فن و محتاج نيست                 عقلِ جزوي، عقلِ استخراج نيست

بتواند استخراج كند  يزيچ بيكه از جهان غ ستين يعقل ديآ يها به دست م يشدگ تيكه از هم هو يعقل من ذهن پس

بركت  دنيكش يبرا است؟ يندارد، درست مثل استخراج نفت چه جور بيبه جهان غ يدسترس د؟يكنيتوجه م اورد،يب

 س. پيداشته باش يعقل كل ديبه آن دست زدند، با غمبرانيمثل موالنا و پ ييكه آدمها ،يبيغ غاميپ ،يزندگ غاميپ ،يزندگ

 د،يآيم يعقل كلّ ،يخال يشدند به فضا ليتبد هانكيع نيا يوقت ،ينيآنها نب دياز د يرداررا ب هانكيع نيا يكي يكي ديبا

ما از  يعني كند،يو حس وجود حمل م تيكه ذهن ما حس هو ي. تا زمانديتان را خالق كنذهن ديتوانيآن موقع شما م

  ذهن ما خالق نخواهد شد.  م،يسته يما ك ديبه ما بگو ميخواهيمان مذهن

ذهن  يعني رد،يبشود و فن بپذ تيترب توانديندارد، الهام ندارد، فقط م بيبه غ يمحتاج است، چون دسترس يعقل جزو

توجه  رد،يبگ اديرا  ياشهيپ كيكه بتواند  ديفرض كن رد،يبگ اديحرفه را  كي رد،يبگ ادي اتياضيفقط ر توانديما م

  . اورديب غاميپ تواندياز آن َور نم ي. ولرديبگ اديرا  يكار كي د؟،يكنيم

،١٢٩۶، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  ليك صاحبْ وحي تعليمش دهد                 قابِل تعليم و فهم است اين خِرَد

 ميرويبفهمد. مثال ما م تواندياست و م ميكرد، قابل تعل تيترب شوديرا م نيدارد كه ا يما عقل يمِن ذهن نيا ديگويم

 م،يريبگ ادي زيمدرسه از كتاب چ ميبر ميتواني. ما مميفهميرا م يميش م،يفهميرا م كيزيف م،يفهميرا م اتياضيمدرسه، ر

 ادي اتياضير ميتوانيم م،يدرس بده يحت ميو بر ميريبگ ادي ميآنها را برو ميتوانياما م م،يرا هم حفظ كن مانيمنِ ذهن

به  يصاحب وح ديرا با ديجد زيچ كي ندي. اما اگر قرار باشد كه آموزش ببميريپول بگ ميهم درس بده اتياضير ميريبگ

به  ،يهر چ اي كيزيف اي اتياضير نيجهان مثل هم نياختراع شده در ا يزهايچ نيكه ا ديبگو خواهديبدهد. م ادياو 

  جهان آمده است.  نيبه ا يصاحبان وح لهيوس

را  يعقل جزو نياگر قرار باشد، مخصوصا، ا يول رنديبگ اديو آنها هم  ميبده اديبه شاگردانمان  ميتوانيرا ما م نهايا يول

 نيكنند كه ا تشيترب يجور كي ديبا ،گانبزر ايمثل موالنا، مثال،  ييصاحب وح ميبرسان ييجا كيو به  ميكن تشيما ترب
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هم آموزش بدهد  توانديم ي. به هر حال صاحب وحندازدياگر گرفته است ب اي رد،يرا نگ ميتعال نيشدن با ا تيبتواند هم هو

 ميكه ما قابل تعل ديبگو خواهدي. مندازديب واشي واشيرا  هايشدگ تيهم هو نيو هم آموزش بدهد كه ا رديبگ اديكه حرفه 

شدم، تمام شد رفت، نه.  شدم، بدبخت تيهم هو نيكردم، ا جاديهمه درد ا نيا گريكه من د ديبگو دينبا ي. كسميهست

  بدهد.  ميو زنده شدن به خدا تعل يخداشناس يبدهد، هم برا ميكار تعل يهم برا توانديتو را م يصاحب وح

،١٢٩٧، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  اّوِل او، ليك عقل آن را فزود              جمله حِرفت ها يقين از وحي بود

كه نبوده قبال؛ تمام اختراعات؛  نجايرا، وگرنه ا نياز آن ور آورده است ا يكس كيشده است حتما  دايكه پ ياهر حرفه يعني

چه  يكن يرا با آن قاط نياست ا دهيكرده است و د شياش داده است. مرتب آزماتوسعه يعقل جزو نجايا ياولش. ول

از آن وَر  تواندينم يكه عقل جزو ديبگو خواهديآن ور آمده است. م ازاولش  يرا توسعه داده است. ول نيو ا شود،يم

مگر راجع  نهايا ها،نيمثل هم آورند،يم ديجد زيچ كيما مهم هستند كه از آن ور  يبرا يكسان ميدانيو ما هم م اورديب

 ديدانستيكه، قبل از خواندن م ميدانستيما كه نم كند؟يچقدر به ما كمك م ميخوانيكه م يينهايا نيهم ست؟يبه انسان ن

  را از آن ور آورده است راجع به انسان.  نهايا يكي. ديدانستيشما؟ نم

دارد؟،  ييچه ابزارها م؟يبشناس ميبتوان يدارد؟ چه جور ييهاتيهست؟ چه خاص يچ يمخصوصا راجع به انسان، منِ ذهن

كه از موالنا  ييزهايهمه آن چ اي ،ميواندكه االن از قرآن خ ييزهايچ ني. مثل همنديگويدارند به ما م يرا صاحبان وح نهايا

 يكار ايبه من نگاه كن،  اي ديگويمن بنگر، خدا م يدر رو ايمطلب را به ما گفت؛  ييبايبه چه ز ديديغزل د ي. توميخواند

مثل موالنا ما را  ييهاهمه آدم نيزمان كه ا نيدر ا يما كه حت ياست. برا ياطالعات مهم نيبرد. خوب ا ينخواه شياز پ

  . ميرويرا م يكردند، هنوز راه عقل جزو ييراهنما

،١٢٩٨، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  تانَد او آموختن بي اوستا؟                   ما عقلِ  كين ببين را،  هيچ ِحرفت

ما  رد؟يبگ اديبدون استاد  توانديما م يعقل منِ ذهن نيحرفه را ا چيه شه،يپ چيشغل، ه چيكه، شما نگاه كن ه ديگويم

 ديبگو خواهديكه. م ميريگينه نم م؟يريگيم اديخودمان  نطوريهم م،يرينگ ادي ياضير ،يميش ك،يزيف م،ياگر مدرسه نرو

 شياز پ يكار ي. بله، پس بدون استاد، منِ ذهناورديب غاميتواند از آن ور پيمتولد شده است م حيكه در او مس يكه كس

عقل را  نيا هايليخ يجهان، ول نيدر ا خورديهست، به درد ما م يعقل هم عقل نيكه ا ديبگو خواهدي. مبردينم

  .كنديخدا؛ اصال كار نم دنيد يزنده شدن به خدا، برا ياستفاده كنند برا خواهنديم

  قسمت هم بخوانم: نيا ديبله، آن تمام شد. اجازه بده 
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،١٣٠٩بيت ، دفتر چهارم، مثنوی مولوی 

  كند هر سو نظرعقلِ جزوي مي                عقلِ ُكلّ را گفت: ما زاَغ اْلبََصر

ور، آن ور نگاه نكن، فقط به من نگاه  نيخدا به عقل كّل گفته است تو ا ديگوي. مديگويو عقل كلّ را م يعقل جزو تفاوت

 ميمن نگاه كن، به رخ من نگاه كن، گفت ياست كه به روگفته  نكهيراجع به ا م؟يكنيصحبت م يكن. ما امروز راجع به چ

گشوده شده از جنس عقل كّل است. و  يفضا شودي. پس معلوم مميبشو هگشوده شد ياز جنس فضا ديكار با نيا يبرا

  كه گفت:  مياحوادث ناگوار در امان است، قبال هم خوانده يعنيالمَنون،  بُ يكه عقل كل، در ضمن، از رَ ديدانيشما هم م

١١٤٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو  

  المَنون بُ ياز رَ  منيا ،يُكلّ  عقلِ                   َگه نگون ره،يگاه چ ،يجزو عقل

گرفتار  دهد،يها از دست مموقع يبعض آورد،يرا به دست م يزيچ يعني شود،يم روزيها پموقع يبعض يعقل جزو نيا

به اصطالح، خودش را آزاد كند.  دهد،يكه بر او رخ م ياز حوادث ناگوار توانديموقع نم چيه ي. ولشوديافسرده م شود،يم

كه از گشودنش  ي. پس خدا به عقلدهدياست كه حوادث ناگوار به او رخ نم يفقط عقل كلّ دهد،يحوادث ناگوار بر او رخ م

  و نگاهت نلغزد. يگاه كنبه من ن يتوانيعقل كّل؛ گفته است فقط تو م د؛يآيفضا به دست م

كه مثل زاغ  ديگويم يو منِ ذهن كنديموالنا از زاغ استفاده م نجايهم در ا يكيما زاغَ الْبََصر،  يكيو دوتا اصطالح هست،  

 يعنيبرگشت از جهان الزم است،  يچشم آدم نلغزد، برا يعنيما زاَغ الَْبصَر بودن،  نيو ا .كنديور، آن ور نگاه م نياست، ا

و فضا را باز  ديبشو مياگر شما تسل د،يدار يشدگ تيهر چقدر هم هو د،يهر چقدر درد دار د،يكه هست ييشما در هر جا

 :است نيا دي. پس كلديروينم كشديم يكه هر فكر ييبه سو گريد ،دينيشده است بب جاديا االنكه  يو با آن عقل كلّ يكن

موقع به چشم  چيرا ه يشدگ تيهم هو يهانكيع نيرفتن، ا ييكتاي يرفتن، فضا يزندگ يبه سو ديكن يشروع م يوقت

  درست است؟. د،ينزن

 يعنيكه، مثال حضرت رسول ما زاغَ الْبَصَر بوده است،  ديگويم ،گفته شده است نجايكه در ا نطوريهم زند،يموالنا مثال م

 ميور، آن ور را نگاه نكرد، مستق نيا گريد چيرفتن، ه ييكتاي يكه داشت از آنجا به فضا يتيشروع كرد از موقع يوقت

موقع  كي. ميكنيم نگاهور، آن ور  نيو ا ميبنديلحظه، ده لحظه فضا را م كي م،يكنيلحظه فضا را باز م كيما  يرفت. ول

 ،يكنيرا نگاه م تيدفعه هم جلو كي ،يكنيآن وَر را نگاه م ،يكنيَور را نگاه م نيا يموقع ه كي ،يروياست شما صاف م

 ،يُخرده كه آمد كي يمنِ ذهن ،يگرديبرم ياست كه وقت نيا ديكل د؟يكنيتوجه م ،ينيبيب معلوم است درست نموخُ 

 نكهينه ا گريد، يچهارم ،يندازيرا هم ب يسوم ،يندازيرا هم ب يدوم ن،يخوب بود ا يليخ ،يخترنجشت را اندا كيمثال 
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بابا من خبط كردم آن رنجشم  يكه ا ييبگو يزيچ كي ياز مثال همسرت، همسرت برگرد ،يانداخت يرنجش كي نجايبعضا ا

 تيهم هو نكيع ؛ينداشت نكيع يانداختي. چرا؟ آن موقع كه مدميتو را بخش يخوديب انداختم،يكاش نم يرا انداختم، ا

 ،يزاغ را. آن موقع ما زاَغ الْبَصَر بود نكيرا به چشمت زد، ع دنينبخش نكيبا حرف همسرت ع ياالن مِن ذهن ،يشدگ

  . ينظر كرد دهدينشان م نكيع نيكه ا يي. االن به سويكنيبه هر سو نظر م ؛يااالن شده

به  ميعقل كل بشو ديور و آن ور نگاه نكن. پس ما با نيعقل كل را گفت، خدا به عقل كل دستور داده است كه به ا پس

 نكيع كياصال كارش نظر كردن به سوها است. چون هر لحظه از پشت  كند،يسو نظر م هر ي. اما عقل جزومياو برو يسو

  :ديگويقرآن است م هياز آ نيقسمت. بله، ا نيمهم است ا كند،يبه جهان نگاه م

 ��١٧)، آيه ۵٣نجم( سوره کريم، قرآن�� 

 

   »چشم خطا نكرد و از حد درنگذشت.« 

كه از جهان  يمربوط به هر انسان است، هر انسان نيترجمه را من دوست دارم، ا يكي نيا يترجمه هست، ول كي نيا

از جنس عقل كّل باشد.  ديور و آن ور نگاه نكند، با نيا يعنيمَا زاَغ الْبَصَر بودن؛  يمَا زاَغ الْبَصَر باشد. برا ديبا گردديبرم

 كيواكنش نشان ندهد. بله،  يعنينكند،  انيبشود و طغ ميباز كند، تسل فضا را ديبا از جنس عقل كّل باشد نكهيا يبرا

  »چشمانش نلغزيد و طغيان نكرد.«   :ديگويم دهم،يم حيمن ترج يعنيهست  گريترجمه د

از پشت  كند،يو به سو نگاه م كنديم انيطغ دهد،يانسان واكنش نشان م يوقت خورد،يكردن به انسان م انيطغ نيا

 يشدگ تيهم هو نكيع يمنِ ذهن ديتا آنجا كه مقدور است نگذار د،يگرديبرم يعني د؟يكنيتوجه م كند،ينگاه م نكيع

 زند،يم گريغلط د نكيبالفاصله ع د،يديشد، چون اگر زد، غلط د امدرد را به چشمتان بزند. اگر زد كارتان تم نكيع اي

آن موقع  خورديبه چشمت م نكيع كي يعقل كّل است، ببند ؛يفضا را باز كرد. دنيبه غلط د يشد ليمتما گريچون د

غلط  ديد هب گر،يغلط د ديد كيبه  گر،يغلط د ديد كيبه  يغلط هم بپر دياز آن د ،ينيغلط بب ديآيبه نظر م يعيطب

  :نيا شوديم گريد نيا گر،يد

،١٣٠٩، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  كند هر سو نظرعقلِ جزوي مي                ما زاَغ اْلبََصرعقلِ ُكّل را گفت: 

  

خطا  دينبا گردد،يانسان اگر از جهان برم يعنيهر سو نظر، عقل كّل، ما زاغَ الْبََصر، بله؟، پس چشم،  كنديم يجزو عقل

  واكنش نشان ندهد.  يعنيبكند،  ديهم نبا انيبكند و طغ
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 نياهست؟  يك نياالن گذاشته است، ا يكيچشمتان  يرو يماد نكيع كيحتما  د،يدهيهر موقع شما واكنش نشان م

  ما است. بله: يمنِ ذهن نيهم

،١٣١٠، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  عقلِ زاغ ُاستادِ گوِر مُردگان                    عقلِ مازاغ ست نوِر خاصگان

 يكه جلو ديمواظب هست يول ديبرگرد ديخواهيكه م ييشما يعني رود،يور و آن ور نم نيعقل كلّ، كه ا يعنيمازاغ،  عقل

 د،يكنيخدا را هم نگاه م يخدا باشد، نظر باشد و رو ديعقل كل باشد، د نينگذارد، هم نكيع يچشم دلتان منِ ذهن

 نيكه ا ،كندينگاه م هايشدگ تيهم هو نكيمرتب از پشت ع كه يخاص است، اما عقل يآدمها ياريهوش نيا ديگويم

هم  يعنيعالقمند است،  نهايلجن و ا نيا دانم،يبه كثافت و نم زاغ برد،ياصالح زاغ را به كار م د،ينيعقل زاغ است. بب

 يعقل جزو ديگويم كند،يم يها است. االن خودش معناستاد گور مرده ،يعقل جزو يعني. اما عقل زاغ هايشدگ تيهو

  . برديبه باغ م يكيآن  برد،يما را به قبرستان م

،١٣١١، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  زاغ، او را سوي گورستان بََرد                     پَرَد زاغان ةجان كه او دنبال

 كنند؛يسو و آن سو نگاه م نيكه مرتب ا روديم ييآدمها يعني رود،يم يذهن يهاكه دنبال من ياريكه، هر هوش يجان هر

به نور خدا  گريد نكهيپس از ا ،ييكتاي يبه فضا ديآيم ميرا نگاه نكند، مستق يسمت چيكه عقل كل دارد قرار شد ه يكس

اصال كه  ماندينم يشدگ تيچون هم هو ند،يبينم يشدگ تيبا هم هو گريد ند،يبيبا نظر خدا م شهيهم شود،يزنده م

است كه ما  يزيچ نيتريذمخصوصا دردها را، چون درد مو كند،يرا رها نم هايشدگ تيهم هو نيكه ا ياما جان ند،يبب

. با رنجشش اندازمينم ،جزو من است نيا ديباشد، بگو تيهم هو اشنهي. فرض كن آدم با كميبشو تيبا آن هم هو ميتوانيم

  جزو من است؛  ديگويباشد م تيهم هو

 نكيدارند؛ ع نكيع نهايبرود كه ا ييجزو تو است؟. هان، جان كه او دنباله آدمها نيا زيچه چ كُشد،يدارد تو را م نيا

كه  ياستاد دينيبب ديبازاغ ممكن است استاد باشد، استاد ما باشد، شما  نيو ا م،يرويكه ما دنبالش م يزاغ، هر زاغ ،يماد

. ند؟يبيبا نظر م اي كند،يور، آن ور نگاه م نيا يمازاغ است؟ ه ايخودش زاغ است  نيا د،يپريدنبالش م د،يشما انتخاب كرد

 كنديم كيو خودش تحر ،خوب بزنند يكنند، پشت سرش حرفها دييآن را تأ دهديكه اجازه م يكه ادعا دارد، كس يكس

 مينيبيم يمدت كيدنبال زاغ برود پس از  ي. هر كسبرديم يقبر منِ ذهن ياست، اما زاغ ما را سو اغآدم ز نيمردم را، ا

  قبر ذهن. ياو افسرده شد مرد؛ تو
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،١٣١٢، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  كو به گورستان بََرد، نه سويِ باغ                هين َمدو اندر پِي َنفِْس چو زاغ

ندو.  ند،يبيم هايشدگ تيهم هو نكيامتداد خدا، دنبال نفس مانند زاغ كه از پشت ع ياريهوش يآگاه باش، تو ا ديگويم

َمدَو. توجه  نيشما است، ه ريتقص د،يروياستاد بد م كياگر شما دنبال  يعني. ميانتخاب استاد را دار تيما مسئول يعني

او  نكهيا ينفس چو زاغ، برا يبِدو به اصطالح؛ اندر پ نيهم يعني خوانند،ين َدو ميهم هابيمَُدو است، معموال اد نيا ديكن

  . ييكتايباغ  ينه به سو رد،بيشما را به گورستان م

،١٣١٣، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  سويِ قاف و مسجدِ اَقصايِ دل                        دل  گر َروي، َرْو در پيِ َعنقايِ

كه به خدا  يبرو يانسان اي يگشوده شده برو يفضا نيدنبال ا ديحتما با ،يرويم يزيدنبال چ اي ،يرويم يدنبال كس اگر

. كه امروز هم در مرغيس يعنيدل، عنقا  يعنقا ؛يفضا را در درون باز كن ايمثال،  يدنبال موالنا برو ديبا ايزنده شده است. 

دل است، مركز ما  ياسمش عنقا نيا ميشويم ليتماما به خدا تبد ي. وقتميشويبه دل م ليگفت كه تبد م؛يغزل داشت

ما به كائنات. اگر  قياست كه بركاتش را بتاباند از طر يزندگ ارياست كه تابان است در اخت يتينهاي. بشوديم تينهايب

باز  ايزنده شده است  تينهايبه ب كهاست  يانسان شود؛يدل م يدلت. و، پس عنقا ات،نهيبرو دنبال باز كردن س يرويم

  .قاف يسو كنديم ديشدن دل خودت. دوباره تاك

بلند  نقدريا ياست. شما با بلند يكيهر دو  شود،يم رياوقات به عمق تعب ياست كه گاه يبلند نقدرينماد ا نجايقاف در ا

ثبات داشته باشد،  اورد،يرا نتواند در ب اشم ديباش قيعم نقدريا ايدر جهان شما را به خودش نكشد و  زيچ چيكه ه يبرو

 يآن سو بدو، نه به سو يدويشدن. اگر م تينهايب يقاف برو، به سو يقاف شدن، به سو يبه سو يعنيباشد.  دارشهير

از هر نوع انسان در آنجا  ،يهر كس ان،يدل هم باز هم دل باز شده انسان است كه تمام اد يزاغ، دنبال زاغ. و مسجد َاقصا

  دل است.  يرا باز كند، عبادتش را در آنجا بكند. اسمش مسجد َاقصا اشنهيس ديبا يعني كند،يم نماز

  

  

وم ***** ت  یان   *  
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كند پس از همانيدن با ي يا عقل من ذهني كه هشياري پيدا ميوداريم راجع به عقل جز ،ايمهمين طور كه صحبت كرده

كند با صورتهاي فكري چيزهاي بيروني و شود، برخورد ميچيزهاي اين جهاني و گفتيم وقتي هشياري وارد اين جهان مي

و به هر فرم  .سازد از فكر كه اسمش من ذهني استو در واقع دارد يك چيز جديدي مي ،كندبه آنها حس وجود تزريق مي

و بنابراين ديد زندگي و عقل زندگي را كه با خودش دارد، آن را موقتًا  .شودكند آن مركزش ميفكري كه هويت تزريق مي

  رود. دهد، ولي وجودش از بين نمياز دست مي

آيند كه به هشياري در چيز تازه ساخته شده يا من تازه ساخته دها با عينكهايي به وجود ميشود و اين ديديدش عوض مي

شود كه اين همان را درست كردن، همانيدن يعني همان را درست كردن، همان يعني پيدا كرده و بعداً متوجه مي ،شده

ت شدن است يا همانش است، هشياري هويهمين اصل خود را درست كردن به وسيله فكر كه اسمش همانيدن است يا هم

و بعضي اوقات اين از  شود آن چيزي را كه درست كرده به عنوان من جديد واقعًا آن نيست، خودش نيست.متوجه مي

پرسد كه اين عقلي كه من دارم االن واقعاً عقل است، كند و از خودش ميآيد كه آدم تحمل ميدردهاي زيادي به وجود مي

  زند.ضربه ميچون مرتب به من 

در صورتي كه فضا را باز كني و تسليم بشوي و آن اسمش ناهمانيدن  ،آورداي را زندگي يا خدا به وجود ميبعد يك پديده

توانيم و اسمش را مي .است. ناهمانيدن يعني تشخيص اينكه اين چيزي كه من درست كردم حقيقتاً من اصلي من نيست

داريم، شناسايي اين عينكها و برداشتن آنها و هر دفعه يك عينكي را از مركزمان برميبگذاريم ناهمانش. و ناهمانش يعني 

دهد كه واقعاً من پولم نيستم. وقتي گيرد. يعني انسان تشخيص ميهمانش صورت مينابه جاي همانيدگي يا ناهمانيدگي يا 

و اينكه پول عينك ديد من است در مركزم، اين  ،دهمكنم و واكنش نشان ميكند و من تغيير ميپولم اين قدر تغيير مي

  غلط است، اين به جاي نظر يا ديد زندگي نشسته. من بايد اين را دربياورم. 

كند. گفتيم ناهمانيدن درست مثل همانيدن ب اين كار راتواند اش اقدام كند، نميو اگر من ذهني داشته باشد و با من ذهني

وقتي انسان تا  :اين را هم توضيح داديم مهم است دوباره تكرار كنيم چندين بار كهو  .گيردبه وسيله زندگي صورت مي

دهد و و اين ديدهاي غلط به من مي ،شود به اينكه اين چيز جديد، حادث من ذهني است و من نيستمحدودي بيدار مي

مراه است. چون تا به حال به طور ، با درد هدبردار دتوان، نميرداردبخواهد عينكهاي درد و هم هويت شدگي را به من ب

  كنيم اين چيز جديد هستيم. شرطي شده و اتوماتيك ما فكر مي

از يك طرف بسيار سخت است و از طرف ديگر بسيار خوشحال كننده  ،اصالً تشخيص و قبول اينكه ما اين چيز نيستيمو 

هويت شدگي به ما. براي اينكه تشخيص يك همگويد است. در نتيجه براي همين است كه داستان خليل را موالنا مرتب مي
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داري چون آن آب رواني هم كه امروز در قصه مريم و برداشتن اين عينك اول با درد همراه است ولي به محض اينكه برمي

شود. يعني درد هشيارانه با شادي زندگي تقريباً همزمان شود، شادي زندگي همزمان توليد ميديديم بالفاصله جاري مي

خواهد به ما بگويد كه عقل جزوي يا عقل من ذهني قابل اعتماد و قابل اتكا خوانيم ميت. موالنا در ابياتي كه امروز مياس

  نيست و در واقع عقل دين و خرد زندگي نيست. 

،٢١٧٨، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  باطن بين شوي تا چو عقلِ ُكلّ، تو                َجهد كن تا پيِر عقل و دين شوي

ن در اينجا مجموعه در اينجا به معني ديدن خداست. ديو همين طور دين. دين  ،شويبكوشش كن كه تو پير خرد زندگي 

با باورها  يعنياز پشت عينك آنها جهان را ببينيم.  ،باورهايي نيست كه ما بايد به آنها معتقد باشيم يا در مركزمان بگذاريم

اي  :گويدباز كردن مركز انسان و برداشتن آن عينكها و ديدن خدا، همين طور كه موالنا مي شويم. دين يعنيبهويت هم

  بينم. ديدن تو دين من، وي روي تو ايمان من، يعني من موقعي ديندار هستم كه حقيقتاً با نظر در روي ترا مي

و عقل كل زندگي را  ،بيندورت فكر ميبيند. من ذهني چيزهاي بيروني را به صو مثل عقل كل شوي. عقل كل باطن را مي

بيند انسانها از جنس زندگي هستند. با عقل بيند، ميبيند. يعني كسي با عقل كل نگاه كند، دريا ميدر مركز انسانها مي

تو كف  :گفتمي كند جسم است فقط و يك مشت فكر است و باور است و از اين چيزها. مثل غزل كه جزو ببيند، فكر مي

بيند، عقل بيند. با وصف خودش دريا است. پس عقل كل باطن را مياز پير در حالتي كه پير خودش را دريا مي بينيمي

  بيند. عقل كل خرد زندگي است و دين در آن است. عقل جزوي دين ندارد. را مي حجزو سط

،٢٣٠١، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  آنكه شهوت مي تَنَد، عقلش مخوان        عقل، ضِدّ شهوت است اي پهلوان

كنيم، آن عقل كل ضد عقل جزوي پس بنابراين عقل يا عقل خدا و عقلي كه پس از انداختن عينكهاي ذهني ما پيدا مي

گوييم پولمان زيادتر كه شهوت يا حرص به دست آوردن چيزها را دارد كه به ديد آن زندگي در چيزها است. ما مي ،است

  شود. اين فرض من ذهني است. زيادتر ميمان شود، زندگيب

ها مثل پول، مثل فرزند، مثل هر چيزي كه عينك ما هويت شدگيبينيم. همها ميهويت شدگياصًال ما جهان را با ديد هم

حرص كنيم. و بنابراين شود و زندگي پيدا ميكنيم آنها زياد شوند، زندگي ما زياد ميشده براي اين آنجا مانده كه فكر مي

ورزيم به آنها، شهوت بدست آوردن آنها را داريم. يعني تمايل شديد داريم و نيروي عظيمي ما را به سوي آنها جذب مي

خواهيم به سوي آنها برويم و و آنها هم در بيرون هستند. مرتب مي ،كند، چون ما از جنس آنها هستيم در مركزمانمي
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گويد عقل ضد اين كار است اي پهلوان، منظور از پهلوان هشياري انساني ميچرخد. توجه ما دائمًا حول و حوش آنها مي

گويد مواظب باش تو از جنس خدا هستي، پهلوان هستي و تشخيص بده كه عقل زندگي چه هست و عقل من است. مي

خواهد خواهد شهوت جنسي باشد و چه ميبافد، چه ميتند دائماً شهوت ميآن عقلي كه شهوت مي ؟ذهني چه هست

شهوت پول باشد يا هر چي، اجسام بشود، يعني آن چيزي كه عينك هست در مركز ما، آن را تو عقل مخوان. تنها عقلي 

و با آن ديد ببينيم، آن ديد از جنس عقل جزوي  ،عقل است كه مركز ما از جنس خدا بشود. اگر مركز ما عينك داشته باشد

  است و عقل نيست. 

،٢٣٠٢هارم، بيت ، دفتر چمثنوی مولوی 

  وَْهم، قلبِ نقدِ َزِرّ عقلهاست               َوْهم خواَنش آنكه شهوت را ِگداست

رود كه اسمش شهوت است، اين را تو وهم بخوان. وهم يك چيز ذهني  هويت شدگي ميگويد آنكه دنبال جاذبه هممي

 ياست تا زندگ يرونيب زيچ كيبه  دنيرس يكه گدا ييفكرها دينيبب، است، از فكر ساخته شده و اين گداي شهوت است

است،  يخرد زندگ يوهم صورت تقلب د؟يگو يم ستياما وهم چ ستند،ين يخرد زندگ نهايوهم هستند، ا نهايداشته باشد، ا

به نفع ماست  يزيداند چه چ ياست، از جنس خرد است و م يلحظه از جنس زندگ نيدر ا م،يدار يخرد زندگ كيما  يعني

 نيا يهم سكه تقلب يزيچ كيطرف،  كي نيكند، ا يما را به خدا زنده م يزيآورد، چه چ يم يسالمت يزيواقعا، چه چ

  .يپول تقلب كي م،يپول درست داشته باش كياست، مثل مثال 

 زيچ نياگر به ا مييگو يم ااالن م نينقد است، هم يِزندگ يصورت تقلب ايآن قلب  م،ينيب يكه ما در ذهن م يزيپس آن چ

 يكه به نظر م يزيچ نيكه ا يشود، در حالت يشروع مام يبه آن شخص من برسم، زندگ اي م،يبه خانه بزرگ برس م،يبرس

 ياست، در حالت يزندگ ياست، صورت فكر يمفهوم زندگ ايحالتِ وهم  نياگر به آن برسم كه در زمان است، ا يزندگ ديآ

 م،ينقد دار يزندگ يعني م،يپس ما االن پول نقد دار .است ينطوريبله، ا .بشود يتواند زندگ يلحظه م نيدر ا يكه زندگ

 يشاد ميلحظه بگذار نيدر ا م،يداشته باش يزندگ م،يآرامش داشته باش م،يشاد باش ميتوان يكه االن م مينقد دار يطال

كه خوب اگر به آنجا برسم كه ذهن نشان  ميفكر كن م،يكنرا رها  نينه ا ايو در ذرات وجود ما ارتعاش بكند،  د،يايب يزندگ

  است. يزندگ يوهم است و حالت تقلب يدوم نيشروع خواهد شد، ا ميدهد، زندگ يم

،٢٣٠٣، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  هر دو را سويِ مِحَك كن زود، نقل              عقل و َوْهم نگردد پيدا  ِمَحكبي

 وهم است، يزيكه چه چ يبده صيتشخ يتوان يسنجد، نم يسنجد، طال را م يسكه را م اريبدون محك كه ع ديگو يم

حضور شماست،  ايانسان كامل است،  كيِمَحك، محك در واقع خرد  شياالن ببر پ نيعقل است، و هر دو را هم يزيچه چ
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اگر شما االن  .ديعقل دار اياالن،  ديوهم دار ديبدان كه ،باز شده ابزار سنجش شماست يآن فضا د،يكن يفضا باز م يوقت

 زهايو اضافه شدن چ يرونيب زيچ كيبه علت  يشاد نيو ا ديشاد هست لياگر بطور اص د،يحتما وهم دار ديهست نيغمگ

است،  يرونيب زيچ كياگر بخاطر  يول .ديايب يتواند از خرد زندگ يتواند عقل باشد، كه م يم نيا امده،يدر شما بوجود ن

  وهم است. نيا

 نيا د،ياگر بدون فكر و بدون علت شما شاد هست يوهم است، ول يِخوش نيكند، ا يم جاديدارد ا يفكر شما شاد اگر

 كيعقل؟ اگر شما هر لحظه  اي ديلحظه دچار وهم هست نيكه در ا ديشما بدان ديبا نيگشوده شده است، پس بنابر ا يفضا

و  د،يغصه دار د،يهست نياگر دائما خشمگ د،يدچار وهم هست شماكَند، البته كه  يفكر شما را از جا م د،يكن يفكر م

لحظه فضا  نيو در ا ديندار يجانياگر ه .ديپس شما دچار وهم هست ذهن است، مالِ  جانيشما را گرفته است، ه جاناتيه

 د،يعقل دار ادرون باز شده، شم يباشد، پس فضا ينطوريا عتايطب ديكه با د،يدار يو شاد ديدار يباز است و شما آرامش

از جنس  ،يعقل من ذهن ،يواضح است كه عقل جزو .ديبده صيتشخ ديدو را با نيپس شما ا د،يرا دار يخرد زندگ يعني

  وهم است.

 يكه ما عقل خوب م يزيمان، آن چ يبكند به عقل من ذهن نيبكند و بدب داريكه ما را ب ديگو يرا م زهايچ نيموالنا ا حاال

 تيهم هو يها نكيدهد، ع يها به ما دست م نكيع نيخودمان را كه از پشت ا ديما د م،ياصرار دار نيهم يبرا م،يدان

خودم  نكيمن كه از پشت ع ديد نيكه ا ميكن يبحث و جدل م مياست كه دار نيهم يو برا م،يدان يم قتيحق ،يشد گ

دانند  ينم يذهن يادامه دارد، من ها يذهن يمن ها نيجنگ ب نيو ا .ستين قتياست، مال شما حق قتيحق نيا نم،يب يم

  .ننديب يكه همه شان وهم م

  �� ١٨٤غزل شماره  ات،يحافظ، غزل ��

  هفتاد و دو ملت همه را عذر ِبِنه جنگ
  ره افسانه زدند قتيحق دنديند چون

 يزندگ ديد قت،يره افسانه زدند، ره حق نيبنابر ا نند،يب يم يشدگ تيهم هو يها نكيو دو ملت همه از پشت ع هفتاد

  است.

،٣٢٨٧، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  ؟ َنَهم چون سِّكه ُمهرِ  بر قُراضه                        زِرّ عقلت ريزه است اي مَُتّهم

 ست،يخدا ن ريتقص يعنيمتهم  م،يبكن يكار ميتوان يم يما انسانها، ول يعنيشده است،  تيهم هو ياريهوش نيهم متهم

 ديشده ا تيو هم هو د،يرا گرفته ا ياريشما هوش يعنيدهد،  يم حيهم توض نيياست، كه پا زهيزَرّ عقلت ر .ماست ريتقص
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 تيكه با آن هم هو يزيكوچك و بزرگ كه هر چ يزهايشده در چ يگذار هيشما سرما ياريهوش نيو ا زها،يچ يليبا خ

 ميطال، حاال كه در هزار جا تقس يهازهير يعنياست، و قُراضه  زير زير نيپس بنابر ا .شماست ديد نكيع نهايا د،يهست

خدا را،  سكهمُهر  يمن چه جور ،ينيب يتوست، و تو غلط م نكيع نهايتو، و هر كدام از ا يشد يگذار هيتو، سرما يشد

  كه: ديگو يو االن م .شده هست تيهر انسان هم هو تيوضع نيكه، و ا ديگو يپادشاه را به تو بزنم؟ بله، واالن م يعني

،٣٢٨٨، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  ِرمّ  و  بر هزاران آرزو و ِطمّ                         عقلِ تو قسمت شده بر صد مُِهمّ
 يزيباشد هر چ ادمانيشده،  ميمهم تقس زيچ ياديتعداد ز يعنيمهم  زيبه صد چ ،يتو كه از آن طرف آورد يعقل اصل پس

 يرا به ما مهم معرف زهايچ يليدر ابتدا خ م،يشو يم تيما با آن هم هو يعنيما،  ديد نكيشود ع يما مهم باشد فورا م يبرا

  . ميهست تيما مهم بود، ما با همه هم هو يبقا يكرده اند كه برا

فكر  نهايدائما به ا ،يدار ندهيهزاران آرزوست كه در آ نهايو ا نها،يا نيشده ب مي: عقل تو قسمت شده، تقسديگو يم پس

در  نهايا ن،يا شيپ گريلحظه د نيا ن،يا شيپ يرو يم بعداً  ن،يا شيپ يرو ياالن م ،يهست تيو با فكرش هم هو يكن يم

تو مهم  يبرا يها كوچك هستند، ول يبعض هستند ها بزرگ يكوچك و بزرگ است، بعض يكارها نهاياست، و ا ندهيآ

خواهم  يمثال من م مييگو يمهم م يليخ يزهاياز چ ميسيبنو مينيبنش گر،ياست د نطوريما غالبا هم يهستند، كه زندگ

 چيه نهايبكنم، ا دايخواهم شغل پ يخواهم خانه بخرم، من م يخواهم بچه دار بشوم، من م يبكنم، من م دايهمسر پ

نباشند من  نهايتا ا نكهيو ا .آنها مهم است نكيجهان و خدا از پشت ع دنيو د نهايشدن با ا تيندارند، هم هو ياشكال

  شدند، پس: يما م ديد نكيع دينبا نهايهستند، ا يبد يزهايچ نهايا نكهينه ا .مهم است نيشود، ا ينم يزندگ ميزندگ

،٣٢٨٩، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

 جمع بايد كرد اجزا را به عشق

  سمرقند و دمشقتا شوي خوش چون 

فضا  يعنيبا عشق، با عشق  ديو درشت با زير يزهايشدن در چ يگذار هيسرما را كهمن  يذرات وجود نيا ن،يبنابر ا پس

 نيشد از اشما را آزاد كند، شما را بكِ يعنيجمع كند،  يكي يكيرا  نهايلحظه، كن فكان و قانون قضا ا نيدر ا يرا باز كن

از  ز،يچ نيمرتب از ا ياريهوش يعنيشود،  يبا هم جمع م رون،يشود ب يم دهيكش نهايكه از ا يزيو هر چ رون،يها ب زهير

شود، با هم جمع  يذرات آزاد م نيتان از ا ياريهوش ايشود و هرچه شما عقلتان  يشما آزاد م يها ييبا شناسا زيآن چ

 تينها يب يقتشوند، و يم تينها يدفعه ب كيشوند،  يشوند، جمع م يشوند، جمع م يكه جمع م يينهايشوند، ا يم

 يعني د،يشد جيو ُمهر پادشاه به تو خورد، بله، سكه را ،ديسكه پادشاه شد نصورتيدر ا د،يشدند شما از جنس خدا شد
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االن  نياش، هم يدارد، و آن پول واقع جيسكه را كيكه  ديخواهد بگو يخدا هم، م يعني شاه خورد. يبه درد شاه م نيا

  .اش حضور انسانهاست يگفت كه پول واقع

هر چه  م،يهم دار يسكه تقلب يمن هستند، ول يمن هستند، طالها يسكه ها نهايانسان، دو انسان، ا نيا ديگو يم يعني

 ياو زنده هست، سكه طال و درست و حساب تينها يبه ب يخداست، هر كس يعنيپادشاه است،  يسكه تقلب يمن ذهن

سكه  ايهستم  يكه من سكه تقلب دييبه خودتان بگو ديحاال شما با م،يدار اديز يليخ يو تقلب يسكه قالبخداست، و ما 

 نهايشهر سمرقند و دمشق كه ا مانند را تا نهايا ميجمع بكن دياجزا، با نيا دنيو كش ييبا فضا گشا نيپس بنابر ا  درست؟ 

 يقيموس ديمثال شا ار،يها بسها شبشهرها البد آن موقع نيا نكهيا يبرا م،يشاد بشو زند،يم ليآباد بودند، تمث يشهرها

  . ديشما هم رقصان بشو يعنيزده است،  ليتمث نيهم يبرا دند،يرقصيم زدنديبوده، مردم م يداشته، شاد

،٣٢٩٠، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  پادشاه ة پس توان زد بر تو ِسك       َجوجَوي، چون جمع گردي ز اشتباه

 نياست؟ اشتباه عبارت از ا ياشتباه چ ،يتو ذره ذره از اشتباه جمع بشو ج،يبه تدر يعنيجو،  كيجو  كيبه اندازه  اگر

 ميادهيچسب زهايبه چ اي ،ميشد دهيما همان م،ييهزار مرتبه بگو ديرا با نهايام، اجهان، گفته نيبه ا ميآمد ياست كه ما وقت

تا اشتباه.  مياشتباه بوده است. اشتباه دار نيمن هستم، آره، ا يفكر زيچ نيا ميگفت م،يدرست كرد يفكر يزيچ كيو 

اشتباه  نيا م،يشديم تيو كم هم هو ميكردياشتباه بطور قابل قبول، مثال دو سه سال، چهار پنج سال اگر ما اشتباه م

  قابل قبول بود. 

االن هم  م،يشد تيحاصل هم، هم هو يو بعد دردها ،ميشد تيهو هم زيبا هزارتا چ ميصورت كه ما اشتباه كرد نيبه ا يول

ما، كه اصال  يهانكيع نيا ميكنيو فكر م ،ميدار غلط يهانكيكه ما ع ميستيهنوز متوجه ن ،شصت سالمان هست

  .خورنديها بدرد نمعقل هياست، بق نيبهتر نيما است، ا صيعقل ما است، چون تشخ نيا مييگويم م،يدار نكيع ميدانينم

. مينيبينم يزندگ دِيكدام با د چيخودش را دارد، ه يهانكيهم ع يكيآن  م،يخودمان را دار يهانكيما ع نكهياز ا لغاف

  هم ذره ذره است.  نيا م،ياز اشتباه برگرد ديبا يعني ،يتو اگر از اشتباه برگرد ديگويم

َجو َجو هم  نيامكان ندارد. ا نيا برسم،ماه به حضور  كيدر عرض  توانميم يمن چجور ،يعجله دار يكه ه يكس يپس ا

او  د،يكنيشما فضا را باز م عنياست،  كونيَدست ُكن فَكان است، كُن فَ ست،يذره ذره، دست ما ن يعنيبه اندازه جُو ُجو، 

 يسكه پادشاه زد. گفتم سكه پادشاه انسان توانيذرات با هم م ني. اگر جمع بشود ادهديانجام م يدگياست كه ناهمان

  او زنده است. تينهاياست كه به ب
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،٣٢٩١، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  از تو ساَزد َشه يكي َزّرينه جام                  ور ز ِمثقالي شوي افزون تو خام

ما، همانطور كه در غزل هم بود، گفت: به من نگر كه به جز  دينيپس بب ،يبشو داريمثقال ب كيتو اگر به اندازه  ديگويم

 م،يموقع نبوده است كه به خدا نگاه كن چي. همياخدا نگاه كرده رياش ما به غاز ابتدا همه نكهيمثل ا ،يمن به هركه درنگر

اصال اجازه نداده  شود،يكه ما را تصرف كرده است، فكر بعد از فكر بلند م يذهن من نيا نكهيا ي. برانيواضح هم هست ا

درست  م،يمثقال، مزه خدا را بچش كيلحظه،  كي م،يذهن را آرام كن نيو ا مياست كه تا حاال ما فاصله دو فكر را باز كن

راه  يفهميم ،يآزاد كن ها،يشدگ تيهم هو ها،يشدگ ميتقس نيخرده تو، ذره ذره خودت را از ا كياگر  ديگوياست؟ م

   .به تو كمك كند خواهديكه خدا م يفهمياست، م يچ

ما در واقع كاسه شراب  نجا،يدر ا يعني ني. جام زركنديدرست م نيجام زر كيو خدا از تو  دكنيم اديرا ز ياريهوش نيو ا

 م،يريرا بگ ييبركت خدا ات،يكاسه آب ح كاسه بيغ يخدا ما را خلق كرده كاسه درست كند كه ما از فضا م،يخدا هست

 يزيتر از آن چمثقال اضافه كيكار.  نياز ا ميكنيم يو ما خوددار د؟يكنيجهان، توجه م نيبه ا ميزيبر مياوريمثل موالنا، ب

 نيو از پشت ا مياگر تندتر فكر كن ميكنيفكر م م،يكنيو اتفاقا روز به روز ما تندتر فكر م ميانشده م،ياكه از اول بوده

هم گم  مانيتو دردها م،يكن جاديا شتريدرد ب م،يگم بشو مانيو در فكرها مينيتر ببلطغ ،يشدگ تيهم هو يهانكيع

   .شوديبهتر حل م لمانيمسا م،يبشو ترجيگ م،يبشو جيگ م،يبشو

 شتريخدا ب م،يكن دياز خدا را تشد ييجدا نيو ا ميكن ييو احساس جدا ميناله كن م،يكن تياگر شكا ثيو ب ثيو در آن ح

غلط مثل حس  يدهايد دياست. شما با يغلط من ذهن يدهايهمه د نهاياست، ا هيهمه عكس قض نهايا كند،يبه ما رحم م

و  ديبشناس ديرا با نهايا ز،ياز خدا، از همه چ دنيشدن، رنج نيكردن، خشمگ تيشكا دن،ياز خدا، از مردم، نال ييجدا

 كدفعهيمن بدبخت شدم،  ديكه بگو ستي. خدا آدم نرميگيكمتر از خدا كمك م كنم،يكارها م نياكه هرچه من از  دييبگو

 د،يبشو ميتسل د،يفضا را باز كن دي. شما باستين ينطوريش است، اابس نياز ا شتريب گريد ،ودبر ميرا هم ول كن نيبابا ا

 نيهم هم نيا .كندينه نم كند،يبه من رحم م ند،يبيكه خدا من را م ديو فقط ناله كن ديمن سفت مقاوم بساز كي نكهيا

  :ديگويرا م

،٣١۴۵، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  در ترازوي خدا موزون بود                       يي گر جهدِ تو افزون بودذرّه

 نكيدوتا ع يكي يعنيبشود،  شتريب يذهن يهانكيع نيو ا هايشدگ تيذره اگر كوشش تو در شناخت هم هو كي يعني

 شرفتيپ چيه كنم،يكار م نقدريكه من ا دييشما نگو يعني. ديآيدارد كه در آنجا به حساب م ييترازو كيخدا  م،يرا بردار
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. گفتم كه ميكني. پس ما كار نمآورديبه حساب م كند،يوزن م ار نيخدا ا ديگويم ،يذره تكان بخور كي كنم؛ينم

مورد،  نيراه، حاال در ا نياست كه شما را از تداوم ا نيا طان،يش مييبگو ميخواهاگر ب ،يمن ذهن و،يد تيموفق نيبزرگتر

م اكه بَسَ .است هانكيزدن ع قيهم از طر نيو ا .خود، تداوم، هر روز و تعهد باز بدارد يبرنامه، كار رو نيگوش دادن به ا

  كردم؛  شرفتيمن پ گر،يچقدر د گر،ياست د

در سرتان  ييصدا كي ديديروز د كي. اگر يوستگيپ نيشما را منفصل كند از ا هك اندازديبه ذهنتان م يفكر كي يعني

خدا  ياست و صدا ويد يصدا نيا ،يليبخوانم، به هر دلديگر  ام، چقدرموالنا خوانده گر،يم است داكه من بَسَ دهيچيپ

باور  ديريگيآن فكر را شما م كند،يم جاديا يفكر كي. ديآيم شياز درون، از دروِن سر صدا د،يباش دي. مواظب باستين

چه  ديني. ببديخودتان كار كن يهر روز رو دي. متعهد بشوديمتعهد بشو شتريكه ب ديبكن ييكارها ديو شما با ،ديكنيم

  :ديگويم

،٣١۴۵، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  بوددر ترازوي خدا موزون                       يي گر جهدِ تو افزون بودذرّه

خدا  يترازو نيهم ديبگذار د،ياست نسنج يخودتان كه مال من ذهن يپس با ترازو آورد،يرا به حساب م نيخدا ا يعني

  :ديگويبسنجد. م

،٣٣١١، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  بود  وآنِ صاحْب دل به نفخِ صُور                   پيش بينيّ اين خَِرد تا گور بود

 ،يعقل جزو ،يكه با عقل من ذهن يهركس يعنيتا بردن به قبر ذهن است،  يعقل جزو اي يعقل من ذهن نيا ينيبشيپ

چقدر  ديكني. توجه مرديبرود آنجا بم خواهديكه اسمش ذهن است، م يقبر يبه سو روديآدم دارد م نيا رود،يجلو م

 يخرد صاحبدل، به سو ينيبشيپ يعنيصاحبدل، وان صاحبدل،  ينيبشياما پ ؟ميداشتيرا برم هانكيع نيا ديزود ما با

  . شوديها زنده ممرده دمد،ياست كه م لياسراف پوريش

او،  تينهايبه ب ،يبه زندگ ديكه زنده بشو برديم امتيشما را به سمت ق كند،يم ينيبشيپ يصاحبدل، موالنا، وقت يعني

. تانيدر فكرها ديگم بشو د،يبشو جيگ د،يريبم يشما حساب ،يمن ذهن يتو برديم برد،يم يكه عقل جزو يزيچآن يول

پس  م،يداشته باش يشدگ تيكه ما اگر هم هو دينيبيم ند،يبيجهان را م يمنف نكيكه هر لحظه از پشت ع يُخوب كس

 كنديم جاديا دراالن كه مدتها است د ميدار يكس كي يعنيبشوند،  نكيدردها هم ع نيا شود،يم جاديدرد ا يمدت كياز 

 د،يآيبدش م زياز همه چ كند،يم جشيگ يعنيبا درد است،  نديبيرا كه م ياالن هر چ كند،يم جاديا يشدگ تيو هم هو

او كه از پشت هم  ديچون د ند،يبيم عقليهمه كس را ب ند،يبيهمه كس را دشمن م ند،يبيساز مهمه كس را مسئله
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 ني. ادانديخودش را عقل م ديو د دانديم عقليو همه را ب ،خوانديمردم نم ديبا د ،توام با دردش است يهايشدگ تيهو

وگر اين آدم  .هدايت كرده است شيعقل جزو نكهيا يآدم كجا رفته است؟ رفته است به قبر ذهن. چرا رفته است؟ برا

 ،يعني شيپور اسرافيل كه زنده بشود ،ش مي كند به نفخ صورستگي داشته باشد، موالنا هدايتبيايد موالنا گوش بدهد و پيو

   .يعني از گور بلند بشود

،٣٣١٢، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  وين قدم، عرصه عجايب نسپرد                  اين خَِرد از گورِ خاكي نگذرد

قدمي كه انسان  .يعني قبر هم هويت شدگي ها گذر كند ،نمي تواند از اين گور خاكي ،يعني اين عقل جزوي عقل من ذهني

انداختن هم هويت  ،انداختن دردها ،مثل شناخت هم هويت شدگي ها ،با اين بر مي دارد در عرصه شگفتي هاي زندگي

اصًال  ،آوردن شادي از آن طرف ،آوردن پيغام به زندگي از آن طرف ،پس از آن خالقيت ،زنده شدن به زندگي ،شدگي ها

   .عجايب يعني شگفتي هاي جهان زندگي كه براي ذهن باور كردني نيست .را نمي تواند بكند كارين ا

كه شما با شنيدن  .عقل نيست ،مي خواهيم بگوييم كه عقل من ذهني ،داريم ؟داريم راجع به چه چيز صحبت مي كنيم

وقتي بي اثر بشوند حداقل شما متواضع  .ريددست بردا ،اين ابيات موالنا از عقل من ذهني و آن ديد هاي هم هويت شدگي

و آن مالمت ها كه يك عمر  .حاال من بايد ديد درست پيدا بكنم ،مي گوييد ديد من تا حاال غلط بوده است ،مي شويد

  :كه مي گوييد ،بله .مي گوييد تقصير خودم بوده است ،آنها را مي گذاريد كنار، ديگران را كرده ايد

  �� ٣١٨٢شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي��

  قَدْ َجفَّ الَْقَلم يُِّبَود معن نيا       دَم    به  دَم يهاُغصه نيتوست ا فعلِ

 ،عقل من است كه به من ضرر مي زند ،كه اين فعل من است ،نه به طور مفهومي ،هر موقع به اين جا به طور واقعي رسيديد

   .آن موقع روز كار شما شروع مي شود

،٣٣١٣، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  چشِم غيبي ُجوي و برخوردار شو                زين قَدَم، وين عقل، رَْو بيزار شو

چشم غيبي از  .و چشم غيبي جستجو كن ،بنداز دور ،بيزار شو يعني از اين پيش رفتن با من ذهني و عقل من ذهني برو

 وقتي تسليم مي شويم آن عينك هم هويت شدگي در آن لحظه .تسليم و دوباره از جنس هشياري شدن به دست مي آيد

چشم غيبي  .با چشم خدا مي بينيم ،و ما با چشم غيبي .براي اين كه ذهن خاموش مي شود ،از چشم ما برداشته مي شود

  .و ما استفاده نمي كنيم ،براي ما عني اين فراهم استي .پيدا كن و از زندگي و عقل برخوردار بشو
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،٣٣١۴، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  كتاب؟ شاگردان و استاد ةسُخر         همچو موسي نور كي يابد ز َجيب

 .در مي آورد كف دستش مي درخشيد ،موسي دستش را مي برد به جِيبِ اش يعني سينه اش ؟يعني موسي چه كار مي كرد

مي  ؟.درست است .به دست مان ،هشيارانه مي تواند بريزد به عمل ما ،يعني خِرد زندگي كه از مركز ما مي آيد ؟يعني چه

يعني همه اش از كتاب  ،و شاگرد كتاب باشي ،به دست استاد نگاه كني گويد تو اگر زير سلطه استاد باشي يعني همه اش

يعني خِرد مركز  ،اين قدر بيدار باشي كه عمل بيدار بكني ،تواني در اين لحظهمي كي  ،ياد بگيري و با آن هم هويت بشوي

   ؟چرا كه همه اش توي ذهن ات هستي ،بريزد به عمل تو ،تو

 ،از ديد غيب نبيند كه ،ديگر از ديد غيب نمي بيند كه ،اگر كسي همه اش از پشت اين عينك هاي هم هويت شدگي ببيند

تا خِرد زندگي  ،ذهن را خاموش كني ،براي اين كار بايد بيايي به اين لحظه .ر نمي شود كهخِرد زندگي به عمل اش سرازي

 ؟به چه چيز مي ريزد ،جوي خِرد ،جوي شادي ،االن روان است ،جوي را نگاه كن ،همان جويي كه مسيح به مادرش گفت

ب يعني همه اش تو مي خواهي از كتاب سخره استاد و شاگرد كتا .ولي در سلطه ذهن نبايد باشيم .به فكرها و عمل مان

ولي آن چيزها را  ،دبستان يا دبيرستان يا دانشگاه نرويد ،توجه كنيم موالنا نمي گويد كه شما كتاب نخوانيد ،ياد بگيري

  .آنها از جنس ذهن هستند ،كه از كتاب مي خوانيد آنها نمي توانند عينك ديد خدا باشند

،٣٣١۵ ، دفتر چهارم، بيتمثنوی مولوی 

  پس نظر بگذار و بگزين انتظار                زين نظر، وين عقل، نآيد جز َدوار

راست مي گويد آدم در  .سر آدم گيج مي خورد .يعني از اين نظر عقل جزوي و اين عقل من ذهني فقط سرگيجه مي آيد

هشياري  .سر آدم گيج مي رود ،رتند بشوداگر اين كا، شما مرتب از اين فكر به آن فكر .فكرها و در دردهايش گم مي شود

و ، اين عقل به درد نمي خوردمي گويي  .و منتظر باش ،پس تو اين نظر يا اين عقل من ذهني را بگذار كنار ،مي آيد پايين

  .من منتظر عقل بزرگ مي شوم

،٣٣١۶، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  منتظر را بِهْ ز گفتن، اِستماع                   از سخن گويي مجوييد ارتفاع

آن  ،من اين طوري هستم .هي خودش را بزرگ كند ،آدم حرف بزند ،رفعت ،خود نمايي ،ارتفاع يعني جستجوي بزرگي

هركسي منتظر بروز ِخرد كل است اين بايد  ،مي گويد با حركت ذهن و فكر شما خودتان را بزرگ نكنيد ،طوري هستم

منتظر كسي است كه در در دل نشسته به  .منتظر است .گوش دادن است ،يعني سود مند تر از حرف زدن .شنونده باشد

   .داند اين ِخرد من ذهني به درد نمي خورد منتظر آمدن خِرد كل است و مي ،قول عطار
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،٣٣١٧، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  خيالِ شهوتي در َره ُبت استهر                   منصبِ تعليم نوعِ شهوت است

مردم تعريف  .براي اين كه مقام معلمي يا استادي يك نوع شهوت است ،مي گويد هر كسي درس مي دهد بايد مواظب باشد

 ،استاد هستم ،من معلم هستم ،و اگر توي ذهنت آمد كه من مهم هستم ،توجه مي دهند به آدم ،تاييد مي كنند ،مي كنند

داري بت پرست مي شوي براي اين كه آن مقام يك  ،پرستيدي يعني مقام معلمي را اگر ،شدي تو بت پرست .تمام شد

   ،آن هم معلمي يا استادي است ،هم هويت شدي ،فكر است و شما االن با يك فكر

،٣٣١٨، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  كي فرستادي خدا چندين رسول؟       گر به فضلش پي ببردي هر فَضول

فكرهايش غير اختياري  ،فكرهايش اتوماتيك است ،گويد كه اگر هر ياوه گو يعني كسي كه از فكري به فكري مي پَردمي 

اين ها  ،پُر از تقليد است ،پُر از شك است ،در سلطه استاد است ،در سلطه فكر است .فكرهايش تكراري است ،است

 ،اگر به فضل خدا پي مي برد ،اين گيج ،ز يك فكر به يك فكراين پرنده ا ،اين ياوه گو ؟درست است ،مردم هستند فكرهاي

براي اين  .كه نمي بَرد ،بخشش خدا در اين لحظه پي مي برد ،خِرد خدا ،فضل خدا عقل جزوي اگر به ،يعني عقل من ذهني

مي گويد اگر اين عقل  .كه مي بندد ،اين فضل بايد از فاصله بين دو فكر بيايد .كه فاصله بين دو فكر را دائماً مي بندد

   .جزوي مي توانست اين فضل را تشخيص بدهد كه خدا اين قدر پيغمبر نمي فرستاد

،٣٣١٩، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

 عقلِ جزوي همچو برق است و دََرخش

  در َدَرخشي َكي توان شد سويِ َوخش؟

اول يك برق مي  ،به اصطالح ،ديديد كه در آسمان صدا مي كند بعدش .مثل رعد و برق است ،مي گويد اين عقل من ذهني

 ،در آن روشنايي كه يك دفعه روشن مي شود و تاريك مي شود، رعد و برق ،مثل اين برق آسمان است اين ،بينيم بعد صدا

 ،ويد عقل جزوي انسانمي گ .يك دفعه مي بينيد و ديگر نمي بينيد ،راه را پيدا كرد شود نه مي شود نامه خواند و نه مي

با اين  ،همين كه آسمان يك لحظه روشن مي شود و تاريك مي شود ،مثل برق است و روشنايي آسمان عقل من ذهني

   .آدرس پيدا كرد روشنايي نمي شود

 ميفضا باز كن، ميما مرتب فضا باز كن ديبا ديگو يم ،ديكن يپس توجه م .ديكن يتوجه م ،را ييكتاي يفضا آدرس مخصوصا

 موقت است، ييروشنا كي نيا گر،يفكر د كيبه  يفكر كياز  دنيو پر بستن فضا، بدهد راه را به ما نشان يعقل كل نيو ا

روشن  شود، يم كيشود تار يروشن م يه ،ميبرگرد ميتوان يموقع برگشتن ما نم ،دهدنشان ب تواند راه خدا را به ما يو نم

  .ما ميراه برو ديبا يكيتار يش تواههم ،ديكن يتوجه م ،شود يم كيشود تار يروشن م شود، يم كيشود تار يم
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كه راه  ستين نيا يبرا يعني ست،يسپردن راه ن يبرا كند، يكه ذهن روشن م يزيآن چ يعني، ينور برق بهر رهبر ستين

  ،را به ما نشان بدهد

،٣٣٢٠، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  بلكه امرست ابر را كه مي ِگري                       نيست نورِ برق، بهرِ رهبري

لحظه  كيزند  ينور كه م نيا ديگو يم ،گرياست د يهوا هم ابر شود، يكه م رعد و برق ديگو يم جالب هستند، اتياب نيا

ابر باران  ر است كهببلكه ا ،يكن دايكه تو آدرس را پ ستين نيا يبرا شود، يهم روشن م نيشود و زم يآسمان را روشن م

شده  رهيكه در تو ذخ يكه تو كه باران فرمان خداست،، آن ييروشنا ،ير من ذهنبا، مير داربا كيما هم كه  يعني ،ببارد

بدهد  ،خودش دارد يرا كه تو يزيآن چ ياست كه ابر من ذهن نيا يبرا يپس نور من ذهن ،را پس بده ياريهوش يعني

  .ميشو يذره ذره از آن آزاد م يجو جو ،گفت جو جو يامروز هم م ،در واقع حضور ما است كه آن باب رونيب

،٣٣٢١، دفتر چهارم، بيت مثنوی مولوی 

  تا بگريد نيستي در شوقِ هست                    برِق عقِل ما براي گريه است

من  نيا يعني ،ميستيكه ن يدر حال، ميكن هيما است تا گر ي هيگر يبرا، ما كه مثل برق است يعقل جزو نيبنابرا پس

 يكه معمول ييا هينه گر ،ميكن هيگر ميدار يتا االن كه من ذهن، به خدا هست است ميشو يزنده م يوقت است، ستين يذهن

ما لحظه به لحظه خودمان را در معرض نفوذ  يعني خودش را از دست بدهد، يشدگ تيابر مرتب هم هو نيهم يعني است،

 ليعقلم است و به زور تحم نيا مييكه بگو ستين نيا يبرا يپس عقل من ذهن ،ميكن فكان قرار بده ،ميعقل كل قرار بده

   :گفت يم ستيهم فكر ن شيو فكر ها ستيكنم كه راه ن يم دايراه را پ گرانيرا به خودم و د نيكنم ا يم

  �� ٣٢٠٧ تيب ،دفتر دوم ،يمثنو ،مولوي ��

   يشه ديآ شيآن باشد كه پ راه                 يره ديآ شيآن باشد كه پ فكر
 يرو يم يراه آن است كه وقت ،كه راه را به ما نشان بدهد آن است ياريهوش ،فكر آن است كه راه را به ما نشان بدهد ،بله

قدر  نيما ا اي، زديبر، است ستيكه ن يو من ذهن ،به او يزنده بشو واشي واشي يعني ،ديايب شيشاه پ نيا واشي واشي

  : ديگو يم بله .در شوق زنده شدن به او ميكن هيگر ،مياو را داشته باش يوهوس رفتن به س ديكه با ميدرك كن

،٧٣۶، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  حق شده ست آن دستِ او را دستگير    دست را مسپار جز در دستِ پير

 .با شماست ريپ صيتشخ تيپس مسئول، دستش را گرفته خدا كه يدان يبگذار كه م يريدست خود را فقط در دست پ تو

كه  ديبده صيتشخ ديبا د،يرا مالمت كن گرانيد بعداً ديتوان ينم د،يريبگ يجد ديبا، به گردن شماست تيمسئول نيواقعا ا
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هست دست خدا بوده و ، در مورد ما كه موالنا باشد دستش ؟نه ايهست  خدادست  ،دستش ،دميكه من برگز ييراهنما نيا

 نيدروغ ريما پ .خوب است ريدستتان در دست پ، ديكار را شما ادامه بده نيپس اگر با تعهد و تداوم ا .ميو مطمئن هست

  .برد يكه از جنس زاغ است آدم ها را به قبرستان م نيدروغ ريپ ،ميهم دار

،٧٣٧، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  از جوارِ نفس كاندر پرده است             پيرِ عقلت كودكي خُو كرده است

كه از بس  ،يخودت قرار داد ريپ تو عقل خودت را ايو  ،خودش عقل كودك را دارد كه او يدار يعقل ريپ كيتو  ديگو يم

 يروزها م نيكودكان ا نكهيا يبرا ،به كودك نباشد نيو البته توه ،كند يمثل كودك فكر م ،گم شده در فكر ها و درد ها

نفس بوده كه  در جوار شهيهم نكهيا يبرا ؟چرا ،عقل نيندارد ا ياست كه برد نيمنظورش ا ،خوب فكر كنند يليخ توانند

گفت كه به وضع ، اول غزل جالب بود تيامروز كه آن ب و گفتم كه ،ميبا نفسمان بوده ا شهيما هم يعني .نفس در پرده است

اصال  ديياست كه شما بگو ياساس يليسوال خ نيو ا .ياز من نگاه كرد ريغو به  يديموقع من را ند چيه، خودت نگاه كن

بار به خدا زنده  كي ؟ام دهيد يگريد زيچ يشدگ تياز جسم و هم هو ريغ ؟بار به خدا زنده شده ام كيمن از اول عمرم 

   .ديبكن يكار ،اگر جواب نه است ؟شده ام

،٧٣٨، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  تا كه باز آيد ِخرَد زآن ُخويِ بد                     را قرين كن با ِخرَد عقلِ كامل

تا ، را همراه كن با عقل موالنا با عقل كامل ات يعقل من ذهن يعني .كن كيعقل كامل را نزد، با عقلت ايكه تو ب ديگو يم

 نيما ا يتنها چاره  ديگو يچه م ديشو يمتوجه م گرياالن د ،ديايب رونيبد ب يتو از آن خو يعقل من ذهن يعنيخرد تو 

  ديگو يبعد م .بله ،با عقل موالنا ميرا همراه كن مانخود يعقل من ذهن نياست كه هم

،۴۶٣، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  كامِ دنيا مَرد را بي كام كرد                  عقلِ جزوي عقل را بد نام كرد

 مييگو يم، ميكن ينگاه م يبه عقل جزو يوقت نكهيا يبد نام كرده است. براعقل را ، يعقل من ذهن يعني يجزو عقل

عقل آن  .اسمش عقل است يول .ستيعقل ن نيپس ا ؟است يجور عقل چه نيا ،كرد همه به ضرر من بوده نيكه ا ييكارها

 دياست كه دائما با يآخر چه عقل ني. ااورميمسئله به وجود ن، كنم حلرا بتوانم  مسائل من ،است كه راه نشان بدهد به من

من مرتب  ايآ ديسوال را از خودتان بپرس نيحتما شما ا ؟مسائلم را حل كنم ديكند و من با يم جاديمن ا يبرا مسئله

مرتب با همسرم دعوا ، مخودم كار درست كرد يبرا ،دانم يرا كار م نيكنم و ا يكنم و مسائلم را حل م يم جاديمسئله ا
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باره صحبت  نيمرتب در ا كنم، يبد م گرانيروابطم را با د ،كنم يم يكنم آشت يدعوا م يه ،كنم يم يبعد آشت ،كنم يم

كنم دوباره مسائلم را  يم جاديا يا مسئله زنسميدر ب، زنم يخوب م يبعد حرف ها ،كنم يم يآشت روم يبعد م كنم، يم

 .عقلام اسمش را هم گذاشته است؟ يچه عقل نيآقا ا .كنم يمسائلم را حل م ،كنم يم جاديا مسئله ارهدوب ،كنم يحل م

 يدر حالت ،استيدنبال كام گرفتن از دن يعقل جزو نيا نكهيا يبرا ؟چرا .ستيعقل ن نيپس ا ،عاقلام خودم هم گذاشته

همه اش  يعقل جزو نيا يول م،يمگر به او زنده بشو ديرس ميخواهخودمان ن ما به كام يعني ،ديآ يم يكه كام ما از زندگ

  .ميرس ينم يما به زندگ يعني، كام كرده يخواهد. پس ما را هم ب يم ايرا از دن كام

خبر  يب كرد، از عشق خدا ينخواه يزندگ ،ياگر به من نگاه نكن نكهيا يمن نگر بر ا به: گفت كه يم، اول غزل تيباز هم ب

 يكام خواه يب كرد، ينخواه يزندگ يزنده نشو او شد به ينخواهبه او زنده  ،بود يخواه خبر يبود، از خرد خدا ب يخواه

  دهد. يم حيهم خودش توض ،شد

،۴۶۴، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  وين ز صيّادي، غِم صيدي كشيد                 آن ز صيدي، حُسنِ صيّادي بديد

 لهيبه وس ،خدا بشود ديخواهد ص يمرتب م، كند يرا باز م فضا مرتب ايدارد  يكه عقل دارد خرد زندگ يكس نكهيا يبرا

دائما  يمن ذهن يول .جا خداست نيا در اديص د،يرا خواهد د اديص ييبايز اي آخر سر حسن نيبنا برا خدا شكار بشود،

و  ،ميرو شكار كرد نيماها يشدگ تيهم هو يما همه  يعني كنم آن را شكار كنم، اررا شك نيا ديگو يم ،كند يم ياديص

خواهد از  يشخص م نيرا ا نيا ،شود يدارد كم م نيا ،از دستم برود نينكند ا م،يكش يخودمان را م يها ديدائما غم ص

 ميخواه يم ،ميبشو اديص ميخواه يما نم پس ،ديايب رميكم گ دينكند ص ،ميهست ديدائما ما در غم ص ،اورديدست من در ب

كردم  ديرا ص نيا ،ميكن يمان افتخار م ياديكه ما به ص ديديد ،باشم اديخواهم ص يمن نم دييگو يشما م .ميبشو ديص

  .ميشد يم ديخودمان را ص ديما با نكهيغافل از ا ،كردم ديآن را ص

،۴۶۵، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  بتافت  وين ز مخدومي ز راهِ عِز               بيافت  آن ز خدمت، ناِز َمخدومي

بده، در خدمت  سيخواهد خدمت كند، سرو ياش مهمهمي شود  داشته به حضور زنده واشي واشيكه  يانسان ديگو يم

 جهيكند، در نت يمردم، خدمت م نيپخش كند ب اورد،يخرد را از آن جهان ب اورد،يرا از آن جهان ب يمردم باشد، شاد

خواهد مخدوم  يم يمن ذهن يول كند، يم دايسرور را پ كي يكند، بزرگ يكند، خدمت م يم دايسرور را پ كي يبزرگ

 يم يمن سرور هستم، از راه بزرگ ديمن آقا هستم، من سرور شما هستم، هر كس بگو ديسرور بشود، بگو يعني ،بشود
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 ينم شود، بر حسب خدا بزرگ يخواهد بزرگ بشود، به خدا زنده نممي  يبا من ذهن يشود، هر كس يگردان م يفتد، رواُ

نسبت به من  ميكوچك بشو ميخواه يم م،يبشو زرگب ميخواه ينم يپس ما با من ذهن .شود يم چارهيآدم ب نيشود، ا

  .ميبده سيسرو شتريب ،يذهن

،۴۶۶، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

  صد سهراب شد وز اسيري، ِسبط                  آن ز فرعوني اسيِر آب شد

كه  يبا عقل جزو نكهيا ينتوانست آب ذهن را باز كند برود جلو، برا تيدارد، از فرعون يكه من ذهن يآن كس ديگو يم

 ست؟يجلو، جلو چ ديو برو دينيجلوتان را بب ديخواه يخواست باز كند، شما چراغ قوه حضور م يراه را م ،برق آسمان است

 ايپرده  كي يمن ذهن فوراً  ،ييكتاي يفضا يبه سو دياشروع كرده نشما اال ،يشدگ تيهو هم يجهل، پرده ها يپرده ها

بدرد برود  ايرا بردارد  نكيع نيا ديايب يكه خرد زندگ نجا،يدر ا ديصفر بشو ديگذارد جلو چشمتان، شما با يم نكيع

  .است يجهل خود زندگ يو پاره كننده پرده ها درندهجهل را خارق بده،  يها پرده: است گفت ادتانيجلو، كه 

جهل را بدرد و  يپرده ها نيتواند ا يها بزرگ است، نم يشدگ تيو هم هو يدارد و برحسب من ذهن تيكه فرعون يكس

اما چون  .غرق شدند ليدر رود ن انشيكه فرعون و اطراف نطوريهم .شود يم يذهن ياريهوش آب رياس جهيدر نت برود جلو،

من االن به او  :ديگو يخداست، م ريو اس ،دانم ينم ديگو ياست و م ميكه دائما تسل يآدم ندار،يآدم د ،يموس رويسبط پ

  گر،يآسان است د د،يكن يتوجه م. صد تا سهراب شد او صد تا پهلوان است، .كنم ينگاه م

،۴۶٧، دفتر پنجم، بيت مثنوی مولوی 

 سخت  بندِفَرزين و است  لَعِب معكوس

  حيله كم كن كاِر اقبال است و بخت

 يشدگ تيهم هو نيو ا يبرحسب من ذهن ديگو يم ياست كه من ذهن نيوارونه، ا يوارونه است، باز يباز نيا د،يگو يم

من مهم  نم،يمن خوشگل تر نم،يمن بهتر نم،ينشان بدهم من عاقلتر ديروم با يم يبزرگ بشوم، هر مجلس ديها من با

 ،يخودت را كوچك كن يه دياست، با نيعكس ا ياصل يباز يول .است يمن ذهن يباز نيا نم،يمن با سواد تر نم،يتر

 دنيد يعنيبند سخت  نيو فرز .فهمد ينم يرا، من ذهن يكوچك كردن خود را و من ذهن نيو ا يكوچك كن ،يكوچك كن

  .هاست نكيع نيا لهيبه وس

 يحالت آچمز كي ديبگوخواهد  يم د،يگو يبند، به هرچه م نيفرز نيا ايشطرنج  يشطرنج است، حاال باز يانسان باز

 نكيدرد را و ع يها نكيع يمرتب من ذهن نكهيا يبرا ،يزندگ يببرد به سو شيپ تواند كارش را يهست كه انسان نم
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خودش را بزرگ كردن، غافل  . بازي چي را مي كند؟كند يم يگذارد، با آدم باز يرا جلو چشمش م يشدگ تيهم هو يها

  .معكوس است يباز نكهياز ا

فكر  يبا من ذهن ،يمن ذهن يفكرها يعني لهيح .كم كن لهيبر حسب ذهن فكر نكن، ح د،يگو ياست كه م نيهم يبرا

است، اقبال و بخت ما  يزديا ياري يعنيكار اقبال و بخت است، اقبال و بخت  ،يزندگ يبرگشتن بسو يعنيكار  نينكن، ا

 يو ثابت كن گرانيبا د يكن سهيو مقا يكنو كن فكان كار كند، نه تو هر لحظه خودت را بزرگ  ياست كه فضا را باز كن نيا

دهد كه آن  يمعكوس بكن، هر چه ذهنت نشان م يباز .يگرانيد تر از يقوبزرگتر از ديگراني،  ،يهست گرانيكه بهتر از د

  .خوب است، عكسش را بكن

 يت خواهكند تو را، عكسش را بكن، آنموقع درس يشود و بزرگ م يات دارد بزرگ م يمن ذهن يديد يرفت يهر مجلس 

 رياست در شطرنج كه به آن وز يمهره ا نيفرز بند: نيصفحه هست، فرز يبررو بند است كه، نيفرز فيتوص نيا بله، .ديد

به  ريوز ن،يآن است كه، فرز فشياست در شطرنج كه اهلش از آن اطالع دارند و تعر يشگردبند  نيفرز ند،يگو يهم م

انتقام او را  نيشد، فرزكُ ادهيآمدن ندهد، چرا كه اگر مهره پ شيرا اجازه پ فيكه پس او باشد، مهره حر ياادهيپ تيتقو

  .خواهد گرفت

از  ميمثل فرعون ما نتوان نطوريجلو چشم ما، هم يشدگ تيهم هو يگذاشتن پرده ها يعنيبند  نيواقعا، فرز نجايدر ا يول

  م،يو تمام كن مبخوان هم تيچند ب دياجازه بده .ميبگذر يذهن ياريهوش نيا

،٨٣۶، دفتر اول، بيت مثنوی مولوی 

  غم به امرِ خالق آمد، كار كن                    كن  چونكه غم بيني، تو استغفار

 ،يشد نيخشمگ ،يشد يعصبان ،يديدلت گرفت، ترس ،يشد نيآمد، غمگ اهيمود س كيغم آمد، مثال  د،ينيب يم نكهيهم

 ،يكن ياز خدا معذرت خواه ديبا نه، ،يكن تيشكا ،يگله كن ديبا ؟يبكن ديچكار با ،يديگفت، تو پر يزيچ كيهمسرت 

گفته، دوستت  يزيگفته است، بچه ات چه چ يزيچ چهفراموش كن كه همسرت  ،ياو برداشت يچشمت را از رو نكهيا يبرا

 يم پس هر موقع غم شدن مال ذهن است، نيچون غمگ ،يشد نيكه غمگ يكرد ياو نگاه نم يگفته، تو به رو يزيچه چ

   .ميكن ياز خدا عذرخواه ديما با د،يآ يم يدرد كيدهد،  يبه ما دست م يمنف جانيه كي م،ينيب

را به خودش  نهايا ديهر روز آدم با ديخوانم را شا يرا كه م يتيچند ب نيكنم، ا يخواهش م د،يريبگ اديرا خوب  تيب نيا

 يعنيكاركن،  يغم به امر خدا آمد، در معذرت خواه نكهيا يبرااست؟  يك يموقع معذرت خواه تا بفهمد كه ،كند يادآوري

  شو،  ميبرگرد به او نگاه كن، تسل
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،٨٣٧، دفتر اول، بيت مثنوی مولوی 

  عينِ بندِ پاي، آزدي شود                       چون بخواهد، عينِ غم، شادي شود

 يبه تو نشان م ديآ ياو م ،يكن يدانم، فضا را باز م ينم ديگوئ يو م ،يكن ياستغفار م د،يكن يم يشما عذرخواه يوقت

 نكهيكه هم دينيب يدارد، م يچشمت بر مپس آن عينك را از روي كرد،  يم نيبود تو را غمگ ديد نكيع كي دهد كه چرا؟

نشان  يكس چه. است يشدگ تيهم هو كينشان  يپس هر غم ،يشو يو آزاد م ينيب يخدا م ديآن را برداشت، تو با د

بله،  .ينيب ينم چيو ه يشو يم جيگ ،يو حالت را خراب كن يبشو نيخشمگ اگر. يپس از عذرخواه ؟يك. دهد؟ خدا يم

  :ديگو يمقبل را،  تيدو ب نيرا و ا تيسه ب نيا م،يكه همه مان حفظ كن دوارميرا هم بخوانم، ام تيسه ب نيا

،٣۶٩٧، دفتر سوم، بيت مثنوی مولوی 

  از فراِق او بينديش آن زمان                جهانهرچه از وي شاد گردي در 

 بشود، دتيد نكيمركزت و ع يو بگذار يبشو تيهم هو يخواه يو با آن م ،و توجه تو را جلب كرد يديرا كه د يزيچ هر

 يسفت به آن نم يليخ ،ياوريب اديفكر را به  نياگر ا .جدا بشوم نياز ا يروز كيمواظب باش، همان موقع بگو كه من 

   .يچسب ياصال نم اي ،يچسب يحداقل شل م ،يچسب

،٣۶٩٧، دفتر سوم، بيت مثنوی مولوی 

  از فراِق او بينديش آن زمان                 هرچه از وي شاد گردي در جهان

  جدا خواهم شد،  يروز كياز اين  بگو كه من  در همان لحظه درست

٣۶٩٨، دفتر سوم، بيت مولوی، مثنوی 

 شاد، بس كس شاد شدزآنچه گشتي 

  آخر از وي جَست و همچون باد شد

كار را كردند  نيها ا يليمركزت، خ يو بگذار يشاد بشو يخواه يو مبه آن  يرا كه تو االن توجه دار يآفل زيهر چ يعني 

از دست آنها رفته رفته جست، از آنها جسته است،  خواهد كه آفل است يزيچ نيچون ا آن شاد شده اند و يقبال، برا

  است، مثل باد شده، 

   :نيپس بنابرا
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،٣۶٩٩، دفتر سوم، بيت مثنوی مولوی 

  پيش از آن كو بجهد، از وي تو ِبِجه            از تو هم بجهد، تو دل بر وَي مَنه

  

 نيهم ،يتو ناراحت بشو دنيشده، از تو بجهد و موقع جه دتيد نكيو ع يديچسببه آن   كه االن يزيچ نيا نكهياز ا قبل

 نكيتواند ع ينم نيا ستم،ين من نيبشو، بگو ا دهيرا بردار، نا همان نكيع رون،يرا از آن بكش ب تتيهو ياالن كه وقت دار

  جدا كن.  يرا از و تتيهو يعنيبجه،  ياو بجهد، تو از و نكهياز ا قبل ،ياو برود، فرصت دار نكهيمن باشد، قبل از ا
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